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Sammanfattning  

Uppsatsen kommer att beröra frågan om vilka behörigheter en Stat har att inskränka på en 

persons rätt till frihet enligt artikel 5 i Konventionen. En genomgång av artikel 5 kommer ges 

för att läsaren ska få en förståelse för innebörden av rättigheten. För att klargöra huruvida en 

inskränkning kan ske, kommer ett flertal rättsfall där fyra olika länder varit motpart att 

analyseras. Rättsfallen ger en översikt av kraven som en Stat har för inskränkning vilka 

återfinns i artikel 5 av Konventionen. Kraven ska tolkas relativt snävt och inte ge för stort 

utrymme för tolkning av medlemsstaten även om det finns viss diskretionär prövningsrätt. 

Vidare visar rättsfallen att det finns ett undantag från tolkningsutrymmet som Konventionen 

har, vilket är terrorism. Terrorism kommer vara ett sidospår för att applicera lagstiftningen på 

ett aktuellt problem, terrorism täcks under artikel 15 av Konventionen. Därmed kommer läsaren 

även få insikt om artikel 15 och vad som gäller för en legitim derogation.  

 

Vidare kommer uppsatsen analysera hur rätten till frihet och rätten till inskränkning förhåller 

sig till två rättsfilosofiska teorier, Utilitarismen och Rättspositivismen. De rättsfilosofiska 

teorierna står i motsats till varandra och kommer visa vilken betydelse en teori har på ett 

domslut. Analysen kommer vidare klargöra den frågeställning uppsatsen har och leda fram till 

slutsatsen att en inskränkning ska hålla sig inom de fastställda undantagen under artikel 5. De 

underparagrafer som finns är olika i sitt utrymme för tolkning. Det är i huvudsak detta som 

Domstolen bedömer i de olika rättsfallen och när det är aktuellt om det finns utökad befogenhet 

att inskränka på rätten till frihet. Slutsatsen är vidare att Domstolen ger en medlemsstat ökat 

tolkningsutrymme när det är en fråga om nationens säkerhet eller terrorism, utöver behörigheter 

som finns Staten att bedöma själv under vissa underparagrafer i artikel 5. Vad gäller de 

rättsfilosofiska teorierna är slutsatsen att det är mer rättssäkert och förutsägbart att följa den 

rättspositivistiska teorin.  
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Lista på förkortningar 

 

Konventionen  Europeiska Konventionen om skydd för mänskliga rättigheterna och de         

grundläggande friheterna.  

 

Domstolen   Den Europeiska Domstolen för de mänskliga rättigheterna.         

                             

Wienkonventionen   Wienkonventionen om traktaträtten, underskriven 1969 och trädde i      

   kraft 1980. 

 

Artikel 5  Artikel 5 hänvisar alltid till artikel 5 i den Europeiska Konventionen 

                                    om skydd för mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
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1.  Introduktion 

1.1 Inledning 

Denna uppsats kommer genomgående att behandla de rättigheter som skyddas under artikel 5 

av Konventionen, det vill säga rätten till frihet. Denna rättighet är inte absolut i den bemärkelsen 

att den kan inskränkas, och har därför vissa undantag med en specifik situation då det är möjligt 

för en medlemsstat1 att inskränka rätten till frihet. Eftersom det är en mänsklig rättighet som 

fastställts genom Konventionen, kommer Domstolens bedömning att ha stor betydelse. 

Betydelsen kommer behandlas genom en rad utvalda rättsfall där artikel 5 utvärderats och 

tolkats för att på så sätt ge vägledning i framtida rättsfall. De länder som analyseras är 

Storbritannien då de rättsfallen ofta följs av Domstolen vid senare rättsfall. Turkiet analyseras 

då intresset för landet ökat i och med den kris som varit i samhället. Tyskland och Sverige har 

valts för att de länderna inte haft samma mängd rättsfall uppe i Domstolen, men även då det 

finns ett personligt intresse i dessa länder.  

 

För att få en mer nyanserad och intressant aspekt på vad som gäller vid inskränkningar av rätten 

till frihet under artikel 5, kommer rättigheten att behandlas i förhållande till terrorism och 

derogation under artikel 15. Detta för att se när det är legitimt att inskränka rätten till frihet, 

samt vad skillnaden blir om det är fråga om misstänkta terrorister och deras rätt till frihet. Vidare 

kommer även två rättsfilosofiska teorier att behandlas i uppsatsen för att ge ytterligare en 

infallsvinkel på hur rättsliga problem eller tolkningsfrågor kan bemötas. Dessa tankesätt kan ge 

vägledning på ett annat sätt och även lösa andra frågor som moraliska aspekter. Det kommer 

även att belysas vad dessa filosofier har för synsätt på mänskliga rättigheter med fokus på vad 

som gäller vid häktning under artikel 5.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att fördjupa sig inom artikel 5 och rätten till frihet för att se vad 

rättigheten innebär, vilka undantag som finns samt när det är möjligt att inskränka rättigheten 

och under vilka förutsättningar. Vidare kommer syftet även vara att analysera hur denna 

rättighet kan tolkas och appliceras i förhållande till rättsfilosofiska teorier och mer moraliska 

frågor.  

 

● Vad för rättigheter skyddas under rätten till frihet?  

● När kan rätten till frihet inskränkas och vilka undantag finns? Hur tolkar Domstolen 

undantagen? 

● Förändras tolkningsutrymmet när det gäller terroristbrott eller misstänkta terrorister? 

● Hur ser rätten till frihet ut om den rättigheten tolkas i ljuset av rättsfilosofi samt jämför 

med en annan rättsfilosofi? 

                                                
1 Medlemsstat avser i denna uppsats vara de länder som har skrivit under Konventionen, och därmed är bundna 

att följa det som står.   
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1.3 Metod och material 

Metoden som kommer att användas i denna uppsats är en rättsdogmatisk metod. Vilket innebär 

att lagstiftning kommer tolkas, rättsfall analyseras och doktriner läsas. Lagstiftningen är i 

huvudsak det som används för att se vad rättigheten innebär och hur den bör tolkas. Hur 

bestämmelsen ska tolkas i en viss situation och appliceras har utvecklats vidare genom rättsfall 

och i doktrin. För att få en djupare förståelse i rättighetens tillämpningsområde kommer därför 

samtliga ovan nämnda källor att användas.  

1.4 Avgränsningar 

Då det inte finns obegränsat med utrymme och tid så kommer denna uppsats enbart behandla 

artikel 5:1 och 5:2. Följaktligen har artikel 5:1 av Konventionen ett flertal underparagrafer med 

domstolsprövning och rätt till skadestånd som inte är relevanta för syftet i denna uppsats. Det 

kan även tilläggas att i de valda rättsfallen kommer alla underparagrafer i artikel 5:1 att belysas 

förutom underparagraf (d) som rör minderåriga. Dessutom finns det en stor mängd rättsfall som 

Domstolen beslutat i gällande artikel 5 av Konventionen vilket är anledningen till att endast 

fyra länder kommer att beröras. De länder som anses relevanta är Storbritannien, Sverige, 

Tyskland och Turkiet. Anledningen till dessa val är som nämnts ovan i inledningen, dels på 

grund av vikten av de rättsfall som gäller Storbritannien och dels på grund av att det finns en 

intressant aspekt för de andra tre länderna.  

2.  Rättigheter under artikel 5  

Vid genomgång av de rättigheter som finns i Konventionen, märktes det tydligt att denna 

uppsats måste fokusera på en enda artikel för att ha det utrymme som krävs för att kunna 

analysera en artikel på ett genomgående sätt. Vidare märktes även att den rättighet som till en 

början hade mest material i form av rättsfall var artikel 5, och därmed valdes denna artikel ut 

för att analyseras. Artikel 5 behandlar människans rättighet till frihet och säkerhet. Detta 

innebär att en person inte kan berövas sin frihet i form av bland annat häktning utan anledning, 

dessutom får en häktning inte ske utan att personer har säkerheter under häktningen. En säkerhet 

kan vara som beskrivs i artikel 5 att en person inte ska bli utsatt för olagliga händelser. Vidare 

bygger principen av artikel 5 på att varje frihetsberövande måste ha stöd i lag. Det måste finnas 

en nationell lag som legitimerar häktningen.2 Dessutom måste frihetsberövande beaktas som 

sista möjliga utväg, frihetsberövande är således inte en åtgärd som kan tillämpas som en 

försiktighetsåtgärd. Som står skrivet i Konventionen ska grunderna för frihetsberövandet vara 

tydligt och perioden för frihetsberövandet ska vara proportionerligt.3 

“Rätt till frihet och säkerhet 

1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen 

får berövas friheten utom i följande fall och i den ordning 

som lagen föreskriver:  

a) när någon är lagligen berövad friheten efter fällande dom 

av behörig domstol,  

b) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt 

berövad friheten, antingen därför att han underlåtit att 

uppfylla en domstols lagligen meddelade föreläggande 8 

                                                
2 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, Norstedts juridik, 2015, s. 108.  
3 Iain Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, Iustus Förlag AB, 2014, s. 94.  
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eller i syfte att säkerställa ett fullgörande av någon i lag 

föreskriven skyldighet,  

c) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt 

berövad friheten för att ställas inför behörig rättslig 

myndighet såsom skäligen misstänkt för att ha begått ett 

brott, eller när det skäligen anses nödvändigt att hindra 

honom från att begå ett brott eller att undkomma efter att ha 

gjort detta,  

[. . .] 

e) när någon är lagligen berövad friheten för att förhindra 

spridning av smittosam sjukdom eller därför att han är 

psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger 

eller lösdrivare,  

f) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad 

friheten för att förhindra att han obehörigen reser in i landet 

eller som ett led i ett förfarande som rör hans utvisning eller 

utlämning. 

2. Var och en som arresteras skall utan dröjsmål och på ett 

språk som han förstår underrättas om skälen för åtgärden 

och om varje anklagelse mot honom. [. . .]”4 

 

När en läser rättsfall som är beslutade av Domstolen finns en tydlig tråd att Stater5 ofta gör sig 

skyldiga till överträdelser då de inte kommunicerar tillräckligt tydligt varför en person är 

häktad, i och med detta gör Staten sig skyldig till en överträdelse mot artikel 5:1, exempel finns 

bland annat rättsfallet Tymoshenko mot Ukraina6, där Tymoshenko blev häktad på lösa grunder. 

Lösa grunder accepteras inte, utan det ska finnas sakliga skäl till en häktning.  Ett annat rättsfall 

som visar på att tydliga grunder måste finnas är Guzzardi mot Italien7 där Guzzardi ansågs ha 

kontakt med maffian och därför blev beordrad att inte lämna den ö han bodde på, eftersom 

misstanke om att brott då kunde genomföras. Detta var inte konventionsenligt med artikel 5 då 

misstanke inte är en grund för frihetsberövande, och därför hade Italien brutit mot 

Konventionen.  

 

Däremot kan en person häktas när misstanke om terrorism finns. Detta visas i Aygün mot 

Sverige8 där Aygün var misstänkt om att ha varit inblandad i verksamhet förknippad med 

terrorism, och på grund av detta förbjöd att lämna Stockholm kommun. Aygün blev alltså inte 

häktad utan beordrad att inte lämna ett visst område, som är likt med Guzzardi. Dock var 

Kommissionen och Högsta Domstolen i Sverige eniga i att detta inte var en begränsning av 

någons rörelsefrihet eftersom att det var en tätort, men också för att ytan var så mycket större 

som Aygün fick röra sig på till skillnad mot Guzzardi.  

 

Ett rättsfall som påvisar en saklig grund är rättsfallet Ostendorf mot Tyskland9, detta rättsfall 

rör Ostendorf som blir häktad på grund av att polisen i Tyskland fått information om att han 

befinner sig i en grupp som ska övervakas av polisen eftersom polisen fått information om att 

                                                
4 Europeiska Konventionen om skydd för mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
5 Stater anses i detta fall som länder.  
6 Tymoshenko mot Ukraina den 30 april. 
7 Guzzardi mot Italien den 6 november. 
8 NJA 1989 s. 131; Aygün mot Sverige den 9 oktober.  
9 Ostendorf mot Tyskland den 7 mars.  
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gruppen innehåller så kallade fotbollshuliganer10. Trots att Ostendorf fått information om att 

han skulle hålla sig kvar i grupperingen och därmed övervakas av polisen valde han ändå att 

avlägsna sig från grupperingen. Följaktligen häktades Ostendorf av polisen eftersom att 

Ostendorf inte fullföljt den orden han fått av polisen ansåg Domstolen att detta är legitimt i 

enlighet med artikel 5:1 (b). Syftet med häktningen var att förhindra eventuella oroligheter. 

Utan man antog att det skulle hända något, som i rättsfallet för Jėčius mot Litauen11 där Jėčius 

var häktad för att risken att han skulle kunna komma att utföra ett brott var stor. skillnaden 

mellan Jėčius och Ostendorf var att Ostendorf avlägsnat sig från en plats han fått order om, och 

på så vis inte följt direktiv. Medans Jėčius inte hade gjort något överhuvudtaget. Liknande 

återfinns i rättsfallet Schwabe och M.G. mot Tyskland12, där Schwabe och M.G. blivit häktade 

för att hindra dem att begå brott, även detta rättsfall var inte konventionsenligt och Tyskland 

hade brutit mot sina förpliktelser gentemot Konventionen.  

 

Just grunden till häktning och om den gjorts på korrekt sätt enligt artikel 5 är det som är fokuset 

i denna uppsats. Anledningen till detta är för att en analys ska kunna göras om det finns vissa 

omständigheter där en häktning kan ske på andra grunder än vad som anges direkt i artikel 5. 

Som nämnts ovan så ska tydlig grund finnas för häktning i enlighet med artikel 5:1, dock kan 

undantag från tydlig grund finnas och då krävs det att det på grund av misstanke av brott som 

är mycket allvarligt.13 Domstolen har beskrivit detta i rättsfallet Letellier mot Frankrike14, i 

domen skriver Domstolen att de kan tillåta häktning om det av brottets karaktär är så pass 

allvarligt att det skapar social oro.  

 

I grunden ska dock en skälig misstanke finnas innan en häktning är legitim i enlighet med artikel 

5. Den skäliga misstanken ska grundas på de omständigheter som förelåg vid frihetsberövandet. 

Uppgifter som framkommit senare har ingen betydelse för om häktningen var legitim eller inte. 

Framkommer andra uppgifter som visar på att den häktade personen är oskyldig ska den häktade 

personen omedelbart släppas fri, men frihetsberövandet var från början förenlig med artikel 5 

av Konventionen.15 Vidare om en häktning ska kvarstå efter att ha pågått en viss tid ska skälig 

misstanke fortfarande kvarstå. Flyktfara, recidivfara, risk för störning av allmän ordning eller 

kollusionsfara kan även de vara orsaker till att en häktning kvarstår. Om häktningen ska kvarstå 

avgör den nationella domstolen, de ska pröva all fakta och se om det finns ett stort allmänt 

intresse av att häktningen kvarstår.16  

 

Utöver att en skälig misstanke ska finnas om brott, eller att det ligger i allmänhetens starka 

intresse att häkta en person finns särskilda krav vid ett frihetsberövande, och det är inte vilket 

brott som leder till häktningen, utan vilken handling som gjorde att häktning blev relevant.17 

Som nämnts i rättsfallet Tymoshenko mot Ukraina ska den häktade inom en snar tid få reda på 

varför denne sitter häktad enligt artikel 5:2 av Konventionen. Grunderna ska ges skyndsamt, 

men även här är det svårt att avgöra vad som är legitimt och inte. Det ansågs inte vara legitimt 

att vänta i 76 timmar på att ge grunden till häktningen som nämnts i Saadi mot Storbritannien18. 

Vidare måste myndigheten säkerställa att den häktade verkligen förstår varför denne är häktad, 

                                                
10 Fotbollshuligan menas i denna uppsats en person som har med avsikt att bråka i samband med 

fotbollsmatcher.  
11 Jėčius mot Litauen den 31 juli.  
12 Schwabe och M.G. mot Tyskland den 1 december. 
13 Danelius, s. 124.   
14 Letellier mot Frankrike den 26 juni 1991.  
15 Danelius, s. 124. 
16 Ibid., s. 125.  
17 Ibid., s. 136. 
18 Saadi mot Storbritannien den 29 januari. 
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vilket Domstolen gett Ungern kritik för i rättsfallet, Z.H. mot Ungern19 där Z.H. var en dövstum 

man som inte förstått varför han var häktad. Här gjorde alltså inte Ungern tillräckligt för att 

säkerställa att mannen förstått vilken handling som utgjort grunden för häktning.20  

 

Att artikel 5:1 (f) inte kräver att häktningen måste vara “skäligen nödvändig” innebär att den 

som underparagraf erbjuder en annan nivå av skydd i jämförelse med underparagraf (c).21   

3. Domstolens bedömning av rätten till frihet 

I detta kapitel kommer Domstolens bedömning av rättsfall som rör rätten till frihet enligt artikel 

5 av Konventionen att beröras. Kapitlet kommer att vara uppdelat i fem underkapitel, fyra av 

dem berör varje land enskilt. Det sista kapitlet rör Domstolens ställning i förhållande till 

terrorism, som beskrivits i inledningen.  

3.1  Storbritannien 

3.1.1 Chahal mot Storbritannien 

Det första rättsfallet i ledet av rättsfall från Storbritannien är Chahal mot Storbritannien. Fallet 

avser Karamjit Singh Chahal, den första klagande22, som varit frihetsberövad under flera år när 

förhandlingarna om utvisning pågick. Den klagande blev anhållen på begäran av 

inrikesministern som ansåg att han borde bli utvisad. Grunderna för utvisning var att Chahals 

närvaro var kontraproduktiv mot allmänhetens bästa och var ett hot mot den nationella 

säkerheten, samt andra anledningar av politisk natur där även kampen mot terrorism var en 

aspekt som det togs hänsyn till. Chahal delgavs besked om utvisning och blev därefter anhållen 

i syfte att utvisa honom. Den klagande befann sig i förvar efter häktningen verkställts den 16 

augusti 1990.23 Domstolens dom beslutades den 15 november 1996 vilket innebar att Chahal 

varit anhållen över sex år.24  

 

Både den klagande och regeringen var överens om att det i fallet var fråga om häktning under 

artikel 5:1 (f) med utvisning som syfte.25 Enligt Chahal hade häktningen upphört att vara i 

enlighet med lag och de syften som finns under artikel 5:1, vilket baserades på att 

häktningstidens varaktighet varit oskälig till syftet.26 Däremot ansåg regeringen att samtliga 

olika förhandlingar som genomförts i Chahals fall hanterats så skyndsamt som möjligt.27 

Domstolens slutsats var därför att det inte fanns någon oenighet om att Chahal blivit anhållen i 

enlighet med artikel 5:1.28  

 

Enligt Domstolen kräver inte artikel 5:1 (f) av Konventionen att frihetsberövandet av en person 

med utvisning som syfte, i sig måste anses vara “skäligen nödvändig” som åtgärd för att 

                                                
19 Z.H. mot Ungern den 8 november.  
20 Danelius, s. 136. 
21 Chahal mot Storbritannien den 15 november, p. 112. 
22 Rättsfallet har fyra klagande men för den här uppsatsens syfte är det bara den första klagande som är av 

relevans.  
23 Chahal. p. 25. 
24 Chahal. s. 40. 
25 Chahal. p. 112. 
26 Ibid., p. 109. 
27 Ibid., p. 111. 
28 Ibid., p. 112. 
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förhindra att personen exempelvis flyr eller begår ett brott.  Det som egentligen krävs för att en 

häktning ska anses förhålla sig inom ramen för artikel 5:1 (f) och därmed också vara giltig 

behöver rekvisitet om att “aktiva åtgärder sker kontinuerligt” vara uppfyllt.29 I denna aspekt 

påminde Domstolen om att varenda frihetsberövande under artikel 5:1 (f) är giltigt så länge 

förhandlingar om utvisning var aktivt pågående. Utförs inte sådana handlingar med “skälig 

aktsamhet” upphör häktning därmed att vara giltig. Det var därför nödvändigt för Domstolen 

att klargöra om förhandlingarnas varaktighet i det aktuella rättsfallet var av oskälig längd.30  

 

Domstolen uppmärksammade att Chahals fall innehöll överväganden av synnerligen allvarlig 

och betydande natur. Det var därför varken i den klagande individens intresse och inte heller i 

det allmänna intresset inom förvaltningen av rättvisa, att beslut som dessa hanteras snabbt utan 

skälig hänsyn till alla relevanta frågor och bevis. Mot denna bakgrund samt med hänsyn till den 

klagandes intressen gällande att hans yrkanden blir noggrant granskade av de nationella 

domstolarna, kan det trots det inte anses att perioderna som yrkandet gäller är oskäliga varken 

enskilt eller som helhet. Följaktligen hade det inte skett någon överträdelse av artikel 5:1 (f) av 

Konventionen i frågan som avser huruvida det nationella förfarandet utförts med aktsamhet 

eller inte.31  

 

För att en häktning ska vara giltig behöver den vara legitim under nationell lag och vara 

genomförd “i enlighet med ett förfarande fastställt genom lag”.32 Eftersom inrikesministern i 

samband med andra Statssekreterare beslutat att Chahals fall var en fråga om nationell säkerhet 

innebar det att de nationella domstolarna inte hade möjlighet att effektivt kontrollera huruvida 

häktningen vara legitim på grund av sekretess. Den procedur som fanns som skydd mot 

överträdelse var en expertpanel med erfarna juridiska personer. Expertpanelen var eniga med 

inrikesministern i beslutet om häktning och grunderna gällande nationell säkerhet.  

 

Domstolen ansåg i detta hänseende att tillvägagångssättet med expertpanelen gav en tillräcklig 

garanti att det åtminstone fanns en prima facie grund för att Chahal var ett hot mot den 

nationella säkerheten. Samt att de som verkställt beslutet om häktning inte agerat egenmäktigt 

när det beslutades att han skulle fortsätta vara frihetsberövad.33 Slutligen uppmärksammade och 

återropade Domstolen den längre varaktigheten av häktningstiden som utan tvekan kan anses 

oroande. Däremot är det med hänsyn till det exceptionella i fallet trots allt så att de nationella 

myndigheterna hade agerat med skälig aktsamhet genom förhandlingarna om utvisning och att 

det funnits garantier som skydd mot överträdelse av frihetsberövandet. Följaktligen blir 

Domstolens slutsats att det inte skett någon överträdelse av artikel 5:1 av Konventionen.34  

3.1.2 Saadi mot Storbritannien 

I det andra rättsfallet Saadi mot Storbritannien anlände den klagande, Shayan Baram Saadi, till 

Storbritannien och Heathrows flygplats den 31 december 2000 och ansökte direkt om asyl. 

Eftersom det inte fanns plats för honom på mottagningscentret i Oakington blev han beviljad 

tillfälligt uppehållstillstånd i landet. Den klagande blev beviljad uppehållstillstånd ytterligare 

två gånger under förutsättning att han rapporterar till Migrationsverket35 varpå det sista tillträdet 

                                                
29 Ibid., p. 112. 
30 Ibid., p. 113. 
31 Ibid., p. 117. 
32 Ibid., p. 119. 
33 Ibid., p. 121–122. 
34 Ibid., p. 123. 
35 Gäller Storbritanniens motsvarighet till den svenska myndigheten, vilket är anledningen till att samma 

benämning valts.  
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beviljades till 2 januari 2001 under förutsättning att han rapporterar till Migrationsverket.36 När 

Saadi skulle rapportera den 2 januari 2001 blev han anhållen och förd till mottagningscentret i 

Oakington.37 När den klagande blev anhållen blev han även tilldelad ett standardformulär som 

innehöll grunder till häktningen samt hans rättigheter. Formuläret visade också att häktning 

enbart används när det inte fanns något annat skäligt alternativ och innehöll en lista på grunder 

för häktningen som kunde fyllas i av en tjänsteman på Migrationsverket vid behov.38 

 

Den 4 januari 2001 hade den klagande ett möte med en advokat som skickade en förfrågan till 

inrikesdepartementet för information om varför Saadi blivit frihetsberövad och begärde även 

att han skulle bli frisläppt. När den klagande varit frihetsberövad i 76 timmar den, 5 januari 

2001, blev hans advokat informerad om att grunden för häktningen var att han uppfyllde det så 

kallade Oakington-kriteriet eftersom han var från Irak. Efter informationen skrev Saadis 

advokat till inrikesdepartementet och begärde att den klagande skulle bli frisläppt på grund av 

att häktningen inte var legitim. När advokatens begäran fick avslag ansökte Saadi om 

domstolsprövning av häktningsbeslutet då det strider mot hans rättigheter under artikel 5:1–2 

av Konventionen.39 Den klagandes ansökan om asyl avslogs och han blev frisläppt dagen efter 

från Oakington samt blev beviljad tillfälligt uppehållstillstånd i väntan på beslut av hans 

överklagan. Den 14 januari 2003 blev Saadis överklagan godkänd och han blev beviljad asyl.40 

 

Regeringen ansåg att häktningen var rättfärdigad under första delen av artikel 5:1 alternativt 

även under andra delen av samma artikel. Därför behövde Domstolen förvissa sig om huruvida 

den klagandes häktning var legitim i syfte att hindra honom från att obehörigen resa in i landet.  

Kammaren ansåg i sin dom att häktningen skett inom ramarna för den första delen av artikel 

5:1 (f) och observerade vidare att det är en vanlig del av Staters onekliga rätt att kontrollera 

immigrationen in i landet, vilket även omfattar häktning av framtida immigranter som har sökt 

om att bli beviljad uppehållstillstånd i landet. Till dess att en potentiell immigrant har blivit 

beviljad tillåtelse att stanna i landet, har han inte anlänt till landet legalt och häktning kan skäligt 

anses ske i syfte att förhindra obehörigt inträde.41  

 

Där individer i allmänhet är legalt i ett land kan myndigheter eventuellt frihetsberöva personer, 

förutsatt att det finns en “skälig balans” mellan samhällets behov och individens frihet. 

Förhållningssättet till potentiella immigranter var annorlunda, oavsett om de var asylsökande 

eller inte. Det som skiljer sig är att tills dess att deras ansökan om uppehållstillstånd för 

invandring och/eller asyl har hanterats innebär det att de inte är behöriga att vara i landet. Vad 

gäller regeln mot egenmäktighet42 hos myndigheter accepterade Kammaren43 att Staten har ett 

bredare tolkningsutrymme att besluta huruvida en potentiell immigrant ska häktas eller inte, 

jämfört med tolkningsutrymme under andra inskränkningar av rätten till frihet. För att ett 

häktningsbeslut inte ska anses som egenmäktigt krävs det inte att åtgärden är skäligen 

nödvändig. Utan det enda som krävs är att frihetsberövandet är en genuin del av processen för 

att besluta om individen ska bli beviljad tillstånd för invandring och/eller asyl. Vidare ska 

                                                
36 Saadi. p. 11. 
37 Ibid., p. 12. 
38 Ibid., p. 13. 
39 Ibid., p. 14. 
40 Ibid., p. 15. 
41 Ibid., p. 44. 
42 Denna term känns vanligtvis igen genom sin engelska term “arbitrariness”. Vilket innebär att myndigheter 

eller Staten generellt inte ska agera egenmäktigt id frihetsberövande av människor. Och innebär i huvudsak att 

det måste finnas säkerhetsgarantier som skyddar mot sådant agerande.  
43 Kammaren är den första domstolen som avgör om ett ärende ska tas upp inför prövningen eller avslås. Tas 

frågan upp är det i regel Kammaren som prövar sakfrågan.  
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häktningen inte vara egenmäktig på annat sätt, exempelvis gällande dess längd. Kammaren fann 

ingen kränkning av artikel 5:1 (f) eftersom häktningstiden inte ansågs vara orimlig.44   

 

I detta rättsfall blev Domstolen för första gången någonsin tillfrågad om att tolka betydelsen av 

orden i första delen av artikel 5:1 (f) “för att förhindra att han obehörigen reser in i landet” (när 

någon är lagligen arresterad eller på annat sätt frihetsberövad). Följaktligen gick fallet vidare 

till att prövas i en stor kammare45. Vid Domstolens tolkning av paragrafen använde de sig av 

Wienkonventionen,46 vilket innebar att de måste säkerställa ordens objektiva betydelse i 

sammanhanget samt tolka bestämmelsen i ljuset av dess ändamål och syfte.47 Domstolen 

uppmärksammade här artikel 5 som en viktig del i Konventionens system samt som 

grundläggande rättighet.48  

 

Vidare anmärkte Domstolen, precis som Kammaren konstaterat ovan, är att Stater besitter en 

suverän rättighet att kontrollera immigranter. Ett nödvändigt komplement till denna rättighet är 

Stater även är tillåtna att frihetsberöva framtida immigranter som har sökt om tillträde till landet 

med eller utan en asylansökan.49  I detta hänseende är Domstolen enig med tidigare instanser 

inklusive Kammaren, i att tills dess att en Stat har beviljat en person tillträde till landet är vilket 

tillträde som helst inte behörigt. Således kan en person som försöker åstadkomma behörigt 

inträde och som behöver få sin ansökan beviljad, men inte ännu fått det bli häktad i 

förebyggande syfte för att förhindra att personen åstadkommer tillträde till landet. Om första 

delen av artikel 5:1 (f) skulle tolkas på så sätt att den enbart gäller häktning av personer som 

försöker frångå restriktioner för tillträde, skulle det vara att ge Staters rättigheter att kontrollera 

migration för snävt utrymme.50  

 

Ett frihetsberövande genom ovanstående rättighet måste däremot även vara i enlighet med det 

huvudsakliga syftet med artikel 5 vilket är att skydda individens rätt till frihet och säkerställa 

att ingen ska fråntas den friheten genom egenmäktigt agerande. Domstolen behöver därför 

överväga betydelsen av “frihet från egenmäktighet” i första delen av artikel 5:1 (f) och om den 

klagandes häktning var i enlighet med den bestämmelsen.51 Det finns ingen global definition 

av vad egenmäktighet innebär men det finns vissa avgörande principer.  

 

En generell princip är att även om en häktning är i enlighet med nationell lag kan den vara 

egenmäktig om det funnits aspekter av ond tro eller bedrägeri från myndigheternas sida. 

Förbudet mot egenmäktighet kräver vidare att både beslutet om häktning samt verkställandet 

stämmer överens med syftet med restriktionerna som är tillåtna av de relevanta 

underparagraferna av artikel 5:1 av Konventionen. Dessutom måste det finnas ett förhållande 

mellan grunden till frihetsberövandet och platsen samt omständigheterna för häktningen.52  

Principen om proportionalitet är också av väsentlig vikt vid denna bedömning. När det är fråga 

om häktning för att säkra fullföljandet av en skyldighet tillhandahållen genom lag, måste det 

                                                
44 Saadi. p. 45. 
45 Stor kammare är den andra domstolen som kan ta upp ett rättsfall som Kammaren godkänt för prövning. 

Denna kammare är sammansatt av en större mängd domare och bedömer rättsfall som blivit överklagade hos 

Kammaren, och rättsfall som anses ha en större rättslig betydelse.  
46 Saadi. p. 61. 
47 Ibid., p. 62. 
48 Ibid., p. 63. 
49 Ibid., p. 64. 
50 Ibid., p. 65. 
51 Ibid., p. 66. 
52 Ibid., p. 69. 
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finnas en balans mellan vikten av att fullfölja den skyldigheten i ett demokratiskt samhälle och 

rätten till frihet. Där även häktningstiden är en aspekt att ta hänsyn till.53  

 

I detta rättsfall beaktade Domstolen även andra delen av artikel 5:1 (f)54 vilket har berörts i 

rättsfallet Chahal mot Storbritannien och kommer att beröras nedan i rättsfallet A med flera mot 

Storbritannien. Eftersom dessa två rättsfall tar upp denna paragraf mer i detalj kommer det inte 

ske i detta rättsfall. Vad gäller skyddet mot egenmäktighet gäller samma som Domstolen 

konstaterat under första delen av artikel 5:1 (f) ovan.55 När Domstolen bedömde huruvida den 

klagandes beslut om häktning var i enlighet med kriterierna gällande egenmäktighet, va den 

enig med bedömningen som konstaterats av de nationella domstolarna, det vill säga 

Appellationsdomstolen som första instans (Court of Appeal) och Högsta 

Appellationsdomstolen (House of Lords). Den klagande hade blivit utvald för så kallad “fast-

track” beredning.56 Vad det innebar var att myndigheterna snabbt och effektivt kunde besluta 

om asylansökan för de som blivit utvalda.57  

 

Den klagandes häktning skedde i god tro, var i anknytning till syftet med att förhindra obehörigt 

inträde i landet och platsen samt omständigheterna var passande till sitt syfte.58 Häktningstiden 

ansågs inte heller vara orimlig i förhållande till vad som var skäligen nödvändigt för syftet med 

frihetsberövandet.59  Med hänsyn till de administrativa svårigheter som Storbritannien stod 

inför under perioden som rättsfallet berör, med mycket immigranter ansågs inte de vidtagna 

åtgärder orimliga för att hinna med alla inkomna ansökningar. Följaktligen var Domstolens 

slutsats att den inte skett någon kränkning av artikel 5:1 av Konventionen i det aktuella fallet.60  

 

Artikel 5:2 av Konventionen berörs även i detta rättsfall där Kammaren fann att det skett en 

kränkning av denna bestämmelse. Grunden till kränkningen var att den klagande inte hade fått 

information om skälen till frihetsberövandet inom skälig tid. Den första riktiga informationen 

om skälen till varför han satt häktad fick han av sin advokat efter 76 timmar. Denna försening 

av informationen var inte i enlighet med kravet för att delge grunderna för häktningen inom 

skälig tid enligt Kammaren.61 Den stora Kammaren var enig med kammarens resonemang, 

vilket innebär att Domstolen bedömde att det skett en kränkning av artikel 5:2 av 

Konventionen.62  

3.1.3 A med flera mot Storbritannien 

Det tredje rättsfallet som kommer att beröras är A med flera mot Storbritannien. Efter 

terrorattentatet i USA den 11 september 2001 ansåg regeringen i det Storbritannien att ett hot 

kvarstod i förhållande till den egna Staten på grund av relationen till USA. Till följd av dessa 

händelser valde inrikesministern att göra en derogation under Storbritanniens akt om mänskliga 

rättigheter från 1998, genom vilken han också satte upp villkoren för ett förslag till 

Generalsekreteraren av Europarådet i enlighet med artikel 15 av Konventionen.63 Som 

                                                
53 Ibid., p. 72. 
54 Ibid., p. 72–79. 
55 Ibid., p. 73–74. 
56 Ibid., p. 76. 
57 Ibid., p. 77. 
58 Ibid., p. 77–78. 
59 Ibid., p. 79. 
60 Ibid., p. 80. 
61 Ibid., p. 84. 
62 Ibid., p. 85. 
63 A. m.fl. mot Storbritannien den 19 februari, p. 11. 
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Domstolen tidigare fastställt och som nämnts ovan i rättsfallet Chahal mot Storbritannien är 

frihetsberövandet i väntan på utvisning endast legitimt under tiden som förhandlingar om 

utvisning pågår. I dessa fall när det handlar om utvisning på grund av hot mot den nationella 

säkerheten är det inte möjligt att ha en pågående häktning tillsvidare när utvisning inte kan ske 

direkt.  

 

En sådan situation uppstår vanligtvis när det ska ske en utvisning men som sedan inte är möjlig 

att verkställa då personen i fråga skulle bli utsatt för behandling motsatt till artikel 364 av 

Konventionen i det mottagande landet. Följaktligen finns det rättsfall där det finns ett syfte om 

utvisning men som inte kan verkställas och förhandlingarna om utvisning heller inte är 

pågående, där blir följden att häktning inte kan ske utan att stå i strid mot artikel 5 av 

Konventionen men trots det kvarstår ett hot mot den nationella säkerheten. Det aktuella 

rättsfallet är ett exempel på ett sådant fall. Eftersom regeringen ansåg att de klagande var ett 

hot mot den nationella säkerheten och potentiella terrorister var det aktuellt att frihetsberöva 

personerna. Däremot kunde inte frihetsberövandet av personerna ske inom ramarna av artikel 

5 av Konventionen och därför behövde regeringen ha rätt till inskränkning under artikel 15 av 

Konventionen. I Anti-terrorism, Brott och Säkerhetspropositionen från 2001 fastställdes 

utökade befogenheter för regeringen att häkta personer, vilket också var en del av begäran om 

rätt till inskränkning för att kunna använda befogenheterna i propositionen.65 När propositionen 

vunnit laga kraft blev de 11 klagande i fallet häktade därefter vid olika tillfällen.66  

 

De klagande prövade legaliteten av inskränkningen av deras rättigheter under artikel 3, 5, 6 och 

14 av Konventionen.67 Fallet prövades av SIAC68 på begäran av de första sju klagande.  SIAC 

ansåg att inskränkningen av rättigheter uppfyllde kraven under artikel 15 vad gällde att det var 

ett allmänt nödläge som hotade nationens existens. De vidtagna åtgärderna kunde anses 

nödvändiga då det inte fanns något som visade motsatsen samt att åtgärderna var 

proportionerliga. Däremot ansåg SIAC att inskränkningen inte var legitim då den inte var i 

enlighet med Storbritanniens skyldigheter under artikel 14 i förhållande till akten från 2001, 

nämnd ovan. Bedömningen av kommissionen grundades på att akten var diskriminerande mot 

utländska medborgare utan legitim anledning. SIAC ogillade därav Storbritanniens begäran om 

inskränkning.69  

 

Appellationsdomstolen höll med SIAC i större delen av bedömningen som gjort förutom vad 

gäller appliceringen av artikel 6 och ansåg vidare att de klagande inte påvisat att en överträdelse 

av artikel 6 av konventionen skett.70 Även Högsta Appellationsdomstolen höll med SIAC i 

helhet. Vad gäller misstänkta internationella terrorister ansåg denna domstol att de var i 

liknande situation som brittiska medborgare som var misstänkta terrorister. Vidare i sin 

bedömning kom Högsta appellationsdomstolen till slutsatsen att derogationen skulle 

ogiltigförklaras och att akten från 2001, nämnd ovan, var inte i enlighet med artikel 5:1 av 

Konventionen. 
71 

                                                
64 Artikel 3 av Konventionen lyder: “Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning.”.  
65 A. m.fl. s. 5.  
66 A. m.fl. p. 13. 
67 Ibid., p. 14. 
68 Special immigration appeals Commission är den domstol som har hand om överklagan från personer som 

blivit utvisade, med order från inrikesminister med anledning av nationens säkerhet. 
69 A. m.fl. p. 15.  
70 Ibid., p. 16.  
71 Ibid., p. 21, 23.  
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Som tidigare nämnts under fallet Chahal mot Storbritannien behövde inte frihetsberövandet 

anses vara skäligen nödvändigt, utan vilket frihetsberövande som helst kan anses legitimt under 

andra delen av artikel 5:1 (f) förutsatt att det finns pågående förhandlingar om utvisning. 

Förutom det måste även kriteriet om att häktningen är legitim under nationell lag samt är 

genomförd “i enlighet med ett förfarande fastställt genom lag” vara uppfyllt. Utöver det krävs 

det dessutom att det finns ett skydd för individen mot egenmäktighet inom de nationella 

myndigheterna. Domstolen behövde därför överväga om det aktuella fallet håller sig inom 

ramarna för artikel 5:1 (f). När det gäller uppfattningen om egenmäktighet inom artikel 5 krävs 

det inte enbart enlighet med nationell lag utan ett frihetsberövande som är legitimt under 

nationell lag kan samtidigt strida mot Konventionen. Ytterligare kriterier som uppkom efter 

Domstolens bedömning i Saadi mot Storbritannien för att undvika egenmäktighet var följande; 

att häktning under artikel 5:1 (f) måste verkställas i god tro, vara i nära anknytning till grunden 

för häktningen, platsen och omständigheterna för häktningen måste vara passande och 

häktningstiden ska inte vara längre än vad som är skäligt nödvändigt för syftet av häktningen. 
72  

 

Domstolen ansåg att det inte kan ifrågasättas huruvida de klagande var häktade under artikel 

5:1 av Konventionen.73 Innan akten från 2001 trätt i kraft hade det inte varit i enlighet med 

nationell lag att anhålla någon på grund av säkerhetsskäl för att den personen innebar ett hot 

mot den nationella säkerheten. Befogenheten att frihetsberöva en person kan inte utövas om 

inte personens utvisning kan verkställas inom skälig tid. På grund av detta begärde regeringen 

även i sin derogation om att utökade befogenheter krävdes, för att arrestera och häkta utländska 

medborgare i situationer där det för tillfället inte är möjligt att utvisa personen utan att gå 

utanför redan befintliga nationella befogenheter.  Enligt Domstolen fanns det inga bevis som 

tydde på att det under häktningstiden fanns någon realistisk förväntan om att det vid utvisning 

fanns en aktuell risk för behandling som är motstridig till rättigheten under artikel 3 av 

Konventionen. Undantaget härvid är den andra och fjärde klagande där Domstolen ansåg att 

det inte var någon kränkning av rättigheten under artikel 5:1 av Konventionen. Vilket baserades 

på att i dessa två klagandes fall ansåg Domstolen att under häktningstiden togs det aktiva 

åtgärder mot syftet att kunna verkställa beslutet om utvisning.  

 

Vad gällde de resterande klagande var det enligt Domstolen inte tillräckligt säkra eller bestämda 

åtgärder för att det ska anses uppfylla kriteriet om att det bedrevs aktiva förhandlingar med 

utvisning som syfte. Även de klagande som varit frihetsberövade under längst tid var inte 

häktade under lika lång tid som Chahal i Chahal mot Storbritannien ovan. Däremot fann 

Domstolen att det inte var någon kränkning av rätten till frihet under artikel 5 i det fallet 

eftersom det under hela perioden bedrevs förhandlingar i utvisningssyfte både aktivt och med 

skälig aktsamhet. Samma slutsats kunde inte dras i det aktuella fallet där förhandlingarna främst 

hade berört legaliteten av frihetsberövandet. Domstolen uppmärksammade dock att den tidigare 

hade funnit vid flera tillfällen att spärra in och att häkta någon i förebyggande syfte utan åtal 

var i strid med rätten till frihet under artikel 5:1 av Konventionen. Därför är det avgörande 

huruvida den begärda inskränkningen av rättigheter är legitim eller inte. Vilket kommer att 

beröras vidare under stycket om derogation nedan.  

3.1.4 Brogan med flera mot Storbritannien 

Nästa fall är Brogan med flera mot Storbritannien som handlar om fyra olika klagande. Den 

första klagande, Terence Patrick Brogan, blev arresterad den 17 september 1984 och satt häktad 

                                                
72 Ibid., p. 164. 
73 Ibid., p. 165. 
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till den 22 september 1984, en period på 5 dagar.74 Kort efter han blivit arresterad blev han 

förhörd om hans misstänkta inblandning i en attack den 11 augusti mot en mobil polispatrull 

som resulterade i att en polissergeant dog och att en annan polisman fick allvarliga skador. 

Under förhöret blev han även utfrågad om hans misstänkta medlemskap av provisoriska 

irländska armén (IRA).75 Den andra klagande, Dermot Coyle blev arresterad den 1 oktober 1984 

och satt häktad till den 7 oktober 1984, en period på sju dagar.76 Några timmar efter att han 

blivit arresterad blev han förhörd angående planteringen av en landmina avsedd för att döda 

medlemmar av säkerhetsstyrkan och en annan attack i form av en brandbomb. Han blev även 

förhörd angående tillhandahållande av skjutvapen samt hans misstänkta medlemskap i 

Provisoriska IRA.77  

 

Den tredje klagande, William McFadden, blev arresterad den 1 oktober 1984 och satt häktad 

till den 5 oktober 1984, en period på fyra dagar.78 Kort efter han blivit arresterad blev han 

förhörd angående mordet på en soldat genom en bombattack samt mordet på en annan soldat 

under en attack med en Molotov cocktail79 och skottlossning. Även han blev utfrågad om sitt 

misstänkta medlemskap i Provisoriska IRA.80 Den fjärde och sista klagande, Michael Tracey, 

blev arresterad den 1 oktober 1984 och satt häktad till den 5 oktober 1984, en period på fyra 

dagar.81 Några timmar efter att han blivit arresterad blev han utfrågad om två väpnade rån av 

postkontor i Londonderry och om en konspiration att döda medlemmar av säkerhetsstyrkan. 

Dessutom blev han förhörd om sitt misstänkta medlemskap i Irländska Nationella Frihetsarmén 

(INLA), en fördömd terroristorganisation.82 Alla fyra klagande blev informerade om att de 

blivit arresterade under nationell lag som ger en polisman behörighet att arrestera en person 

utan husrannsakan om det finns skäliga grunder för misstanke i vissa specifika situationer 

listade i bestämmelsen. I det aktuella fallet fanns det skäliga grunder för misstanke om att de 

klagande varit inblandade i att ge direktiv om, förbereda eller anstifta terroristhandlingar i 

anknytning till situationen Norra Irland.83  

 

Domstolens bedömning var att det stod klart att de klagandes häktningar var legitima under 

Nordirländsk lag och i enlighet med ett förfarande föreskriven i lag.84 Vidare gjorde Domstolen 

bedömningen att det faktum att de klagande inte blivit åtalade eller ställts inför en domstol för 

prövning, behöver nödvändigtvis inte betyda att syftet med frihetsberövandet inte var i enlighet 

med artikel 5:1 (c) av Konventionen. Huruvida det förelåg ett sådant syfte måste övervägas 

separat i förhållande till åstadkommandet av det syftet. Artikel 5:1 (c) förutsätter inte att polisen 

borde ha skaffat tillräckligt med bevis för att föra åtal, varken vid arresteringen eller under 

häktningstiden. Dessa bevis kan ha varit omöjliga att införskaffa eller med tanke på dess natur 

inte möjliga att ha som bevis inför en domstol utan att riskera andra människors liv. Det finns 

inget som tyder på att polisen inte agerat i god tro i sin utredning eller att frihetsberövandet av 

de klagande inte var avsedd för vidare utredning. För att i sin tur bekräfta eller avslå befintliga 

misstankar som låg till grund för arresteringen. Om det varit möjligt kunde det antagits att 

polisen hade fört åtal mot de klagande och de hade blivit förda inför en kompetent domstol. 

                                                
74 Brogan m.fl. mot Storbritannien den 29 november. p. 12. 
75 Ibid., p. 13. 
76 Ibid., p. 15. 
77 Ibid., p. 16. 
78 Ibid., p. 18. 
79 En bomb bestående av exempelvis en flaska innehållande bensin eller andra brandfarliga ämnen.  
80 Brogan m.fl., p. 19. 
81 Ibid., p. 21. 
82 Ibid., p. 22. 
83 Ibid., p. 23. 
84 Ibid., p. 49. 
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Arresteringen av de fyra männen måste därför anses ha utförts med ett syfte som är i enlighet 

med undantaget i paragraf 1 (c).85 Sammanfattningsvis har det inte skett någon kränkning av 

artikel 5:1 (c) av Konventionen.86  

3.1.5 Fox, Campbell och Hartley mot Storbritannien  

Det sista rättsfallet som berör Storbritannien är fallet Fox, Campbell och Hartley mot 

Storbritannien. Bernard Fox och Maire Campbell som är första och andra klagande blev 

stoppad av polisen den 5 januari 1986. Deras bil blev genomsökt och de blev förda till 

polisstationen där de fick information om att de blev formellt arresterade. Grunden till 

arresteringen var att polismannen som arresterade dem misstänkt att de var terrorister.87 Under 

tiden som de båda satt häktade blev de förhörda angående deras inblandning i samlandet av 

upplysningar och arbete med leveranser för Provisoriska IRA samma dag. Utöver det blev de 

förhörda angående deras misstänkta medlemskap av organisationen. Inget åtal fördes mot någon 

av de klagande.88 De blev inte förda inför en domare eller givna möjlighet att ansöka om att bli 

släppta mot borgen.89 Den tredje klagande, Samuel Hartley blev arresterad i sitt hem och blev i 

samma stund även informerad om varför han blivit arresterad. Anledningen till att han blev 

arresterad var för att han misstänktes vara inblandad i kidnappningen av en ung man och en 

kvinna tidigare samma månad. Förövarna som varit inblandade i kidnappningen misstänktes ha 

anknytningar till Provisoriska IRA. Under förhöret blev Hartley utfrågad om aktiviteter av 

terrorister i ett visst geografiskt område men även om hans relation till Provisoriska IRA. 

området som förhöret gällde var även det område där kidnappningen ägt rum.90  

 

Domstolen klargjorde särskilt att bedömningen av yrkandena i rättsfallet skulle ske med hänsyn 

till den särskilda särställning som terroristbrott har, samt vilka åtgärder som kan komma att 

krävas i en situation av tvingande nödvändighet. Precis som den gjorde i Brogan m.fl. mot 

Storbritannien som nämnts ovan.91 I artikel 5:1 (c) är rekvisitet “skälig misstanke” istället för 

en genuin misstanke eller en misstanke bona fide, det vill säga i “god tro”.92 Huruvida 

misstanken är “skälig” baseras på hur arresteringen förhåller sig till skyddet mot egenmäktighet 

i artikel 5:1 (c) under själva arresteringen och även häktningen. En “skälig misstanke” 

förutsätter att det finns fakta och information som var tillräckligt för att övertyga en person 

objektivt sett, att den misstänkte i fråga kan ha begått brottet. Vad som vidare är “skäligt” beror 

dock på omständigheterna i fallet. I denna aspekt hade terroristbrott en särskild särställning som 

tidigare nämnts och föll därför i en egen speciell kategori. Eftersom att det fanns en påtaglig 

risk för att människor kunde förlora livet eller utsätts för lidande i dessa fall, behövde polisen 

agera ytterst skyndsamt i uppföljandet av information vilket även inkluderar information från 

hemliga källor. Däremot kan inte en situation av nöd som sådan sträckas så långt att rekvisitet 

om “skälighet” når en punkt där det förlorar sin essentiella kärna.93   

 

Visserligen ska inte artikel 5:1 (c) fungera på så sätt att det innebär oproportionerliga hinder för 

polismyndigheten när de behöver vidtas effektiva åtgärder för att möta den organiserade 

terrorismen. Det följer av detta att det inte kan begäras av Stater att avslöja konfidentiella källor 

                                                
85 Ibid., p. 53. 
86 Ibid., p. 54. 
87 Fox, Campbell och Hartley mot Storbritannien den 27 mars, p. 8–9. 
88 Ibid., p. 10. 
89 Ibid., p. 11. 
90 Ibid., p. 13–14. 
91 Ibid., p. 28. 
92 Ibid., p. 31. 
93 Ibid., p. 32. 
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som ligger till grund för arresteringen för att bevisa att det finns “skälig misstanke”. Däremot 

måste Domstolen fastställa huruvida de grundläggande intressena som artikel 5:1 (c) ämnar 

skydda. Följaktligen måste Staten anskaffa fakta eller information som ger Domstolen 

tillräckligt med bevis för att personen i fråga är skäligen misstänkt för att ha begått brottet.94 

Det faktum att alla tre klagande blivit utfrågade om specifika handlingar av terrorism under 

respektive häktningstid bekräftar att det funnits en genuin misstanke om deras inblandning i 

handlingarna. Denna misstanke är dock inte tillräckligt övertygande i ett objektivt perspektiv 

för att påvisa att det funnits en “skälig misstanke”. Eftersom Staten inte kunnat tillhandahålla 

tillräckligt med material som grund till misstanken mot de klagande ansåg Domstolen att 

minimikravet om “skälig misstanke” i artikel 5:1 (c) inte var uppfyllt. Domstolen slutsats blev 

därför att det skett en överträdelse av bestämmelsen.95 

 

Vad gäller de klagandes rättigheter under artikel 5:2 av Konventionen fastställde Domstolen att 

informationen som getts de klagande vid arresteringen, indikerade enbart vilken rättslig grund 

som åtgärden baserats på. Men kan inte anses vara tillräcklig information för att uppfylla de 

rekvisit som fanns i bestämmelsen.96 Den arresterade personen måste informeras om vad dennes 

arrestering och häktning baseras på ett sätt så att han eller hon förstår för att eventuellt kunna 

pröva legaliteten av beslutet. Denna information ska tillhandahållas inom skälig tid, det vill 

säga omgående eller så skyndsamt som möjligt.97 I det aktuella fallet blev dessa krav uppfyllda 

under respektive förhör med de klagande. Eftersom att under förhören blev alla tre utfrågade 

angående deras inblandning i specifika kriminella handlingar och misstänkta medlemskap i 

förbjudna organisationer. Det fanns inget som tyder på att de klagande under dessa förhör inte 

fått tillräckligt med information för att förstå varför de blivit arresterade och häktade.98 

Sammanfattningsvis ansåg Domstolen att Staten handlat i enlighet med bestämmelserna under 

artikel 5:2 av Konventionen.99   

3.2  Sverige 

3.2.1 Enhorn mot Sverige  

Det första rättsfallet rörande Sverige är rättsfallet Enhorn mot Sverige100 där Enhorn, den 

klagande, är en homosexuell man som i en ålder av 47 år får diagnosen HIV101, efter att han 

smittat en 19 årig pojke.102 I samband med diagnosen fick Enhorn muntlig och skriftlig 

information bland annat om att han måste informera sexpartnern om att han har HIV, samt att 

han måste skydda sig med kondom vid sexuellt umgänge. Utöver detta ska han även inte 

konsumera mer alkohol än vad han klarar av för att bibehålla sitt förstånd, detta för att 

säkerställa att han inte utsätter någon sexuell partner för HIV.103 Då den klagande inte fullföljt 

sina besök med sjukvården beslutade länsläkaren att be Förvaltningsrätten (tidigare kallat 

länsrätten) att besluta om tvångsvård under tre månader för Enhorn den 2 februari 1995. Detta 

                                                
94 Ibid., p. 34. 
95 Ibid., p. 35–36. 
96 Ibid., p. 41. 
97 Ibid., p. 40. 
98 Ibid., p. 41. 
99 Ibid., p. 43. 
100 Enhorn mot Sverige den 25 januari.  
101 HIV står för Humant immunbristvirus, vilket är ett virus som smittar via oskyddat sex, blod och mamma till 

barn. Idag finns inget botemedel, men bromsmedicin finns och det är därför det är så viktigt att inte låta viruset 

överföras till andra personer. 
102 Enhorn. p. 8. 
103 Ibid., p. 9.  
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då Enhorn påvisat att han inte förstått vad dennes sjukdom inneburit, och därmed kunnat riskera 

att föra smittan vidare till andra män.104  

 

Den 16 februari 1995 lämnade överläkaren inom psykiatrin även ett utlåtande om den klagandes 

psykiska hälsa. Utlåtandet påvisade att Enhorn på grund av sin ångest av sjukdomen ofta tog 

till alkohol för att dämpa smärtan, och därmed var en risk för andra i samhället.105 På grund av 

att Enhorn inte fullföljt samtalen med sjukvården under hösten 1994, och med utlåtandet från 

överläkaren inom psykiatrin beslutade Förvaltningsrätten att tvångsvårda Enhorn i upp till tre 

månader med omedelbar verkan den 16 februari. Dock så inställde sig inte Enhorn direkt till 

detta utan polisen fick föra honom till tvångsvården den 16 mars 1995.106 Under sin tvångsvård 

fick Enhorn röra sig utomhus dagligen tillsammans med personal från sjukhuset. Trots detta 

avlägsnade sig Enhorn från sjukhuset vid flera tillfällen; 25 april 1995- 11 juni 1995, 27 

september 1995- 28 maj 1996, 6 november 1996 - 16 november 1996 och den sista gången 26 

februari 1997- 26 februari 1999.107  

 

På grund av olika omständigheter förlängdes den klagandes frihetsberövande med sex månader 

åt gången istället för tre månader som Förvaltningsrätten beslutat om, då kammarrätten 

uppehöll överklagandet.108 Den 14 april beslutade länsläkaren att be Förvaltningsrätten att på 

nytt förlänga tiden för tvångsvården ytterligare.109 Detta på grund av att det visserligen visat sig 

att den  klagande då hade förstått sin sjukdom, men det gjorde inte att han inte kunde utsätta 

andra personer för fara genom att någon gång dricka sig för full och glömma bort sitt ansvar. 

Länsläkaren hävdade att Enhorn behövde mer hjälp innan han kunde undgå tvångsvård.110 Den 

22 april 1999 beslutade Förvaltningsrätten att förlänga tvångsvården med anledning av att 

Enhorn inte kunde anses tillförlitlig på grund av hans bakgrund med att avlägsna sig från 

tidigare tvångsvård.111  

 

Enhorn beslutade sig för att återigen rymma den 12 juni 1999, och under tiden även överklaga 

beslutet till Kammarrätten. I sin överklagan hänvisade han till utlåtandet från en specialist inom 

psykiatrin som påstod att den klagandes kommande beslut enbart kunde spekuleras inom, och 

var inget som kunde säkerställas.112 Trots detta beslutade Kammarrätten att gå på 

Förvaltningsrättens linje och avslog överklagandet den 18 juni 1999, även Högsta 

Förvaltningsdomstolen (tidigare kallat Regeringsrätten) nekade överklagandet.113  Länsläkaren 

fortsatte  ansöka om förnyelse av tvångsvård upprepade gånger mellan 1999 och 2001 då 

Förvaltningsrätten avslog ansökan om tvångsvård eftersom uppgifter om den klagandes hälsa 

och psykiska tillstånd saknades.114 Sedan 2002 var Enhorns hälsa välkänd och länsläkaren 

ansåg därefter att den klagande inte längre behöver vård.115  

 

                                                
104 Ibid., p.11. 
105 Ibid., p. 12. 
106 Ibid., p.13. 
107 Ibid., p. 15. 
108 Ibid., p. 14. 
109 Ibid., p. 16. 
110 Ibid., p. 21. 
111 Ibid., p. 22. 
112 Ibid., p. 23. 
113 Ibid., p. 24. 
114 Ibid., p. 25. 
115 Ibid., p. 26. 
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Mot bakgrunden nämnd ovan klagade Enhorn på att hans tvångsvård stred mot artikel 5:1 (e) 

av Konventionen.116 Båda parterna var eniga om att Enhorn hade vårdats utan samtycke och att 

det låg under artikel 5 av Konventionen. Denna typ av frihetsberövande menade alla parter 

inklusive Domstolen ligga under artikel 5:1 (e).117 Syftet med frihetsberövande var att motverka 

en spridning av HIV och det var legitimt under smittskyddslagen (1988).118 Domstolen menade 

att lagligheten och orsaken till häktningen enligt artikel 5 av Konventionen går tillbaka till 

Statens egna lag, och därmed syftade Staten på att de handlat enligt smittskyddslagen från 1988. 

Frihetsberövande är en såpass allvarlig åtgärd att det måste finnas goda grunder till 

frihetsberövandet. Lagen måste vara klar och tydlig samt följa direktiven i enlighet med artikel 

5 av Konventionen. Vidare måste andra åtgärder som är mindre allvarliga ha tagits i beaktning 

innan ett frihetsberövande fullföljs. Ett frihetsberövande ska vara det enda som kan säkerställa 

ordning och det ska finnas ett allmänt intresse för häktningen, med detta menade Domstolen att 

en lag inte enbart är tillräcklig utan det måste även vara nödvändigt under omständigheterna.119  

 

Vid ett frihetsberövande är det i första hand den nationella Domstolen som prövar legaliteten. 

I det aktuella rättsfallet hade Förvaltningsrätten motiverat tvångsvården med att Enhorn inte var 

tillfälligt psykisk stabil för att förstå vilka konsekvenser av hans sjukdom, och därmed vill de 

skydda andra medborgare.120 Vidare klargjorde Domstolen att för att det ska vara legitimt att 

tvångsvårda en person på grund av psykisk ohälsa under artikel 5:1 (e) enligt Konventionen ska 

personen behandlas på ett sjukhus.121 Att frihetsberöva en person på grund av ohälsosamt 

leverne är inget som kan göras om inte tre krav uppfylls; 1: personen måste påvisa ohälsosamt 

leverne, 2: personen måste ha en speciell mentalsjukdom, 3: att frihetsberövandet prövas i 

samband med personens hälsa.122 Att tvångsvårda någon för en psykisk sjukdom är oerhört 

svårt, därmed gick Domstolen vidare och analyserade huruvida Enhorn kunde ha blivit 

frihetsberövad på någon annan princip. En princip som är för att skydda övriga befolkningen.123  

 

Domstolen såg då över motiveringen av att frihetsberöva Enhorn med anledningen “för att 

skydda mot spridning av HIV” och huruvida detta är farligt för allmänheten, och hur 

frihetsberövande är sista möjlighet för att skydda allmänheten. Dessa två kriterier måste vara 

uppfyllda för att göra ett frihetsberövande legitimt.124 Domstolen förstod och vidhåller att första 

kriteriet är uppfyllt, HIV är en farlig sjukdom som ska skyddas från att spridas, men det andra 

kriteriet är oklart. I fallet hade andra åtgärder inte prövats innan, utan tvångsvård var första 

åtgärd, samt att eftersom Enhorn kunde smittat vid ett flertal tillfällen utan att det gjordes någon 

större ansträngning att återföra honom till sjukhuset borde varit tecken på att Enhorn inte var 

en såpass stor fara för samhället att frihetsberövandet skulle fortskridit.125  

 

Med anledning av att Enhorn uppenbarligen inte var en stor fara för samhället då han inte 

återfördes skyndsamt till sjukhuset för vård, eller var under större kontroll så han inte kunde 

rymma, ansåg Domstolen att det funnits mildare åtgärder som skulle tagits istället, för 

tvångsvård. Därför var detta en överträdelse mot artikel 5:1 (e) av Konventionen. Vidare ansåg 

                                                
116 Ibid., p. 30. 
117 Ibid., p. 33 f. 
118 Ibid., p. 35. 
119 Ibid., p. 36. 
120 Ibid., p. 38.  
121 Ibid., p. 42. 
122 Ibid. 
123 Ibid., p. 44. 
124 Ibid. 
125 Ibid., p. 45, 46, 48. 
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Domstolen att myndigheterna brustit i hanteringen av balansen mellan vad som anses vara bäst 

ur ett demokratiskt samhälle och för en persons frihet.126 

3.2.2 Göthlin mot Sverige  

Det andra rättsfallet rörande rättsfall där Sverige är motpart, är fallet Göthlin mot Sverige där 

Göthlin är skyldig Staten en summa på 246 199 kr i skatt. På grund av skatteskulden har 

Kronofogdemyndigheten beslutat om utmätning. I samband med utmätningen den 8 september 

2009 fick Kronofogdemyndigheten information om att Göthlin hade ett innehav av ett sågverk 

värderat till 300 000 kr. Inför försäljning av sågverket lämnade dock Kronofogdemyndigheten 

kvar sågverket på Göthlins mark med information om att han inte fick sälja sågverket själv, 

eller använda det på sådant sätt att värdet skulle förändras.127  

 

När Kronofogdemyndigheten den 22 april 2010 kontaktade Göthlin för att planera inför 

försäljningen av sågverket, berättade Göthlin att han flyttat och gömt sågverket och inte hade 

för avsikt att berätta för dem vart sågverket var förens de hade rättat till de fel som han ansåg 

fanns i hans skatteskuld. Den 7 maj fick Göthlin ett formulär där han skulle lämna uppgifter om 

vart sågverket fanns, om han inte gjorde detta så informerade formuläret även om att 

Kronofogdemyndigheten avsåg att kontakta Tingsrätten med anledning om att frihetsberöva 

honom.128 Den 17 maj så beslutade Tingsrätten att häkta Göthlin med stöd av 

Utsökningsbalken, då Göthlin medvetet valt att inte samarbeta med 

Kronofogdemyndigheten.129 Efter att Tingsrätten haft en muntlig förhandling den 27 maj 2010, 

ansåg de att en häktning inte längre var aktuellt. Kronofogdemyndigheten överklagade till Svea 

Hovrätt, som höll med Kronofogdemyndigheten om att en häktning var korrekt eftersom att 

andra åtgärder inte skulle fungerat i detta rättsfall, och därför beslutade Svea Hovrätt den 28 

juni om en fortsatt frihetsberövande av Göthlin.130  

 

Göthlin häktades således den 29 juni, och ett muntligt förhör hölls den 30 juni. Varvid Svea 

Hovrätten kvarstod vid sitt beslut om häktning.131 Efter häktningen överklagade Göthlin till 

Högsta Domstolen den 6 juli men fick avslag.132 13 juli höll Tingsrätten ett nytt förhör där 

Göthlin fasthöll sin åsikt om att inte berätta vart sågverket undanhölls.133 Den 20 juli 

överklagade Göthlin återigen, men fick än en gång avslag.134 Den 27 juli hölls nya förhör med 

Göthlin, men eftersom han återigen fasthöll vid att inte ge någon information om vart sågverket 

var, förnyades häktningsbeslutet av Tingsrätten.135 Göthlin överklagade återigen, men fick 

avslag den 2 augusti och den 5 augusti fick han även avslag av Högsta Domstolen.136 Vid nya 

prövningar den 9 augusti 2010 av Tingsrätten fann de att fortsatt frihetsberövande var 

oproportionerligt och släppte honom med omedelbar verkan.137  

 

Mot denna bakgrund valde Göthlin att ta fallet vidare upp till Domstolen där han hävdade att 

Sverige inte följt Konventionens 5:e artikel i och med hans häktningstid mellan den 29 juni till 
                                                
126 Ibid., p. 55. 
127 Göthlin mot Sverige den 16 oktober, p. 6.  
128 Ibid., p. 10–11. 
129 Ibid., p. 13. 
130 Ibid., p. 15–18. 
131 Ibid., p. 19. 
132 Ibid., p. 20. 
133 Ibid., p. 21. 
134 Ibid., p. 22. 
135 Ibid., p. 23. 
136 Ibid., p. 24. 
137 Ibid., p. 25.  
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9 augusti.138 Domstolen gjorde bedömningen i att frihetsberövandet är i enlighet med svensk 

lag, och att Göthlin blivit tilldelad en försvarare. Han hade möjlighet att överklaga som han 

även gjort, samt att frihetsberövandet omprövades varannan vecka.139 Domstolen menade 

vidare att frihetsberövandet var lagligt eftersom att det inom artikel 5:1 (b) menar att det måste 

finnas ett syfte att häkta, och det ansåg Domstolen fanns eftersom att nationell lag i Sverige sa 

att ett frihetsberövande kan utfärdas om den klagande inte fullföljer order från myndigheten.140 

Tillsammans med att ett frihetsberövande måste var i enlighet med svensk lagstiftning ska det 

även finnas en balans mellan vikten av ett demokratiskt samhälle och rätten till frihet.141 Som 

den svenska Staten hävdat, ansåg även Domstolen att en bot för att Göthlin inte fullföljde order 

från myndigheten inte skulle hjälpt då han inte hade några pengar. Därför var det i enlighet med 

balansen och intresset för samhället att sågverket kom fram för att kunna driva in 

skattepengarna som saknades.142  

 

Domstolen beslutade i att det inte var en överträdelse mot Konventionen, utan Staten tog 

nödvändiga beslut i att säkerställa att de saknade skattepengarna återfördes till Staten. Utöver 

detta ansåg Domstolen även att Staten hade gjort tillräckliga åtgärder såsom att kontinuerligt 

ompröva frihetsberövandet och gett Göthlin alla rättigheter han hade rätt till. På grund av detta 

hade Staten i detta fall gjort helt rätt.143  

3.3  Turkiet 

3.3.1 Abdolkhani och Karimnia mot Turkiet 

Det första rättsfallet som rör Turkiet är fallet Abdolkhani och Karimnia mot Turkiet144. Fallet 

rör de två klagande Mohsen Abdolkhani och Hamid Karimnia, båda iranska medborgare. Båda 

männen blev medlemmar i en oppositionsgrupp145 i Iran, 1992 respektive 2001. De bodde i ett 

läger för medlemmar i oppositionsgruppen fram till 2005 respektive 2006 när de lämnade 

organisationen eftersom de inte längre var eniga med gruppens metoder. Efter det begav de sig 

till ett annat läger skapat av USA:s armé i Iran. Den 5 maj 2006 och den 16 oktober 2007 blev 

de klagande erkända som flyktingar av Förenta Nationernas flyktingorgan (UNHCR).146  När 

det amerikanska lägret stängde ner i april 2008 flyttades de klagande tillsammans med andra 

medlemmar till norra Irak. En tid efter det, på ett ospecificerat datum, anlände de klagande till 

Turkiet.  De blev arresterade av säkerhetsstyrkan och eftersom de anlänt till Turkiet illegalt blev 

de återigen utvisade till Irak. De återvände omedelbart tillbaka till Turkiet och blev arresterade 

av gränspolis då deras pass visade sig vara falska.147  

 

Den 21 juni 2008 blev de klagande placerade i en avdelning på polisstationen. Åklagaren väckte 

åtal den 23 juni 2008 baserat på att de klagande tagit sig in i landet illegalt och samma dag 

                                                
138 Ibid., p. 40.  
139 Ibid., p. 55. 
140 Ibid., p. 57. 
141 Ibid., p. 58. 
142 Ibid., p. 59, 62, 64. 
143 Ibid., p. 65, 67. 
144 Abdolkhani och Karimnia mot Turkiet den 22 september. 
145 ‘People’s Mojahedin Organisation’ in Iran är det officiella namnet på oppositionsgruppen. Det är en politisk 

organisation som är medlem i ‘the National Council of Resistance of Iran’. Organisationens mål är att byta den 

nuvarande teokratin med en demokratiskt vald regim. POAC  
146 Abdolkhani och Karimnia. p. 7–8. 
147 Ibid., p. 10–13. 
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påbörjades domstolsförhandlingarna i Magistrates’ Court i Muş148. I förhandlingarna dömdes 

de klagande som skyldiga men den nationella Domstolen beslutade samtidigt att skjuta upp 

påförandet av straffet över en period på fem år och därefter fördes de klagande tillbaka till 

polisstationen.149 Ytterligare ett försök att utvisa männen skedde den 28 juni 2008.150 Båda 

klagande uppgav information till polisen om att de under sitt medlemskap i oppositionsgruppen 

aldrig varit involverade i väpnade aktiviteter.151 Fram till den 26 september 2008 hölls de kvar 

på polisstationen men blev därefter flyttade till ett mottagningscenter.152 Karimnias advokat 

skickade en skriftlig begäran till inrikesministern och överklagade legaliteten av hans 

häktning.153 

 

Enligt Domstolen innebar placeringen i de olika anläggningarna ett frihetsberövande med 

hänsyn till de restriktioner som påförts på de klagande av de förvaltande myndigheterna, 

bortsett från vad det karaktäriseras som under nationell lag. Slutsatsen blev därför att de båda 

männen blivit berövade av deras frihet.154 Inledningsvis noterade Domstolen att häktningen i 

förhållande till polisstationen, det vill säga perioden mellan den 23 och 30 juni 2008, kunde 

anses vara ett frihetsberövande med utvisning som syfte. Det kvarstod därför för Domstolen att 

avgöra huruvida häktningen av de klagande hade någon rättslig grund i nationell lagstiftning.155  

 

Den lagstiftning som Staten åberopade avsåg inte frihetsberövande i samband med 

domstolsförhandlingar med utvisning som syfte. Domstolen betraktade att dessa bestämmelser 

gällde vistelsen av vissa grupper av människor som inte är turkiska medborgare men 

bestämmelserna gällde inte häktning av dessa människor.156 I detta hänseende har inte Staten 

lyckats presentera varken något argument  eller dokument som indikerar att häktningen av de 

klagande hade en specifik lagstadgad grund i nationell lagstiftning.157 Sammanfattningsvis, 

saknades en tydlig lagstiftning som fastställde processen vid beslutandet och förlängningen av 

frihetsberövande med utvisning som syfte,  det saknades även fastställda tidsramar för 

häktningstiden. Följaktligen var frihetsberövandet av de klagande inte begränsat av lämpliga 

säkerhetsgarantier mot egenmäktigt agerande. Det nationella rättssystemet har inte lyckats 

skydda de klagande mot ett frihetsberövande som är egenmäktigt, och följaktligen har deras 

häktning inte varit i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 av Konventionen. Domstolens 

slutsats blev därför att det skett en kränkning av artikel 5:1 i det aktuella fallet.158  

 

Från den 23 juni 2008 och framåt ansåg Domstolen att de klagande inte varit häktade på grund 

av det straffrättsliga åtal som förts mot dem utan på grund av kontroller över landets 

immigration.  Frågan som kvarstod för Domstolen att bedöma var huruvida de båda männen 

blivit informerade från det datumet om grunden till häktningen i enlighet med artikel 5:2.159 

Domstolen uppmärksammade att Staten blivit ombedd att presentera relevanta dokument som 

stöd för att de klagande blivit informerade om grunden till respektive frihetsberövande. Vilket 

                                                
148 Första instans för domstolsprövning. Finns ingen motsvarande instans i det svenska rättssystemet med kan 

jämföras med tingsrätten i Sverige.  
149 Abdolkhani och Karimnia. p. 15–17. 
150 Ibid., p. 18. 
151 Ibid., p. 20. 
152 Ibid., p. 22. 
153 Ibid., p. 27. 
154 Ibid., p. 127. 
155 Ibid., p. 132. 
156 Ibid., p. 133. 
157 Ibid., p. 134. 
158 Ibid., p. 135. 
159 Ibid., p. 137. 
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Staten inte lyckades presentera. I avsaknad av ett sådant svar och relevanta dokument som 

visade att information hade delgivits vid och under frihetsberövandet blev Domstolens slutsats 

var därför att de klagande inte blivit informerade om grunden till häktningen. Följaktligen hade 

det skett en överträdelse av rättigheterna under artikel 5:2 av Konventionen.160  

3.3.2. Babajanov mot Turkiet 

Det andra rättsfallet som berör Turkiet är Babajanov mot Turkiet. Fallet rör Mohammad 

Kuranbay Babajanov, som var en medborgare från Uzbekistan.161 På grund av oroligheter i sitt 

hemland tvingades Babajanov att fly från sitt land 1999.162 Babajanov tog sig till slut till Turkiet 

den 18 november 2007 illegalt. När han kommit in i landet tog han sig vidare till Ankara för att 

ansöka om flyktingstatus.163 Processen om att ansöka asyl påbörjades och Babajanov fick 

tillfälligt uppehållstillstånd till och med 24 september 2008, under den här tiden skulle han 

inställa sig hos polisen tre gånger i veckan.164 Den 12 september var den klagande på 

polisstationen som en del av hans rutin, men tillsammans med cirka 30 stycken andra 

asylsökande häktades den klagande klockan 14:00. Alla hans tillhörigheter beslagtogs och runt 

klockan 21:00 kördes den klagande tillsammans med de andra som blivit häktade till 

landsgränsen där de blev tvingade att gå tillbaka till Iran.165  

 

Trots denna händelse återvände Babajanov m.fl. till Turkiet. De bad om rättslig hjälp av 

advokatsamfundet i staden Van. Samfundet lät publicera en rapport den 28 september 2008 om 

hur turkiska myndigheter olagligt hade forslat bort asylsökandena trots att de hade giltiga 

uppehållstillstånd.166 Den 11 oktober 2008 samlade turkiska myndigheter återigen ihop gruppen 

och lät förvisa dem igen. Dock lyckades Babajanov undgå detta då polisen saknade hans 

korrekta adress.167 

 

Den klagande angav att myndigheterna kränkt hans rättigheter enligt artikel 5:1 och 5:2 av 

Konventionen då de häktat honom utan att förklara varför, men även utan att ha stöd för 

häktningen. Domstolen ansåg därför att dessa rättigheter skulle analyseras och beslutas om.168 

Domstolens utredning visade på att en tydlig anledning som hade stöd i lag skulle vara grunden 

till frihetsberövandet, men i detta fall saknades en sådan anledning som grund för att utvisa den 

klagande.169 Den relativt korta period som den klagande var frihetsberövad gör inte 

frihetsberövande legitimt, Domstolen menade att trots att tiden för frihetsberövandet var kort, 

måste frihetsberövandet kunna motiveras från första minut.170 Vidare såg Domstolen även att 

de skäl som skulle ligga till grund för frihetsberövandet aldrig kommunicerats till den klagande, 

därför var även detta en inskränkning i den klagandes rättigheter som inte ansågs vara 

legitim.171 Med ovanstående skäl dömde Domstolen att det hade varit en överträdelse mot den 

klagande i både artikel 5:1 och artikel 5:2.  

                                                
160 Ibid., p. 138. 
161 Babajanov mot Turkiet den 10 maj, p. 1. 
162 Ibid., p. 11. 
163 Ibid., p. 13. 
164 Ibid. 
165 Ibid., p. 15. 
166 Ibid., p. 17. 
167 Ibid., p. 18. 
168 Ibid., p. 84. 
169 Ibid., p. 89. 
170 Ibid., p. 90.  
171 Ibid., p. 93. 
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3.4  Tyskland  

3.4.1 M. mot Tyskland  

Det första rättsfallet från Tyskland är M. mot Tyskland172 och handlar om M. som sedan han 

varit straffmyndig suttit frihetsberövad för dömda brott eller i förebyggande syfte.173 Mellan 

1971 till 1986 blev den klagande dömd för en rad allvarliga brott såsom; försök till mord, rån 

och grov misshandel.174 Den regionala domstolen175 i Kassel dömde redan 1977 att den 

klagande hade en psykisk störning som till följaktligen innebar att den klagande inte tog ansvar 

över sitt beteende eller sina brott.176 När den regionala domstolen i Marburg senare dömde M. 

till fängelse beslöt de även att han skulle dömas till fängelse i förebyggande syfte eftersom han 

hade en psykisk störning och med tanke på antalet allvarliga brott han begått.177 Den klagande 

hade suttit frihetsberövad i förebyggande syfte sedan 18 augusti 1991 då hans tidsbestämda 

straff gick ut.178 2001 förnyades den klagandes frihetsberövande ytterligare i förebyggande 

syfte från domstolen i Marburg.179  

 

Den klagande överklagade besluten och i oktober 2001 så bestämde Appellationsdomstolen att 

riva upp beslutet om att den klagande led av en allvarlig psykisk störning, och att han därför 

inte skulle hållas frihetsberövad på ett sjukhus för psykisk sjuka.180 Även om 

Appellationsdomstolen rev upp beslutet om att frihetsberöva M. på ett mentalsjukhus, så vidhöll 

de att den klagande var så pass farlig för samhället att han behövde frihetsberövas och det 

ansågs vara proportionerligt.181 I sitt beslut lutade Appellationsdomstolen sig mot sin nationella 

lag som även tillät retroaktiva straff.182 Den Federala författningsdomstolen vidhöll vid beslutet 

som Appellationsdomstolen beslutat, och avslog därför den klagandes överklagan.183  

 

Med anledning av ovanstående klagade M. till Domstolen och hävdade att det hade varit en 

överträdelse artikel 5 av Konventionen då han varit frihetsberövade under en så pass lång tid, 

och aldrig fått möjlighet att visa att han gjort en förändring.184 Domstolen började med att gå 

igenom artikel 5 för att se om den var tillämplig i detta fall, vilket Domstol ansåg.185 De såg 

även att ordet “efter” i underparagraf (a) inte innebar att straffet måste komma efter en fällande 

dom, utan det måste finnas ett samband mellan dom och frihetsberövande. Vilket är gjort i 

samband med de brott M begått.186 Underparagraf (c) förtydligar att det är legitimt att 

frihetsberöva en person om det finns misstanke om att personen kan begå nya allvarliga brott. 

Domstolen menade dock att en Stat inte kan frihetsberöva någon med hjälp av denna 

underparagraf för att skydda sig ifrån kommande brott, utan det måste finnas tydliga misstankar 

om ett konkret brott.187  

                                                
172 M. mot Tyskland den 17 december. 
173 Ibid., p. 7. 
174 Ibid., p. 10–12. 
175 Den regionala domstolen i Tyskland har samma funktion som Tingsrätten har i Sverige.  
176 M. p. 9.  
177 Ibid., p. 12. 
178 Ibid., p. 13. 
179 Ibid., p. 19. 
180 Ibid., p. 22. 
181 Ibid., p. 23. 
182 Ibid., p. 24. 
183 Ibid., p. 27. 
184 Ibid., p. 79.  
185 Ibid., p. 86.  
186 Ibid., p. 88.  
187 Ibid., p. 89.  
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Då den klagande hävdade att myndigheterna handlat utöver sina rättigheter och att den 

nationella lagstiftningen strider mot artikel 5 av Konventionen prövade Domstolen även 

lagligheten av frihetsberövandet. Domstolen klargjorde att orsaken till frihetsberövandet måste 

vara fastställt i lag som ett giltigt skäl, men även att lagstiftningen ska vara kompatibel med 

Konventionen.188 Domstolen ansåg att grunden till frihetsberövandet 1986 var legitimt då den 

klagande faktiskt  hade begått ett antal brott.189 Men ett förebyggande frihetsberövande i det 

här fallet ansåg inte Domstolen vara i enlighet med artikel 5:1 (a) som Staten ansåg i sitt 

yrkande, eftersom den klagande inte begått ett faktiskt brott.190 Däremot kunde en Stat som 

nämnts tidigare frihetsberöva en person utan att ett faktiskt brott begåtts, samt utan att det fanns 

starka skäl som visade att ett brott kommer begås om personen släpps fri. Här utredde 

Domstolen om misstanken fortfarande kvarstår efter att den fällande domen beslutats och 

straffets avtjänats.191  

 

När den klagande först dömdes kunde den regionala Domstolen enbart döma en person till 

förebyggande frihetsberövande upp till tio år, vilket Domstolen ansåg vara legitimt. Men 1998 

kom en lagändring i Tyskland som tillät förebyggande frihetsberövande på obestämd tid, detta 

ansåg Staten vara legitimt och därför har den klagande varit frihetsberövad på korrekta 

grunder.192 Detta var inte något som Domstolen vidhöll utan den klagande skulle ha släppts 

efter att de första tio åren hade gått oavsett om han ansågs farlig för allmänheten eller inte. 

Vidare menade Domstolen att utan lagändringen hade den klagande släppts, och med den 

anledningen ansåg Domstolen att det inte heller fanns något samband mellan det första beslutet 

om frihetsberövande i förebyggande syfte och det andra beslutet.193 Med bakgrund till vad som 

hänt den klagande dömde Domstolen till att Tyskland brutit mot sina skyldigheter under artikel 

5 av Konventionen, då det är inte är legitimt med en retroaktiv lag som strider mot säkerheten 

för människans rätt till frihet. Vidare så ansåg Domstolen att kravet på förutsägbarhet inte var 

uppfyllt.194  

3.4.2 Ostendorf mot Tyskland 

Det andra rättsfallet från Tyskland handlar om Henrik Ostendorf som är kategoriserad som 

ledare inom en grupp som antas vara huliganer i samband med fotbollsmatcher. Ostendorf hade 

varit registrerad i ett register sedan 1993 som tänkbar huligan och därmed kunde tänkas använda 

våld i samband med fotbollsmatcher.195 På grund av detta meddelade polisen i Ostendorfs 

hemstad polisen i Frankfurt att han och ytterligare ett trettiotal personer var påväg med tåg till 

Frankfurt med anledning av den match som det lag de supportrarna spelade. Matchen utspelades 

den 10 april 2004.196 När gruppen tillsammans med Ostendorf anlände till Frankfurt stod 

polisen och väntade in dem för visitation och för att leda dem till en specifik pub, och därefter 

vidare till matchen under övervakning.197 Polisen hade informerat gruppen om att i fall om 

någon avlägsnade sig från grupperingen skulle denne person bli häktad på grund av att de inte 

                                                
188 Ibid., p. 90. 
189 Ibid., p. 96. 
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192 Ibid., p. 98. 
193 Ibid., p. 100. 
194 Ibid., p. 105. 
195 Ostendorf. p. 7. 
196 Ibid., p. 8–9. 
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följt order om att hålla ihop med gruppen.198 När grupperingen skulle lämna puben för att ta sig 

vidare mot fotbollsarenan upptäcktes det att Ostendorf inte längre var med, och polisen 

genomsökte därför puben och hittade honom i ett låst bås inne på damernas toalett. Ostendorf 

häktades och fördes till polisstationen runt 14:30 och släpptes runt 18:30.199  

 

Ostendorf överklagande då han ansåg att beslutet om att frihetsberöva honom under fyra timmar 

var olagligt i april 2004, vilket dock fick avslag hösten 2004. Avslaget grundade sig på att 

Ostendorf hade fått varningar om vad som skulle hända om han avlägsnade sig från gruppen. 

Med tanke på varningen var polisen tvungna att häkta honom under tiden som matchen 

spelades. Att enbart varna Ostendorf och avlägsna honom från platsen alternativt ge honom 

utrymme att själv visa att han inte hade någon avsikt med att bli våldsam, var inte ett alternativ 

med tanke på hans register.200 Ostendorf hade blivit dömd för den här typen av brott tidigare, 

och vid tillfället när han blev upptäckt på toaletten påvisade samtal på mobiltelefonen att han 

hade som avsikt att arrangera ett slagsmål.201 Enligt den nationella lagen har polisen och 

myndigheter en särskild skyldighet att skydda ordningen och säkerheten i offentliga 

sammanhang.202  

 

Med ovanstående information, klagade Ostendorf den 20 mars 2008 till Domstolen som i sin 

tur tog upp ärendet med hänvisning till att myndigheten har inkräktat på hans rättigheter i 

enlighet med artikel 5 av Konventionen. Domstolen ansåg att överklagandet låg under deras 

behörighet och därför utreddes de fallet.203 Flertalet institutioner som är part i Konventionen 

har vid flera tillfällen angett att arrestering och bortförande till specifik plats mot en persons 

vilja är en inskränkning mot ens frihet, oavsett hur kort tid det rör sig om.204 

 

För att bedöma om frihetsberövandet av Ostendorf varit legitimt analyserade Domstolen artikel 

5 med tillhörande underparagrafer. Där det stod vad som var legitima anledningar vid ett 

frihetsberövande, vilket även ska tolkas snävt.205 Enligt Domstolen krävde inte artikel 5:1 (c) 

att ett frihetsberövande av en person i förebyggande syfte måste ha begått ett brott, utan det 

måste enbart finnas en skälig misstanke om att brott kommer att begås. Detta gav inte Staten 

rätt att häkta en person enbart på tidigare kriminella handlingar.206 Dock måste det enligt den 

etablerade rättspraxisen finnas en grund att personen ska få rätt till en domstolsprövning för att 

ett frihetsberövande ska vara legitimt.  

 

I detta fall avsåg inte häktningen att Ostendorf skulle komma att ställas inför en domare, och 

därför tordes det inte varit legitim.207Artikel 5:1 (b) säger även att ett frihetsberövande ska ske 

om lagen kräver det, i detta fall fanns den nationella lagen som bekräftar att polisen och 

myndigheterna ska göra allt för att säkerställa den allmänna säkerheten och ordningen i 

samhället.208 Domstolen menade dock att för häktningen ska vara legitim och inte kunna 

utnyttjas ska det finnas ett tydligt syfte för att säkerställa legaliteten. Finns minsta tvivel om att 

ett frihetsberövande inte behövs, innebär det att det inte är legitimt att frihetsberöva en person 
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i förebyggande syfte.209 Balansen mellan frihetsberövandet och säkerheten i ett demokratiskt 

samhälle är av yttersta vikt.210 Domstolen ansåg med ovanstående fakta att frihetsberövandet 

hade varit legitimt med syftet under den nationella lagen, för att säkerställa säkerheten vilket 

var i enlighet med artikel 5:1 (b). Därför har Staten agerat i enlighet med Konvention och ingen 

överträdelse har skett.211 

3.4.3 Bergmann mot Tyskland 

Det sista fallet som berör Tyskland är rättsfallet Bergmann mot Tyskland. Karl-Heinz Bergmann 

är född 1943, och mellan 1966 till 1984 är han dömd fem gånger, på grund av sexuella brott 

och andra allvarliga förseelser, i utredningen mot honom framkom det att han ofta varit 

påverkad av alkohol vid tillfällena för brotten. Den klagande dömdes till fängelse mellan 7 

månader till 10 år.212 1986 dömde den Regionala Domstolen i Hanover Bergmann till fängelse 

i 15 år, med anledning av två åtalspunkter. Den ena åtalspunkten rörde försök till mord samt 

försök till våldtäkt, och sedan två förseelser som rörde grovt överfall, i alla fall var han påverkad 

av alkohol. Utöver 15 års fängelse dömdes han även till frihetsberövande i förebyggande syfte 

när de 15 åren passerat, med anledning av den nationella straffrätten.213 I samband med 

utredningen innan domslutet togs konsulterades två experter som analyserade Bergmanns 

sinnestillstånd vid tillfällena för brotten. I utredning framkom att Bergmann led av; en sexuell 

avvikelse, personlighetsstörning samt kronisk hjärnskada som troligen var orsakad av den 

mängder alkohol han konsumerat, diagnoserna kom även fram till att Bergmann inte tog ansvar 

över sina handlingar.214  

 

Den regionala domstolen dömde inte Bergmann till rättspsykiatrisk vård utan beslutade att han 

skulle avtjäna sitt straff i ett vanligt fängelse. Detta med anledning av att hans 

personlighetsstörning inte längre kunde behandlas eftersom den klagandes störning varat under 

decennier. Även med anledning av att han inte skulle kunna ta emot terapi med tanke på hans 

låga intellektuella förmåga.215 2001 hade den klagande avtjänat sitt tidsbestämda straff och blev 

sedan placerad i en annan byggnad för frihetsberövandet i förebyggande syfte. 2011 hade de tio 

åren passerat, vilket var maxtiden för förebyggande frihetsberövande på den tiden han blev 

dömd.216  

 

De regionala domstolarnas ansvariga beslutade att Bergmann skulle få fortsätta att sitta 

frihetsberövad i förebyggande syfte i oktober 2011.217 Den regionala domstolen kontinuerligt 

löpande att pröva Bergmanns ärende och beslutade varje gång att han även i fortsättningen 

skulle vara frihetsberövad. Däremot insåg de att hans fall var inom området dömdes retroaktivt 

eftersom att lagen ändrades 1998, och därmed dömdes han retroaktivt.218 Eftersom att den 

klagande fortfarande led av pass allvarliga personlighetsstörningar ansågs det för farligt att 

släppa honom fri då det med väldigt stor sannolikhet skulle innebära att han utförde de grova 

sexuella brott som han redan dömts för.219 Med tanke på det uppenbara hot den klagande var 
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för allmänheten ansåg den regionala domstolen att hans nästan 30-åriga frihetsberövande var 

proportionerligt, och det även fortfarande var proportionerligt att ha Bergmann frihetsberövad 

i framtiden.220  

 

Mellan september 2013 och oktober 2013 överklagade Bergmann beslutet tre gånger men 

överklagan avslogs direkt alla tre gånger.221 Detta ledde till att den klagande vände sig till 

Domstolen den 18 mars 2014.222 Domstolen i sin tur uppmärksammade att artikel 5:1 (a-f) av 

Konventionen lägger upp vilka grunder som måste uppfyllas för att legitimera ett 

frihetsberövande. Ett frihetsberövande kan ligga under en eller flera underparagrafer, men det 

viktiga är att listan över vad som är legitima grunder till frihetsberövande tolkas snävt. Det finns 

således inget stort tolkningsutrymme.223  

 

Domstolen påpekade även vikten av att underparagrafen 5:1 (e) inte har någon specifik 

definition av vad som är en person med “psykisk sjukdom”. Paragrafen utvecklas med 

forskningen och därför blir varje enskilt fall specifikt.224 Som nämnts i fallet Enhorn mot 

Sverige finns det kriterier som måste vara uppfyllda för att en person ska kunna frihetsberövas 

på denna grund. Vilket Domstolen ansåg vara uppfyllt eftersom Bergmann led av en så pass 

allvarlig psykisk störning i form av flera olika diagnoser.225 Artikel 5:1 (a-f) ska tolkas snävt, 

men om en person lider av en psykisk sjukdom och även ska häktas har Staten ett stort 

tolkningsutrymme. Eftersom att det är de nationella myndigheterna som beslutar om detta och 

inte Staten eller Domstolen.226 Något som är av högsta vikt är att den psykiska störningen måste 

ha funnits vid tillfället brottet genomfördes eller tillfället när domen beslutas för att artikel 5:1 

(e) ska kunna användas.227  

 

Vid prövning av lagligheten såg Domstolen över om frihetsberövandet hade skett i enlighet 

med nationell lag, som det gjort i detta fall. Bergmann dömdes till frihetsberövande i 

förebyggande syfte i upp till tio år som lagen tillät. Däremot så dömdes Bergmann igen till 

frihetsberövande i förebyggande syfte 2001 då med på grund att den nya lagstiftningen som 

kom 1998. Som Domstolen sa i fallet M. mot Tyskland så är det förbjudet med retroaktiv 

bestraffning och därför måste Domstolen i det här fallet undersöka om det är en retroaktiv 

bestraffning eller inte.228 De nationella domstolarna hade inför domen kallat in experter för att 

avgöra om Bergmann led av en så pass allvarlig psykisk störning att det kunde beslutas om ett 

frihetsberövande eller inte.229 Då experterna bedömde att Bergmann led av en allvarlig psykisk 

störning kunde han därför frihetsberövas även på denna grund och inte enbart på de förseelser 

han gjort.230  

 

Med anledning av Bergmanns diagnos, behövde inte den nationella Domstolen pröva de 

tidigare brotten han begått, och därmed döma honom retroaktivt. Utan i detta fall så behövde 

de endast bedöma om hans psykiska störning var så pass allvarlig att han var en fara för andra, 

                                                
220 Ibid., p. 19.  
221 Ibid., p. 25–28. 
222 Ibid., p. 1. 
223 Ibid., p. 95. 
224 Ibid., p. 96.  
225 Ibid., p. 114. 
226 Ibid., p. 98. 
227 Ibid. 
228 Ibid., p. 104. 
229 Ibid., p. 108. 
230 Ibid., p. 109. 
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vilket de ansåg att han var.231 Domstolen var nöjd med argumentationen och ansåg därför att 

rätt beslut fattats.232 Domstolens utredning visade även på att Bergmanns diagnos var så pass 

allvarlig att sannolikheten att han återigen skulle begå snarlika brott som de han dömts för 

tidigare var extremt stor. Därmed ansåg Domstolen än en gång att rätt beslut tagits.233 

Domstolen beslutade med ovanstående skäl till att Staten inte har handlat i strid mot artikel 5 

av Konventionen.234 

3.5  Domstolen och terrorism 

Domstolen har i sin bedömning en snäv tolkning i vad som anses vara legitimt vid ett 

frihetsberövande i samband med artikel 5:1 och 5:2 av Konventionen. Detta ses särskilt i de 

ovan analyserade rättsfallen, där Domstolen både dömt till överträdelse men även att ingen 

överträdelse skett. I de fall som ingen överträdelse har skett, syns det att det land som varit part 

i fallet motiverat häktning ytterst väl i samband med att de förklarat anknytningen till artikel 5 

av Konventionen. Domstolen har i alla ovanstående rättsfall påpekat vikten av en persons frihet, 

och därför ska kraven som finns i Konventionen följas utan att något tolkningsutrymme ges 

landet. Något som Domstolen däremot gett tolkningsutrymme inom är fall som rör potentiella 

terroristbrott. Den grundläggande anledningen är framförallt det utrymme som artikel 15 av 

Konventionen ger. Alltså när nationens säkerhet hotas eller när landet ligger i krig.  Däremot 

har Domstolen inte gett någon generell definition av vad terrorism är, varken i Konventionen 

eller i Domstolens rättspraxis. Med anledning utav att Domstolen föredrar att avgöra 

innebörden av begreppet terrorism i varje enskilt fall.  

 

När det gäller rättsfall där misstänkta terrorister häktats för vidare utredning inför rättegång har 

Domstolen erkänt att det finns svårigheter som kan prägla ett sådant fall för de nationella 

myndigheterna. I fallet Brogan m.fl. mot Storbritannien ansåg Domstolen att det inte skett en 

överträdelse av artikel 5:1 därför att polisen häktat de misstänkta i god tro för att antingen finna 

bevis på att de var skyldiga eller oskyldiga. Här tog Domstolen hänsyn till att bevis i fall som 

det kan vara omöjliga att finna eller med tanke på brottets natur, vara omöjliga att frambringa 

inför en domstol utan att riskera andra människors liv.235 I det senare fallet Brannigan och 

McBride mot Storbritannien noterade Domstolen återigen de svårigheter som nämnts tidigare i 

fallet Brogan m.fl. mot Storbritannien. Däribland de svårigheter som finns vid utredning och 

åtal av terroristbrott vilket i sin tur kan uppbringa behovet av förlängd häktning, där det inte är 

möjligt att det nationella domstolsväsendet kontrollerar processen.236  

 

Det faktum att det finns en “skälig misstanke” till frihetsberövandet är en viktig 

säkerhetsgaranti under artikel 5 av Konventionen men i denna aspekt faller terroristbrott inom 

en speciell kategori enligt Domstolen. Detta på grund av den påtagliga risken för att människor 

kan förlora livet eller bli skadade, vilket innebär i sin tur att polisen måste handla ytterst 

skyndsamt i uppföljningen av information, inklusive hemliga källor. Följaktligen kan polisen 

behöva arrestera misstänkta terrorister på tillförlitlig information som däremot inte kan 

presenteras inför domstol och inte heller avslöjas inför den misstänkte eller framtas i domstol 

som stöd för ett åtal, utan att avslöja källan och därmed utsätta denne för risk.237 
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236 Brannigan och McBride mot Storbritannien den 25 maj, p. 58. 
237 Fox, Campbell och Hartley. p. 32. 
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Sammanfattningsvis har Domstolen vid ett flertal gånger påtalat och tagit hänsyn till de 

svårigheter som terroristbrott för med sig. Vilket visar den särställning frihetsberövande i 

förhållande till terrorism har samt att det tillförordnar Staten ökad befogenhet samt ökat 

tolkningsutrymme. 

4.  Rätten till derogation 

Under specifika omständigheter har en Stat enligt Konventionen rätt att bortse från de 

rättigheter som följer av Konventionen. Dessa rättigheter återfinns under artikel 15 av 

Konventionen, dock kan inte vissa centrala rättigheter kan inte Stater begära inskränkning för. 

Vilket är följande rättigheter; rätten till liv, förbud mot tortyr eller annan omänsklig eller 

förnedrande behandling, slaveri och tvångsarbete samt straff utan stöd i lag.238 Artikel 15 

lyder: 

 “Avvikelse från konventionsförpliktelse vid nödläge  

1. Under krig eller i annat allmänt nödläge som hotar 

nationens existens får en hög fördragsslutande part vidta 

åtgärder som innebär avvikelser från dess skyldigheter 

enligt denna konvention i den utsträckning som det är 

oundgängligen nödvändigt med hänsyn till situationens 

krav, under förutsättning att dessa åtgärder inte strider mot 

dess övriga förpliktelser enligt den internationella rätten.  

2. Inga inskränkningar får med stöd av denna bestämmelse 

göras i artikel 2, utom i fråga om dödsfall till följd av lagliga 

krigshandlingar, eller i artiklarna 3, 4 (punkt 1) och 7. 3. En 

hög fördragsslutande part som begagnar sig av rätten att 

göra avvikelser från denna konvention skall hålla 

Europarådets generalsekreterare fullt underrättad om de 

åtgärder som vidtagits och om skälen för dessa. Den höga 

fördragsslutande parten skall också underrätta Europarådets 

generalsekreterare när dessa åtgärder har upphört att gälla 

och Konventionens bestämmelser åter blivit fullt 

tillämpliga.”239 

 

Som nämns i artikel 15:2 ska den Stat som beslutar om derogation meddela detta till 

Europarådets generalsekreterare och under derogationen underrätta Generalsekreteraren 

kontinuerligt om vilken grund som finns för derogationen finns om vilka åtgärder som vidtagits. 

Det som vanligast prövas i samband med artikel 15 är om det även begärts något brott som finns 

under artikel 5. Här har Domstolen gjort flera uttalanden och även i ett av de första fallen som 

Domstolen prövade, nämligen Lawless mot Irland240.241 Fallet handlar om att Lawless under 

flera månader varit fängslad genom en speciallag men utan att frihetsberövandet prövats av 

domstol. Den internationella lagen på Irland, tillät att personer som ansågs vara farliga för den 

allmänna ordningen eller för Statens säkerhet, kunde hållas häktade på grund av den befogenhet 

som regeringen fått. Domstolen kom fram till att frihetsberövandet av Lawless inte var i 

enlighet med artikel 5 av Konventionen, däremot ansåg Domstolen att den speciallag som fanns 

                                                
238 Danelius, s. 50.  
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på Irland var i linje med vad artikel 15 tillät, därför ansågs det att Lawless inte hade blivit kränkt 

med hänsyn till Konventionen.  

 

I Lawless mot Irland visade Staten Domstolen att de hade skäl som konventionsstat att tillämpa 

artikel 15, att vissa grunder till varför en Stat inte ska behöva följa de kriterier som krävs enligt 

Konventionen visade sig viktigt i en rapport från kommissionen 1969. Rapporten rör 

statskuppen i Grekland. Efter statskuppen hade Grekland uteslutit vissa grundläggande fri- och 

rättigheter i den grekiska konstitutionen. Fyra olika länder gjorde gällande att när Grekland 

uteslöt fri- och rättigheterna hade de brutit mot Konventionen en rad gånger. I utredningen som 

Kommissionen stod för kunde inte Grekland visa att de under artikel 15 haft rätt att göra en 

derogation från rättigheterna. Kommissionen godkände inte förklaringen och ansåg därför att 

en statskupp inte räckte som grund för att göra en derogation.242  

 

Det som nämnts inom derogation är att det ska vara en tydlig och behövlig anledning innan en 

Stat kan göra en derogation från en rättighet. Däremot bedömde Domstolen att det fanns ett 

undantag, terrorism. Detta undantag har utvecklats genom olika rättsfall som Domstolen 

beslutat i och kommer att belysas i tre olika historiska fall.  I domen som Domstolen tog 1988 

i fallet Brogan m.fl. mot Storbritannien gjorde de klart i att det inte var förenligt med 

Konventionen att hålla en person häktad i upp till sju dagar om denne är misstänkt för terrorism. 

Domstolens bedömning i det fallet var att även om utredningar av terroristbrott innebar 

speciella problem för en Stat kan det inte rättfärdiga att inte åstadkomma en skyndsam 

rättsprövning.243  

 

Utrymmet för flexibilitet i tolkning och appliceringen av begreppet “skyndsamt” är väldigt 

begränsat. Enligt Domstolen innebar även den kortaste av häktningstiderna i fallet en period 

som är utanför de strikta ramarna för vad som är tillåtet under första delen av artikel 5:3. Att 

fästa sådan stor betydelse vid speciella omständigheter för att rättfärdiga en så pass lång 

häktningstid utan domstolsprövning, är en bred tolkning som är oacceptabel vad gäller 

begreppet “skyndsamt”. En för bred tolkning som denna skulle försvaga den processrättsliga 

garantin till individens nackdel och försämra det som är essentiellt för rättighetens skydd under 

bestämmelsen (Art. 5:3). Baserat på ovanstående blev Domstolens slutsats därför att 

myndigheterna inte agerat “skyndsamt” vad gällde de klagande. Samt att även om det är ett 

legitimt syfte att skydda samhället i sin helhet från terrorism, kan det i sig självt inte vara 

tillräckligt för att vara i enlighet med kraven under artikel 5:3 av Konventionen.244 I samband 

med domen förklarade den brittiska regeringen att de med stöd av läget som var på Nordirland 

hade stöd för en derogation i de fall som rör terrorism, vilket kom att prövas i ett senare fall 

som berörs nedan.  

 

1993 fick Domstolen pröva lagligheten på derogationen då fallet mellan Brannigan och 

McBride mot Storbritannien avgjordes. Domstolen ansåg att det rådde ett nödläge på 

Nordirland som gjorde att derogationen var förenlig med artikel 15 och klargjorde att 

Storbritannien hade rätt att häkta en person utan domstolsprövning längre än sju dagar. Detta 

eftersom att personen som satt häktad misstänkt för terrorism kunde hota nationens säkerhet 

eller den allmänna ordningen. För att derogationen ska vara legitim krävs ytterligare att den 

uppfyller kravet att dessa åtgärder måste vara “oundgängligen nödvändig med hänsyn till 

situationens krav”. I denna aspekt har Domstolen delat upp sin bedömning i fem delar; generella 

överväganden, huruvida det var en genuin respons till en situation av nöd, om derogationen var 
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förhastad, om avsaknaden av domstolsprövning vid förlängd häktning rättfärdigad och om det 

fanns några säkerhetsgarantier mot missförhållanden samt en sammanfattande slutsats.245  

 

Den rättsliga frågan i fallet Brannigan och McBride mot Storbritannien är enligt Domstolen 

angående utövandet av befogenheten att frihetsberöva misstänkta terrorister utan rättslig 

inblandning.246 Efter domslutet i Brogan m.fl. valde regeringen att begära derogation då det inte 

var möjligt att genomföra domstolsprövningar med hänsyn till medföljande svårigheter i både 

utredning och åtal av terroristbrott. Följaktligen indikerade båda dessa befogenheter och 

derogationen från 1988 att det var en genuin respons i situationen.247 Derogationen ansågs inte 

vara förhastad då den var en åtgärd som var under en process av kontinuerlig reflektion vilket 

är i enlighet med artikel 15 som kräver permanent granskning av nödvändigheten av åtgärden 

samt dess proportionalitet.248 Vad gäller avsaknaden av prövningar i domstol uppmärksammade 

Domstolen sin sekundära roll och Statens ansvar att själv bedöma vilka åtgärder som är 

lämpliga.  

 

Det ansvaret innebar även att upprätthålla en balans mellan effektiva medel för att bekämpa 

terrorism och att respektera individers rättigheter.  I detta hänseende kan det inte sägas att Staten 

gått utanför sin “diskretionära prövningsrätt”249.250 Vad gäller säkerhetsgarantier fanns det i de 

klagandes fall både möjlighet till att pröva legaliteten av det originella beslutet om 

frihetsberövande, det vill säga habeas corpus,251 och även möjlighet att kontakta en advokat.252 

Dessutom har beredandet av lagstiftningen varit under fristående granskning och regelbundet 

blivit uppdaterad.253 Sammanfattningsvis, med hänsyn till situationen i Norra Irland, 

derogationens begränsade omfattning samt skäl och befintliga säkerhetsgarantier var 

Domstolens slutsats att Staten inte agerat utanför sin “diskretionära prövningsrätt” och åtgärden 

var nödvändig i situationen.254 

 

Storbritannien stötte på ytterligare ett problem utöver att behöva ha särskilda rättigheter att 

häkta misstänkta terrorister under en längre tid än vad som är rätt enligt Konventionen. 

Problemet uppstod i samband med terrorattacken i USA 2001. I samband med detta attentat 

ökade hotbilden mot Storbritannien och de behövde häkta och utvisa människor eftersom att de 

var ett hot mot den nationella säkerheten. Dock var det inte i enlighet med Konventionen att 

utvisa personerna eftersom att de riskerade att bli utsatta för omänsklig behandling.255 

Problematiken löstes i rättsfallet A. m.fl. mot Storbritannien, där Domstolen ansåg att det rådde 

ett nödläge för nationens säkerhet och därmed var den nationella lagen i enlighet med artikel 

15. Däremot berörde den aktuella lagen enbart personer som inte var brittiska medborgare och 

var därmed diskriminerande och oproportionerlig. Därför kunde lagstiftningen inte rättfärdigas 

med stöd av artikel 15. I detta fall gjorde Domstolen en bedömning huruvida vidtagna åtgärder 

varit “oundgängligen nödvändiga”. Vilket i sin tur innebar att Domstolen måste varit övertygad 
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om att åtgärden varit en genuin respons till situationen, att den var rättfärdigad i förhållande till 

nödsituationens omständigheter och att det funnits befintliga säkerhetsgarantier mot 

missförhållanden vad gäller individens intressen.256  

 

Domstolen var benägen att vara enig med domslutet från den Högsta Appellationsdomstolen 

(House of Lords) i frågan om proportionalitet, om det inte visade sig att den nationella 

domstolen misstolkade Konventionen eller Domstolens rättspraxis eller fattade en slutsats som 

är uppenbart orimlig.257 Detta rättsfall har en speciell särställning i Domstolens rättspraxis då 

det är ovanligt att den högsta nationella domstolen har undersökt en Stats derogation och 

tillhörande problem. Den Högsta Appellationsdomstolen drog slutsatsen att det var en 

nödsituation i landet men de åtgärder som vidtagits till följd av den situationen var inte 

oundgängligen nödvändiga.258 Domstolen var i slutändan eniga med domslutet från Den Högsta 

Appellationsdomstolen. Eftersom den aktuella lagstiftningen som åtgärderna i fallet var 

baserade på skilde mellan medborgare och icke-medborgare var den direkt diskriminerande och 

åtgärderna var därför inte proportionerliga. Vidare var båda ovan nämnda domstolar eniga att 

det inte var fråga om åtgärder rörande immigranter där det hade varit legitimt att särskilja på 

brittiska medborgare och inte. När det däremot var fråga om misstänkta terrorister kan det inte 

anses legitimt att särskilja på det viset vilket ledde till slutsatsen om att åtgärderna inte var 

rättfärdigade.259   

 

Baserat på det som sagts ovan accepterade Domstolen inte Statens argument att det i fråga om 

rätten till frihet fanns möjlighet att väga individens rättighet gentemot Statens intresse att 

skydda befolkningen mot ett terroristhot. Detta argument var inte i enlighet med Domstolens 

tidigare praxis och inte heller i enlighet med undantagen som finns listade i artikel 5:1 vilka 

kräver en snäv tolkning för att vara förenlig med bestämmelsens syfte. Om häktningen inte 

faller inom ramarna för paragraferna i 5:1 kan det inte göras om för att få den att bli tillämplig 

genom att finna en balans mellan de olika intressena.260 Vidare har Stater en skyldighet i att 

skydda sina invånare och uppfylla de fundamentala rättigheterna från terrorister.261 Detta 

påvisar att Stater har som även flertalet rättsfall påvisat ett stort tolkningsutrymme inom artikel 

15. Därför har Stater en relativt bred rättighet som ger möjligheten att begära om inskränkning 

på en individs rättigheter genom en derogation. Detta gäller även i fall där det enbart finns en 

misstanke om terrorism.  

5.  Rättsfilosofiska teorier 

Som nämnt i inledningen kommer även rättigheten att analyseras med hjälp av två olika 

rättsfilosofiska teorier, Utilitarismen samt Rättspositivismen. Dessa två filosofier är i direkt 

motsats till varandra, och genom dem kan en ökad förståelse fås om varför lagar tolkas olika 

samt vad för utfall ett rättsfall får.  
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5.1  Utilitarismen  

5.1.1  Bakgrund 

Filosofen Jeremy Bentham anses vara Utilitarismens fader då han ansåg att rättvisan utgick från 

kravet om opartiskhet och att alla personer ska värderas lika. Med detta menade Bentham att 

rättvisan kräver att största möjliga grupp personer ska bli nöjda med resultatet.262 Utilitarismen 

bygger på att balansen inom rättsväsendet alltid ska falla på att glädja flest personer så att 

samhället generellt sett är nöjda.263 Bentham såg även sin teori som ett verktyg inom juridiken, 

inte inom den privata etiska världen.264 Vidare anser en utilitarist att värdet av handlingen ska 

bedömas genom vad framtidens intresse är, inte vad intresset var i dåtiden. Utilitarismens teori 

utgår ifrån att se värdet för samhället i framtiden och inte hur samhället såg ut förr.265  

 

Då Utilitarismen bygger på det materiella värdet i samhället krävs det att samhällsnyttan ska 

utvärderas både inom rättigheter och skyldigheter. Med detta sagt menas att en utilitarist alltid 

överväger vad som är det bästa för samhället, både idag och imorgon, en utilitarist vill alltid att 

det bästa för samhället ska vara det som avgör frågan.266 Inom juridiken diskuteras ofta vad 

som är en persons skyldighet och rättighet, och skyldighet inom utilitarismen kan betecknas 

som det moraliskt riktiga. Vad som vad är moraliskt korrekt att säga i ett förhör, det tordes vara 

sanningen eller vad som är moraliskt rätt att göra med pengar som en person fått ärva, är det 

moraliskt bäst att skänka dessa till välgörenhet eller att bygga ett eget spa? Svaret där borde 

vara i en utilitaristisk persons ögon att pengarna ska skänkas till välgörenhet.267 Denna typ av 

tankesätt benämns som pliktetik och konsekvensetik, där som nämns ovan, en person är skyldig 

att tänka efter vad som är bäst från samhällets synvinkel.268 För att förtydliga är det den totala 

samhällsnyttan som spelar roll och inte hur den fördelas, exempelvis föredrar en utilitarist hellre 

att den totala mängden pengar i gruppen är viktigare än hur de fördelas.269  

5.1.2  Mänskliga rättigheter 

Då Utilitarismen anser att det rätta är det som gynnar största mängd personer, eller är bäst för 

samhällsnyttan kan detta diskuteras emot de mänskliga rättigheter som finns. Inom 

Konventionen finns en rad absoluta rättigheter, exempelvis; rätten till liv, förbud mot slaveri 

eller förbud mot tortyr. Om en utilitarist ställs inför en fråga om det är legitimt att tortera en 

person för att få fram annan viktig information, kan en utilitarist överväga att det är legitimt, 

trots att det är ett absolut förbud mot tortyr enligt Konventionen. Anledningen till att en 

utilitarist skulle kunna legitimera tortyr och därmed tortera en person är för att samhällsnyttan 

väger över just en persons hälsa. Dock måste det finnas skäl som gör att tortyr skulle kunna få 

fram informationen, finns det inget som visar på att tortyr kan få fram informationen skulle inte 

en utilitarist överväga tortyr för samhällsnyttan.270 Då en utilitarist anser att tortyr kan vara 

legitimt eftersom att det eventuellt kan rädda personer och öka balansen för samhällsnyttan, 
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anser de då även att det är legitimt att mörda en diktator trots en relativt hög levnadsstandard i 

landet?271  

 

Eftersom en utilitarist utgår ifrån vad som är bäst för samhällsnyttan kan en utilitarist vid ett 

flertal tillfällen gå emot de grundläggande rättigheter som Konventionen ger, såsom förbud mot 

tortyr och rätten till liv. Frågan kan då ställas om de har för mycket fokus på vad som är bäst 

för samhällsnyttan?272  

5.1.3  För frihetsberövande 

Även den utilitaristiska straffteorin är Jeremy Bentham fader till. Han menade att straffet i sig 

inte hade något värde, utan det var värdet av att samhället inte ville ha personen ute i det fria 

som gjorde att det var legitimt att straffa en person. Bentham menade vidare att en häktning 

egentligen enbart kostar samhällsnyttan i form av administrationsavgifter och hantering av den 

anhållne. Men Bentham menade även att eftersom samhället hade så pass stort intresse i att 

anhålla en misstänkt person övervägde samhällsnyttan i form av detta positiva intresse och finns 

det en balans i att personen häktas.273  

 

Tanken med att hålla en misstänkt person häktad för samhällets intresse finns även att finna i 

flertalet domar från Domstolen, där de avgjort om fallet varit en överträdelse mot artikel 5 av 

Konventionen eller inte. I de flesta fall har domslutet inneburit dömt att det är legitimt enligt 

samhällets intresse och säkerhet, men däremot har Domstolen kommenterat och även dömt att 

frihetsberövningen varit mot artikel 5 i andra fall, såsom att de inte informerat i tid, eller inte 

släppt en misstänkt person när misstanken inte kvarstår. Vidare ansåg Bentham att häktning och 

straff för brott även var enligt samhällsnyttan eftersom att detta påverkade människor och 

därigenom avskräcker dem från att begå brott.274 Helt enkelt skapar straffrätten en situation som 

gör ett brott onödigt och inte värt mödan.275 För att ett utilitaristiskt tänkande ska fungera i 

teorin krävs det som nämnts tidigare att balansen mellan inskränkningen av rättigheter mot 

samhällsnyttan väger över för samhällsnyttan.276  

5.2 Rättspositivismen  

5.2.1  Bakgrund 

Rättspositivismens bakgrund bottnar i att alla rättigheter styrs genom lagar, vilket är den raka 

motsatsen från naturrätten och Utilitarismen där lagar grundar sig i moraler.277 

Rättspositivismen centrala fokus ligger i att lagar är separerade från moralen.278 Moraliska 

frågor ges inget utrymme som inom utilitarismen, dock anser en rättspositivist att moralen kan 

tillämpas men inte ges lika mycket utrymme som inom naturrätten.279 Moralen kan främst 

användas vid skapandet av lagar men i väldigt lite utsträckning vid tillämpandet av lagar.280 

Herbert Hart var en av de ledande rättspositivisterna. Han hävdade att rättspositivismen innebär 
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en juridisk teori som domaren är skyldig att följa samt är skyldiga att tillämpa lagen, men även 

att det inte finns någon moralisk plikt som styr.281 Då moraler ofta blir sociala regler och 

normer, kan en domstol beakta detta inför ett beslut, men det viktiga för en rättspositivist är att 

en regel inte är en lag förens regeln bekräftats och uppfyller de allmänna kraven för en lag.282  

 

Lagstiftningen är något som är allmänt känt och därmed behöver inte personer analysera den i 

sina beslut, det innebär att alla har insikt om den gällande rätten och därmed även vet vad för 

konsekvens handlandet kan leda till.283 Det är viktigt med förutsägbarhet, om moralen skulle 

ligga till grund för vad som är legitimt blir ansvaret på människan helt annat och därmed även 

mycket svårt att ta ställning till. Moraler ligger i varje persons eget intresse och kan därför 

variera avsevärt. Med detta följer även att det är mycket svårt för en människa att kunna ta ett 

beslut kring sitt handlande då denne inte vet om det är legitimt eller ej.284 Med moraler följer 

även kulturkrockar, vilket Hart menade att lagen inte ska befattas med. Hart menade att lagen 

ska stå själv och inte vara bunden av yttre faktorer såsom kulturer.285 En rättspositivist menar 

att lagen är den som styr, inget annat; även om att andra faktorer såsom moral kan vara med i 

argumentationen inför ett domslut. Men det är i slutändan fortfarande lagen som påverkar 

straffet. Vidare kan även ett citat från Kung Karl XV beskriva rättspositivism, “Land skall med 

lag byggas”.286 

5.2.2 Erkänningsregeln  

Tillsammans med den rättspositivistiska teorin hör även erkänningsregeln som Hart också tagit 

fram. Erkänningsregeln går ut på att regeln talar om vad som är en rättskälla och i vilken 

hierarkisk ordning den ska läsas utifrån.287 Rättsordningen kan se olika ut beroende på om 

enbart nationella rättskällor används eller om även internationella rättskällor ska innefattas.288 

Att tänka på med erkänningsregeln är att den inte går att utläsa ur någon lag, utan det är en egen 

konvention som står ovanför grundlagar och regler.289 Regeln utvecklas ständigt genom 

samspel mellan de aktörer som utvecklar och tillämpar lagar och regler. Därför går det även 

mycket sällan att säga när en regel anses som en rättskälla och inte.290 Erkänningsregeln är även 

den regel som gör att en rättspositivist inte ställer sig helt emot moraler vid tillämpning av lagar 

och utfärdande av domar.291 Hart menar att erkänningsregeln kan visa vad som är en lag och 

inte, även om lagen härstammar från en moral, och därmed skiljer från när en moral är mer än 

just en moral.292 

5.2.2  Mänskliga rättigheter  

Som nämnt ovan utgår Rättspositivismen från att lagen ska följas och inga moraler ska kunna 

anges som grund inför ett beslut. Detta innebär att de mänskliga rättigheterna som finns i 

Konventionen alltid kommer att följas. Det kommer således inte bli några oklarheter i 
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bedömningen, utan rättigheterna kommer att följas av domare. Därmed finns det en stor 

förutsägbarhet och tillämpandet blir rättssäkert.293  

 

De mänskliga rättigheterna som återfinns av Konventionen är även ett bevis på att 

rättspositivister anser det vara legitimt att lagar härstammar från en tidigare moral som genom 

erkänningsregeln blivit en lag.294 Konventionen om de mänskliga rättigheterna är nämligen ett 

resultat av naturrätten (som nämnts vara raka motsatsen från rättspositivismen), och därmed 

härstammar Konventionen från moraler.295 Genom Konventionen och hur stor den anses vara i 

den hierarkiska rättskälleläran visar rättspositivister att en moral inte är förbjuden, men att 

moralen måste ha blivit erkänd som lag innan den tillämpas.296  

5.2.3  För frihetsberövande 

Vidare följer även en rättspositivist grundreglerna vid häktning. Detta innebär att 

Konventionens regler och de nationella reglerna i det land som häktningen utförs i kommer vara 

grunden och det som avgör vad som är ett legitimt frihetsberövande och inte. En viktig del till 

varför Konventionen och de nationella reglerna ska följas enligt en rättspositivist är för att ett 

straff och ett frihetsberövande ska kunna vara förutsägbart. En person ska kunna ha möjligheten 

att överväga om den handling som eventuellt ska göras är värd risken för det straff som följer 

handlingen av.297  

6.  Analys 

6.1 Lagstiftning - Europakonventionen  

Efter att ha studerat alla rättsfall är det möjligt att se ett mönster i de olika fallen vad gäller 

frihetsberövandet och hur Domstolen tolkar artikel 5:1 och dess underparagrafer. Det måste 

finnas en nationell lagstiftning som gör en häktning legitim och under vilka förutsättningar. 

Staten i fråga måste ha en lagstiftning som gör frihetsberövandet legitimt och under vilka 

förutsättningar det kan ske, finns ingen sådan lagstiftning är åtgärden därmed inte i enlighet 

med artikel 5 av Konventionen och bryter mot rätten till frihet. Vilket är möjligt att se ovan i 

rättsfallet Abdholkhani och Karimnia mot Turkiet som är det enda fallet där åtgärden inte varit 

i enlighet med nationell lagstiftning.  Frihetsberövandet måste dessutom vara inom ramarna för 

de undantag som är fastställda i underparagraferna av artikel 5:1. Vad gäller underparagraf (a) 

lägger Domstolen vikt vid vad som är fastställt i den nationella lagstiftningen och om 

häktningen och andra omständigheter i fallet sker i enlighet med bestämmelserna. 

Frihetsberövandet måste regleras av nationell lagstiftning och åtgärderna som tas måste vara 

fastställda genom lag likaså. Liknande slutsats kan dras vad gäller underparagraf (b) där 

Domstolen lägger stor vikt vid förutsägbarhet.  

 

När det kommer till ett frihetsberövande under underparagraf (c) bedömer Domstolen efter 

kriteriet om “skälig misstanke” eller om åtgärden är “skäligen nödvändig” för att förhindra att 

brott begås. Vid applicering av underparagraf (e) är det avgörande att det finns uppgifter som 
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styrker de medicinska aspekterna av fallet, primärt i skriftliga handlingar men även muntligt. 

När det slutligen kommer till underparagraf (f) kan det se lite annorlunda ut vad Domstolen 

lägger vikt vid beroende på omständigheterna av fallet. Denna paragraf delas upp i två delar. 

Vad gäller den första delen är det möjligt att se hur Domstolen uppmärksammar Staters 

suveräna rättighet att kontrollera immigrationen i landet. Därmed har Staten som undantag vid 

frihetsberövande att i förebyggande syfte kontrollera immigranter innan de beviljas tillfälligt 

uppehållstillstånd. Detta undantag är dock under förutsättning att det vidtas åtgärder vid 

kontrolleringen eller vad gäller beslut om asyl. Likaså är det vid andra delen av underparagraf 

(f) att frihetsberövande med utvisning som syfte måste det vidtas åtgärder och vara ett pågående 

förfarande under nationell lag. Uppfylls detta kriterium behöver åtgärden inte vara “skäligen 

nödvändig” som krävs vid underparagraf (c). Är det dessutom en aspekt av nationens säkerhet 

som behöver tas hänsyn till ger Domstolen mer utrymme för Staten att avgöra vilka åtgärder 

som är nödvändiga för att skydda den egna Staten.  

 

I fall där det fanns ett behov av att skydda Statens intressen eller nationens säkerhet nämner 

Domstolen i flera rättsfall en balans mellan samhällets intressen och den egna individens 

intresse. Dessa två intressen måste vägas mot varandra i bedömningen av vad som är 

nödvändigt i det enskilda fallet och dess omständigheter. Är det nödvändigt att inskränka på en 

individs rätt till frihet för att skydda nationens säkerhet? Här ger Domstolen, som nämnt ovan, 

Staten mer utrymme att väga dessa intressen mot varandra för att uppnå en balans däremellan 

(se Saadi mot Storbritannien eller Ostendorf mot Tyskland). Vad som är nödvändigt för den 

egna Statens säkerhet är under Statens egna ansvar att bedöma och därigenom även bedöma om 

det är skäligen nödvändigt att inskränka på en individs rättighet och hur omfattande den 

inskränkningen kan vara.  

 

Med det sagt utövar Domstolen dock en viss kontroll som en säkerhetsgaranti för att skyddet 

för de fundamentala rättigheterna ska vara närvarande även i dessa fall. En intressant reflektion 

i detta hänseende är att i rättsfallet A m.fl. mot Storbritannien accepterar Domstolen inte 

regeringens argument om att nationens säkerhet väger över individernas rätt till frihet, samt att 

balansen därmed var skälig i förhållande till hotet mot Storbritannien. En potentiell slutats för 

att Domstolen gör en annorlunda bedömning i just detta rättsfall kan vara att grunden till att det 

skett en överträdelse av artikel 5:1 (f) baserades på att prövningen av de klagandes möjlighet 

till utvisning inte skedde kontinuerligt. Vilket är det grundläggande kriteriet under 

bestämmelsen. Det är därmed inte legitimt att rättfärdiga en sådan överträdelse med att det finns 

en skälig balans mellan intressena och för att skydda nationen.  

 

Rättsfall där det finns en aspekt av terrorism inblandat är det möjligt att dra en slutsats om att 

liknande princip gäller som vid fall gällande nationens säkerhet. Det kan tilläggas att när det 

rör sig om nationens säkerhet kan det vanligtvis även röra sig om terrorism. Följaktligen innebär 

det som ovan nämnt att Domstolen ger medlemsstaterna mer ansvar att bedöma vad som är 

skäligen nödvändigt i den specifika situationen.  

6.2 Derogation 

Utifrån artikel 5 av Konventionen finns särskilda krav fastställda när det är lagligt att 

frihetsberöva en person. Dessa krav ska följas ytterst noga och Stater har generellt sett en väldigt 

snäv tolkningsrätt. Där det finns regler finns även undantag, och i detta fall finns undantagen i 

artikel 5 för frihetsberövande samt för inskränkning av rättigheter i artikel 15 av Konventionen. 

Som analyserats tidigare i denna uppsats finns två huvudsakliga undantag i artikel 15; landet 

befinner sig i krig eller annan hotbild mot nationen finns. Dessa undantag är de enda undantagen 



40 
 

en Stat kan använda sig utav som motivering när de frihetsberövat någon fast grund inte finns 

enligt artikel 5 av Konventionen. Som analyserats i uppsatsen är det frågan om när ett 

frihetsberövande är legitimt och inte, samt om det finns några tillfällen då rätten att inskränka 

en rättighet är mer legitim än vid andra tillfällen.  

 

Som Domstolen kontinuerligt bedömer har Stater ett snävt tolkningsutrymme enligt artikel 5 av 

Konventionen. Däremot när Stater har använt sig utav artikel 15 av Konventionen ser 

Domstolen att ett bredare tolkningsutrymme finns, detta då nationens säkerhet är hotad och med 

detta är även personers rätt till frihet och säkerhet hotad. I de rättsfall som uppsatsen analyserat 

märks att en Stat gjort en derogation när Statens säkerhet är hotad, och då framförallt när Staten 

ansett att hotet är på grund av misstänkt terrorism. Staterna har alltså motiverat sin derogation 

med anledning av rekvisitet annan hotbild mot nationen.  

 

För att en derogation ska vara legitim enligt Domstolen anser de att balansen mellan Statens 

säkerhet samt den misstänktes rättigheter enligt Konventionen noga ska övervägas. Detta 

innebär att Staten kan, utan att ha ett tydligt bevis om terrorbrott, frihetsberöva en person om 

de anser att personen på något sätt hotar nationens säkerhet. Med nationens säkerhet menas att 

personer inom nationen kan fara illa om den misstänkte är på fri fot. Så fort en misstanke 

försvinner måste personen precis som artikel 5 av Konventionen säger, släppas fri utan 

dröjsmål. Just balansen är något som syns i de domar Domstolen behandlar som avser 

derogation. Domstolen menar att det är svårt att väga en persons rätt till frihet gentemot rätten 

till säkerhet för andra personer, och därför blir balansen en viktigt del.  

 

I rättsfallet Brogan m.fl. mot Storbritannien hävdade regeringen att det med tanke på situationen 

i norra Irland var nödvändigt att ha personer häktade under en längre period då det fanns en 

misstanke om terrorism.  Domstolen tar här hänsyn till att terroristbrott ställer de nationella 

myndigheterna inför flera svårigheter men dessa kan inte anses vara tillräckligt för att 

rättfärdiga en så pass lång häktningstid utan att det essentiella skyddet i artikel 5 går förlorat. 

Efter denna dom valde Storbritannien däremot att ansöka om derogation under artikel 15 

eftersom det inte var möjligt att hålla rättsprövningar kontinuerligt med frihetsberövande av 

misstänkta terrorister. Domstolen gjorde därför en ytterligare bedömning om situationen i 

Storbritannien i rättsfallet Brannigan och McBride mot Storbritannien. Med tanke på de 

omständigheter som existerade i Storbritannien under den tiden och med hänsyn till den 

begränsade omfattningen av derogation var det ingen överträdelse av artikel 5:3.  

 

Vidare i Brannigan och McBride mot Storbritannien uppmärksammade Domstolen sin 

sekundära roll och medlemsstaternas egna ansvar att avgöra nödvändiga åtgärder. 

Sammanfattningsvis blev det en överträdelse i Brogan m.fl. mot Storbritannien då den 

klagandes rättsprövning inte hanteras skyndsamt vilket Domstolen anser ska tolkas snävt i 

förhållande till skyddet under rätten till frihet. Däremot i Brannigan och McBride mot 

Storbritannien där det fanns en legitim derogation var frihetsberövandet för att skydda 

nationens säkerhet i enlighet med Konventionen. I detta hänseende tog Domstolen hänsyn till 

att även om Konventionens rättighetsskydd inte ska överträdas är det trots det viktigt att Staten 

kan finna en balans mellan effektiva medel mot att bekämpa terrorism och inskränkning av 

rätten till frihet. Förutsatt att det är inom medlemsstaternas rättigheter inom Konventionens 

ramar.  

 

I förhållande till det som sagts ovan särskiljer sig därför rättsfallet A m.fl. mot Storbritannien. 

Vad gäller rättsfall som behandlar derogation har Domstolen i tidigare fall tagit hänsyn till de 

svårigheter som följer med terroristbrott eller misstänkta terrorister, och därför gett Staten mer 
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utrymme för att kunna hantera dessa fall. I detta hänseende har det även handlat om att uppnå 

en balans mellan nationens säkerhet och individens rättigheter. Därför är det anmärkningsvärt 

att Domstolen inte accepterade regeringens argument om en sådan balans i A m.fl. mot 

Storbritannien. Vad den slutsatsen beror på har mycket att göra med att åtgärderna som 

vidtagits inte var proportionerliga och var diskriminerande. Fallets särställning har även att göra 

med det faktum att den högsta nationella domstolen inte var enig med regeringen och bad därför 

domstolen bedöma vidare huruvida derogationen var giltig. Vilket även det visar på att 

argumentet om balansen mellan de två intressena inte rättfärdigar de åtgärder som vidtagits då 

de inte var nödvändiga i situationen.  

 

Vad dessa fall visar i en samlad bedömning är att när det kommer till terrorism ger Domstolen 

stater mer utrymme och behörighet men samtidigt är det inte alltid så enkelt som det kan verka. 

För att även om det handlar om ett väldigt grundläggande kriterium som blivit förbisett kan det 

vara tillräckligt för att en åtgärd inte anses legitim, även om alla andra omständigheter tyder på 

att det är legitimt. Detta visas framförallt i A m.fl. mot Storbritannien där Staten försökte 

rättfärdiga en diskriminerande åtgärd under artikel 5 av Konventionen som samtidigt bryter mot 

en annan konventionsrättighet, det vill säga förbudet mot diskriminering. Även om det är fråga 

om en pressande situation som kan ge rätt till inskränkning under artikel 15, kan det däremot 

inte ses som legitimt att anpassa åtgärder för Statens intresse som egentligen inte undantas under 

artikel 5 av Konventionen. 

6.3  Rättsfilosofiska teorier 

En person som följer teorin om ett utilitaristiskt tänk anser att moralen är den som avgör vad 

som är socialt accepterat och vad som inte är accepterat. Denna teori om att moralen styr gäller 

inte bara i sociala sammanhang, utan även i rättsliga processer. Med denna teori har domaren 

rätt att väga in sina egna moraliska värderingar innan en dom avgörs. När en dom avgörs av en 

eller ett fåtal personer ligger den åtalades öde helt i dessa händer och ingen vet med säkerhet 

vad som kommer beslutas. Det innebär att systemet inte är rättssäkert i den mening att den 

åtalade kan förutspå vad domen kommer bli, eller konsekvensen av ett brott. Utöver den 

personliga moralen, ser även en utilitarist på vad som är bäst för samhället, och samhällets 

intresse. Det innebär att den grupp som har störst intresse av en rättsfråga även är den grupp 

som i slutet beslutar om konsekvensen. Balansen mellan den åtalade och samhällets intresse 

väger därför nästan alltid över till det som gynnar samhället och den åtalade åtalas med en 

konsekvens därefter. Konsekvensen kan därför bli olika för olika personer eftersom mer eller 

mindre personer engageras i en fråga. Ett rättsfall som rapporteras om i dagens media kan 

påverka samhällets intresse avsevärt. Med det sagt kan ett rättsfall som tas upp av media få en 

större konsekvens för den åtalad än i ett rättsfall där media uteblir i rapporteringen.  

 

Då balansen i stort sett alltid ska väga över till moralen och samhällets intresse ses inte den 

individuella rättigheten över. Det innebär att en person i princip inte har några bestämda 

rättigheter och därmed aldrig vet vad som är rätt och inte. I och med att individens rättighet inte 

ses över förlorar därför Konventionen sitt värde, och några naturliga rättigheter finns inte. Trots 

att alla anser att rätten över sitt liv ligger i ens egna händer, kan en inte bestämma över detta i 

de fall ett brott begåtts och samhället anser att en inte har rätt till livet längre. Denna rättighet 

är absolut i Konventionen, men tappar helt sin status om samhället och moraler får bestämma 

över utfallet. En kan även dra samma princip om rätten till frihet som analyserats i denna 

uppsats. Här skulle extremt många personer sitta frihetsberövande även om något brott eller 

misstanke inte funnits, så länge samhället har ett intresse i frågan.  
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För en terrorist skulle ett utilitaristiskt synsätt vara förenligt med fara, eftersom att dennes hälsa 

inte kan säkerställas. Det innebär även att alla personer inte kommer att behandlas lika. 

Huruvida det är moraliskt korrekt att bortse från en persons hälsa inom exempel tortyr framför 

flera personers liv tåls att ständigt ifrågasättas. Vem har rätten att avgöra vems liv och hälsa 

som är värt att offra framför andra personers liv och hälsa? Då det är extremt svårt att avgöra 

hur värdefullt ett liv är och därför är inte ett utilitaristiskt synsätt något som bör förespråkas. 

Det som däremot är bra med ett utilitaristiskt samhälle är att moralen ändras efter samhällets 

utveckling, och i den aspekten följer acceptansen av ett brott med samhällets normer på ett 

annat sätt än vad en fastställd lag gör.  

 

Ett rättspositivistiskt tänk bygger istället på att en lag styr vad som är accepterat och inte i ett 

samhälle. Vid bedömningen av lagligheten i en gärning ska enbart rekvisiten i lagen användas 

vid argumentation. Detta innebär att en individs egna moraliska värderingar inte får ligga till 

grund för en dom.  Huruvida en moral får användas för att stifta en lag är däremot inget som 

Hart, grundaren av rättspositivismen, anser vara ett problem. Han menade att lagen inte bara 

uppstår ur något, utan den uppstår då det finns ett problem och en åsikt. Därefter arbetas en lag 

fram, och det är sen den som styr, inte moralen som var med vid skapandet.  

 

Då lagen är den som styr och inget annat är det oerhört enkelt för en person som överväger att 

begå ett brott, att avgöra om brottet är värt det straff som eventuellt väntar. På så sätt vet 

personen vad risken är och även vad som kan förväntas. Rättssäkerheten ökar och är därmed 

även tillförlitlig. Personer i samhället vet även att alla bedöms lika, då alla är lika inför lagen, 

och ingen domares egna moral och principer kommer påverka utfallet. Något som kan 

analyseras är huruvida lagen egentligen är rättssäker? Den grundas på moraler som fanns då 

lagen stiftades, men har lagen och rekvisiten följt med samhällets utveckling?  

 

Till skillnad från en utilitarist väger även en rättspositivist in den åtalades intressen i en 

bedömning av ett rättsfall. Detta innebär att de rättigheter som finns i Konventionen tillämpas 

och inte enbart samhällets intresse tillämpas. En måste även se över att det finns balansen 

mellan intressena, det vill säga individens mot samhällets intressen. En person ska inte dömas 

utan att varje aspekt av situationen runt brottet analyserats. Inför ett frihetsberövande räcker det 

enligt lag att en misstanke finns, men försvinner misstanken ska personen omedelbart släppas 

enligt Konventionen. Detta eftersom att den anklagades rätt till frihet är en ytterst stor rättighet 

som ska tillfredsställas i alla aspekter.  

 

Då rättspositivisten ser utifrån att ett straff ska kunna vara förutsägbart är en sådan teori mer 

anpassad utifrån ett demokratiskt samhälle och inte majoriteten av en befolkning. I motsats till 

utilitarismen kan därför inte en grupp människor som är stort i antal gå emot en enskild individ, 

och därmed emot grundtanken i ett demokratiskt samhälle där alla är lika. Detta innebär även 

att alla kriminella vet konsekvensen om de blir påkomna, och även en terrorist vet 

konsekvensen av sitt handlande. Denna teori ser även till att en terrorists rättigheter kvarstår 

och att denne är skyddad från samhällets moral. Skyddet innebär att de kommer att prövas och 

straffas utefter vad lagen kräver, inget annat.  
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