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1 Inledning 

Varje dag hamnar många av Sveriges ca 20 000 poliser i sin tjänsteutövning 

i farliga, våldsamma och oförutsägbara situationer. Polisen tvingas i dessa 

situationer att ta snabba beslut, ofta med risk för inblandades liv och hälsa. 

Att dessa beslut i efterhand ibland visar sig vara felavvägda och att besluten 

kan komma att få tragiska följder får anses ofrånkomligt. Lika ofrånkomligt 

är det att polisen i en rättsstat står under lagen och att det finns ett gediget 

och rimligt förfarande för att utreda händelser där polisen är föremål för 

misstanke om brott eller övervåld.   

År 2013 var bara några dagar gammalt när ett brutalt och spektakulärt rån 

mot en guldbutik i centrala Södertälje slutade med att en av rånarna av 

polisman blev skjuten i huvudet med dödlig utgång.1 En förundersökning 

inleddes med anledning av det inträffade men lades snabbt ned av åklagaren 

med motiveringen att inget brott hade begåtts.2 Ett par månader senare dog 

två ynglingar i flykt från polisen när deras bil körde ner i Mälaren efter det 

att polis beordrat broöppning.3 Även i detta fall inleddes förundersökning 

mot de inblandade polismännen.4 Denna pågår i skrivande stund fortfarande. 

Dessa exempel fick stor uppmärksamhet i media, givetvis till stor del pga 

det våldsamma och tragiska händelserna i sig. Även efterföljande 

förundersökningar har uppmärksammats. Beslutet att lägga ned 

förundersökningen i det första exemplet väckte på sina håll starka känslor 

och reaktioner.5  

Dessa exempel kommer inte närmare att behandlas i detta arbete utan tjänar 

som illustration av ämnets relevans och aktualitet. Polisens arbete i 

allmänhet och frågan om utredningar mot polisen i synnerhet är ämnen som 

ger upphov till starka åsikter. Polisen åtnjuter i Sverige ett högt förtroende.6 

För att behålla och förstärka detta förtroende krävs det enligt min mening att 

                                                
1 Dagens Nyheter, Rånare sköts av polis i Södertälje. 
2 Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål. 
3 Dagens Nyheter, Jagade bensintjuvar körde av Hjulstabron. 
4 Expressen, Förundersökning efter polisjakten i natt. 
5 Svenska Dagbladet, Upprop på nätet mot nedlagd utredning om polisskott. 
6 Sandra Engelbrecht och Sören Holmberg (SOM-rapport nr 2012:10) s 6 – 12.  
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förfarandet då polis misstänks för brott eller övervåld sköts på ett sätt som 

ligger i linje med såväl rättsstatliga principer som det allmänna 

rättsmedvetandet. 

 

1.1 Bakgrund 

Hur ärenden mot poliser, ofta benämnda internutredningar, bör handläggas 

har återkommande orsakat rättspolitisk debatt i Sverige. Huvudfrågan har 

sedan en längre tid i allmänhet varit om dessa ärenden bör utföras av en 

myndighet som är självständig gentemot polisen. 

Att det uppfattats som problematiskt att ”poliser utreder poliser” har varit ett 

tema som vid ett flertal tillfällen fått medial uppmärksamhet. Det mediala 

intresset har i vissa fall föranletts av tragiska dödsfall i samband med 

polisingripanden där både polisens agerande vid själva incidenterna och 

hanteringen av det efterföljande förfarandet har ifrågasatts och blivit 

föremål för utredning.7 I andra fall har det mediala intresset föranletts av 

offentliggjord statistik på området, som visar att en mycket liten andel av 

anmälningar mot poliser leder till åtal och en än mindre andel leder till 

fällande dom.8 Frågan har vid flera tillfällen varit föremål för statliga 

utredningar. Det svenska förfarandet vid ärenden mot polisen har också 

kritiseras av internationella organ.9  

Vid sidan och oberoende av denna svenska diskurs har Europadomstolen 

utvecklat en praxis med krav på en effektiv och adekvat utredning vid 

dödsfall i samband med myndighetsingripanden. I detta inbegrips ett krav på 

självständighet i förhållandet mellan de som utreder och dem som utreds.  

                                                
7 Exempelvis Osmo Vallo – utredning om en utredning (SOU 2002:37) och En man i en grön 
hatt / Uppdraget! som behandlade utredningen efter dödsfallet av Johan Liljeqvist. 
Magnus Liljekvist.  
8 För statistik kring detta fenomen se Summa summarum (SOU 2007:5) s 106ff. 
9 Europarådet (CPT) 2009 s 15ff.  
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Detta arbete kommer helt att fokusera på den senare av dessa aspekter, dvs 

den europarättsliga praxisen. Detta eftersom denna – från ett svenskt 

perspektiv – i större utsträckning är outforskad mark.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med detta arbete är att belysa Europadomstolens praxis vad gäller 

kravet på självständighet vid ärenden mot polisen. Hur ska detta krav 

rättsligt förstås, vilka begränsningar omgärdas det av och hur långt sträcker 

sig kravet?  

 

1.3 Utgångspunkter och avgränsningar 

Syftet med detta arbete är heller inte direkt att göra en prognos över hur det 

svenska systemet för internutredningar skulle stå sig i en prövning i 

Europadomstolen. På samma sätt som Europadomstolen inte prövar 

abstrakta rättsfrågor kommer inte heller jag att i denna uppsats kunna ägna 

mig åt detta. Däremot är både urval av rättsfall och dispositionen av detta 

arbete gjord med beaktande av vad som är relevant för frågan om hur ett 

svenskt förfarande för ärenden mot polisen bör utformas. Ambitionen är att 

analysen av europarättslig praxis på området ska tjäna till att identifiera 

aspekter på kravet på självständighet – av vikt vid utformandet av det 

svenska förfarandet för ärenden mot polisen.  

  

Förtroendet för polisen - av grundläggande betydelse i ett demokratiskt 

samhälle.  

Polisen har i Sverige, liksom vad som är normalt i andra stater, ett monopol 

på att utöva våld för att uppnå sina syften. För att denna modell ska vara 

hållbar måste detta våldsmonopol uppfattas som legitimt, vilket i sin tur 

kräver att allmänheten har förtroende för det sätt polisen utför sitt arbete. 
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Detta gäller naturligt a fortiori när det handlar om ärenden där polisers 

våldsanvändning utreds. Insikten om vikten av att bygga och upprätthålla ett 

högt förtroende för polisens arbete bör därför vara centralt vid en rättslig 

prövning av förfarandet med ärenden mot polisen.  

 

1.4  Definitioner 

Undertiteln till denna uppsats inbegriper ordet internutredning. Denna term 

används i Sverige både i dagligt tal och i polisens nuvarande organisation 

och avser den utredning som utförs då polisman är misstänkt för brott.10 

Detta ord förutsätter underförstått att denna prövning ska ske just internt, 

poliser emellan. Eftersom denna ordning enligt min mening inte är självklar, 

har jag istället valt att använda termen ärenden mot polisen när det är fråga 

om fenomenet på ett generellt plan.  

I Sverige har polisen i fredstid i princip våldsmonopol, det vill säga 

befogenhet att använda våld för att utföra sitt uppdrag. I de exempel från 

Europadomstolens praxis som jag refererar till nedan prövas agerande från 

representanter för olika statliga organ med våldsbefogenhet, förutom polisen 

även olika säkerhetsstyrkor, antiterroriststyrkor, militärpolis eller militär. 

Såsom kommer visas nedan spelar det enligt Europadomstolens praxis inte 

någon egentlig roll vad det är för slags organ, så länge det rör sig om organ 

med våldsbefogenhet.  

 

1.5  Metod 

Detta arbete kommer att i huvudsak använda sig av en rättsdogmatisk 

metod. Syftet är att klargöra och ringa in gällande rätt. Eftersom ämnet för 

uppsatsen i mycket begränsad utsträckning har behandlats i doktrin är 

analysen i det väsentliga byggd på en analys av rättsfall från 

Europadomstolen.  
                                                
10 Se exempelvis http://www.polisen.se/Om-polisen/Organisation/Internutredningar/  
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2 Ärenden mot polisen och självständighet europeisk rätt 

2.1.1 Grundläggande om Europakonventionen och Europadomstolen 

Europarådet bildades i efterdyningarna av andra världskriget. Med fasor 

som krig, totalitarism och förintelse i färskt minne var syftet att binda 

samman Europa och att verka för demokrati, rättsstaten och mänskliga 

rättigheter.11 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen, EKMR) 

undertecknades i Rom den 4 november 1950.  

Enligt artikel 1 EKMR åtnjuter var och en som befinner sig inom de stater som 

anslutit sig till konventionen däri stadgade mänskliga fri- och rättigheter. 

Europadomstolen, med säte i Strasbourg, är auktoritativ uttolkare av 

konventionen. Även om det primära ansvaret att upprätthålla konventionens fri- 

och rättigheter åligger konventionsstaterna är Europadomstolen det organ som 

ytterst är satt att vaka över att EKMR respekteras. Artikel 34 EKMR ger 

individer, ickestatliga organisationer samt grupper av individer klagorätt hos 

Europadomstolen. Domstolen består av en domare från varje konventionsstat. För 

att ett fall ska kunna tas upp för prövning i Europadomstolen krävs det i regel att 

alla nationella rättsmedel är uttömda.12 Europadomstolen ska inte ses som en 

överprövningsdomstol, inte heller som en så kallad fjärde instans, i förhållande till 

de nationella domstolarna.13 Dess roll är inte heller att uttala sig i abstrakta eller 

teoretiska scenarier. Europadomstolens prövning handlar istället uteslutande om 

frågan om någon av de fri- och rättigheter som EKMR tillerkänner har kränkts i det 

aktuella fallet. 14 Domstolens dom är endast bindande för den stat som är part i 

målet.  

                                                
11 Leach s 1.  
12 Se van Dijk och van Hof s 127ff, Leach s 134f, s 161. Denna princip stadgas i artikel 35 
EKMR och speglar rätten till ett effektivt rättsmedel som stadgas i artikel 13 EKMR.  
13 Harris et al s 14f.  
14 Leach s 174. För diskussion om detta förhållande, se nedan avsnitt 2.3.2. 
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Europakonventionen ska tolkas utifrån intresset av att upprätthålla dess syfte.15 

Med andra ord ska konventionen tolkas så att rättighetsskyddet blir effektivt i 

praktiken och inte bara formellt eller i teorin.16 Konventionen tolkas också som ett 

levande dokument, det vill säga dynamiskt och med beaktande av samhälleliga 

förändringar.17 En allmänt rådande princip vid prövning av konventionens 

rättigheter är proportionalitetsprincipen.18 Denna princip syftar till att finna en 

balans i de konflikter som ibland uppstår mellan den enskildes rätt å ena sidan och 

samhällets legitima intressen å andra sidan.  

 

Ett viktigt begrepp för att förstå Europadomstolens roll och praxis, både generellt 

och med avseende på detta arbete, är den så kallade ”margin of appreciation”.19 

Europakonventionen utgör en minimistandard för mänskliga rättigheter. Hur 

konventionsstaterna lever upp till dessa standarder ligger inom varje stats 

diskretionära tolkningsutrymme, utifrån nationell tradition och politiska 

ambitioner, med andra ord inom varje stats ”margin of appreciation”.20  

 

2.1.2 Europarättens ställning i svensk rätt 

Europakonventionen ratificerades av Sverige 1952. Förutom att Sverige i 

vanlig ordning är folkrättsligt bunden av den är konventionen också, 

inklusive dess tilläggsprotokoll, sedan 1995 införlivad i svensk lag.21 Den har 

vidare en överordnad ställning i svensk rätt enligt RF 2:19 där det är stadgas 
                                                
15 Leach s 171, Harris et al s 5f. 
16 Om denna så kallade effektivitetsprincip, se van Dijk och van Hof s 74ff, Leach s 165. Se 
också nedan i avsnitt 2.3 om Europadomstolens argumentation i fallet McCann et al v 
Förenade kungariket. 
17 Se van Dijk och van Hof s 77ff, Harris et al s 7f, Leach s 164.  
18 Helmius s 76, Harris et al s 10, van Dijk och van Hof s 80f.  
19 För beskrivning av begreppet, se Leach s 163f, van Dijk och van Hof s 82ff, Harris s 11ff, 
Cameron s 94ff. 
20 För ett exempel på hur detta begrepp tar sig utryck i praktiken, se nedan i avsnitt 2.3 - 
särskilt i analysen av fallet McKerr v Förenade kungariket.  
21 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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att ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med 

Europakonventionen.  

 

2.2 Ärenden mot polisen i praxis från Europadomstolen 

I såväl doktrin22 som i officiella dokument från Europarådet23 framhålls att 

praxis från Europadomstolen kring rätten till liv enligt artikel 2 EKMR 

innehåller ett antal principer om hur utredningar efter dödsfall vid 

myndighetsingripanden ska utföras för att skyddet för de mänskliga 

rättigheterna ska upprätthållas. Dessa principer beskrivs gälla krav på att 

staten utför dessa utredningar på eget initiativ, att de utförs med 

självständighet gentemot de som utreds, att de är effektiva dvs. håller hög 

kvalitet, att de utförs inom rimlig tid samt att utredningarna är tillräckligt 

transparenta och inkluderar anhöriga i processen.24 I följande avsnitt avser 

jag belysa grunden för dessa principer med utgångspunkt i praxis från 

Europadomstolen. Med de begränsningar i utrymme som ramarna för detta 

arbete innebär baserar sig analysen på ett urval av rättsfall. Ambitionen är 

att ge en rättvisande bild av rättsläget. I dispositionen och urvalet av rättsfall 

kommer tyngdpunkten att ligga på fall som närmare belyser min 

frågeställning. Syftet är att besvara frågorna om det i Europadomstolens 

praxis finns ett krav på självständighet i ärenden mot polisen och hur detta 

krav i så fall bör formuleras och förstås. 

För att kunna åskådliggöra och konkretisera vad Europadomstolens praxis 

innebär i praktiken kommer nedan vissa fall att behandlas relativt utförligt, 

både vad gäller omständigheter och vad gäller domstolens argumentation.  

 

 

                                                
22 Harris mfl, s 49ff.  
23 Korff, s 37. 
24 Se Korff s 38f. 
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2.2.1 Förfarandemässig kränkning av rätten till liv i praxis från 

Europadomstolen  

Att en rättsstat har en skyldighet att utreda eventuella brottsmisstankar vid 

dödsfall som inträffar inom dess jurisdiktion framstår som naturligt. När 

dödsfallet sker i samband med myndighetsingripanden ställs särskilda krav 

på effektiv utredning.25  

Rätten till liv är en av de mest grundläggande rättigheterna.  

Europadomstolen inleder, i fall där artikel 2 EKMR prövas, generellt 

domskälen med att betona vikten av denna rättighet. Därför måste, enligt 

domstolen, undantag från denna rättighet tolkas strikt.26 Det blir rent konkret 

fråga om en annan mer striktare nödvändighets- och proportionalitets-

prövning , än vid exempelvis frågor om åsikts- och yttrandefrihet (artikel 

10) eller äganderätt (tilläggsprotokoll 1 artikel 1). I flertalet av de fall från 

Europadomstolen, som ligger till grund för analysen i följande avsnitt, har 

utgångspunkten i första hand varit fråga om en påstådd kränkning av rätten 

till liv definierad i EKMR artikel 2 i dess mer uppenbara betydelse. En 

sådan kränkning avser i princip fallet där staten orsakat någons död utan att 

de undantagsgrunder som framgår av ordalydelsen av artikeln varit 

tillämpliga.  

Europadomstolen har genomgående sedan mitten på 1990-talet27 dock inte 

nöjt sig med att pröva om rätten till liv kränkts genom vad kan kallas direkt 

kränkning. Domstolen har också utvecklat en praxis som ställer krav på hur 

utredningar som följer på dödsfall vid myndighetsingripanden ska utföras. 

Denna praxis kretsar kring frågan om brister i sådana utredningar kan 

bedömas utgöra vad som kan kallas förfarandemässig kränkning av rätten 

till liv. Domstolen menar att för att säkerställa att syftet med konventionen – 

att vara ett instrument till skydd för enskilda individer – ska kunna 

upprätthållas, måste artikel 2 tolkas och tillämpas så att skyddet för rätten 
                                                
25 Tahsin Acar v Turkiet § 220. 
26 Detta fastslogs med fallet McCann et al v Förenade kungariket med Europadomstolens 
resonemang i § 146f – även citerat i Korff, s 6.  
27 Startpunkten för detta förhållningssätt anses vara fallet McCann et al v Förenade 
kungariket från 1995, se nedan.  
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blir effektivt i praktiken.28 För konventionsstaterna räcker det inte med ett 

förbud att inte ta liv. De har även en skyldighet att genomföra nödvändiga 

åtgärder i sina respektive rättsordningar för att försäkra sig om att denna 

rättighet upprätthålls. Europadomstolen har med dessa utgångspunkter och 

genom att stödja sig på den grundläggande skyldigheten för 

konventionsstaterna att enligt artikel 1 EKMR säkerställa att rättigheterna i 

konventionen efterlevs utvecklat en praxis kring vad jag kallar 

förfarandemässig kränkning av rätten till liv enligt artikel 2. Detta begrepp 

kan förenklat förklaras beskriva fall där någon har dödats vid ett 

myndighetsingripande eller annars som ett resultat av våldsutövning från 

statsmakterna och där detta dödsfall inte åtföljts av en adekvat och effektiv 

utredning från statens sida.  

Det fall som anses vara grunden till framväxten av praxis kring 

förfarandemässig kränkning av rätten till liv enligt artikel 2 EKMR är 

McCann et al v Förenade kungariket från 1995.29 Detta fall har sitt ursprung 

i konflikten på Nordirland och mer specifikt en antiterroristaktion 1988 där 

tre medlemmar av den Irländska republikanska armén30 (IRA) sköts till döds 

av brittiska styrkor i Gibraltar31. Brittisk säkerhetstjänst hade före incidenten 

genom underrättelsearbete känt till att IRA planerat ett bombdåd i Gibraltar 

och hade för detta ändamål sänt dit ett specialförband som tillhörde den 

brittiska elitstyrkan SAS. Aktionen var således planerad i förväg. Den 

dödliga incidenten skedde efter att de brittiska styrkorna uppfattat 

situationen som att de tre IRA-medlemmarna lämnat en bil full av 

sprängladdning och rört sig därifrån med detonatorer på sig. När personerna 

lämnade bilen, två åt ett håll och en åt ett annat, ingrep specialförbandet som 

hade haft personerna under spaning. Situationen uppfattades då som mycket 

skarp, dvs. det uppfattades som att det förelåg en överhängande risk för 

kraftig explosion mitt i centrala Gibraltar med uppenbara risker för 
                                                
28 Se bl a McCann et al v Förenade kungariket, Kelly et al v Förenade kungariket, Makaratzis 
v Grekland. 
29 Korff s 7 (”this procedural obligation was first stated in the case of McCann”). Se även 
Leach s 184 (”leading case”) och Cameron s 67 (”landmark case”). 
30 Denna organisation verkade med våld på Nordirland och i Storbritannien för ett enat Irland. 
31 Gibraltar är ett mindre territorium under Förenade kungariket, omgivet av Spanien, och 
beläget vid den Iberiska halvöns sydkust.   
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människors liv och hälsa. Exakt hur incidenten gick till skiljer sig åt i de 

många olika vittnesuppgifter som redogörs för i fallet. Klart är att samtliga 

tre sköts upprepade gånger på nära håll mot kropp och huvud och att 

samtliga avled på platsen.32 Denna mycket kraftiga och omfattande 

beskjutning förklarade de inblandade soldaterna senare i vittnesförhör med 

att de agerat utifrån en upplevd risk för att de tre bar på fjärrdetonatorer och 

därför när som helst skulle kunna orsaka en explosion.  

Det visade sig senare att samtliga tre var obeväpnade och utan detonatorer 

och att bilen de lämnat i centrala Gibraltar inte innehöll några 

sprängladdningar.33 Däremot hittades senare en annan bil, hyrd med samma 

falska pass som hittades på en av de avlidna, på andra sidan spanska 

gränsen, med stora mängder sprängämnen samt detonatorer.34 En rimlig 

slutsats är att det som de brittiska styrkorna uppfattade som ett skarpt läge i 

själva verket var ett rekognoseringsuppdrag för ett senare planerat attentat.  

Incidenten blev föremål för en utredning av formen inquest vilket är en form 

av juryförfarande sprunget ur common law-traditionen och som framförallt 

används vid dödsfall där det anses finnas omständigheter värda utredning 

(suspicious deaths). Denna typ av förfarande är inte en brottmålsrättegång 

och syftar inte till att fälla någon individ till ansvar. Däremot kan 

förfarandet leda fram till att åtal väcks om juryn bedömt att dödsfallet 

orsakats av mord. I det aktuella leddes juryn av Gibraltars Coroner35 och 

bestod i övrigt av representanter från lokalbefolkningen. Denna jury hörde 

de inblandade SAS-agenterna och vittnen samt granskade bevis. Juryns 

beslut blev att dödfallen var ett resultat av lagligt våld (lawful killing).36 De 

avlidnas efterlevande försökte därefter föra processen vidare i Nordirland –  

men utan framgång.37 

                                                
32 McCann et al v Förenade kungariket §§ 61ff, 77ff.  
33 McCann et al v Förenade kungariket § 93.  
34 McCann et al v Förenade kungariket § 99. 
35 Ett ämbete i common law-traditionen som närmast kan liknas med rättsläkare.  
36 McCann et al v Förenade kungariket § 121.  
37 McCann et al v Förenade kungariket §§ 122ff.  
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Sökandena hade utöver att anklaga Förenade kungariket för direkt 

kränkning av deras anhörigas rätt till liv enligt artikel 2 EKMR anfört att 

den efterföljande utredningen inte varit effektiv och därigenom ytterligare 

kränkt rätten till liv.38  

Europadomstolen slår med anledning av detta yrkande fast att det förbud 

mot godtyckligt dödande vid myndighetsutövning, som ryms inom artikel 2 

EKMR, skulle bli ineffektivt om inte det ställdes krav på ett förfarande som 

syftar till att utreda lagligheten vid sådana dödsfall. Enligt en formulering 

som sedan kom att bli standard i Europadomstolens praxis (se nedan i detta 

avsnitt), menade domstolen att rätten till liv enligt artikel 2, tolkad i ljuset 

av den grundläggande skyldigheten för konventionsstaterna att upprätthålla 

rättigheterna i konventionen, innebär ett underförstått krav på en effektiv 

utredning.39  

När Europadomstolen därefter applicerar detta krav på det aktuella fallet 

bedöms dock den efterföljande utredningen uppfylla kravet på effektiv 

utredning. Domstolen noterade härvid att förfarandet (inquest) hade pågått i 

19 dagar, att 79 vittnen hade hörts samt att de avlidnas familjer hade varit 

representerade av juridiska ombud.40  

I det fall som kom att lägga grunden för Europadomstolens praxis kring 

krav på effektiv utredning av ärenden mot polisen bedömdes alltså 

utredningen som fullgod. Däremot fann domstolen, med tio röster mot nio, 

att dödsfallen inneburit en, vad jag kallar direkt, kränkning av rätten till liv 

enligt artikel 2 EKMR. Majoriteten hänvisade i sin bedömning till bl. a. det 

mycket kraftiga våldsanvändandet och vad som ansågs vara en bristande 

planering av operationen.41 Domstolens argumentering i denna – i och för 

sig intressanta –  del är dock inte närmare relevant för detta arbete.  

Den princip om krav på effektiv utredning vid dödsfall i samband med 

myndighetsingripanden som Europadomstolen gav upphov till i McCann et 
                                                
38 McCann et al v Förenade kungariket § 157. 
39 McCann et al v Förenade kungariket § 161.  
40 McCann et al v Förenade kungariket §§ 162ff. 
41 McCann et al v Förenade kungariket § 213.  
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al v Förenade kungariket har sedan bekräftats i ett stort antal fall. Det har i 

stor utsträckning – men alls inte uteslutande – rört sig om fall med ursprung 

i väpnade konflikter. Utöver ett antal fall som har anknytning till konflikten 

på Nordirland42 utmärker sig fall med anknytning till konflikten mellan 

Turkiet och det Kurdiska Arbetarpartiet (PKK)43 samt i mindre utsträckning 

konflikten i Tjetjenien mellan Ryssland och separatistgrupper. Värt att 

notera är att Europadomstolen, även om den givetvis beaktar rådande 

förhållanden, inte frångår sin principiella hållning i fall som rör 

händelseförlopp i väpnade konflikter. Detta sänder en tydlig signal till 

konventionsstaterna om att skyldigheten att utföra effektiva, adekvata och 

självständiga utredningar av dödsfall i samband med 

myndighetsingripanden i princip gäller oberoende av omständigheterna.44 

Principerna är desamma oavsett om det handlar om dödligt våld från polis, 

militär, militärpolis (gendarmeri) eller annan myndighetspersonal med 

behörighet att bruka våld.   

I sammanhanget finner jag det också värt att notera, om än i förbigående, 

den princip om delvis omvänd bevisbörda som Europadomstolen ansett 

föreligga i fall där någon dött under statligt sanktionerat frihetsberövande. 

Denna princip introducerades i och med fallet Salman v Turkiet från 2000. 

Denna innebär konkret att det i regel åligger staten att ge rimlig förklaring 

vad gäller dödsorsak när dödsfall inträffat i fångenskap.45  

Ett annat exempel på rättsfall i kölvattnet av McCann v Förenade 

kungariket är Makaratzis v Grekland från 2004. Fallet är för detta arbete 

intressant framförallt för att det i någon mån vidgar tillämpligheten av de 

principer som skapades i och med McCann v Förenade kungariket. För det 

första slår Europadomstolen fast att artikel 2 är tillämplig även i fall där 

dödsfall inte inträffat men där våldsutövningen från statsmakterna varit av 

                                                
42 För exempel se nedan not 73. 
43 För exempel och analys på ett antal sådana fall se Harris et al s 52 samt Leach s 186. 
44 För denna typ av resonemang se exempelvis Gülec v Turkiet § 81. 
45 Salman v Turkiet § 100. Jfr Cakici v Turkiet § 85 där ett liknande men inte lika tydligt 
resonemang förs av Europadomstolen. För kommentar i doktrin se Leach s 187. 
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sådan grad att en väsentlig och reell risk för dödsfall har förelegat.46 För det 

andra gör domstolen här en ovanligt kritisk granskning av nationell 

lagstiftning – det blir i det närmaste en fråga om underkännande av den 

grekiska regleringen för polisers användande av skjutvapen.47 

Fallet har sitt ursprung i ett dramatiskt polisingripande i Aten där Christos 

Makaratzis blev beskjuten och allvarligt skadad av ett flertal poliser efter att 

ha kört mot rött ljus med sin bil utanför den amerikanska ambassaden och 

sedan blivit jagad av ett stort polisuppbåd. Domstolen fann till en början att 

de grekiska polisernas vårdslösa användning av skjutvapen (bilen hade inte 

mindre än 16 kulhål, varav tre i vindrutan) och okontrollerade jaktaktion 

utgjort en kränkning (det jag kallar direkt kränkning) av rätten till liv enligt 

artikel 2 EKMR.48 Domstolen underkänner sedan även den efterföljande 

utredningen (dvs, domstolen konstaterar det jag kallar förfarandemässig 

kränkning). En av bristerna var att det aldrig blev helt klarlagt vilka 

polismän som skjutit mot Makaratzis. Vissa inblandade poliser blev inte 

heller förhörda om händelsen.  

Domstolens konkreta och omfattande rättsliga analys av det grekiska 

förfarandet i fallet är ett illustrerande exempel på att kraven som 

Europadomstolen ställer på konventionsstaterna vad gäller polisärendens 

kvalitet och status är relativt långtgående.  

 

2.2.2 Krav på självständighet för polisärenden i praxis från 

Europadomstolen  

Ordalydelsen i artikel 2 EKMR innehåller inte något utryckligt krav på 

självständighet vid utredningar om personers död i samband med 

myndighetsingripanden. Praxis med en sådan innebörd kan istället sägas 
                                                
46 Makaratzis v Grekland §§ 54 - 55.  
47 Makaratzis v Grekland §§ 60 - 71. Domstolen konstaterade att den, vid tidpunkten för 
incidenten gällande, grekiska lagreglering av polismäns användande av skjutvapen stiftades 
under andra världskriget då Grekland stod under nazistisk ockupation och att denna var 
inadekvat och närmast att betrakta som obsolet.  
48 Makaratzis v Grekland § 72.  
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vara en förgrening – eller en utveckling – av Europadomstolens praxis om 

förfarandemässig kränkning av rätten till liv som redogjorts för i föregående 

avsnitt. Vad innebär då detta krav och hur långt sträcker sig det? Svaret på 

denna frågeställning är av flera orsaker komplext. 

En av orsakerna är att bristen på självständighet sällan varit den enda 

graverande omständigheten i de polisutredningar som Europadomstolen 

granskat utifrån artikel 2.49 Det är därför ofta svårt att utröna om bristande 

självständighet i förekommande fall ensamt skulle kunna ha utgjort 

tillräcklig grund för Europadomstolen att fastslå kränkning av rätten till 

liv.50  

En annan orsak ligger i Europadomstolens roll. Denna roll är att i det 

enskilda fallet pröva om någon av de rättigheter domstolen är satt att vaka 

över har kränkts. Däri ligger dess befogenhet och dess legitimitet.51 

Europadomstolens roll är däremot inte att allmänt utvärdera enskilda staters 

rättsordningar eller ens bedöma hur enskilda stater t ex utformar 

organisation och rutiner för att hantera ärenden mot polisen. Mänskliga 

rättigheter, i den form som de tar sig utryck i internationella konventioner 

som EKMR, IKPR osv, är i regel att betrakta som minimistandarder.52 

                                                
49 Se dock Ramsahi v Nederländerna där frågan om självständighet prövades som separat 
grund. Fallet redogörs för nedan i detta avsnitt.  
50 Se exempelvis Khashiyev och Akayeva v. Ryssland §§ 156 - 166 samt Fedorchenko och 
Lozenko v Ukraina. I båda dessa fall tar domstolen upp ett antal brister i utredningarna, 
däribland brist på självständighet. Därefter skriver domstolen ungefär ”med beaktande av 
ovanstående” (”in light of the foregoing”) att utredningen som helhet varit bristfällig och 
därigenom inneburit en förfarandemässig kränkning av rätten till liv. Jfr även Anguelova v. 
Bulgarien §§ 144f där Europadomstolen konstaterade brister i en utredning vad gäller 
kvalitet. Domstolen valde därför att inte gå vidare och pröva huruvida utredningen även hade 
brustit i självständighet och opartiskhet, vilket hade anförts av sökanden.  
51 Se Khashiyev och Akayeva v. Ryssland § 135 (”The Court is sensitive to the subsidiary 
nature of its role and recognises that it must be cautious in taking on the role of a first 
instance tribunal of fact, where this is not rendered unavoidable by the circumstances of a 
particular case”).  Se även ovan avsnitt 2.2.1 
52 Korff, s 5.  
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Dessa konventioner tar i regel inte sikte på hur dessa minimistandarder 

uppfylls.53 

Med ovanstående resonemang i beaktande kommer jag i följande avsnitt – 

med utgångspunkt i ett urval av rättsfall – att redovisa vad kravet på 

självständighet består i och vilka begränsningar detta krav omgärdas av.  

 

2.2.2.1 Ett allmänt krav på självständighet som ett led i en effektiv 

utredning 

I Europadomstolens domskäl i fall rörande ärenden mot polisen som 

avdömts det senaste decenniet förekommer ofta en allmänt hållen 

formulering om självständighet som ett naturligt led i en effektiv och 

adekvat utredning vid dödsfall orsakade av myndighetsingripanden. Detta 

uttrycks i regel med att det generellt får anses vara en förutsättning för en 

effektiv utredning att de personer som utför utredningen är självständiga 

gentemot de personer som är föremål för utredningen eller i övrigt är 

iblandade.54 Denna formulering kan anses vara försiktig och innehåller till 

synes flera reservationer. För det första framstår inte självständigheten som 

ett mål i sig självt utan som ett medel för en effektiv och adekvat utredning. 

För det andra kan formuleringar som att det ”generellt får anses” (”it may 

generally be regarded”) tolkas som att det i själva verket inte handlar om ett 

krav utan om en signal om vad domstolen anser vara lämpligt. Slutligen är 

det värt att poängtera att domstolen i detta hänseende väljer att tala om 
                                                
53 För principen om ”the margin of appreciation” se ovan i avsnitt 2.2. Se även Khashiyev and 
Akayeva v. Ryssland § 153 (”What form of investigation will achieve those purposes may vary 
in different cirumstances.”). 

54 I regel använder Europadomstolen följande, eller liknande, formulering: ”For an 
investigation into alleged unlawful killing by State agents to be effective, it may 
generally be regarded as necessary for the persons responsible for and carrying out the 
investigation to be independent from those implicated in the events.” Se bl. a McKerr et 
al v. Förenade Kungariket § 112, Khashiyev and Akayeva v. Ryssland § 154, Scavuzzo-
Hager et al v Schweiz § 78. I andra fall har Europadomstolen formulerat kravet mindre 
försiktigt och i stället skrivet att utredningen ”måste vara” självständig och opartisk, se 
bl a Makaratzis v Grekland §73 och Leonidis v Grekland § 67. 
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personer (de som utreder) som bör vara självständiga i förhållande till andra 

personer (dem som utreds). Domstolen synes alltså, sett utifrån denna 

formulering, inte utesluta att dessa utredare kan företräda samma institution 

som objekten för utredning och samtidigt uppfylla kravet på självständighet. 

Denna generella och något vaga formulering står dock, vilket jag ämnar visa 

i detta och följande avsnitt, i viss kontrast till hur domstolen har 

argumenterat och vad den har kommit fram till i enskilda fall, där istället 

kravet på självständighet framstår som relativt långtgående.  

 

2.2.2.2  Självständighet både institutionellt och i praktiken 

Europarådet gav år 2006 ut en skrift av handbokskaraktär om 

implementeringen av artikel 2 EKMR.55 När vikten av självständighet tas 

upp handbokens avsnitt om de olika principerna för en effektiv utredning av 

dödsfall vid myndighetsingripanden, hänvisas det till fallet Ergi v Turkiet 

från 1998.56 Detta fall hänvisas det ofta till i senare avgöranden från 

Europadomstolen i samband med att domstolen redogör för gällande rätt. I 

regel placeras denna hänvisning efter en mening om vikten av 

självständighet både institutionellt och i praktiken.57  

Bakgrunden till detta fall var en kurdisk kvinna, Havva Ergi, som dödades 

vid en operation utförd av turkiska säkerhetsstyrkor i östra Turkiet mot en 

by, som var känd som ett fäste för PKK. Flera omständigheter i fallet är 

omstridda. Klarlagt är dock att Ergi dog i korseld vid ingripandet. 

Europadomstolens ansåg det visserligen inte klarlagt att hon blivit 

uppsåtligen dödad av säkerhetsstyrkorna (gendarmeriet). Domstolen fann 

dock att staten – genom att ha brustit i planeringen och genomförandet av 

aktionen och genom att inte tillräckligt ha säkerställt att risken för civila 

dödsoffer minimerades – hade kränkt Havva Ergis rätt till liv enligt artikel 

2. Dessutom fann domstolen, att bristen på en effektiv och adekvat 
                                                
55 Korff, D, A guide to the implementation of Article 2 of the European Convention on Human 
Rights, 2006.  
56 Korff, s 38. Se även Harris mfl s 49, Leach s 193.  
57 Se exempelvis McKerr v Förenade Kungariket § 112, Celniku v Grekland § 61.  
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utredning av dödsfallet inneburit en ytterligare kränkning av rätten till liv 

enligt artikel 2. Utredningen efter dödsfallet leddes av en turkisk allmän 

åklagare och dennes slutstats var att säkerhetsstyrkorna inte kunde hållas 

ansvariga för Ergis död. Denna bedömning grundades framförallt på den 

rapport som gendarmeriet upprättat efter operationen och där Ergi ansågs ha 

dödats av kulor som avlossats av terrorister från PKK. Denna rapport 

upprättades utan att den avlidnas anhöriga eller bybor förhörts om det 

inträffade.  

Fallet har betydelse för att belysa utvecklingen av Europadomstolens praxis 

på det området detta arbete behandlar. Det är framförallt domstolens 

resonemang om bristen i att det turkiska rättsystemet i så hög grad hade 

förlitat sig på gendarmeriets rapport som är intressant. Europadomstolen 

skriver inte explicit att rapporten varit partisk till förmån för gendarmeriet 

men det framstår av domstolens argumentation som tydligt att domstolen 

finner att det föreligger en brist på självständighet i förhållandet mellan 

åklagaren och gendarmeriet.58 Denna brist på självständighet är enligt min 

tolkning den huvudsakliga grunden för domstolens slutsats att utredningen 

inte varit effektiv och fällde därför den turkiska staten till ansvar. 

Annorlunda uttryckt var det inte tillräckligt att utredningen formellt sett 

leddes av ett från gendarmeriet fristående organ (den allmänna åklagaren) 

eftersom detta organ i praktiken i så hög grad baserat sin bedömning på 

rapporten från det gendarmeri som var inblandat i dödsfallet. Det budskap 

som Europadomstolen härigenom sänder är att det inte går att ”läka” en brist 

på självständighet genom att det formella beslutet fattas på högre nivå i 

myndighetshierarkin.59  

Ett fall med delvis liknande omständigheter är Oğur v. Turkiet från 1999. 

Fallet drevs av fadern till den unge mannen Musa Oğur som arbetade som 

nattvakt vid en gruvanläggning när han sköts till döds av turkiska 
                                                
58 Ergi v Turkiet §§ 83 – 88.   
59 Se även Gülec v Turkiet från 1998. Detta fall handlar i likhet med det samtida Ergi v 
Turkiet om dödsfall vid sammanstötningar mellan turkiska säkerhetsstyrkor och PKK. I fallet 
döms den turkiska staten till ansvar för kränkning av rätten till liv både för själva dödsfallet 
och för brister i den efterföljande utredningen. Även i detta fall fann Europadomstolen att det 
funnits brister vad gäller kraven på självständighet och opartiskhet.  
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säkerhetsstyrkor (gendarmeri) i samband med en antiterroristoperation 

riktad mot PKK. Av omständigheterna framgår att Oğur misstogs tillhöra de 

eftersökta PKK-medlemmarna när han gav första hjälpen till en av dessa 

medlemmar. Denne hade i sin tur skjutits när han tagit sin tillflykt i närheten 

av den gruvanläggning där Oğur arbetade som vakt.  

Efter det att Oğurs arbetsgivare anmält händelsen till åklagare, inleddes en 

utredning. Eftersom det i det aktuella området vid tillfället rådde 

undantagstillstånd, hamnade ärendet dock inte i domstol utan avgjordes av 

en administrativ kommitté. Denna kommitté avvisade anmälan efter en, vad 

det verkar, tämligen summarisk utredning under hänvisning till att det inte 

gick att klarlägga vem som avlossat skottet som dödat Oğur.  

Europadomstolen menar att förfarandet hade brustit i flera avseenden. 

Exempelvis hade ingen från det gendarmeri som var inblandat förhörts. Det 

hade heller inte utförts någon egentlig obduktion.60 Utöver dessa brister 

konstaterade domstolen att det rådde tvivel om huruvida den administrativa 

kommittén varit kapabel att utföra en självständig utredning. Domstolen 

pekar på det faktum att föredragande för kommittén samtidigt var löjtnant 

inom gendarmeriet och således lydde under samma lokala hierarki som dem 

som anklagades för dödsfallet.61  

Ett annat exempel på detta tema är Scavuzzo-Hager et al v Schweiz från 

2006. I fallet omhändertogs en man i mycket dåligt fysiskt och psykiskt 

skick av två polismän. Mannen fick i polisbilen på väg från platsen någon 

form av panikattack och förlorade i samband med detta medvetandet. 

Mannen avled senare på sjukhus. Exakt hur förloppet gick till är inte 

klarlagt. En åklagare (Procuratore Pubblico) för kantonen initierade en 

utredning med anledning av det inträffade. Enligt de klagande (den avlidne 

mannens familj) var det dock de två polismännen som i praktiken själva 

skötte utredningen. De var ostridigt dessa två som bl a förhörde vittnen till 

incidenten, den avlidnes mor osv. De två polismännen förhördes inte heller 

av någon utomstående om det inträffade. Utredningen resulterade i en 
                                                
60 Oğur v. Turkiet § 89f. 
61 Oğur v Turkiet § 91. Se även Leach s 193. 
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rapport daterad ca två veckor efter dödsfallet. Rapporten fastslår att mannen 

sannolikt dött av naturliga orsaker och föranledde ingen ytterligare åtgärd.62 

En obduktion genomfördes på åklagarens initiativ och en alternativ 

medicinsk utredning genomfördes på initiativ av den avlidnes anhörigas 

advokat. De anhöriga drev senare fallet i en skadeståndsprocess mot den 

schweiziska staten. Även domstolen inhämtade ett medicinskt 

expertutlåtande. De tre olika medicinska analyserna pekade på olika möjliga 

bidragande orsaker till dödsfallet (organkollaps pga hög 

narkotikakonsumtion, vätskebrist, visst yttre våld etc) men ingen av dem 

kunde med säkerhet fastslå dödsorsak. Den schweiziska domstolen avslog 

skadeståndsyrkandena med hänvisning till brist på adekvat kausalitet mellan 

polismännens agerande och dödsfallet.  

När fallet senare hamnar i Europadomstolen bedömde domstolen att den 

civilrättsliga skadeståndsprocessen inte skulle tas i beaktande vid 

bedömningen om huruvida förfarandet hade levt upp till kraven på effektiv 

och adekvat utredning enligt artikel 2 EKMR. Detta för att denna inte hade 

initierats av staten och inte hade syftat till att utreda och straffa eventuellt 

begånget brott.63 Den utredning som låg till grund för Europadomstolens 

bedömning var således den som hade letts av åklagare. Domstolen betonade 

att kravet på självständighet gäller såväl institutionellt som i praktiken.64 

Domstolen menade att den omständigheten att de två inblandade 

polismännen var samma personer som i praktiken hade utrett händelsen 

samt att ingen av dem hade förhörts om det inträffade var problematiskt. För 

att kunna räta ut de frågetecken som kvartstod kring dödsfallet ansåg 

domstolen att en mer gedigen utredning hade krävts. En sådan utredning 

hade också behövt uppfylla kravet på självständighet. Domstolen ansåg inte 

att den åklagarledda utredningen hade levt upp till dessa krav och bedömde 

att dessa brister i förfarandet utgjort en kränkning av rätten till liv enligt 

artikel 2.65 Detta fall är ytterligare ett exempel på att domstolen har tendens 

                                                
62 Scavuzzo-Hager et al v Schweiz §§ 19ff.  
63 Detta i enlighet med principen om kravet på att utredningar i dessa ärenden måste initierats 
av staten - se ovan i detta avsnitt.   
64 Scavuzzo-Hager et al v Schweiz § 78.  
65 Scavuzzo-Hager et al v Schweiz §§ 85f. 
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att ”se igenom” utredningar som rent formellt utförts av ett organ som 

uppfyller kravet på självständighet, i de fall att de personer som i praktiken 

utfört utredningen inte uppfyllt detta krav.  

I fallet Celniku v Grekland från 2007 hade sitt ursprung i en incident där en 

polisman som vid tillfället inte var i tjänst blivit underrättad om att Gentjan 

Celniku, då misstänkt och eftersökt för grov misshandel, befann sig på ett 

kafé i centrala Aten. När polismannen senare med en grupp på tre polismän 

kom till platsen för att gripa Celniku utbröt tumult vilket ledde till att 

Celniku skottskadades och dog på platsen. Den polisman som avlossat 

skottet blev sedan föremål för disciplinär utredning. Denna utredning leddes 

av två polismän som arbetade under samma överordnade ledning 

(polisdistriktet Attiki) som de inblandade polismännen. De två utredande 

poliserna arbetade dock i andra underdistrikt och med olika arbetsuppgifter 

än de poliser de utredde. Europadomstolens huvudsakliga kritik beträffande 

den efterföljande utredningen gällde framförallt den praktiska 

organisatoriska närheten och det hierarkiska sambandet mellan de som 

utredde och dem som utreddes. Domstolen ansåg att det förhållandet att de 

personer som var ansvariga för utredningen hade en institutionell koppling 

till den som utreddes kastade en skugga av tvivel vad gäller utredningens 

självständighet.66 Domstolen resonerare vidare att det konkret var mycket 

troligt att de ansvariga för utredningen genom kontakter i arbetet 

personligen kände föremålet för utredningen.  Detta var därför rimligt, 

menar domstolen, att anta de utredarna kände viss lojalitet för den utredde. 

Europadomstolen kom därför till slutsatsen att det förelåg förfarandemässig 

kränkning på grund bristen på självständighet.67  

Detta fall anser jag vara intressant för att det på ett konkret plan belyser 

frågan om möjligheten att uppfylla kraven på självständighet när poliser 

utreder poliser. Det framstår å ena sidan som tydligt att detta inte per 

automatik innebär en brist på självständighet. Å andra sidan är det lika 

tydligt att Europadomstolen ställer krav på att det i sådana fall måste vara ett 

                                                
66 Celniku v Grekland § 65.  
67 Celniku v Grekland § 69. 
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betryggande organisatoriskt, hierarkiskt och praktiskt avstånd mellan de 

som utreder och dem som utreds. Exakt hur stort detta avstånd måste vara 

eller vara gränsen går låter sig inte fastslås på ett generellt plan utan måste 

prövas från fall till fall med hänsyn till varje stats organisatoriska särart.   

De ovan presenterade fallen68 ger sammantaget en bild på vad 

Europadomstolen har lagt för rättslig innebörd i kravet på självständighet 

både institutionellt och i praktiken.69 

 

2.2.2.3  Kravet på självständighet ställs på sin spets – praxis klargörs 

Ett fall där Europadomstolen får tillfälle att diskutera sin egen roll och 

samtidigt ställa frågan om kravet på självständighet, dess utsträckning och 

begränsningar på sin spets är McKerr v Förenade kungariket från 2001.   

Fallet drevs av hustrun, och efter hennes dödsfall av sonen, till en medlem 

av IRA. Mannen körde i november 1982 i Belfast en bil med två andra IRA-

medlemmar, vilka var eftersökta för mord och terrorverksamhet. Efter att 

polisen upptäckt bilen och startat en jakt och efter att den flyende bilen bl. a. 

forcerat en vägspärr sköt poliserna totalt åtminstone 109 skott mot bilen. 

                                                
68 För ytterligare exempel se Khanindrava och Dzamashvili v Georgien § 68, Fedorchenko 
och Lozenko v Ukraina §§ 43ff, Tas v Turkiet § 71.     

69 I fallet Nachova et al v Bulgarien från 2005 för Europadomstolens ett delvis 
annorlunda resonemang. Fallet gällde en uppseendeväckande brutal polisjakt på två 
unga män av romsk härkomst vars enda brott hade varit olovlig frånvaro från sitt arbete 
vid någon form av uppfostringsanstalt. De båda männen, som båda var obeväpnade och 
till synes inte utgjorde något hot mot omgivningen, vägrade låta sig gripas och sköts då 
till döds med automatvapen. Det gjordes också gällande från vittnen till händelsen att de 
inblandade poliserna varit onyktra och dessutom använt rasistiskt färgade nedsättande 
omdömen om de två ynglingarna och gentemot vittnen till händelsen. Den efterföljande 
utredningen nöjde sig i stort sett med att konstatera att de två männen hade varit på flykt 
och vägrat låta sig gripas och våldsanvändandet gentemot dem varit försvarbart. De 
inblandade polisernas agerande föranledde ingen åtgärd, vare sig straffrättsligt eller 
disciplinärt. Europadomstolen konstaterade ett antal mycket allvarliga brister i 
utredningen (§ 115). Domstolen menade sedan att enbart det faktum att dessa brister 
kunnat förekomma i sig kastar en skugga över utredningens objektivitet och opartiskhet 
(§ 117).   
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Personerna i den flyende bilen var obeväpnade och samtliga tre dog. Det 

rättsliga efterspelet fortsatte på att nationellt plan i över tio år efter 

händelsen i olika instanser och genom olika utredningar på olika nivåer. 

En utredning av det inträffade inleddes av den lokala nordirländska polisen 

(Royal Ulster Constabulary, RUC).70 Utredningen lämnades sedan över till 

allmän åklagare som väckte åtal mot tre polismän inblandade i ingripandet. 

Detta åtal lades senare ner pga. av att brott inte kunde styrkas utifrån 

tillgängliga uppgifter i utredningen. Utredningen skickades därför tillbaka 

till RUC för komplettering för att sedan återigen nå domstol där de tre 

åtalade frikändes. Domaren som skrev domen gjorde i denna några 

anmärkningsvärda och kontroversiella uttalanden som fick stor medial 

uppmärksamhet.71  

En speciell omständighet i detta fall var att de tre åtalade polismännen fått 

order om att undanhålla information för utredningen. Denna information 

rörde det faktum att de tre arbetade under täckmantel för ett speciellt 

förband som agerade utifrån information från underrättelsearbete. Detta 

bidrog enligt Europadomstolen till att sätta frågetecken kring utredningens 

integritet.72 Med hänvisning till liknande samtida fall gjorde sökanden också 

gällande att dödsfallet skulle vara ett uttryck för en kultur av 

oproportionerligt våld och för en då rådande (inofficiell) linje hos den 

nordirländska polisens antiterroriststyrkor att skjuta i syfte att döda (”shoot 

to kill policy”).73   

                                                
70 McKerr v Förenade Kungariket § 122 
71 Se McKerr v Förenade Kungariket § 20 som refererar den nordirländska domarens 
argumentation. Bl a för denna domare ett resonemang om att en fällande dom skulle riskera 
att verka hämmande på brottsbekämpningen vilket av sökanden ansågs ge uttryck för ett så 
kallat carte blanche för den nordirländska polisen att använda sig av vilka metoder som helst. 
Domaren avslutar även med att prisa de tre åtalade för deras mod, något som uppenbarligen 
kan tolkas som ett utryck för partiskhet. 
72 McKerr v Förenade Kungariket §§ 127 och 137.  
73 McKerr v Förenade Kungariket § 102. För kontext se även fallen McCann et al v Förenade 
kungariket, Kelly et al v Förenade kungariket, Hugh Jordan v Förenade kungariket, 
Shanagahn v Förenade kungariket, Finucane v Förenade kungariket samt McShane v 
Förenade kungariket.  
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En ytterligare intressant omständighet i detta fall är att det ett par år efter att 

de tre polismännen friats i domstol öppnades en självständig utredning ledd 

av en erfaren polisman från England. Denna utrednings resultat 

offentliggjordes dock aldrig. Senare författade den polisman som utsetts att 

leda denna självständiga utredning en bok där han kommer med allvarliga 

anklagelser om oegentligheter kring den tidigare handläggningen av ärendet 

och omständigheterna kring det faktum att hans egen utredning inte tilläts 

offentliggöra sina slutsatser.74  

Med beaktande av bl. a. dessa speciella omständigheter diskuterar 

Europadomstolen sedan utredningens självständighet i sin helhet. 

Domstolen konstaterar att utredningen utfördes av poliser från samma 

organisation (RUC) som de tre som var föremål för utredningen. Domstolen 

finner att detta med hänsyn till omständigheterna i fallet i sig inte är 

förenligt kravet på självständighet. Europadomstolen preciserar även att det 

förhållandet att de personer som ansvarade för utredningen och de som var 

föremål för utredningen var underställda samma polischef (RUC Chief 

Constable) medför att det existerade en hierarkisk länk mellan dessa. 

Domstolen undersöker sedan den allmänna åklagarens roll och konstaterar 

att denna instans, i sig, uppfyller kravet på självständighet. Däremot menar 

domstolen att denna instans inte kan väga upp för den brist på 

självständighet som redan fläckat utredningen.75  

Värt att notera är även att Europadomstolen, visserligen i förbigående, tar 

upp det faktum att Europarådets antitortyrkommittés (CPT) i en rapport 

förordat skapandet av en helt självständig myndighet i Storbritannien i syfte 

att överbygga problem med bristande förtroende för dessa typer av 

utredningar.76 Det framgår dock inte närmare på vilket sätt detta påverkat 

domstolens bedömning.      

Domstolen går sedan vidare med att bedöma huruvida staten genom den 

straffrättsliga domstolsprövningen uppfyllt kravet på självständighet. I åtalet 

                                                
74 McKerr v Förenade Kungariket §§ 139ff. 
75 McKerr v Förenade Kungariket §§ 128ff. 
76 McKerr v Förenade Kungariket §§ 98, 128.  
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stod de tre polismännen som var huvudsakligen inblandade i incidenten 

anklagade för mord. Europadomstolen menar att en rättegång med sedvanlig 

tvåpartsprocess och med självständig och opartisk domare, i vanliga fall, 

måste anses innebära en garant (”safeguard”) för en adekvat och effektiv 

utredning. I detta fall hade dock domaren ogillat åtalet enligt devisen ”no 

case to answer” och friat de åtalade innan de tilltalade ens beretts tillfälle att 

bemöta åtalet. Detta tillsammans med de kommentarer som domaren tagit 

med i sina domskäl (se ovan not 71) hade av sökanden anförts som skäl att 

ifrågasätta denna rättegångs opartiskhet. Det är med anledning av detta 

påstående som Europadomstolen här får anledning att föra ett intressant 

resonemang om dess roll. Europadomstolen inleder med att slå fast att den 

inte är en överprövningsdomstol och att det vore olämpligt att närma sig en 

skuldprövning i sak eller att recensera domarens formuleringar.77 

Europadomstolen går dock vidare och menar att även om frågan om 

polismännens personliga skuld blivit prövad på ett adekvat sätt i och med 

rättegången så återstod andra problematiska omständigheter i vidare mening 

kring dödsfallen som inte blivit tillfredställande utredda. En sådan 

omständighet är det faktum att polismännen blivit beordrade att undanhålla 

information för utredningen. En annan är påståendet om en ”shoot to kill 

policy”.78 Dessa allvarliga anklagelser handlar mer om ett eventuellt 

systemfel än om de enskilda polismännens straffansvar och låg utanför 

ramen för rättegången. Europadomstolen konstaterar att eftersom denna 

problematik inte tillräckligt behandlats i den brittiska domstolsprövningen 

hade brister förelegat i förfarandet vad gäller kraven på effektivitet och 

självständighet.79  

Europadomstolen prövning slutar dock inte där. Som ovan framgått tillsattes 

efter den friande domen en självständig utredning för incidenten. Domstolen 

bedömer att denna utredning i och för sig kunde sägas uppfylla kravet på 

självständighet men att den hade tagit alltför lång tid att slutföra sitt arbete 

(mer än tre år) och därför brustit i kravet på skyndsamhet. Dessutom menar 

                                                
77 McKerr v Förenade Kungariket § 135.  
78 McKerr v Förenade kungariket § 102. 
79 McKerr v Förenade kungariket §§ 134ff.  



 27 

domstolen att det faktum att slutsatserna inte offentliggjorts snarare bidrog 

till kasta en skugga på förfarandets integritet som helhet än att läka tidigare 

brist på självständighet.80  

När Europadomstolen ska sammanfatta sin bedömning listar den upp ett 

antal brister den funnit i förfarandet i de olika nationella instanserna.81 

Domstolen bedömer att de allvarligaste bristerna ligger i den otillräckliga 

självständigheten i den inledande polisutredningen och därefter i 

avsaknaden på transparens som polisens undanhållande av information för 

åklagaren inneburit. Därefter tar Europadomstolen tillfället i akt att 

diskutera vad den som domstol bör respektive inte bör göra. Den konstaterar 

att det inte är upp till domstolen att diktera på vilket sätt förfarandet kring 

ärenden mot polisen ska organiseras. Hur förfarandet utformas ligger inom 

”the marigin of appreciation” och är således något som ligger inom 

konventionsstaternas kompetens.82 Domstolen menar vidare att det inte 

nödvändigtvis behöver röra sig om ett enda förfarande utan att det kan 

handla om olika kompletterande förfaranden där helheten uppfyller kraven 

på effektivitet och självständighet. I just detta fall anför dock domstolen att 

de olika instanserna sammantaget inte lyckats med detta på ett 

tillfredställande sätt. Domstolen kommer således fram till att det bristerna 

inneburit en förfarandemässig kränkning av rätten till liv enligt artikel 2 

EKMR. 

Europadomstolens argumentation i detta fall ser jag själv som klargörande 

för förståelsen av detta arbetes ämne och utgör en av hörnstenarna till 

besvarandet av frågeställningen. Domstolen navigerar, i mitt tycke på ett 

balanserat sätt, mellan å ena sidan vikten av att upprätthålla rättsäkerhet vid 

ärenden mot polisen och å andra sidan vikten av inte äventyra 

Europadomstolens roll och legitimitet, vilket en diktering av ett specifikt 

förfarande skulle riskera att göra. Domstolen snuddar visserligen vid att i 

och för sig påtala principiella och praktiska fördelar med en självständig 

                                                
80 McKerr v Förenade kungariket §§ 140f.  
81 McKerr v Förenade kungariket § 157.  
82 McKerr v Förenade kungariket § 157ff. Se även bl a Khashiyev och Akayeva v Ryssland § 
153, Khanindrava och Dzamashvili v Georgien § 59. 
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myndighet för ärenden mot polisen men är inte i närheten av att uttala att det 

skulle vara den enda möjliga lösningen.  

Av fall på senare år där Europadomstolen fått ta ställning till fråga om krav 

på självständighet vid ärenden mot poliser framstår Ramsahi v 

Nederländerna från 2007 som centralt. Detta hänvisas det frekvent till i fall 

med senare avgörandedatum som berör denna fråga.83 Rättsfallet har sitt 

ursprung i ett i polisingripande i Amsterdam där Moravia Ramsahi blev 

skjuten i halsen och dog på platsen. Ramsahi hade kort tid innan under 

pistolhot tillgripit en moped varpå en polisjakt inleddes som slutade med det 

dödliga ingripandet. 

Särskilt intressant med detta fall är att bristen på självständighet, på ett 

osedvanligt pedagogiskt och tydligt sätt, prövades som en separat grund för 

kränkning av rätten till liv enligt artikel 2. Denna fråga prövas alltså vid 

sidan av både vad jag kallar direkt respektive förfarandemässig kränkning 

av rätten till liv även om bedömningen i hög grad har ett samband till det 

senare. Europadomstolen delar i detta fall upp sin bedömning i flera steg. 

Inledningsvis bedömer domstolen enhälligt att polisingripandet som ledde 

till Ramsahis död inte inneburit en direkt kränkning av rätten till liv enligt 

artikel 2.84 Sedan bedömer domstolen den efterföljande utredningens 

effektivitet i enlighet med den praxis om förfarandemässig kränkning som 

redogjorts för i föregående avsnitt. Domstolen väljer dock här, i ett uttalat 

syfte att klargöra praxis, att dela in vad som avses med effektivitet i 

domstolens mening i två huvudled.85  

I det första ledet slår domstolen fast att utredningen måste vara adekvat, dvs. 

tillräckligt gedigen och väl genomförd för att leda fram till identifiering och 

eventuell lagföring av de ansvariga. Det handlar inte om ett krav på visst 

                                                

83 Se exempelvis Fedorchenko och Lozenko v Ukraina § 43, Celniku v Grekland § 61. 

84 Ramsahi v Nederländerna § 289. 
85 Ramsahi v Nederländerna § 323f.  
48 Ramsahi v Nederländerna § 324, för liknande resonemang se bl a  Khashiyev och Akayeva 
v Ryssland § 154 och Tahsin Acar v Turkiet § 123. 
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resultat men på tillgång till rätt medel och resurser, dvs. det är inte ett krav 

på lagföring men ett krav på att brister i utredningens kvalitet inte får vara 

det som hindrar sådan lagföring, eller som domstolen utrycker det: ” […] 

not an obligation of result, but one of means”.86  

I det andra ledet anför domstolen därefter att kravet på en effektiv utredning 

generellt förutsätter att de personer som utför utredningen måste vara 

självständiga gentemot dem som utreds. Vad som för detta arbete är 

anmärkningsvärt är att domstolen här anger att det bakomliggandet intresset 

för kravet på självständighet är allmänhetens förtroende för statens 

våldsmonopol.87 

Vad gäller första ledet, dvs. utredningens kvalitet, anmärker 

Europadomstolen på ett antal problematiska förhållanden i utredningen. Det 

tog exempelvis nästan tre dagar innan de två polismännen som var direkt 

inblandade förhördes. De hölls inte heller separerade under tiden fram till 

dessa förhör. Vidare undersöktes inte de två polismännens vapen och det 

utfördes inte heller någon rekonstruktion av ingripandet. Dessa 

omständigheter angav domstolen som skäl för slutsatsen att utredningens 

bristande kvalitet utgjort en kränkning av rätten till liv enligt artikel 2.88  

I Europadomstolens prövning av det andra ledet, dvs en prövning av 

självständigheten i utredningen, identifieras flera brister i det nederländska 

rättsväsendets hantering. Den huvudsakliga bristen bedömdes vara att den 

speciella åklagarenhet som enligt nederländsk lag ska ansvara för ärenden 

mot polisen inte tog över ansvaret för utredningen förrän drygt 15 timmar 

efter det dödliga ingripandet. Detta ledde till att stora och väsentliga delar av 

utredningen, bl a teknisk undersökning vid platsen och tagande av 

                                                

 

87 Ramsahi v Nederländerna § 325, se nedan not 92. Detta uppmärksammas också i Harris et 
al s 49. Se fördjupning över detta perspektiv nedan i detta avsnitt.   
88 Ramsahi v Nederländerna §§ 326 – 332.  
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vittnesuppgifter mm, utfördes av poliser från samma polisstation som de två 

polismännen som primärt var inblandade i ingripandet.89  

Domstolen menar att det visserligen inte går att kräva total passivitet från 

den polisstryka vars poliser varit inblandade i ingripandet direkt efter 

händelsen eftersom detta kunde innebära en risk för att bevisning går 

förlorad eller att utredningen annars hindras. Domstolen finner dock att 

inget godtagbart skäl till varför det tog så lång tid som 15 timmar innan rätt 

organ var inkopplat och styrde utredningen. Att åklagarenheten sedan 

faktiskt tog över ansvaret kunde inte anses läka denna brist. Domstolen 

kommer således till slutsatsen att bristen på självständighet i sig (”on these 

grounds alone”) utgör en grund för kränkning av rätten till liv enligt artikel 

2.90  

 

2.2.2.4  Tillsynsorgan – en garant för självständighet? 

I ett antal fall från Europadomstolen där frågan om självständighet vid 

ärenden mot polisen har prövats har fråga uppkommit om huruvida 

förekomsten av ett tillsynsorgan kan avhjälpa eventuell brist på 

självständighet i utredningen. Det enkla svaret på denna fråga är givetvis att 

det beror på. Det som är viktigt är vilken roll detta tillsynsorgan har spelat i 

det aktuella fallet. Det är värt att notera att Europadomstolen i tre fall 

bedömt att tillsynen utövad av ett – i och för sig självständigt – organ inte 

ansetts läka brister i självständighet hos dem som utförde den egentliga 

utredningen.91 

 

 

 
                                                
89 Ramsahi v Nederländerna § 334.  
90 Ramsahi v Nederländerna § 341. 
91 McKerr v Förenade kungariket § 128, Hugh Jordan v Förenade kungariket § 120 och 
Ramsahi v Nederländerna § 337. 
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2.2.2.5  Allmänhetens förtroende för rättsväsendets integritet – det 

underliggande intresset för kravet på självständighet 

Det kan i sammanhanget vara på sin plats att reflektera över varför 

Europadomstolen upprätthåller kravet på självständighet vid ärenden mot 

polisen. Vilken principiell grund vilar denna praxis på och vad fyller den för 

funktion? Delvis står svaret att finna i att självständigheten anses vara en 

nödvändig förutsättning för en effektiv och adekvat utredning. Detta bygger 

på idén att självständigheten i sig borgar för en god kvalitet.  

Denna praxis vilar dock delvis även på intresset av att upprätthålla 

allmänhetens förtroende för rättsväsendets integritet i stort och mer specifikt 

för statens våldsmonopol. Europadomstolen har berört denna aspekt, ibland 

i förbigående och ibland mer utförligt. Ett exempel på ett fall där domstolen 

varit tydlig på denna punkt är Ramsahi v Nederländerna som ovan har 

redogjorts för. Domstolen menade här att det bakomliggande intresset för 

kravet på och behovet av självständighet vid ärenden mot polisen är det 

allmännas förtroende för statens våldsmonopol.92  

Ett relativt färskt exempel med liknande resonemang från 

Europadomstolens sida Fedorchenko och Lozenko v Ukraina från 2012.93 

Fallet rörde anklagelser mot en högt uppsatt ukrainsk polisman om mord 

och korruption och hur detta hade behandlats av det ukrainska rättsystemet. 

Domstolen skriver, i vanlig ordning, om nödvändigheten av självständighet 

och opartiskhet, såväl institutionellt som praktiskt, för att en utredning om 

dödsfall vid myndighetsingripanden ska anses uppfylla kravet på 

effektivitet. Domstolen anger sedan att de underliggande intressena för ett 

sådant krav är allmänhetens förtroende för rättsväsendets integritet och 

rättsstatens upprätthållande, intresset av att ansvarsutkrävande sker vid 

                                                
92 Ramsahi v Nederländerna § 325 ”What is at stake here is nothing less than public 
confidence in the state’s monopoly on the use of force.”. Även citerat i Harris et al s 49. 
93 Fedorchenko och Lozenko v Ukraina § 43. Detta fall inbegriper även ett element av påstådd 
diskriminering då dödsoffrena var av romsk härkomst och att det enligt sökanden tagits 
otillbörlig hänsyn till detta i den efterföljande rapporten. Detta förhållande saknar dock 
specifik relevans för detta arbete. 
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dödsfall vid myndighetsingripanden samt intresset av att förhindra 

misstankar om att otillbörliga hänsyn tas vid sådana utredningar.94 

Ett annat exempel är fallet Celniku v Grekland från 2007 som ovan 

redogjorts för. I fallet ansåg Europadomstolen att det förelåg risk för 

misstankar om att de poliser som utrett andra poliser kunde ha haft 

personliga kopplingar. Detta var enligt domstolen något som kunde störa det 

allmännas förtroende för utredningens objektivitet.95  

Även i ytterligare ett antal fall har Europadomstolen, primärt dock med sikte 

på principen om kravet på skyndsamhet vid ärenden mot polisen, på ett 

liknande sätt uttalat att det allmännas förtroende för rättstaten är det 

underliggande intresset för Europadomstolens krav på effektiv utredning.96  

Det står sammanfattningsvis klart att Europadomstolen ser kravet på 

självständighet vid ärenden mot polisen i ljuset av vikten av att det 

allmännas förtroende för statens våldsmonopol upprätthålls, vilket i sin tur 

får anses vara av avgörande betydelse i en rättstat där mänskliga fri- och 

rättigheter respekteras.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
94 Fedorchenko och Lozenko v Ukraina § 43.   
95 Celniku v Grekland § 65.  
96 Nachova et al v Bulgarien § 118, McKerr v Förenade kungariket § 114, Khashiyev och 
Akayeva v Ryssland § 155, Khaindrava och Dzamashvili v Georgien § 61.  
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3  Avslutande reflektion 

Att det ur artikel 2 EKMR vuxit fram en omfattande och relativt tydlig 

praxis om en ”processuell kränkning” av rätten till liv står helt klart. Denna 

praxis förpliktigar konventionsstaterna att utföra en effektiv och adekvat 

utredning vid dödsfall i samband med myndighetsingripanden. Efter 

genomgången av praxis på området framstår den princip om krav på 

självständighet vid ärenden mot polisen som beskrivs i doktrin och i 

dokument från Europarådet vila på solid grund. Denna princip måste dock 

förstås i ljuset av Europadomstolens roll och begränsningar, med insikt om 

det förhållande att EKMR är en minimistandard och det faktum att 

konventionsstaterna åtnjuter vad som kallas ”margin of appreciation”.  

Det sätt på vilket kravet på självständighet formuleras av Europadomstolen 

kan vid första anblick tolkas som till intet förpliktande. Som jag visat så kan 

dock detta krav vara relativt långtgående. 
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