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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
Protester, demonstrationer och ordningsstörningar i samband fotbollsmatcher och 

politikermöten är inte ett nytt fenomen. Däremot har den ökade mediala bevakningen 

inneburit att allvarliga händelser kommit att uppmärksammats i allt större omfattning. 

För att kunna bekämpa och förhindra ordningsstörningar har polisen bland annat 

möjlighet att spärra av områden eller utrymmen enligt PL 24 §. Det är inte ovanligt att 

polisen med hjälp av enskilda polismän, fordon eller containrar bildar kedjor runt 

folkmassor för att förhindra störningar av den allmänna ordningen. Bland annat kan det 

handla om att polisen vill få kontroll över en grupp människor som utgör ett hot mot 

den allmänna ordningen i samband med större demonstrationer. I dessa fall får 

avspärrningar ses som en mycket effektiv åtgärd för att polisen ska kunna fullgöra sin 

uppgift. Risken med polisens handlande i dylika situationer är att polisens åtgärder i 

praktiken kan leda till att personer blir inspärrade innanför avspärrningarna. Eftersom 

ingen person ska kunna bli frihetsberövad på godtyckliga grunder måste varje individs 

rättighetsgarantier vägas mot polisens åtgärder. I många fall uppstår därmed en 

intressekonflikt. 

Rätten till personlig frihet är en internationell fundamental rättighet som bland 

annat kommit till uttryck i Europakonventionen artikel 5. Denna rättighet får endast 

inskränkas under vissa förutsättningar som uttömmande anges i artikeln. I artikeln finns 

dock inget som anger att polisen skulle kunna frihetsberöva någon för att denne stört 

den allmänna ordningen. Detta innebär att polisen inte kan frihetsberöva en person om 

inte andra förutsättningar för ett frihetsberövande föreligger. I extremt kaotiska 

situationer skulle därför polisen i praktiken få svårt att hantera större ordningsstörande 

folksamlingar. År 2001 skedde precis detta i London, när tusentals personer gav sig ut 

på gatorna i samband med första maj-demonstrationer. På grund av den kaosartade 

situationen som uppstod valde polisen att spärra av vissa områden, vilket ledde till att 

många blev instängda innanför avspärrningarna upp till 7 timmar. Flera av dessa 

personer ansåg sig felaktigt behandlade och sökte därför upprättelse hos domstolen. 

Fallet gick hela vägen till Europadomstolen som konstaterade att polisens åtgärder inte 

inneburit något frihetsberövande. I stället rörde det sig om inskränkningar i 
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rörelsefriheten enligt tilläggsprotokoll 4 art 2. Att få sin rörelsefrihet inskränkt är 

nämligen inte detsamma som att bli frihetsberövad. Enligt tilläggsprotokollet finns det 

mycket större möjligheter till inskränkningar av rörelsefriheten. I protokollet anges till 

exempel att ordningsstörningar kan rättfärdiga ett ingripande från polisens sida. En 

tänkbar anledning till att Europadomstolen valde att bedöma handlandet som en icke 

frihetsberövande åtgärd är för att den annars skulle stått inför en omöjlig situation. 

Eftersom ordningsstörningar inte finns med som en enskild rättfärdigandegrund för 

frihetsberövanden i artikel 5 hade polisen inte haft möjlighet att agera på det sättet som 

den gjorde. Europadomstolens avgörande innebär i korthet att även kontexten ska 

beaktas vid bedömningen av frihetsberövanden. Detta innebär att hänsyn måste tas till 

hur själva situationen som sådan ser ut och omständigheterna runtomkring. Handlar det 

om en mycket kaosartad situation ska detta vägas in i bedömningen för om åtgärden att 

spärra av ett område innebär ett frihetsberövande eller inte. Tillämpningsområdet för de 

svenska regler som ger polisen befogenhet att spärra av utrymmen har således vidgats. 

Den stora risken med polisens ökade befogenheter att slå ner mot ordningsstörningar är 

att oskyldiga individer kan komma att drabbas. Dessutom måste det finnas någon form 

av motpol till polisens ständiga efterfrågan på mer ingripande åtgärder. Med 

anledningen av den ovan nämnda problematiken analyseras i denna uppsats 

förenligheten mellan polisens avspärrningar enligt PL 24 § och EKMR art 5. 

 
 
1.2 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att utreda om avspärrningar enligt PL 24 § är förenliga med 

Europadomstolens kriterier för frihetsberövande enligt EKMR artikel 5. För att avgöra 

om de åtgärder som polisen vidtar inom ramen för PL 24 § verkligen utgör 

frihetsberövanden enligt konventionens mening måste flertalet rättsfall från 

Europadomstolen gås igenom. Därför faller det inom uppsatsens syfte att utreda vad 

Austin and others v. the United Kingdom betyder för svenska förhållanden. En annan 

fråga som behandlas inom uppsatsens syfte är huruvida eventuella frihetsberövanden 

går att rättfärdiga enligt EKMR artikel 5:1 (a) – (f).  
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1.3 Avgränsning 

  
Den här uppsatsen behandlar avspärrningar med anledning av allvarliga 

ordningsstörningar. Flera olika infallsvinklar för uppsatsen skulle därför kunna tänkas 

finnas. Med hänsyn till uppsatsens syfte ligger fokus på förenligheten med 

Europakonventionen, vilket innebär att diskussioner om fri- och rättigheter enligt 

regeringsformen lämnats åt sidan. Däremot behandlas förarbeten och enskilda lagrum i 

polislagen för att uppsatsens syfte ska kunna uppfyllas. För att möjliggöra en noggrann 

genomgång av bestämmelsen om avspärrningar vid allvarliga ordningsstörningar 

behandlar inte uppsatsen PL 23 § och avspärrningar med anledning av risk för brott. 

Däremot använder jag mig av förarbeten till denna paragraf för att fylla ut diskussionen 

om PL 24 §. Vidare syftar inte uppsatsen till att utreda avspärrningar enligt RB 27:15 

och överträdelser däröver. 

När det gäller PL 24 § är det främst st 1 som behandlas i denna uppsats. 

Anledningen är att anvisningar att följa viss väg enligt st 2 inte vållar samma problem 

som avspärrningar. Vid diskussionen om huruvida PL 24 § är förenlig med 

Europakonventionen sker därmed analysen främst med beaktande av PL 24 § st 1. 

 
 

1.4 Metod och material 
 

Med hänsyn till uppsatsens syfte använder jag mig av den rättsdogmatiska metoden. Det 

innebär att jag utgår från gällande lag, förarbeten, prejudikat och doktrin. Metoden går 

ut på att tolka och systematisera rättskällorna i syfte att fastställa gällande rätt. I 

uppsatsen utreder och analyserar jag därmed den gällande rätten kring 

polisavspärrningar enligt PL 24 § och frihetsberövanden. Jareborg menar att 

rättsdogmatisk metod inte handlar om att man tillämpar en allmän vetenskaplig metod. 

Däremot rör det sig om att ha en vetenskaplig inställning till den text man arbetar med.1 

Exempelvis har jag i min genomgång av förarbeten och praxis hela tiden analyserat 

gällande rätt genom att ifrågasätta varför saker förhåller sig på ett visst sätt.  

I mitt arbete har det varit avgörande att analysera rättsfall från Europadomstolen. 

Det är i dessa avgöranden som begreppet frihetsberövande diskuteras. Därför bygger 

denna uppsats till stor del på avgöranden från Europadomstolen. Däremot förekommer 

                                                
1 Jareborg SvJT 2004. 
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inte svenska avgöranden i någon större utsträckning eftersom det helt enkelt inte finns 

så många avgöranden av betydelse för att besvara uppsatsens syfte. Särskild vikt 

kommer att läggas vid att analysera det mycket viktiga avgörandet Austin and others v. 

UK. På så sätt möjliggörs en diskussion om svensk rätts förenlighet med Europarätten 

när det kommer till avspärrningar på grund av allvarliga störningar av den allmänna 

ordningen. I övrigt kan noteras att det finns sparsamt med svensk litteratur på området, 

vilket gjort att jag på egen hand varit tvungen att analysera Europadomstolens 

avgöranden för att få en övergripande inblick i hur den ser på frihetsberövanden med 

anledning av ordningsstörningar.  

 
 

1.5 Disposition 
 

I kapitel 2 redogörs för de grundläggande fri- och rättigheterna som kan komma att 

inskränkas i samband med polisavspärrningar. Störst vikt läggs vid att undersöka 

EKMR art 5 och TP 4 art 2. Kapitel 3 belyser polisens grundläggande uppgifter samt 

allmänna principer som genomsyrar polisingripanden. Vidare redogörs i detta kapitel 

för polisavspärrningar enligt PL 24 § och innebörden av störningar av den allmänna 

ordningen. Begreppet allmän ordning är nämligen inte helt klarlagt i svensk rätt. I 

kapitel 4 diskuteras polislagens förarbeten och synen på frihetsberövanden i förhållande 

till Europakonventionen. I kapitel 5 redogörs för vissa grundläggande rättsfall från 

Europadomstolen som har betydelse för uppsatsens vidare diskussion. Rättsfallen 

belyser centrala förutsättningar för när frihetsberövanden enligt EKMR art 5 kan anses 

ha skett. I kapitel 6 görs en längre redogörelse för Austin-fallet eftersom detta specifikt 

angivits inom uppsatsens syfte. Kapitel 7 analyserar hur PL 24 § förhåller sig till de 

kriterier som ställts upp på frihetsberövanden i Europadomstolens praxis. I kapitel 8 

utreds sedermera på vilka grunder frihetsberövanden kan rättfärdigas. Kapitel 9 

sammanfattar mina huvudsakliga synpunkter på problemen med PL 24 § och EKMR 

artikel 5.  
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2 Grundläggande fri- och rättigheter 

 
2.1 Inledning 

 
I regeringsformen finns bestämmelser om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. 

Detta innebär att varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad vissa 

rättigheter. Ur rättsäkerhetssynpunkt är det väldigt viktigt att personer inte utan vidare 

ska kunna få sina rättigheter begränsade. Att dessa bestämmelser fastlås i grundlag visar 

hur pass fundamentala dessa rättigheter är i vår rättsordning. Även Europakonventionen 

skyddar enskilda mot inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter. 

Europakonventionen är inkorporerad i svensk lag genom Lag (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Detta innebär att Europakonventionen är likställd med svensk 

lag. Av RF 2:19 framgår att lag eller annan föreskrift aldrig får meddelas i strid med 

EKMR. Lag som strider mot Europakonventionen strider därmed mot svensk lag. Här 

nedan görs en genomgång av de lagrum och artiklar som blir aktuella för uppsatsens 

fortsatta diskussion. 

 
 
2.2 Regeringsformen 
 
Bestämmelser om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter finns i RF 2 kap. Vissa 

rättigheter får inte inskränkas genom lag medan andra går att inskränka. De förra brukar 

benämnas absoluta rättigheter och är inte aktuella för vidare diskussion i denna uppsats. 

Rättigheter som får begränsas genom lag kallas för relativa rättigheter. Bland dessa 

återfinns rörelsefriheten i RF 2:8. 

I RF 2:8 anges att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot 

frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet 

att förflytta sig inom riket och att lämna det. En person som gör gällande denna 

bestämmelse kan dock få räkna med vissa begränsningar. I RF 2:20 st 1 p.3 anges 

nämligen att rörelsefriheten får begränsas genom lag. Begränsningen får dock endast 

göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle enligt RF 

2:21. Den får dessutom aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det 

ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot 
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med den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Bestämmelsen ger 

dock inte möjlighet till begränsningar som enbart grundar sig på politisk, religiös, 

kulturell eller annan sådan åskådning.  

 
 

2.3 Artikel 5 Europakonventionen 

 
Även i Europakonventionen finns bestämmelser som skyddar mot frihetsberövanden 

och andra rörelseinskränkningar. I artikel 5 anges att var och en har rätt till frihet och 

personlig säkerhet. Ingen får berövas friheten utom i de fall och i den ordning som lagen 

föreskriver enligt punkterna a – f. I dessa punkter anges att ett frihetsberövande kan 

komma att ske: 

 

a) när någon lagligen blivit berövad friheten efter fällande dom av behörig 

domstol, 

b) när någon är lagligen arresterad eller på något annat sätt blivit 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 lagligen är arresterad eller på annat sätt berövad friheten 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 ställas 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 
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Rätten till frihet i artikel 5 syftar till en persons fysiska frihet. Bestämmelsen tar sikte på 

att skydda individer från att bli berövade sin frihet på godtyckliga grunder.2 Det är dock 

inte enbart i artikel 5 som individer finner sitt skydd. I tilläggsprotokoll nr 4 artikel 2 

finns ytterligare bestämmelser om personers rätt att fritt röra sig. I dessa punkter anges 

följande: 

 

p.1) var och en som lagligen befinner sig inom en stats territorium har rätt att 

fritt röra sig där och att fritt välja sin bosättningsort. 

p.2) var och en är fri att lämna varje land, inbegripet sitt eget.  

p.3) utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar 

än sådana som är angivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändiga av hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten, för 

att upprätthålla den allmänna ordningen, för att förhindra brott, för att 

skydda hälsa eller moral eller för att skydda annans fri- och rättigheter.  

p.4) de rättigheter som anges i punkt 1 får inom vissa bestämda områden 

också bli föremål för inskränkningar som är angivna i lag och som är 

försvarliga av hänsyn till det allmännas intresse i ett demokratiskt samhälle 

 

Skillnaden mellan bestämmelsen i artikel 5 och bestämmelsen i tilläggsprotokollet är 

enligt Europadomstolen en gradskillnad, snarare än en artskillnad.3 Det måste dock 

konstateras att det inte alla gånger är särskilt lätt att dela in olika fall under respektive 

bestämmelse. Var gränsen går mellan bestämmelserna blir upp till domstolen att avgöra. 

I en del situationer kan det bli svårt att avgöra om en person verkligen blivit berövad sin 

frihet i enlighet med vad som avses i artikel 5 eller om det endast rör sig om en 

inskränkning i rörelsefriheten enligt tilläggsprotokollet. Frihetsberövanden enligt artikel 

5 får endast ske under vissa särskilt angivna förutsättningar som kommer till uttryck i 

punkterna a-f i artikeln. Detta innebär att det finns ett mycket större utrymme för 

inskränkningar i rörelsefriheten enligt tilläggsprotokollet eftersom inskränkningar där 

inte är begränsade till vissa särskilt angivna situationer. Där anges i stället att det ska 

röra sig om inskränkningar som är angivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändiga för att exempelvis upprätthålla den allmänna ordningen. Detta innebär att 

polisen har större möjligheter att begränsa någons rörelsefrihet enligt 

tilläggsprotokollet.  
                                                
2 Creangă v. Romania p 92, Engel and Others v. the Netherlands p 58. 
3 Guzzardi v. Italy p 93, Rantsev v. Cyprus and Russia p 314, Stanev v. Bulgaria p 115.  
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3 Polisens uppgifter och hantering av ordningsstörningar 
 

3.1  Inledning 
 

I detta kapitel görs en grundläggande genomgång av PL 24 § för att utreda vilka 

åtgärder polisen kan vidta för att hantera ordningsstörande folkmassor. Alla polisens 

ingripanden måste ske med beaktande av vissa allmänna principer. Bland annat måste 

polisen iaktta proportionalitetsprincipen vid varje enskilt ingripande. Vid exempelvis 

demonstrationer blir detta extra viktigt eftersom oskyldiga individer i större folkmassor 

kan komma att drabbas. Även begreppet ordningsstörning diskuteras eftersom det inte 

finns någon egentlig definition av begreppet i svensk rätt. 

 
 
3.2  Polisens uppgifter och allmänna principer för ingripanden 

 
I polislagen finns bestämmelser om polisens huvudsakliga uppgifter, befogenheter och 

hur dess organisation ser ut. Första paragrafen anger att polisens arbete ska syfta till att 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd 

och annan hjälp. Detta ska göras som ett led i samhällets verksamhet för att främja 

rättvisa och trygghet. Bestämmelsen kan sägas ge uttryck för polisverksamhetens 

huvudändamål. Vidare anges i nästa paragraf vilka uppgifter som hör till polisen. Bland 

annat anges att polisen ska förebygga brott och andra störningar av den allmänna 

ordningen eller säkerheten, övervaka den allmänna ordningen och hindra att störningar 

uppkommer.  

I PL 8 § kommer de så kallade behovs- och proportionalitetsprinciperna till uttryck. 

Dessa allmänna principer ska poliserna beakta vid varje enskilt ingripande. Det kan 

gälla ingripanden mot exempelvis våldsamma personer eller vid husransakningar. 

Behovsprincipen innebär att ett ingripande från polisens sida endast får ske när det är 

nödvändigt för att avvärja den fara eller störning som föreligger i det aktuella fallet. 

Proportionalitetsprincipen ger uttryck för att arten och varaktigheten av ingripandet ska 

stå i rimlig proportion till det mål som man avser att uppnå.4  

I första stycket stadgas att en polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift ska 

under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt 

                                                
4 Prop 1983/84:111 s 73. 
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som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste 

tvång tillgripas, ska detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att 

det avsedda resultatet ska uppnås. I paragrafens andra stycke anges att ett ingripande 

som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i RF 2 kap inte 

får grundas enbart på bestämmelsen i första stycket. I förarbetena till lagen anges att PL 

8 § kan ses som ett slags allmänt bemyndigande för polisen att utföra sina uppgifter, så 

länge de inte inskränker en grundlagsskyddad rättighet enligt RF 2 kap eller strider mot 

någon annan specialförfattning.5 För att polisen ska kunna frihetsberöva en person 

räcker det alltså inte med att stödja sig på PL 8 §. Den enskilda regel som, i 

kombination med PL 8 §, utgör grund för omhändertagande är PL 13 §. Kombinationen 

av båda dessa paragrafer kan exempelvis komma att grunda ett regelrätt ingripande från 

polisens sida. 

 
 

3.3  Avspärrningar och anvisning av väg enligt PL 24 § 

 
PL 24 § tillkom genom lagstiftning 1998 och ger polisen rätt att spärra av områden eller 

utrymmen samt anvisa deltagare i folksamlingar att följa viss väg. I PL 24 § anges: 

 

I samband med allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller 

säkerheten får polismyndigheten, om det är nödvändigt för att ordningen 

eller säkerheten skall kunna upprätthållas, förbjuda tillträde till visst område 

eller utrymme. Detsamma gäller om det finns risk för sådana störningar. 

 Under samma förutsättningar som anges i första stycket får 

polismyndigheten anvisa deltagare i en folksamling att följa en viss väg. 

 Om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan 

avvaktas, får en polisman, i avvaktan på polismyndighetens beslut, meddela 

sådana förbud och anvisningar som avses i första och andra stycket. 

     

Avspärrningar används ofta av polisen för att förebygga bland annat ordningsstörningar. 

Det är ett effektivt sätt för polisen att hantera att större folkmassor inte drabbar samman 

med varandra. Oftast handlar det om att polisen spärrar av gator och torg i samband 

med exempelvis demonstrationer eller fotbollsmatcher. I förarbetena till lagen 

konstaterades att det saknades uttryckligt lagstöd för polisen att spärra av områden, 

                                                
5 Prop 1983/84:111 s 78. 
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vilket i rättslig mening betraktades som att polisen förbjudit tillträde till det avspärrade 

området.  I stället kunde ohörsamhet mot ordningsmakten enligt BrB 16:3 vissa gånger 

erbjuda polisen det stöd som krävdes för att straffa den som gjorde intrång på avspärrat 

område.6 Den nya bestämmelsen i PL 24 § skulle av polisen kunna tillämpas i ett mer 

allmänt förebyggande syfte. Fortfarande skulle det krävas att det förelåg en konkret risk 

för ordningsstörningar och för att säkerheten skulle hotas. I förarbetena angavs att den 

nya bestämmelsen till viss del skulle sammanfalla med dåvarande PL 22 § (nuvarande 

PL 23 §). Den bestämmelsen gav polisen rätt att förbjuda tillträde till hus, rum eller 

annat ställe om det på grund av några särskilda omständigheter ansågs föreligga risk för 

ett allvarligt brott.7  

Bestämmelsen i PL 24 § skulle inte ha någon effekt om det inte gick att avlägsna 

personer som ville komma in på de avspärrade områdena. Därför infördes i samband 

med denna lags tillkomst ytterligare en paragraf i polislagen. PL 13 a § anger nämligen 

att om någon försöker tränga in på ett område eller i ett utrymme till vilket tillträde har 

förbjudits med stöd av polislagen eller annan författning, får en polisman avvisa eller 

avlägsna honom från området eller utrymmet, när det är nödvändigt för att ordningen 

eller säkerheten ska kunna upprätthållas. Detta gäller även då någon vägrar att lämna ett 

sådant område eller utrymme samt då beslutet att följa viss anvisad väg inte följs.8  

Regeringens förslag om att införa en bestämmelse om anvisad väg delades inte av 

alla i förarbetena. Bland annat anfördes i utredningen att det inte behövdes någon 

speciell bestämmelse om anvisad väg. Likaså fanns det ett flertal remissinstanser som 

menade att bestämmelsen skulle bli överflödig. Regeringen uttalade att det fanns två 

syften bakom regeln. Det ena är att få bukt med ordningsstörningar som polisen väntar 

sig med anledning av exempelvis demonstrationer. Det andra syftet är att stödja sig på 

paragrafen som en förebyggande åtgärd redan innan det ens uppstått en konkret fara för 

ordningsstörningar. Tillvägagångssättet är allt som oftast att polisen går vid sidan av 

den anvisade vägen för att kontrollera att själva befallningen åtlyds. Ett aktuellt exempel 

i dagens läge, vilket även framgick i förarbetena, är då polisen följer fotbollssupportrar 

till och från arenorna i samband med matcher. För att undvika konfrontationer och 

ordningsstörningar går därför polisen vid sidan av supportrarna och leder dessa ner i 

                                                
6 Prop 1996/97:175 s 31 f. 
7 Prop 1996/97:175 s 32. 
8 Prop 1996/97:175 s 31 f. 



 

 

17 

exempelvis tunnelbanestationerna.9  Regeringen menade att det otvivelaktigt rör sig om 

en inskränkning i rörelsefriheten som kräver stöd i lag när någon med tvång förmår 

någon att följa viss väg. Därför gjordes det i förarbetena en utredning kring huruvida det 

inte redan fanns stöd för en sådan insats. När polisen förmår någon att följa en viss väg 

rör det sig enligt utredningen om ett sådant ingripande som många gånger ryms inom 

ramen för ett avlägsnande. Exempelvis kan en grupp huliganer efter en fotbollsmatch 

uppträda på ett ordningsstörande sätt som grundar en rätt för polisen att avlägsna dessa 

till närmaste tunnelbanestation. Problemet är att avlägsnandeinstitutet endast kan 

tillgripas först efter det att en ordningsstörning eller en omedelbar fara för en sådan har 

inträffat. Anvisning att följa viss väg skulle kunna vara ett sätt för polisen att ingripa i 

ett mycket tidigare läge, det vill säga om det redan finns risk för störningar av den 

allmänna ordningen eller säkerheten.10  

Det finns klara likheter mellan polisens åtgärd att förbjuda tillträde till ett visst 

område och en befallning om att följa viss väg. I praktiken skulle alltså en avspärrning 

kunna ersätta en befallning om anvisad väg eftersom avspärrningen innebär att en 

person som vill ta sig in på ett förbjudet område måste ta en annan väg för att komma 

fram. Regeringen menade dock att det fanns situationer när en anvisning att följa viss 

väg inte kunde ersättas av varken ett avlägsnande eller en avspärrning. Som exempel 

nämns större evenemang, som exempelvis fotbollsmatcher och demonstrationer, där det 

på ett mycket tidigt stadium får anses nödvändigt för polisen att förhindra eventuella 

ordningsstörningar. Denna arbetsmetod förekom redan vid dessa förarbetsuttalanden, 

men det var enligt regeringens bedömning inte tillfredsställande att det saknades 

uttryckliga regler för detta. Speciellt betonades att det ur legalitetssynpunkt var 

olyckligt att polisens metod att anvisa viss väg inte var lagreglerad. Därför ansåg 

regeringen att det var viktigt att det framöver gavs klara och lättillämpade regler för 

dessa situationer. I preventivt syfte skulle det därför vara angeläget att polisen fick en 

regel som angav en rätt att anvisa deltagare i en folksamling att följa viss väg. I likhet 

med vad som gäller för tillträdesförbud ansåg regeringen att det skulle krävas en 

konkret risk för allvarliga störningar av den allmänna ordningen för att polisen skulle 

kunna komma att nyttja detta arbetssätt. Som nämnts tidigare har polisen rätt att avvisa 

eller avlägsna en person som överträder ett beslut om att följa viss väg.11 

                                                
9 Prop 1996/97:175 s 32 f. 
10 Prop 1996/97:175 s 33. 
11 Prop 1996/97:175 s 32 ff. 
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3.4 Störningar av den allmänna ordningen  

 
En av polisens grundläggande uppgifter handlar om att förebygga och förhindra 

ordningsstörningar. Även begreppet säkerhet går att finna i både grundlag och polislag. 

Som begrepp är dock inte säkerhet lika problematiskt som ordning. Främst handlar 

säkerheten om skydd för liv och hälsa, men även personers enskilda egendom och 

skador för miljön skyddas. I viss mån sammanfaller begreppen ordning och säkerhet. 

Med hänsyn till att de båda begreppen till viss del går in i varandra kan det som gäller 

för ordning även sägas gälla för säkerhet.12  

I PL 24 § anges att polisen har möjlighet att spärra av områden med anledning av 

allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten. Vad som menas med 

detta är inte helt klarlagt. Enligt Sjöholm torde dock ”allmänt” i detta sammanhang ta 

sikte på ordningsstörningar som kan drabba en mera obestämd krets av personer, även 

benämnd den breda allmänheten.13 När det gäller begreppet ordning är ordalydelsen en 

bra utgångspunkt för att försöka förklara vad som avses. Synonymer till begreppet är 

lugn, reda, likformighet och harmoni. Motsatsen till begreppet är kaos, oreda och 

virrvarr. Att den allmänna ordningen störs i vissa uppkomna situationer innebär inte per 

automatik att det råder oordning. Historiskt har ordning förekommit som ett 

polisrättsligt begrepp sedan 1700-tal. I över 300 år har därmed begreppet förekommit i 

svensk polisiär lagstiftning, vilket självklart innebär att innebörden inte är densamma 

idag som vid tillkomsten.14  

I flera JO-fall diskuteras var gränsen går för polisens rätt att ingripa mot 

ordningsstörningar. Enligt dessa krävs det relativt mycket för att polisen ska få ingripa 

mot de som stör den allmänna ordningen. JO menar vidare att det krävs att 

ordningsstörningen verkligen föreligger eller att det finns en konkret fara för att en 

sådan ska uppstå. Vad som eventuellt kan komma att ske inom en viss framtid utgör inte 

tillräckliga skäl för att ett polisingripande ska kunna ske med hänsyn till att upprätthålla 

ordningen.15 Vad JO anser omfattas av allmän ordning enligt polislagen håller inte 

domstolarna med om. I NJA 1993 s 360 (III) blev en person omhändertagen i sin egen 

bostad för att ha stört den allmänna ordningen. Endast polisen hade varit närvarande i 

bostaden. Domstolen upprätthöll inte heller det strikta krav på konkret fara för 
                                                
12 Sjöholm s 26 ff. 
13 Sjöholm s 29. 
14 Bull s 499. 
15 Se bland annat JO 1975 s 92, JO 1991/92 s 64, JO 1992/93 s 69. 
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ordningsstörning som JO ställt upp. I stället ansåg domstolen att polisbefälet på plats 

haft fog för sin bedömning att den omhändertagne kunde komma att störa den 

eventuella förrättningen som skulle äga rum.  

När det kommer till brotten mot den allmänna ordningen i BrB 16 kap kan det 

konstateras att begreppet allmän ordning är mycket omfattande. Enligt förarbetena till 

den tidigare gällande strafflagen ingick i ordningsbegreppet ”varje av rättsordningen 

skyddat intresse”.16 För att störande av allmän ordning ska anses föreligga krävs 

exempelvis att en folksamling uppträder på ett mycket störande sätt, genom exempelvis 

oljud och hotfulla gester. Att begå en straffbelagd handling utgör ett brott mot allmän 

ordning. Detta gäller oavsett om personerna stör ordningen på en viss plats eller om de 

utgör ett hot mot den ordning som samhället har för avsikt att skydda.17 I NJA 1989 s 

308 framhöll domstolen att ordningsstörningar kan uppkomma redan innan en 

straffbelagd handling ägt rum. Skrän och hotfulla gester, liksom blockerande av 

vägbyggen kan innebära ordningsstörningar.  

 
 
3.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att polisen har rätt att spärra av områden och 

anvisa väg enligt PL 24 §. Syftet med regleringen är att det ska finnas stöd för 

ingripanden på ett bredare plan. Det behöver således inte röra sig om en redan 

uppkommen ordningsstörning. Vid varje enskilt ingripande måste dock polisen beakta 

behovs- och proportionalitetsprinciperna. Det kan även konstateras att begreppet 

ordning som används i polislagen PL 24 § är väldigt vidsträckt. Inom begreppet faller 

till exempel brottsliga gärningar eller omedelbar fara för sådana, men också abstrakta 

faror för framtida brott. Bull menar dock att begreppet ordning ska tolkas restriktivt. 

Annars finns det en risk att polisen får för sig att vidta åtgärder när förutsättningar för 

ingripande egentligen inte finns. Enligt min mening är PL 24 § till sin utformning 

väldigt brett tillämpbar. Exempelvis kan det uppstå viss förvirring om hur pass länge en 

åtgärd kan fortgå eftersom detta inte kommer till uttryck i lagtexten. Dessutom ansluter 

jag mig till Bulls resonemang om att ordning ska tolkas restriktivt. Som lagen ser ut i 

dagsläget har polisen väldigt stor befogenhet att tillämpa PL 24 § på ett mycket 

fördelaktigt sätt. Jag kommer återkomma till detta senare i uppsatsen.  
                                                
16 NJA II 1948 s 347. 
17 Bull s 504 f. 
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4 Frihetsberövanden enligt polislagens förarbeten 
 
 

4.1 Inledning 

 
Som tidigare nämnts är en av polisens uppgifter att förhindra störningar av den 

allmänna ordningen. Förutom att anvisa väg och spärra av områden kan polisen använda 

sig av bestämmelserna i PL 13 § och 13 a – c §§ för att avvisa, avlägsna och 

omhänderta personer som stör den allmänna ordningen. Hur dessa bestämmelser 

förhåller sig till Europadomstolens kriterier för frihetsberövande faller utanför den här 

uppsatsens syfte. Däremot är uttalandena i förarbetena till dessa lagar av intresse för den 

fortsatta bedömningen av PL 24 §. I förarbetena till PL 24 § saknas nämligen 

resonemang om Europakonventionen och frihetsberövanden. Detta är något som dock 

belyses i förarbetena till PL 13 § och 13 a – c §§. Min teoretiska utgångspunkt är 

nämligen att avspärrningar kan vålla samma problem som avlägsnanden och 

omhändertaganden. Därför är förarbetena till dessa bestämmelser av intresse för den 

fortsatta diskussionen om en åtgärd enligt PL 24 § skulle kunna anses vara 

frihetsberövande.   

 
 
4.2 Avvisande, avlägsnande och omhändertagande 

 
I PL 13 § st 1 anges att om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen 

eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att 

ordningen ska kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller 

utrymme. Detsamma ska gälla om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd 

gärning ska kunna avvärjas. Om en åtgärd enligt första stycket skulle anses vara 

otillräcklig för att det avsedda resultatet ska uppnås, får personen tillfälligt omhändertas 

enligt PL 13 § st 2. Bestämmelsen i PL 13 § följs av två specialbestämmelser i PL 13 a 

och b §§. PL 13 a § anger som bekant att om någon försöker tränga in på ett område 

eller i ett utrymme till vilket tillträde har förbjudits med stöd av polislagen eller annan 

författning, får en polisman avvisa eller avlägsna honom från området eller utrymmet, 

när det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas. 

Detsamma gäller den som vägrar lämna ett sådant område eller utrymme, eller som inte 

följer en enligt polislagen meddelad anvisning att följa en viss väg. PL 13 b § anger att 
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om polismyndigheten med stöd av 2 kap. 22 eller 23 § OL beslutat att ställa in eller 

upplösa en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, får en polisman avvisa 

eller avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet ska 

kunna uppnås.  

Avvisande anses utgöra den lindrigaste åtgärden som polisen kan använda sig av 

för att ingripa mot en ordningsstörning. Har exempelvis en person hindrats att komma 

in på en krog kan polisen genom en muntlig tillsägelse be personen att gå därifrån. Om 

personen skulle vägra att lyda polisens order kan polisen i stället avlägsna personen från 

platsen. Detta kan ske genom att polisen kör iväg personen en inte alltför lång sträcka 

och lämnar av personen som på eget bevåg får ta sig därifrån. Om polisen inte kan lösa 

situationen med varken ett avvisande eller ett avlägsnande kan personen omhändertas 

och föras till polisstationen. Detta är den mest ingripande åtgärden och enligt 

förarbetena ska det röra sig om annat än en kortare sträcka och åtgärden ska innefatta ett 

påtvingat kroppsligt ingrepp som inte är helt kortvarigt.18 För bestämmelserna i PL 13 § 

och 13 a – b §§ krävs att det görs en individuell prövning av förutsättningarna för 

ingripandena. Detta innebär att det måste finnas en konkret risk för ordningsstörande 

beteende och risken måste uppstått på grund av uppträdandet från den person som 

ingripandet riktar sig mot. På grund av detta är det alltså inte möjligt för polisen att 

avvisa, avlägsna eller omhänderta en grupp av personer endast för att de befinner sig i 

en ordningsstörande folksamling. I dessa fall får polisen i stället stödja sig på PL 13 c 

§.19   

 
 

4.3 Bakrunden till PL 13 c § och hanteringen av folkmassor 
 

Enligt polisen fanns det inte tillräckligt med befogenheter för att ingripa mot 

ordningsstörande folksamlingar på ett effektivt sätt. Framförallt handlade det om att 

polisen ville ha ett verktyg att avvisa och avlägsna ordningsstörande fotbollssupportrar i 

samband med fotbollsmatcher utan att någon enskild prövning gjordes.20 Därför 

infördes PL 13 c §. I första stycket anges att om en folksamling, som inte är en allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning, enligt ordningslagen, genom sitt uppträdande 

stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får deltagarna i 

                                                
18 Prop 1996/97:175 s 27, JuU 1983/84:27 s 32 f. 
19 Prop 2008/09:131 s 9. 
20 Prop 1996/97:175 s 29, Prop 1990/91:129 s 45. 
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folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de befinner 

sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Detta ger polisen en 

möjlighet att ingripa mot ordningsstörande folksamlingar, även om det kan finnas 

enskilda individer i dessa som inte själva utgör någon ordningsstörning. Kravet är bara 

att personen i fråga räknas som deltagare i folksamlingen som stör den allmänna 

ordningen.21 Någon individuell prövning görs således inte av förutsättningarna för 

ingripandet. Den stora skillnaden mellan PL 13 § och PL 13 c § är att den senare inte 

ger polisen någon rätt att omhänderta en person. Ett avlägsnande kan därför aldrig 

utföras på ett sådant sätt att det rent faktiskt är att betrakta som ett omhändertagande. 

Om detta vore möjligt skulle det öppnas en möjlighet att gå runt de krav som ställs på 

omhändertaganden. När polisen omhändertar en person måste nämligen en 

förmansprövning göras enligt PL 15 §. Dessutom måste personen förhöras enligt PL 16 

§ och polisen måste även på ett noggrant sätt dokumentera vad som har hänt enligt PL 

27 §.  

 
 
4.4 Utvidgat avlägsnande enligt PL 13 c § st 2 

 
Bestämmelsen som tillkom för att göra det möjligt för polisen att transportera bort 

ordningsstörande folkmassor ansågs inte vara tillräckligt effektiv. Därför vädjade 

rikspolisstyrelsen i en skrivelse till justitiedepartementet att polisens möjligheter till 

avlägsnande skulle utvidgas.22 Problemet som polisen ofta ställdes inför var att den inte 

kunde transportera iväg folkmassorna tillräckligt långt bort för att åtgärden skulle bli 

meningsfull. Att avlägsna personer en kortare sträcka skulle inte ge någon effekt i vissa 

situationer eftersom de ordningsstörande personerna snabbt skulle kunna återvända till 

oroligheternas centrum. I skrivelsen togs två fall från JO upp där polisen hade avlägsnat 

personer 28,9 km respektive 25,6 km. Dessa avlägsnanden ansågs rent rättsligt utgöra 

omhändertaganden enligt JO.23 Likaså har HD funnit att avlägsnanden på 38,5 km vid 

oroligheter intill en fotbollsarena rent faktiskt varit att betrakta som rena 

omhändertaganden.24 Polisen menade att en ny bestämmelse med utvidgade möjligheter 

att avlägsna personer skulle betraktas som mindre ingripande än omhändertaganden, 

                                                
21 Prop 2008/09:131 s 9, Prop 1996/97:175 s 27. 
22 Rikspolisstyrelsens skrivelse JU2007/4130/PO. 
23 JO dnr 3489-2001, JO dnr 1508-2002. 
24 NJA 2005 s 385. 
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eftersom det inte skulle finnas någon möjlighet att ta personerna i förvar. Eftersom 

polisen skulle slippa alla åtgärder som måste göras i samband med ett omhändertagande 

skulle utvidgade avlägsnanden bli en mycket tids- och resurssparande åtgärd för 

polisen. Skrivelsen från rikspolisstyrelsen mynnade ut i en promemoria som lade 

grunden för den senare propositionen ”Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar”.25 

Det är bland annat i denna proposition som det går att finna en diskussion kring EKMR 

och frihetsberövanden.  Den nya bestämmelsen som lades till som ett andra stycke i PL 

13 c § anger att om en åtgärd enligt första stycket är otillräcklig för att ordningen ska 

kunna upprätthållas får deltagarna i folksamlingen avlägsnas längre bort från området 

eller utrymmer än vad som får ske enligt det stycket, så kallat utvidgat avlägsnande. Ett 

utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sådant sätt att rörelsefriheten för 

deltagarna inskränks längre än två timmar.  

 
 
4.5 Regeringens syn på EKMR  

 
För att avgöra om bestämmelserna om ett omhändertagande enligt PL 13 § är förenligt 

med Europakonventionen måste man enligt regeringen ta ställning till om 

omhändertaganden utgör frihetsberövanden. Genom att hänvisa till ett flertal fall från 

Europadomstolen menade regeringen att gränsdragningen mellan ett frihetsberövande 

och andra ingripanden i rörelsefriheten inte är alldeles självklar. Enligt regeringen rör 

det sig om en gradskillnad mellan begreppen och inte om en artskillnad. Dessutom är 

bedömningen beroende av de omständigheter som förelegat i den konkreta situationen. 

Med hänvisning till Europadomstolens domar menade regeringen att hänsyn måste tas 

till karaktären, varaktigheten och resultatet av åtgärden i fråga samt det sätt på vilket 

åtgärden verkställs. Det som enligt regeringen talar för att ett omhändertagande är att 

betrakta som ett frihetsberövande är möjligheten att ta den omhändertagne personen i 

förvar. Som exempel nämndes möjligheten att föra en person till en arrestcell.  Mot att 

det skulle röra sig om ett frihetsberövande i konventionens mening talar att 

omhändertagandet endast får pågå i högst sex timmar. De fall som varit uppe för 

prövning i Europadomstolen hade pågått under betydligt längre tid än sex timmar. 

Dessutom valde regeringen att hänvisa till att andra länder som ratificerat 

Europakonventionen, såsom Norge och Finland, infört bestämmelser om tillfälliga 

                                                
25 Ds 2008:54, Prop 2008/09:131.  
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omhändertaganden. Med hänsyn till detta blev regeringens bedömning att PL 13 § 

utgjorde en åtgärd som inte kunde betraktas som ett frihetsberövande enligt EKMR art 

5. I stället handlade det om inskränkningar av rörelsefriheten enligt TP 4 art 2, vilka 

alltså kan begränsas på mycket bredare grunder.26 Genom hänvisningar till dessa 

uttalanden och ett tidigare delbetänkande av polisrättsutredningen bedömdes inte heller 

avlägsnanden enligt PL 13 c § 1 st vara frihetsberövanden enligt Europakonventionen.27 

När sedan diskussionen om huruvida utvidgade avlägsnanden enligt st 2 var att beakta 

som frihetsberövanden eller ej, beaktades i förarbetena några nya avgöranden från 

Europadomstolen. Problemet är att regeringen hänvisat till dessa nya avgöranden utan 

någon vidare diskussion kring varför de skulle stödja uppfattningen att utvidgade 

avlägsnanden är konventionsenliga.28 

För att sammanfatta regeringens uppfattning utgör alltså utvidgade avlägsnanden en 

mindre ingripande åtgärd än omhändertaganden enligt PL 13 §. Eftersom PL 13 § inte 

utgör frihetberövanden enligt konventionens mening kunde inte heller utvidgade 

avlägsnanden göra det. I stället handlar det om en inskränkning av rörelsefriheten som 

kan rättfärdigas med hjälp av TP 4 art 2.3.  

 
 

4.6 Lagrådet och remissinstanserna 

 
Lagrådet menade vid tillkomsten av PL 13 § att det fanns skäl som talade för att 

omhändertagandeinstitutet stred mot Europakonventionen. Lagrådet valde dock att 

acceptera den föreslagna lösningen som utredningen lade fram kring PL 13 § med 

hänvisning till att rättsläget var oklart.29 Någon ytterligare utredning från lagrådets sida 

var det inte tal om när PL 13 c § 2 st infördes. Lagrådet valde då att inte lämna några 

kommentarer överhuvudet taget.30 Troligen med hänsyn till att det tidigare redogjorts 

för att omhändertaganden enligt PL 13 § inte var att anse som frihetsberövanden. Hur 

skulle då utvidgade avlägsnanden, som klassades som en mindre ingripande åtgärd, 

kunna handla om frihetsberövanden? Enligt min mening missar både regeringen och 

lagrådet att Europadomstolens avgöranden utvecklats under tid. Visserligen hänvisar de 

till nya avgöranden, men diskussionen om dessa har helt utelämnats.  

                                                
26 Prop 1996/97:175 s 45 ff. 
27 SOU 1993:60 s 134 f.  
28 Prop 2008/09:131 s 13. 
29 Prop 1996/97:115 s 140 f. 
30 Prop 2008/09:131 s 27. 
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Att det skulle föreligga ett behov för polisen att använda sig av utvidgade avlägsnanden 

som metod för att förhindra ordningsstörningar håller de allra flesta med om. Både 

regering, lagråd, och de flesta remissinstanser uttryckte sin positiva övertygelse för 

denna metod. Däremot ansåg juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet och Sveriges 

Advokatsamfund att bestämmelsen stred mot Europakonventionen. Fakultetsnämnden 

menade att argumenten kring varför PL 13 c § 2 st skulle vara förenligt med EKMR var 

bristfällig. Enligt nämnden var det högst olyckligt att utredningen bortsett från hur 

rättsutvecklingen sett ut under 2000-talet. Genom att hänvisa till nya fall från 

Europadomstolen menade både fakultetsnämnden och advokatsamfundet att det fanns 

risk för att bestämmelsen kunde komma att strida mot konventionen.31  

 
 

4.7 Sammanfattning 
 

Med anledning av vad som framgått ovan råder det delade meningar om förenligheten 

mellan avlägsnanden/omhändertaganden och Europakonventionen. Anledningen till att 

regeringen valt att bortse från viktiga fall från Europadomstolen kan vara ett försök att 

bemöta polisens efterfrågan på bästa tänkbara sätt. Problemet är att diskussionen endast 

kretsat kring varaktighetskriteriet, det vill säga hur pass lång tid åtgärden pågått. Min 

uppfattning är att regeringen har gjort det alldeles för lätt för sig. Framförallt anser jag 

att utredningen är bristfällig. När det kommer till diskussionen om EKMR och 

frihetsberövanden får jag intrycket av att regeringen helt och hållet avfärdat alla andra 

tänkbara resonemang med hänvisning till rådande praxis från Europadomstolen. Enligt 

min mening är och var detta inte en korrekt bedömning av gällande rättsläge. Jag menar 

att utvidgade avlägsnanden mycket väl kan innebära ett frihetsberövande. Detta är något 

som även juridiska fakulteten och Advokatsamfundet betonat. I kommande kapitel 

redogörs för de mest centrala rättsfallen från Europadomstolen som behandlar 

frihetsberövanden enligt artikel 5. På så sätt visar jag en mer heltäckande bild av praxis 

på området. Genom att inte enbart se till tidsaspekten av ett ingripande ger fallen ett bra 

underlag för att klargöra problemen kring PL 24 § och EKMR art 5. 

 

 
 
                                                
31 Dnr JURFAK 2008/56 s 2, Ju2008/5805/PO s 1 f. 
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5 Frihetsberövanden enligt Europadomstolens praxis 
 
 
5.1 Inledning 

 
Som nämnts tidigare finns det situationer då det är osäkert om en person faktiskt blivit 

frihetsberövad eller inte. Det kan nämligen vara på det sättet att själva åtgärden som 

upplevs som frihetsberövande i själva verket endast är en inskränkning i rörelsefriheten. 

Exempelvis kan det röra sig om så pass kortvariga frihetsinskränkande åtgärder att det 

helt enkelt blir svårt att avgöra hur de ska klassificeras. Ibland kan det även vara svårt 

att bestämma om åtgärden skett med hänsyn till tvång eller om det rentav funnits ett 

samtycke. I detta kapitel ges en samlad överblick av de viktigaste rättsfallen från 

Europadomstolen som behandlar frihetsberövanden enligt EKMR artikel 5. I dessa 

rättsfall har Europadomstolen arbetat fram principer och kriterier som ligger till grund 

för bedömningen av artikel 5. Fallen handlar inte specifikt om situationer där polisen 

spärrar av områden, men däremot framkommer viktiga uttalanden i dessa domar som 

kan appliceras på utredningen om PL 24 §. Framförallt handlar det om hur pass lång tid 

åtgärden pågått och själva karaktären av åtgärden. Dessutom måste en bedömning ske 

utifrån vilka konsekvenser en viss åtgärd kan få. Slutligen måste en prövning av ett 

eventuellt frihetsberövande ske utifrån både en subjektiv och objektiv bedömning. 

Uppräkningen av rättsfall är inte uttömmande, men den ger en bra överblick för den 

fortsatta bedömningen av huruvida polisens avspärrningar enligt PL 24 § är förenliga 

med EKMR. Utöver de nedan refererade rättsfallen har jag i ett senare skede av denna 

uppsats valt att belysa några andra avgöranden från Europadomstolen. Dessa fall har 

inte haft samma betydelse för rättsutvecklingen i stort, men de är viktiga för den 

fortsatta bedömningen av PL 24 §.  

 
 
5.2 Kriterier för frihetsberövande 

 
I fallet Engel and others v. the Netherlands avgjorde Europadomstolen frågan om vissa 

militära disciplinstraff hade inneburit frihetsberövanden enligt EKMR artikel 5. För att 

kunna besvara frågan var domstolen tvungen att ta hänsyn till militärlivets speciella 

förhållanden. Enligt domstolen kunde endast inskränkningar i rörelsefriheten som klart 

avvikit från det normala livet som militär utgöra ett frihetsberövande. Exempelvis 
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angavs att det inte rörde sig om något frihetsberövande när en militär som straff hade 

fått order om att inte lämna kasernområdet efter arbetsdagens slut. Däremot fanns det 

andra fall som utgjorde frihetsberövanden enligt artikel 5. Bland annat när militärerna 

låstes in i sina rum, vilket kom att innebära att de inte kunde utföra sina arbetsuppgifter 

på ett normalt sätt.  

Fallet har fått stort uppmärksamhet eftersom domstolen slog fast att det är den 

konkreta situationen som ska vara utgångspunkten för bedömningen av om en åtgärd 

inneburit ett frihetsberövande enligt artikel 5. Därutöver är domstolen tvungen att 

beakta kriterier såsom karaktären, varaktigheten och resultatet av åtgärden i fråga samt 

det sätt på vilket åtgärden verkställs. Domstolen poängterade också att betydelsen av 

rätten till frihet enligt artikel 5 syftar på den fysiska friheten av en person. Det ska inte 

vara möjligt att kunna frihetsberöva någon på godtyckliga grunder.32 Vad som 

egentligen menas med dessa kriterier är inte helt fastställt. Enligt min uppfattning finns 

det en viss avsaknad av legaldefinitioner av dessa kriterier. Dessutom förefaller 

exempelvis karaktären av en åtgärd och på det sätt åtgärden verkställs flyta in i 

varandra. En utförligare diskussion om detta kommer ske senare i uppsatsen.  

 
 
5.3 Att omhändertas frivilligt eller med tvång 

 
När det handlar om en person som har blivit intagen på någon form av anstalt är det av 

betydelse om intagningen har skett med personens samtycke eller om det skett genom 

tvång. För att en person ska tvingas in på exempelvis en sluten avdelning av något slag 

bör det som huvudregel finnas ett beslut som grundar intagningen. Detta gäller speciellt 

när ett barn ska omhändertas, vars förmåga att själv besluta om personliga 

angelägenheter är reducerad. I Nielsen v. Denmark hade en 12-årig pojke blivit intagen 

på en psykiatrisk avdelning på ett sjukhus efter att modern, som var den enda rättmätiga 

vårdnadshavaren, slagit larm. Att pojken och hans pappa ansett att intagningen varit 

omotiverad spelade mindre roll för bedömningen om det var ett frihetsberövande eller 

inte. Pojken rymde efter en tid från sjukhuset men blev återförd till sjukhuset av polisen. 

Europadomstolen fann att det inte rörde sig om ett frihetsberövande utan beslutet att 

omhänderta pojken grundade sig på en korrekt utövning av föräldraansvaret. Även i 

H.M v. Switzerland fann domstolen att det inte rörde sig om något frihetsberövande. I 

                                                
32 Engel and others v. the Nehterlands p 58. 
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fallet gjorde en kvinna gällande att hon mot sin vilja blivit placerad på ett vårdhem 

eftersom hon påstod sig ha blivit vanvårdad i sitt eget hem. På vårdhemmet hade hon 

ingen möjlighet att själv bestämma över saker i hennes vardag. Efter en tid på hemmet 

accepterade hon sin tillvaro och kvinnan kände sig mer bekväm. Vårdhemmet var 

placerat i ett område hon kände igen och hennes sociala kontaktutbyte bibehölls. Därför 

var det med hänsyn till omständigheter inte fråga om något frihetsberövande i detta 

fall.33   

I fallet HL v. the United Kingdom rörde det sig om en autistisk man som hade blivit 

förd till sjukhuset på grund av sitt självdestruktiva beteende. Personen hade inte motsatt 

sig tvångsintagningen vilket gjorde att det aldrig fattades något beslut om 

omhändertagande i ärendet. Dessutom försökte aldrig den intagne att själv lämna 

sjukhuset. Ändå fann domstolen att det rörde sig om ett frihetsberövande i enlighet med 

artikel 5 eftersom den intagne hela tiden stått under övervakning och skulle inte kunnat 

ha lämna sjukhuset på eget bevåg.  

Vad de ovan angivna fallen visar är att tvång nödvändigtvis inte behöver innebära 

att det rör sig om ett frihetsberövande. I det första fallet fanns det en legitim grund för 

mammans oroliga varningssignal. I det andra fallet konstaterade domstolen att det rörde 

sig om ett frihetsberövande även om mannen uttryckligen inte hade motsatt sig 

intagningen. Vad som spelade roll var i stället att omhändertagandet objektivt kunde 

uppfattas som frihetsberövande eftersom han inte kunde lämna sjukhuset utifrån sin 

egen vilja.  

 
 
5.4  Den samlade bedömningen ska vara avgörande 

 
I Guzzardi v. Italy anklagades en person för att ha haft samröre med den italienska 

maffian, vilket gjorde att han beordrades att leva på en liten ö utanför Sardiniens norra 

spets under totalt 16 månaders tid. Enligt Europadomstolens samlade bedömning 

utgjorde åtgärden ett frihetsberövande i konventionens mening. Ön i sig var inte 

speciellt stor och den levnadsyta som han hade begränsats att leva på utgjordes av 

endast 2,5 km2. I byn bodde bara människor som själva hade hamnat i en liknande 

situation. Han hade rätt till ett visst socialt liv eftersom han kunde leva med sin familj 

under större delen av tiden. Dessutom hade personerna som bodde på ön möjlighet att 

                                                
33 H.M v. Switzerland p 44-48. 
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utbyta kontakter med varandra efter tillstånd från myndigheterna. Han var skyldig att 

rapportera till myndigheterna två gånger om dagen vilka personer han haft kontakt med. 

Under totalt 15 timmar per dag hade han möjlighet att lämna sitt hem. I viss mån var 

han beroende av myndigheterna eftersom han kunde bli arresterad om han inte åtlydde 

deras beslut och följde de regler som gällde.34  

Var för sig ansågs dessa omständigheter inte utgöra något frihetsberövande enligt 

konventionens mening. Däremot ansågs Guzzardi ha blivit frihetsberövad vid en samlad 

bedömning. I fallet slog domstolen dessutom fast att skillnaden mellan ett 

frihetsberövande och en inskränkning av rörelsefriheten är en gradskillnad och inte en 

artskillnad.35 Detta torde innebära att det helt enkelt inte rör sig om två olika institut 

utan om två olika nivåer av begränsningar av en persons frihet. Ett frihetsberövande är 

alltså en mer ingripande åtgärd än en inskränkning av rörelsefriheten. Att det förhåller 

sig på detta viset är enligt mig inte något förvånande eftersom det skulle förefalla 

konstigt att kunna rättfärdiga ett frihetsberövande på de grunder som anges i 

tilläggsprotokoll 4 art 2. Där anges, som nämnts i tidigare kapitel, att inskränkningar 

kan göras på fler grunder än vad som anges i artikel 5. 

 
 

5.5  Varaktighetskriteriets betydelse i förhållande till tvångskriteriet  

 
Gillan and Quinton v. the United Kingdom handlade om frihetsberövanden i samband 

med protester i östra London år 2003. Med anledning av protesterna hade polisen 

stoppat två personer för att genomföra en visitation och genomsöka deras ryggsäckar. 

Själva huvudfrågan i fallet var inte huruvida personerna hade blivit frihetsberövade 

enligt artikel 5 eller inte. Domstolen uttalade emellertid att själva ingripandet inte hade 

pågått under längre tid än 30 minuter, vilket talade mot ett frihetsberövande. Däremot 

hade personerna varit tvungna att stanna kvar på platsen och underkasta sig polisens 

genomsökningar. Om de skulle ha vägrat att bli genomsökta hade polisen kunnat gripa 

dem. De riskerade även att bli intagna till polisstationen och ställas inför rätta. Detta så 

kallade element av tvång är signifikativt för frihetsberövanden enligt artikel 5.36 

Vad som utkristalliserats i detta fall är att tidsaspekten av ett ingripande inte enskilt 

ska vara avgörande för bedömningen. Återkopplat till vad som angivits ovan i 

                                                
34 Guzzardi v. Italy p 95. 
35 Guzzardi v. Italy p 93. 
36 Gillan and Quinton v. the United Kingdom p 57. 
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regeringens syn på frihetsberövanden visar detta fallet på en motsatt bedömning. Även 

om åtgärden varat under en kortare tid kan alltså andra faktorer tala för att det rör sig 

om frihetsberövanden enligt artikel 5. 

 
 
5.6 Sammanfattning 

 
Genom de ovan återgivna rättsfallen har jag försökt klargöra hur rättsläget ser ut när det 

kommer till frihetsberövanden enligt EKMR art 5. I fallet Engel and others v. the 

United Kingdom framkommer flera kriterier som domstolen ska ta hänsyn till i sin 

bedömning. Domstolen för dock ingen diskussion om vad varje enskilt kriterium 

innebär, vilket enligt min mening skapar en viss otydlighet. Kriterierna verkar flyta in i 

varandra och det finns inget som tyder på att ett kriterium skulle väga tyngre än något 

annat. I den fortsatta bedömningen för om PL 24 § är förenlig med Europakonventionen 

utgår jag därmed från att alla kriterier ska väga lika tungt. Vad som också ska tas med i 

bedömningen är själva situationen som åtgärden genomförs i. Mer om detta i nästa 

kapitel.  
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6 Austin and others v. the United Kingdom 
 
 
6.1 Inledning 

 
År 2012 kom en dom från Europadomstolen som förmodligen fått störst betydelse för 

polisens metoder att hantera ordningsstörande folkmassor. I fallet Austin and others v. 

the United Kingdom konstaterade domstolen att även kontexten ska beaktas vid 

bedömningen av ett frihetsberövande. Detta innebär att hänsyn måste tas till 

omständigheterna runtomkring den enskilda situationen i vilken en åtgärd genomförs. 

Tidigare har domstolen inte tagit hänsyn till detta kriterium, men numera torde alltså 

polisen kunna tillämpa PL 24 § på ett mer ingripande sätt. Domslutet innebär att polisen 

fått mycket mer vittgående möjligheter att spärra av områden. Därför är det av intresse 

att diskutera rättsfallet mer ingående eftersom utfallet självklart kan bli väldigt 

ingripande för de individer som drabbas. Inte bara potentiella bråkmakare, utan även 

lugna individer kan komma att drabbas av polisens avspärrningar. Den intressekonflikt 

som uppstår mellan en persons grundläggande rättigheter och polisens utökade 

befogenheter ställs därmed på sin spets. Av intresse är inte bara majoritetens åsikter, 

utan även minoritetens mycket kritiska ståndpunkt belyses nedan.   

 
 
6.2 Omständigheterna runt fallet 
 
I samband med första maj-demonstrationer i London år 2001 befarade polisen att det 

skulle komma att ske allvarliga ordningsstörningar. Genom underrättelsearbete hade 

polisen fått fram information om att vänsterextrema grupper skulle demonstrera vid 

flera olika platser i London. Själva huvudevenemanget beräknades att starta vid Oxford 

Circus klockan 16.00. Polisen befarade att en kärna på 500 - 1000 extrema 

demonstranter skulle söka sig till platsen för att skapa allmän oordning och 

konfrontation med polisen. Enligt polisen fanns det en verklig risk för personskador och 

egendomsskador. Även dödsfall kunde tänkas uppkomma. Polisstyrkan den dagen 

bestod av 6 000 man, vilket med all sannolikhet var den största numerära polisinsats 

som någonsin förekommit i London.  

På morgonen, den första maj, förekom mindre demonstrationer runt om i London. 

Klockan 13.00 började demonstranterna att samla sig runt World Bank’s kontor. En 
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timme senare hade nästan 1 500 personer anslutit sig till skaran demonstranter. Flera av 

personerna bar ansiktsmask. Den tidiga ankomsten överraskade polisen som hade räknat 

med att demonstrationen skulle starta några timmar senare. På grund av den ökade 

risken för person- och sakskador valde polisen att spärra av området. Klockan 14.20 var 

området avspärrat, men efter bara fem minuter planerade polisen att göra en första 

lättnad på avspärrningen. Problemet var att polisen ganska omgående insåg att 

situationen var alldeles för hotfull för att den skulle kunna släppa avspärrningarna. Flera 

nya försök gjordes för att lätta på avspärrningarna, men hela tiden fick polisen avbryta 

på grund av de mycket allvarliga oroligheter som förekom. Först klockan 21.45 togs 

avspärrningarna bort helt och hållet.   

Med anledning av polisens avspärrningar ansåg flera personer att de hade blivit 

frihetsberövade enligt EKMR art 5. Den första personen, Ms Austin, var medlem i 

socialistpartiet och hade deltagit vid flera andra liknande demonstrationer. Efter att hon 

den dagen lämnat sitt barn på dagis begav hon sig till Oxford Circus för att demonstrera 

mot globaliseringen. Hon kom fram till platsen klockan 14.00 och ville lämna den runt 

klockan 15.45 för att hämta sitt barn igen. Polisen vägrade vid flera tillfällen att släppa 

henne igenom avspärrningarna. Först efter sju och en halv timme kunde hon lämna 

området. 

Den andra personen som ansåg sig ha blivit frihetsberövad den dagen hade försökt 

att ta sig till en bokaffär. Eftersom området var avspärrat valde han, efter polisens 

uppmaningar, att ta en annan väg för att nå fram till affären. Det hela slutade med att 

även han blev intvingad i avspärrningarna och blev kvar där till klockan 21.20. Den 

tredje personen hade ingen koppling till demonstrationerna överhuvudtaget. Hon 

arbetade i området runt Oxford Circus och var vid tillfället på lunchrast. När hon skulle 

återgå till sitt arbete blev hon förhindrad att ta sig dit på grund av polisavspärrningarna. 

Hon hölls inspärrad till klockan 21.35. Även den fjärde personen arbetade vid Oxford 

Circus. Han blev också instängd på grund av polisens avspärrningar och kunde först 

klockan 20.00 lämna området. Alla dessa personer menade att de hade blivit 

frihetsberövade i den mening som avsågs i EKMR artikel 5. 
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6.3 De inhemska domstolarna 

 
Första instans konstaterade att polisen haft fog för sina farhågor om en stökig 

demonstration. Med hänsyn till det våld som förekommit vid tidigare demonstrationer, 

polisens underrättelseinformation samt avsaknaden på samarbetsvilja från 

demonstranternas sida, hade polisen befogad anledning att anta att det skulle 

förekomma allvarliga ordningsstörningar och skador på egendom. Polisen hade ingen 

annan möjlighet att lösa situationen än att spärra av området klockan 14.00. Tanken 

med åtgärden var att säkerställa människors säkerhet, att egendom inte skulle komma att 

förstöras samt att skydda tredje man.37 Enligt domstolen fanns det ingen möjlighet till 

kollektiva frisläppningar. Domstolen bedömde att ungefär 40 % av deltagarna visade 

brist på samarbete och att många av deltagarna slängde diverse saker mot polisen. 

Enligt domstolen hade polisen en skyldighet att ingripa mot dessa ordningsstörande 

folkmassor och de gjorde allt i sin makt för att undvika omfattande förstörelse.38 Även 

om domstolen konstaterade att det rörde sig om en väldigt kaosartad situation fann den 

att polisens åtgärder att spärra av större områden inneburit ett frihetsberövande enligt 

konventionens mening. Frihetsberövandet rättfärdigades dock eftersom syftet varit att 

kvarhålla folkmassan på plats, vilket skulle underlätta för polisen att gripa alla de 

personer som misstänktes för att ha begått brott. Därmed var frihetsberövandet 

försvarligt utifrån EKMR artikel 5:1 c.39  

Domen överklagades och i nästa instans uttalade domstolen att polisen hade 

befogenhet att förhindra oordning på bekostnad av oskyldiga människors rätt att lagligt 

uttrycka sina åsikter. Detta gällde dock bara när alla andra möjligheter för att undvika 

ordningsstörningar hade uttömts och när åtgärderna både varit nödvändiga och stått i 

proportion till resultatet. När domstolen applicerade denna grundsats på fallet med Ms 

Austin kom den fram till att polisens åtgärder inte inneburit att hon hade blivit 

frihetsberövad enligt artikel 5. I domstolens bedömning gjordes en jämförelse med hur 

polisen hanterar folkmassor vid fotbollsmatcher. Vid sådana evenemang är det inte 

ovanligt att polisen spärrar av områden vilket kan leda till att personer blir inspärrade 

under längre tid än vad som beräknats från början. Polisen vidtar ofta dessa åtgärder för 

att skydda individer i folkmassorna samt för att undvika våldsamheter mellan olika 

                                                
37 Austin and others v. the United Kingdom p 26.  
38 Austin and others v. the United Kingdom p 28. 
39 Austin and others v. the United Kingdom p 31. 
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supportergrupperingar. Ett annat exempel är när polisen spärrar av vägar vid bilolyckor, 

vilket kan resultera i att bilister blir sittandes i köer flera timmar. Domstolen menade att 

det fanns likheter mellan dessa fall och Ms Austin. Polisen hade inga andra möjligheter 

än att upprätta avspärrningarna på det sättet som de gjorde. Den förväntade sig att kunna 

släppa ut personerna under ordnade förhållanden efter cirka 2 timmar. Det var en 

dynamisk, kaotisk och förvirrad situation i vilken en stor grupp demonstranter hotade 

den allmänna ordningen. Med hänsyn till dessa omständigheter menade domstolen att 

den ursprungliga avspärrningen inte kunde ses som ett frihetsberövande enligt artikel 

5.40  

Ms Austin och de övriga personerna överklagade till sista instans. Där ogillades 

överklagandet och de olika domarna kom till likalydande slutsatser. I domskälen 

noterades att det i EKMR artikel 5 inte fanns någon möjlighet att rättfärdiga ett 

frihetsberövande för att främja allmän säkerhet eller till stävjandet av allmän ordning. 

Domstolen menade vidare att alla åtgärder måste vara proportionerliga och inte styras 

av godtycke. Därför kunde inte sökandena vinna bifall i sista instans.41  

 
 

6.4 Europadomstolens domskäl 
 
För första gången skulle Europadomstolen pröva ett ärende gällande EKMR artikel 5 

och frihetsberövandet av en grupp människor som stört den allmänna ordningen. 

Inledningsvis konstaterade domstolen att konventionen är ett levande instrument som 

måste tolkas i ljuset av den allmänna rättsutvecklingen och de idéer som förekommer i 

demokratiska stater. Dessutom konstaterades att konventionen måste läsas och tolkas 

som en helhet för att man ska kunna få en sammanhängande blick över de olika 

bestämmelserna.42  

När det gäller TP 4 art 2 menade domstolen att det kan föreligga en positiv 

skyldighet för stater att vidta åtgärder för att skydda individer från att drabbas av 

brottsliga gärningar. Hänsyn måste tas till svårigheterna att hantera uppkomna problem i 

dagens moderna samhälle, oförutsebarheten av det mänskliga beteendet samt de resurser 

som finns att tillgå.43 Dessutom har tekniken gjort det möjligt för demonstranter att på 

                                                
40 Austin and others v. the United Kingdom p 34-35. 
41 Austin and others v. the United Kingdom p 36-37. 
42 Austin and others v. the United Kingdom p 53-54. 
43 Austin and others v. the United Kingdom p 55, Giuliani and Gaggio v. Italy p 44. 
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ett snabbt sätt kommunicera med varandra vilket kan leda till mycket snabbare 

förflyttningar. Polisen ställs därför inför nya utmaningar som kanske inte fanns vid 

konventionens tillkomst. Det kan därför inte vara meningen att artikel 5 ska tolkas på ett 

sådant sätt att polisens arbete för att förhindra ordningsstörningar i praktiken blir 

omöjligt.44   

Domstolen hänvisade till tidigare rättsfall i sitt försök att förklara innebörden av 

artikel 5. Utgångspunkten för huruvida någon har blivit berövad friheten i enlighet med 

artikel 5 är den konkreta situationen. Därtill måste hänsyn tas till karaktären, 

varaktigheten, effekten samt på vilket sätt åtgärden genomförs. Skillnaden mellan ett 

frihetsberövande och en inskränkning av rörelsefriheten är en gradskillnad och inte en 

artskillnad.45 Domstolen uttalade vidare att syftet med en åtgärd, exempelvis en 

avspärrning, inte är en faktor som ska tas i beaktande för att avgöra om det rör sig om 

ett frihetsberövande. Exempelvis utgör ett underliggande allmänintresse, såsom att 

skydda samhället i stort från hot, inte någon grund som bör tas med i bedömningen för 

frihetsberövandet. Däremot kan detta vara av intresse vid bedömningen av om åtgärden 

kunnat rättfärdigas enligt förutsättningarna i punkterna a – f.46  

Vidare uttalade domstolen att de ovan nämnda kriterierna för frihetsberövande gör 

det möjligt att även beakta kontexten och omständigheterna som ligger till grund för 

själva åtgärden. Kontexten är således en mycket viktigt faktor som bör tillmätas stor 

betydelse i bedömningen. Liksom domarna i Court of Appeal och House of Lords 

noterade Europadomstolen att personer i allmänhet accepterar att tillfälligt få sin 

rörelsefrihet inskränkt vid exempelvis bilolyckor och fotbollsmatcher. Vid sådana 

förhållanden menar Europadomstolen att det inte rör sig om några frihetsberövande 

åtgärder så länge dessa är orsakade av en oundviklig situation som ligger utanför 

myndigheternas kontroll och är nödvändiga för att undvika en verklig risk för person- 

och sakskador.47  

En bedömning måste göras utifrån sakomständigheterna i den konkreta situationen. 

Även om det förelegat olikheter mellan de olika personernas respektive medverkan vid 

demonstrationerna (en person var aktiv medan de tre andra var förbipasserande) ansåg 

domstolen att detta inte skulle ha någon betydelse för bedömningen om det handlat om 

                                                
44 Austin and others v. the United Kingdom p 56.  
45 Austin and others v. the United Kingdom p 57. 
46 Austin and others v. the United Kingdom p 58. 
47 Austin and others v. the United Kingdom p 59. 
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ett frihetsberövande eller inte. Enligt domstolen talade den tvingande avspärrningens art 

för att det var fråga om ett frihetsberövande. Även tidsaspekten samt den fysiska 

oförmågan att lämna platsen talade för ett frihetsberövande.48 

Vad domstolen måste beakta därtill är karaktären av åtgärden samt på vilket sätt 

åtgärden genomförs. Domstolen konstaterade att åtgärden, det vill säga avspärrningarna, 

genomfördes för att isolera en större folksamling under instabila och farliga 

förhållanden. Att spärra av området för att få kontroll på situationen var en taktik från 

polisens sida för att undvika att andra åtgärder behövdes göras, vilket skulle kunna ha 

lett till mer omfattande skador. Därför menade domstolen att avspärrningen var den 

minst inskränkande och den mest effektiva åtgärden att använda sig av.49  

Även Europadomstolen menade att det inte gick att ange en viss specifik tidpunkt 

för när avspärrningen kunde anses ha övergått från en inskränkning av rörelsefriheten 

till att bli ett frihetsberövande. Enligt domstolen var det värt att notera polisens försök 

till kontinuerlig frigivning. Redan efter fem minuter påbörjades det första försöket, men 

det fick avbrytas på grund av oroligheterna. Polisen planerade frisläppningar löpande 

från det att avspärrningarna gjordes till dess att hela folksamlingen fått klartecken att 

lämna platsen. Utifrån omständigheterna menade därför domstolen att avspärrningarna 

inte kunde anses ha inneburit ett sådant frihetsberövande som avses i EKMR art 5. 

Eftersom det inte varit frågan om något frihetsberövande var det inte nödvändigt för 

domstolen att gå in på bedömningen av huruvida frihetsberövandet varit försvarligt med 

hänsyn till punkterna b och c i artikeln.50 Domstolen poängterade också att slutsatsen 

byggde på de specifika och exceptionella omständigheterna i just det här enskilda fallet. 

Det är högst troligt att det kunde ha blivit en annan utgång om omständigheterna varit 

annorlunda.51 

 
 

6.5 Skiljaktiges åsikter 

 
Minoriteten delade inte den breda majoritetens åsikt om att det inte rörde sig om ett 

frihetsberövande i det här fallet. I stället menade minoriteten att majoritetens tolkning 

kunde ge uttryck för att en åtgärd inte räknas som frihetsberövande när polisen anser det 

                                                
48 Austin and others v. the United Kingdom p 63-64. 
49 Austin and others v. the United Kingdom p 65-66. 
50 Austin and others v. the United Kingdom p 67. 
51 Austin and others v. the United Kingdom p 68. 
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nödvändigt att använda avspärrningar och inskränkande åtgärder för ett legitimt syfte 

som den breda allmänheten accepterar.52  

De poängterade att domstolens åsikt alltid varit att själva intentionen eller syftet 

med en åtgärd inte kan tas in i bedömningen för att avgöra huruvida det rör sig om ett 

frihetsberövande eller inte. Den typen av omständigheter är endast relevant när man ska 

avgöra om frihetsberövandet går att rättfärdiga enligt punkterna (a) – (f) i artikel 5:1. 

Dessutom ska det inte göras någon skillnad mellan frihetsberövanden på grund av 

allmän oordning och frihetsberövanden som grundar sig på någonting annat. Om detta 

vore möjligt skulle stater kunna kringgå de krav som uppställs i artikel 5 och 

frihetsberöva personer på fler grunder än vad som anges däri, så länge åtgärden anses 

nödvändig.53  

Bland annat tog minoriteten upp fallet A. and Others v. the United Kingdom som 

handlade om ett potentiellt hot mot den nationella säkerheten. I detta fall accepterade 

inte domstolen regeringens argument om att artikel 5 tillät en avvägning mellan en 

individs rätt till frihet och statens intresse av att skydda sin befolkning från ett 

terroristhot. Det argumentet var oförenligt med domstolens behörighet under punkten (f) 

men också oförenligt med principen om att (a) – (f) räknas som en uttömmande lista av 

undantag från rätten att inte bli frihetsberövad. Ett frihetsberövande måste alltså falla in 

under de specifika punkterna som anges i artikeln för att anses lagligt.54 

Vidare menade minoriteten att majoritetens uttalanden varit farliga eftersom 

avgörandet i princip innebär att det blir fritt fram för polisen att spärra av områden om 

det krävs för att förhindra att den allmänna ordningen störs. I p. 60 uttalar nämligen 

domstolen: ”It cannot be excluded that the use of containment and crowd-control 

techniques could, in particular circumstances, give rise to an unjustified deprivation of 

liberty in breach of Article 5 § 1. In each case, article 5 § 1 must be interpreted in a 

manner which takes into account the specific context in which the techniques are 

deployed, as well as the responsibilities of the police to fulfil their duties of maintaining 

order and protecting the public, as they are required to do under both national and 

Convention law”.  

Även minoriteten konstaterade att det inte skulle finnas någon möjlighet att 

rättfärdiga avspärrningarna i förevarande fall under punkterna (b) och (c) om åtgärden 

                                                
52 Austin and others v. the United Kingdom joint dissenting opinion p 3. 
53 Austin and others v. the United Kingdom joint dissenting opinion p 4-5. 
54 Austin and others v. the United Kingdom joint dissenting opinion p 6. 
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varit att klassificera som ett frihetsberövande. Det rådde inga tvivel om att polisen 

hanterade en mycket svår situation, men det förefaller enligt minoriteten som att polisen 

valt att prioritera effektivitet. Den mest praktiska lösningen blev då att hålla alla 

innanför avspärrningarna. Dessutom ansåg minoriteten att det skulle göras en åtskillnad 

mellan de olika individerna innanför avspärrningarna. Majoriteten menade att det inte 

spelade någon roll att den ena personen var aktiv demonstrant medan de andra endast 

varit förbipasserande. Vidare anförde majoriteten, som nämnts ovan, att den inte kunnat 

ange en specifik tidpunkt för när åtgärden övergått från en rörelseinskränkning till att bli 

ett frihetsberövande. Enligt minoriteten är det dock oklart vad uttalandet syftar på. Var 

det överhuvudet taget inget frihetsberövande före klockan 21.30 eller kom det att bli ett 

sådant någon gång dessförinnan, men osäkert exakt när?55  

Slutligen noterade minoriteten att domstolen inte beaktat rättsfallet Gillan and 

Quinton v. the United Kingdom, som till viss del också handlade om tillämpningen av 

artikel 5 vid en demonstration. I det fallet fann domstolen att det rörde sig om ett 

frihetsberövande. Även om personerna i det fallet endast hade blivit stannande och 

genomsökta under en tid som inte överstigit 30 minuter hade åtgärden inneburit att 

personerna helt och hållet blivit berövade sin rörelsefrihet. De hade blivit kvarhållna för 

att undergå kroppsvisitationer och om de vägrade detta riskerade de att bli arresterade 

och medtagna till polisstationen för att ställas till ansvar för brott. Den omständigheten 

är signifikativ för en frihetsberövande åtgärd enligt artikel 5. Vid en jämförelse mellan 

fallen kom minoriteten fram till att Ms Austin och de övriga sökandena hade blivit 

instängda på en relativt liten yta tillsammans med 3 000 andra personer. Deras 

rörelseförmåga var väldigt inskränkt och de var endast tillåtna att stå eller sitta på 

marken. Dessutom hade de inte tillgång till toaletter, mat eller vatten. Avspärrningen 

upprätthölls av flera hundra kravallutrustade poliser. Personerna som befann sig 

innanför avspärrningarna var hela tiden underställda polisens anvisningar. Dessutom 

hade polisen rätt att använda våld för att hantera folkmassan. Om personerna vägrade att 

lyda polisens order kunde de bli straffade. Alla i folkmassan hade blivit instänga mellan 

6 - 7 timmar. Med hänsyn till alla dessa omständigheter fann minoriteten att det rört sig 

om ett frihetsberövande enligt artikel 5 EKMR.56  

 

                                                
55 Austin and others v. the United Kingdom joint dissenting opinion p 9-11. 
56 Austin and others v. the United Kingdom joint dissenting p13-15. 



 

 

39 

6.6 Sammanfattning 

 
Det mest intressanta i detta fall är att Europadomstolen valt att lägga till ytterligare ett 

kriterium för bedömningen av om ett frihetsberövande ska anses ha skett eller inte. 

Genom att även blanda in kontexten verkar polisen numera fått väldigt stora möjligheter 

att hantera folkmassor som uppträder ordningsstörande utan att det för den skull innebär 

att personerna blir frihetsberövade. Om domstolen skulle ha konstaterat att det rört sig 

om ett frihetsberövande enligt konventionens mening hade det ändå inte gått att 

rättfärdiga åtgärden enligt punkterna (a) – (f). Anledningen till detta är att ingen av 

punkterna anger oordning som ett skäl för frihetsberövande. 

Jag delar minoritetens uppfattning att det faktiskt rörde sig om ett frihetsberövande 

enligt EKMR art 5. Givetvis handlade det om en mycket kaotisk situation, men det 

förefaller som att polisen har prioriterat den mest effektiva lösningen, vilket även 

minoriteten påpekat. Det är även intressant att domstolen går emot sina egna 

avgöranden, framför allt tänker jag på Gillan and Quinton. I det fallet konstaterades att 

de som stannats för att genomgå en visitation riskerade att straffas om de vägrade att 

lyda polisens order. I Austin-fallet ställdes personerna inför samma dilemma. Om de 

hade försökt lämna området skulle de förmodligen ha gripits. I enlighet med 

minoritetens uttalanden går det också att rikta kritik mot majoritetens uppfattning att 

alla inom avspärrningarna skulle bedömas på samma grunder. Risken att även lugna 

individer skulle drabbas av polisens avspärrningar var hög. I nästa kapitel kommer jag 

att vidareutveckla hur jag ställer mig till majoritetens och minoritetens resonemang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

7 Avspärrningar och förenligheten med EKMR art 5 
 
 

7.1 Inledning 

 
I svenska förarbeten går det inte att finna någon redogörelse alls för hur avspärrningar 

enligt PL 24 § förhåller sig till de kriterier som ställts upp på frihetsberövanden i 

Europadomstolens praxis. Anledningen till detta är inte helt klarlagd. En rimlig, men 

inte okritisk förklaring, skulle kunna vara att det helt enkelt inte är ett stort problem. 

Polisavspärrningar och dess konsekvenser skulle möjligtvis ligga så pass långt ifrån 

frihetsberövanden i konventionens mening att det inte ens vore lönt att diskutera det. En 

annan förklaring skulle kunna vara att man får finna diskussioner om frihetsberövanden 

enligt artikel 5 i andra författningskommenterar och förarbeten. PL 24 § tillkom 1998 

vilket innebär att Europakonventionen redan hade införlivats i svensk rätt. EKMR som 

instrument gjordes på den tiden inte gällande i samma omfattning som idag. Det är 

möjligt att detta skulle kunna vara en förklaring till de bristfälliga förarbetsuttalandena. 

Å andra sidan går det att finna diskussioner om förenligheten mellan PL 13 § och 

EKMR. När sedan det utvidgade avlägsnandet tillkom för att effektivisera polisens 

arbete gjordes det vissa tilläggsuttalanden i förarbetena.  

Med anledning av att det inte förts någon diskussion i förarbetena om PL 24 § 

förenlighet med EKMR anser jag att det vore av högsta intresse att belysa de eventuella 

problem som kan göras gällande. Enligt min mening är det inte självklart att åtgärder 

enligt PL 24 § helt och hållet skulle vara förenliga med konventionen. Att därför 

klargöra bilden angående detta är huvudsyftet med uppsatsen. I det följande applicerar 

jag därför de kriterier som ställts upp i Europadomstolens praxis gällande 

frihetsberövanden på situationer då avspärrningar enligt PL 24 § används. 

Europadomstolen ska med avstamp i den konkreta situationen ta hänsyn till själva 

karaktären av åtgärden, hur lång tid som åtgärden varat samt vilka konsekvenser 

åtgärden medfört. Numera synes även kontexten beaktas samt hur själva avspärrningen 

rent subjektivt och objektivt uppfattas. De subjektiva och objektiva momenten kommer 

att diskuteras fortlöpande under respektive kriterium. Även om det enligt min mening är 

oklart vad den exakta innebörden är av respektive kriterium kommer jag i den mån det 

går försöka beskriva dessa med hjälp av Europadomstolens praxis som utgångspunkt. 
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7.2 Karaktären av åtgärden 

 
 Vilken typ av karaktär har då en åtgärd enligt PL 24 § som innebär att personer inte 

tillåts ta sig in på ett område eller att de stängs inne genom avspärrningar? 

Avspärrningar vid exempelvis fotbollsmatcher innebär allt som oftast att supportrar 

och andra personer är tvingade att ta andra vägar än vad som början kanske varit tänkt. I 

vissa fall kanske avspärrningarna endast vållar en obetydlig olägenhet för personerna i 

fråga. Det kan handla om att man är tvungen att välja en annan väg med bilen eller att 

man är tvungen att ta sig till arenan via en sidogata. I andra fall kan det förekomma 

mycket hotfulla situationer där polisen verkligen måste spärra av större områden för att 

få bukt med eventuella ordningsstörningar. Självklart är varje situation av egen karaktär, 

vilket gör det svårt att rent generellt säga att alla avspärrningar leder till att personer blir 

frihetsberövade. Exempelvis talar åtgärdens karaktär knappast för ett frihetsberövande 

om avspärrningen inte påverkar någon persons frihet överhuvudet taget. Ett exempel 

skulle kunna vara att polisen spärrar av ett mindre område runt en valstuga i samband 

med att en känd företrädare för partiet är där för att tala. Avspärrningen kan då ha gjorts 

på ett sådant sätt att polisen upprättat avspärrningsband runt exempelvis 

partiföreträdarens tjänstebilar och ett mindre område runt omkring. Ett annat exempel 

kan vara att polisen anvisar väg vid efter en fotbollsmatch enligt PL 24 § st 2. Kanske 

rör det sig om fredliga supportrar som ska ta sig från arenan till närmaste 

tunnelbanestation. Om polisen endast följer med som en säkerhetsåtgärd utan att det 

skulle finnas några indikationer på ordningsstörningar borde det tala för att det inte rör 

sig om något frihetsberövande. Om polisen endast följer med för att leda ett 

demonstrationståg i rätt riktning borde detta inte heller tala för att det handlar om något 

frihetsberövande. Antalet poliser som går vid sidan av tåget kan enligt min mening ha 

betydelse för hur man ska se på själva karaktären av åtgärden. Om det endast handlar 

om ett fåtal poliser utan kravallutrustning som går vid sidan av tåget torde detta tala 

emot att det rör sig om en frihetsberövande åtgärd. Men vad händer om det i stället rör 

sig om mycket längre sträckor? Kanske rör det sig om mycket våldsamma 

demonstranter eller ett gäng huliganer som är på väg från arenan? I ett sådant läge kan 

det krävas fler poliser och inte sällan är de utrustade med hjälmar och annan 

förstärkningsutrustning. Poliserna går vid dessa tillfällen vid sidan av tåget med syftet 

att leda dessa i rätt riktning. Ett annat syfte kan vara att förhindra allvarliga 

ordningsstörningar som redan uppkommit eller kan tänkas uppkomma. Det kan dels 
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handla om att skydda de personer som går med i tåget, dels handla om att skydda 

personer som befinner sig utanför demonstrationståget. I det senare fallet kan det handla 

om både motdemonstranter och tredje man. Det kan även handla om att skydda 

egendom från att förstöras. Även om karaktären av en åtgärd att anvisa väg inte talar för 

att det rör sig om något frihetsberövande finns det undantag. Enligt exemplet ovan kan 

polisen tvingas arbeta på ett sådant sätt att personerna som får sin väg anvisad anser att 

de blivit frihetsberövade. De har ingen möjlighet att ta sig därifrån utan polisens 

tillstånd. Om de försöker att bryta sig loss kommer polisen att ingripa. Dessa 

omständigheter skulle kunna tala för att det rör sig om en frihetsberövande åtgärd.  

Vid högriskmatcher i fotboll finns det betydande risker för allvarliga 

ordningsstörningar. Som nämnts inledningsvis i uppsatsen är en av polisens 

huvuduppgifter att förhindra att ordningsstörningar uppkommer. Som ett led i att 

förebygga att supportrar till olika lag ska drabba samman upprättas det ofta 

avspärrningar av olika dignitet. Det kan röra sig om enklare avspärrningar i närheten av 

arenan, men det kan också röra sig om mer ingripande åtgärder. När fotbollssupportrar 

drabbar samman i samband med fotbollsmatcher finns det stora risker för person- och 

sakskador. Den hatiska stämningen mellan supportrarna leder inte sällan till 

konfrontationer som i princip är oundvikliga. Polisen har i dagsläget inte resurser att 

förhindra alla brott och ordningsstörningar som kan tänkas uppkomma vid 

fotbollsmatcher. I praktiken är det enligt min mening tveksamt om det ens går att ställa 

de kraven på polisen. Självklart ska polisen verka för att förhindra ordningsstörningar, 

men att det skulle leda till att inga ordningsstörningar alls förekom är enligt min mening 

inte troligt. Risken för allvarliga ordningsstörningar i samband med fotbollsmatcher kan 

leda till att polisen tvingas ringa in en större grupp supportrar för att undvika att de ska 

drabba samman med motståndarsupportrar. Ett beslut om avspärrningar i ett sådant fall 

skulle kunna uppfattas som en frihetsberövande åtgärd sett utifrån karaktärskriteriet. 

Kravallutrustade poliser med batonger och skällande hundar är inget man som enskild 

individ sätter sig upp emot. Ju fler poliser desto mer ingripande får åtgärden anses vara.  

I förarbetena nämns att det endast rör sig om en inskränkning i rörelsefriheten när 

polisen säger åt någon att under en kort stund stanna kvar på en plats. Om däremot 

polisen tar en person i förvar i en av polisens arrestceller ska detta betraktas som ett 

frihetsberövande.57 I samband med avspärrningar vid allvarliga ordningsstörningar 

                                                
57 SOU 1993:60 s 129 ff. 
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handlar det inte om att föra personerna till någon arrestcell. Det är inte själva syftet med 

åtgärden. I sådana fall skulle polisen kunna använda sig av PL 13 §, vilket i och för sig 

skulle bli mycket ineffektivt eftersom det vid tillämpningen av denna paragraf krävs en 

individuell bedömning av varje enskilt fall. Polisen skulle även kunna använda sig av 

utvidgade avlägsnanden i PL 13 c § st 2, vilket idag används flitigt i samband med 

fotbollsmatcher. Ibland kan det dock uppstå situationer där det inte finns någon 

möjlighet att använda sig av dessa två lagrum. Kanske har syftet inte från början varit 

att avlägsna eller omhänderta personerna utan polisen har endast velat få kontroll på en 

mycket kaosartad situation. Exempelvis ledde händelserna i Göteborg år 2001 till att 

polisen spärrade av områden vilket innebar att personer inte kunde ta sig ut ur polisens 

avspärrningar. När polisen använder sig av avspärrningar för att kontrollera större 

folkmassor finns det enligt min mening flera liknelser med frihetsberövanden. Polisen 

kan bland annat beordra personer att inte lämna avspärrningarna. Tanken kanske inte är 

att personerna ska föras till en polisstation, men de är hela tiden beroende av polisens 

befallningar. Någon möjlighet att på eget bevåg lämna området utan polisens 

godkännande finns inte. Däremot är det möjligt att personerna fortfarande kan prata 

med varandra, vilket innebär att den sociala kontakten inte bryts. Detta är något som 

skulle kunna tala emot ett frihetsberövande. Om personerna hade blivit omhändertagna 

skulle de inte ha samma sociala utbyte emellan sig. En jämförelse torde kunna göras 

med Gillan and Quinton v. the United Kingdom. I detta fall konstaterade domstolen som 

bekant att det rörde sig om en frihetsberövande åtgärd när polisen tvingade personerna 

att stanna kvar på platsen för att bli visiterade. Tvång är som domstolen nämnt 

signifikativt för frihetsberövanden enligt artikel 5. Sammanfattningsvis finns det 

omständigheter som både talar för och emot att karaktären av åtgärden skulle utgöra ett 

frihetsberövande enligt konventionens mening.  

 
 

7.3 Varaktigheten  

 
I PL 24 § anges inte hur länge en avspärrning får pågå. Till skillnad för vad som gäller 

vid utvidgade avlägsnanden torde en avspärrning kunna verkställas på ett sådant sätt att 

rörelsefriheten för de som befinner sig innanför avspärrningen inskränks under längre 

tid än två timmar. Sällan ställs dock polisen inför dilemmat att ringa in en grupp 

människor under en längre tid. Dessutom finns det ofta inte polisiära resurser för en 
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avspärrning som varar under så pass lång tid. I förarbetena till PL 13 c § st 2 angav 

regeringen sin syn på varaktighetskriteriet. Enligt regeringen och de flesta 

remissinstanserna var det förenligt med Europakonventionen att ha en bestämmelse om 

utvidgade avlägsnanden som tillåter ett verkställande på upp till två timmar. Tidsfristen 

i det fallet startar när den ordningsstörande folkmassan avskilts av polisen och hålls 

kvar i väntan på transport från platsen. Avlägsnandet får sedan fortgå till dess att 

personerna släpps av. Vid avspärrningar torde enligt min mening inskränkningen av 

rörelsefriheten börja redan då polisen uppmanar folket att stanna kvar på en viss plats. 

Att själva avspärrningen i sig inte hunnit upprättats har ingen betydelse så länge 

personerna inte kan ta sig därifrån.  

I Vasileva v. Denmark hamnade en kvinna i en dispyt med en biljettkontrollant på 

en buss. Enligt kontrollanten hade inte kvinnan en giltig biljett vilket ledde till att 

kvinnan skulle påföras en straffavgift. Efter att kvinnan vägrat att uppge sin identitet 

och sin adress tillkallades polis till platsen. Kvinnan omhändertogs och placerades i en 

arrestcell i nästan 14 timmar. Anledningen till omhändertagandet var att hon vägrat att 

uppge sin identitet. Enligt domstolen utgjorde åtgärden ett frihetsberövande i enlighet 

enligt artikel 5 eftersom den tid som hon kvarhållits inte stod i rimlig proportion till 

resultatet.58 En liknande slutsats kom domstolen fram till i fallen Jecius v. Lithuania och 

Hilda Hafsteinsdóttir v. Iceland. I det förra fallet ansågs en man ha blivit frihetsberövad 

då han suttit häktad i 15 månader misstänkt för mord. I det senare fallet ansågs en 

kvinna ha blivit frihetsberövad då hon återupprepade gånger omhändertagits för fylleri. 

Vid varje tillfälle hade hon placerats i en cell för tillnyktring mellan 6 - 10 timmar. En 

avspärrning som innebär att personer spärras in endast en kortare tidsperiod torde enligt 

dessa rättsfall inte vålla några större problem. Med hänsyn till Austin and others v. the 

United Kingdom verkar inte heller avspärrningar som leder till att personer får sin 

rörelsefrihet inskränkt under en tid av 7 timmar ha någon större betydelse. I Austin-

fallet ansåg som bekant Europadomstolen att åtgärden inte utgjorde ett 

frihetsberövande. Visserligen bygger Austin-fallet på att även kontexten ska beaktas, 

men däremot framkom i domen att tidsaspekten i sig talade för att det rörde sig om ett 

frihetsberövande. Någon djupare diskussion av tidskriteriet gick inte domstolen in på.59 

 

                                                
58 Vasileva v. Denmark p 7-8 samt 41. 
59 Austin and others v. the United Kingdom p 64. 
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Med hänsyn till vad som gäller vid utvidgade avlägsnanden torde avspärrningar på två 

timmar inte utgöra något problem. Detta ligger i vart fall i linje med regeringens och de 

flesta remissinstansernas uppfattning i förarbetena till PL 13 c § st 2. Det man bör ha i 

åtanke är att varaktigheten i sig inte är avgörande för bedömningen. När flera andra 

faktorer talar för att det rör sig om ett frihetsberövande påverkas inte bedömningen av 

det faktum att åtgärden endast pågått en kortare tid. I fallet Rantsev v. Cyprus arbetade 

en kvinna från Ryssland som cirkusartist i Cypern. Hennes manager började efter en tid 

misstänka kvinnan för att befinna sig i landet illegalt och tog därför med henne till 

polisstationen. Väl där ombads managern att ta med sig kvinnan tillbaka dagen efter 

eftersom polisen behövde tid för att kontrollera hennes identitetsuppgifter. Managern 

beslutade därför att låsa in kvinnan i en lägenhet för att hon inte skulle kunna fly. Efter 

två timmar försökte hon med all sannolikhet att fly när hon hoppade ut genom fönstret. 

Dessvärre avled hon på grund av fallet.60 Europadomstolen konstaterade att 

omständigheterna i fallet inte helt gick att klarlägga, men att kvinnan förmodligen 

befunnit sig i lägenheten mot sin vilja. Anledningen till att hon hoppade ut genom 

fönstret var antagligen för att hon ville fly därifrån. Mycket talade därför för att det 

rörde sig om ett frihetsberövande. Att kvinnan endast varit instängd i lägenheten under 

2 timmar hade ingen betydelse för bedömningen.61 Även i Iskandarov v. Russia 

uttalades att tidsaspekten inte är en avgörande faktor för att fastställa om det rör sig om 

ett frihetsberövande. I fallet blev en oppositionsledare från Tadzjikistan deporterad till 

sitt hemland Ryssland mot sin egen vilja. Han menade att han löpte stor risk att bli 

utsatt för tortyr i sitt hemland. Även i detta fall var inte omständigheterna helt klarlagda, 

men det konstaterades i vart fall att han transporterats med både bil och flyg. Han hade 

även blivit övervakad av ryska agenter. Enligt domstolen spelade det ingen roll att han 

bevakats av de ryska agenterna under en relativt kort tidsperiod. Det rörde sig ändå om 

ett frihetsberövande enligt artikel 5. 

I Gillan and Quinton v. the United Kingdom kvarhölls som bekant två personer av 

polis under 30 minuters tid. Återigen uttalade domstolen att den korta tidsperioden inte 

var avgörande för bedömningen om det förelåg ett frihetsberövande. I detta fall var det 

andra faktorer som gjorde att domstolen ansåg att det rörde sig om ett frihetsberövande. 

Även i Novotka v. Slovakia gjordes det gällande att varaktigheten spelar en mindre 

betydelsefull roll. I fallet blev en man ombedd att visa sina identitetshandlingar för ett 
                                                
60 Rantsev v. Cyprus p 15-25. 
61 Rantsev v. Cyprus p 316-317. 
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par polismän. Han var inte särskilt samarbetsvillig vilket ledde till att han blev 

transporterad till en polisstation där han sattes i en cell. Efter ungefär en timme blev han 

frisläppt. Staten ansåg att personen inte hade blivit frihetsberövad i enlighet med artikel 

5 eftersom han endast befunnit sig på polisstationen en kortare tid. Detta höll dock inte 

Europadomstolen med om och uttalade att den relativt korta tiden som han suttit inlåst 

inte spelade någon avgörande roll. I stället lades stor vikt vid att han mot sin vilja blivit 

förd till polisstationen.62 Slutligen ska ytterligare ett fall behandlas. I fallet Brega and 

others v. Moldova planerade flera personer att anordna en demonstration framför 

inrikesdepartementets byggnader för att uttrycka sitt missnöje över polismyndigheten. 

En av dessa blev i samband med detta intvingad på en buss av sex polismän. Väl i 

bussen blev han mot sin vilja omringad av poliserna i ett hörn på bussen. Efter bara åtta 

minuter beslutade de sig för att släppa honom. Domstolen uttalade att det var klarlagt att 

personen i fråga endast blivit berövad sin frihet under en mycket kort tidsperiod. 

Däremot var det uppenbart att polisernas syfte hade varit att hindra honom från att delta 

i demonstrationen genom att köra iväg honom från platsen. Därför var åtgärden 

tillräcklig för att göra det omöjligt för honom att delta i demonstrationen. Med hänsyn 

till detta konstaterade domstolen att åtgärden var att betrakta som ett godtyckligt 

frihetsberövande som ej var förenligt med artikel 5. 

Ovan angivna fall är inte helt identiska med den situation polisen ställs inför vid 

avspärrningar. Enligt min mening går det dock att applicera domstolens resonemang om 

varaktighetskriteriet på fall då polisen spärrar av områden. I PL 24 § uttrycks inte direkt 

i lagtexten hur lång tid en avspärrning eller en anvisning av väg kan pågå. Sett till vad 

som uttalats i förarbetena till utvidgade avlägsnanden, där en maximitid på två timmar 

gäller, torde en avspärrning inte kunna pågå mycket längre däröver. Däremot talar 

Austin-fallet mot detta resonemang. För bedömningen av huruvida åtgärder enligt PL 

24 § är att betrakta som frihetsberövanden är dock inte varaktigheten isolerat en 

avgörande faktor. I flera av de ovan angivna fallen verkar tvångsåtgärderna vara det 

mest signifikativa för en frihetsberövande åtgärd. I extrema situationer kan 

polisavspärrningar leda till att personer får sin rörelsefrihet inskränkt under mycket 

längre tid än två timmar. Med hänsyn till att regeringens ståndpunkt i förarbetena till 

bestämmelsen om utvidgade avlägsnanden endast kretsar kring varaktigheten bör i 

stället en helhetsbedömning göras utifrån en samlad bedömning av alla andra kriterier 

                                                
62 Novotka v. Slovakia p 2. 
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för frihetsberövande. Vad en del av fallen ovan också visar är att det inte krävs mer än 

åtta minuter för att det ska röra sig om en frihetsberövande åtgärd i vissa situationer. Att 

det inte i lagtext och förarbeten ens nämns hur pass länge en åtgärd enligt PL 24 § kan 

fortgå är inte helt förenligt med förutsebarhetsprincipen. Enligt regeringen verkar dock 

detta inte utgöra något problem överhuvudet taget. 

 
 

7.4 Resultatet av åtgärden samt på det sätt åtgärden verkställs  
 

När polisen spärrar av områden och anvisar väg enligt PL 24 § blir resultatet olika 

beroende på vilket sätt åtgärden genomförs. Alla situationer är unika vilket gör att 

polisen måste anpassa sig och vara flexibel. I samband med fotbollsmatcher och 

demonstrationer råder det inte sällan upploppsstämning. De personer som blir 

inspärrade genom polisens åtgärder har ingen möjlighet att lämna området. En viss 

social kontakt med varandra kan de möjligtvis tillåtas att ha, men måste hela tiden 

åtlyda polisens order. Någon kontakt med övriga världen är dock inte aktuellt vilket gör 

att ens tillvaro blir väldigt avskärmad under den tid avspärrningen fortgår. I bland annat 

Gillan and Quinton v. the United Kingdom konstaterades att personerna som blivit 

frihetsberövade tvingats att stanna kvar på platsen. De hade ingen möjlighet att lämna 

platsen på eget bevåg. Fallet går därmed att jämföra med när personer blir inringade av 

polisen enligt PL 24 §. Det element av tvång som drabbar personerna är utmärkande för 

frihetsberövanden enligt EKMR artikel 5. 

För att återkoppla till regeringens resonemang kring frihetsberövanden i samband 

med utvidgade avlägsnanden har det i förarbetena inte diskuterats närmare hur 

bedömningen av resultatet av åtgärden ska ske. Utifrån de ovan angivna rättsfallen finns 

det omständigheter i domstolens praxis som pekar för att det handlar om 

frihetsberövanden när polisen utövar fysiskt tvång vid avspärrningar. Inte minst talar 

Gillan and Quinton samt Brega and others för denna ståndpunkt. När polisen spärrar av 

stora områden för att hantera folkmassor kan detta ske på olika sätt. Polisen kan 

använda sig av enskilda polismän, polisbussar, containrar, avspärrningsband, hundar 

och liknande. Dessutom kan det förekomma att polishelikoptrar övervakar situationen 

från ovan. Om en person får för sig att lämna området kommer denne att hållas kvar på 

platsen. För att hålla kvar personen på platsen kan polisen antingen verbalt säga till 

personen att kvarstanna eller rent fysiskt hindra personen från att lämna. Om man inte 
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gör som polisen säger kan man komma att åtalas för ohörsamhet mot ordningsmakten 

enligt BrB 16:3.  

I fallet Medvedyev and others v. France misstänkte polisen att det bedrevs 

narkotikahandel på ett fraktfartyg, vilket gjorde att fartyget bordades av franska 

specialstyrkor. I samband med ingripandet ansåg nio besättningsmän att de hade blivit 

frihetsberövade på väldigt vaga grunder. De hade nämligen blivit inlåsta i några av 

fartygets hytter i väntan på ankomst till den franska hamnen. Europadomstolen höll med 

besättningsmännen om att de hade blivit berövade sin frihet enligt artikel 5. För 

bedömningen spelade det inte någon roll att personerna redan befann sig på ett fartyg 

ute på öppet hav. En liknande slutsats har domstolen kommit fram till i Bozano v. 

France. Domstolen har i dessa fall uttalat att det kan röra sig om frihetsberövanden även 

om personerna transporteras i fordon som är i rörelse. Om detta resonemang appliceras 

på situationer med polisavspärrningar torde mycket tala för att det rör sig om rena 

frihetsberövanden. Enligt min mening är det en mer ingripande åtgärd att bli fast i en 

polisavspärrning än att vara instängd i en hytt på ett fartyg. Personerna innanför en 

avspärrning blir frihetsberövade i samband med avspärrningarna. De har inte på något 

sätt varit frihetsberövade innan själva avspärrningens upprättande. I fallet Medvedyev 

var personerna redan från början begränsade i sin rörelsefrihet eftersom de befann sig på 

öppet hav. Därför anser jag att resultatet av åtgärden samt på det sätt åtgärden 

genomförs talar för att det kan röra sig om frihetsberövanden när polisen i extrema 

situationer väljer att spärra av områden.  

 
 

7.5 Kontexten 
 

I fallet Austin and others v. the United Kingdom tillämpade för första gången 

Europadomstolen artikel 5 i samband med kollektiva frihetsinskränkningar på grund av 

ordningsstörningar. Innan detta avgörande från Europadomstolen fanns det ingenting 

som talade för att kontexten skulle beaktas. Polisen har därmed fått utvidgade 

möjligheter att vidta åtgärder i samband med ordningsstörningar utan att det per 

automatik betraktas som frihetsberövanden. Vad som kan konstateras i Austin-fallet är 

att polisen stod inför en situation som de aldrig tidigare varit med om. De hade kallat in 

extra personal för att hantera folkmassorna och det fanns uppenbara risker för fortsatta 

ordningsstörningar om ingenting gjordes. Polisen uppfattade situationen som väldigt 
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hotfull och menade att det fanns risk för allvarliga person- och egendomsskador. Till 

och med dödsfall räknades in i riskanalysen. Det intressanta med Austin är att polisen 

givits ett större handlingsutrymme när det kommer till att ta hand om ordningsstörande 

folkmassor. Från polisens sida måste denna utökade befogenhet självklart ses som något 

positivt. Däremot måste varje enskild individs rättigheter beaktas, vilket gör att det finns 

två mostående intressen som väger mot varandra. Dels polisens arbete med att förhindra 

ordningsstörningar, dels varje enskild individs rättighet att inte få sin frihet berövad. Det 

senare, det vill säga individens rättighetsgarantier, är något som minoriteten i 

Europadomstolen fäst större vikt vid. Minoriteten menar att utvecklingen är oroande. 

När polisen ges den här typen av befogenheter finns det risk att dessa används på ett 

felaktigt sätt. 

När domstolen ska avgöra om en åtgärd anses förenlig med artikel 5 eller inte 

måste en prövning först göras av själva åtgärden som sådan. Om den inte kan anses 

frihetsberövande finns det ingen anledning att se vilken rättfärdigandegrund i p. (a) – (f) 

som kan tänkas göras gällande. Skulle domstolen däremot komma fram till att det rör 

sig om ett frihetsberövande enligt konventionens mening måste ingripandet finna stöd i 

någon av förutsättningarna som anges i artikel 5:1 (a) – (f). Vad domstolen kom fram 

till i Austin-fallet är att det överhuvudet taget inte rörde sig om ett frihetsberövande. 

Enligt min mening verkar domstolen ha kommit fram till denna slutsats för att inte 

hamna i en omöjlig situation. Om inte domstolen hade lagt till kontexten som ett 

kriterium att beakta vid frihetsberövanden skulle polisens åtgärder under London-

demonstrationerna förmodligen ha stridit mot EKMR art 5. Ifall de hade lämnat 

kontexten utanför bedömningen skulle förmodligen varaktighetskriteriet och karaktären 

av åtgärden gjort att åtgärderna bedömts som frihetsberövande. Eftersom stävjande av 

ordningsstörningar inte finns som en egen rättfärdigandegrund i artikeln hade resultatet 

kunnat få ödesdigra konsekvenser. Polisen skulle då förmodligen ha stått handfallna 

inför den akuta oordning som rådde. Europadomstolen kom i stället fram till att 

kontexten skulle beaktas och på så sätt blev slutsatsen att det inte rörde sig om ett 

frihetsberövande överhuvudet taget. Därför blev inte rättfärdigandegrunderna i (a) – (f) 

aktuella att diskutera.  

Donna Cline menar att domstolens ställningstagande är väldigt oroväckande och 

märkligt. Utifrån andra rättsfall som behandlar frihetsberövanden borde domstolen ha 
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kommit fram till en annan slutsats.63 Enligt henne har domstolen inte funnit att den 

allmänna ordningen ska utgöra ett undantag som kan berättiga ett frihetsberövande.  

Domstolen har således inte lagt till ytterligare en rättfärdigandegrund i artikel 5. Jag är 

beredd att ansluta mig till denna ståndpunkt. Med hänsyn till de andra rättsfall som 

diskuterats i denna uppsats kan det te sig märkligt att Europadomstolen kom fram till 

denna slutsats. Inte minst talar Gillan and Quinton samt Brega and others för att 

domstolen borde ha bedömt situationen annorlunda. Det domstolen har gjort är att den 

introducerat ytterligare en faktor som ska tas med i bedömningen för frihetsberövande. 

Liksom minoriteten menar jag att det finns risk för att domstolen via Austin-fallet givit 

polisen carte blanche att ta till de åtgärder som krävs för att slå ner mot 

ordningsstörande folkmassor. Enligt min mening är det oroande när domstolen utökar 

polisens befogenheter på det här viset. Det måste finnas en motpol. Nu har 

Europadomstolen i efterhand legitimerat polisens agerande. Genom att plocka in 

kontexten som ytterligare ett kriterium i bedömningen vet nu polisen med sig att de kan 

tänja lite extra på gränserna. Det ska bli intressant att se vad rättsutvecklingen leder till 

och vilken betydelse den har för kommande ingripanden. 

 
 
7.6 Sammanfattande bedömning utifrån kriterierna 

 
Det är för mig oklart om regeringen överhuvudet taget har funderat på de problem som 

avspärrningar enligt PL 24 § kan medföra. Att avspärrningar i praktiken skulle kunna 

leda till frihetsberövanden enligt artikel 5 verkar inte vara något som den har lagt någon 

större vikt vid. Visserligen tillkom PL 24 § bara några år efter att EKMR inkorporerades 

genom lag i svensk rätt, men det är enligt min mening inget som rättfärdigar en 

utebliven diskussion. I samband med den stora omorganisationen hos svensk polis har 

det gjorts vissa revideringar av polislagen. När det gäller PL 24 § gjordes enbart en 

ändring, nämligen att polismyndigheten fick byta namn till Polismyndigheten.64 Jag 

menar att det hade varit på sin plats att förtydliga diskussionen om EKMR artikel 5 eller 

i vart fall hänvisat till diskussionen i PL 13 §. Som det är nu framstår avspärrningar och 

frihetsberövanden som ett icke-problem.  

                                                
63 Donna Cline Deprivation of Liberty: Has the European Court of Human Rights Recognized a 
 ”Public Safety” Exception? 
64 Prop 2013/2014:110 s 133. 
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Med beaktande av alla de kriterier som ställts upp i Europadomstolens praxis är det 

enligt min mening inte självklart att polisens åtgärder enligt PL 24 § inte innebär 

frihetsberövanden. I varken praxis, doktrin eller förarbeten finns något direkt svar på 

vilket kriterium som störst vikt ska fästas vid. Varaktigheten är det kriterium som 

uteslutande har diskuterats i förarbetena till PL 13 c § st 2. Enligt min mening är det 

dock väldigt riskfyllt att stirra sig blind på ett kriterium som gynnar ens egna slutsatser. 

Jag anser att man inte ska förringa minoritetens kritiska resonemang i Austin and others 

v. the United Kingdom. Därför menar jag att det finns tveksamheter i utformningen av 

PL 24 §.  
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8 Går det att rättfärdiga avspärrningarna? 
 
 

8.1 Rättfärdigandegrunderna i EKMR artikel 5  

 
Med hänsyn till att det enligt min bedömning kan röra sig om frihetsberövanden vid 

polisavspärrningar blir nästa steg att undersöka om någon av rättfärdigandegrunderna i 

EKMR artikel 5:1 (a) – (f) kan göras gällande. Om det har konstaterats att ett 

frihetsberövande ägt rum måste nämligen frihetsberövandet kunna falla in under några 

av dessa punkter för att det ska vara förenligt med Europakonventionen. Någon djupare 

genomgång av dessa rättfärdigandegrunder kommer inte att ges inom ramen för denna 

uppsats då flera av dem överhuvudet taget inte blir aktuella att tillämpa. De som inte 

hänför sig till situationen kring avspärrningar har snabbt avfärdats och någon utförligare 

diskussion kommer därmed inte att ske. Fokus ligger i stället på punkterna (b) och (c). 

Ganska snabbt kan konstateras att det inte rör sig om att någon lagligen är berövad 

friheten efter fällande dom av behörig domstol enligt (a). Punkten tar i första hand sikte 

på verkställighet av frihetsstraff. Kriteriet som ställs upp i bestämmelsen är att 

frihetsberövandet ska ske efter fällande dom. Med andra ord ska frihetsberövandet 

grundas på den fällande domen. I fall med avspärrningar finns ingen dom på att 

personerna ska berövas sin frihet, utan det handlar i stället om ett polisiärt beslut att 

hantera en kritisk situation. Därför kan inte punkten (a) rättfärdiga ett frihetsberövande i 

samband med avspärrningar.  

Enligt punkten (b) får frihetsberövande ske när någon underlåtit att uppfylla en 

domstols lagligen meddelade föreläggande eller i syfte att säkerställa att en person 

fullgör en i lag meddelad skyldighet.  De förelägganden som avses kan ha mycket 

skiftande karaktär. Bland annat tillämpades bestämmelsen i Vasileva v. Denmark då 

polisen kvarhöll kvinnan på polisstationen för identitetskontroll. Även i Worwa v. 

Poland gjordes bestämmelsen gällande då en person hade förelagts att genomgå en 

psykiatrisk undersökning. Bestämmelsens tillämplighet vid avspärrningar enligt PL 24 § 

är tveksam eftersom Europadomstolen har understrukit att det måste vara fråga om en 

specifik och konkret skyldighet som ska fullgöras.65 Det handlar således inte om någon 

allmän skyldighet att följa vad lagen föreskriver. Detta undantag måste tolkas snävt 

enligt Europadomstolen eftersom bestämmelsen annars skulle kunna få förödande 
                                                
65 Se Engel and others v. the Netherslands p 69. 
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konsekvenser. Exempelvis skulle med en vidsträckt tolkning ett rent administrativt 

förfarande som tvingar en person att fullgöra en viss skyldighet kunna frihetsberövas. 

Återigen, polisens åtgärder enligt PL 24 § är inte riktade mot enskilda individer. 

Avspärrningar upprättas för att hantera ordningsstörningar och någon allmän 

förpliktelse för personer att följa lagen kan inte rättfärdiga ett ingripande enligt artikel 

5:1 (b).  

Vad gäller punkten (c) torde detta vara den rättfärdigandegrund som blir mest 

aktuell att diskutera. Det var denna punkt som första instans i Austin-fallet rättfärdigade 

polisens insatser. Syftet med att kvarhålla personerna innanför avspärrningar var för att i 

ett senare skede göra det enklare att gripa de individer som begått brott. Därför var 

ingripandet förenligt med konventionen. Enligt bestämmelsen måste ett 

frihetsberövande kunna hänföras till 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. Utöver dessa grunder får ett frihetsberövande ske 

om det skäligen anses nödvändigt för att hindra honom från att begå ett brott eller 

undkomma efter att ha gjort detta. Punkten (c) utgör därmed huvudsakligen grund för 

häktning och anhållande. Skulle detta även kunna utgöra grund för frihetsberövanden i 

samband med avspärrningar enligt PL 24 §? En bra utgångspunkt för denna bedömning 

är fallet Steel and others v. the United Kingdom. I detta fall hade domstolen att avgöra 

om ordningsstörningar var ett begrepp som föll in under uttrycket breach the peace. 

Enligt engelsk rätt utgjorde den ordningsstörande verksamheten inget brott, men 

Europadomstolen uttalade att det faktiskt handlade om ett brott enligt konventionens 

mening. De personer som bröt mot bestämmelsen skulle ställas inför en specialdomstol 

som hade möjlighet att begära en typ av utfästelse av personerna att inte begå liknande 

handlingar i framtiden. Om personerna vägrade att följa domstolens uppmaning kunde 

de dömas till fängelse. Därför föll frihetberövandena inom EKMR artikel 5 och därmed 

var de även konventionsenliga.66  

Situationen är dock inte identisk med vad som gäller för polisavspärrningar. De 

personer som hamnar inom polisens avspärrningar hålls kvar på grund av den kaotiska 

situationen som råder. Visserligen kan det finnas personer som har begått brott i den 

klunga av personer som drabbas av polisens avspärrningar, men syftet med 

avspärrningarna enligt PL 24 § är inte att få fast en person som skäligen kan misstänkas 

                                                
66 Steel and others v. the United Kingdom p 25 samt 46-50. 
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för brott. Det primära syftet är att förhindra vidare ordningsstörningar. Begreppet 

ordningsstörning är inte helt utrett i svensk rätt och någon direkt definition finns inte. 

Som nämnts tidigare menar Bull att begreppet ska tolkas restriktivt, vilket inte verkar 

ligga helt i linje med gällande rätt. I stället för den restriktiva tolkning som Bull 

förespråkar är begreppet i dagsläget extremt vidsträckt och innefattar brottsligt 

handlande, omedelbar fara brottsliga gärningar samt abstrakta faror i framtiden.67 Detta 

skulle innebära att ordningsstörningar utgör brott i konventionens mening, vilket skulle 

kunna rättfärdiga frihetsberövanden vid avspärrningar. Enligt min mening är detta dock 

en olycklig tolkning. Jag menar att punkten c) inte rättfärdigar frihetsberövandet 

eftersom jag förespråkar en restriktiv tolkning av begreppet brott och att syftet med 

avspärrningarna inte är att underlätta kommande gripanden av enskilda individer. 

Dessutom är inte tanken med avspärrningar att personerna som hålls inspärrade ska 

ställas inför en speciell domstol som har rätt att besluta att dessa måste avhålla sig från 

ordningsstörande handlingar i framtiden. En liknande slutsats kom domstolen fram till i 

Engel and others v. the Netherlands. Problemet var att frihetsberövandet inte hade syftat 

till att ställa den arresterade militären inför rättslig myndighet och dessutom var 

åtgärden inte heller laglig då maximitiden för att ställa personen inför rätta hade 

överskridits. Med hänsyn till detta menar jag att polisen inte kan rättfärdiga en åtgärd 

enligt PL 24 § under punkten c).   

De övriga punkterna, a) samt d) – f), är inte intressanta för den vidare diskussionen, 

vilket innebär att en genomgång av dessa rättfärdigandegrunder inte kommer att ges. 

 
 

8.2 Om det enbart vore en inskränkning av rörelsefriheten 
 

Att avspärrningar i praktiken kan leda till att personer får sin rörelsefrihet inskränkt 

torde numera stå klart. Även om diskussionen om detta har utelämnats i förarbetena 

utgår jag från att detta är regeringens ståndpunkt. Detta är något som även går att 

härleda ur Austin-fallet. Som nämnts tidigare är inskränkningar av rörelsefriheten 

tillåtna under vissa förutsättningar. Enligt tilläggsprotokoll nr 4 art 2 får bland annat 

rätten till rörelsefrihet inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är angivna i 

lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga för att upprätthålla den allmänna 

ordningen. För det första innebär detta att det måste finnas en bestämmelse som 

                                                
67 Bull s 505. 
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rättfärdigar inskränkningar i rörelsefriheten. I fallet med avspärrningar finns 

bestämmelsen i PL 24 § som anger att polisen har möjlighet att förbjuda tillträde till 

visst område eller utrymme. I detta ställs ett krav på förutsebarhet upp, vilket innebär att 

lagen ska vara tillräckligt precis för att en enskild person ska kunna förstå sig på 

innebörden av bestämmelsen. Den enskilde ska på ett klart och tydligt sätt förstå vad 

som gäller i en specifik situation. När det gäller avspärrningar ska man förstå att även 

de som inte stör ordningen kan komma att drabbas. Det är som nämnts ovan inte 

ovanligt att även utomstående hamnar innanför avspärrningarna och kvarhålls av polis 

till situationen lugnat ner sig. Inte minst visar Austin-fallet att så kan ske. Där var ju 

som bekant tre av de fyra sökandena inte aktiva demonstranter. I PL 24 § är det inte helt 

klart hur pass länge åtgärden får verkställas, vad som faktiskt menas med begreppet 

ordningsstörning samt i vilka exakta situationer avspärrningar kan komma att ske. 

Visserligen vore det omöjligt att exakt ange i vilka tänkbara situationer en avspärrning 

kan bli aktuell, men enligt min mening hade det varit önskvärt om det i förarbetena i 

vart fall diskuterades om varaktighetskriteriet. Som det är nu får åtgärden pågå så länge 

det är nödvändigt, vilket inte är särskilt preciserat. Om den svenska polisen skulle stå 

inför samma situation som den brittiska polisen i samband med London-kravallerna, 

hade svensk polis kunnat spärra av områden under flera timmar. Enligt min mening är 

det tveksamt om PL 24 § är tillräckligt precis.  

Nästa fråga är om avspärrningarna kan anses vara nödvändiga i ett demokratiskt 

samhälle. Åtgärden måste vara proportionerlig i förhållande till det syfte som polisen 

önskar uppnå. Som nämnts tidigare måste det ske en avvägning mellan varje individs 

rätt till frihet och polisens skyldighet att förhindra person- och egendomsskador. 

Anledningen till att polisen ingriper vid den här typen av händelser är för att människor 

inte ska skadas och att egendom inte ska förstöras. Det handlar både om att skydda 

människor som är aktiva i samband med ordningsstörningarna och människor som 

överhuvudet taget inte har med dessa att göra. Vid exempelvis fotbollsmatcher vill man 

undvika att olika supportergrupper drabbar samman. Vid demonstrationer kan det 

handla om olika autonoma grupper som försöker ge sig på varandra. Avspärrningarna 

tjänar därför ett syfte. Risken är att avspärrningarna inte blir proportionerliga till det 

syfte man vill uppnå. I samband med riktigt allvarliga ordningsstörningar måste polisen 

på ett effektivt sätt kunna bekämpa dessa. Det hade inte varit möjligt att ingripa mot 

enskilda individer och exempelvis omhänderta dessa enligt PL 13 §. Ofta handlar det 
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om att försöka hantera väldigt stora folkmassor och detta gör man inte sällan i numerärt 

underläge. Polisen måste vid varje ingripande beakta proportionalitets- och 

behovsprinciperna. Detta för att åtgärderna ska få orimliga konsekvenser. Att spärra av 

områden är en relativt lindrig åtgärd om man ser till skaderisken för personerna som 

drabbas. Hade polisen i Sverige exempelvis haft tillgång till tårgas, vattenkanoner eller 

gummikulor skulle konsekvenserna kunnat bli helt annorlunda. Risken är att detta skulle 

mana på folkmassorna att utöva mer våld och förstöra mer egendom än om de endast 

spärrats in genom PL 24 §. Att få sin rörelsefrihet inskränkt torde dock vara mer 

psykiskt påfrestande. Även om det finns oklarheter i lagstiftningen torde det 

sammanfattningsvis konstateras att polisens åtgärder enligt PL 24 § förmodligen är 

förenliga med TP 4 art 2.  
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9 Avslutande kommentarer 
 

Min utgångspunkt i denna uppsats har varit att ge en teoretisk inblick i förenligheten 

mellan PL 24 § och EKMR art 5. Av allt att döma har Europadomstolen i och med 

Austin-fallet valt att vidga polisens möjligheter att ingripa mot ordningsstörande 

folkmassor. Därmed torde det inte råda några motsättningar mellan den svenska 

lagstiftningen och Europadomstolens avgörande. Problemet med den utveckling som 

skett de senaste åren är att polisen har möjlighet att ta till mer ingripande åtgärder än 

vad som tidigare varit möjligt. Jag menar inte på något vis att polisen ska agera passivt 

när demonstrationer urartar eller när fotbollshuliganer drabbar samman. Vad jag i stället 

riktar min kritik mot är det sätt som Europadomstolen valt att hantera situationen. Enligt 

min mening utgjorde polisens ingripande vid demonstrationerna i London ett 

frihetsberövande enligt Europakonventionen. Genom att blanda in kontexten i 

bedömningen ges polisen möjlighet att vidga tillämpningsområdet för 

frihetsberövanden. Om Europadomstolen inte hade tagit in kontexten i sin bedömning 

hade förmodligen polisens agerande utgjort en frihetsberövande åtgärd, som inte skulle 

ha gått att rättfärdiga. Att domstolen valt ta att med kontexten i bedömningen är enligt 

min uppfattning ett sätt att rädda sig själv och polisen från att inte hamna i en omöjlig 

situation.  

En intressant notering i Austin-fallet är att Europadomstolen uttalade att syftet med 

en åtgärd inte ska tas i beaktande för att avgöra om åtgärden inneburit ett 

frihetsberövande. Detta är även något som uttalats i tidigare fall från Europadomstolen. 

Syftet är något som kan beaktas i nästa steg, det vill säga om ett frihetsberövande går att 

rättfärdiga enligt någon av förutsättningarna i artikel 5. Enligt min uppfattning har dock 

inte Europadomstolen följt sina egna uttalanden och praxis, utan använt syftet med en 

åtgärd som ett argument för frihetsberövande. När det gäller avspärrningar enligt PL 24 

§ skulle syftet kunna vara att förhindra allmän oordning. 

Vad gäller förarbetena till PL 24 § kan det konstateras att det saknas en utförlig 

diskussion om avspärrningar och frihetsberövanden. Även om Austin-fallet inte var 

aktuellt vid lagens tillkomst är det enligt min mening märkligt att inte de problem som 

jag redogjort för i denna uppsats tagits upp till diskussion. I stället får man söka svar ur 

förarbetena till paragraferna om avlägsnande och omhändertagande. Polisens 

efterfrågan på mer effektiva medel för att bekämpa brott och ordningsstörningar är 
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något som måste ställas mot varje individs rättighetsskydd. Givetvis måste polisen ges 

tillräckligt med medel för att se till att demonstrationer och fotbollsmatcher går lugnt till 

väga. Risken är dock att det aldrig är någon som vågar stå upp för den enskilde 

individen som felaktigt kan komma att drabbas när polisen vidtar åtgärder för att gynna 

den breda allmänheten. Därför är det enligt min mening viktigt att se till vad som 

faktiskt kan komma att ske när polisen får utökade befogenheter. Att Europadomstolen 

väljer att ta in ett nytt kriterium för att bedöma frihetsberövanden är enligt min 

uppfattning det yttersta beviset på just detta. 

Som det ser ut idag har vi enligt min mening en lagstiftning som gör det möjligt att 

spärra av större områden, vilket kan leda till att folk blir frihetsberövade. Det skulle inte 

förvåna mig om polisen i framtiden får ytterligare befogenheter för att hantera stökiga 

folkmassor. Visserligen vill jag betona att det är oacceptabelt att ordningsstörningar kan 

leda till egendoms- och personskador, men lagen måste alltid vara uppbyggd på ett 

korrekt sätt. Problemet är att svensk lagstiftning knappast kommer att ändras så länge 

Europadomstolen legitimerar polisens agerande i dylika situationer och utökar dess 

befogenheter. Detta kan enligt min uppfattning riskera förtroendet för lagstiftaren.  
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