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Sammanfattning 

Flertalet händelser under 2000-talet, som Göteborgskravallerna, massgripanden av 
fotbollssupportrar för våldsamt upplopp och flera våldsamma upplopp i samband med 
Reclaim the city manifestationer, är oroande. Till exempel uppgav de gripna och 
omhändertagna Djurgårdssupportrarna att polisens handlande skall ha skett godtyckligt. Kan 
detta tyda på att det i samhället finns en tendens, att vi är på väg mot ett åsidosättande av 
individens skydd i form av fri- och rättigheter, till förmån för bekämpandet av brott. 
 
Denna studie har till syfte att undersöka konflikten mellan individens fri- och rättigheter och 
myndigheternas befogenheter vid gripanden och omhändertaganden. Detta innebär att med 
Europakonventionens artikel 5 som utgångspunkt, undersöka överensstämmelsen med svensk 
rätt och eventuella konflikter mellan individens fri- och säkerhet och samhällets regler för 
bekämpning av brott.  
      Studien anger kriterier för hur en prövning kommer till och i viss mån även 
Europadomstolens funktion. Den presenterade lagtexten ur konventionen samt att 
konventionen och nationell rätt tolkas utifrån domstolens utlåtanden i ett antal relevanta mål.  
     Främst kan det sägas vara målen Kurt v. Turkey och Lawless v. Ireland, som kommit att bli 
vägledande för hur Europakonventionens artikel 5 skall tolkas. Skyddet mot frihetsberövande 
baseras på att det i den nämnda artikeln anges under vilka omständigheter frihetsberövanden 
får genomföras, dessa tillfällen är sex stycken och återfinns under första paragrafen i artikeln. 
Genom den rättspraxis domstolens utlåtanden ger, framgår det att skyddet har få kryphål, 
dock kan artikel 5 frångås i exceptionella fall. Exempel på detta kan vara i tillstånd av krig 
eller annan fara för nationens säkerhet, men även i fall av terrorism erhåller myndigheterna 
större spelrum. 
     Av fallen Fox, Campbell and Hartley v. UK och O’Hara v. The United Kingdom får man 
fram en tydligare definition av vad gränsen för godtycklighet vilar på. Att detta skydd, grovt 
betraktat, kan sägas utgöras av beviskravet och en för målet objektiva iakttagare. 
  
Beträffande Sverige dröjde det innan Europakonventionen blev en del av svensk rätt, 
inkorporeringen skedde efter att 1993 års fri- och rättighetskommitté ansett att inga 
förändringar i svensk straffrätt var nödvändiga. Sedan den första januari 1995 (SFS 
1994:1219), utgör därför Europakonventionen en del av den nationella rätten. 
     Som helhet kan den svenska lagstiftningen anses vara så välformulerad att det 
överensstämmer väl med artikel 5, detta mycket tack vare utformningen av skyddet för 
individen i regeringsformens kapitel 1, 2 och 8. Emellertid lämnar regleringen kring 
omhändertaganden en glipa som kan bli intressant att följa i eventuella framtida prövningar, 
även om svensk ståndpunkt är att reglerna i dessa fall inte är i strid med angivelserna i 
Europakonventionens artikel 5.  
     Slutsatsen för detta arbete är att det finns en skillnad mellan hur väl gripanden och 
omhändertaganden överensstämmer med Europakonventionen, och att det råder tveksamheter 
angående delar av regleringen kring omhändertaganden. Dessutom anses det i denna 
undersökning att det finns en tydlig konflikt mellan Europakonventionens artikel 5 och just 
polislagens paragraf 13, då tjänstemannabedömningen inte överensstämmer med domstolens 
tolkning i målet Assenov v. Bulgaria. 
    Att tendensen skulle gå mot att individens fri- och säkerhet får stå tillbaka till förmån för 
bekämpandet av brott är svårt att utläsa ur lagar och praxis då det gäller gripanden, men även 
omhändertagande. Däremot, beträffande omhändertaganden, kvarstår kritiken oavsett om 
dessa berör enskilda eller massomhändertaganden. 



Summary 

A number of events during the twenty-first century, the riots in Gothenburg and the large 
scale arrests of football supporters for the reason of starting riots, and riots in connection to 
manifestations by Reclaim the city, are disturbing. The supporters of the football team 
Djurgården, who were arrested or taken in to custody, claimed the police actions were acting 
arbitrary. Could it be that this is pointing to a trend, that the individual’s protection, based on 
human rights, is being set aside for the benefit of fighting crime? 
      
The purpose of this study is to investigate the conflict between the individual’s rights and the 
authority’s powers, when it comes to carrying out arrests. In the light of article 5 of the 
European Convention on Human Rights, investigate it’s conformity with Swedish law and 
possible conflicts between the individuals rights and societies regulations for fighting crime. 
     The study presents criteria for how a case is tried, but also the functions of the European 
Court of Human Rights. It presents extracts of the European Convention law text, and both 
the convention and national law are interpreted in the light of the European courts of Human 
rights decisions in a number of relevant cases. 
     The cases that have become guiding for how article 5 of the European Convention on 
Human Rights it to be interpreted are primarily Kurt v. Turkey and Lawless v. Ireland. The 
protection against depravation of liberty is based on the circumstances listed in the mentioned 
article. The number of circumstances is six all together, and can be found under the first 
paragraph of the article. By studying the case law of the European Court of Human Rights, 
one finds that the possibilities of circumventing the protection of the European Convention on 
Human Rights are few. However in exceptional cases the article 5 can be deviated. This can 
be done in case of emergency, for instance in a state of war, if the national security is in 
jeopardy or in cases of terrorism. 
     Studying the cases, Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom and O’Hara v. The 
United Kingdom one gets a more precise definition of what makes an arrest arbitrary, that the 
protection against arbitrary arrest is based upon two circumstances. These are the fact that the 
police have to present some kind of evidence and, and that the evidence would satisfy an 
objective observer. 
 
Regarding Sweden, it wasn’t until 1993. After the committee of freedom and individual rights 
(SOU 1993:40), made the decision that Swedish criminal law did not need any changes to be 
in conformity, that the European Convention on Human Rights became a part of national law. 
Since the first of January 1995 (SFS 1994:1219), that is the case. 
     One could say that the Swedish law is drafted in way that makes it very much in line with 
article 5. This is because an individual’s protection is embedded in the constitution, and its 
chapters 1, 2 and 8. However does not the parts of the Swedish law that regulates when a 
person can be taken in to custody, protect as well as the parts that regulates arrests. 
Nevertheless the standpoint of the Swedish authorities is that this is not in conflict with what 
article 5 stipulates.  
     The study’s conclusion is that there is a difference between how the regulations regarding, 
when a person can be taken in to custody and those regulating arrest, conform with the 
European Convention on Human Rights. And that there are doubts of how well regulations to 
take in to custody conform to the European Convention on Human Rights. That it in this 
study is believed that there is a clear conflict between article 5 and paragraph 13 of 
Polislagen. This is because of who makes the decision to take someone into custody is not in 
conformity with what was decided in the case of Assenov v. Bulgaria. 
     That this should point to a trend that the individual’s protection, based on human rights, is 
being set aside for the benefit of fighting crime is a hard case to make. But when it comes to 
occasions when the police take a person in to custody the criticism is believed to be justified. 
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1. Inledning 

Under det nya århundradet har ett flertal händelser skakat Sverige och omvärlden, händelser 
som fått konsekvenser för både brottsbekämpningen och individen. Mellan 14 och 16 juni 
2001 stod Sverige som värd för EU-toppmöte, som hölls i Göteborg. Närvarande vid mötet 
var bland andra stats- och regeringschefer från medlemsländerna samt den amerikanske 
presidenten George W Bush. I protest mot detta möte startade och genomförde demonstranter 
våldsamma upplopp på ett flertal platser i staden. Denna händelse ledde till massgripanden av 
ett 80-tal personer för våldsamt upplopp och den rättsliga processen förlöpte hela vägen till 
Högsta domstolen. Göteborgskravallerna blev mycket omdiskuterade och polisen fick mycket 
kritik för sitt handlande, dels på grund av att de ansågs ha bidragit till eskalering av 
våldsamheterna men även kritik för de gripanden och omhändertagande som genomfördes. 
     Kort efter detta, närmare bestämt den 11 september 2001, inträffade de omtalade 
terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon i USA. Dessa händelser föranledde 
invasionen av Afghanistan och gripandet och fängslandet av misstänkta Al-qaida anhängare 
på Guantánamobasen på Cuba, utan att detta fick möjlighet till juridisk prövning.  
     Måndagen den 1 maj greps 130 ungdomar för våldsamt upplopp under Reclaim the citys 
manifestation i centrala Stockholm, misstänkta för bland annat skadegörelse, stöld, 
stenkastning och brott mot knivlagen. Denna händelse är emellertid inte den enda då Reclaim 
the city manifestationer föranlett våldsamt upplopp och skadegörelse, detta har skett vid ett 
flertal tillfällen. 
      Så sent som den 7 maj 2006 greps eller omhändertogs över hundra anhängare till 
fotbollslaget Djurgårdens supporterförening Järnkaminerna. Detta med anledning av 
misstanke om våldsamt upplopp i samband med kravaller inför fotbollsmatchen mellan 
Djurgården och GAIS. Efterspelet till denna händelse har kommit att handla om att de som 
gripits eller omhändertagits förbereder en JO-anmälan, med anledning av polisens handlande. 
De inblandade supportrarna har i sin version av händelsen angett att de inte fått information 
om varför de gripits eller omhändertagits, utan polisens handlande anses av dessa ha skett 
godtyckligt.  
         Är dessa händelser tecken på att det finns en tendens att samhället går mot att individens 
frihet får stå tillbaka till förmån för bekämpandet av brott? En intressant fråga som medför att 
det därför är av intresse att undersöka hur individen skyddas både inom svensk rätt och 
Europakonventionen. Vad anger Europakonventionen om gripanden med anledning av skälig 
misstanke och hur stämmer detta överens med svensk rätt? 
     För svensk del är individens personliga fri- och rättigheter väl angivna i regeringsformen., 
De är även definierade med ett sådant omfång att de skall ge individen skydd i en gedigen 
omfattning. Polisens handlande beträffande gripanden och omhändertaganden regleras i 
Polislagen, som därför måste vara i överensstämmelse med vad som anges i Regeringsformen. 
Detta är något som varit ämne för debatt tidigare, då gripanden har ansetts vara i 
överensstämmelse med Regeringsformen, medan överensstämmelsen för omhändertaganden 
är mer tveksam1.  
    Eftersom Sverige sedan fjärde september 1953 är anslutet till Europakonventionen om 
mänskliga rättigheter och de fundamentala friheterna2, uppstår frågan om överensstämmelsen 
mellan denna och polislagen3. Av de nämnda händelserna som till exempel 
Göteborgskravallerna och nu senast massgripandet av fotbollssupportrar framgår att ämnet 

                                                 
1 Vogel, H-H, Polislagen Kommentarer till två JO-beslut och prop. 1990/91:129, FT 1999-2000:4 s. 783-793 
2 SFS nr: 1994:1219 
3http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Basic+Texts/Dates+of+ratification+of+the+European+
Convention+on+Human+Rights+and+Additional+Protocols/ 2005-04-30 
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inte är okontroversiellt. Men vad framgår av Europakonventionen om gripanden och 
omhändertaganden? Vad reglerar att polisens handlande inte blir godtyckligt? 
     Fortsättningsvis kommer Europakonventionen om mänskliga rättigheter och de 
fundamentala friheterna att hänvisas till i arbetet, genom benämningen Europakonventionen 
eller bara konventionen. 
 

1.1 Syfte 

Syftet för detta arbete är att undersöka konflikten mellan individens fri- och rättigheter och 
myndigheternas befogenheter vid gripanden och omhändertaganden. Detta innebär att med 
Europakonventionens artikel 5 som utgångspunkt, undersöka både överensstämmelsen och de 
konflikter som kan finnas mellan individens fri- och säkerhet, och samhällets regler för 
bekämpning av brott. Att utifrån det skydd som tillskrivs individen under artikel 5 och 
gällande rättspraxis, såsom avgjorda mål i Europadomstolen, undersöka vad som hindrar ett 
gripande eller omhändertagande att bli godtyckligt. Avsikten är även att undersöka införandet 
och överensstämmelsen av den nämnda artikeln med svensk rätt, för att försöka skapa ett 
komparativt perspektiv och knyta an till massgripanden och massomhändertaganden. Samt 
klargöra om det finns några skillnader mellan gripanden och omhändertaganden beträffande 
deras överensstämmelse med Europakonventionen. Avslutningsvis att genom undersökningar 
av lagar och praxis avgöra om det finns fog för att tolka Göteborgskravallerna, och andra i 
inledningen angivna händelser, som att individens frihet får stå tillbaka till förmån för 
bekämpandet av brott. 
 

1.2 Problemformulering 

Den senaste tidens massgripanden och massomhändertaganden som polisen genomfört med 
anledning av vad man rubricerat som våldsamt upplopp, har lett till massiva protester och 
ifrågasättande av grunden för dessa ingripanden. Detta är ett problem som arbetet skall 
undersöka genom att försöka besvara tre frågeställningar. Övergripande handlar det om vilket 
skydd Europakonventionen om mänskliga rättigheter och de fundamentala friheterna ger 
individen mot godtyckliga polisingripanden. Frågorna lyder, går det att definiera vad som gör 
ett gripande godtyckligt eller vad som utgör skälig misstanke? I vilken grad kan den svenska 
rätten sägas överensstämma med vad som anges i artikel 5 om gripanden? Om den svenska 
lagstiftningen överensstämmer med Europakonventionen, gäller detta i lika hög grad för både 
gripanden och omhändertaganden? 
 

1.3 Avgränsning 

Arbetet har avgränsats till att gälla Europakonventionens artikel 5 och det skydd denna ger 
individen mot att utsättas för godtycklig arrestering. Det primära området för arbetet utgörs av 
den del i artikeln som behandlar gripanden och omhändertaganden vid tillfällen då det för 
polisen bedöms finnas skälig misstanke. Men det kommer även att beröra den del av artikeln 
vilken behandlar individens rätt att föras in för en kompetent domstol vid ett gripande. Utöver 
detta är målsättningen att hålla arbetet inom ramen för den lagstiftning som reglerar detta i 
Sverige. Detta är främst polislagen, men även rättegångsbalken och de juridiska principer som 
berör området. 
     Då artikel 5 är ganska omfattande och även listar fler omständigheter än gripanden med 
anledning av skälig misstanke, bör det nämnas att avsikten är att hålla fokusen på gripande 
och omhändertaganden av friska och myndiga individer. Det är avsikten att inte behandla 
rätten till fri rörlighet, då detta regleras under artikel 2 i tilläggsprotokoll 4.  
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     Avgränsningen kan alltså säga bli den del i artikeln som behandlar gripanden och 
omhändertaganden med anledning av skälig misstanke. Men också annan konventionstext 
som kan bli relevant, såsom artikel 15 om möjligheten att göra undantag från skyddet i 
Europakonventionen, samt vid relevanta rättsfall prövade i Europadomstolen och den 
inhemska svenska lagstiftningen. 

1.4 Disposition 

Arbetets upplägg är efter en relativt sedvanlig modell. Det presenteras i löpande följd, med 
avsats i inledningen som leder över i syftet, för att sedan konkretiseras under 
problemformuleringen. Denna problemformulering specificeras sedan ytterligare i tre 
specifika frågeställningar. Under avsnitt två presenteras och analyseras det material som 
ligger till grund för arbetet och är upplagt efter att växelvis presentera och analysera 
respektive område. Avsnittet inleds med en kortare bakgrundsinformation om 
Europakonventionen och Europadomstolens processförfarande, dels för att ge förståelse för 
förhållandet till nationell rätt. Men också för att det utgör en del av det skydd som individen 
erhåller under Europakonventionen.  
     Därefter återges artikel 5 och 15 i deras fulla lydelse på svenska, för att läsaren skall ges 
möjligheten att jämföra och följa den analys som sedan skall komma. Språkligt kommer 
emellertid återgivningen av konventionstext växelvis att göras på svenska och engelska. Detta 
efter behov och vad som passar bäst, till exempel citeras rättsfallen på engelska, men även 
vissa artiklar. Efter detta följer rättsfall som avgjorts i Europadomstolen, fördelade efter 
generell anknytning till artikel 5, gripande grundat på skälig misstanke eller ”resonable 
suspicion”. Samt fall som berör den gripnes rätt till juridisk prövning. Detta avsnitt avslutas 
sedan med en analys av hur Europakonventionen skyddar samt vilka kriterier som krävs för 
att godtycklighet ej skall uppstå. 
     Efter detta följer delen som behandlar svensk rätt, vilken inleds med en bakgrund till 
anslutning och inkorporering. Därefter ett avsnitt med de svenska fri- och rättigheterna och 
tillämpade juridiska principer, följt av regleringarna kring omhändertagande, gripande, 
häktning och anhållande. Utöver detta undersöks åklagarens roll och Sverige som svarande i 
Europadomstolen, och precis som i det tidigare avsnittet avslutas detta med en analys. 
Därefter ges en summerande analys och personliga reflektioner, för att slutligen presentera 
arbetets slutsats. 
     Tanken med denna disposition är att ge Europakonventionen den centrala rollen som sedan 
de svenska rättskällorna speglas emot. Analysen är förlagd växelvis, som avslutning av varje 
avsnitt, anledningen till detta är att ge ett mer löpande resonemang i det annars konventionella 
upplägget. 
 

1.5 Metod och material 

Metoden för undersökningen är både rättsdogmatisk och komparativ. Detta innebär att 
tyngden är på den rättsdogmatiska metoden, men att det innehåller komparativa inslag. 
     För att läsaren skall få förståelse för Europakonventionens funktion, kommer ett visst mått 
av bakgrundsinformation och processuella regler för Europadomstolen pressenteras.  
     Underlag för studien kommer ett urval av texter från relevant doktrin och gällande lagtext 
för Europakonventionen, Regeringsformen, Polislagen, Rättegångsbalken och juridiska 
principer som kan komma att vara tillämpliga på undersökta lagar. Utöver detta kommer ett 
flertal rättsfall prövade i Europadomstolen att presenteras, avsikten är att med detta upplägg 
skapa ett komparativt drag i den kvalitativa metoden. 
     Rättskällorna kommer även att vägas mot Europadomstolens prövade fall för att påvisa och 
utläsa tolkning av rättskällorna. Detta då rättskällorna i sig är positivistiska i sin utformning 
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och bör läsas i ljuset av Europadomstolens tolkning. Det är avsikten att ur valda rättsfall 
presentera vad som i varje fall utgör ratio decidendi, de skäl som i domen anses ligger till 
grund för det dessa domslut.4  
     Analysen av presenterade lagar kommer huvudsakligen att genomföras efter en 
systematisk tolkning, det vill säga att de betraktas i sitt sammanhang och med anknytning till 
andra lagregler. Tolkningen av Polislagen sker således i ljuset av Europakonventionens artikel 
5. Men tolkningen kan även sägas vara extensiv, då tanken är att det skall vara generellt 
tillämpbart på de flesta fall som berör gripanden eller omhändertaganden. Inom presenterade 
rättsfall förekommer även analogislut, att man utgår från vad som tidigare beslutats av 
Europadomstolen. Avslutningsvis kan arbetet även sägas använda en teleologisk tolkning, 
detta då hela arbetet vilar på och utgår ifrån ändamålet med Europakonventionens artikel 5, att 
skydda individen mot godtyckliga gripanden och omhändertaganden.5  
 
Det för studien använda materialet har hämtats dels ur Europakonventionens primärkällor, 
såsom artikel 5 och 15 i sina fulla lydelser, men även specifika utdrag av andra artiklar. 
Rättsfall från Europadomstolen har hämtats från databasen tillgänglig via domstolens 
hemsida, samt återgivna från doktrin. Sekundärkällor för arbetet karaktäriseras av, förarbeten 
såsom Fri- och rättighetskommitténs betänkande vid inkorporeringen av Europakonventionen, 
samt annan relevant doktrin och lagtext. Utöver detta har information hämtats från 
förvaltningsrättslig tidskrift i form av relevant artikel. Det är författarens strävan att valda 
källor är tillförlitliga, närmare bestämt att de har tillräcklig validitet och reliabilitet. Med 
validitet menas att man har mätt det som avsågs att mätas, medan reliabilitet är graden av 
tillförlitlighet hos en vetenskaplig text6. 
 

1.6 Metodkritik 

Det finns ett flertal problem eller faror att beakta vid skrivandet av en uppsats av detta slag. 
Inledningsvis är det viktigt att uppmärksamma de lexikaliska problem som kan uppstå vid 
översättning från ett främmande språk, men även den kontext i vilket orden har kommit till 
användning är av stor vikt. Vid jämförelse med eller insyn i främmande rättssystem är det av 
intresse att förstå funktionaliteten och tillämpningen av denna rättsordning. Till exempel 
pekar Bogdan, med anledning av detta, på att det är av vikt att studera helheten av andra 
länders rättssystem. Detsamma får sägas gälla vid studier av internationell rätt. Det är även så 
att de skillnader som finns mellan olika, såsom mellan nationella och internationella 
lagstiftningsstrukturer, kan skapa ett komparativt framställningsproblem. Det vill säga att 
olikheten i lagrummens formuleringar kan orsaka problem när dessa ska jämföras med 
varandra.7 

                                                 
4 Peczenik, A., (1995), Juridikens teori och metod. s. 37-39 
5 Peczenik, A., (1995), Juridikens teori och metod. s. 46-57 
6 Passer, M. W. & Smith, R. E., (2001), Psychology: Frontiers and Applications. s. 64-68 
7 Bogdan, M., (2003), Komparativ Rättskunskap. s. 56-63 
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2. Rättskällor och rättspraxis 

2.1 Europakonventionen 

Förändringar i Europakonventionen med anledning av tilläggsprotokoll 

Det fanns länge ett behov av att reformera processen för prövningar av brott mot 
Europakonventionen, vilka tog för lång tid och var för omständliga. I vissa fall kunde en 
prövning tidigare ta upp till fem år. Tilläggsprotokoll nr 9 trädde ikraft den 1 oktober 1994 
och innebar förändringar i fyra artiklar. Viktigast av dessa förändringar är de i artikel 44 och 
48, vilka gav såväl individer som ickestatliga organisationer och grupper av individer, rätten 
att föra talan inför domstolen. Denna viktiga förändring lever kvar även efter reformeringen 
genom protokoll nr 11.  Detta tilläggsprotokoll blev klart för underskrift i maj 1994, men 
trädde inte i kraft förrän den 1 november 1998. Det innebar förändringar på ett flertal 
områden, kommissionen och domstolen ombildades till en gemensam enhet som beslutade 
både om giltighet för prövning och fallens utgång samt att ministerrådet förlorade sin tidigare 
roll att avkunna domar. Individuell klagan till den nya enheten eller domstolen är numera en 
tvingande rättighet för anslutna staters medborgare. Tilläggsprotokollen medförde även 
specifika förändringar för hur domstolen fungerar och förfarandet för individuell prövning.8 
 
Processuella funktioner och prövningsrätt 

Den nya domstolen har flera kammare vilka kan pröva mål samtidigt, istället för som tidigare, 
ett i taget. Två nya viktiga funktioner är dels att presidenten enligt artikel 36 har rätt att 
inkalla personer som denna anser vara viktiga för målet. Men också att domstolen enligt 
artikel 37 har möjligheten att fortsätta undersöka ett fall till och med efter avkunnad dom om 
det är av intresse för mänskliga rättigheter9. Men till domstolens jurisdiktion hör inte endast 
rätten att avgöra om brott mot konventionen begåtts, utan även att utdöma skadestånd. 
Domstolens beslut överförs efter avslutat mål till Europarådet vilket har till uppgift att 
övervaka att domen efterföljs.10 
 
Nuvarande artikel 34, tidigare artikel 25, anger “Domstolen får ta emot klagomål från 
enskilda personer, ickestatliga organisationer eller grupper av enskilda personer, som 

påstår sig av någon av de höga fördragsslutande parterna ha utsatts för en kränkning av 

någon av de i konventionen eller i protokollen till denna angivna rättigheterna. De höga 

fördragsslutande parterna förbinder sig att inte på något sätt förhindra ett effektivt utövande 

av denna klagorätt.”
11
. I doktrinen anses av konventionstextens tydliga språk, viljan att 

skydda individen framgå, då möjligheterna att föra talan inte endast begränsats till den som 
lidit skadan12. Men även då man specificerat i texten att anslutna stater inte på något vis får 
hindra den som vill föra talan att göra detta. Viktigt är även den vaktfunktion som artikel 33 
ger genom att stater har rätt att föra en klagan mot andra stater som bryter mot konventionen.  
     För att ett mål skall tas upp till prövning ställs ett antal villkor, angivna i artikel 35. Dessa 
är att ett mål inte får tas upp till prövning förrän alla nationella rättsmedel fullständigt uttömts, 
och senast sex månader från det datum då beslutet togs i nationell domstol. Detta innebär inte 
nödvändigtvis att ett mål måste ha prövats av högsta instans i nationell rätt, utan kan likväl 
vara att det inte fått fortsatt prövningstillstånd till högre instans. Domstolen får heller inte ta 

                                                 
8 De Than, C., Shorts, E., (2001), Human Rights law in the UK, s. 26-29 
9 Ibid. s. 27-29 
10 Janis, M., Kay, R., Bradley ,T., (2000), European Human Rights Law, s. 64-69 
11 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
artikel 34 
12 Janis, M., Kay, R., Bradley ,T., (2000), European Human Rights Law, s.30-32 
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upp enskilda klagomål som är anonyma eller är av väsentligt liknande karaktär som ett mål 
som redan prövats och avgjorts av domstolen eller som redan hemställts till internationell 
prövning i någon annan form och inte innehåller några nya uppgifter. Domstolen har även 
enligt artikel 35 rätten att avvisa mål som kan anses är oförenliga med konventionen och dess 
tilläggsprotokoll eller anses missbruka rätten att klaga. Rätten att avvisa ett klagomål enligt 
dessa kriterier har domstolen oavsett på vilket stadium av förfarandet ett mål befinner sig.13  
 
Den rätt till fri- och säkerhet som individer förvärvar under artikel 5 i Europakonventionen är 
av en fundamental karaktär. Men inte ens en rättighet av den digniteten är absolut, det finns 
omständigheter då individens rättigheter måste ge vika för samhällets intressen. Artikelns 
kraft erhålls genom att ansvaret vilar på respektive medlemsstats ansvariga organ, det vill 
säga domstol, åklagarämbete och polismyndighet, beroende på landets struktur. Den fråga 
man måste ställa sig blir alltså först om det har skett ett frihetsberövande och om så är fallet, 
har det skett utanför de omständigheter som anges i artikeln.14 
     Det finns undantag, tillfällen då stater ges rätten att avvika från de åtaganden som de har 
enligt konventionens artiklar. Dessa undantag anges under artikel 15 och skall bara användas 
vid exceptionella fall15. För att ett undantag skall vara acceptabelt måste de gärningar staten 
vidtar visa sig vara nödvändiga. Exempelvis att situationen är livshotande för nationen, att 
medlen använda var proportionerliga och kompatibla med statens mål, samt att de inte får 
vara i strid med andra åtaganden enligt internationell rätt. Detta framgår av utfallen i målen 
Brogan v. U.K. (1988) , Lawless v. Ireland (1961), Brannigan and McBride v. U.K. (1993) 
och Ireland v. U.K. (1978).16 
 

2.1.1 Konventionens artikel 5 och 15 

Artikel 5 - Rätt till frihet och säkerhet17 
 

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 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, 

 

d) när en underårig genom ett lagligen meddelat beslut är berövad friheten för att undergå skyddsuppfostran eller för att 

inställas inför behörig rättslig myndighet, 

 

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. 

 

                                                 
13 Ibid. s. 30-32 
14 Ibid. s. 308-314 
15 Ibid. s. 387-388 
16 De Than, C., Shorts, E., (2001), Human Rights law in the UK, s. 77 
17 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
artikel 5 
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3. Var och en som är arresterad eller på annat sätt berövad friheten i enlighet med vad som sagts under punkt 1.c skall utan 

dröjsmål ställas inför domare eller annan ämbetsman, som 

enligt lag får fullgöra dömande uppgifter, och skall vara berättigad till rättegång inom skälig tid eller till frigivning i 

avvaktan på rättegång. För frigivning får krävas att 

garantier ställs för att den som friges inställer sig till rättegången. 

 

4. Var och en som berövas friheten genom arrestering eller på annat sätt skall ha rätt att påfordra att domstol snabbt prövar 

lagligheten av frihetsberövandet och beslutar att frige honom, om frihetsberövandet inte är lagligt. 

 

5. Var och en som arresterats eller på annat vis berövats friheten i strid med bestämmelserna i denna artikel skall ha rätt till 

skadestånd. 

 

4 Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness 

of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful. 

 

5 Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention of the provisions of this article shall have an 

enforceable right to compensation. 

 
Artikel 15 - Avvikelse från konventionsförpliktelse vid nödläge18 
 
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 landets 

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 (punkten 1) och 7. 

 

3. En hög fördragsslutande part som begagnar sig av rätten att göra avvikelse från denna konvention skall hålla 

Europarådets generalsekreterare fullt underrättad om de åtgärder som vidtagits i sådant hänseende och om skälen för dessa. 

Den höga fördragsslutande parten skall också underrätta Europarådets generalsekreterare om när dessa åtgärder har 

upphört att gälla och konventionens bestämmelser åter blivit fullt tillämpliga. 

 

2.1.2 Europakonventionens rättspraxis 

2.1.2.1 Domslut med generell anknytning till artikel 5 

Domstolen har avkunnat ett antal intressanta domar rörande just artikel 5, Kurt v. Turkey är av 
intresse att syna. I detta mål föres klagan av kommissionen på uppdrag av modern till Üzeyir 
Kurt.  Denne försvann efter att soldater genomsökt och gripit honom i hans hemby i sydöstra 
Turkiet den 25 maj 1993, då de var på jakt efter misstänkta terrorister. Kort efter gripandet av 
Üzeyir fick modern träffa honom för att överlämna cigaretter, vid detta tillfälle uppvisade han 
tydliga tecken av att ha blivit misshandlad. Därefter finns inga spår efter Üzeyir. Då modern 
genomfört efterfrågningar uppgav ansvarig militär att han troligtvis kidnappats av PKK, en 
uppgift som samma person senare dementerade. 
     Domstolen påpekade i sin motivering den fundamentala vikt garantierna i artikel 5 har för 
att säkra och skydda en individ i ett demokratiskt samhälle mot att godtyckligt arresteras. 
Domstolen uttryckte även att det är för just detta syfte man i tidigare fall har tryckt på att, all 
form av frihetsberövande måste vara med stöd i lagen. Man påpekar även att just detta tydligt 
visas av artikel 5 § 1 vilken anger de omständigheter då en individ får fråntas sin frihet, och 
att dessa omständigheter bör ges en snäv tolkning. Vid författandet av konventionen tillskrevs 
även individen ett mått av säkerhet genom kravet på att föras inför en domstol i fall av 
frihetsberövande. Rätten att få sin sak prövad inför en domstol förhindrar att det uppstår fall 
av felbehandling, och därför är det både individens personliga frihet och dennes fysiska frihet 
som står på spel. Domstolen menar därför att det i ett fall som detta, där staten inte har 
vetskap eller tar ansvar för en gripen persons försvinnande, har inträffat ett allvarligt brott mot 

                                                 
18 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
artikel 15 
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artikel 5. När staten väl tagit kontroll över individen ansvarar staten för dennes befinnande, 
därför är det statens ansvar att säkerställa att försvinnanden inte inträffar. Att inte ha 
registrerat gripandet eller vad som hänt Üzeyir möjliggör i sig att de personer som varit 
inblandade kan undgå åtal, vilket i sig är väldigt allvarligt. Bristen på uppgifter om Üzeyir 
såsom tid, plats och vem som beordrat gripandet, anses av domstolen motverka hela syftet hos 
artikel 5. Man ansåg även att staten skulle ha tagit moderns förfrågningar om sonens 
försvinnande på större allvar och utfört en noggrannare undersökning. Med denna motivering 
fann domstolen i enlighet med kommissionens yrkande att det skett ett gravt brott mot rätten 
till säkerhet och personlig frihet, enligt konventionens artikel 5.19 
 
Målet Guzzardi v. Italy har hänvisats till domstolen på begäran av kommissionen. Talan har 
förts mot italienska staten för att en domstol i Milano 1975 dömt Guzzardi till att bosätta sig 
på den lilla ön Asinara som ligger strax utanför Sardinien. Enligt lagstiftning från 1956 och 
1965 kunde staten döma personer misstänkta för samröre med maffian och delaktighet i 
kidnappning, till tvångsförflyttning och bosättning på en bestämd plats. 
     Kommissionen ansåg att det förelåg ett frihetsberövande då Guzzardi tvingades att bo på 
den lilla ön, som endast erbjöd en boende yta på 2,5 kvadratkilometer. Samt att han så gott 
som hela tiden stod under övervakning och att han fråntogs möjligheten till social kontakt. 
Guzzardi tvingades bosätta sig i ett gammalt sjukhus som var i stort behov av reparation och 
att öns övriga boende utgjordes till största del av anda personer dömda till samma sak och av 
poliser. Han var även tvungen att rapportera till myndigheterna två gånger dagligen 
     Staten motsatte sig kommissionens syn och pekade på att Guzzardi var fri at röra sig på ön, 
och även fick lämna den mot erhållande av utfärdade dokument. 
     Domstolen ansåg att rätten att röra sig fritt inte erhölls under artikel 5 utan enligt artikel 2 i 
tilläggsprotokoll 4 vilket inte ratificerats av Italien, men att det är en fin gräns mellan de båda. 
Man ansåg att statens påpekanden inte var utan viss betydelse, men att frihetsberövande kan 
ske i många olika former. Även om Guzzardis rörelseutrymme överskred en vanlig cell 
utgjordes det mestadels av en begränsad del av en svårtillgänglig ö vars yta till största delen 
upptogs av ett fängelse. Han var tvungen att bosätta sig i ett gammalt sjukhus som var i stort 
behov av reparation och övriga boende utgjordes till största del av andar personer dömda till 
samma sak, samt poliser. Dessutom var han även tvungen att anmäla sig till myndigheterna 
två gånger dagligen, uppfyllde han inte kraven fanns risken att arresteras. 
     Statens försvar yrkade på att behandlingen av Guzzardi föll under artikel 5 § 1 (e), då 
medlemmar av maffian jämställdes med lösdrivare alltså en person som varken har fast arbete 
eller bostad, i konventionstexten benämnd vagrants. 
     Domstolen ansåg att Guzzardis behandlig gjorts med stöd av lagarna från 1956 och 1965 
mot bakgrunden att han var medlem i maffian, men ingenstans nämndes att han skulle vara en 
lösdrivare. Domstolen påpekade att förutom lösdrivare så berör artikel 5 § 1 (e) psykiskt 
sjuka, alkoholister och drogmissbrukare. Konventionen tillåter dessa personer att fråntas sig 
frihet då dessa kan utsätta andra för fara, men kanske i synnerhet då de utgör fara för sig 
själva. Det är dock inte rimligt att dra slutsatsen att en person kan fråntas sin frihet endast för 
att han utgör en större risk, än de vilka behandlas i artikel 5 § 1 (e). Domstolen fann därför att 
staten brutit mot artikel 5 § 1, då Guzzardi inte ansågs ha fråntagits sin frihet genom 
domstolsprövning. Tvångsbosättningen ansågs istället utgöra ett orimligt frihetsberövande i 
förebyggande syfte.20 
 
 
 
 

                                                 
19 Janis, M., Kay, R., Bradley ,T., (2000), European Human Rights Law, s. 310-313 
20 Janis, M., Kay, R., Bradley ,T., (2000), European Human Rights Law, s. 315-319 
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2.1.2.2 Domslut med anknytning till gripande grundat på ”Skälig misstanke” 

Ett centralt mål som rör gripande med anledning av skälig misstanke eller ”resonable 
suspicion” är Lawless v. Ireland. Detta fall kom att handla om huruvida G.R. Lawless 
felaktigt gripits och fängslats enligt tillfällig speciallagstiftning instiftad i enlighet med artikel 
15. Lawless kvarthölls hölls efter gripandet, från den 13 juli till den 11 december 1957, utan 
rättegång.  
     Kommissionen ansåg att varken gripandet eller fängslandet av Lawless fanns angivet i de 
punkter som listas i artikel 5 § 1, och därför inte var lagligt. Gripande av en person misstänkt 
för inblandning i kriminell aktivitet är endast tillåten då syftet är att föra denna inför en 
domstol. Kommissionen pekade på att både den engelska och den franska konventionstexten 
var väl så tydliga i sina ordalydelser. De ansåg att orden ”effected for the purpose of bringing 
him before the competent judicial authority” var tillämpliga både i de fall då en person greps 
och kvarhölls, ”on resonable suspicion of having committed an offence” och i de fall då en 
person grips och kvarhålls ”when it is reasonably considered necessary to prevent his 
committing an offence or fleeing after having done so”. Kommissionen ansåg även att 
placeringen av kommatecknet i den franska ordalydelsen tydligt pekade på att detta gällde alla 
typer av gripanden och kvarhållanden angivna efter kommatecknet. Utöver detta ansåg 
kommissionen att artikel 5 § 1 (c) måste läsas i samband med paragraf 3 i samma artikel. 
     Staten ansåg i motsats till kommissionen, att konventionen inte kräver att en person förs 
inför domstol vid gripanden i förebyggande syfte, som i detta fall. De hävdade i framförandet 
att artikel 5 § 1 (c) refererar till två olika kategorier av fall där någon kvarhålls. Man menade 
att de två omständigheterna ”on resonable suspicion of having committed an offence” och 
”when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing 
after having done so” hade olika krav. Den irländska statens tolkning av konventionstexten 
var därför, att kravet på att föra den gripne framför en domstol endast syftade på den första 
omständigheten och att paragraf 3 därför endast gäller vid den första omständigheten. Som 
stöd för denna tolkning tog man de texter den engelska delegationen anbringat vid skapandet 
av konventionen.  
      Domstolen valde dock i sin dom, att gå på kommissionens linje och ansåg att texten var 
tillräckligt tydlig i sin lydelse. Men man valde att fria Irland då lagen Lawless greps enligt 
instiftas korrekt enligt artikel 15.21 
 
I målet O’Hara v. UK fastslog domstolen att information från en överordnad, även kallat 
hörsägen, är tillräckligt som ”resonable suspicion”. Medan information från en polis av 
samma rang eller lägre inte är tillräckligt. Genom analogislut från domen i fallet Fox, 
Campbell and Hartley v. the United Kingdom, fann domstolen att fakta eller information 
måste existera för en för målet objektiv iakttagare, för att ”resonable suspicion” skall finnas. 
Är detta kriterium uppfyllt finns ingen grund för brott mot Artikel 5 § 1. Domstolen menade 
dock att det vid terroristbrott fanns behovet av att inte behöva avslöja information för att 
skydda informatörer. Terroristbrott kan alltså anses sänka beviskravet. Detta fall skall 
emellertid utskiljas från omständigheterna i både Fox, Campbell and Hartley och Murray v. 
the United Kingdom, i den bemärkelsen att det här krävs uppriktig och rimlig misstanke. 
Medan det i den inhemska lagstiftningen endast krävs uppriktig misstanke, då kärandens mål 
grundar sig i att arresteringen inte skedde på rimlig grund. De fakta som bidrog till 
misstankarna behöver inte heller vara av den grad som krävs för en fällande dom, vilket 
domstolen drog ur utgångarna i Brogan and Others v. the United Kingdom och Murray v. the 
United Kingdom.22  
 

                                                 
21http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/ 2006-05-30 
22http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/ 2006-05-30 
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Målet Fox Campbell and Hartley v. UK behandlar, i likhet med målen O’Hara v. UK och 
Lawless v. Ireland, gripandet av en misstänkt i enlighet med tillfälligt instiftad 
terroristlagstiftning. De två kärande i målet greps av polisen enligt skälig misstanke eller 
”resonable suspicion” då de sju år tidigare varit inblandade i terroristbrott. Under tiden för 
deras kvarhållande genomsöktes deras bil och de utfrågades om eventuell inblandning i 
informationsinsamlande för IRA (Irish Republican Army). Gripandet ledde inte till någon 
häktning och de båda släpptes efter ungefär två dagar. 
     Den aktuella lagen gav polisen rätt att gripa en person om polisen i fråga hade en ärlig och 
uppriktig misstanke. Som i tidigare fall ansåg domstolen att, för att det skall finnas grund för 
”resonable suspicion” måste det finnas bevis eller information som skulle vara tillräckliga för 
en för målet objektiv iakttagare. Men man påpekade precis som i målet O’Hara v. UK att 
terroristmål faller under en speciell kategori, just för att det är viktigt att dölja 
informationskällornas identitet. Men man ansåg även att bedömningen av ”resonable 
suspicion” inte kan vara den samma som i vanliga fall, emellertid får inte bedömningen ges så 
mycket spelrum att skyddet mot godtycklighet åsidosätts. Även om staten inte är tvungen att 
avslöja sina källor i mål som rör terrorism så måste domstolen ges utrymme att kunna bedöma 
om artikel 5 § 1 (c) uppfyllt det skydd den är avsedd att ge. Därför är staten ansvarig för att få 
fram några bevis som stöder ”resonable suspicion”. Domstolen ansåg dock inte att det för 
polisen utgjorde ”resonable suspicion” att de två gripna sju år tidigare varit inblandade i 
terroristbrott. Att det faktisk skedde en utfrågning av de gripna om specifika handlingar ansåg 
inte domstolen vara tillräckligt, då det inte var nog för att övertyga en för målet objektiv 
iakttagare. Med anledning av detta dömde domstolen därför staten för brott mot artikel 5 § 1 
(c).23 
 
Målet K-F v. Germany behandlar gripandet och kvarhållandet av herr och fru K-F anklagade 
för utebliven betalning av utgifter för hyra av hotellrum, utan avsikt att fullgöra avtalets 
ekonomiska åtaganden. Gripandet genomfördes den fjärde juli 1997 klockan kvart i tio på 
kvällen. Då polisen undersökte parets hemadress upptäcktes att denna endast utgjordes av en 
postbox, och att paret tidigare misstänkts för bedrägeri. Då misstanken inte kunde styrkas, 
eftersom det ej gick att bevisa att de försökt smita, valde åklagaren att lägga ner målet, vilket 
han meddelade klockan fem i halv tio följande morgon. Kort därefter, klockan halv elva 
släpptes de gripna.  
     Herr K-F ansökte om prövning för att ha blivit felaktigt anhållen och kvarhållen längre än 
den gräns som fanns angiven i tysk lag, vilken var satt till maximalt tolv timmar. 
     Domstolen fann att, då nationell domstol i detta mål kommit till slutsatsen att gripandet 
skett i enlighet med gällande lag, var gripandet korrekt. Den fann även att kvarhållandet från 
kvart i tio på kvällen till kvart i tio följande morgon var korrekt, då polisen genomförde 
fortlöpande undersökningar under natten. Men att kvarhållandet överskred den angivna 
gränsen satt till 12 timmar och att käranden släpptes först klockan halv elva, var ett brott. För 
detta var den polis som innehade befälet ansvarig. Av målet framgår därmed att det utgör ett 
brott mot artikel 5 § 1 (c) att kvarhålla någon längre än vad som medges i nationell 
lagstiftning, då denna gripits misstänkt för brott. Även om personen gripits på en korrekt 
misstanke innebar ett för långt kvarhållande att gripandet var olagligt. 24 
 
 
2.1.2.3 Domslut med anknytning till den gripnes rätt till juridisk prövning 

Målet Assenov v. Bulgaria behandlar gripandet av Mr. Assenov misstänkt för ett antal stölder 
och rån. Han greps den 27 juli 1995 och förhördes följande dag i närvaro av advokat och 
åklagare ”K”. Mr. Assenov erkände sig skyldig till ett flertal stölder, men nekade till att ha 

                                                 
23 Mowbray, A., (2001),Cases and Materials on the European Convention on Human Rights, s. 173-176 
24 Ibid. s. 171-173 
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genomfört rånen. Beslut fattades att anhålla honom, och godkändes följande dag av åklagare 
”A”. 
     Den bulgariska staten ansåg att åklagarna som behandlade Mr. Assenovs ansökan om att 
bli frisläppt stämde in på det som i artikel 5 § 3 betecknas som “officer authorised by law to 
exercise judicial power”. Detta då åklagarmyndigheten i bulgarisk lag var fullt oberoende, för 
att kunna fatta beslut om anhållande. Kommissionen motsatte sig statens yrkande och ansåg 
att de faktiskt hade en nära koppling till den som genomförde förundersökningen och på detta 
vis var Mr. Assenovs prövning inte oberoende. 
     Domstolen slog i detta mål fast att den som i paragraf 3 betecknas som “officer authorised 
by law to exercise judicial power”, måste vara oberoende och inte ha någon koppling till 
vardera parten. Denna ”officer” måste alltså uppfylla vissa krav för den kvarhållne inte skall 
utsättas för godtycklighet, annars kan den inte sägas utöva ”judicial power”, i den mening 
som paragraf 3 anger. Det är därför högst tvivelaktigt om det inte föreligger godtycklighet då 
åklagare har denna roll. Den som enligt paragraf 3 uppfyller benämns ”officer” måste även 
höra individen i egen person och genom beaktande av juridiska kriterier avgöra om 
anhållandet var godtagbart. I detta fall tog det närmare tre månader innan en domare fick 
möjlighet pröva Mr. Assenovs ansökan om att bli frisläppt. På grund av detta uppfylldes inte 
kriterierna angivna i paragraf 3, och domstolen dömde till förmån för Mr. Assenov. 
     I likhet med Assenov v. Bulgaria, fann domstolen i målet Niebala v. Poland att prövningen 
av gripande och häktning även måste ske automatiskt, och inte som i det fallet att käranden 
måste ansöka om det hos domstolen. Från Huber v. Switzerland, framgår dessutom att den 
som handlägger gripande och häktning inte får vara samma som den som prövar målet senare 
i domstol. Av Brogan v. UK framgår att tiden för hur länge en person får vara anhållen, i 
artikel 5 § 3 angivet som ”promptly”, innan häktningsförhandling måste hållas uppgår till max 
fyra dagar. Dock framgår av Brannigan and McBride v. UK att samma tid inte gäller då en 
stat utnyttjat sin rätt enligt artikel 15.25 
 

2.1.3 Analys Europakonventionen 

Individen erhåller ett gediget skydd under Europakonventionen om mänskliga rättigheter och 
de fundamentala friheterna. Dels har alla i anslutna länder rätt att föra klagan till 
Europadomstolen, förutsatt att alla nationella rättsmedel uttömts, men medborgarens lands 
myndigheter är också enligt artikel 34, skyldiga att inte på något sätt hindra denna klagan. 
Skyddet erhålls även ur ytterligare perspektiv, det första är då länder inkorporerat 
Europakonventionen, då skyddas individen genom att konventionen kan och skall beaktas och 
tillämpas även i nationell domstol. Utöver detta skyddas individen genom vaktfunktionen i 
konventionens artikel 33, där anslutna stater kan väcka talan mot andra stater för brott 
begångna mot konventionen. Denna funktion har emellertid inte föranlett prövningen av något 
av de fall som ligger till grund för undersökningen i detta arbete. 
 
Det skydd som ges under artikel 5 är uppbyggt kring undantag, och innebär att den personliga 
fri- och säkerheten hos en individ inte får inskränkas utom i de fall som anges i punkterna 
under paragraf 1. Men konventionstexten, precis som all lagtext, lämnar ett visst utrymme för 
läsaren att tolka betydelsen av det skrivna. Detta var också precis vad fallet Lawless v. Ireland 
kom att behandla. Svaranden Irland ansåg att endast första stycket i paragraf 1 (c) föranledde 
anledning att föra den gripne inför domstol i enlighet med paragraf 3. Domstolens tolkning i 
målet Lawless v. Ireland var emellertid att detta inte var fallet, utan att både första och andra 
stycket om gripanden med anledning av ”resonable suspicion” skall läsas i ljuset av paragraf 
3. Domstolen gick till och med så långt i sin motivering att man uttryckligen fastslog att även 

                                                 
25 Ibid. s. 190-194 
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om Lawless v. Ireland mer specifikt behandlar § 1 (c), så är artikelns text tillräckligt tydlig i 
sin lydelse att den inte bör tolkas. Detta är något som domstolen även påpekar i målet Kurt v. 
Turkey. 
     Därmed kan det konstateras, att det för en stat inte skall vara möjligt att läsa in 
omständigheter så att de passar under någon av punkterna angivna under paragraf 1. Detta 
framgår ännu tydligare i beaktande av domslutet i målet Guzzardi v. Italy, där den italienska 
staten likställde oönskade kriminella med lösdrivare under punkten (e). Domstolen visade i 
sin motivering att det inte är acceptabelt att tolka punkten som gällande även för personer 
vilka utgör ett större hot än de som listats i texten. Domstolens tolkning får därför anses vara 
teleologisk, då de vid upprepade tillfällen går på en linje som följer ändamålet med 
Europakonventionens artikel 5. 
     Domstolen visar tydligt i målet Kurt v. Turkey att om ett gripande väl har skett, oavsett 
inom eller utom ramen för artikeln, så bär staten ansvaret för den gripne. Detta gäller även om 
den gripne har släppts eller påstås ha släppts. Staten måste genom faktiska bevis kunna påvisa 
vad som har hänt den person som någon gång varit i statens förvar. Detta menar domstolen, är 
ett av de fundament som skyddet för personlig fri- och säkerhet vilar på. Det vilar ett ansvar 
på staten att på något vis registrera vad som händer med den som gripits. En stat övertar alltså 
ansvaret för individens befinnande då ett gripande har skett. 
 
Artikel 5 § 1 (c) anger i sin engelska lydelse ”the lawful arrest or detention of a person 
effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on resonable 

suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to 

prevent his committing an offence or fleeing after having done so”. Denna punkt tillåter alltså 
gripande under två omständigheter. Den första är när någon är skäligen misstänkt för att ha 
begått ett brott, den andra när det är skäligt i syfte att förhindra brott. Som tidigare angetts 
framgår av målet Lawless v. Ireland att dessa två omständigheter inte kan särskiljas. 
Domstolen anger tydligt i detta mål att punkten (c) skall läsas i samband med paragraf 3. En 
person skall därmed, oavsett omständigheten vid gripandet, alltid föras inför en kompetent 
domstol. Men detta skall även ske inom en rimlig tid vilken av domstolen i målet Brogan v. 
UK har fastställts till fyra dygn. Det brott personen är skäligen misstänkt för att ha begått eller 
skall hindras från att begå, måste givetvis finnas angivet i nationell lag, detsamma gäller 
längden för kvarhållande. Detta klargjorde domstolen målet K-F v. Germany. Av detta mål 
framgår även att den som i nationell myndighet motsvarar “officer authorised by law to 
exercise judicial power” får inte ha någon koppling till parterna, för att den gripne skall få en 
rättvis prövning. Men också att den som handlägger gripandet inte får vara samma person som 
prövar målet i domstol. Denna rättsliga prövning, måste alltid ske automatiskt i varje fall. Den 
gripne skall aldrig behöva söka denna rättighet. 
 
Men vad utgör då skälig misstanke eller resonable suspicion? Definitionen är något flytande, 
men en något tydligare bild kan ges genom att studera vad domstolen angett i målen, O’Hara 
v. UK och Fox, Campbell and Hartley v. UK. Först och främst kan det sägas att polisen 
erhåller ett visst mått av spelrum beträffande trovärdighet, vilket inte alls är orimligt. Den 
skäliga misstanken eller ”resonable suspicion”, kan komma från att en polis fått information 
från en annan polis, men endast om den polisen som lämnar informationen vilken uppbringar 
”resonable suspicion” är av samma rang eller högre. Informationen måste alltså härledas 
uppåt i hierarkin, eller från samma nivå. Denna information måste emellertid existera, för en 
för målet objektiv iakttagare. Detta innebär att polisen eller gripande myndighet måste 
frambringa någon form av bevisning, vilken skulle kunna anses vara tillräcklig för den 
objektive iakttagaren. Domstolen medger undantag från detta i fall då det handlar om 
terrorism, då det kan finnas behov av att skydda den källa från som informationen kom från. 
Men domstolen påpekar även att bedömningen i terroristmål inte får så mycket spelrum att 
individens skydd mot godtycklighet inte får åsidosättas. 
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     Alltså kan det sägas att individens skydd vilar på att gripande myndighet i varje enskilt fall 
skall frambringa någon form av bevis som kan anses vara godtagbart för den ”objektiva 
iakttagaren”. Var detta kan vara får anses förbli en bedömning för domstolen, i målet Fox, 
Campbell and Hartley v. UK, utgjordes det inte av att de gripna vid ett tidigare tillfälle varit 
inblandade i liknande brott, som de misstänktes för. Att de utfrågades om specifika handlingar 
ansågs inte heller vara tillräckligt. Dock behöver inte de fakta som bidrog till myndigheternas 
misstanke vara av den karaktär att den i sig frambringar en fällande dom. Klart är i alla fall att 
ingen myndighet kan gripa en person utan att behöva presentera något som låg till grund för 
att misstanken uppkom. 
 
De skydd som individen ges under konventionen, i detta fall artikel 5, kan inskränkas i 
exceptionella fall, vilka finns listade under artikel 15. Om nationen hamnar i krig, eller på 
annat vis hotas får den frångå sina skyldigheter enligt konventionen. Artikeln anger tydligt att 
om så skall ske, är nationen i fråga tvungen att meddela Europarådets Secretary General, med 
vilka medel detta sker och av vilken anledning. Dessa omständigheter är precis de som 
behandlas i målet Lawless v. Ireland, därför frias också Irland ifrån brott mot artikel 5, även 
om omständigheterna var snarlika de i målen O’Hara v. UK och Fox, Campbell and Hartley 
v. UK. 
 
Ett flertal viktiga punkter går att slå fast rörande individens skydd mot godtyckligt gripande, 
under artikel 5. 
 

- Om ett gripande skall ske måste det vara i enlighet med punkterna (a) till (f) under § 1 
- Det måste finnas stöd för gripandet och anhållandet i inhemsk lag ( K-F v. Germany ) 
- Gripandet måste vara i syfte att föra den gripne inför en domstol ( Lawless v. Ireland ) 
- Paragraf 1 (c) står i direkt anknytning till paragraf 3 ( Lawless v. Ireland ) 
- Vid ett gripande av en individ antar staten ansvaret för vad som händer denne. ( Kurt 

v. Turkey ) 
- Den gripne måste föras inför en domstol inom ungefär 4 dygn ( Brogan v. UK ) 
- Den som paragraf 3 avser men ordet ”officer” måste uppfylla vissa krav för den 

kvarhållne inte skall utsättas för godtycklighet, annars kan den inta sägas utöva 
”judicial power”, i paragrafens mening ( Assenov v. Bulgaria ) 

- Den som handlägger gripande och häktning inte får vara samma som den som prövar 
målet senare i domstol. ( Huber v. Switzerland ) 

- Misstanke som föranleder gripanden kan komma från en annan person i form av 
hörsägen ( O’Hara v. UK ) 

- Hörsägen är dock endast tillåten nedåt i polisens befälskedja, eller på samma nivå ( 
O’Hara v. UK ) 

- Gripande myndighet måste frambringa någon form av bevis som stöder misstanken, 
för att gripandet inte skall vara godtyckligt. (Fox, Campbell and Hartley v. UK ) 

- Bevisen måste vara godtagbara för en, för målet, objektiv iakttagare ( Fox, Campbell 
and Hartley v. UK ) 

- När det gäller exceptionella fall som terrorism, är bedömningen annorlunda ( Fox, 
Campbell and Hartley v. UK ) 

- Endast då undantag gjorts enligt artikel 15, får artikel 5 frångås ( Lawless v. Ireland ) 
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2.2 Svensk rätt 

Sverige undertecknade Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
fundamentala friheterna den 28 november 1950 och ratificerade konventionen den 4 februari 
1952. Man valde samtidigt att erkänna dåvarande kommissionens kompetens att kunna motta 
klagomål från enskilda individer. Genom anslutande förpliktigar sig en medlemsstat att 
nationella myndigheter tillämpar konventionens bestämmelser, för svensk del gäller dock att 
internationella avtal inte blir del av inhemsk rätt utan att detta föreskrivits i lag. 1993 tillsatte 
Sverige fri och rättighetskommittén för att utvärdera en eventuell anslutning till 
Europakonventionen, genom inkorporering i svensk lag. Vid en inkorporering av 
konventionen blir den genuina konventionstexten gällande rätt i Sverige, det vill säga dess 
lydelse på engelska och franska. På det straffrättsliga området ansåg kommittén att Sverige 
kunde påta sig de förpliktelser som konventionen medför utan att tillföra ny lagstiftning eller 
ändra den befintliga. Särskilt efter att de ändringar som redan gjorts av rättegångsbalken, att 
häktningsförhandlingar senast får ske fyra dagar efter beslut om gripande eller häktning. 
      Kommittén angav i sitt yttrande att en inkorporation av konventionen bör ske i form av en 
vanlig lag, då Sverige redan har en grundlag vilken i hög grad är präglad av just 
Europakonventionen och förenta nationernas universella deklaration om mänskliga 
rättigheter. Man ansåg vidare att det efter en inkorporation vilar på lagstiftaren att fortsätta 
följa konventionen även vid stiftandet av nya lagar.26 
     Europakonventionen är nu, sedan den första januari 1995 (SFS 1994:1219), inkorporerad 
och utgör därför en del av den nationella rätten.27 
 
 
2.2.1 De svenska fri- och rättigheterna och tillämpade juridiska principer 

För svenska medborgare fanns alltså fri- och rättigheterna i regeringsformen innan 
inkorporeringen av Europakonventionen, och medför därför ett dubbelt skydd för individen. 
Främst är det i regeringsformens två första kapitel som skyddet ges. Exempel på detta är ”Den 
offentliga makten utövas under lagarna” (RF 1:1 3st) och ”Den offentliga makten ska utövas 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 

värdighet” (RF 1:2 1st). Första paragrafen första stycket i Regeringsformen stagar 
legalitetsprincipen, vilken innebär att maktutövningen är tvunget att utföras inom angivna 
ramar. Med detta menas att utövande myndighet måste följa grundlagen och andra 
lagstadganden, vid ingrepp i en individs privatliv. Andra paragrafen i första kapitlet slår fast 
likhetsprincipen, och i första kapitlets nionde paragraf stadgas vad som kallas 
objektivitetsprincipen, genom att ange att förvaltningsmyndigheter och domstolar skall iaktta 
saklighet och opartiskhet. 
     Första kapitlet i regeringsformen innehar en något vidare formulering i paragraferna, 
medan andra kapitlet mera specifikt anger individens fri- och rättigheter. Bland annat anges i 
Regeringsformens andra kapitel första paragraf ”Varje medborgare är gentemot det allmänna 
tillförsäkrad”, vartefter det räknas upp sex stycken friheter. Dessa är yttrandefrihet, 
informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. 
Detsamma gäller andra kapitlets paragraf två till och med sju där individen tillförsäkras skydd 
för politisk åskådning, skydd mot kränkning av personlig integritet, dödsstraff, kroppsstraff 
och tortyr samt landsförvisning och skydd mot att förlora medborgarskapet. Men mest 
intressant i förhållande till Europakonventionens artikel 5 om just individens skydd mot 
frihetsberövande, är åttonde paragrafen i Regeringsformens andra kapitel, första meningen. 
Den anger att ”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövande.”. 

                                                 
26 SOU 1993:40, Fri- och rättighetsfrågor Del B, Inkorporering av Europakonventionen, Delbetänkande av Fri- 
och rättighetskommittén. s. 9-18 
27 Flyghed, J., (2000), Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet. s.28 
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Viktigt i detta sammanhang är även det som stadgas i de två efterföljande paragraferna nio 
och tio. De lyder ”Har annan myndighet än domstol berövat någon medborgare friheten med 
anledning av brott eller misstanke om brott, skall denne kunna få saken prövad av domstol 
utan skäligt dröjsmål” (RF 2:9 1st meningen) och ”Straff eller annan brottspåföljd får icke 
åläggas för gärning som icke var belagd med brottspåföljd när den berövades.” (RF 2:10 
första meningen). 
     Dessa rättigheter och friheter, bortsett från paragraferna nio och tio, kan i vissa fall 
inskränkas 1st ”De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i 1 § andra 
stycket får, i den utsträckning som 13-16 §§ medger, begränsas genom lag. Efter 

bemyndigande i lag får de begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § 

första stycket och 10 §. …///” (RF 2:12).28 
 
Svensk rätt utgörs alltså inte endast av paragrafer, utan även av juridiska principer vilka är av 
vikt för när och hur lagar kan och får åberopas. De utgör på detta vis ett komplement till 
lagstiftning och kan därför sägas utgöra en viktig del av regleringen kring processrätten på 
detta område. 
     Andra kapitlet tolfte paragrafen, andra stycket i Regeringsformen gör gällande att just 
vissa juridiska principer skall tillämpas i svensk lag, nämligen proportionalitetsprincipen, 
ändamålsprincipen och behovsprincipen. Ändamålsprincipen innebär att myndigheter inte får 
använda tvångsmedel för annan åtgärd än den för vilken tvångsmedlet beslutats. 
Behovsprincipen innebär att polisingripande får ske endast då det är nödvändigt för att den 
aktuella faran eller störningen skall kunna avvärjas eller undanröjas. 
Proportionalitetsprincipen innebär att de skador och olägenheter som ingripandet kan medföra 
för ett motstående intresse, inte får stå i missförhållande till syftet med ingripandet. Denna 
princip är formulerad positiv, det vill säga att polisen har skyldigheten att ingripa, då deras 
ansvar är att skydda det allmänna.  
     I Polislagen återfinns proportionalitetsprincipen under 8 §, vilken även innefattar 
legalitetsprincipen. Vilken innebär att polisingripanden endast skall göras i enlighet med lag 
eller annan författning. 29 
 

2.2.2 Omhändertagande, gripande, häktning och anhållande 

Det som anges i grundlagen på detta område, alltså under Regeringsformen, tolkas sedan 
vidare i Polislagen. Under denna lag regleras polisens befogenheter, det vill säga möjligheter 
och skyldigheter att handla beträffande omhändertaganden eller gripanden. 
    När polisen i form av verkställande myndighet utför ett gripande eller ett omhändertagen, 
eller när häktning sker, innebär detta att en myndighet utövar tvångsmedel mot individens 
personliga integritet. Allt utövande av tvångsmedel innebär i någon form ett ingrepp i 
individens personliga integritet, i detta fall utgör gripande, omhändertagande och häktning ett 
intrång i den fysiska integriteten, vilken skyddas genom Regeringsformens andra kapitel 
åttonde paragraf. Detta är en rättighet som polisen erhåller i sitt arbete att bekämpa och 
förebygga brott och finns angivet i Polislagens paragrafer 8 och 11 till och med 17.30 
 
Polislagens åttonde paragrafs första stycke anger allmänna principer för polisingripanden. 
Den stadgar att polisingripanden endast får göras om polisen vidtar de åtgärder som kan anses 
vara försvarliga för att kunna verkställa uppgiften. Dock gäller detta endast så länge det inte 
rör sig om ingripanden som begränsar en rättighet skyddad i grundlag eller annan lag. Detta 

                                                 
28 Ibid. s.34-36 
29 http://www.polisen.se/inter/mediacache/4347/4734/2671/polislagen_pdf.pdf 2005-04-25 
30 Flyghed, J., (2000), Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet. s.35-36 
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brukar även benämnas som behovs och proportionalitetsprinciperna. Detta visar tydligt hur de 
tidigare nämnda juridiska principerna anges i lagtext. 
     Andra stycket anger att ett ingripande som begränsar fri- och rättigheterna i 
regeringsformens andra kapitel, såsom exempelvis paragraf 8, endast grundas på angivelserna 
i första stycket. Vad man genom 8 § andra stycket polislagen har velat slå fast, är att ett 
ingripande i någon av de grundläggande fri och rättigheterna. Inte får ske enbart på den 
grunden att polismannen bedömer det som försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och 
övriga omständigheter. Polismannen måste kunna åberopa ett uttryckligt lagstöd för åtgärden. 
     Vid antagandet av polislagen fastslogs även ytterligare viktiga principer, att polisen aldrig 
får begå en handling som är kriminaliserad för att kunna avslöja eller för den delen efterforska 
ett brott. Att polisen aldrig får förmå eller provocera någon till att begå en kriminaliserad 
handling. Polisen får heller inte av spaningsskäl underlåta att vidta föreskrivna åtgärder mot 
en, för brott, misstänkt person. På denna punkt kan undantag dock göras vid grövre 
brottslighet såsom knarksmuggling då kuriren kan tillåtas passera kontrollen för att 
huvudmannen skall kunna avslöjas. Slutligen kan det tilläggas att det vid polisingripanden där 
inte undantag medges, måste göras en bedömning om den använda metoden kan anses vara 
försvarlig i förhållande till åtgärdens syfte samt övriga omständigheter.31  
Polisens befogenhet att i vissa fal omhänderta personer regleras i paragraferna 11 till 17 i 
polislagen. För att polisen skall ha befogenhet att få genomföra ett omhändertagande krävs det 
först att detta finns angivet i en särskild föreskrift (§ 11) Två exempel på detta är 13 § Lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller 47 § lagen om psykiatrisk tvångsvård. 
Polisen har även befogenheten att omhänderta en individ om dröjsmål skulle innebära fara för 
liv eller hälsa eller någon annan fara. När en polisman genomför ett omhändertagande enligt 
någon av de två angivna omständigheterna är detta att betrakta som ett första steg. Där ett 
faktiskt beslut skall fattas av behörig tjänsteman med juridisk utbildning, vilka dessa 
tjänstemän är står angivet i 3 kap 8 § polisförordningen. De är länspolismästare, biträdande 
länspolismästare, polismästare, polisöverintendent, polisintendenter eller polissekreterare.32 
 
Då det gäller händelser, som exempelvis de i Göteborg 2001, har polisen även vissa 
rättigheter att upplösa allmänna sammankomster. Dessa finns angivet i ordningslagens andra 
kapitel, paragraferna tjugotvå till och med tjugofem. Detta kan i princip sägas vara befogat då 
det finns risk för fara för närvarande och eller omgivning, samt vid störning av trafik och vid 
brott mot lagar. Detta ger dock inga befogenheter gällande gripande eller omhändertaganden 
av enskilda eller av flera, vilket regleras under Polislagen.33 
     Då det gäller större evenemang har det fastslagits av Justitieombudsmannen att polisen, 
skall ha vissa aspekter i betänkande. Anledningen till detta är att större evenemang på senare 
tid har medfört allvarliga ordningsstörningar. Dessa aspekter är bland annat, att polisen skall 
ha en genomtänkt planering, handla konsekvent, att frihetsberövanden av stora grupper kan 
utsätta polisorganisationen för väsentliga praktiska ansträngningar som i sin tur kan få till 
följd att regler som tillkommit för att bevaka rättssäkerheten åsidosätts. Att det i finns 
anledning att anta att en polistaktik vilken bygger på omhändertagande av stora grupper av 
människor ofta skapar fler problem än den löser. Att det är betydelsefullt med goda kunskaper 
på befälsnivå, om de regler som gäller. Samt att insatser skall dokumenteras så att det framgår 
vem som beslutat, vad som beslutats och vilka rättsregler som tillämpats.34 
 

Befogenheten att avvisa eller avlägsna en eller flera personer, som genom sitt uppträdande 
stör den allmänna ordningen, ges under trettonde paragrafen i polislagen. Om detta inte kan 
anses tillräckligt för att det avsedda resultatet skall kunna uppnås, har polisen befogenheten 

                                                 
31 Berggren, N-O., Munck, J., (2003) Polislagen, En kommentar, 5:e upplagan. s.54-70 
32 Berggren, N-O., Munck, J., (2003) Polislagen, En kommentar, 5:e upplagan. s.85-102 
33 SOU 2002:122, Göteborg 2001 Betänkande av Göteborgskommittén. s. 70-73 
34 http://www.polisen.se/inter/mediacache/4347/4734/2671/polislagen_pdf.pdf s.61-62  2006-05-31 
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att tillfälligt omhänderta. För att någon skall kunna avvisas avlägsnas eller omhändertas krävs 
det att denna stör den allmänna ordningen, detta innebär inte att polisen kan tillämpa denna 
befogenhet utifrån sin personliga uppfattning om vad som kan vara stötande. Exempelvis 
innebär inte en persons nekande till att följa en polismans tillsägelse ett 
ordningsstörningsbrott, följden av personens vägran kan däremot uppfylla kraven. En 
polismans ingripande i en situation där ordningsstörning föreligger, måste göras i 
bedömningen om ingripandet är nödvändigt för att återupprätta ordningen, vilket även gäller 
vid gripanden (§ 8). Trettonde paragrafens tre typer av polisingripanden kan sägas vara 
befogade under fyra omständigheter, dessa är vid ordningsstörning, vid omedelbar fara för 
ordningsstörning, samt vid brott och vid fara för brott. Ett typiskt exempel skulle kunna vara 
då en berusad person satt sig i bilen med avsikt att köra och vägrar att följa polisens 
uppmaning att låta bli. Eller som vid Göteborgshändelserna att brott begås av en individ i 
samband med den allmänna sammankomsten, vilket i detta fall övergick i våldsamt upplopp. 
Emellertid får inte ett ingripande i enlighet med trettonde paragrafen göras kollektivt, då flera 
personer eller en hel folksamling stör den allmänna ordningen skall frågan om ett ingripande 
enligt denna paragraf prövas individuellt för var och en av de berörda personerna35. 
 
Ståndpunkten utifrån svensk rätt är den att ett omhändertagande enligt paragraf tretton inte är 
att betrakta som ett frihetsberövande enligt Europakonventionen, då ett omhändertagande som 
endast varar ett par timmar, utan närmast utgör ett begränsande av rörelsefriheten i enlighet 
med artikel 2 i tilläggsprotokoll 4.36  
     Detta kan emellertid anses något kontroversiellt då beslutet i dessa fall fattas av polisens 
egna tjänstemän, vilket medför en överhängande risk för en partisk bedömning. 
 
Paragraferna 13 a, b, och c kan ses som förlängningar av paragraf 13, den första ger polisen 
befogenhet att stoppa personer från att träda in på ett område eller utrymme där detta 
förbjudits. Den andra ger polisen befogenheten att upplösa allmänna sammankomster eller 
offentliga tillställningar, samt avlägsna eller avvisa personer om detta krävs för att uppnå det 
avsedda syftet. Under den tredje ges samma befogenhet som under den andra, men för att 
kunna upplösa en folksamling som inte är en allmän sammankomst, om denna utgör ett hot 
mot den allmänna ordningen eller utgör omedelbara fara för denna. Här finns ett visst mått av 
spelrum för polisen att genomföra ingripanden om grupp då paragrafen riktar sig mot 
folksamlingar som uppträder ordningsstörande37 
     Skulle det finnas behov av det kan omhändertagandet även göras av en person för 
identifiering om denna vägrar lämna uppgift om sin identitet, och om polisen i fråga har 
särskild anledning att misstänka att personen i fråga är efterspanad eller efterlyst och vid ett 
påträffande skall berövas friheten i enlighet med lag (§ 14). 
     När väl ett omhändertagande sedan har genomförts, skall den omhändertagne meddelas om 
anledningen till detta fortast möjligt, eller så skyndsamt som det är möjligt, som lydelsen är i 
lagtexten. Den verkställande polismannen skall även anmäla omhändertagandet till ansvarig 
förman så snart det är möjligt, för att denna skall kunna pröva om omhändertagandet ska 
kvarstå (§ 15). Om beslutet skall kvarstå skall förmannen snarast meddela polismyndigheten 
så att denna i sin tur kan meddela beslut om omhändertagandet är genomfört i enlighet med 
11 paragrafen. Av 16 paragrafen framgår att den som omhändertagits i enlighet med antingen 
paragraf elva eller tretton, skall förhöras så snart detta är möjligt. Är omhändertagandet 
genomfört enligt trettonde paragrafens andra stycke, det vill säga om avvisande eller 
avlägsnande inte räcker, skall den berörda släppas så snart förhöret genomförts. Detta såvida 
denna inte är minderårig. Ingen omhändertagen får enligt denna paragraf kvarhållas längre än 

                                                 
35 Ibid s. 60-61 2006-05-31 
36 Berggren, N-O., Munck, J., (2003) Polislagen, En kommentar, 5:e upplagan. s.85-102 
37 http://www.polisen.se/inter/mediacache/4347/4734/2671/polislagen_pdf.pdf s.61 2006-05-31 
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6 timmar, och skulle det vara så att den omhändertagne är i behov av hjälp skall polisen söka 
den hjälpen hos lämplig myndighet. Har omhändertagandet genomförts enligt 14 paragrafen, 
gäller samma princip där, att den omhändertagnes identitet skall fastställas skyndsamt. Även 
vid identifiering gäller 6 timmar som den tid en omhändertagen längst får kvarhållas, men 
paragrafen ger i exceptionella fall möjligheten att kvarhålla en omhändertagen i 12 timmar om 
det är av synnerlig vikt att denna identifieras. Slutligen anger 17 paragrafen att alla 
omhändertaganden angivna i polislagen skall underkastas de allmänna principer som gäller 
för ett polisingripande, alltså de principer som finns angivna i polislagens åttonde paragraf 
och i Regeringsformens andra kapitel, tolfte paragraf andra stycket.38 
 
Ett gripande kan ha sin upprinnelse ur två olika omständigheter, antingen kan ett gripande ske 
på initiativ av polisen, eller som en följd av att polisen verkställer ett beslut om anhållande 
eller häktning. Polislagens 18 paragraf anger att den som skall gripas inte får omhändertas 
eller kvarhållas i enlighet med 13 paragrafens andra stycke, syftet med detta är att inte 
omhändertagandet skall kunna användas istället för gripande, eller för att frångå den avsedda 
tidsfristen vid ett omhändertagande39. 
     Rättegångsbalkens kapitel 24 kapitel reglerar omständigheterna för gripande, häktning och 
anhållande. Dess första paragraf fungerar som en grundstomme, medan följande paragrafer 
bland annat reglerar undantag och kriterier. Paragraf ett anger att endast den som på sannolika 
skäl är misstänkt för brott för, vilket lagen föreskriver ett straff på ett år eller mer, får begäras 
häktad om det finns risk för flyktfara, kollusionsfara eller recedivfara. Med flyktfara avses 
flykt eller undanhållande, kollusionsfara innebär i princip undanhållande av bevis och 
recedivfara innebär att det finns fara för annans liv, hälsa eller egendom. Omständigheterna 
som medför att skälig misstanke föreligger måste vara sådana att de vid en objektiv 
bedömning framstår som berättigade.  
     Även här återfinns proportionalitetsprincipen i form av paragrafens tredje stycke, vilken 
anger att häktning endast får ske om skälen för åtgärden uppväger det besvär detta innebär för 
den misstänkte eller en annans motstående intresse. Paragrafens fjärde stycke sätter 
begränsningen att häktning inte får ske om misstanken endast gäller för ett brott för vilket 
straffet är böter. 
     Andra paragrafen ger befogenheten att frångå begränsningen att inte häkta för lindriga 
brott, om den misstänkte är okänd och vägrar lämna upplysning om sin identitet och om den 
misstänkte inte har hemvist i Sverige. En liknande omständighet regleras i tredje paragrafen, 
då delar av första paragrafen kan frångås för att kunna fortsätta utredningen om detta inom 
kort kan komma att innebära att ytterligare bevis frambringas. Fjärde paragrafen är av vikt då 
den ger vissa personer undantag från häktning, undantagen är för sjuka, äldre eller till 
exempel handikappade. Istället för häktning kan reseförbud eller anmälningsskyldighet träda 
in. Beslutet att häkta någon får endast meddelas av domstol, i ett sådant beslut skall det anges 
vilket brott som beslutet avser och som utgör grunden för häktningen (§ 5).40 
 
En misstänkt kan om det finns skäl anhållas i väntan på rättens beslut om häktning, men 
denne kan också anhållas om det är av ”synnerlig” vikt att han tas i förvar i avvaktan på 
fortsatt utredning. Detta gäller emellertid endast då skälig misstanke ligger till grund. Beslutet 
om anhållande skall fattas av åklagaren, och i detta beslut skall det brott som misstanken 
avser och grunden för anhållandet återges. Ett undantag till detta är att polisen kan gripa en 
misstänkt utan att anhållningsbeslut föreligger, om det finns skäl till detta (§ 7). Den som 
grips har emellertid rätt att få veta anledningen till gripandet. 

                                                 
38 Berggren, N-O., Munck, J., (2003) Polislagen, En kommentar, 5:e upplagan. s.102-119 
39 Ibid. s.119-120 
40 Fitger, P., (2005), Särtryck ur Rättegångsbalken Kap 19-28,36. 
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     Vid ett anhållande gäller samma som vid ett omhändertagande, att den anhållne skall 
förhöras snarast, även om beslutet fattas i dennes frånvaro, och har inte åklagren meddelats 
skall detta göras omgående, så att åklagaren kan fatta beslut om anhållandet skall kvarstå (§ 
8). Samma omständigheter gäller även vid ett gripande och anhålls inte en misstänkt, skall 
denna genast frisläppas. Rätten att häva ett anhållande erhålls även av polismyndigheten som 
kan göra detta om det är uppenbart att det inte finns något skäl för den misstänktes 
frihetsberövande. Rättegångsbalkens åttonde paragraf ger alltså en slags garanti för att den 
som utsätts för ett gripande får en snabb juridisk prövning. Nionde paragrafen anger vidare att 
både den gripne och dennes anhöriga skall meddelas om anledningen till gripandet så snart 
detta är möjligt. 
     Åklagaren har också under ett anhållande en fortlöpande skyldighet att pröva om denna 
skall kvarstå, om inte skall beslutet hävas, och övergår anhållandet till en häktning skall 
åklagaren framföra detta skriftligt eller muntligt både till domstol och till den anhållne. Denna 
framställan skall innehålla tidpunkten för den misstänktes frihetsberövande, vilket brott som 
avses och grunden för häktingsyrkandet.41 
 
Under Rättegångsbalkens tjugofjärde kapitel kan framkommer kravet på att den juridiska 
prövningen skall ske skyndsamt, det anges att ”Häktningsframställning skall göras utan 
dröjsmål och senast klockan tolv tredje dagen efter anhållningsbeslutet”, vilket gäller oavsett 
om det är helgdag eller vardag (§ 12). I anslutning till detta anges att när väl 
häktningsframställan har gjorts skall förhandlingen hållas utan dröjsmål och att 
”Häktningsförhandlingen får aldrig hållas senare än fyra dygn efter det att den misstänkte 
greps eller anhållningsbeslutet verkställdes” (§ 13). Utöver detta finns ett krav på att båda 
parter skall vara närvarande vid förhandlingen, om inte ”synnerligt hinder” finns (§ 14). 
     Förhandlingen skall dessutom pågå utan avbrott tills att frågan kan avgöras, och det får 
inte göras uppskov på mer än fyra dagrar, om inte dessa begärs av den misstänkte (§ 15). 
Beslutet i frågan skall komma omedelbart efter att förhandlingen avslutats, vilket framgår av 
paragraf 16. Tjugofjärde kapitlets sjuttonde paragraf reglerar förfarandet vid häktning av en 
person som inte begärts anhållen av åklagare. 
     Av särskild vikt är att det även är stiftat att när rätten beslutar om häktning skall, om inte 
åtal redan har väckts, rätten sätta ut den tid, inom vilken åtal skall väckas. Denna tid får inte 
bestämmas till längre än vad som är ”oundgängligen nödvändigt” (§ 18).42 
 

2.2.3 Åklagarens roll, partisk eller opartisk 

Detta finns tydligt reglerat i rättegångsbalkens 7 kapitels 6 paragraf, där det anges att om det 
finns omständigheter som kan medföra att jäv uppstår mot domare, får denna inte befatta sig 
med åtal för brott eller annat som finns angivet i rättegångsbalken eller andra uppgifter som 
finns i dennes arbete. Paragrafen innehåller vissa undantag från detta, det första är ett skydd 
för åklagaren och innebär att jäv måste uppkomma utanför rollen som åklagare. Det får inte 
grundas på något som denna har utfört i sin tjänst, det kan heller inte utgöras av en gärning 
som utförts mot åklagaren när denna varit i tjänst. Den som gör en anmälan om jäv, måste på 
ett eller annat sätt vara direkt berörd av jävet. Det andra undantaget är högst begränsat och 
innebär att även om en åklagare är jävig, får denna genomföra arbetsuppgifter eller vidta 
åtgärder som inte kan vänta.43 
 

                                                 
41 Ibid. 
42 Fitger, P., (2005), Särtryck ur Rättegångsbalken Kap 19-28,36. 
43 Fitger, P., Mellqvist, M (2002), Domstolsprocessen.  s.38-41 
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2.2.4 Sverige som svarande i Europadomstolen 

I jämförelse med exempelvis England eller andra europeiska länder, har Sverige endast vid ett 
fåtal tillfällen stått som svarande i mål för brott mot Europakonventionens artikel 5, inför 
Europadomstolen. I målet McGoff v. Sweden, fälldes Sverige för brott mot artikel 5 § 3 då det 
tog 15 dagar innan häktningsförhandlingen hölls. McGoff som var misstänkt för smuggling 
häktades i sin frånvaro av Stockholms tingsrätt, han greps i Nederländerna den 10 juli 1979 
och utlämnades till Sverige den 24 januari 1980, varpå han omedelbart placerades i följande 
dag. McGoff motsatte sig tilldelad advokat och begärde en annan, vilken tingsrätten 
godkände. Den 8 februari hölls förhandlig, varpå tingsrätten fastslog att McGoffs kvarhölls i 
häkte till 21 februari när målet skulle prövas. När huvudförhandlingen skulle inledas, den 26 
februari, begärde käranden att två nya vittnen samt skriftliga bevis, varpå tingsrätten sköt på 
prövningen och käranden återfördes i förvar. De 13 mars prövades slutligen målet, och 
käranden dömdes till två års fängelse. Han dömdes även till utvisning vid avtjänat straff. Den 
12 maj 1980 fastslog domen av Svea hovrätt, och prövningstillstånd till högsta domstolen 
avslogs den 26 juni samma år. 44  
    Med anledning av detta dömdes Sverige alltså för brott mot artikel 5 § 3. Detta föranledde 
ändringar i Rättegångsbalken, bland annat att häktningsförhandling inte får hållas senare än 4 
dagar efter att den misstänkte gripits eller efter den tid då anhållningsbeslutet verkställdes. 
Denna ändring var nödvändig för att den skulle vara i konformitet med bestämmelserna i 
artikel 5 paragraf 3.45 
     Detsamma gäller för målet Enhorn v. Sweden där Sverige fälldes för brott mot artikel 5 § 1 
då käranden i målet åtalats och anhållits för brott mot smittskyddslagen, domstolen fann här 
att svensk domstol inte kunnat påvisa att kärnandens tillstånd inföll under artikel 5 § 1 (e).46  
Detta fall är emellertid inte relevant i samma utsträckning som fallet McGoff v. Sweden, eller 
övriga fall presenterade i detta arbete. 
 

2.2.5 Analys Svensk rätt 

Då Sverige har inkorporerat Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de fundamentala friheterna erhåller svenska medborgare dess skydd, både i nationella 
domstolar, men också genom möjligheten att föra klagan till Europadomstolen. För svensk del 
kan även skyddet erhållas i relativt stor utsträckning, då det anses finnas inskriven i 
grundlagen. Flera bitar av det skydd som ges under artikel 5 återfinns i Regeringsformens 
kapitel 1, 2 och 8. Dels i ganska vag lydelse, som i första kapitlet andra paragrafen första 
stycket ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans frihet och värdighet”. Eller mer saklig som i RF 1:1 3st ”Den 
offentliga makten utövas under lagarna”. Just tredje stycket i RF 1:1 är oerhört viktig, då den 
slår fast det skydd som Europakonventionens artikel 5 behandlar, att ingen får dömas utan att 
det finns lagstöd för detta. Detta tillsammans med det som sägs i RF 2:8 första meningen 
”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövande” 
överensstämmer väl med syftet för artikel 5. 
     Angivelserna för hur en medborgarnas fri- och rättigheter får inskränkas står angivna i RF 
2:12 1st, vilket även det måste anses vara väl överensstämmande med syftet för artikel 5. De 
fri- och rättigheter en svensk medborgare är tillförsäkrad kan bortsett från några få, inskränkas 
genom lag eller annan instiftad förordning. Att just paragraferna 9 och 10 inte går att 
inskränka genom lag utgör också en form av indirekt skydd. Detta då det innebär att 

                                                 
44http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/ 2006-04-30 
45 SOU 1993:40, Fri- och rättighetsfrågor Del B, Inkorporering av Europakonventionen, Delbetänkande av Fri- 
och rättighetskommittén. s. 23 
46Ibid 2006-04-30 
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medborgarna alltid kan vara säkra på att de inte kan dömas i efterhand för en handling som 
inte var brottslig när den begicks. Men också att de alltid kan få ett frihetsberövande begånget 
av en myndighet, prövat i domstol. Detta tillsammans med att det under regeringsformens 
kapitel 8 specificeras i vilka sammanhang och på vilka områden det får stiftas lagar. Samt att 
detta görs av regering eller riksdag, ligger till grund för lagar som inte skall motverka skyddet 
i artikel 5.  
     Som helhet får det svenska grundlagsskyddet därför anses vara gediget i sin utformning. 
Det skydd medborgarna erhåller genom punkterna 1 till 6 i RF 2:1 och under paragraferna 2 
till och med 10, borgar för ett skydd i enlighet med artikel 5, men skyddar även medborgarna 
på de flesta områden som kan anses vara en rättighet i ett demokratiskt samhälle. 
 
Då Europakonventionen sedan 1995 är inkorporerad i svensk lag, kan den som nämnts även 
åberopas direkt i inhemsk domstol, av den som anser sig behandlad utanför dess omfång. Men 
genom just fri- och rättighetskommitténs betänkande, som ligger till grund för 
inkorporeringen borde alltså även de lagar som reglerar polis och åklagares handlande och 
befogenheter, vara i överensstämmelse med skyddet i artikel 5 mot godtycklig arrestering. 
 
Regleringen av dessa befogenheter kan faktiskt sägas vara välutformad, till exempel första, 
men framförallt andra stycket i polislagens åttonde paragraf skyddar individen genom att 
ställa högre krav på ingripanden som begränsar fri- och rättigheterna i RF kapitel 2. 
     Polis och åklagarmyndigheten styrs också av de juridiska principerna. Dessa, inskriva i 
exempelvis polislagens 8 paragraf och rättegångsbalkens 24 kapitel 1 paragraf, medför också 
att gripande och häktning av en person inte faller utanför de ramar som konventionen ger. 
Lagstiftaren har även i utformandet av lagar och paragrafer gällande gripande, anhållande och 
häktning dels formulerat texten på ett sätt som skyddar mot godtycklighet. Exempel på detta 
är just första stycket i polislagens 8 paragraf att polisingripanden endast får göras om polisen 
vidtar de åtgärder som anses vara försvarliga för att utföra åtgärden. Artonde paragrafens 
stadgande om att gripande inte får föranledas av omhändertagande och formuleringarna i 
rättegångsbalkens 24 kapitel första paragraf. Denna anger att det måste finnas sannolika skäl 
och att misstanken måste handla om ett brott för vilket straffskalan föreskriver minst ett års 
fängelse. Denna formulering får anses motsvara Europakonventionens formulering om 
resonable suspicion.  
     Utöver formuleringen i lagtexten utgörs skyddet i den svenska rätten lika mycket av 
uppbyggnaden i lagarna, att det inom eller efter varje paragraf formuleras kriterier och 
undantag för att häktning, anhållande eller gripande skall få genomföras. De tre inledande 
punkterna i Rättegångsbalkens tjugofjärde kapitel första paragraf, samt paragraferna 2, 3 och 
4, men även 6 och 7 visar tydligt detta sätt att genom undantag eller ytterligare krav, skydda 
det allmänna. Dessutom har tiden för häktningsförhandlingen specificerats, så att den nu är i 
konformitet med konventionen, detta sedan Sverige fällts på denna punkt i målet McGoff v. 
Sweden. 
     Tillsammans med angivelserna om häktningsframställan, att detta gäller oavsett vardag 
eller helg. Samt regleringarna i paragraf 15 till 17 är detta minst sagt välreglerat. Väger man 
sedan in legalitets, behovs, ändamåls och proportionalitetsprinciperna måste utformningen 
kring gripande, anhållande och häktning anses vara bra. 
 
Beträffande omhändertaganden är överensstämmelsen med Europakonventionens artikel 5 lite 
mer tveksam. Domstolens yttrande i målet Lawless v. Ireland, klargjorde att gripanden under 
§ 1 (c) i artikel 5, måste göras i syftet att föra denna inför en kompetent domstol. Ett 
omhändertagande är inte detsamma som ett gripande, viket dels kan ses som att det därför inte 
borde ha samma krav på sig. Att ett omhändertagande skall ske i syftet att föra den 
omhändertagne inför en kompetent domstol. Men det skulle också kunna ses som ett 
frångående av hela syftet med artikel 5 § 1 (c), att det i svensk lagstiftning utformats en 
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variant av ”mjukare” gripande. Den officiella svenska ståndpunkten i denna fråga var att 
omhändertaganden närmast utgör ett begränsande av friheten och därför torde falla under 
Europakonventions artikel 2 i tilläggsprotokoll 4. 
     Väljer man trots detta att bedöma omhändertagandes efter samma kriterier som ett 
gripande, så får även omhändertagandet i viss mån vara väl överensstämmande med vad som 
anges i Europakonventionens artikel 5 § 1. Grunden för detta finns, precis som för gripanden, 
att finna i hur lagstiftaren skapat och formulerat de styrande paragraferna. För att ett 
omhändertagande skall få genomföras krävs att det finns stöd för detta i någon annan lag, till 
exempel LVM eller lagen om psykisk tvångsvård.  
     Mer tveksamt är det beträffande polislagens 13 paragraf. För denna gäller förvisso att 
omhändertagande är absolut sista utväg, om avvisande eller avlägsnande inte fungerar. 
Dessutom ställer den krav på omständigheter för när och hur detta får tillämpas, och det finns 
även här koppling till de juridiska principerna. Samt att det tillkommer krav på skyndsam 
underrättelse och förhörsplikt.  
     Problemet ligger i att prövning uppenbart är partisk och, som det framstår, att polisen får 
för stort spelrum att behandla omhändertaganden utan åklagares eller domstols kontroll. För 
även om ett omhändertagande inte prövas av en domstol, kan den juridiska prövningen av 
förmannen eller polismyndigheten möjligen anses motsvara vad som avses i 
Europakonventionens artikel 5 § 3 ”brought promptly before a judge or other officer 
authorised by law to exercise judicial power”. Främst med anledning av orden som följer efter 
”judge”.  Men om man fortsätter följa Europadomstolens tolkning, genom målet Assenov v. 
Bulgaria samt Huber v. Swtizerland, framgår att den svenska tjänstemannabedömningen 
uppenbarligen skulle anses vara partisk och därför vara i strid med artikel 5 paragraf 3. 
 
Vad som däremot är lite osäkert är hur den svenska ståndpunkten att omhändertaganden enligt 
13 paragrafen i polislagen inte är att betrakta som ett frihetsberövande enligt 
Europakonventionen. Detta är inte konstigt därför att kriterierna för omhändertaganden 
lämnar luckor. Dessa kriterier är som precis analyserats utförliga nog att skydda väl, 
osäkerheten kommer av den tid ett omhändertagande tillåter att individen är frihetsberövad. 
     När denna paragraf beaktas tillsammans med paragraf 16, i vilken det anges att ett 
omhändertagande kan vara som längst 6 timmar och i exceptionella fall 12 timmar måste det 
betraktas om osäkert. Att omhänderta en person och förvara denna i upp till 6 timmar trots att 
den inte är misstänkt för något brott hamnar i en slags gränszon, även om en identifiering kan 
ta tid. Detta tillsammans med tjänstemannabedömningen visar tydligt att här finns en konflikt 
mellan omhändertaganden och Europakonventionen. Men även en skillnad mellan gripanden 
och omhändertaganden, då gripanden i större utsträckning är i överensstämmelse. 
     Att polisen har befogenheter att upplösa allmänna sammankomster anses inte i detta arbete 
medföra något problem, inte heller massgripanden eller massomhändertaganden av 
anledningen i samband med dessa då kriterierna för dessa uppfylls. Beaktas dessutom de 
aspekter som JO lagt fram vid dessa tillfäller är risken för godtycklighet liten. Men 
massomhändertaganden kritiseras ändå av samma anledning som omhändertaganden av 
enskilda. Dessa anledningar är tjänstemannabedömningen och tidsfristen vid 
omhändertaganden av personer som inte misstänks för något brott. 
     Viktigt att förstå i detta sammanhang är att av Fri- och rättighetskommittén gjordes innan 
Europadomstolen avgjort i målen Assenov v. Bulgaria, Niebala v. Poland och Huber v. 
Switzerland. 
 
Huruvida svensk domstol kan anses uppfylla kraven i orden ”officer authorised by law to 
exercise judicial power” råder inga tvivel. Men, som Europadomstolen uttryckt det i målet 
Assenov v. Bulgaria, måste denna person också vara opartisk i förhållande till kärande och 
svarande. För svensk del klargörs det tydligt i RB 7:6 att åklagaren inte får befinna sig i en 
position av jäv, vilket även kan prövas av överåklagaren. 
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På det hela taget får spridningen av de juridiska principerna till att innefattas i både grundlag 
och de lagar som regleras polisingripanden, tillsammans med övrig lagtext och 
inkorporationen av Europakonventionen i svensk rätt, medföra att skyddet mot godtycklighet 
är gott.  Konceptet med den objektive iakttagaren finns i svensk rätt, utan motsvaras av vad 
som i Rättegångsbalken anger som objektiv bedömning. Detta är emellertid så snarlikt att det 
får anses motsvara Europakonventionen. 
     Analysen av svenska lagar och juridiska principer kan inte sägas peka på en tendens att det 
i samhället är på väg mot ett åsidosättande av individen skydd i form av fri- och rättigheter, 
till förmån för bekämpandet av brott. 
 

3. Summerande analys 

Det övergripande skyddet som individen ges under artikel 5 lämnar ytterst lite tillövers att 
önska. Dels är texten tillräckligt vid i sin formulering att kunna övergripa de flesta 
omständigheter, samtidigt som domstolen tolkat textens formulering så pass snävt att den inte 
lämna luckor vilka skulle kunna innebära att skyddet begränsas. Detta tillsammans med 
domstolens yttranden i mål gällande artikel 5 gör att skyddet får anses vara mycket bra. 
Viktigast av de domar som studerats anser Kurt v. Turkey och Lawless v. Ireland vara, 
tillsammans utgör domstolens kommentarer i dessa två mål grunden för hur artikelns text 
skall läsas, men alla analyserade är av vikt. 
     Beträffande artikelns förmåga att skydda mot godtycklighet, hamnar detta egentligen på 
två punkter, den första att det alltid vilar på den gripande myndigheten att kunna frambringa 
något som låg till grund för att misstanken till gripandet förelåg. Den andra är att denna 
information som myndigheten frambringar måste vara tydlig för en, för målet, objektiv 
iakttagare. Det kan därför sägas att skyddet mot godtycklighet vilar på att domstolen måste 
fråga sig om informationen skulle vara tillräcklig för denna objektiva iakttagare. 
     Den svenska lagstiftningen på området, får anses vara i tillräcklig överensstämmelse med 
konventionen på alla områden utom omhändertaganden. Man skulle därför kunna se det låga 
antalet mål mot Sverige rörande artikel 5, som bevis för god överensstämmelse. Polislagens 
regleringar för omhändertagande lämnar del övrigt att önska. Främst är det tiden 6 till 12 
timmar utan att syftet är att föra individen inför en domstol, som är osäker i sin 
överensstämmelse med Europakonventionens praxis. Men detsamma får även sägas gälla den 
tjänstemannabedömning som genomförs vid omhändertaganden enligt polislagens 13 
paragraf. Samma kritik görs gällande för situationer som Göteborgskravallerna och Reclaim 
the city manifestationer, då problematiken ligger inom massomhändertaganden. Polisens 
handlande i dessa situationer bör enligt JO, utöver lagar och principer, även underkastas ett 
flertal aspekter. Detta ändrar emellertid inte att kritiken kring omhändertaganden kvarstår. 
Med anledning av detta får det anses vara klarlagt i detta arbete, att det finns en skillnad 
mellan överensstämmelsen mot Europakonventionen, vid gripanden och vid 
omhändertaganden. 
     Däremot kan det med ganska stor säkerhet sägas att risken för att godtyckligt arresteras i 
Sverige är väldigt liten, ett bevis för detta kan ses i att Sverige inte mottagit klaganden om 
detta inför Europadomstolen. 
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4. Slutdiskussion 

Det finns en del att reflektera kring när skyddet under artikel 5 skall beaktas. Det är uppenbart 
att utformningen av texten är väl bearbetad, för egen del anser jag den var en träffsäker 
avvägning mellan en för snäv och för vid formulering. Detta tillsammans med 
Europadomstolen och dess kraft att genomdriva skyddets efterlevnad, gör denna konvention 
till en imponerande skyddsapparat på detta område. Det jag frågar mig när det gäller svensk 
rätt, är när polislagens omhändertagande skall komma att prövas i Europadomstolen, eller om 
det någon gång kommer att prövas. För min egen del anser jag det vara troligt att Sverige kan 
få backa på denna punkt. Gällande skyddet mot godtycklighet, blir den objektiva iakttagaren 
det som lämnar möjlighet till spekulationer. Hur bra är denna funktion och skulle bevisningen 
kunna betraktas på ett annat vis? Det är nog högst rimligt att de som utsetts till domare i 
Europadomstolen är kapabla att ta steget tillbaka och vara objektiva. Dessutom har de numera 
en rättsbank full av avgjorda fall att dra analogier ifrån. Men hur man en vänder och vrider på 
det förblir det en skönsmässig bedömning, som alltid lämnar en dörr öppen för kritik. Här 
precis som i alla domstolsprövningar, får alltså domare eller justitieråd, genom sitt yrke anses 
kapabla att handskas med den typen av bedömningar. Detta på samma vis som polisen i form 
av sin befattning får spelrummet att kunna lämna information, mellan varandra, som medför 
att misstanke föreligger utan att det innebär hörsägen. Det finns så att säga en trovärdighet i 
dessa yrken som är större än för en vanlig medborgare. Detta märks extra tydligt av min egen 
undersökning, vilken som bäst kan mäkta med att lista punkter att bedöma mot för att se om 
godtycklighet föreligger. Det är oerhört svårt att skapa någon slags mall som skall kunna 
placeras ovanpå det aktuella fallet, eller någon universell formel. Detta är inte heller särskilt 
svårförståligt då man har i beaktande att varje fall är unikt. 
     Men även om skyddet i största utsträckning är klanderfritt, ramlar tankarna återigen 
tillbaka till att individen i viss mån skyddas olika, det finns en tydlig skillnad i regleringarna 
kring gripanden och omhändertaganden.  
          Det skulle vara förvånande för mig om den svenska linjen idag är den samma som vid 
inkorporeringen av Europakonventionen då man ansåg att all svensk lagstiftning var i 
överensstämmelse med Europakonventionen. Möjligen om man fortfarande väljer att betrakta 
omhändertaganden som härrörande till artikel 2 i tilläggsprotokoll 4. Men eftersom att 
Europadomstolen valt en konsekvent teleologisk linje följer jag denna. Därför anser jag att de 
mål som har studerats i detta arbete och som prövats efter inkorporeringen av 
Europakonventionen i svensk rätt, Assenov v. Bulgaria, Niebala v. Poland och Huber v. 
Switzerland, har ändrat rättsläget. Detta skulle kunna medföra att Sverige fälls vid en prövning 
i Europadomstolen. 
     Kanske kan avsaknaden av prövningar mot Sverige i mål med anknytning till skälig 
misstanke att betrakta som att det svenska rättsväsendet klarat av att pröva detta till en grad 
som gjort att prövningar i Europadomstolen inte kommit att behövas. 
 

5. Slutsats 

Lagtextens utformning under artikel 5 tillsammans med domstolens avgöranden, gör att 
individens personliga fri- och säkerhet skyddas på ett utomordentligt grundligt sätt. Ingen får 
gripas utanför de omständigheter som listas under paragraf 1, och domstolen tillåter inget 
utrymme för stater att tolka in önskvärda omständigheter under dessa. Godtycklighet vid 
gripanden hindras främst genom beviskravet och den objektiva iakttagaren. Som helhet 
skyddar artikel 5 individen på ett föredömligt sätt. Särskilt då gripanden med anledning av 
”resonable suspicion” endast får genomföras då det är med avsikten att skyndsamt föra den 
gripne inför en kompetent domstol. Skyddet vilar därför inte endast på bedömningen av vad 
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som är ”resonable suspicion”, utan förlängs till att man alltid skall ha möjligheten att få 
gripandet juridiskt prövat. 
Den svenska rätten utgör därför ett heltäckande skydd som sånär som på området 
omhändertaganden, men överensstämmer i övrigt väl med skyddet i Europakonventionens 
artikel 5. Största anledningen till att omhändertaganden får kritik är att dessa inte sker i syftet 
att föra den omhändertagne inför en juridisk prövning. Den juridiska prövningen i dessa fall 
sker innan omhändertagandet, av en partisk tjänsteman inom polisen. 
     Avslutningsvis får det alltså sägas att det är slutsatsen i denna undersökning att det finns en 
konflikt mellan Europakonventionens artikel 5 och Polislagens paragraf 13, främst då 
tjänstemannabedömningen inte överensstämmer med domstolens tolkning i målet Asenov v. 
Bulgaria.
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