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Till statsrådet och chefen
för Justitiedepartementet

Regeringen bemyndigade den 22 augusti 1991 chefen för Justitie-
departementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt göraatten

utvärdering den rättsliga regleringen polisens befogenheter.en av av
Med stöd detta bemyndigande förordnades den 13 septemberav

1991 hovrättslagmannen Dan Fernqvist särskild utredare. Somsom
förordnades dag hovrättslagmannenexperter Nils-Olofsamma numera

Berggren, polisintendenten Anders Danielsson, hovrättsassessorn Eva
Jagander och polisintendenten Bjarne Lundin.

Till sekreterare utredningen fr.0.m. den 21 oktober 1991
förordnades den 10 oktober 1991 hovrättsassessorn Eva Lönqvist.

Utredningen har antagit Polisrättsutredningen.namnet
Den 18 1993 beslutade regeringen tilläggsdirektivattmars genom
utredningen i uppdrag över rättegångsbalkensäven reglerattge se om

beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning.
Härmed överlämnas utredningens delbetänkande Polisens rättsliga

befogenheter.
Utredningsarbetet fortsätter i enlighet med tilläggsdirektiven med

reglerna i rättegångsbalken beslag, husrannsakan, kroppsvisitationom
och kroppsbesiktning de regler i polislagen harsamt närasom sam-
band med dessa.

Göteborg i juni 1993

Dan Fernqvist

Eva Lönqvist
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Sammanfattning

konventionsátagandenPolislagstijiningens förhållande till Sveriges

haft i uppdrag analysera den svenska polislagstift-Utredningen har att
konventionema mänskli-ningens förhållande till de internationella om

till reglerna i denrättigheter. Analysen har koncentrerats euro-ga
peiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna

Europakonventionen.och de grundläggande frihetema Utredningen
polislagstiftningen med vissa undantaghar funnit den svenska äratt

till konventionens krav. Undantagen framför alltväl anpassad utgörs
tillfälliga omhändertaganden.bestämmelserna omav

bedöma dessa regler konventionsenli-För skall kunna äratt man om
nödvändigt först ställning till tillfälligaeller detär att ta omga

omhändertaganden innefattar frihetsberövanden i Europakonventionens
mening eller endast mindre ingripande inskränkningar i den personliga
rörelsefriheten. Europakonventionen innehåller bestämmelser tarsom

former inskränkningar i den personligasikte båda dessapå av
rörelsefriheten, skyddet frihetsberövanden betydligtärmotmen

skyddet andra frihetsinskränkningar. Eftersom varjestarkare än mot
frihetsberövande undantag från den grundläggande principenutgör ett

frihet personlig säkerhetenvar har till och innehållerrättatt
konventionen uttömmande uppräkning sådana fall då ingripandenen av

. konventionen får sinfår förekomma Enligt således ingen berövas
ordning föreskriver:frihet i följande fall och i den lagenutom som

lagligen sin frihet efter fällande doma då någon berövadär av
vederbörlig domstol;

eller eljest berövad frihetb då lagligen arresterad sinnågon är
antingen med anledning underlåtit uppfylla domstolshanatt attav

fullgörandelagligen givna föreläggande eller i ändamål uppnåatt
i lag föreskriven skyldighet;någonav

eljest berövad sin frihetc då lagligen arresterad ellernågon är
för ställas inför vederbörlig rättslig myndighet skäligensåsomatt

för förövat eller det skäligenmisstänkt ha brott, näratt anses
nödvändigt för förhindra honom begå brott eller und-att att att

efter detta;komma ha gjortatt

Europakonventionen.Artikel 5:1 i
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d då underårig i laga ordning berövadär sin frihet fören att
undergå skyddsuppfostran eller för inställas inför vederbörligatt
rättslig myndighet;

e då någon lagligen berövadär sin frihet till förhindrande av
spridning smittosam sjukdom eller emedan han sinnessjuk,ärav
alkoholist, hemfallen missbruk droger eller lösdrivare;av

f då någon lagligenär arresterad eller eljest berövad sin frihet
till förhindrande han obehörigen inkommeratt i landet ellerav som

led i förfarande för hansett utvisning eller utlämnande.

Rätten sig frittröra får enligt konventionenatt

...icke underkastas andra inskränkningar än sådana ärosom
angivna i lag och i demokratiskt samhälleett nödvändiga med
hänsyn till säkerhet eller denstatens allmänna säkerheten, för
upprätthållande den allmänna ordningen och förhindrandeav av
brott, for hälsovården for skyddande sedlighetensamt ellerav av

fri- rättigheterochannans

Konventionen har således förhållandevisgett staterna frihetstor att
bedöma detnär är nödvändigt företa inskränkningar iatt rörelsefri-
heten.

Var gränsen går mellan frihetsberövanden och andra mindre
ingripande inskränkningar i rörelsefriheten kan emellertid inteman
avgöra generellt. Det får i stället bedömas med utgångspunkt från
omständigheterna i det enskilda fallet. Utredningen har med ledning

antal domar frånett Europadomstolen kommitav fram till att ett
ingripande leder till någon i förvar iatt polisarrestsom ellertas på

hållssätt inspärrad iannat begränsatett övrigautrymme, oavsett
omständigheter, måste frihetsberövande.utgöra Varaktighetenettanses

ingripande har också betydelseett för bedömningenav det ärav om
fråga frihetsberövande ellerett Att kortareom stund hålla kvaren
någon på plats iutgör sig sannolikt inteen än mindremer en
inskränkning i rörelsefriheten. längreJu den vilken ingripandetmot
riktar sig är kvar, destotvungen kommeratt stanna ingripandetmer
emellertid närma sig frihetsberövande.att ett Utsträckningen i tiden
torde dock knappast avgörande för fråganensamt ingripandetvara om

frihetsberövandeutgör ellerett Dessutom måste hänsyn tilltaman
vilket slags åtgärd det frågaär åtgärden riktar sigmot ochom, vem
i vilket syfte den företas.

2 Artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollct till Europakonventionen.
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har anförtsvadtillmed hänsyn attUtredningen ovan,somanser,
inte kanregelfrån platsavlägsnaåtgärdpolisens att somenpersonen

forpolisengällerfrihetsberövande. Detinnefatta oavsett vartettanses
eller tillbostadtill hansexempelvisskall avlägsnas, ettden som

gällauppfattningutredningensenligtskullesjukhus. Detsamma om
med honombefogenhet avlägsna någonhadepolisen att taatt genom

sådantuppmärksammasdockpolisstation. Det måste etttill atten
befogenhet med tvångmedskulle kunna förenasavlägsnande inte att

i falldet såeftersompolisstationen,ifråga påkvarhålla personen
frihetsberövande.fråganbliskulle ettom

fall endasti normalaavlägsnandensåledesUtredningen attanser
rörelsefriheteniinskränkningaringripandesådana mindreutgör som
finns det ingetdeldennafrihetsberövanden. Iinnefattar attinte

dockUtredningenpolislagen.i 13 §bestämmelseninvända mot anser
fortsättningsvisdetutvidgas såavlägsnande börbegreppet attatt

andra in-konventionenenligt utgörvadmedsammanfaller som
frihetsberövanden.rörelsefrihetenskränkningar i än

utredningenharavlägsnandengällerfrån vadskillnadTill som
polislagen måsteenligt 13 §omhändertagandentillkommit fram att

mening.Europakonventionens Det ärfrihetsberövanden iutgöraanses
kan iomhändertagnedenomständighetenframför allt den tasatt

innefattar frihets-omhändertagandenförtalariförvar attarrest som
slutsatstala för ärskulle kunnaVadberövanden. att etten armansom

varaktighet. Motkortpolislagen har såenligt 13 §omhändertagande
dock denutredningenpraxisEuropadomstolensbakgrund attanserav
tid inte kanförhållandevis kortfrågaomständigheten det äratt om

karaktäromhändertagandetomständigheterövrigadeuppväga som ger
frihetsberövande.ettav

kon-skall13 § polislagenomhändertaganden enligtFör varaatt
de fallmed någotdeventionsenliga fordras överensstämmeratt av

OmhändertagandeEuropakonventionen.artikel ii 5räknas uppsom
ordningenallmännadeneller hotar störaden stör att passarsomav

artikel 5:1 ochipunkternadeunderemellertid inte in någon sexav
därefter tillUtredningen kommerkonventionen.därförstrider mot

i syfteomhändertagandenkonventionsenligheten attfrågan avom
tillliggerartikel närmaststraffbelagd handling. Denavvärja som

omhändertagande enligtSyftet medåberopa 5:1:c.hands är ettatt
införfrihetsberövadedenställaintepolislagen dock13§ är att

enligtförfarande vilket,straffprocessuelltfördomstol inom ettramen
skallartikel 5:1:cföruttalat, fordrasEuropadomstolen harvad att

inte hellertäckeri artikel 5:1punkternaandratillämplig. Devara
Omhändertagandenfrågahärdetfrihetsberövanden ärsådana om.som

kon-därmed ocksåstriderhandlingstraffbelagdavvärjai syfte motatt
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ventionen. Mot bakgrund det anförda föreslår utredningenav att
bestämmelsen tillfälligt omhändertagande i syfte upprätthållaom att
ordningen eller avvärja straffbelagd handling bort. Frågantas är om
befogenheten företa sådana ingripanden behöveratt ersättas med någon

befogenhet. För kunna ställning till detannan att ta måste förstman
vilkaavgöra alternativ polisen redan enligt gällande harrätt till sitt

förfogande.
Utredningens förslag innebär polisen alltjämt skulle ha befogen-att

het med stöd 13 § polislagenatt avlägsna den ellerstör hotarav som
den allmännastöra ordningenatt eller siggör skyldig till brott.som

Begreppet avlägsna används här i den bemärkelse utredningensom
har redogjort för, vilket skulle innebära polisenovan skulle kunnaatt

avlägsna någon ganska lång sträcka exempelvis köraen attgenom
honom hem eller med honom till polisstationen,att ta där hangenom
enligt utredningens förslag också skall kunna förhöras. Han skulle
dock inte hållas kvar utöver vad krävs för förhöret och intesom

in isättas arrest.
I vissa fall då polisen i dag tillämpar 13 § polislagen kan också

rättegångsbalkens regler tillämpas. Den har gjort sig skyldig tillsom
brott kan exempelvis med till polisstationen förtas förhör. Han får
dock inte i förvar i Dettas baraär den misstänktearrest. gripsom
med stöd reglerna i 24 kap. rättegångsbalken polisen kanav tasom
honom i förvar. Bestämmelserna gripande, anhållande ochom
häktning är emellertid sällan tillämpliga i de situationer då 13 §
polislagen tillämpas. Av dokumentationen över omhändertaganden
framgår visserligen många Omhändertagna har gjortatt sig skyldiga till
brott, det ofta fråga så lindriga brottmen synes devara om att
straffprocessuella tvångsmedlen inte kan användas. vissaI situationer
behöver polisen dock ha befogenhet hålla kvar den haratt t.ex. som

ordningenstört göra sig skyldig tillatt förhållandevisgenom ett
lindrigt brott och, sista ocksåutväg, honom i förvar isom taen arrest.
Polisen behöver därför utökade befogenheter företa frihets-att
berövanden i de situationer då omhändertaganden med stöd 13 §av
polislagen enligt gällande rätt är nödvändiga. För sådananu att
frihetsberövanden inte skall komma i strid med konventionens regler
bör de inordnas i det straffprocessuella systemet.

Enligt utredningens mening den lämpligasteär lösningen deatt
rättsliga möjligheterna till häktning utvidgas, vilket innefattar en
motsvarande utökning polisens befogenheter frihetsberöva denav att
misstänkte gripa honom. Utredningen föreslåratt därförgenom en ny
bestämmelse i rättegångsbalken häktning för vissa brott harom som
typiskt ordningsstörande karaktär, vilken påföljd kan följaoavsett som
på brottet. De brott omfattas den föreslagna bestämmelsensom ärav
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misshandel, olaga hot, hemfridsbrott, olaga intrång, överträdelse av
besöksförbud, ofredande, skadegörelse, upplopp, våldsamt upplopp,
ohörsamhet ordningsmakten, störande förrättning ellermot av av
allmän sammankomst, uppvigling våld eller hot tjänsteman.samt mot

Avsikten med utvidgad möjlighet gripa, anhålla och häkta denatten
kan misstänkas för mindre allvarligt brott den i vissaärett attsom

situationer skall kunna polisens nuvarande befogenhetersätta att
omhänderta enligt 13 § polislagen. frihetsberövandeEtt meden person
stöd denna bestämmelse syftar regel till omedelbart avbrytaattav som

ordningsstörande uppträdande eller brottslig gärning. Ut-ett en
redningen föreslår därför frihetsberövande med anledningatt ettav
tämligen lindrigt brott skall förekomma endast det ound-ärom
gängligen nödvändigt för avbryta pågående brottslig verksamhet.att
Så det inte finns beaktansvärdnågon risk för den misstänktesnart att
omedelbart skall sinåteruppta brottsliga verksamhet skall han således
friges. Med hänsyn till syftet med den föreslagna regeln bör det
dessutom finnas absolut inom vilken den frihetsberövadegränsen
under alla förhållanden friges.måste En lämplig 72 timmargräns är
från frihetsberövandetdet inleddes.att

Utredningen föreslår bestämmelsen häktning i syfteatt attom
avbryta pågående brottslig verksamhet skall kunna tillämpas dåäven

sannolikanågon på skäl misstänkt förär brott för vilket ärett
föreskrivet fängelse år eller förutsättningarna för häktningett mer, om
i övrigt uppfyllda enligt vadär i l § tredje ochsägs fjärdesom
styckena.

kanDet naturligtvis anpassning till Europakon-synas som om en
ventionen detpå utredningen föreslagitsätt har leder tillsom nyss mer
omfattande och allvarliga inskränkningar i medborgarnas fri- och
rättigheter vad fallet enligt dagens lagstiftning.än är Utredningensom

emellertid den uppfattningen det i praktikenär inte kommeratt attav
innebära förändringnågon till nackdel för medborgarna. Antalet
ingripanden resulterar i förvaring i kommer i ställetarrestsom
sannolikt minska eftersom fall då någon ordningenstöratt utan att

sig skyldig till brott, liksom fallgöra då det endast föreligger risk för
ordningsstöming eller brott, huvud inte längre kommeröver taget att
kunna leda till frihetsberövande i konventionens mening. Proportiona-
litetsprincipen medför vidare de brott har räknats iatt som upp
bestämmelsen långt ifrån alltid kommer föranleda frihetsberövande.att
Även utredningen har föreslagit maximal varaktighetom en av
frihetsberövandet 72 timmar, förutsätter utredningen den fullaattom
tiden kommer utnyttjas bara i undantagsfall. hänsynMed tillatt att
omhändertaganden med stöd 13 § polislagen oftast inteav ens varar
de tillåtna timmarna, torde i stället kunna frånutgå detattsex man
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frihetsberövanden. Häktnings-finns behov längreregel inte avsom
höra till undantagen,kommer därför troligenframställningar att

de särskilt uppräknadeåtminstone det fråga någotär om avom
lindriga brotten.

medför det inte längre blir möjligtUtredningens förslag attatt
fara för eller den allmännaden endastfrihetsberöva störutgörsom en

Ävensig skyldig till brott. detordningen, samtidigt göraattutan om
frihetsberövanden i dessa situationeraktuella förslaget medför attnu

inte polisen skulle sakna möjlighetinnebär detuteslutna,är attatt
redogjort för innefattar förslagetutredningen tidigare haringripa. Som

avlägsna denpolisen fortfarande skall kunnaockså störatt som
hänsyn till deordningen i begrepp begå brott. Medeller står att

inom begreppet avlägsna kommeråtgärder bör kunna rymmassom
alltjämt tillräckligaenligt utredningens uppfattning hapolisen att

ordningen förhindraför kunna upprätthålla och brott.befogenheter att
utredningens förslag medför minskade möjlig-bör påpekasDet att

barn under femton eftersomheter frihetsberöva år rättegångs-att
tillämpliga beträffande dessa. finns dockbalkens regler inte Detär

särskild befogenhetandra bestämmelser polisenflera attsom ger
fråningripa barn. Befogenheten avlägsna barn platsatt ettmot en

tilltorde befogenhet också köra barnet hem sina föräldrarattrymma
till polisstationen föreller, det lämpligare, med barnetär att ta attom

polisen där skall kunna kontakt med föräldrarna. Det finns äventa
ingripanden barn och innefattarbestämmelser motom unga som

frihetsberövanden i Europakonventionens mening. del dessaEn av
konventionensregler mindre väl med regler. Förstämmer överens att

till konventionen föreslår utredningen bl.a. ändring idemanpassa en
16§ lagen med särskilda bestämmelser lagöverträdare.om unga

befogenhetParagrafen gripa barn före femton årsatt ett somger envar
ålder har begått brott vilket fängelse kan följa. Utredningenpåett

fortsättningsvisföreslår bestämmelsen ändras den inteså attatt ger
stöd för sådant bam i förvar i Inte heller bestämmel-taatt ett arrest.

tillfälligti 12 § polislagen omhändertagande den ärsomsen om av
förvarunder bör stöd för barn i iår, kunna attarton ta ett arrest.ge

Befogenheten omhänderta barn enligt 12 § polislagen föreslåsatt ett
befogenhetdärför med avlägsna barnet.ersatt atten

förRegeln i 14 § polislagen omhändertagande identifiering harom
sig tillockså visat problem i förhållande Europakon-utgöra ett

ventionen. § polislagen polisen behörighet i vissa situationer14 attger
omhänderta okända för identifiering, förutsättningunder attpersoner

bl.a. finns särskild anledning den efterspanaddet okände äratt anta att
efterlyst skall friheten anträffandet.eller och berövas vid För att ett

frihetsberövande inte lämnar uppgift sin identitetnågonav som om
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skall kunna godtas med hänsyn till konventionen, det finnasmåste en
motsvarande skyldighet för honom identifiera sig. Någon sådan iatt
lag föreskriven skyldighet finns inte.dock Utredningen föreslår detatt
införs korresponderande bestämmelse dels polismans befogen-en om
het under de förhållanden i 14 § polislagen, begäraatt, som anges
upplysningar identitet, dels skyldighet ñr denom en persons om som
blir tillfrågad sin identitet lämna sådana upplysningar.attom

Även vissa andra utredningens förslag föranleddaär närmastav av
de krav Europakonventionen ställer. Utredningen föreslår bl.a.som

uttrycklig bestämmelse förutsättningarna för den haratten om som
omhändertagits enligt polislagen skall få i förvar i Entas arrest.
motsvarande bestämmelse föreslås införd i lagen omhändertagandeom

berusade Utredningen föreslår också bestämmel-attav personer m.m.
i rättegångsbalken förvarstagande gripna modifieras.sen om av

Eftersom den frihetsberövadär skall friges skälenså försnartsom
frihetsberövandet har upphört, föreslår utredningen dessutom en
uttrycklig bestämmelse polisen för vissa fall skallattom ges en
uttrycklig befogenhet häva beslut gripande.att om

Åtgärder vid större evenemang m.m.

Utredningen har haft till uppgift också allmängöra ochatt en
heltäckande insatser frånöversyn polisens sida i samband medav
speciella händelser olika slag. I samband med sådana insatserav
tillämpas ofta reglerna i 16 kap. brottsbalken upplopp ochom
ohörsamhet ordningsmakten, vilka förutsätter polisen harmot att
befogenhet meddela befallningar för ordningens upprätthållande.att
Några regler förutsättningarna för sådana befallningar skall fåattom
meddelas finns dock inte. Enligt utredningens mening det inteär
rimligt befallningsrätten härleds bestämmelserna i brottsbalken,att ur
vilka riktade till allmänheten.är För polisen uttryckligt stöd föratt ge
befogenheten meddela skingringsbefallningaroch andra befallningaratt
föreslår utredningen därför bestämmelse befallningsrättenatt en om
införs i polislagen.

Utredningen också det bör föras regler i polislagenattanser om
polisens befogenheter ingripa ordningsstörande folksamlingar.att mot

reglerDessa polisen befogenhet avlägsna den deltarattavses ge som
i folksamling den allmänna ordningenstör eller utgören som en
omedelbar fara för ordningen. Till skillnad från vad gällersom nu
enligt 13 § polislagen förutsätter inte den föreslagna bestämmelsen att

och avlägsnas har bidragit till ordningsstörningen ellervar en som
fara för ordningen.utgör stället föreslåsI det tillräckligten attvara
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folksamlingen sådan ordningsstörandeär och denattsom som
avlägsnas kan betraktas deltagare i folksamlingen.som

I samband med sådana speciella händelser i direktivensom avses
kan det också bli fråga tillämpa reglerna upplösningattom om av
allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Det saknas emellertid
regler för hur polisen skall ingripa för verkställa beslutatt ett om upp-
lösning. Utredningen föreslår därför polisen får befogenhetatt att
avlägsna deltagare, åskådare och andra inte lämnar plats sedansom en

beslut upplösning har tillkännagetts.ett om
Slutligen utredningen frågan polisen har tillräckligatar upp om

möjligheter ingripa för förebygga ordningsstörningar. Ut-att att
redningen föreslår i detta hänseende bestämmelse befogenheten om
för polisen ellerspärra på förbjuda tillträdesätt tillatt annatav ett
visst område eller det behövs för upprätthålla ordningutrymme attom
och säkerhet. Dessutom föreslås polisen får uttrycklig befogenhetatt

avlägsna den överträder sådant tillträdesforbud.att Ut-ettsom
redningen emellertid inte det finns skäl införaattanser att en
bestämmelse anvisande väg.om av

Avgränsningen och placeringen föreskrijierna polisensav om
befogenheter

Polisens befogenheter och skyldigheter ingripa för avvärja brottatt att
och på upprätthållasätt allmän ordning och säkerhetannat regleras
inte bara i polislagen också i antal andra författningar.utan ett stort
Utredningen har haft i uppdrag analysera det ändamålsenligtäratt om

regleringen spriddär på författningarså många ochatt bestämmel-om
lämpligtär avgränsade i förhållande till varandra.serna

Då det gäller placeringen föreskrifterna polisens verksamhetav om
bör framför allt hänsyn till de praktiska svårigheterta kanman som

Önskemåletuppstå regleringen inte tillräckligt lättillgänglig.ärom om
samlat regelverk bör därför i första hand tillgodosesett såvitt deavser

bestämmelser reglerar det praktiska polisarbetet, dvs. bestämmel-som
polisens befogenheter och skyldigheter ingripa. Dessaserna om att

bestämmelser bör enligt utredningens mening i så utsträckningstor
möjligt placeras i polislagen. Undantag bör dock bl.a. förgörassom

straffprocessuella åtgärder, vilka alltjämt bör regleras i rättegångs-
balken. Andra bestämmelser deän polisingripanden börsom avser
också kunna placeras utanför polislagen. Exempelvis bör bestämmelser

polismyndighetens kontroll- och tillsynsverksamhet finnas i deom
författningar reglerar den aktuella sakfrågan.som
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ipolisingripanden finns redan polislagen. Påflesta reglerDe om
anledning vissaområden finns det emellertid överväganågra att

reglerna polisingripan-i syfte ytterligare koncentreraändringar att om
bl.a. polisen bör hapolislagen. Utredningenden till attanser

sådanabefogenheten använda våld iuttryckligt stöd i polislagen för att
hänvisad till åberopasituationer då polisen enligt gällande rätt är att

Utredningen föreslårstraffrihetsbestämmelserna bl.a. nödvärn.om
till omfatta fall då polismandärför 10 § polislagen utvidgas attatt en
eller då han behöver använda våldangrips med våld eller hot våldom

förfrån eller hållaför hindra frihetsberövad att attrymmapersonen
till ordningen.frihetsberövadeden

användning särskilda hjälpmedel vidSåvitt gäller reglerna avom
utredningen haft anledningvåldsutövning har pånärmareatt se

Utredningenspikmattor och fängsel. har granskatbestämmelserna om
för användande spikmatta och debåde de regler gäller avsom

för fordon. Granskningen har lettallmänna förutsättningarna att stoppa
i polislagen reglerarutredningen föreslår bestämmelsetill att somen

fordon eller andra transportmedel.polismans befogenhet att stoppa
bestämmelsen polismans befogenhetUtredningen föreslår också att om

omfattar situationervåld ändras den uttryckligen deanvända så attatt
utredningen inte frågandå fordon får Däremot går påstoppas. om

föreskrifterhjälpmedel bör användas. Närmarevilka omsom
och förföljande fordon bör enligtexempelvis spikmattor, vägspärrar av

fortsättningsvis meddelas regeringenutredningens uppfattning även av
Rikspolisstyrelsen.eller

Fängselfråga användningen har utredningen igenomI gåttom av
bestämmelserna polisens befogenhet i detta hänseende. Fängsel kanom

stöd den allmänna bestämmelsen i polislagenidag användas med av
befogenhet bruka våld. samband med vissa frihets-polisens lattom

speciell bestämmelse i lagenberövanden gäller dessutom en om
häktade behandlingslagen. börbehandling och anhållna Detav

användningen fängsel,emellertid gälla regler för oavsettsamma av
rättslig för ingripande. Utredningenvilken grund åberopas ettsom

införs särskild bestämmelse i polislagenföreslår därför detatt en som
finns i behandlingslagen. förhållandemed den löverensstämmer som

enligt polislagen innebär den föreslagnatill vad gällersom nu
inskränkning och utvidgning befogen-bestämmelsen både en en av

använda våld.heten att
ocksåSlutligen har utredningen haft i uppdrag studera be-att

stämmelserna polisens handräckning och reglernaöverväga äromom
Översynenändamålsenligt utformade. har lett tillkonsekvent och att

införs handräckningutredningen föreslår det vissa regler iatt om
innehåller definitionpolislagen. första bestämmelsenDen en av
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begreppet handräckning, den andra beskriver hur begär handräck-man
ning och den tredje reglerar polisen skyldignär lämna handräck-är att
ning och begäran kan avslås. Utredningennär föreslår också vissaen
regler polisens befogenhet ingripa med anledningatt attom av en
ansökan handräckning har beviljats.om
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Författningsförslag

Förslag till

1984:387ändring i polislagenLag om

föreskrivs följande fråga polislagen 1984:387Härigenom i om
16 §§ gälla,dels 15 och skall upphöraatt att

dels rubriken före 9 § skall utgå,närmastatt
§ skall betecknas 6 6 8 §§ skall betecknasdels nuvarande 5att a -

betecknas 12 §skall betecknas 21 12 och9 §§, 10 §skall 117 -
§§, § skall betecknas 2213 §§ skall betecknas 15 respektive 16 14

22 § skall betecknas 2921 §§ skall betecknas 23 27 §§,17 --
§§ skall betecknas 35 respektive 36 §§,23 och 24

16, 26 och 35 §§ rubrikendels de 12, 15, 21 samtatt nya -
före 9 § skall ha följande lydelse,närmast nya

skall införas 14 paragrafer, 10, 11, 13, 14, 17 20,dels detatt nya -
§§, före 10, ll, 14, 20, 31 och 34 §§28, 30 34 närmastsamt nya-

rubriker följande lydelse,av
befogenheter polismännen före 10dels rubriken Vissa för §att

Befallningsrätten före llskall före rubriken närmastsättas nya
våld före 10 § skallrubriken Användning närmast sättas närmastav

före § skall föreföre 12 rubriken llnärmast sättas närmastnya
rubriken före 19 § skall före21 närmast sättas närmast nyanya

före 26rubriken före 20 § skall25 närmastnärmast sättas nya
29 §22 § före ochrubriken före skall närmastnärmast sättas nya

före 35rubriken före 23 § skall närmastnärmast sättas nya

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

6 §§5 a
polisnämnder för underPolisstyrelsen får inrätta eller flera atten

polismyndigheten den eller de delar polis-styrelsen leda inom av
bestämmer.distriktet styrelsensom

polischefen och det antal övrigapolisnämnd skall ingåI en
polisstyrelsen bestämmer.fem och högst tio,ledamöter, lägst som

polisstyrelsen. Polisstyrelsen får bestämmaledamöterDessa utses av
område skall ingå.också chef för arbetsenhet inom nämndens Föratt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

de ledamöter polisstyrelsen skall lika många suppleanterutsessom av
utses.

frågaI de ledamöter och suppleanter polisstyrelsenutsesom som av
tillämpas 5 § tredje stycket första och andra meningarna.

regionalaDen polisorganisatiønen

6 § §7
Länsstyrelsen länets högstaär polisorgan. Den föransvarar

polisverksamheten i länet och har tillsyn denöver verksamhet som
bedrivs polismyndigheterna i länet.av

Det ankommer på länsstyrelsen bestämma i vilken utsträckningatt
polispersonal skall ställas till förfogande för verksamhet bedrivssom

för flera polisdistrikt för viss begränsad tid ellergemensamt samt att
för särskilda fall i övrigt bestämma sådan verksamhet. För attom
främja effektiv verksamhet eller vid behov fär länsstyrelsenen annars
bestämma polisverksamhetäven inom länet. Vad harom annan som

gäller dock inte i den harmån beslutatssagts regeringen.annatnu av
Länsstyrelsen får besluta polisförstärkning från polisdistriktettom

till inom länet eller till län begära förstärkningett annat ett annat samt
från län. färDen också helt eller delvis ledningenett annat överta av
polispersonalen i länet, särskilda förhållandennär föranleder det eller
kravet på enhetlig ledning inom länet särskilt fram-ären annars
trädande. Regeringen kan föreskriva länsstyrelsen också i andra fallatt
skall leda polisverksamhet. När länsstyrelsen leder polisverksamhet,
skall vad i lag eller författning föreskrivs polismyndig-som annan om
het i tillämpliga delar gälla länsstyrelsen.även

centralaDen polisorganisationen

§7 8 §
Rikspolisstyrelsenär central förvaltningsmyndighet för polisväsendet

och har tillsyn detta. Styrelsenöver skall verka för planmässighet,
samordning och rationalisering inom polisväsendet.

Regeringen kan uppdra rikspolisstyrelsen leda polisverksamhetatt
för förebygga och avslöja brott rikets säkerhet. Regeringenatt kanmot
också uppdra rikspolisstyrelsen i särskilda hänseenden ledaatt

polisverksamhet. När rikspolisstyrelsen leder polisverksamhetarman
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

polismyndig-författning föreskrivsi lag ellerskall vad omsom annan
rikspolisstyrelsen.i tillämpliga delar gällahet även

principer forprinciper för polis- AllmännaAllmänna
åtgärderpolisiäraingripanden

9 §8 §
polisman harpolisman har EnEn attatt somsom

verkställa änsteuppgift skallänsteuppgift skallverkställa enen
iakttagande vadvad underunder iakttagande av somav som

ellerföreskrivs i lagi lag ellerföreskrivs armanaxman
handlaförfattning på sättförfattning ingripa på sätt ettett

hänsynförsvarligt medförsvarligt med hänsyn ärär somsom
syfte och övrigatill åtgärdenssyfte och övrigatill åtgärdens

omständigheter. Måste tvångomständigheter. Måste tvång
skall detta ske endastendast tillgripas,tillgripas, skall detta ske

utsträckningutsträckning iden form och denoch deniden form
behövs för det avseddaför det avseddabehövs attatt somsom

resultatet skall uppnås.skall uppnås.resultatet
ingripande begränsarEttingripande begränsarEtt somsom

grundläggande fri-degrundläggande fri- någondenågon avav
rättigheter ii ochrättigheteroch som avsesavsessom

regeringsformen fårfår 2 kap.regeringsformen2 kap.
bestämmel-grundas enbartbestämmel- pågrundas enbart på

i första stycket.i första stycket. sernaserna

Rapporteringsskyldighet

9 §
fâr känne-polismanNär en

underbrott hördom ett somom
skall han lämnaallmänt åtal,

förmandet till sinrapport om
det kan ske.sd snart

polisman fdr lämnaEn rap-
föreskrifterponeftergift enligt

meddelar.regeringensom
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Polisingripanden

10 §
En polisman har under de

förutsättningar isom anges
denna lag eller författ-annan

befogenhetning ingripaatt
attgenom

med tillsägelser, tecken,
signaler eller andra åtgärder
meddela någon befallning atten
fullgöra skyldighet elleren
ialata förbud,ett

avlägsna någon eller på
inskränka någonssättannat

rörelsefrihet på intesättett som
innefattar fiihetsberävande,

gripa, omhänderta eller på
beröva någon frihe-sättannat

ten,
företa husrannsakan och

liknande åtgärder,
företa kroppsvisitation

eller kroppsbesildning,
fordon ellerstoppa annat

transportmedel eller
beslagta eller på annat

omhänderta föremål ellersätt
förfoga dem.över

Vissa befogenheter för polis- Vissa befogenheter för polis-
männen männen

Befallningsrätten

En polisman får meddela
någon befallning, polis-en om

har befogenhet attmannen
beröva honom friheten, avlägs-

26
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honom eller på sättannatna
inskränka hans rörelsefrihet.

polisman skallEn situa-om
medger det och dettionen inte

klart befallningstår utgöratt en
otillräcklig åtgärd, innanen
inskränker rörelse-han någons

meddelafiket, sådan be-en
fallning förstaisom avses
stycket.

Användning våldAnvändning våld avav

12§I0§
andra medel otillräckliga och detpolisman får, i den mån ärEn

våld föromständigheterna törsvarligt, användahänsyn tillmed är att
tjänsteåtgärd,genomföra omen

ellermed våld eller han angripshan möts möts
våld,våld, med våld eller hothot omom

häktas, med laga stödskall någonnågon somsom
skall berövas friheten försökereller med lagaanhållas annars

eller polismannenförsöker undkommastöd berövas friheten
polismannen motståndundkomma eller möts närannars av

verkställa sådanthan han skalleljest motstånd närmöts ettav
frihetsberövande,sådant fri-verkställaskall ett

berövadnågonhetsberövande, årsom
försöker ochfriheten rymma

förhindrapolismannen skall
rymningen,

berövadnågon årsom
friheten motstånd då polis-gör

skall hålla honom tillmannen
ordningen eller polismannenom

motstånd imöts ettannars av
sådant fall,

avvärja fråga avvärjadet fråga det5.är äratt attomom
straffbelagd handling eller straffbelagd handling elleren en enen

värdefull för liv, hälsa eller värdefullfor liv, hälsa eller farafara
för omfattandeeller för omfattande egendom elleregendom

i miljön, skada i miljön,skada
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polismannen med laga polismannen med laga
stöd skall elleravvisa avlägsna stöd skall avlägsna någon från
någon från visst område visst område ellerett ett utrymme
eller eller verkställa eller på inskränkautrymme sättannat
eller biträda vid kroppsvisita- hans rörelsefrihet,
tion, kroppsbesiktning eller polismannen med laga

lilmande åtgärd, vid stöd skall verkställa eller biträ-annan
beslag eller omhänderta- da vid kroppsvisitation, kropps-annat
gande egendom eller vid besiktning eller liknandeav annan
sådan husrannsakan åtgärd, vid beslag ellersom avses annat
i rättegångsbalken, omhändertagande egendomav

eller vid sådan husrannsakan
i rättegångsbalken,som avses

polismannen med laga
stöd skall fordon ellerstoppa ett

transportmedel,annat
polismannen med polismannen medannars annars

laga stöd har bereda sig laga stödatt har bereda sigatt
tillträde till, tillstängaavspärra, tillträde till, tillstängaavspärra,
eller byggnad, ellerutrymma byggnad,utrymmarum rum
eller område, biträda någon i eller område, biträda inågon
myndighetsutövning med myndighetsutövning meden en
sådan eller någon liknande sådan eller liknandenågon
åtgärd eller vid exekutiv tör- åtgärd eller vid exekutiv för-
rättning enligt vad är rättning enligt vad ärsom som
föreskrivet därom, eller föreskrivet därom, eller

åtgärden i fall är 10. åtgärden i fallannat ärannat
oundgängligen nödvändig för oundgängligen nödvändig för
den allmänna ordningens eller den allmänna ordningens eller
säkerhetens upprätthållande och säkerhetens upprätthållande och
det är uppenbart den inte det uppenbartär denatt inteatt
kan genomföras våld. kan genomförasutan våld.utan

fallI i första fallI i förstasom avses som avses
stycket 4 och 5 får våld stycket 7 och 9 får våldmot mot

brukas endast polis- brukas endast polis-person om person om
eller den han eller den hanmannen som mannen som

biträder möts motstånd. biträder möts motstånd.av av
Om i fallvissa brukarätt att

våld finns i övrigt föreskrijter i
24 kap. brottsbalken.
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13 §
beläggapolisman får denEn

berövad friheten medärsom
fängsel

ochunder transport an-
för-under vistelse utomnars

varingslokalen, det nöd-ärom
säkerhetsskäl,vändigt samtav

för betvingaövrigti att
uppträdande denvåldsamt av

frihetsberövade, andraom
otillräckligamedel ochvisar sig

oundgängligen nödvän-det är
till den frihets-digt med hänsyn

eller säkerhetberövades annans
eller hälsa.till liv

första stycketVad isägssom
gäller också tillämpliga delari
då polisman avlägsnar nå-en

inskrän-eller på sättannatgon
rörelsefrihet.ker hans

eller, efterRegeringen rege-
bemyndigande, Riks-ringens

utfärdarpolisstyrelsen närmare
användningföreskrifter om av

ochskjutvapen tårgas samt av
hjälpmedel förtekniska att

fordon eller annat trans-stoppa
portmedel.

Avlägsnanden

§14
denna lag förstås medI

avlägsnande sådan inskränk-en
rörelsefriheten inne-ning i som

fattar polisman för någonatt en
bort från plats till hansen

till polisstation ellerbostad, en
till plats.någon annan
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12 § 15 §
Anträffas någon, kan Anträffas någon, kansom som

under år, under under underår,antas arton antas artonvara vara
förhållanden uppenbarligen förhållanden uppenbarligensom som
innebär överhängande och innebär överhängande och
allvarlig risk för hans hälsa allvarlig risk för hans hälsa
eller utveckling, får han eller utveckling, får polis-tas om en
hand polisman för avlägsna honom frånattav en man

dennes försorg skynd- platsen i syfte skyndsamtattgenom
överlämnas till sina för- överlämna honom till hanssamt

äldrar eller någon vård- föräldrar eller någonannan annan
nadshavare eller till socialnämn- vårdnadshavare eller till social-
den. nämnden.

13 § 16 §
Om någon sitt Om någon sittgenom upp- genom upp-

trädande den allmänna ord- trädandestör den allmännastör ord-
ningen eller omedelbar ningenutgör eller omedelbarutgören en
fara för denna, får polisman, fara för denna, får polisman,en en

det nödvändigt för detnär är nödvändigtnär är föratt att
ordningen skall kunna ordningenupprätt- skall kunna upprätt-
hållas, avvisa eller avlägsna hållas, avlägsna honom från
honom från visst område eller visst område eller utrymme.

Detsamma gäller Detsamma gäller sådanutrymme. om om en
sådan åtgärd behövs for åtgärd behövs för straff-att atten en
straffbelagd handling skall belagd gärning skall kunnaen

kunna avvärjas. avvärjas.
Är åtgärd polismanEn får ocksåien som avses av-

första stycket otillräcklig för lägsna den försöker trängaatt som
det avsedda resultatet skall in område ellerpå iett ett

fåruppnås, tillfälligt till vilket tillträde harutrymmepersonen
omhändertas. förbjudits med stöd dennaav

lag eller författning.annan
Detsamma gäller den som

lämna sådantvägrar ett om-
råde.
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§1 7
medpolismyndighetenHar

10 § lagen 1956:618stöd av
sammankomsterallmännaom

ordnings-eller 19§ allmänna
1956:617 beslutatstadgan

upplösa allmäninställa eller en
sammankomst eller offentlig

får deltagare,tillställning,
andra avlägsnas,åskådare och

behövs för syftet meddet attom
beslutet skall uppnås.

18 §
folksamlingOm sittgenomen

allmännauppträdande denstör
ordningen eller utgör en ome-
delbar fara för denna, får

folksamlingen,deltagarna i om
nödvändigt för ord-det är att

kunna upprätthål-skallningen
från det områdelas, avlägsnas

de befinnereller därutrymme
sig.

Vad i första stycketsägssom
bestämmelsernagäller inte om

1956:618 allmännalageni om
eller allmännasammankomster
1956:617ordningsstadgan är

tillämpliga.
förstaåtgärd iEn avsessom

endast detstycket får ärom
dröjsmål vidtasfara i utan

föregående beslut polismyn-av
digheten.
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19 §
Den har avlägsnats fårsom

förhöras i omedelbar anslutning
till ingripandet.

Stoppande fordon ellerav
transportmedelannat

20 §
polismanEn fdr stoppa ett

fordon eller annat transport-
medel

I det finns anledning attom.
någon färdas ianta att som

fordonet har skyldiggjort sig
till brott,

det anled-om av annan
ning i 1 behövs förän sägssom

med laga stöd ingripaatt mot
någon färdas fordonet,isom

beröva honom frihe-attgenom
pd inskränkasättten, annat

hans rörelsefrihet eller under-
kasta honom kroppsvisitation
eller kroppsbesiktning,

det behövs för medattom
laga stöd genomföra husrannsa-
kan fordoneti eller

det behövs för attom
reglera trafiken eller för att
kontrollera fordon eller förare i
enlighet med vad ar sar-som
skilt föreskrivet.
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Tillfälliga omhändertaganden Tillfälliga omhändertaganden
m.m. m.m.

I1§ 21§
Har polismyndighet enligt särskild föreskrift befogenheten att

besluta någon skall omhändertas,att får polisman omhändertaen
denne i awaktan på polismyndighetens beslut, polismannen finnerom

föreskrivna förutsättningaratt för beslut omhändertagandeom
föreligger och

dröjsmål med omhändertagandetatt innebär fara för liv eller
hälsa eller någon fara.annan

Den har omhändertagitssom
skall underrättas anled-om
ningen till omhändertagandet
och förhöras så snart som
möjligt.

Den polisman har verk-som
ställt omhändertagandet skall så
skyndsamt möjligt anmälasom
åtgärden till sin förman. Har
omhändertagandet redan
upphört skall förmannen
omedelbart det skallpröva om
bestå.

Innebär förmannens beslut att
den omhändertagne skall hållas
kvar skall förmannen skyndsamt
underrätta polismyndigheten om
omhändertagandet och skälet
till detta. Polismyndigheten
skall möjligt meddelasnarast
beslut enligt vad före-ärsom
skrivet detta.om

Sådana föreskrifter som avses
i första stycket finns i utlän-
ningslagen 1989:529, lagen
1988:870 värd miss-om av
brukare i vissa fall, lagen
1991:1128 psykiatriskom
tvångsvård, lagen 1957:668

utlämning för brott, lagenom
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utlämning för1959:524 om
Danmark, Finland,brott till

lagenIsland eller Norge samt
utlämning till1970:375 om

IslandDanmark, Finland, eller
verkställighet värdNorgefär av

eller behandling.

22 §14 §
särskildOm polisman harAnträjfas okänd enperson aven

okändanledningoch finns detpolisman sär- anta att enen
efterspanad ellerhananledningskild äräranta att person
med stöd lagefterlyst ochefterlyst ochefterspanad eller av

berövas friheten, får polis-skalllag skall berävasmed stöd av
begära han lämnaranträjfandet, fårvidfriheten attmannen

identitet.uppgift sin Denfär identifie-omhändertashan om
skyldig lämna denokändelämnahanring, ärvägrar attattom

hanbegärda uppgiften sedandetidentitet elleruppgift sinom
skälen forhar upplystshansanledningfinns attanta om

begäran.polismannensoriktig.uppgift denna ärom
Om den okände vägrar att

uppgift identitetlämna sinom
anledningeller det finns anta

uppgift dennahans äratt om
omhändertasfär hanoriktig,

identifiering.för
omhändertagne skallDen

anledningen tillunderrättas om
omhändertagandet sä snart som

harmöjligt. polismanDen som
omhändertagandetverkställt

möjligtskall skyndsamtså som
tillanmäla åtgärden för-sin

omhändertagandetHarman.
skall färmannenredan upphört

det skallomedelbart pröva om
bestå.

Åtgärder fastställaför denatt
identitet skallomhändertagnes

omhän-skyndsamt vidtas. Den
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dertagne skall omedelbart friges
hansd har identifierats.snart

Han fär dock inte hållas kvar
under längre tid timmarän sex
eller, det synnerligärom av
vila han identifieras, tolvatt
timmar.

15 §
Den har omhändertagitssom

enligt denna lag skall under-
anledningen tillrättas om om-

händertagandet sd snart som
möjligt. Den polisman harsom
verkställt omhändertagandet
skall skyndsamtså möjligtsom
anmäla åtgärden till för-sin

Har omhändertagandetman.
redan upphört skall förmannen
omedelbart det skallpröva om
bestå.

Innebär fönnannens beslut att
den har omhändertagitssom
enligt 11 § skall hållas kvar
eller har ingripandet gjorts med
stöd 12 skall förmannenav
skyndsamt underrätta polismyn-
digheten omhändertagandetom
och skälet till detta.

Polismyndigheten skall sna-
möjligt efier omhän-rast ett

dertagande enligt 11 § meddela
beslut enligt vad före-ärsom
skrivet detta.om
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16 §
omhändertagitsharDen som

enligt 13 §§ ellerenligt 11
förhörasstycket skall såandra

möjligt.snart som
omhändertagandet skettHar

skallandra stycket13 §enligt
frigesomhändertagneden sna-

förhöret.möjligt efter Denrast
får dockunder årär artonsom

poli-förhållas kvar att genom
skyndsamt kunnaförsorgsens

föräldrar,tillöverlämnas sina
vårdnadshavare, enannan

socialtjänstentjänsteman inom
lämpligeller någon annan

hållasfårIngenperson.vuxen
längre timmar.kvar än sex

omhändertagnedenBedöms
hjälp eller stödbehovi avvara

skallsamhällets sida,från
handahonom tillpolisen gå

upplysningarmed råd och samt,
ske,kanlämpligendetom

samhälls-medsamråda annat
till uppgifthar attsomorgan

sådant behov.tillgodose
omhänderta-harNär någon

åtgärder14 § skallenligtgits
skall fast-identitethansför att

vidtas.skyndsamt Denställas
omedel-skallomhändertagne

han harfriges såbart snart
får dock inteidentifierats. Han

tidunder längrehållas kvar än
deteller,sex timmar är avom
identifie-vikt hansynnerlig att

tolv timmar.ras,
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I §7 23 §
Vid omhändertagande enligt Vid omhändertagande enligt

denna lag skall tillses åt- 21 § eller 22 § skall tillsesatt att
gärden inte orsakar den omhän- åtgärden inte orsakar den om-
dertagne olägenhetstörre händertagneän olägenhetstörre än

oundviklig med hänsynär oundvikligär med hänsynsom som
till åtgärdens syfte eller väcker till åtgärdens syfte eller väcker
onödig uppmärksamhet. Den onödig uppmärksamhet. Den

har omhändertagits får inte har omhändertagits får intesom som
underkastas inskränkning underkastas inskränkningarman annan
i sin frihet än påkallas i sin frihet påkallasänsom av som av
ändamålet med åtgärden, ord- ändamålet med åtgärden, ord-
ningen förvaringsplatsenpå ning eller säkerhet. Han får
eller allmän säkerhet. därvid förvari dettas årom

nödvändigt med hänsyn till 0rd-
ellerning säkerhet.

18 § 24§
Skall någon gripas enligt 24

kap. rättegångsbalken, får han
inte omhändertas eller hållas
kvar enligt 13 § andra stycket.

Angående omhändertagande berusade finns bestäm-av personer
melser i lagen 1976:511 omhändertagande berusadeom av personer
IILIII.
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KroppsvisitationKroppsvisitation m.m.m.m.

25 §§19
polisman med lagamed laga EnpolismanEn somsom

berövastöd ingriperomhän-ellerstöd griper attgenomannars
avlägsnafriheten, någonfår någonavlägsnar någondenar eller

inskränkaelleringripandet påtillanslutning sätti annat
rörelsefrihet får ii någonsdenne denkroppsvisitera an-

ingripandet kropps-slutning tillnödvändigutsträckning ärsom
i den utsträck-visitera denne

nödvändigning ärsom
föremål skallandra farligaellersäkerhetsskäl för att vapenav

ellerhand,kunna tas om
fastställas.identitet skall kunnaför hansatt

behövsutsträckning detkroppsvisitera i denfår ocksåpolismanEn
ägnadeföremålandra farliga ärefter ellersökaför attatt somvapen

tilldet med hänsynliv eller hälsa,vid brottanvändas mot om
kan förklarassådant föremålkanomständigheterna att ettantas

ändamål fårbrottsbalken. detta3 § Förenligt 36 kap.förverkat
liknandehandväska ellerportfölj,undersökapolismannen även annat

handbagage.

tillbefogenheterSärskildatillbefogenheterSärskilda
liknandehusrannsakan ochoch liknandehusrannsakan

åtgärderåtgärder

26§20§
skall omhändertasmed laga stödeftersökaFör att somen person

tilleftersöktes bostad ellertill densig tillträdepolisman beredafår en
disponeras honom.tillhör ellerställeellerhus,annat avsomrum

för allmän-tillgängliglokali fråga ärgällerDetsamma somenom
eftersökte eljestdenskälsynnerligaFinns detheten. att anta att

dit.sig tillträdeberedafår polismannen ävensig hosuppehåller annan,
till bostadbereda sig tillträdepolismanfårmotsvarande sättPå enen

polisen medföremålsöka efterställe föreller något ettattannat som
vad haromhänderta;författning skallstöd lag eller som nyssannanav

eller in-föremåletsgäller därvideftersökte ägaredensagts om
nehavare.

stycketVad i förstasågssom
då polisen sökergäller också
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efter meden person som avses
beslut handräckrzing.ett om

För söka efter någon har intagits i kriminalvårdsanstaltatt som en
efter ha dömts till fängelse i minst fyra år och haratt awikit fårsom

polisman undersöka transportmedel visspå plats, den awikneen om
kan allvarligutgöra fara för liv ellerantas hälsa eller fören armans
rikets säkerhet och finnsdet särskild anledning den awikneatt anta att
kan komma platsen. En polisman har befogenhetatt passera samma
för söka efter någon psykiatriskgenomgåratt tvångsvård ellersom

överlämnats till rättspsykiatrisk vård och awikit frånsom som en
sjukvårdsinrättning, det med hänsyn till omständigheterna finnsom
särskilda skäl den awikne allvarligutgör fara föratt anta att en

liv eller hälsa eller för rikets säkerhet.annans
En åtgärd i första En åtgärd i förstasom avses som avses

stycket får endast fara iär eller andra stycket får endastom
dröjsmål vidtas föregående fara i dröjsmålutan företasärom
beslut polismyndigheten. föregående beslut polis-utanav av
Endast det finns särskilda myndigheten. Endast detom om
skäl får åtgärden vidtas mellan finns särskilda skäl får åtgärden
kl. 21.00 6.00.och vidtas mellan kl. 21.00 och

6.00.
I fråga husrannsakan för eftersökande föremål ärom av som

underkastat beslag och den skall gripas, anhållas eller häktasav som
eller hämtas till förhör eller inställelse vid domstol finns bestämmelser
i rättegångsbalken.

21 § 27§
En polisman får också bereda sig tillträde till hus, ellerett rum

ställe, det finns anledning någon därannat har avlidit elleranta attom
medvetslösär eller oförmögen tillkalla hjälp. En sådanattannars

åtgärd får vidtas detäven nödvändigtnär är för efterspaning någonav
försvunnen,är denne kan behöva hjälp.antassom om
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28 §
polismyndigheten be-Har

handräckningslutat lämnaatt
bereda sökan-fdr polismanen

tillträde till bostad, has,den
ställe. deteller annatrum om

skallbehövs för beslutetatt
verkställas.kunna

Särskilda befogenheter denden ibefogenheter iSärskilda
skyddande och förebyggandeförebyggandeskyddande och
verksamhetenverksamheten

29 §22 §
föreligga brott,skäl risk någotsärskildaKan att somansesav

förstörelseeller för omfattandefara för liv eller hälsainnebär allvarlig
plats, får polisman iförövas visskommer påegendom, att enenav

skydd dettaberedaavvärja brottet ellersyfte motatt
ställe för sökahus, ellersig tillträde tillbereda attannatett rum

farligt föremål,sprängmedel, eller någotefter annatvapen
till hus, ellerförbjuda tillträdeeller2. avstänga, ettutrymma rum

visst föremål ellerförbud flyttandemeddelaställe, motmotannat av
sådankommunikationsmedel eller vidta någontrafik med visst annan

åtgärd.
i första stycket, fårrisk för brottFöreligger allvarlig ensom avses

kroppsvisiterafarligt föremålsöka efterpolisman för ävenettatt
platsen.uppehåller sig påpersoner som

fara iparagraf får endast äri dennaåtgärdEn omsom avses
polismyndigheten.föregående beslutdröjsmål vidtas utan av
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

30 §
samband med allvarligaI

den allmännastörningar av
ordningen eller säkerheten får
polismyndigheten, det be-om

återställa ordningenhövs att
eller säkerheten, förbjuda till-

ellerträde till områdevisst
gällerDetsammautrymme. om

det finns risk för sådana stär-
åtgärden behövs förochningar

upprätthålla ordningen elleratt
säkerheten.

Är fara dröjsmål fårdet i en
avvaktan polis-polisman, i på

meddelamyndighetens beslut,
förbudsådant iett som avses

stycket.första

Handräckning

§31
Med handräckning avses en

åtgärd polisenvarigenom
verkställer ett av annan

beslutmyndighet fattat eller
myndighetbiträder ien

skallsyfte myndighetenatt
fullgöra lag ellerkunna sina i

ålagdaförfattning upp-annan
gifter.

Verkställighet domstolsav
åklagares beslut enligteller

bestämmelser rättegången iom
brottmål dock hand-inteutgör
räckning.



Författningsförslag SOU 1993:60

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

En begäran handräckningom
polismyndigheten.prövas av

Handräckning skall begäras
skriftligen med uppgift vilketom
beslut skall verkställas ellersom
vilken åtgärd myndigheten
begär biträde med vilkasamt
omständigheter myndigheten
åberopar skäl.som

Är det fara dröjsmåli får en
muntlig begäran godtas. Den
skall dock bekräftas skriftligen.

Polismyndigheten skall lämna
handräckning om

sökanden enligt särskild
föreskrift lagi eller annan
författning får ansöka hand-om
räckning för utföra denatt
begärda åtgärden och

polisen enligt lag eller
författning har befogen-annan

het företa den begärdaatt
åtgärden.

Polismyndigheten får dock
avslå begäran handräck-en om
ning om

handräckningen skulle in-
nebära allvarligt hinder för
polisens möjlighet upprätt-att
hålla allmän ordning och säker-
het eller

det uppenbartär sö-att
kanden inte har behov hand-av
räckning.

Ett beslut sökandengärsom
skall innehålla skälen föremot

beslutet.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Dokumentation

34 §
skall förasProtokoll över

10 § 2ingripande iavsessom -
och5

skall framgåprotokolletAv
har fattat beslutvem som

ingripandet,om
beslutet ochgrunden för

det har fattats,tiden när
vilka hareller somvem

ingripandet,deltagit
riktatingripandet harvem

sig mot,
ingripandettiden för samt

har före-vad övrigtisom
ingripandet.kommit vid

protokollförAnsvarig att
i frågaupprättas år om upp-

1 dengifter iavsessom -
ochfattat beslutet,har isom

fråga uppgifter isom avsesom
3 den år attsom anse som-

vid ingripandet.förman
skall alltid förasProtokoll

användning fZlngsel,över av
tekniskaskjutvapen, tårgas samt
fordonhjälpmedel för att stoppa

transportmedel.eller Ettannat
protokoll skall innehållasådant

skålen för åtgärden.uppgift om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Slutbestämmelser Slutbestämmelser

23 § 35 §
Vad föreskrivs i 10 § Vad föreskrivs i 12 §som som

första stycket 2 och 4 gäller första stycket 1 6 och 7-
sådan vaktpost elleräven gäller sådan vaktpost ellerävenannan
vid försvarsmakten tjänst- vid försvarsmaktensom annan som

för bevakning eller för tjänstgörgör för bevakning eller föratt
upprätthålla ordning och före- upprätthålla ordning ochatt
skrifterna i 10 § första stycket 1 föreskrifterna i 12 § första

4 tjänsteman vid kust-även stycket l tjänsteman7 även- -
bevakningen enligt särskil- vid kustbevakningen enligtsom som
da bestämmelser medverkar vid särskilda bestämmelser med-
polisiär övervakning. Bestäm- verkar vid polisiär övervakning.
melsen i 10 § första stycket 2 Bestämmelsen i 12 § första
gäller dessutom den stycket 2 4 gäller dessutomsom annars -
med laga stöd skall verkställa den med laga stödsom annars

frihetsberövande och be- skall verkställa frihetsberö-ett ett
stämmelsen i paragraf vande och bestämmelsen isamma
första stycket 4 den i paragraf första stycketsom samma
myndighetsutövning har be- 6 7 den i myndighetsut-som-
fogenhet verkställa någon övning har befogenhet verk-att att
sådan åtgärd där ställa sådannågon åtgärdsom anges. som
Vid ingripande med stöd där Vid ingripande medav anges.
10 § första stycket 4 tillämpas stöd 12 § första stycket 6 7av -
också andra stycket tillämpas också andra stycketsamma
paragraf. paragraf.samma

När den förstai När den i förstasom avses som avses
stycket med laga stöd berövar stycket lagamed stöd berövar

friheten eller avlägsnarnågon frihetennågon eller avlägsnar
tillämpasnågon, också 19 § tillämpasnågon, också 25 §

Bestämmelserna i 13 § gäller Bestämmelserna i 11, 13 och
också ordningsvakt, inte §§16 gäller också ordnings-en om en

framgår hans förord- vakt, inte framgårannat annatav om av
nande. OrdningsvaktHar hans förordnande. frågaIen om
omhändertagit gäller befogenhetnågon, för tjänstemanen
dock den omhdndertagne vid kustbevakningen tillämpaatt att
skyndsamt skall överlämnas till 16 § finns särskilda bestäm-

polisman. frågaI melser.närmaste om
befogenhet för tjänstemanen
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tillämpakustbevakningenvid att
särskilda bestäm-finns13 §

melser.

§3624 §
meddelaslagdennaverkställighetförföreskrifter avNärmare av

bestämmer.regeringenmyndighetdenellerregeringen som
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Förslag till

Lag ändring i rättegångsbalkenom

Härigenom föreskrivs i fråga rättegångsbalken0m
dels 23 kap. 24 §att 24 kap. 18,samt och 22 §§ skall ha
följande lydelse,
dels det i lagen skall införasatt två paragrafer, 23 kap. l § ochnya a
24 kap. l följande lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 kap.

l §a
När polisman får känne-en

dom brott skall hanettom
lämna det till sinrapport om

förman sd det kan ske.snart
En polisman fdr lämna rap-

porteftergift eller låta bli att
lämna vidare till åkla-rapport

och nöja sig med påpe-gare ett
kande eller erinran till denen
felande, det uppenbartärom

händelsei lagföringatt av
påföljd böterän inteannan

skulle komma ádömas ochatt
brottet med hänsyn till omstän-
digheterna i det särskilda fallet

obetydligt.är Rapporteftergiji
får dock inte meddelas frågai

brott för vilket någon harom
gripits enligt 24 kap. I a
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

föreskrifterNärmareunder-föreskrifterNärmare rap-omom
undersöknings-porteftergiji,verksamhet,sökningsledares omom

under-verksamhet,första ledaresenligt 18 §underrättelse om
styck-enligt 18 § förstarättelsemeningenfjärdestycket samt

meningenfjärdeanteckningarochprotokoll samtet omom
anteckningar vidprotokoll ochmeddelasförundersökningvid

meddelasförundersökningregeringen. avav
regeringen.

24 kap.

skälsannolikapåDen ärsom
misshandel, olagaförmisstänkt

olagahemfridsbrott, in-hot,
besöks-överträdelsetrång, av

skadegö-ofredande,förbud,
våldsamtupplopp,relse, upp-

ordnings-ohörsamhetlopp, mot
störande förrättningmakten, av

sammankomst,allmäneller av
eller hoteller valduppvigling

häktasfårtjänsteman,mot om
nödvän-oundgångligendet är

den pågåen-avbrytafördigt att
verksamheten.brottsligade

stycketförstaVad isägssom
den pågäller även sanno-som
misstänkt för någotskällika år

före-vilketförbrott, ärannat
ellerfängelse årskrivet ett

förutsättningarnadåröver, om
i övrigthäldningför är upp-

I §vad ienligtfyllda sägssom
fjärde styckena.ochtredje

berövadfrihe-fårIngen vara
bestämmelsedennaenligtten

72tid timmar.längreunder än
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §
Har beslut anhålla någon meddelats iatt hans frånvaro, skall han,

så beslutet har verkställts, förhörassnart polisman eller åklagare.av
Har åklagaren inte redan underrättats frihetsberövandet, skall detom

Åklagarenskyndsamt anmälas till honom. skall efter förhöret
omedelbart besluta den misstänkte skall förbli anhållen.om

Har någon gripits enligt 7 skall han så möjligt förhörassnart som
polisman eller åklagare. Har åklagaren inte redanav underrättats om

frihetsberövandet, Åklagarenskall det skyndsamt anmälas till honom.
skall efter förhöret omedelbart besluta den misstänkte skallom
anhållas. Anhålls inte den misstänkte skall beslutet gripandeom
omedelbart hävas.

Har någon gripits enligt 7§
och har åklagaren inteännu
underrättats fihetsberövan-om
det får beslutet gripandeom
hävas polismyndig-även av
heten, det uppenbartärom att
det finnsinte skäl för fortsatt

frihetsberövande. I omedelbar
anslutning till gripandet fdr
beslutet under förut-samma
sättningar hävas denäven av
polisman har fattat be-som
slutet.

Om den misstänks för brott avviker och det finns skälsom att
anhålla honom, får åklagaren efterlysa honom.

9 §
Då någon anhålls eller då Då någon grips ellerett anhålls

anhållningsbeslut enligt 8 § eller då anhållningsbeslutett
första stycket verkställs, skall enligt 8 § första stycket verk-
den anhållne besked det ställs, skall den frihetsberövadeom
brott han misstänktär för möjligt fåsom beskedsnarast om

grunden för anhållandet.samt det brott han misstänktärsom
Den anhállnes närmaste för grunden för anhållan-an- samt
höriga och andra det. En anhállenspersoner som närmaste
står den anhållne särskilt nära anhöriga och andra personer
skall underrättas anhållandet denstår anhållneom särskiltsom
så det kan skesnart utan skallnära underrättas anhål-men om

48



Färfattningsförslag1993:60SOU

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

för utredningen. En sådan landet så det kan skesnart utan
underrättelse får dock inte för utredningen. En sådanutan men
synnerliga skäl lämnas den underrättelse får dock intemot utan
anhållnes önskan. synnerliga skäl lämnas denmot

anhållnes önskan.

18 §
beslutarDå häktningrätten skall, inte åtal redan har väckts,om om

denrätten tid, inom vilkensätta åtal skall väckas. Tiden får inteut
bestämmas längre vad oundgängligenän nödvändigt.ärsom

Är den tiden otillräcklig, får medge förlängningrättenutsatta av
tiden, detta begärs före tidens misstänkteutgång. Den eller hansom
försvarare skall möjligt beredas tillfälle sig.att yttraom

Väcks inte inomåtal två veckor, skall längerätten, så den miss-
tänkte häktad och till dessär åtal har väckts, med högst veckorstvå
mellanrum hålla förhandling i häktningsfrågan och därvid särskiltny

Ärskyndsamttill utredningen bedrivs så möjligt. detatt medse som
hänsyn till utredningen eller anledning uppenbart attav annan
förhandling inom angiven tid skulle betydelse, får rättenutannu vara
bestämma längre tids mellanrum.

Tid för åtals väckande be- Tid för åtals väckande be-
höver inte bestämmas då höverrätten inte bestämmas då rätten
beslutar häktning 3enligt § beslutar häktning enligt 1om om a
eller häktning någon eller 3 § eller häktningom av som om av
inte närvarande vidär rätten. intenågon närvarandeärsom

vid rätten.
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22 §
har fdrDen gripits itassom

förvar det nödvändigtärom
med hänsyn till ordning eller
säkerhet.

Den gripen, anhållen anhållen ellerDenär ärsom som
eller häktad skall i förvar. häktad skall i förvar. Dentas tas
Den häktas skall häktas enligt 2 eller 3 §utansom som
dröjsmål föras till häkte. skall dröjsmål föras tillutan

häkte.
Om det synnerlig vikt häktade, förden utredning detär attav av

brott föranlett häktningen eller brottnågot han ärannatsom som
misstänkt för, förvaras plats i förstapå änen arman som anges
stycket, får åklagarens begäran förordna den häktade tillspårätten att
vidare inte skall föras till häkte. eller åklagaren fårRätten beslutaäven

den häktade, sedan förts till häkte, skall föras tillhan platsatt utomen
häktet för förhör eller åtgärd.annan

Om förvaring den häktad eller undergår eller harärav som
undergått rättspsykiatrisk undersökning finns särskilda bestämmelser.
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Förslag till

1976:511iLag ändring lagen omhändertagandeom om
berusadeav personer m.m.

föreskrivs 9 §§ i lagen 1976:511Härigenom 4 ochatt om
skall ha följandeomhändertagande berusade lydelse.personer m.m.av

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Om omhändertagne inte Om omhändertagne inteden den
bereds sjukhus eller bereds vård sjukhus ellervård på

vårdinrättning och inte vårdinrättning och inteannanarman
heller hand heller handpå sätt på sättannattas tas annatom om
eller friges, får han eller kan friges, får hankanannars annars

kvar polisen.hållas hos hållas kvar hos polisen. fdrHan
därvid förvar deti ärtas om
nödvändigt med hänsyn till 0rd-

eller säkerhet.ning

Skall någon gripas enligt 24 kap. rättegångsbalken, får intehan
eller hållasomhändertas kvar enligt denna lag.

skäldet omhändertaFinns att
såväl enligt 13 § andranågon
polislagen 1984:387stycket

enligt denna lag, skallsom
denna lag tillämpas.
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4. tillFörslag
1964:167lag ändring i lagen med särskilda be-om

stämmelser lagöverträdareom unga

Härigenom föreskrivs 16 § i lagen 1964:167 med särskildaatt
bestämmelser lagöverträdare skall ha följande lydelse.om unga

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Har barn före femton barnårs Har före femton årsett ett
ålder begått brott vilket ålderpå begått brott på vilketett ett
fängelse skulle ha kunnat följa fängelse skulle ha kunnat följa
och anträffas barnet bar och anträffas barnetpå barpå
gärning eller på flykt från gärning eller flyktpå från
brottsplatsen, får barnet gripas brottsplatsen, får barnet fasttas

Om enskild Om enskildav envar. en person envar.av en person
har barnet, skall hargripit barnet tagit fast barnet, skall
skyndsamt överlämnas till barnet skyndsamt överlämnas

polisman. till polisman.närmaste närmaste
Polismyndigheten eller åkla- Polismyndigheten eller åkla-

skall omedelbart besluta skall omedelbart beslutagaren garen
barnet skall friges eller barnet skall hållas kvar förom om

hållas kvar för förhör. förhör.

52



Författningsförslag1993:60SOU

tillFörslag
1982:395 kustbevakningensiändring lagenlag omom

polisiär övervakningmedverkan vid

1982:395 kustbevak-3 § i lagenföreskrivsHärigenom att om
följandeövervakningskall ha lydelse.vid polisiärmedverkanningens

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3§
KustbevakningstjänstemanKustbevakningstjänsteman

befogenhet till-befogenhet till- harhar somsammasomsamma
§polisman enligt 1613 § kommerpolisman enligtkommer

avvisa1984:387polislagen1984:387polislagen attatt av-
eller denomhänderta avlägsnaavlägsna ellervisa, genomsom

i trafiken tilluppträdandeuppträdande sittsittden som genom
ordningen eller0rd- sjösstill sjöss utgöri trafiken störstör

fara för denna.omedelbaromedelbarningen eller utgör
befogenhet har han ocksåbefogen- Sådandenna. Sådanfara för

för avvärjadet fordrasdet ford-har han också närhet när att
föreskrifterdede brottavvärja brottför motmotatt somras
66 i 1 §5, och 7.i §föreskrifter l avsesavsessom

och 7.
omhändertagandeVid som

skallstycketförstaiavses
till-kustbevakningsyänsteman

17 §bestämmelsernalämpa i
polislagen.
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1 Bakgrund

internationellaDe konventionerna mänskliga rättigheterom

Utredningen har haft i uppdrag denöverväga svenska polislagstift-att
ningens utformning i förhållande till Sveriges konventionsåtaganden

området förpå mänskliga rättigheter. De konventioner i förstasom
hand den internationellaär konventionen den 18 december 1966avses

medborgerliga och politiska rättigheter FN-konventionenom samt
den europeiska konventionen den 19504 november till skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europakon-
ventionen.

Dessa konventioner tillkom efter andra världskriget, frågannär om
internationellt skydd för de mänskliga rättigheterna tilldrog sig stort
intresse. Erfarenheterna kriget hade visat människor behövdeatt ettav
starkare skydd för sina grundläggande fri- och rättigheter vad deän
enskilda nationerna kunde erbjuda. Man ville därför försöka stärka
skyddet internationellt samarbete.genom

Med anledning detta utarbetades inom FN förklaring deav en om
mänskliga rättigheterna, vilken generalförsamlingen 1948.årantogs av

fortsatteFN därefter arbetet med utforma konvention ocksåatt en som
skulle innehålla regler hur efterlevnaden konventionen skulleom av
kunna kontrolleras. Arbetet dock lång tid och FN-konventionentog
kunde först 1966.är Redan 1949år hade emellertid inomantas man
Europarådet också börjat arbeta med konvention mänskligaen om
rättigheter och i november 1950 konventionen. träddeDen iantogs
kraft den 3 september 1953 då hadeden ratificerats 22 med-av
lemsstater, däribland Sverige. Därefter har flera tilläggsprotokoll
utarbetats. Sverige har ratificerat samtliga de protokoll innehållersom

materiella regler.nya
Genom tillträda konventionerna har Sverige åtagit sigatt att

tillförsäkra och befinner sig under svensk jurisdiktionvar en som
samtliga de rättigheter i konventionerna. Av traditionsom anges anses
det emellertid i Sverige konventionsbestämmelser inte direktäratt
tillämpliga svensk lag. För konvention skall kunnaattsom en
tillämpas domstolar och andra myndigheter fordras i stället attav
konventionen införlivas med svensk lag inkorporering eller detatt
införs lagregler konventionsbestämmelserna trans-motsvararsom
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formering. Sverige tillämpar i huvudsak transformeringsprincipen1.
Då Sverige tillträdde Europakonventionen ansåg emellertid attman
svensk lag till fullo överensstämde med konventionens bestämmelser
och konventionen således inte anledning ändraatt den gällandeattgav
lagstiftningen eller införa någon Man resonerade iatt stort settny.
likadant Sverige ratificeradenär FN-konventionen.

Även vid den tiden ansåg svensk lagstiftning i huvudsakattom man
motsvarade konventionsbestärnmelserna har det visat sigsenare vara
tveksamt det i alla avseenden riktigär slutsats. Konventionernaom en
innehåller regler berör så många rättsområden inte iattsom man
något land kan helt säker denpå nationella till fullorättenattvara

kraven. Dessutom konventionsbestämmelsernaärmotsvarar ständigt
föremål för tolkning, vilket får till följd innebörden bestämmel-att av

inte kan slås fast förgång alla. Det finns därför all anledningserna en
för Sverigeäven fortlöpande undersöka den nationellaatt rätten påom

alla områden överensstämmer med de internationella konventionerna.
På tid har det också ifrågasatts vissa delar den svenskasenare om av
polislagstiftningen lämpligt utformadär med hänsyn till konventioner-

mänskliga rättigheter.na om

Polislagen

Det moderna polisväsendet fick sin första utformning 1925 årsgenom
polislagstiftning. Denna lagstiftning gällde emellertid i princip endast
den organisatoriska uppbyggnaden polisverksarnheten medanav
regleringen polisens befogenheter Av betydelseav storvar sparsam.
i detta hänseende blev ikraftträdandet år 1948 1942 årsav nya
rättegångsbalk, där polisens befogenheter i den brottsutredande
verksamheten reglerades utförligt. Motsvarande reglering saknades
beträffande polisens ordningshållande uppgifter. 1948I års polisin-
struktion farms generalklausul polisen skulle upprätthållaatten om
allmän ordning och säkerhet. Vidare beskrevs polisuppgifterna
översiktligt. I instruktionen och dess efterföljare fanns dessutom vissa
bestämmelser tillfälligt omhändertagande. Av betydelse för detom
praktiska polisarbetet också åtskilliga andra författningar, oftavar av
gammalt datum.

Fri- och râttighetskommittén har i betänkandet Fri- och rättighetsfrågor SOU
1993:40 föreslagit Europakonventionen inkorporerasatt med svensk rätt genom en
särskild lag.
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principbeslut 1981Regering och riksdag anslöt sig år tillettgenom
polisberednings uppfattning de viktigaste bestämmelserna1975 års att

polisverksamheten skulle föras till särskild polislagsamman enom
1979:6, l98081:13, 24. sådan lag borde omfattaSOU JuU Enprop.

polisorganisationengrundläggande regler polisens uppgifter, ochom
befogen-i övrigt polisverksamheten polisensstyrningen samtav om

betänkandet SOUFörslag till polislag lämnades i Polislagheter. en
Frihetsberövande bråk1982:63 tillsammans med betänkandet vidsom

berusning SOU 1982:64 lades till grund för proposition ioch en
godtogs riksdagen prop. 198384:1ll, 27, rskr.IuUämnet som av

polislagen 1984:387 i kraft den oktober331. trädde 1Den nya
1984.

polisensPolislagen 1984:387 innehåller flertal reglerett om
Regleringen dock inte fullständig. bestämmelserbefogenheter. Deär

polisen särskilda befogenheter hari rättegångsbalken t.ex.som ger
viktigatill polislagen. för polisverksamheteninte flyttats Deöver

medtagande till förhör, gripande, husrannsakan ochinstrumenten
under brottsutredningar behandlas fortfarande iliknande tvångsmedel

förfarandet i övrigt under förundersökningrättegångsbalken, liksom
brottmål.i

finns iViktiga bestämmelser polisens befogenheter andraävenom
exempelvis lagen 1976:511 omhändertagandeförfattningar som om

LOB, ordningsstadganberusade allmännam.m.personerav
1956:617 lagen 1956:618 allmänna sammankomster.och om

polisen skallförfattningar har också bestämmelserMånga att t.ex.om
myndighet för genomföra åtgärderhandräckning bl.a.lämna atten

Ävenför olika ändamål. det gäller sådanaeller hämta närpersoner
inbefogenheter inte har tagits ibestämmelser polisensom som

förlagens i flera hänseenden betydelsepolislagen har reglering ändå
författningarna får ske.ingripanden enligt de särskildanär

vid utformandet polislagen sådana befogen-En strävan attvarav
polisen tidigare följa sedvanerätt ellerför ansågsheter av ensom av

uttryckligbestämmelser skulle fåextensiv tolkning olika enav
för sådan ordning. Bl.a.kodiñering. Starka sakskäl talaansågs en

ingrepptill rättssäkerheten i princip kräverhänvisades motattatt
förutsebara.sker likformigt i fall klart Detmedborgarna och ärsom

legalitetsprincipen,också bäst förenligt med den s.k.ansågs som av
inom inte bara påföljderna förålder gälla straffrätten, ettansetts att

i brotts-de ingrepp behöverbegånget brott också görasutan som
polisenmöjligaste preciseras i lag. Förförhindrande syfte i mån

tillfördel i efterhand kunna hänvisadet ocksåansågs attvara en
undgå miss-för gjorda ingrepp och därigenom kunnaklart lagstöd

oriktig myndighetsutövningför maktmissbruk ellertankar annan
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SOU 1982:63 44. Av grundläggande betydelse också 1974s. attvar
regeringsformårs i vissa hänseenden hade gjort reglering i lagformen

nödvändig från formell synpunkt eftersom regeringsformen föreskriver
de grundläggande fri- och rättigheterna får begränsasatt endast genom

lag.

Behovet översynav en

Som utredningen tidigare har har det ifrågasattsnämnt den svenskaom
polislagstiñningeni alla delar överensstämmer med konventionerna om
mänskliga rättigheter. Det har framför allt diskuterats bestämmel-om

i §13 andra stycket polislagen, tillfälligt omhändertagande isen om
syfte upprätthålla den allmärma ordningen elleratt awärja en
straffbelagd handling, förenlig medär Europakonventionens be-
stämmelser skydd frihetsberövanden. Dessa tveksamhetermotom
kring utformningen de polisrättsliga reglerna förhållandei till deav
internationella konventionerna anledningarna tillvar atten av
utredningen tillsattes. Ett skäl det i vissa hänseenden hadeannat attvar
förekommit problem i samband med tolkningen och tillämpningen av
polislagen. Det hade också ifrågasatts polislagen i andra hän-om
seenden de faktiska krav kan ställasmotsvarar på polisverksam-som
heten.

Sedan regeringen beslutade direktiven för utredningen har detom
i olika sammanhang framförts kritik rättegångsbalkens reglermot om
bl.a. husrannsakan, kroppsvisitation, kroppsbesiktning och beslag. JO
har i beslut har överlämnats till regeringen vid flertal tillfällensom ett

Ävenpekat reglernapå behöver reformeras. Riksåklagarenatt och
Rikspolisstyrelsen har till regeringen framfört reglernaatt om
husrannsakan och beslag behöver över. Det har också i övrigtses
framförts kritik från polisen tvångsmedelsreglerna. Denna kritikmot
har lett till regeringen tilläggsdirektiv haratt utvidgatgenom ut-
redningens uppdrag.
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2 Inledning

2.1 Utredningens direktiv

regeringssantmanträde 22Vid den augusti 1991 utfärdades direktiven
utredningsarbetetför dir. 1991:52. Dåvarande statsrådet Göransson

särskildföreslog utredare skulle tillkallas för denöveratt atten se
rättsliga regleringen polisens befogenheter för förhindra brottattav

allmänoch på upprätthålla ordning och säkerhet. Statsrådetsättannat
anförde bl.a. följande:

översynen skall frågan befogenhetema för polisen attavse om
vidta olika slag åtgärder för förhindra brott och på sättatt annatav
upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten tillräckligtär
preciserade och lämpligt avgränsade. Särskilt viktigt detär att

lagstiftningens utformning i förhållande till Sverigesöverväga
konventionsåtaganden området för mänskliga rättigheter. Vidarepå
skall det ändamålsenliga i olika föreskrifterövervägas att om

befogenheter uppdeladepolisens i olika författningar.är

förEn allmän utgångspunkt uppdraget bör lagstiftningenattvara
skall tillräckligt underlag för polisen förpå bra sättatt ettge svara
sina uppgifter förhindra brott och på upprätthålla densättatt annat
allmärma ordningen säkerheten.och

väsentligt olika formerDet ingripanden riktar sigär att av som
eller kan medföra negativa verkningar för enskildamot som annars

möjligt tillräckligtlångt grundar sig uttryckligt ochså påsom
preciserat lagstöd. Av särskild betydelse detta självfallet detär när
gäller ingripanden kan uppfattas inskränkningar i desom som av
regeringsformen skyddade grundläggande fri- och rättigheterna. I

falldessa också behovet avvägning mellan effektivitetsintres-är av
och hänsyn till medborgarnas till rättssäkerhet ochrättsen

framträdande.integritet särskilt det sammanhanget det ocksåI är
viktigt till Sveriges konventionsåtaganden beträffandeatt attse
mänskliga rättigheter uppfyllda.är

kunna den utvärdering polisens befogenheterFör göraatt av som
omfattar nödvändigtuppdraget det utredaren först kartläggerär att

vid vilka olika situationer och vilket polisenpå sätttyper av som
ingriper med särskilda åtgärder för förhindra brott ochatt upp-
rätthålla allmän ordning och säkerhet. Kartläggningen bör innefatta
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undersökning vilket lagstöd åberopas eller kanen av som som
åberopas för dessa ingripanden.

Vid kartläggningen det betydelseär utredaren reda påatt tarav
hur polisen på olika slag ingripanden för kunna fullgöraattser av
sina uppgifter liksom vad poliser allmänt uppfattar brister isom
den rättsliga regleringen.

finnsDet inte anledning allmängöra utvärderingatt nu en av
polisens arbetsmetoder och verksamhetens inriktning.

Det bör emellertid stå utredaren fritt de frågeställningaratt ta upp
har medgöra den rättsliga regleringen polisens befogen-attsom av

heter avvärja brott och på upprätthållasätt allmänatt ordningannat
och säkerhet och aktualiseras vid kartläggningen polisenssom av
arbete.

Översynenskall dock förstai hand inriktas behovetpå lagstödav
för sådana åtgärder omedelbart riktar sig ellermotsom som annars
kan medföra negativa verkningar för enskilda Rättegångs-personer.
balkens regler tvångsmedel bör härvid behandlas endast i denom
mån de vid sidan sina straffprocessuella funktioner också iav
övrigt kan omedelbar betydelse för polisens möjlighetervara av att

för sin uppgift awärja brott eller upprätthålla denattsvara
allmänna ordningen och säkerheten.

Befogenheternas förhållande till Sveriges konventionsåtaganden
m.m.

Sverige bundet konventionsåtagandenär betydelseär iav som av
detta sammanhang. De konventioner främst åsyftas FNsärsom
konvention medborgerliga och politiska rättigheter FN-om
konventionen den europeiska konventionen angående skyddsamt
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
europeiska konventionen. Aven andra folkrättsliga instrument kan

intresse vid överväganden hur lagstiftningen börvara av vara
utformad.

Det angelägetär vår lagstiftning väl uppfyller dessaatt åtagan-
den. I allt väsentligt får lagstiftningen istå god överensstäm-anses
melse med Sveriges konventionsförpliktelser. Det har emellertid i
olika sammanhang i fråga bestämmelservåra i allasatts om
hänseenden kan in i det regelverk för frihetsberövandenpassas som
finns i den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Detta
gäller bl.a. reglerna i 13 § polislagen tillfälligt omhändertagan-om
de. Aven den svenska regleringen i detta och andra hänseendenom
inte kan i stridstå med föreskrifterna i konventionen, finnsanses
det jag nyligen framhållit i lagstiftningsärende bl.a.ettsom om-
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199091:86, 19 f. skäländringar i 13 § polislagen prop. atts. -
lagstift-det möjligt bättrepå sättöverväga är ettatt anpassaom

till konventionens krav.ningen
svenska polislagstift-Utredaren bör därför analysera dennu

internationella konventioner ochningens förhållande till sådana
intresse i sammanhanget Sverigeandra folkrättsliga regler av som

anledning tillbundet genomgångenövervägaär samt gerav om
i fall föreslå sådana ändringar. Utredaren skalllagändringar och så

destraffrättsliga ochbehovet ändringarhärvid även överväga av av
betydelse istraffprocessuella bestämmelser är av samman-som

finns internationellasamband med detta det skälhanget. I göraatt
utformats i andraoch studera hur lagstiftningenjämförelser

grannländer.konventionsbundna länder, främst nordiskavåra

Åtgärder vid större evenemang m.m.

exempelvis konserter medsamband medI större storaevenemang,
polisen ofta inför särskilt krävandeungdomlig publik, ställs

därvid delvis viduppgifter. Polisen behöver arbeta på sätt änannat
vid speciella händelserordningshållning. Detsamma gällervanlig

slag manifestationer.slag olika Ettt.ex. spontanaannat avsomav
olika insatser polisen kan behövautmärkande drag för som

med sådana och vid särskildai sambandöverväga evenemang
innebära begränsningar för enskildashändelser de kanär att

sigförflytta fritt eller negativa verkningarmöjligheter att av
sigkan i sådana sammanhangliknande slag. Polisen t.ex. anse

avspärmingar, ordna successiva in- eller utsläppbehöva vissagöra
åtgärder.eller vidta andra liknande
enligt gällande regler ha väl awägdaGenerellt torde polisen

gäller akuta ingripanden ordnings-befogenheter detnär mot
199091:129, JuU36, rskr.störningar i situationer sesådana prop.

emellertid uppgift för utredaren324. Det bör göraattvara en nu
från polisens sida iinsatserallmän och heltäckande översyn aven

speciella olika slagsamband med händelser motsamt attav
lagstiftningsåtgärderdenna föreslå debakgrund översynensomav

uppmärksammas detanledning till. bör särskiltI sammanhangetger
förebyggande åtgärder förhindrakan finnasbehov attsom genom

ordningsstörningar till stånd.allvarliga kommeratt
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Avgränsningen och placeringen föreskrifterna polisensav om
befogenheter

Som jag tidigare berört regleras polisens befogenheter i samband
med ingripanden för avvärja brott och upprätthålla allmänatt
ordning och säkerhet i övrigt inte bara polislagens bestämmel-av
ser.

Jag har sålunda bl.a. pekat straffprocessuellapå bestämmelseratt
i rättegångsbalken och straffbestämmelser för ordningsstörande
beteende kan ha betydelse för polisens möjligheter förhindraatt
brott och på upprätthållasätt allmän ordning och säkerhet.annat
Utredaren bör analysera de befogenheter följer dessaom som av
bestämmelser har lämplig avgränsning i förhållande tillnu en
befogenheterna enligt polislagen föreslå ändrad ordningsamt en om
den framstår lämpligare. En börutgångspunkt därvidsom attvara
straffprocessuella åtgärder i fortsättningenäven skall regleras i
rättegångsbalken.

Utredaren bör vidare ändamålsenlighetenöverväga polisensattav
befogenheter regleras i antal andra författningar vid sidanett stort

rättegångsbalken och polislagen. Det härvidär frågaav om
föreskrifter polisen dels självständiga befogenheter försom ger
särskilda ändamål, dels skyldighet hjälp andra myndig-att ge
heter.

Andra författningar medger ingripanden och åtgärdersom av
polisen exempelvisär lagen 1976:511 omhändertagandeom av
berusade LOB, utsökningsbalken, allmännapersoner m.m.
ordningsstadgan 1956:617 och lagen 1956:618 allmännaom
sammankomster. De ingripanden polisen får enligt dessagörasom
och andra liknande författningar kan betecknas självständigasom
och i viss konkurrerandemån med polislagen och rättegångsbalken.
Särskilt beträffande sådana ingripanden finns det skäl analyseraatt
det ändamålsenliga i de regleras i flera olika författningar.att

När det gäller författningar enligt vilka polisen främst ingriper på
uppdrag myndighet kan det frånsvårt gå i denattav annan vara
rådande ordningen med reglering i den författning reglerarsom
själva sakfrågan. Utredaren bör dock studera dessaäven för-
fattningsbestämmelser och överväga de konsekventär ochom
ändamålsenligt utformade. Om utredarens överväganden i detta
avseende motiverar lagändringar, bör utredaren lämna förslag till
sådana eller, det frågaär mycket omfattande omläggningarom om

regelverket, enligt vilka grunder och principer ändringarav ange
bör göras.
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18 1993 beslutade regeringenDen tilläggsdirektivattmars genom
utvidga utredningen uppdrag dir. 1993:33. Chefen för Justitiedepar-

statsrådet Hellsvik, föreslog utredningen skulle få itementet, att
uppdrag behovet ändra reglerna i rättegångsbalkenöveratt attse av

beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning.om
Statsrådet anförde därvid bl.a. resultatet polislagenöversynenatt av av

läggas fram iborde delbetänkande utredaren oför-ett attmen var
hindrad behandla de frågor rörande polislagen har näraatt ettsom
samband med rättegångsbalken i slutbetänkandet.

2.2 Arbetets uppläggning

Utredningen inledde sitt arbete med kartlägga vilka olikaatt typer av
polisingripanden förekommer vilket lagstöd åberopassamtsom som

ingripanden.eller kan åberopas för dessa sambandI därmed skickade
utredningen enkät till samtliga polismyndigheter i landet förut atten

reda på hur polisen på olika slag ingripanden vadta samtser av som
uppfattas brister i den rättsliga regleringen. Flertalet polismyn-som av
digheterna har besvarat enkäten. få ytterligareFör synpunkter införatt
arbetet överlade utredningen med Riksdagens ombudsmän, Justitie-
kanslern, Rikspolisstyrelsen Polishögskolan.samt

Under arbetets har utredningen haft fortlöpandegång kontakter med
företrädare för olika polismyndigheter. Utredaren och sekreteraren har

frihetsberövandengranskat dokumentation vid bl.a. polismyndig-av
i Göteborg.heterna Stockholm och har utredningen vidDessutom

tillfällen fått möjlighet följa arbetetnågra vid polismyndigheten iatt
Göteborg, i samband medbl.a. Europamästerskapen i fotboll i juni
1992.

För analysera hur de svenska polisrättsliga förhållerreglerna sigatt
till Europakonventionen har utredningen bl.a. sammanträffat med
justitierådet Hans Danelius, ledamot den europeiskaärsom av
kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Utredaren och sekretera-

har Utrikesdepartementetpå tagit del avgöranden och annatren av
material från Europadomstolen och den europeiska kommissionen.
Sekreteraren har vidare haft kontakt med kommissionens sekretariat
i Strasbourg med justitiedepartementen i Finland och Norge.samt
Genom Utrikesdepartementet utredningenhar dessutom fått del denav
polisrättsliga lagstiftningen i flertal europeiska länder. Ytterligareett
upplysningar utländsk inhämtatshar agander.rätt Eva Jexpertenom av

Utredningen har i slutskedet arbetet besökt Riksdagenspå nyttav
ombudsmän, Rikspolisstyrelsen och Polishögskolan för redogöraatt
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för utredningens slutsatser och förslag och låta företrädare för
myndigheterna lämna synpunkter.

Experterna Anders Danielsson och Bjarne Lundin har besökt
polismyndigheterna i Kristianstad, Malmö, Norrköping, Eskilstuna,
Göteborg, Skellefteå, .Umeå och Stockholm. De har vid besöken
berättat utredningens arbete och kommande förslag och inhämtatom
synpunkter från polischefer och andra polismän.

Utredningen har medsarnrått Fri- och rättighetskommittén Ju
1992:01 Ungdomsbrottskommittén Ju 1990:07.samt

JustitiedepartementetFrån har till utredningen överlämnats två
ärenden rörande bestämmelserna användning spikmattaom av
respektive handfängsel. Riksdagens ombudsmän har för kännedom
överlämnat flertal beslut angående bl.a. husrannsakan, kroppsvisita-ett
tion och avspärrningar polisingripanden i samband med brotts-samt
förebyggande arbete. Från Rikspolisstyrelsen har till utredningen
överlämnats skrivelse från Polismyndigheten i Stockholm angåendeen
omhändertagande fordon. Slutligen har polismyndighetemaävenav
tillställt utredningen flera skrivelser med synpunkter på den rättsliga
regleringen polisens befogenheter.av
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3 Internationella konventioner m.m.

Det polisiära arbetet inte bara nationellastyrs ocksåutanav av
internationella regler, framför allt dem handlar mänskligasom om
rättigheter. I detta kapitel lämnar utredningen redogörelse för deen
delar de internationella överenskommelserna harav störstsom
betydelse för polisens verksamhet. Redogörelsen huvudsakligenär
inriktad på de regler gäller personlig frihet och mötesfrihet,som
skydd för privat- och familjeliv, hem och korrespondens skyddsamt
för äganderätten. Till sist behandlas också möjligheterna inskränkaatt
dessa fri- och rättigheter.

l Inledning

Regler mänskliga rättigheter finner i Förenta Nationernasom uni-man
versella förklaring de mänskliga rättigheterna FN-förklaringen,om
den internationella konventionen den 18 december 1966 med-om
borgerliga och politiska rättigheter FN-konventionen densamt
europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europakon-
ventionen jämte tilläggsprotokoll.vissa FN har också den 20
november 1989 antagit konvention barnets rättigheter barnkon-en om
ventionen.

Av intresse konventionernautöver de bådaär resolutioner om
polisen Europarådets församlingparlamentariska ochsom FN har
antagitf Europarådets ministerkommittés har emellertid ställt sig
tveksam till den parlamentariska församlingens deklaration och inte

sig kunna den sitt fullaansett stöd. Här kommer därför främstge att

Se bilaga
2 bilagaSe 2:1 2:3.-
3 Resolution 690 of1979 the Parlamentary Assembly of the Council of Europe:

Declaration the Police.on
4 United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Ofñcials.
5 Observations of the Committee of Ministers of the Council of Europe Resolu-on

tion 690 1979: Declaration the Police.on
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OfficialsEnforcementfor Lawof ConductCodetill FN:srefereras
Conduct.ofCode

effektiva fordrasskallinternationellabestämmelsernadeFör att vara
ochefterlevs. Både FNdekontrolleramöjligheterfinnsdet attattatt

FN:skontrollorgan.olikadetta syfte upprättatiEuroparådet har
Europarådetsväsentligt frånemellertidsigskiljerkontrollorgan organ

kommittébindande beslut. FN:smeddelamöjlighetensåvitt gäller att
för övervakavilken har upprättatsrättigheterna,mänskliga attför de

bindandemeddelainte någrakanFN-konventionen,efterlevnaden av
bl.a.efterlevnadenkontrollerasställetIhuvudbeslut över taget.

konventionsstaternadegranskarkommittén rapporteratt somgenom
vissa förut-också underkanKommitténlämna.åtagit sighar att

konventions-ellerenskildfrånklagomålsättningar pröva enpersonen
hellerförpliktelser. Intefullgjort sinaharintestatattstat en annanom

i någotprövningkommitténsemellertid utfall kani detta mynna
beslut.bindande

kontrollerandereglerEuropakonventioneninnehållerDäremot om
leder tillvilketbindande beslut,meddelamöjlighethar attsomorgan,

efterlevnadenövervakarkontroll. Deeffektiv avsomorganmeren
mänskligaför dekommissioneneuropeiskadenEuropakonventionen är

dedomstolen föreuropeiskadenkommissionen,rättigheterna
EuroparådetsEuropadomstolenrättigheterna samtmänskliga
påståendemedKlagomålministerkommittén. attministerkommitté

inkonventionenenligtförpliktelseruppfyllt sinainte har gesstaten
enskildellerantingenkommissionen, stattill enavannanav en

admissible, dvs. beslutarmåletförklararkommissionenOmperson.
ståndfå tilllyckasintei sak,prövningtilldet enmenatt ta upp

dekommissionen överutarbetarmellan rapportförlikning parterna, en
fortsattaunderlag för deni måletomständigheternafaktiska ettsom

bindandeickeocksåinnehållerhandläggningen. Rapporten en
harDärefterförekommit ellerkonventionsbrottbedömning omav

vissinommöjlighetberörsdenkommissionen attsåväl stat somsom
Hänskjuts inteprövning.förEuropadomstolentillmålethänskjutatid

kon-har prövaministerkommitténställeti attdetmålet är omsom
minsterkommit-ochdomstolensBådeellerkränktsharventionen

klagandenkandessutomochförbindandeavgöranden ärténs staterna
uppgifttillvidareMinisterkommittén harskadestånd. atttillerkännas

blikanåtgärderdevidtarberördadenövervaka staten somatt
lagstiftningenändraavgörandet,till följd attnödvändiga t.ex.somav

lagstiftning.införaeller att ny



Internationellasou 1993:60 konventioner m.m.

3.2 Bestämmelser allmän betydelseav

Förutom bestämmelser speciell betydelse för olikaav typer av
polisingripanden finns också regler allmän betydelse förav mer
polisens arbete. I Code of Conduct slås till början fast polismänatten
vid alla tillfällen skall uppfylla de förpliktelser enligt lagen åvilarsom
dem tjäna samhället och skyddaatt allmänhetengenom olagligamot
handlingar, allt med beaktande det förenatärstora medav ansvar som
deras yrke. I sin tjänsteutövning skall polismännen respektera och
skydda mänsklig värdighet bevara och försvara allassamt mänskliga
rättigheter.

En viktig konventionsbestärnmelse generell karaktär förbudetärav
ochmot omänskligtortyr eller förnedrande behandling,annan till

vilken artikel i5 Code of Conduct anknyter. Där föreskrivs att en
polisman inte får utsätta någon för ellertortyr omänskligannan grym,
eller förnedrande behandling och inte uppvigla någon till sådant
beteende eller det. Inte heller beordradacceptera därtill fårens en
polisman utföra sådana handlingar, enligt bestämmelsen inte ärsom
berättigade under krlgstillstånd eller andra liknande allvarligaens
situationer.

I konventionerna finns vidare flertal förbud diskrimineringett mot
på olika områden. De bestämmelser viktigastär för polisens delsom

deär allas likhet inför lagen och allasom rätt åtnjuta deattom
mänskliga fri- och rättigheterna åtskillnadutan något slag, såsomav
på grund kön, hudfärg, språk, religion, politiskav ellerras, annan
åskådning, nationell eller social härkomst, tillhörighet till nationell
minoritet, förmögenhet, börd eller övrigt7.ställning i Europakon-
ventionen innehåller dessutom i artikel 18 förbud inskränkaett mot att
de i konventionen fri- och rättigheternaupptagna i andra syften än

medges i konventionen.som
Det finns också föreskrifter har betydelse för polisenssom an-

vändning tvång i olika former, exempelvis det tidigareav nämnda
förbudet Särskilt viktigamot tortyr föreskrifternaärm.m. rättenom
till liv. I artikel 2 i Europakonventionen tillrätt livetattanges envars
skall skyddas lag berövande livet i vissaatt fallgenom intemen av
skall ha skett i strid med artikeln. För omfattasanses undantags-att av
bestämmelsen krävs dödandet följdatt våld absolutvar en av som var

6 Artikel 5 i FN-förklaringen, artikel i7 FN-konventionen artikel 3 i Europa-samt
konventionen.

7 Se bl.a. artikel 2 och 7 i FN-förklaringen, artikel 2:1 och 26 i FN-konventionen,
artikel i2 barnkonventionen artikel 14 i Europakonventionen.samt
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olaglig våldsgärningantingen för försvara någonnödvändigt, motatt
för hindraarrestering eller någonverkställa lagligeller för attatt som

vidtageneller vid lagligensin frihet undkommaberövadlagligen är att
upplopp ellerstävjandeåtgärd till uppror.av

ivåldsanvändning finnspolisensbestämmelserYtterligare om
får tillgripa våldvilken polismanof Conduct enligtartikel 3 i Code en

i utsträck-nödvändigt och bara denoundgängligendetendast ärnär
till be-tjänsteutövningen. Kommentarernabehövs forning som

betydelsefulla:ocksåstämmelsen är

law enfor-of force byemphasises that theprovisionThis usea.
that lawwhile impliesshould be exceptional,officialscement

forcebe authorisedofficialsenforcement to reaso-use asmay
offor the preventionthe circumstancesnably undernecessary

of offenderslawfulassisting in theeffectingcrime in arrestoror
used.beyond that beforce goingoffenders,suspected maynoor

of force by lawrestricts theordinarilyNational lawb. use
proportiona-principle ofwithofficials accordanceenforcement a

principles ofsuch nationalunderstood thatbelity. to pro-
of thisinterpretationin thebe respectedportionality toare

interpretedprovision beshould thisprovision. In tono case
legitima-disproportionate thewhichof forceauthorise the touse

achieved.beobjective tote
considered Everyof firearmsThe extreme measure.anusec.

especiallyof firearms,exclude themadeshould beeffort to use
usedshould befirearmsgeneral,children. Inagainst exceptnot

otherwisearmed resistanceofferssuspected offenderwhen ora
and lesslives of othersjeopardises the notextreme measures are

suspected offender. Intherestrain apprehendsufñcient to everyor
should be madedischarged,firearmin whichinstance reportaa

authorities.thepromptly competentto

polismän-of Conductartikel 8 i Codeföreskrivs iAvslutningsvis att
of Conducti Codebestämmelsernaochlagenskall respekteranen

varjebekämpaförebygga ochförmågaefter bästa noggrantsamt
har brutithar skäl någonpolismanöverträdelse. En motattatt trosom

det,i begreppConduct eller står göraCode ofibestämmelserna att
nödvändigtdetöverordnade ochsina ärdet tillskall rapportera om

myndigheter.behörigaandratilläven
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3.3 Rätten till personlig frihet

3.3.1 Gränsdragningen mellan frihetsberövanden och
andra inskränkningar i rörelsefriheten

Den personliga friheten skyddas i konventionema bestämmelsergenom
sikte dels på frihetsberövanden,tarsom dels på andra typer av

inskränkningar i den personliga rörelsefriheten. Skyddet frihetsbe-mot
rövanden betydligtär starkare skyddetän andra frihetsinskränk-mot
ningar. För kunna avgöraatt ingrepp i denett personliga frihetenom

konventionsenligtär eller inte, måste därför först alltman taav
ställning till vad det förär skillnad mellan frihetsberövandeett och en
mindre ingripande inskränkning rörelsefriheten. Var gränsen mellan
dessa båda åtgärder skalltyper dras är emellertidav svårt generelltatt
uttala sig Enligt Europadomstolen detrör sigom. snarare om en
gradskillnad än artskillnad fallet Guzzardi. Bedömningenom en är
dessutom beroende den konkreta situationen. Europadomstolenav har
framhållit det finnsatt mängd olika faktorer hänsynen till,att ta
såsom karaktären, varaktighetent.ex. och resultatet åtgärden ifrågaav

sättet vilketpå densamt verkställs fallen Guzzardi Engel m.fl..samt
Fawcett anför inskränkningar iatt rörelsefriheten kan sig uttryckta

i bl.a. förbud besöka eller bosättaatt sig på bestämd plats ochen
förbud företa vissaatt Frihetsberövande i konventionensresor. mening
används enligt Fawcett däremot i inskränkt betydelse,en mer
nämligen då någon med tvång hålls inspärrad i begränsatett utrymme,
exempelvis fängelse, polisstationett eller något hus, båten annat en
eller flygplan; På liknandeett harsätt FN i studie beskriviten
frihetsberövande åtgärd varigenom hållssom inspärraden en person
på bestämd plats och underkastasen tvångsåtgärder hindrarsom
honom från leva med sin familjatt och på normalt sättett sinutöva
yrkesverksamhet.

Europadomstolen har i antal fall fråganett prövat den omstriddaom
åtgärden betrakta frihetsberövandeattvar eller inte.ett Intesom något

dessa fall har polisiära åtgärderav avsett syftar till attsom upp-
rätthålla allmän ordning I fallet Engel m.fl.etc. det frågavar om
huruvida vissa militära disciplinstraff utgjorde frihetsberövanden.
Europadomstolen framhöll somliga disciplinstraff,att obestrid-som
ligen skulle frihetsberövandenutgöra deanses riktade sigom mot

i J.E.S. Fawcett, The Application of the European Convention Human Rights,onClarendon Press, Oxford, 1987, ff.71s.
9 U.N. Doc. ECN 4826, Rev. 1 1964 citat Fawcett 73.ur s.

69



konventionerInternationella 1993:60soum.m.

civila, inte nödvändigtvis skulle komma bedömas på sättatt samma
Om åtgärden emellertid innefattade restriktionerbeträffande militärer.

från den normala livssituationen inom de väpnadeklart avveksom
betraktas frihetsberövande.styrkorna den dock Motmåste ettsom

uttalanden kom Europadomstolen till slutsatsenbakgrund dessa attav
ändringdisciplinstraff inte medförde den dömdesde någon avsom

utanför tjänstgöringstidtjänstgöring endast innebar han måsteattutan
inlåst, inte kunde innefattavistas i sin kasern, dock utan att vara anses

det fråga frihetsberövande då denfrihetsberövande. Däremot var om
längre tid åladesin i cell, liksom då han underdömde låstes enen

särskild enhet, varvid han inte fick länma militär-tjänstgöring på en
och dessutom nattetid inlåst i cell.området envar
Guzzardi hade internerats mindreFallet avsåg påen man som en

andra internervistas i by tillsammans med ochdär han måste en
sin familjövervakningspersonal. levde tillsammans med hadeHan men

fickfå till andra sociala kontakter. inte särskildmöjligheter Han utan
sin bostad nattetid, dagen anmälaanmälan lämna måste två gånger om

underrättelse alla telefonsam-polisen och dessutom lämnasig till om
majoritetInterneringen pågick i 16 månader. Europadomstolenstal.

övervakning kombinerad med skyldighetinledningsvisansåg att att
för inteinom visst område i och sig kunde betraktasbosätta sig ett

frihetsberövande. vilket den i målet aktuellaDet påsättettsom
majoriteten vid samladhade genomförts gjorde dockåtgärden att en

frihetsberövande.fann det ändå frågabedömning ettatt var om
endast sig inskränkningMinoriteten däremot det rördeansåg att om en

i klagandens rörelsefrihet.
12-årig pojke intagenFallet Nielsen gällde påsom var enen

Europadomstolens majoritetpsykiatrisk avdelning sjukhus.på ett
vårda pojken sjukhus hadeförst beslutet låta påkonstaterade attatt

hade berövats frihetenmodern, pojken således intefattats att genomav
Europakonventionens bestämmelsemyndighetsbeslut ochnågot att om

därför egentligen inte tillämplig. Emellertidfrihetsberövande var
pojken till följd moderns beslut hade drabbatsåterstod frågan om av

bestämmelsen frihetsberövandefrihetsinskränkningarsådana att omav
Europadomstolen granskade därförappliceras fallet. deändå kunde på

vistats sjukhuset, fannvilka pojken hadeförhållanden under men
i rörelsefrihetenför andra inskränkningarhan inte hade änutsattsatt

för skall kunna hand barnsom-normalt behövsvad ta ettatt man om
till vårdavdelningen låst ochsjukhus. Bl.a. dörrenvårdas på varsom

Europadomstoleninte lämna avdelningen tillstånd.pojken tilläts utan
frihetsberövande eftersomemellertid inte det innefattadeansåg ettatt

pojken. den omständig-syftet med åtgärderna skydda Inteatt ensvar
till sjukhusetpolisen vid tillfälle körde tillbaka honomheten någotatt
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han hade försvunnitnär därifrån, gjorde det kunde ha varitatt anses
fråga frihetsberövande fallet Nielsen,ett 22, § 72:om s.

didNor the intervention of the police, which would have been
appropriate for the of child of thatreturn any runaway toage even
parental custody, throw different light the situation.a on

3.3.2 Frihetsberövanden

Skyddet godtyckliga frihetsberövandenmot har kommit till uttryck i
artikel 9 i FN-förklaringen i vilken ingen godtyckligt måattanges
anhållas, fängslas eller landsförvisas. Artikel 9:1 i FN-konventionen
har i lydelse med tilläggetstort sett ingen får berövas sinsamma att
frihet på sådana grunder och i sådanutom ordning ñreskrivs isom
lag. Europakonventionen igår detta avseende längre och föreskriver

uppräkning i artikel 5:1 i vilka fall frihetsberövandengenom fåren
förekomma. Uppräkningen enligtär Europadomstolen avsedd att vara
uttömmande fallet Guzzardi. Ett frihetsberövande inte kansom
inrymmas i någon de punkterna i artikel 5:1 därförär inteav sex
tillåtet. Eftersom frihetsberövande utgör undantag från denett
allmänna tillrätten personlig frihet skall bestämmelsen dessutom tolkas
restriktivt fallen Guzzardi och Ciulla. Såvitt gäller barn föreskrivs
dessutom i artikel 37:b i barnkonventionen frihetsberövande endastatt
får användas sista och förutväg kortast lämpliga tid.som en

För frihetsberövande skallatt tillåtetett enligt Europakon-vara
ventionen krävs i samtliga fall det har beslutats i den ordningattsex

lagen föreskriver. Frihetsberövandet måste också lagligtsom ivara
bemärkelsen förenligt med den nationella lagen. Kravet laglighetpå
innebär emellertid också den nationella lagen i sinatt över-tur
ensstämmer med konventionens principer, dvs den varkenatt
kännetecknas orimlighet.godtycke ellerav

Det första fallet, artikel 5.°J:a, är någon berövadär sin frihetatt
egg fällande dom behörig domstol. Det inte baraär frågaav ettom
tidsmässigt samband frihetsberövandet måste ha sinutan grund i en
tidigare meddelad brottmålsdom, vilket innebär krav på visstett ett
kausalsamband mellan domen frihetsberövandetoch Danelius, SvJT,

265 f..s.

° Hans Danelius, Europadomstolens domar 1961-1990 rättsfallsöversikt, Svensken-Juristtidning 1991, 264 cit. Danelius, SvJT.s.
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lagligen arresteradartikel 5:1 .b, någonfallet, ärDet andra är att
haranledning hanantingen medberövad sin frihet,eller eljest attav

föreläggande eller ilagligen givnauppfylla domstolsunderlåtit att
föreskriven skyldighet. Föri lagfullgörande någonsyfte uppnåatt av

krävs syftetfrihetsberövande skall tillåtetsådant attatt ett vara
inteförpliktelse ochframtvinga uppfyllandetverkligen är attatt av en

efterhand fallet Engel.straffåtgärd i Det måsteförtäcktutgöra en
skyldighet denspecifik och konkretfrågavidare somom envara

Engel, Guzzardiunderlåtit iaktta fallenfrihetsberövade har samtatt
för hanklaganden berövats frihetenGuzzardi hadeCiulla. falletI att

sig.uppmaning bättraenlighet med lag givenåtlytt iinte hade atten
bedömning det intei kommissionensEuropadomstolen instämde att var

artikelskyldighet ispecifik och konkretsådanfråga som avsesom en
berövas frihetensåledes inte någonBestämmelsen tillåter5:1:b. att

i allmänhet. Ettunderlåter följa lagendärför han störstaattatt
godtagits finns iartikel 5:l:b hartillämpningenexempel på när av

kommissionenoch ansågMcVeigh, ONeill Evans. Därfallet att
underkasta siganländer till Englandskyldigheten för atten person som

förspecifik och konkrettillräckligtpolisenförhör begäran ärpå attav
förhören skalldet behövs förskall få till gripasfrihetsberövande attom

frihets-framhöll dockKommissionengenomföras.kunna att ett
speciella omständigheter,endast underberättigatberövande är attmen

med hänsyn till behovetfallet uppfylldaaktuellakraven i det avvar
terrorism. inte skall få konse-bestämmelsenFörförebygga attatt

denmed konventionens anda måsteoförenligakvenser ärsom
restriktivt fallet Engel.tolkasemellertid

för ställafrihetsberövandetillåterArtikel 5:1 attpersonav en:c
skäligen misstänkt förmyndighetbehörig rättslig såsominförhonom

nödvändigtskäligeneller detha förövat brott, när attatt anses
efter ha gjortundkommabrott ellerförhindra honom begå att attatt ett

deordalydelse räcker detEnligt bestärnmelsensdetta. att en av
misstanke brott,nämligen skäligföreligger,angivna grunderna om

flyktfara.brottslighet ellerförfara
överraskande grundernaanmärker det ärDanelius är attatt

förstarättsordningarflesta nationellaeftersom desidoställda ensom
vederbörande skäligenkräverför frihetsberövande ärförutsättning att

fordrashäktning därutöver någonförför brott och detmisstänkt att
kollusions-flyktfara ellerrecidivfara,exempelvissärskild grund som

Hoof, PracticeTheory andDijk och G.J.H.och P.Ur Fawcett, 83 vanvans.
Taxation Publishers,Rights, Kluwer Law andConvention Humanof the European on

259.uppl., 1990,2:aDeventer, s.
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Danelius ifrågasätter inte bestämmelsenfara. dock skall tolkasatt
Hoofefter Dijksin ordalydelse. Van ochpå något sätt änannat van

bestämmelsen oklar. den intryckDeäratt att attanser menar ger av
tillåta frihetsberövande endast misstänks för ha förattav personer som
avsikt begå brott, för den skull redan ha begått ochnågot,att utan att

sig frihetsberövande verkligenfrågar sådant kan syfta tillett attom
vederbörande blir ställd inför domstol. finns all anledningDet att

verkligen kan ställas införifrågasätta domstol utanom en person
ha förövat Om inte skulle möjligt,misstanke brott. såatt ettom vara

påbörjad brottslig vilketdå gärning avbryts kanutom etten vara
förfarande ibrottsligt och för sig, finns det skäl ifrågasättaatt

avsikten med fara för brottslighet särskild grundnärmaatt som en
skälig misstanke brott. Samma kan förasutöver om resonemang

beträffande tredje flyktfara. Varför riskenden grunden, har för att en
kan befaras fly efter ha tagitsbegått brottatt ettperson som enupp
grund, redan misstanken han har förövat brottet ärseparat attom om

fortillräcklig han skall kunna berövas frihetenatt
bör emellertid konventionen skiljer mellan arrestDet noteras att

detention i eljestoch den svenska berövad sin frihet.texten
Arrest torde det ingripande frihetsberövande inledsettvara som

detention sannoliktmed, medan det fortsatta kvarhållan-avser
det. Dijk HoofVan och Van bestämmelsen bör tolkas påattmenar
det arrestering godtas redan vid skälig misstankesättet att attom en

har begått eller kommer begå detentionbrott,att ett attperson men
kräver flyktfara eller recidivfara Van Dijk Hoof,dessutom och Van

Ävenf..261 Fawcett flyktfara och recidivfara ärattansers.
omständigheter till stöd för fortsatt frihetsberövande och de därföratt
bör beaktas i anslutning till artikel 5:3 Fawcett, 89. Frågan ärs. om
denna tolkning har stöd i praxis.Europadomstolens

fallet BaljetI De Jong, och Van den Brink anförde kommissionen
visserligen de inte kumulativa därförgrunderna och detäratt tre att

tillräckligt den frihetsberövade faller under dem. Europa-är att en av
har emellertid funnitdomstolen också i flera fall skälig misstankeatt

efter viss tids frihetsberövande inte varit tillräckligtbrott harom en

7 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter, 5:e uppl., Stockholm, cit.1993, 119s.
Danelius.

3 Dijk och Van Hoof, ff.Van 260s.
har i den tidigare anmärkta studien beskrivit arrestering frihets-FN ettsom

vilket frånberövande sträcker sig det ögonblick då ifråga underkastaspersonen
tvångsåtgärder till dess inför den rättsliga myndighethan ställs har beslutaatt attsom

fortsatta frihetsberövandehans eller frigivning ECN 4826,U.N. Doc. Rev. 12om
Citat 85.1964 31. Fawcett,ur s.

73



Internationella konventioner sou 1993:60m.m.

för motivera fortsatt häktning. bör dock anmärkas domsto-Detatt att
len i dessa fall målet bakgrund de skäl deprövat mot av som

domstolarna till för häktning fallennationella åberopat stöd Neumeis-
Wemhoff, Stögmüller, Matznetter och Ringeisen.ter,

häktning kan ske enbart på grund skälig misstankeFrågan om av
i falletbrott har Europadomstolen Letellier, gälldeprövatsom av som

s.k. obligatorisk häktning i samband med mycket brott.grova
godtog finns vissa brottDomstolen det så allvarligaäratt attsom

skapa socialallmänhetens reaktion dem kan sådan demot attoro
under exceptionella förhållanden bör kunna föranleda häktning,

för tid. förutsätter riskenåtminstone någon Det dock för denatt att
allmärma ordningen skall tillräcklig häktningsgrundstöras är som

finnasenligt nationella lagen. det omständigheterDessutom måste som
faktisktvisar frigivningen den misstänkte skulle denstöraatt av

ordningen. fortsatt frihetsberövande fårallmänna Ett enligt domstolen
fängelsestraffaldrig användas förskott s. 21, § 51:på ettsom

...detention will continue be legitimate only public orderto
remains actually tl1reatened; its continuation be usedcannot to

custodialanticipate sentence.a

Fortfarande kvarstår emellertid frågan hur uppfattningen, attom var
och de grunderna i artikel 5:1:c tillräcklig för frihets-ärtreen av

sigberövande låter förenas med kravet varje frihetsberövandepå att
tillskall syfta ställa den frihetsberövade inför domstol. dettaAttatt

verkligen gäller samtliga frihetsberövanden ikrav artikelsom avses
5:1:c har Europadomstolen slagit fast i fallet Lawless.

Lawless gällde hade frihetenFallet berövats påen person som
fara för brottsliggrund verksamhet. Irländska gjordestatenav

gällande konventionen i sådant fall inte fordrar den frihets-ett attatt
berövade ställs inför domstol. Domstolen anförde emellertid detatt
redan artikelns ordalydelse framgår uttrycket för ställasatt attav

vederbörliginför rättslig myndighet syftar varje slag frihets-på av
i artikel § 14:berövande 5 :1:c 51,som anges

evident that the expression effected for the ofpurpose
bringing him before the legal authority qualifiescompetent every

of of referreddetention in the sub-arrest tocategory cases or
paragraph.

Vidare pekade domstolen artikel 5:1:c läsas tillsammanspå måsteatt
med artikel 5:3, med vilken den bildar helhet. ochVar haren en som
berövats friheten med stöd artikel skall således, vilken1 oavsettav :c
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grund åberopas för frihetsberövandet, ofördröjligen ställas införsom
skalldomare och dessutom berättigad till inom skäligrättegångvara

Domstolen framhölltid. denna analys i fullstår överensstämmelseatt
med konventionens anda. Om tolkningen felaktig skulle detvore
nämligen enligt domstolen i stället få till följd helstatt vem som som
kunde misstänkas hysa avsikten begå brott skulle kunna berövasatt ett
friheten under obegränsad tid.

fallet Ciulla,I där Europadomstolen återkom till frågan syftetom
med frihetsberövandet, framhöll domstolen dessutom artikel latt :c
inte tillåter frihetsberövanden i samband med straffpro-änannat
cessuella förfaranden 10, § 38:

The Court points that sub-paragraph c permits deprivation ofout
liberty only in connection with criminal proceedings. This

from its wording, which be read in conjunction bothapparent must
with sub-paragraph a withand paragraph which forms wholea
with it.

Brottsmisstanken också föreliggamåste under hela den tid frihets-
berövandet fallet Stögmüller, 39, § 4:varar s.

lthat paragraph c authorises detention fortrue arrest or
the of bringing before the legal authoritycompetentpurpose on
the grounds of the existence of reasonable suspicion thatmere
the arrested has commited offence and clear thatperson an
the persistence of suspicionssuch condition sine fora qua non
the validity of the continued detention of the concerned.person

hindrarDetta emellertid inte ifråga friges efter förhöratt personen
eller utredning det visar sig misstanken honomt.ex. att motannan om

ogrundad. Huvudsaken det från början fanns avsiktär att attvar en
ställa honom inför domstol förutsättningunder misstanken hadeatt
stått kvar fallet m.fl.. Syftar frihetsberövandetBrogan till att
förhindra begå brottnågon krävs det dessutom det frågaäratt att om

konkret och specifikt brott. Konventionen tillåter således inteett
frihetsberövanden i avsikt allmänt hindra brottsbenägenatt mera en

från fortsätta begå brott fallet Guzzardi.att attperson
Artikel 5:1:d tillåter underårig berövas sin frihet föratt atten

undergå skyddsuppfostran föreller inställas inför behörig rättsligatt
myndighet. Frågan vad skall förstås frihetsberövandemedom som
för undergå skyddsuppfostran har varit föremål för Europa-att
domstolens prövning i fallet Bouamar. Domstolen förklarade bl.a. att
det orden för att framgår frihetsberövandet skallatt ettav vara
medel för ifråga ställs under skyddsupp-att garantera att personen
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fostran, sådan inte behöver anordnas i omedelbar anslutningattmen
till frihetsberövandet. Paragrafen utesluter således inte interimistisken
förvaring i avvaktan på skyddsuppfostran kommer till stånd,att men
det krävs under sådana förhållanden frihetsberövandet snabbt följsatt

andra lämpliga åtgärder. I det aktuella fallet hade klagandenav
emellertid flertal gånger placerats i häkte där hanett i detvar

isoleradnärmaste och där han inte fick någon behandling eller
uppfostran påverkade hans levnadssätt. Detta kunde enligtsom
Europadomstolen inte skyddsuppfostran. Det andra ledet ianses som
artikel l tillåter underårig berövas friheten för inställasatt atten
inför vederbörlig rättslig myndighet. Europadomstolen har inteännu
haft anledning ställning till vad detta innebär, för-att ta men av
arbetena till konventionen framgår avsikten med bestämmelsenatt är

det möjligt förgöra myndigheterna ingripa till skyddatt föratt ett
barn:

Many children brought before the have committed offencecourt no
all, and the of their detention theirat removaltopurpose secure

from harmful surroundings, that they covered by Articlenotso are
51c.

Det emellertid oklartär i vilka situationer förutom dessa det skulle
finnas anledning ställa barn inför domstol barnetatt harett utan att
gjort sig skyldigt till något brott.

Ytterligare förutsättningar för frihetsberövande finns i artikel 5:1 :e
tillåter berövasnågon sin frihet till förhindrande spridningattsom av

smittosam sjukdom eller emedan han sinnessjuk,är alkoholist,av
hemfallen missbruk droger eller lösdrivare. I antal fallettav

frihetsberövanderörande sinnessjuka har Europadomstolen lagt fastav
vissa viktiga principer. Den för polisens del betydelsefulla ärmest att

normalt inte får omhändertas denpå grunden han lideren person att
sinnessjukdom det först på tillförlitligt och medutan sätt stödatt ettav
medicinsk sakkunskap har visats han verkligen sjuk.är Iattav

brådskande fall får dock från dettagöras krav, förutsattavsteg att
frihetsberövandet endast får kortare varaktighet fallet Winterwerp.

Slutligen tillåts frihetsberövandeäven enligt artikel 5:1 till
obehörigenförhindrande någon kommer in i landet ellerattav ettsom

led i förfarande för hans utvisning eller utlämnande.
En har berövats friheten skall såväl enligt FN-person som

konventionen enligt Europakonventionen underrättas skälensom om

5 Citat från konventionens förarbeten travaux préparatoires Fawcett, 90.ur s.
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åtgärden anklagelsernaför och honom. Enligt artikel 5:2 imotom
Europakonventionen skall underrättelserna lämnas och påsnarast ett

frihetsberövadespråk den förstår. underrättelseKravet påsom om
skälen för åtgärden gäller enligt Europadomstolen inte bara dem som

frihetsberövatshar på grund misstanke brott, alla harutanav om som
friheten falletberövats Van der Leer.

frihetsberövad grund misstanke brott skallDen är påsom av om
ofördröjligenvidare ha ställas inför domare ellerrätt att annan

ämbetsman enligt lag beklätts med domsmakt, och skall dessutomsom
berättigad till inom skälig tid eller till frigivningrättegång ivara

avvaktan artikel 9:3 i FN-konventionenpå rättegång och artikel 5:3
i Europakonventionen. Europadomstolen har emellertid framhållit att
det inte strider konventionen underlåta inställa frihets-mot att att en
berövad inför domstol under förutsättning frigeshan såattperson

skyldighetensnabbt ställa honom inför domstol inte har hunnitatt att
inträda fallet m.fl..Brogan

frihetenVar och har berövats har också påfordrarätt att atten som
lagligheten frihetsberövandet snabbt domstolprövas samt attav av

frigivninghans beslutas, åtgärden inte laglig artikel 9:4 i FN-ärom
konventionen och artikel i Europakonventionen.5:4 Om admi-en
nistrativ myndighet polisen har fattat beslut frihets-t.ex.som om

såledesberövande skall beslutet kunna domstol.överprövas av
Undantag kan emellertid för det fall den frihetsberövadegöras att
friges frihetsberövandet kortare tid vad skulleså änsnart att varar som

frihetsberövandetbehövas för få lagligheten prövad i domstol.att av
i fall,Europadomstolen har sådant då de gripna frigavs efter 44ett

timmar respektive 30 timmar, inte sig böra detprövaansett om
faktiskt hade funnits möjlighet till prövning inför domstol falleten
Fox, Campbell och Hartley.

inskränkningar3.3.3 Andra i rörelsefriheten

personliga rörelsefriheten, bl.a. sigDen består rätten röraattsom av
fritt inom land, i artikel 13:1 i FN-förklaringen där detett garanteras

har inom varje fritt förflytta sigrätt gränseratt att statsanges envar
vistelseort.och välja sin princip lydelse har artikel 12:1I isamma

FN-konventionen och artikel 2:1 i fjärde tilläggsprotokollet till
Europakonventionen, där preciseras rörelsefriheten endastattmen
tillkommer den lagligen befinner sig på område.statssom en
Innebörden lagligenordet beroende respektiveär statsav av
bestämmelser har få tillträde till territoriet. Avrätt attom vem som
konventionerna följer visserligen ingen får förvägras rättenatt att resa
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in i den där han själv medborgare,stat är frågan i vilka fallmen om
utlänningar skall släppas har överlåtits till respektive land beslutaatt
om.

Även den lagligen befinner sig i kansom enligt kon-staten
ventionerna få sin rörelsefrihet beskuren under vissa förutsättningar.
För sådana inskränkningaratt i rörelsefriheten skall godtas enligt
artikel 2:3 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen fordras

de angivnaär i lag ochatt nödvändiga i demokratiskt samhälleett med
hänsyn till säkerhet och denstatens allmärma säkerheten, för upp-
rätthållande den allmärma ordningen och förhindrandeav brott, förav
hälsovården för skyddandetsamt sedligheten eller fri-av av annans
och rättigheter. Artikel 12:3 i FN-konventionen har i princip samma
innehåll. Artikel 2:4 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakon-
ventionen tillåter dessutom inskränkningar inom bestämda områden om
inskränkningarna berättigadeär hänsyn till det allmärmas intresseav
i demokratiskt samhälleett jfr lagen skydd för samhällsviktigaom
anläggningar.

3.4 Rätten till skydd för privat- och familjeliv, hem
och korrespondens

I artikel 12 i FN-förklaringen sägs ingen får förutsättasatt godtyckli-
ingripanden i fråga privatliv, familj,ga hem eller korrespondens,om

eller för hederpå eller anseende,angrepp har tillsamt att rättenvar
lagens skydd sådana ingripandenmot eller Liknandeangrepp.
bestämmelser finns i artikel 17 i FN-konventionen. Artikel 8:1 i
Europakonventionen föreskriver har till skyddatt rätt for sittenvar
privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Enligt Europadomstolen bestämmelsernaär i Europakonventionen
i första hand avsedda skydd godtyckligaatt ingripanden,motge men

också iär vissstaten utsträckning skyldig lagstiftning elleratt genom
andra åtgärder verka positivt för rättigheterna skyddasatt Danelius,
SvJT, 307 och där anmärkta rättsfall. Unders. speciella förut-
sättningar får rättigheterna emellertid också inskränkas enligt artikel
8:2 i Europakonventionen. Dock godtas endast sådana inskränkningar

har istöd lag och i demokratisktsom samhälleett är nödvändigasom
med hänsyn till landets säkerhet, den allmännayttre säkerheten,
landets ekonomiska välstånd, förebyggandet oordning och brott,av
hälsovården, skyddandet sedligheten eller andra fri-av av personers
och rättigheter.
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framförbetydelsebestämmelsernapolisiära verksamheten hardenI
integriteten,fysiskadenskyddet kränkningarallt för mot av

kroppsbesiktning, förkroppsvisitation ochexempelvis samtgenom
integriteten ingården fysiskaskyddet förhusrannsakan. Iskyddet mot

undersökningar,medicinskaskydd ävenkommissionenenligt mot
kroppsvisita-undersökningar,psykiatriskamindre betydelse,sådana av

miss-fotograferingbagage och bilar,undersökningartioner, avav
Dijk ochblodprov Van Vanfingeravtryck ochtagandetänkta samt av

373.Hoof, s.
bör det påpekasskydd för hemmetgäller bestämmelsendetDå om

faktisktvåning därdet hus eller deni principdenatt personenavser
huset elleromständigheterhar bott under görbor eller attsom

krävs såledeshans hem. Detfortfarande skall betraktasvåningen som
från andra lokalerskiljer detanknytning till hemmetspeciell somen

Gillow.fallet

till mötesfrihet3.5 Rätten

i fredligadeltarättigheternade mänskliga rättenBland attupptas
FN-förklaringen, artikel 21artikel 20 isammankomsterochmöten

Europakonventionen. Dennaartikel 11:1 iFN-konventionen ochi
11:2 i Europakon-oinskränkt. Artikelemellertid interättighet är

iinskränkningar angivna lag ochsådanaventionen tillåter är somsom
nödvändiga med hänsyn tillsamhälledemokratiskti är statensett

förebyggandet oordning ellersäkerheten,den allmännasäkerhet, av
ellerskyddandet sedligheten någonhälsovården,brott, annansavav

bestämmelse finns i artikel 21 imotsvaranderättigheter. Enfri- och
artikelntilläggs dessutomEuropakonventionenFN-konventionen. I att

såvitt medlemmarinskränkningarlagligainte hindrar görsatt avavser
förvaltningen.statligapolisen eller denväpnade styrkorna,de

tankefriheten och yttrandefri-förknippad medMötesfriheten är nära
Ärzte Leben.fiir dasfallet Plattformvilket bl.a. framgårheten, av

demonstrationfredliggenomföramålet, avsåg rättenI motatt ensom
demonstration måste kunnadomstolen fastslogabort, att ge-en

från sinafruktadeltagarna skall behövanomföras övergrepputan att
frånavskräcka andradet skulle kunnamotståndare, eftersom annars

får enligtmotdemonstrerasina åsikter.uttrycka Rättenöppet attatt
hindras i sinandrainte utsträckas långt rättdomstolen så attatt

därför ibland, i likhet med artikelArtikel kräver11demonstrera.
för mötesfriheten, såvittvidtas till skyddpositiva åtgärder ävenatt

dockenskilda. Domstolen ansågförhållandet mellangäller staternaatt
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måste ha vidsträckt rätt självaanses bestämmaen vilkaatt metoder
bör användas.som

Uttrycket fredliga sammankomster begränsar mötesfriheten i stor
utsträckning. Kommissionen har i antal fallett det inteansett att
strider konventionen förbjudamot eller inskränkaatt sammankomsten

det finns anledningom den inteatt kommertro att få fredligatt
karaktär eller detta visar sig under detom sammankomstenatt
pågår. Om det emellertid finns risk för fredligatt sammankomsten
resulterar i oordning till följd något ligger utanför deltagarnasav som
kontroll, exempelvis våldsam motdemonstration, falleren demonstra-
tionen enligt kommissionen inte utanför skyddet i artikel 11:1. Detta
torde innebära konventionsstaternaatt har rätt föreskriva till-att
ståndsplikt för sammankomster i syfte sålla bort sådanaatt intesom

fredliga.är Kravet tillståndpå får dock bara den fredligaavse
karaktären och inte påverka själva mötesfriheten, vilket kan falletvara

förbud harett generell karaktärom eller mycketavser storen grupp
sammankomster.av

3.6 Rätten till skydd för äganderätten

I FN-förklaringen, artikel 17, har rättatt äga egendomanges attenvar
såväl i förening med andra ochensam ingensom godtyckligtatt må
berövas sin egendom. Frågan äganderätten tillhör de mänskligaom
rättigheterna är emellertid kontroversiell fråga. Skyddeten förmera
äganderätten kom den anledningen inte med i FN-konventionen.av
Det inte hellertogs med i Europakonventionen från början ladesutan
till i det första tilläggsprotokollet. I artikel 1 i första tilläggsprotokollet

sålunda fysisk elleranges att juridiskenvar tillrätt sinpersons
egendom skall lämnas okränkt och ingen må berövasatt sin egendom

i detän allmännas intresseannat och under de förutsättningar som
i lag och folkrättens allmännaanges grundsatser. Likvälav sägs i

artikel 1 bestämmelserna inte inskränkeratt rätt genomförastats atten
sådan lagstiftning finner erforderligstaten försom regleraatt
nyttjandet viss egendom i överensstämmelse medav det allmännas
intresse eller för säkerställa betalningatt skatter och andra pålagorav
eller böter och viten.av

5 Van Dijk och Van Hoof, 429 och dâr anmårkta fråns. kommissionen.rapporter
7 föregåendeSe fotnot.
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falletI Sporrong och Lönnroth, vilket gällde expropriationstillstånd
och byggnadsförbud, pekade Europadomstolen på artikel il förstaatt
tilläggsprotokollet innehåller olika regler: den första fastslårtre
principen egendom skall respekteras,att den andra uppställer villkoren
för berövande egendom och den tredje behandlar inskränkningarav i
rätten utnyttja egendom, alltsåatt form användningskontroll. Deen av

reglerna har enligt domstolentre samband med varandra på så sätt att
den andra och tredje regeln speciella fall bör bedömas medavser som
ledning den första allmänna regeln jämför fallet James m.tl..av En
åtgärd inte innebär egendomsberövande och inte hellersom reglerar
nyttjandet egendom i det allmärmas intresse, kan enligt domstolenav
ändå strida bestämmelsenmot tillrätten egendom skallatt lämnasom
okränkt fallet Sporrong och Lönnroth. Av dom framgårsamma
vidare det för tillåtlighetenatt sådant ingrepp krävsett rimligav en
balans mellan det allmärmas intressen och kravet skyddpå för
individens rättigheter.

Den andra regeln i artikel 1 villkoren förtar egendoms-upp
berövande. Förverkande egendom skulle kunna tyckasav ettvara
exempel på sådan åtgärd, har ändå förfarandeen ansettsmen ettsom
för reglera utnyttjandetatt egendom fallen Handysideav samt
AGOSI. För det polisiära arbetet, bl.a. innefattar beslag ochsom

omhändertagande eller förfogandeannat över egendom, tordeav
därför bestämmelsen användningskontroll ha betydelsestörst vidom
sidan den allmänna bestämmelsen tillrätten egendomav skallattom
lämnas okränkt.

För åtgärd innebäratt användningskontroll skallen som vara
förenlig med konventionen krävs den har istöd lag ochatt den ståratt
i överensstämmelse med det allmännas intresse. Det enligtär
bestämmelsens ordalydelse konventionsstaten skall bedömasom om
åtgärden nödvändig.är Europadomstolen kan således bara granska
åtgärdens laglighet och kontrollera den har vidtagits i allmäntatt ett
intresse. I den bedömningen ingår emellertid awägningsenare en
mellan allmänna och enskilda intressen och rimlig balansom en
mellan dessa inte kan uppnås kan inskränkning i äganderättenen anses
strida konventionen. Europadomstolenmot har emellertid gett
konventionsstaterna ganska frihet själva bestämmastor vadatt ärsom

rimlig avvägning Danelius, SvJT, 331 ochen där anmärktas.
rättsfall.
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3.7 Inskränkningar i mänskliga rättigheternade

rättighetFrågan har kränkts beroende i vilkenär utsträck-om en av
ning rättigheten kan begränsas. Att vissa begränsningar tillåtna harär
berörts redan tidigare, detta avsnitt kommer något närmareattmen
behandla de möjliga inskränkningarna. Inledningsvis bör först

artikel i Europakonventionen innehåller17 förbudpoängteras att ett
missbruk konventionen i syfte tillintetgöra de fri-någonmot attav av

och rättigheter angivits i konventionen, eller till inskränka demattsom
i utsträckning medgivits däri. likartadEn bestämmelsestörre än som
återfinns i artikel i5:1 FN-konventionen.

Vid jämförelse med FN -konventionen framgår det Europakon-atten
ventionen innehåller detaljerade bestämmelser de inskränk-mer om
ningar får i de olika fri- och rättigheterna. FN-konventio-görassom

bestämmelser till liv artikel 6 och till frihet artikelrättennens om
9:1 skydd för familjelivet artikel 17 innehåller sålundasamt om
endast förbud olagliga och godtyckliga ingripanden. Bestämmel-mot

skydd för rörelsefrihet artikel 12: 1 och mötesfrihet artikelserna om
21 dock i likalydande med Europakonventionen.är Denstort sett
fortsatta redogörelsen kommer grund detta förhållandepå utgåattav
från Europakonventionens bestämmelser.

Vissa begränsningar fri- och rättigheterna följer ibland redanav av
formuleringen den bestämmelse skyddar rättighet. I andraav som en
bestämmelser det uttryckligen särskilda fall inte täckssägs att av
rättigheten ifråga. Sådana bestämmelser exempelvis artikel 2är om

till liv och artikel 5 till frihet och personlig säkerhet.rätten rättenom
dessaBortsett från inneboende begränsningar vissa rättigheterär

okränkbara, vilket innebär inskränkningar inte får undergörasatt ens
krig artikeleller i allmänt nödläge 15. till liv iRättenannat
artikel i fråga dödsfall följd lagligatill krigshandlingar,utom om av
och skyddet eller omänsklig eller förnedrande behandlingmot tortyr

ieller bestraffning artikel exempel absoluta rättigheter.är på
efterAndra rättigheter innehåller, det den garanterade rättighetenatt

har definierats, uppräkning tillåtna restriktioner. Sådanaaven
8uppräkningar återfinns bl.a. i artikel skydd för privat- ochom

artikelfamiljelivet, 11 skydd för mötesfriheten och artikel 2 iom
fjärde tilläggsprotokollet till rörelsefrihet. Förrätten attom en
inskränkning skall godtagbar enligt dessa bestämmelser denmåstevara
uppfylla vissa, mycket viktiga villkor. det första skall inskränk-För
ningen i överensstämmelse med lag. det andra den tjänastå För måste

allmänna enskildanågot de eller ändamål uppräknas iav som
bestämmelsen och för det tredje nödvändig i demokratisktettvara
samhälle för tillgodose detta ändamål.att
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det gäller kravetDå på överensstämmelse med lag har Europadom-
stolen uttalat inskränkningen ifråga skall grundad nationellpåatt vara
lag fallet Silver. Denna princip medför enligt Europadomstolen att
lagen skall tillgänglig och utformad detså på rimliga grunderattvara

förutseskan vilka inskränkningar i den skyddade rättigheten kansom
komma ifråga. Europadomstolen har i mål slagit fast kravetattsamma

förutsebarhetpå visserligen inte hindrar lag innehåller visstatt etten
diskretionärmått prövningsrätt omfattningen prövningenattav men av

liksom dess syfte måste något tydliga.så närvara
De ändamål i bestämmelserna räknas grund försom upp som

begränsningar i fri- och rättigheterna har endast fått mycketen
knapphändig självständig granskning kommissionen och Europa-av
domstolen. I stället har kravet på begränsning skallatt en vara
nödvändig betonats och de uppräknade ändamålen definierats i
förhållande till bedömningen vad kan nödvändigt i ettav som anses
demokratiskt samhälle Van Dijk och Van Hoof, 584. falletI Engels.
har Europadomstolen emellertid tolkat förebyggandetuttrycket av
oordning artikel 8:2 och 11:2. Enligt domstolen det änavser mer
uttrycket upprätthållandet allmän ordning artikel 9:2 och artikelav
2 i fjärde tilläggsprotokollet och omfattar också den ordning som
måste råda inom viss sarnhällssektor, exempelvis försvaret.en

Vad slutligen kravetangår inskränkning skall nödvändigatt en vara
i demokratiskt samhälle för tillgodose ändamålet ifråga, harett att
konventionsstaterna tillerkänts viss frihet margin of appreciationen

själva bedöma nödvändigheten inskränkningen. I falletatt Silverav
har Europadomstolen dock dragit vissa riktlinjer för bedöm-upp
ningen. Med nödvändig förstås således enligt domstolen varken att
inskränkningen skall oundgänglig, nyttig eller önskvärd utanvara att
den skall motiveras starkt samhällsbehov pressing social need.ettav
Inskränkningen skall vidare i rimligstå proportion till det ändamål den
skall tillgodose, och de skäl åberopas för motivera inskränk-attsom
ningen måste relevanta och tillräckliga relevant and sufñcient.vara

Domstolen har i flertal fall betonat betydelsen uppnåett attav
jämvikt mellan individuella och allmänna intressen, vilket återkommer
i de ovannämnda principerna. Att dettapå intressensätt väga mot
varandra karakteristiskt för konventionen,är frågan ärmen vem som
skall avvägningen, de enskildagöra eller Europadomstolen.staterna
Ju frihet destörre enskilda får, desto begränsas Europa-staterna mer

Ävendomstolens övervakning. det inte frågaär obegränsadom om en
frihet det svårt hurär långt densäga sträcker sig i de enskildaatt
fallen. Den exakta utsträckningen beror framför allt på vad den
påstådda kränkningen har för karaktär och i vad mån europeisken
standard kan härledas medlemsländernas Van Dijkrättssystem ochur
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Van Hoof, 592. Europadomstolen har i enlighet med detta des. gett
nationella domstolarna och myndigheterna frihet i fall harstörre som
gällt exempelvis bevisvärdering eller inskränkningar hänsyn tillav

säkerhet. Däremot har Europadomstolen ingåendestatens mera
granskat fall har inskränkningarrört i syfte skydda moralen.attsom
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för vilket lagstödkapitel lämnar utredningen redogörelsedettaI en
polisingripanden syftar tillför olika formerkan åberopas somavsom

ordning.upprätthålla allmänförhindra brott eller sättannatatt
begreppet polisingripande ochInledningsvis definierar utredningen

betydelsede bestämmelser i regeringsformen harsedantar somupp
reglerna i polislagen.polisens arbete och de grundläggandeför

polisenutredningen for de bestämmelserDärefter redogör som ger
ingripanden innefattar frihets-företa sådanabefogenhet att som

inskränkningar i rörelsefriheten.berövanden eller andra
kroppvisitation, kroppsbesiktning och husrannsakan,Regler om

omhändertagande egendom,beslag ochliksom regler annat avom
Utredningen kommer emellertid återkommasåledes inte alls.berörs att

under det fortsatta arbetetgäller för sådana ingripandentill vad som
tilläggsdirektiven.enlighet medi

Definition begreppet polisingripande4.1 av

gäller förutredningen in frågan vilka reglergår påInnan somom
betydelsen begreppet polisingripandepolisingripanden börolika av

förvisserligen allmänna principer8 § polislagenIavgränsas. ges
kännetecknar polisingripandepolisingripanden vad ettmen som

i 8paragrafen eller polislagen övrigt. I §framgår inte närmare av av
tjänsteuppgiftpolisman verkställadock bl.a. harsägs attatt en som en
till åtgärdensförsvarligt med hänsynskall ingripa på sätt ärett som

omständigheter. ingripande således åtgärdsyfte och övriga Ett är en
tjänsteuppgift. Tillverkställapolisman vidtar för att ensom en

polislagen förebygga brott ochpolisens uppgifter hör enligt 2 § att
allmänna ordningen eller säkerheten,andra störningar den attav

störningarordningen och säkerheten, hindraövervaka den allmänna
inträffat. skall polisenoch sådana har Dessutomdärav ingripa när

utredning frågabedriva och ienligt bestämmelse spaning omsamma
åtal lämna allmänheten skydd,hör under allmäntbrott samtsom

lämpligenhjälp sådant bistånd kanupplysningar och när ges avannan
uppgifter företar polisen mängdpolisen. fullgöra dessaFör att en

emellertid alla tjänste-åtgärder varierande slag. Frågan är omav
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åtgärder kan eller bör karaktäriseras polisingripanden. ingripaAttsom
kan naturligtvis betyda detsamma vidta åtgärd, vilkenattsom en som
helst, utredningen har kommit fram till begreppet polisingri-attmen
pande bör ha inskränkt betydelse.en mer

För åtgärd skall kunna betecknas polisingripande böratt etten som
den enligt utredningens uppfattning för det första syfta till att
åstadkomma konkret resultat, inte bara rättsligt resultat. Ettett ett
polismyndighetsbeslut endast medför rättsliga verkningar börsom
därför inte betraktas ingripande. Som exempel kan nämnasettsom
beslut i tillståndsärenden enligt vapenlagen eller lagen allmännaom
sammankomster. Detsamma gäller polismyndighets besluten om
tillfälligt omhändertagande enligt lagen vård missbrukare i vissaom av
fall, medan polismans verkställighet beslutet bör ettav anses vara
ingripande. polismyndighetsEn beslut upplösa allmänatt en samman-
komst bör inte heller betraktas ingripande. Det däremotärettsom
fråga ingripande polisman vidtarnär åtgärder för tillett attom en
följd beslutet skingra deltagarna i den allmänna sammankomsten.av

Förutom ingripande således bör syfta till konkret resultat,att ett ett
bör det dessutom krävas det fråga åtgärd riktarär sigatt om en som

fleraeller bestämda eller bestämdmot en personer en grupp av
och dessutom medför synbara eller kännbara verkningar.personer som

Åtgärder innebär polisen samlar in uppgifter eller lämnarattsom
information bör därför inte i sig betraktas ingripanden.som

Även samtliga angivna förutsättningar uppfylldaär börom ovan en
åtgärd inte betraktas ingripande den inte på kannågot sättettsom om
förenas med polisentvång. Att lämnar upplysningar och anvisningar
eller hjälperpå allmänheten bör därförsätt inte betraktasannat som
ingripanden, det iockså samband därmed kan företas åtgärdertrots att

kan uppfattas ingrepp i den personliga sfären. Befallningarsom som
kan förenas med tvång de inte åtlyds däremotär attsom om anse som

ingripanden. Ett exempel på åtgärd inte alltid utgör etten som
ingripande polismanär hejdar förpå ställaatt gatan atten en person

fråga. Det endastär i fråga har laglig skyldighet atten om personen
och fråganpå och polismannen därför också har befogen-stanna svara

het hålla honom kvar med tvång sådan åtgärd bör betraktasatt som en
ingripande. behöver inteDet heller alltid frågaett ettsom vara om

ingripande polisman hejdarnär fordon. Om bilförareett stannaren en
frivilligt begäranpå polisman vill lämnat.ex.av en som en upp-
lysning trafikolycka har inträffat längre fram på börvägen,om en som
polismarmens begäran inte ingripandenågot eftersomutgöra hananses
inte har befogenhet med våld fordonet och inte helleratt stoppa att
tvinga föraren platsen.påatt stanna
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4.2 Grundläggande bestämmelser

4.2. 1 Regeringsformen

Redan i kap. §l 1 regeringsformen fastslås princip ären som av
grundläggande betydelse för polisens verksamhet, nämligen legali-
tetsprinczpen. Enligt denna princip skall den offentliga makten utövas
under lagarna. innebär polisenDet skyldig iakttaär bådeatt att
grundlagarnas föreskrifter och vad stadgas i andra lagar ochsom
förordningar. Av vikt för polisens arbete också likhetsprincipen,är
vilken har kommit till uttryck i 1 kap. 2 där det föreskrivs denatt
offentliga makten skall med respekt för alla människors likautövas

förvärde och den enskilda människans frihet och värdighet. Principen
utvecklas också i kap. 9 §l där det domstolar och andrasägs att
förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet skall beakta allas likhet inför
lagen. I paragraf objektivitetsprincipen lagfäst.är även Dennasamma
innebär polisen skall iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksam-att
het.

regeringsformens inledandeI paragraf finns ytterligare allmänna
principer. En dessa konstitutionella grundsatser denär svenskaattav
folkstyrelsen bygger fri åsiktsbildningpå och allmän likapå och

Den fria åsiktsbildningen förutomrösträtt. reglernagaranteras, genom
tryckfrihetsförordningeni och yttrandefrihetsgrundlagen, framför allt

bestämmelserna i 2 kap. regeringsformen det brukargenom om som
kallas opinionsfriheterna. fri- och rättigheterDessa har grundläggande
betydelse för den politiska demokratin. Opinionsfrihetema brukar

idelas de positivatvå och de negativa. positiva,Detyper,upp
angivna 2 innefattari kap. 1 varje medborgare detatt gentemot
allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, informationsfrihet,är mötes-
frihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Dessa
bestämmelser kompletteras de negativareglerna opinions-av om
friheterna i 2 kap. 3 §§.2 Bestämmelsen i 2 § skyddar medborgarna-

tilltvång känna åskådning i vissa hänseenden, delta imot att attge
för opinionsbildningsammankomst eller i demonstration eller attm.m.

tillhöra vissa sammanslutningar. 3 § finnsI dessutomtyper ettav
förbud registrering politisk åskådning skyddmot samt ett attmotav
den personliga integriteten kränks registrering uppgifter medgenom av
hjälp automatisk databehandling. dessaAv bestämmelser det deärav

återfinns i §l har betydelse för det polisiära arbetet.störstsom som
positiva opinionsfriheternaDe kommer därför behandlas någotattnu

närmare.
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opinionmiheternaDe positiva

De positiva opinionsfriheterna i 2 kap. §l i vissgår in imån
varandra. Rätten uttrycka åsikter och del andras yttrandenatt att ta av

inte bara självständiga rättigheterär ingår också iutan momentsom
demonstrations-, förenings-mötes-, och religionsfriheterna. Det

innebär bl.a. begränsningregel yttrandefrihetenatt en om av som
utformas så den enbart gäller yttranden vid sammankomster, ocksåatt
skall betraktas begränsning mötesfriheten prop.som en av
1975762209 104 f..s.

första frihetenDen i 1 § yttrandefriheten,nämns vilkenärsom
definieras frihet i tal, skrift eller bild eller på sättatt annatsom
meddela upplysningar uttrycka tankar, åsikter och känslor.samt
Grundlagsskyddet omfattar således inte bara det fria meningsutbytet

också konstnärliga framställningar och uttrycksformer. Regerings-utan
formen slår också vakt allsidig upplysning. Många typerom en av
yttranden faller emellertid definitionsmässigt utanför grundlagsskyddet
och kan därmed bli föremål för ingripanden stöd någotutan av
förbehåll i grundlagen. Det gäller särskilt yttranden i tal eller skrift

ingår led i gärningen vid brott yttrandet kanett ett utan attsom som
betecknas missbruk yttrandefriheten, exempelvis yttrandenettsom av

olaga tvång, olaga hot, ofredandeutgör eller liknande Holmberg-som
Stjemquist, Grundlagarna med tillhörande författningar, 1980, 68.s.

Informationsfriheten, korresponderar yttrandefriheten,motsom
innebär enligt l § första stycket 2 frihet inhämta ochatt motta
upplysningar i övrigt del andras yttranden. Den innebärsamt att ta av
emellertid inte för inhämta information får använda sigatt attman av
metoder i andra sammanhang förbjudna,är exempelvissom som
inbrott.

Mötesfriheten definieras i §1 första stycket 3 frihet anordnaattsom
eller bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat
liknande syfte eller för framförande konstnärligt verk, medanav
demonstrationsfriheten i 1 § första stycket innebär4 frihet anordnaatt
eller deltaga i demonstration allmän plats.på En skillnad mellan dessa
friheter demonstration kanär endautgöras medanatt en av en person

kräver fler deltagare.möte En demonstration torde dessutom krävaett
något slags åsiktsmanifestation. Om flera deltar bör detpersoner
dessutom åtminstone i någon mån fråga organiseratettvara om

SOU 1975:75 192.arrangemang s.
Mötesfriheten gäller inte bara allmän sammankomst ävenutan

enskilt krävs inteDet fråganmöte. det är politiskt möteatt ettom
eller någon opinionsmöte, det tillräckligtärtyp utanannan attav
sammankomsten syftar till framföra eller låta andra få delatt av
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yttranden skyddas reglerna in-sådana yttrande- ochsom av om
formationsfriheten prop. 1975762209 111. sammankomsters. som

informationsfriheten inte hellerinte anknyter till yttrande- och och
framförande konstnärliga verk omfattas dock inte reglernautgör av av

mötesfriheten. Exempel idrottstäv-sådana sammankomsterpå ärom
och andra offentliga tillställningar i allmännalingar som avses

ordningsstadgan.
särskild svårighet hänger demonstrations-En medsom samman

ingripande riktar sig enskildfriheten baraär att ett motange om en
fysiska frihet det dessutomdemonstrants eller begräns-utgörom en

demonstrationsfriheten. förarbetena till regeringsformenning Iav
departementschefen ingrepp föranlettuttalade att ett mot en person,

denne deltar i eller demonstration, skallenbart möteatt ettav en
riktat också respektive demonstrationen ochbetraktas mötetmotsom

ingrepp i respektive demonstrations-därmed också mötes-ettsom
197576:209 enlighet enligtfriheten prop. 144. I härmed börs.

departementschefen bestämmelserna i exempelvis 13 §polislagen och
16 brottsbalken inte betraktas begränsningar ochkap. mötes-som av

Distinktionen ingripandedemonstrationsfriheten. mellan självamot
demonstrationen sidan och enskild deltagare andra sidanå åmotena

färre deltagarnablir emellertid svårare göra är.att

kroppsliga fri- och rättigheternaDe

regeringsformen de kroppsliga8 §§ bestämmelser2 kap. 4I ges om-
regler fungerar förstärkningfri- och rättigheterna. Dessa som en av

opinionsfriheterna, föreskrifterskyddet för värnart.ex. attgenom som
skyddar hans möjligheterenskildes rörelsefrihet indirekt ocksåden att

för den respekt försin yttrandefrihet. Dessutom de uttryckutöva ger
individens utmärkande förden enskilda integritet rättssam-är ettsom

197576:209 för polisens del intressantahälle prop. 119. De mests.
bestämmelserna finns i 6 och 8 §§.

varje det allmänna skyddad6 § medborgareI ärsägs att gentemot
kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakanpåtvingat motmot

liknande intrång undersökning brev elleroch samt mot annanav
försändelse och hemlig avlyssning eller upptagningförtrolig mot av

förtroligt meddelande. Uttrycket kroppsligttelefonsamtal eller annat
människokroppen också läkarun-ingrepp främst våld mot menavser

dersökningar, mindre ingrepp vaccinering och blodprovstagningsom
faller under begreppet kroppsbe-andra liknande åtgärdersamt som

siktning. Beträffande bestämmelsen i 28 kap. 14 § rättegångsbalken
fotografi och fingeravtryck den anhållenrätten äratt ta somom av

89



Gällande svensk rätt sou 1993:60

eller häktad anförde Fri- och rättighetsutredningen dessa åtgärderatt
visserligen inte helt kan jämställas med kroppsbesiktning attmen
åtminstone tagande fingeravtryck integritetskränkandesåär detattav
bör betraktas kroppsligt ingrepp SOU 1975:75 359.ettsom s.

Enligt 8 § varje medborgareär det allmänna skyddadgentemot mot
frihetsberövande och i övrigt tillförsäkradäven frihet förflytta sigatt
inom riket och länma detta. Grundlagberedningen betonade rättenatt

sig frittröra inom riket nödvändigtär iatt den politiskaett moment
friheten, eftersom den agiterar för ståndpunkt måste kunnasom en

sig i förbindelsesätta med dem han vill påverka SOU 1972:15
158. Frågan emellertidär regeringsformen skyddar varjes. motom

begränsning rörelsefriheten. Grundlagberedningen anfördeav
angående denna fråga:

Den rätt grundlagsstadgandet medborgarna innebär intesom attger
medborgarna skall kunna sigsätta trafikföreskrifteröver och
liknande bestämmelser. Att vägtrafikant vid skall färdasmöte påen

högra sidavägens är exempelvis inte någon begränsning i grund-
lagens mening. förstaI hand åsyftas begränsningar drabbarsom en
viss eller vissa bestämda inte andraperson personer men som
befinner sig i situation. Tvångsmässigt omhänderta-yttresamma
gande, liksom reseförbud, innebär sålunda begränsningar av
rörelsefriheten. Ett generellt förbud för invånare i viss lands-en
ända besöka andra delar landet skulle emellertid ocksåatt utgöraav

begränsning i grundlagsstadgandets mening. Detta gälleren
självfallet också allmänt förbud för medborgarna lämnaett att
hemorten. Detsamma gäller avspärrningar större områden,av
såsom ochgränszoner delar skärgårdar, hänsyn till försvaret,av av
likaså avspärrning eller frihetsberövande med syfte hindraatt
spridning smittsam sjukdom. Att brottsplats underavspärrasav en

utredning eller militärt förråds- eller övningsområde hållesatten
avstängt kan däremot inte sägas begränsning i dennavara en
mening.

Avgörande bör i första hand avstängningen varaktigtvara om mera
hindrar den instängd ellerär utestängd från komma isom att
kontakt med andra människor.

Uttrycket det allmänna förekommer både i 6 § och i 8 §som
innefattar i regeringsformens mening detäven allmännas verkställande

polisen. prop. 197576:209 140.t.ex.organ, som s.
Beskrivningen opinionsfriheterna och de kroppsliga fri- ochav

rättigheterna följs i 9 § bestämmelse till domstolspröv-rättav en om
ning frihetsberövande. Har myndighet domstolän berövatav annan
någon medborgare friheten med anledning brott eller misstankeav om
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prövad domstol oskäligtskall kunna få sakendennebrott, utanav
harmedborgare anledningdröjsmål. gällerDetsamma av annanom en

Grundlagberedningen sintvångsvis. uttaladeblivit omhändertagen som
domstolsprövning fickkravet möjlighet tillmening påatt varaanses

inteförfaller efter viss kort tid, detuppfyllt i de fall då beslutet om
SOU 1972:15 198. Somfastställts domstolfattats ellerhar sav

hämtning enligtGrundlagberedningen beslutexempel nämnde om
beslut kvarhållande för förhörkap. § rättegångsbalken och23 7 om

kap. 9 § balk.enligt 23 samma

fri- och rättigheternaInskränkningar de grundlagsfästai

i 2 kap. regeringsformende fri- och rättigheterVissa ärsom angesav
inte inskränkas eftermeningen de kanabsoluta i den änatt annat

dem dock relativa degrundlagsändring. Flertalet på så sättär attav
undantagsfallvanlig lag och ibegränsas några ävenkan genomgenom

författning efter bemyndigande i lag. 12 14 närmareangerarman -
fårinskränkningarna i de relativa rättigheternahur göras.

informationsfriheten,yttrandefriheten,12 § följer mötes-Av att
demonstrationsfriheten och föreningsfriheten får begränsasfriheten,

i §§.gäller rättigheter 6 och 8 Ilag. deDetsamma som angesgenom
anförderättighetsbegränsning,vad kanfrågan utgöraanses enom som

föreskrift inte det områdedepartementschefen att avser somen som
rättighets-rättighetsregleringen aldrig kanskyddas som enansesav

för möjligheternaden skulle ha betydelsebegränsning även attom
grundlagsfásta fri- och rättigheterna.utnyttja defaktiskt någon av

föreskrift innebära sådandepartementschefen kanEnligt sägas enen
framgårdet föreskriften uttryckligenbegränsning endast att enom av
naturligt led iingårrättighetsbegränsning åsyftad ellerär ettsom
departements-regler nämndeSom exempel sådanaregleringen. på

prop. 1975762209allmänna sammankomsterchefen dem i lagen om
f..153s.

Även vissa fri- ochför tillåtet begränsadet i och sig är attom
§ stycket intebegränsningarna enligt 12 andrarättigheter får göras
godtagbara i demokra-ändamålför tillgodose ärän ettattannat som

paragraf inte hellerfår enligtbegränsningtiskt samhälle. En samma
till ändamål harnödvändigt med hänsyn detvadgå utöver är somsom

sig visserligen i förstaföreskrift riktarbegränsningen. Dennaföranlett
tolkningockså beaktas vidlagstiftande skallhand till de menorganen

Föreskriften kan därmedtillämpning lagstiftningen. sägasoch varaav
ändamálsprincipen,vad brukar kallasindirekt uttryck förett som

sig inom för vadvarje åtgärd skall hållaprincipendvs. att ramenom
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krävs för den skall leda till det avsedda resultatet. kanatt Mansom
också uttrycka principen på så ingripandesätt inte får ske iatt ett
något syfte det framgårän den tillämpade bestämmelsen.annat som av
Ändamålsprincipen hindrar således lagarna kringgåsatt attgenom
tillämpas i något syfte vad deän avsedda förär och därmedannat är
också nödvändig för legalitetsprincipen skall kunna upprätthållas.att

12 § andra stycket förbjuder vidare begränsningar sträcker sigsom
så långt de hot den fria åsiktsbildningenutgör såsomatt mot en av
folkstyrelsens grundvalar begränsningar görs enbart påsamt som
grund politisk, kulturell eller sådan åskådning. Förbudetav motannan
begränsning enbart grundpå åskådning innebär enligt förarbetenaav
dels lagstiftaren inte kan besluta föreskrifter möjliggöratt ingreppsom
i fri- och rättigheterna enbart grundpå någons verkliga ellerav
förmodade åskådning i politiska, religiösa eller andra frågor, dels att
det inte heller möjligt förär tillämpande myndigheter ingreppgöraatt
i någons fri- och rättigheter enbart på grund dennes åskådning. Iav
sistnämnda hänseende innebär regeln alltså myndighet inteatt en
enbart får lägga någons åskådning till grund för slutsatsen det finnsatt
förutsättningar för ingripa honom prop. l97576:209 99att mot s.
och 39.

Utöver dessa allmänna för begränsningar fri- ochramar av
rättigheterna vissa speciella regler i 13 och §§.14 Dessutom finnsges
i 15 och 16 §§ förbud lagar och föreskrifter innebärmot som
diskriminering på grund hudfärg, etniskt eller kön.av ras, ursprung
Av 13 § följer yttrandefriheten och informationsfriheten endast fåratt
begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän
ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller
förebyggande och beivrande brott. Vidare får enligt paragrafenav
yttrandefriheten i näringsverksamhet begränsas medan begränsningar
i övrigt yttrande- och informationsfriheten får ske endastav om
särskilt viktiga skäl föranleder det. Vid bedömandet vilkaav
begränsningar får ske skall vidare särskilt beaktas vikten vidastsom av
möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa,
fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter. Som begräns-
ning yttrandefriheten och informationsfriheten emellertidav anses
enligt paragrafen inte meddelande avseende på yttrandetsutansom
innehåll reglerarnärmare visst spridasätt eller yttranden.att mottaga

Inskränkningsändamålet allmän ordning och säkerhet har särskild
betydelse för den polisiära verksamheten. Trots uttrycket äratt
abstrakt och förhållandevis svårt precisera anfördes i förarbetenaatt

det kunde godtas begränsningsändamål, eftersomatt det redansom
förekom rekvisit i vanlig lag och därför i viss mån kunnaansågssom

till sin betydelse.avgränsas Fri- och rättighetsutredningen anförde att
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uttrycket, främst avsågs syfta 16 kap. brottsbalken,på måstesom
tolkas bakgrund yttrandefrihetsintresset och det framför alltmot attav

tänkt skydd konkreta, fysiska oroligheter inte aldrigmotvar som en-
frän eller oinitieradså debatt SOU 1975:75 203 f.. Beträffandes.

övriga inskränkningsändamål kan enskildsnämnas anseendeatt
främst ärekränkningsbrotten i 5 kap. brottsbalken och underattavser
privatlivets helgd bl.a. faller tystnadspliktsbestämmelser samt
brottsbalkens bestämmelser och telehemlighet och olovligpost-om
avlyssning. Förebyggande och beivrande brott exempelvisav avser
sådan tystnadsplikt kan behövas i brottsutredning beslagsamtsom en
i brottmål skriftlig handling SOU 1975 :75 204.av s.

§ föreskriver14 vidare mötesfriheten och demonstrationsfrihetenatt
får begränsas endast hänsyn till ordning och säkerhet vidav samman-
komsten eller demonstrationen eller till trafiken i övrigtsamt av
hänsyn till rikets säkerhet eller för motverka farsot. Den reellaatt
innebörden och demonstrationsfrihetemamötes- bestäms i väsentligav
utsträckning vad gäller för yttrandefriheten, eftersomav som
begränsningar i denna frihet gäller i frågaäven yttranden vidom
sammankomster eller demonstrationer. Såsom begränsningar i
mötesfriheten skall dock betraktas bara de regler självasom avser
mötessituationen och har sin grund i det regleringsbehov frånsom som

allmänna ordnings- och trafiksynpunkter följer mångat.ex. attav
människor kommer SOU 1975:75 129. Så syftart.ex.samman s.
inskränkningsändamålen hänsyn till ordning och säkerhet vid
sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken framför allt
på bestämmelserna i lagen allmänna sammankomster. Såvitt gällerom
trafiken det baraär vägande trafikhänsyn kunnatungt som avses
föranleda begränsningar i ochmötes- demonstrationsfrihetema SOU
1975:75 131.s.

harDet i olika sammanhang diskuterats vad medsom menas
uttrycket ordning och säkerhet m sammankomsten eller demonstra-
tionen. Bl.a. har det gjorts gällande uttrycket skall tolkas såatt att
störningar inträder följd sammankomstsom som en av en men som
inte framstår sådana störningar för dem deltar isom som samman-
komsten endast för andra visats i närheten inte kanutan som- -
åberopas skäl för inskränka eller demonstrations-mötes-attsom
friheten. Frågan i det lagstiftningsärende varigenom dentogs upp
aktuella bestämmelsen i hänseende fick utformning.annat en ny
Departementschefen anförde därvid uttrycket enligt hans meningatt
måste vidare för begränsningar ochett ävenutrymme attanses ge
ordnings- och säkerhetsproblem samtidigt iuppstår sammankoms-som

omedelbara omgivning och direkt följdär sammankomstentens en av
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bör kunna ligga till grund för begränsningar och demonstra-mötes-av
tionsfrihetema 1986872151prop. 182 f..s.

fri- och rättigheterDe har behandlats gäller i första handsom ovan
svenska medborgare. 2 kap. 20 §I har emellertid införts bestämmelser

utlänningar i vissa hänseenden helt jämställda med svenskaärattom
medborgare. Så länge utländsk medborgare inte har ovillkorlig rätten

uppehålla sig här i riket och försörja sig här, kommer grund-att ett
lagsskydd i andra avseenden dock framstå synnerligenatt som
ofullkomligt. fallI del gäller inte grundlagens regler huvudöveren

för utlänningar, bl.a. i fråga enligt 8 § andra meningenrättentaget om
fritt förflytta sig inom riket och lämna detta. vissaI andraatt

avseenden får grundlagsskyddet för utlärmingar begränsas genom
föreskrift i lag. Detta gäller, såvitt intresse, beträffande deärnu av
positiva opinionsfriheternai skyddetl kroppsliga ingreppmot m.m.
6 §, skyddet frihetsberövande 8 § första meningen, tillrättenmot
domstolsprövning anledning eller misstankebrott brottänav annan om
9 § andra och tredje styckena skyddet ingrepp grundpåsamt mot av
åskådning 12 § stycketandra andra meningen.

Övriga4.2.2 grundläggande bestämmelser

i regeringsformen finns grundläggandeFörutom regler för polisens
verksamhet i polislagen. 1 § definieras polisverksamhetensI ändamål:

iSom led samhällets verksamhet för främja rättvisa ochett att
trygghet polisens syftaskall arbete till upprätthålla allmän ordningatt
och säkerhet i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd ochsamt att annan
hjälp. 2 § polisens uppgifter: förebyggaI brott och andraattanges
störningar den allmänna ordningen säkerheten,och övervakaattav
den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt
ingripa inträffat,sådana bedriva spaningnär och utredning i frågaatt

brott hör under allmänt åtal, lämna allmänheten skydd,attom som
upplysningar och hjälp, sådant bistånd lämpligennär kanannan ges av
polisen fullgöra den verksamhet ankommer polisenpåsamt att som
enligt särskilda bestämmelser.

Allmänna principer för polisingripanden har tagits i 8 Enupp
polisman har verkställa tjänsteuppgift skall under iakttagan-attsom en
de vad föreskrivs i lag eller författning ingripa ettav som annan

försvarligt med hänsyn tillsätt åtgärdens syfte och övrigaärsom
omständigheter. tillgripas skallMåste tvång det ske endast i den form
och den utsträckning behövs för det avsedda resultatet skallattsom
uppnås. Bestämmelsen uttryck för proporrionalitets- ochger
behovsprinciperna, vilka alltså skall beaktas vid varje polisingripande,
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dessutom avsedd allmänt bemyndigande föroch är utgöraatt ett
polisen vidta de åtgärder försvarliga för fullgöra dessäratt attsom

inteuppgifter, länge det fråga begränsa grundlagsskyd-så är attom en
rättighet eller vidta åtgärder i striddad står någonatt motsom

specialreglering prop. 1983841111 78.s.
§ innehåller bestämmelser i vilka situationer och vilka10 påom

polisen har befogenhet använda våld.villkor En grundläggandeatt
förutsättning våldsanvändningen syftar till genomföraär att att en
tjänsteåtgärd. krävs också andra medel våld otillräckligaDet än äratt

genomföra åtgärden och det dessutom framstårför rimligtatt att som
den utförs med Behovs- och proportionalitetsprincipernatvång. haratt

kommit till särskilt uttryck i bestämmelsenalltså våldsanvändning.om
situationer då polisen tillgripa våldvissa måste kan det bli nöd-I

vissavändigt använda hjälpmedel. Tvångsmedicinering ochatt
aldrigliknande åtgärder kan prop. 1983842111 92,accepteras s.

bestämmelser andra godtagna hjälpmedel finns bl.a. imen om
kungörelsen användande skjutvapen i polistjänsten ochom av
kungörelsen med bestämmelser spikmatta. Gemensamt för dessaom

fårde betraktas verkställighetsföreskrifter till 10 §är att som
polislagen. Användning särskilda hjälpmedel får således inte tillåtasav

vad medges ii vidare mån de grundläggande bestämmelsernaän som
ipolislagen prop. l98384:11l 83.s.

avslutningsvisbör tilläggas polisman, liksom varjeDet att en annan
medborgare, har möjlighet åberopa de allmänna straffrihets-att
bestämmelserna i 24 kap. brottsbalken.

4.3 Frihetsberövanden och andra

inskränkningar i rörelsefriheten

följerdetta avsnitt redogörelse för de regler polisenI en som ger
befogenhet beröva frihetennågon eller på inskränkasättatt annat

rörelsefrihet. Sådana ingripanden förekommernågons under flertalett
olika beteckningar, gripande, omhändertagande, förvarstagande,t.ex.
avlägsnande, medtagande och hämtning. Vissa dessa betraktas idagav

ingrepp ide grundlagsskyddade fri- och rättigheterna, medan detsom
har diskuterats andra alls omfattas grundlagens bestämmelserom av

därför inte kräveroch lagstöd. Oavsett vissa dessa ingripandenom av
inte skulle omfattas grundlagens skydd frihetsberövande ellermotav

skyddet inskränkningar i rörelsefriheten, det möjligtärmot attens av
de ändå omfattas motsvarande regler i konventionernaav om
mänskliga rättigheter. beror framför alltDet hur begreppenpå
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frihetsberövande och inskränkning i rörelsefriheten definieras i de
skilda Utredningen emellertid inte i detta kapitel ställningtexterna. tar
till de olika ingripanden redovisas skall utgöratyperom av som anses
frihetsberövanden i konventionernas mening eller inte. Som följden

det har utredningen undvikit använda begreppet frihetsberövandeattav
i den följande redogörelsen.

4.3. 1 Gripande

24 kap. §I 7 rättegångsbalken finns bestämmelser polismansom
befogenhet anhållningsbeslut gripa den misstänkt föräratt utan som
brott. Paragrafen förutsätter det visserligen finns skäl anhållaatt att
den misstänkte, det brådskandeså anhållningsbeslutetäratt attmen
inte kan avvaktas. Gripande i detta fall interimistiskär åtgärden som
polismarmen självständigt har vidta i avvaktan på anhållnings-att ett
beslut. Beslut gripa kan fattas baranågon polismanatt av en som
befinner sig platsenpå och där har möjlighet bedömaattsom om
förutsättningarna för gripande uppfyllda jfr JO 199192är 61 f..s.

Polismans befogenhet gripa beroendenågon det finnsäratt av om
anhållningsskäl, vilket i sin regel förutsätter det finns skältur attsom

Ävenhäkta den misstänkte. intedet finns fulla skäl tillatt om
häktning får dock den skäligen misstänkt anhållasär det ärsom om av
synnerlig vikt han i förvar i awaktan ytterligarepå utredning.att tas

finnsDet huvudsakliga häktningsgrunder. förstaDen häktnings-tre
grunden 24 kap. §1 sannolikaär någon på skäl misstänkt föräratt

tämligen allvarligt brott. Om det föreskrivet fängelse i minstär tvåett
Ärår huvudregeln den misstänkte skallär häktas. brottet lindrigareatt

kan det följasså ändå fängelse fårän års den misstänkteettmen av
också häktas någon de uppräknade särskilda häktningsgrundernaom av
föreligger. båda fallen gällerI dock den misstänkte inte får häktasatt

det kan han endast kommer dömas till böter. Denantas att attom
andra häktningsgrunden 24 2kap. § det möjligt i vissa fall,gör att
oberoende brottets beskaffenhet, häkta den okänd ellerärav som
saknar hemvist i riket. Den tredje häktningsgrunden det möjligtgör att
i vissa de ovarmämnda fallen häkta den endast skäligenäven ärav som
misstänkt det synnerlig vikt han i förvar iär avvaktan påatt tasom av
ytterligare utredning.

I 24 kap. § finns4 särskilda regler inskränker möjligheterna attsom
häkta den misstänkte det bl.a. grundpå hans ålder kan befarasom av

häktning skulle komma medföra allvarligt för honom. Iatt att men
fråga häktning den under finnsär år dessutomartonom av som
ytterligare inskränkningar i lagen 1964: 167 med särskilda
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bestämmelser lagöverträdare LUL. Regeln i LUL i föreningom unga
24med kap. §4 rättegångsbalken innebär den underäratt artonsom

fårår häktas endast detnär är uppenbart betryggande övervakningatt
inte kan ordnas och det dessutom föreligger synnerliga skäl för
häktning. Om därigenom också velat begränsa möjligheternaman att
gripa och anhålla den underär år oklart.ärartonsom

Om någon underär harår gripits åklagarenarton beslutarsom men
inte anhålla honom fåratt polisen enligt 6 d § LUL ändå hålla kvar

honom ytterligare timmar i syfte han skyndsamttre skall överläm-att
till sina föräldrar, vårdnadshavare, tjänstemannas inomannan

socialtjänsten eller någon lämplig Detta gällerannan vuxen person.
dock endast åklagaren har funnit den fortfarandeom att ärunge
skäligen misstänkt för brott. Polisen bundenär den bedömningav
åklagaren gjort i skuldfrågan skall å andra sidan självständigtmen
pröva kvarhållande förett ordna frigivningen behövsom att och är
möjligt. Det emellertidär inte den skall hållasavsett kvaratt unge om
det bara frågaär bagatellartad förseelse eller han riskerarom en om

skadas hjälpasänatt överlämnas till föräldermer att prop.av en
l9909l:86 16. I avvaktan hanpå handatts. någontas om av vuxen
bör den hållas under uppsikt polis eller tjänsteman.unge av en annan
Endast det absolutär nödvändigt bör den låsasom och i såunge
fall för mycket kort tid prop. 199091286 15, 23 ochen 25.s.

Mot barn under femton års ålder får sådana tvångsmedel som avses
i 24 kap. rättegångsbalken i princip inte användas. Enda undantaget

barnetär har begått brott på vilket fängelseom ett skulle ha kunnat
följa och barnet anträffas barpå gärning eller på flykt från brottsplat-

Under sådana förhållanden får barnet enligt 16sen. § LUL gripas av
och överlämnas till närmaste polisman. Polismyndighetenenvar eller

åklagaren skall därefter omedelbart besluta barnet skall friges ellerom
hållas kvar för förhör.

Inte bara polisman har befogenhet gripa misstänkt.att Enligten
24 kap. §7 andra stycket får gripa dels den har begåttenvar ettsom
brott vilketpå fängelse kan följa och påträffas på bar gärningsom
eller flyende fot, dels den efterlystär för brott. Den gripne skallsom
i sådant fall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Det finns
också i andra författningar bestämmelser vissa kategorierattom av
tjänstemän har befogenhet gripa den misstänksatt för brott.som
Sådana regler finns bl.a. i lagen 1960:418 straff förom varusmugg-
ling och lagen 1990:217 skydd för samhällsviktiga anläggningarom
m.m.

Utredningen har redogjort för den form gripandeovan utgörav som
interimistisk åtgärd i förhållande till anhållandeen och häktning.

Begreppet gripande förekommer emellertid också i betydelse,en annan
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häktaanhålla ellerbeslutverkställerpolisman attdå ettnämligen en
uttryck-f..158 Några198384:l11prop.i dennesnågon utevaro s.

beslutverkställa sådanaskyldighetpolisensbestämmelser attliga om
inte.emellertidfinns

polismyndighetsi avvaktanOmhändertagande4.3.2
beslut

befogenhettillagtspolismyndighetenharspecialförfattningarantalI ett
§ordning. 11administrativiomhändertagandebeslutaatt om

polismanbefogenheter,till dessaanknyterpolislagen, ger ensom
påi avvaktanomhändertasituationervissaibefogenhet personenatt

emellertid delskrävsDetpolismyndigheten. attbeslutsådantett av
enligtomhändertagandeförförutsättningarnafinnerpolismannen att

innebäraskulledetdelsuppfyllda,författningen är attaktuelladen
omhän-medfara väntahälsa eller någoneller attlivförfara annan

med stödomhändertagit någonharpolismandertagandet. En avsom
sintillomhändertagandetanmälaskyndsamt§15enligtskall§11

Omskall bestå.detskallomedelbart prövai sinförmån, omtursom
skall hankvarskall hållasomhändertagnedenbeslutarförmannen att

skallpolismyndigheten snarastunderrättaskyndsamtsini somtur
frågandetförfattning ärdenenligtbeslutmeddela om.

missbrukarevårdLagen avom

lagenpolislagen11 § äriåsyftasförfattningardeEn somav
enligt vilkenLVM,falli vissamissbrukarevård1988:870 avom

omhändertafåromedelbartpolismyndighetenellersocialnämnden en
stödvård medberedashan kansannoliktdet är attmissbrukare, om

missbrukarfortgåendedenberedaskanvårdSådanLVM. somav
förförutsättninglösningsmedel. En attflyktigaellernarkotikaalkohol,

vård föri behovhan ärtvångsvård ärberedaskunna attskall avnågon
tillgodosesinte kanvårdbehovetochmissbruksittifrån attkommaatt

psykiskaellerfysiskasinhan utsätterkrävsDessutom attpå sätt.annat
sittförstörariskuppenbarlöperhanfara, attallvarligförhälsa att en

själv ellersigskadaallvarligtbefaras kommakanhan attellerliv att
beslutpolismyndighetensellerSocialnämndensnärstående. omnågon

förutomförutsätter,situationeri dessaomhändertagandeomedelbart
tvångsvård,beredaskanmissbrukaren attsannoliktdet är attatt

grundantingen påavvaktas, attkanvård intebeslut avrättens om
allvarligt försämrathälsotillståndsittkanmissbrukaren omantas
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han inte får omedelbar vård, eller grundpå det föreliggerattav en
överhängande risk för han till följd sitt tillstånd kommeratt attav
allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Lagen psykiatrisk tvångsvårdom

Om det finns skälig anledning någon lider allvarligatt anta att av en
psykisk störning och farlig förär säkerhet eller liv elleregetannans
i övrigt behöver omedelbar hjälp, får polismyndigheten enligt §47
lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård tillfälligt omhändertaom
honom i väntan på hälso- och sjukvårdspersonal kan honomatt ge
sådan hjälp. Den omhändertagne får föras till sjukhus kansom ge
honom stöd eller behandling.

Utlänningslagen m.m.

Enligt 6 kap. utlärmingslagen 1989:529 får utlänning fyllten som
i förvarårsexton tas

hans identitet oklar och hansär fårätt in i eller vistas iattom resa-
Sverige inte kan bedömas ändå,

det nödvändigtär för utredning hansatt rätt iom att stannaen om-
Sverige skall kunna genomföras eller

det antingen sannolikt hanär kommer avvisas eller utvisasattom att-
eller det blir fråga verkställa sådant beslut det finnsatt ettom samt
anledning han kommer hållaatt sig undananta att ellerattannars
bedriva brottslig verksamhet i Sverige.

Beträffande förvarstagande barn under år gäller särskiltsextonav
bestämmelser.restriktiva Beslut förvarstagande meddelas denom av

myndighet handlägger ärende uppehållstillstånd, avvisningettsom om
eller utvisning. Polismyndigheten kan således utlänning i förvarta en
i de fall myndigheten enligt kap. § själv4 4 beslutar awisning.om
Dessutom kan polismyndigheten tillfälligt utlänning i förvarta en om
det inte finns tid awakta den handläggande myndighetensatt beslut.
Beslutet skall skyndsamt anmälas till den handläggande myndigheten

omedelbart skall beslutet skallpröva bestå.som om
Även i lagen 1991:572 särskild utlänningskontroll finnsom

bestämmelser utlänningar under speciella förutsättningaratt kanom tas
i förvar, dock endast efter beslut regeringen eller Rikspolisstyrel-av

I avvaktan på sådant beslut far polismyndigheten tillfälligtettsen. ta
utlänning i förvar.en
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Utldmningslagarna

§och 16 lagenutlämning för brott1957:668§ lagenEnligt 20 om
ochFinland, IslandDanmark,tillutlämning för brott1959:524 om

vid verkställighetbiträdaskallpolismyndighetfårNorge avsom
dock längstskall utlämnas,omhänderta denvid behovutlämning som

förfrånutlämning ägttimmar. Harunder 24 statarmanenrum
respektiveenligt 26 §polismyndighetenfåri landeträttegång här a

skall kunna överläm-för hanutlämnadedenomhänderta22 § också att
i detfinns intetidsgränsNågonmyndighet i den andratill staten.nas

fallet.
1970:375vidare i lagenomhändertagande finnsBestämmelser om

för verkstäl-Island eller NorgeFinland,Danmark,utlämning tillom
vilkenmyndighet hosbehandling. Denvård ellerbeslutlighet omav

polismyndighet eller länsrätt,anhängigt,utlämningärende ärett om
befarasskäligen kanbeslut detsådant§ meddelaenligt 8 attfår om

undandrar sigellerawiker på sättutlämnadbegärsden annatsom
enligt 9 i avvaktan påfår dessutomPolismyndighetenutlänming. en

efterlyst här iomhänderta denutlämning, ärframställning somom
utlämning.föranleda Detkanbeslutanledningmedriket ett somav
befaras denskäligen kandetfalletdock i det attkrävs även att

fallenutlämning. I bådasigundandrarellerawikerefterlyste annars
vissfår beståomhändertagandet barabestämmelserfinns attom

tid.kortare

Föraldrabalken m.m.

vårdnadeller beslutdomverkställigheti måldetOm omett avom
sakenlandet ellerförsbarnetrisk förfinnseller umgänge att avur

10 §enligt 21 kap.länsrättenbrådskande, fåranledning ärannan
hand. Kanbarnet skallomedelbart förordnaföräldrabalken tasatt om

polismyndigheten,får i ställetavvaktasintebeslut oavsettlänsrättens
kanåtgärderomedelbarasådanaanhängigt, vidtamål ärnågot somom

polisen inte börframhållsförarbetenaIfara för barnet. attske utan
för skydda barnetkrävsvadåtgärderingripande än attföreta sommer

återlämna barnetlämpligtmindrefall kani vissadet attatt varamen
får då omhändertas påhand det. Barnethabrukartill den omsom

1967:138 62 f.. kanDetf.,1966:38 65SOUsätt s.annat prop.s.
blandi förarbetenainteföräldrabalken nämns10 §kap.21attnoteras

§ lageninförandet 1vidåsyftadesbestämmelserde omavsom
§11vilkenomhändertagande,tillfälligt motsvaras avnumera

förekommerheller141. Inte1973:115prop.polislagen s.
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bestämmelsen i LTOLOB-utredningens betänkande SOU 1982:64 s.
84 f. eller i propositionen till polislagen prop. 1983841111 28s.
och 97. Det i högär grad tveksamt bestämmelsen i polislagen ärom
avsedd polisman befogenhet omhändertaatt barn med stödattge en ett

föräldrabalkens bestämmelse.av
Liknande bestämmelser finns i 20 § lagen 1989: 14 erkärmandeom

och verkställighet utländska vårdnadsavgöranden ochav m.m. om
överflyttning barn ändrad SFS 1993:212. förarbetenaI tillav genom
bestämmelsen anförs det i vissa fall kan räcka med barnetsatt att pass
omhändertas, den verkningsfulla åtgärdenatt tordemestmen attvara
polisen hand barnet. Barnet kantar enligt departementschefenom
därvid placeras de sociala myndigheternas försorg eller pågenom ett
barnsjukhus eller lämpligt ställe. prop. 1992932139annat 36.s.
Även i detta fall detär tveksamt avsikten med bestämmelsen ärom att

polisman i avvaktan på polismyndighetens beslut skall kunnaen
omhänderta bam.ett

4.3.3 Omhändertagande av unga

I polisens uppgift lämna allmänheten skydd ochatt hjälp ingårarman
ingripa barn farnär illa. Polisen tillhöratt de myndigheter enligtsom
§71 socialtjänstlagen 1980:620 skyldigaär anmäla tillatt genast

socialnänmden de i sin verksamhet får kännedom någotom om som
kan innebära nämnden behöver ingripa tillatt underårigs skydd. Etten
sådant ingripande kan innebära den bereds tvångsvårdatt medunge
stöd lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vårdav om av unga
LVU. I awaktan länsrättenspå beslut i frågan kan den unge
omedelbart omhändertas efter beslut socialnämnden. Polismyndig-av
heten skall begäranpå lämna handräckning för bl.a. genomföraatt ett
beslut vård eller omhändertagande. Någon självständigom rätt att
ingripa med stöd LVU har polisen emellertid inte.av

För säkerställa fåratt det skydd ochatt den tillsynen ung person
han behöver kan polisen i stället ingripa med stöd 12 §som av

polislagen, enligt vilken den kan under år fårantassom arton tasvara
hand polisman för dennes försorg skyndsamtom attav en genom

överlämnas till sina föräldrar eller någon vårdnadshavare ellerannan
till socialnämnden. förutsättningEn denär anträffas underatt unge
förhållanden uppenbarligen innebär överhängande och allvarligsom
risk för hans hälsa eller utveckling. Som exempel fallpå då regeln kan
tillämpas nämns i förarbetena den uppehåller sig iatt unge en
knarkarkvart, han hittas omtöcknad berusningsmedelatt ellerav
tillsammans med äldre asociala prop. 198384:ll1 29.personer s.
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Åtgärden syfta tillskyddsåtgärd ochsocialskall således attenses som
skadligadenbort frånmöjligt kommersnabbtden så somunge

polisstatio-med tilldärför intedenNormalt behövermiljön. tasunge
ellerföräldrarna någontillmöjligt överlänmasfortsåutan somnen

socialnämndenföreträdare förintevårdnadshavare, enomannan
enligt uttalandenböromhändertagande. Detomedelbartbeslutar ettom

ifråga omhän-inte kommai falltill polislagenförarbetenai attvart
inhäkte eller låses påpolisarrest elleriungdomar placerasdertagna

detstället ligger12 och 23. I199091186prop.något sättannat s.
föräldrarna,kontakt medpolisentill hands t.ex.närmast snarast taratt

möjligt ochOm detsitt barn.be dem hämta ärtelefon, för attper
hem barnet.polisen skjutsalämpligt kan

denomhändertagandetvid ärkan uppståproblemEtt att ungessom
forförutsättninginte direktvisserligenkänd.identitet inte Detär är en

denpolisenomhändertagandet är, utan att vetavetatt menvem unge
vårdnadsha-ellerföräldrarkontakta denpolisen intekandet unges

tillämpligintepolisiering§ polislagen äri 14Bestämmelsen omvare.
denmedmöjligheter tvång utrönaandrapolisen saknaroch att

fåhapolisen ändådet rättidentitet. Trotsomhändertagnes attanses
19909l:86identiteten prop.fastställaförsökasig förviss tid på att

tid får poliseninom rimligidentifiera denGår det inte12. att unges.
socialnämnden. Hurföreträdare förtillför honomöverlåta ansvaret en

fårgenerelltinterimlig gårtid kanlång utanatt angeansessom
Över bestämmelsersaknashuvudtill fall.från fallavgöras taget om

börfår Det12 § polislagen pågå.enligtomhändertagandehur länge ett
anfördatimmarnågrainte bli fråganormalt ändock prop.om mer

23.och11, 21s.

ordningsstöming ellergrundOmhändertagande4.3.4 av
brott

ordningen harallmännaupprätthålla denåtgärd förSom attytterstaen
tillfälligt omhändertabefogenhet13 § polislagenenligtpolisman atten

ordningen ellerden allmännauppträdandesitt störden genomsom
gäller det behövsför denna. Detsammaomedelbar farautgör omen

båda fallenavvärjas. Iskall kunnahandlingstraffbelagdför att en
tillräckligtdetharförst ärpolismannen prövatförutsätts det attatt om

där hanområde ellerfrån detavvisa eller avlägsna utrymmepersonen
framstårfrån börjanemellertid redandetsig. Ombefinner som

avsedda resultatetdetförsöka någagnlöstuppenbart ettatt genom
detingripande åtgärd, kanmindreeller någonavlägsnande annan
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enligt förarbetena undantagsvis bli nödvändigt med omhändertagan-ett
de prop. 1983842111 98.s.

förarbetenaI till polislagen diskuterades inte bestämmelsenom
borde inskränkas till de fall då brott begås. LTOLOB-utredningen
anförde det i praktiken visat sig så denatt omhändertasattvara som

grundpå ordningsstörning så alltid också hade kunnatgottav som
omhändertas på grund brott SOU 1982:64 101. Trots det ansågav s.
departementschefen det inte gick komma ifrånatt störandeatt att av
ordningen eller omedelbar fara härför i fortsättningenäven skulle få
föranleda ingripande, inte så mycket för polisen skulleatt annars
minskade möjligheter till omhändertagande på grundsom av mera
praktiska tillämpningsproblem. I akut situation oordning kundeen av
det nämligen enligt departementschefens mening ofta mycketvara

försvårt polisen vilket brottavgöra begåtts ochatt som av vem,
liksom brottet fullbordat eller inte prop. 198384: l ll 23.om var s.

13 § tillåter ingripanden även det finnsnär risk för någonatt
kommer den allmännastöra ordningen och detatt således inte frågaär

pågående ordningsstörning. Risken måste emellertidom en vara
konkret och ha uppkommit särskilt uppträdande från denettgenom

skall omhändertas. Som konkret risk kan knappast bedömassom en
blotta närvaro på plats, även det käntär han brukarpersons en attom

bråka och uppträda ordningsstörande SOU 1982:64 100. Polisens.
kan enligt bestämmelsen dessutom ingripa det behövsnär för att en
straffbelagd handling skall kunna avvärjas. För omhändertagan-att ett
de skall kunna aktualiseras krävs det dock enligt propositionen till
polislagen det frågaär pågående brottatt eller omedelbarettom en
fara för brott prop. 198384:l1l 32.s.

Av 15 § följer den polisman har verkställt omhändertagan-att som
det skyndsamtså möjligt skall anmäla åtgärden till sin förman.som
Har inte omhändertagandet redan upphört skall förmannen omedelbart

detpröva skall bestå. Sedan den omhändertagne i enlighet medom
16§ har förhörts skall han friges, dock inomsnarast senast sex
timmar efter omhändertagandet. Det har emellertid polisenansetts att
i samband med frigivningen någon underär börår haartonav som
möjlighet hindra fortsatta beteendenatt allvarligaär ordnings-som ur
synpunkt, förhållandenaäven inte såär svåra omedelbartom att ett
omhändertagande sociala myndigheters försorg kan bli aktuellt.genom
Om polisen bedömer det nödvändigt kan därför den underärsom

hållasår kvar ytterligare timmararton för kunna överlämnasattsex
till förälder eller någon vårdnadshavare, tjänsteman inomen annan en
socialtjänsten eller någon lämplig prop.annan vuxen person
199091:86 13 15. Om det inte absolutär nödvändigt bör intes. -
den sättas i under den tid han hålls kvar hosarrest polisen.unge
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liknande underi förhörsrum elleri stället förvarasNormalt bör han
19909l:86 23 f..polisman prop.bevakning t.ex. s.av en

18får enligt §24 rättegångsbalkenskall gripas enligt kap.Den som
Även lagenenligt 13 § lag.omhändertasintepolislagen samma
harberusade försteg.omhändertagande1976:511 personeravom

omhändertagandeinget formellt hinderfinns detDäremot mot ett
förutsättningar tillämpasituation då det också finns13 § ienligt atten

12 eller 1411,
i 13 § ocksågäller bestämmelserna23 § polislagenEnligt en

Även andraförordnande.inte framgår hansordningsvakt, annat avom
specialförfattningar befogenhetpoliser har enligt olikatjänstemän än

3 § lagenordningen.exempelvisomhänderta den störatt som
övervakningmedverkan vid polisiärkustbevakningens1982:395 om

13 §hänvisar direkt tillspeciell eftersom denavseendeti detär
kustbevakningen har sålundavidTjänstemanpolislagen. samma

avvisa,enligt 13 § polislagentillkommer polismanbefogenhet attsom
trafikensitt uppträdande ideneller omhändertaavlägsna genomsom

omedelbar fara för denna. Enordningen ellertill sjöss utgörstör en
då det fordraskustbevakningstjänstemanbefogenhet har ävensådan en

Ävenföreskrifter.lagen uppräknadebrott vissa iför avvärja motatt
järnvägssäker-enligt 26 §järnväg harbefattningshavare vidvissa

omhänderta denbefogenhet stör1990:1157hetslagen att som
isäkerhetensitt uppträdandeeller äventyrarordningen genom

omedelbart underrättas. Denskall polisenOm skerjärnvägsdriften. så
till polisenhan har överlämnatskvar till dessfår hållasomhändertagne

omhändertagandet, dock längstförfinns skäleller det inte längre sex
luftfartyg kanbrott ombord påbegårtimmar. svårareDen ettettsom

befäl-omhändertas1957:297§ luftfartslagenenligt 5 kap. 5 av
omhändertagande finns ocksåFöreskrifterluftfartyget.havaren på om

krigsmändisciplinförseelser1986:644i 39 § lagen m.m.avom

identifieringförOmhändertagande4.3.5

föreskrift polismanuttryckligingensvensk finnsI rätt som ger en
hemvist.hans ochtillfrågabefogenhetgenerell att om namnen person

detemellertiduppfattning har han rätt göravedertagenEnligt att om
198384:tjänsteuppgift prop. 111fullgöranödvändigt fördet är att en

sigi och för12. sådan förfrågan19909l:86 En utgör99, s.s. prop.
irättigheterna,grundlagsskyddade fri- ochi deintrånginte något

generell skyldighetmotsvarandefinnsdet inte någonsynnerhet attsom
förpolisstationen eller platstillmedAtt attta annanen personsvara.
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klargöra identitet,hans s.k. polisiering, kräver emellertid stöd i lag.
Sådant stöd finns i §14 polislagen polisen befogenhet attsom ger
omhänderta för identifiering, han vägrar lämnaatten person om
uppgift sin identitet eller det finns anledning hansatt antaom att
uppgift denna oriktig. krävsär Det dock polismannen harattom
särskild anledning den okände efterspanadär eller efterlystatt anta att
och med lagstöd skall berövas friheten vid anträffandet.av

Bestämmelsen kan tillämpas dels då efterlystnågon enligtär
efterlysningskungörelsen med angivande han skall omhändertasattav
vid anträffandet. Efterlysningskungörelsen förutsätter det frågaäratt

bestämd eftersöks myndighet, någont.ex.om en person som av en
har awikit från kriminalvårds- sjukvårdsanstalteller ellersom någon
skall hämtas för verkställa straff eller inställas till läkarun-attsom

dersökning. Bestämmelsen dessutom tillämpligär den eftersökteom
kan efterspanad, inte har hunnit efterlysa honom.antas vara men man

Även efterspaningen eller efterlysningen skall bestämdom avse en
detmåste inte fråga till känd 14 §namnetperson vara om en person.

kan tillämpas också i det fallet mednågon visst signalement äratt ett
efterspanad för nyligen förövat brott och det i närhetenett grovt av
brottsplatsen anträffas klädsel och utseende verkaren person vars

med signalementetöverensstämma prop. 198384:111 103. Ens.
polisman kan också redan uppträdande, kännautan attav en persons
till någon efterlysning, få anledning har awikitatt anta att personen
exempelvis från vårdanstalt. Kravet denpå polismanatten som

särskildbeslutar polisiering skall ha anledning denatt anta attom
okände skall berövas friheten innebär dock polismannen måsteatt
kunna redovisa konkret skäl för sin misstanke den omhän-ett om
dertagnes identitet.

Av 15 § polislagen följer den har verkställt omhändertagan-att som
det skyndsamtså möjligt skall anmäla åtgärden till sin förman.som
Om omhändertagandet inte redan har upphört skall förmannen

Åtgärderomedelbart det skall bestå. forpröva fastställa denattom
omhändertagnes identitet skall vidtas skyndsamtså möjligt ochsom
han skall friges så han har blivit identifierad. fårHan dock intesnart
hållas kvar längre timmar eller, detän synnerlig viktär attsex om av
han identifieras, tolv timmar. tidenDen kan dock enligt propositionen
till polislagen komma överskridas, i det fallet det iatt t.ex. att
samband med frigivningen varitnågon omhändertagen enligtav som
13 § polislagen uppkommer välgrundad misstanke han äratten om
identisk med någon efterlyst förär ha avvikit frånattsom en
kriminalvårdsanstalt. Ingenting hindrar han samtidigt omhän-att som
dertagandet enligt 13 § upphör omhändertas enligt 14 Formellt blir
tidsfristen räkna från beslutet och den totala omhändertagandetidenatt
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kan komma överskrida respektive tolv timmar. Sammaatt sex
gäller beträffande den har varit omhändertagen enligtresonemang som

lagen 1976:551 omhändertagande berusadeom av personer m.m.
prop. 198384:11l 117 och 152.s.

4.3.6 Omhändertagande på grund berusningav

Att hand berusade uppgift ingår iär polisensta om personer en som
arbete med skydda och hjälpa allmänheten och dessutom syftaratt som
till upprätthålla allmän ordning. För kunna fullgöra denatt att
uppgiften har polisman enligt §l lagen 1976:511 omhän-en om
dertagande berusade LOB omhänderta denrätt attav personer m.m.

anträffas så berusad alkoholdrycker eller berusnings-annatsom av
medel han inte kan hand sig själv eller farautgöratt ta om annars en
för sig själv eller för berusadenågon Den får dock inteannan.
omhändertas han anträffas där han eller någon har sinom annan
bostad. Detta motiveras enligt förarbetena det utomordentligt starkaav
intresset lagen inte i onödan medger ingreppnågra i denattav
enskildes integritet eller privatliv. Till bostad i lagens bemärkelse
räknas tillfälliga bostäder, hotellrum, tält elleräven hytter påt.ex. en
båt, och dessutom gårdar och trädgårdar i anslutning till bostäder. Om
den berusade befinner sig privatpå område bostad råderänannat
visserligen inget förbud omhändertagande lagen bör ändåmot men
tillämpas restriktivt. I synnerhet gäller detta vid sammankomstermer

olika slag prop. 1983842111 37.av s.
Om den omhändertagne inte kan beredas vård sjukhuspå eller

vårdinrättning, tillnyktringsenhet, och inte heller kant.ex. tasannan
hand ellerpå kan friges får enligtsätt han § LOB4annatom annars

hållas kvar hos polisen. Den polisman har omhändertagit honomsom
skall så skyndsamt möjligt anmäla omhändertagandet till sinsom
förman i sin omedelbart skall det skall bestå. Enligtprövatursom om

§ LOB skall7 den omhändertagne friges så det kan skesnart utan men
för honom själv och anledning till omhändertagandet inte längre
föreligger. skall dock alltidHan friges timmaråtta eftersenast
omhändertagandet, det inte uppenbarligen förenligt med denärom
omhändertagnes intresse han får kvar kortare tideget att stanna en
därutöver. innebärDet polisen inte skyldig frigeär denatt att
omhändertagne denne själv vill ha hjälp polisen med att t.ex.om av
bli förd till sjukhus. Polisen inte heller skyldig efterär åtta timmaratt
väcka omhändertagen har i för kunna frigesomnat arresten atten som
honom prop. 198384:11l 148 och 150.s.
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9 § LOB följer denna företrädeAv lag har framför 13 §att
polislagen andra sidanå bestämmelserna i 24 kap. rättegångs-attmen
balken gripande företrädepå grund brott har framför LOB. Omom av

grips berusadså han inte kan handnågon är sig självatt tasom om
ibör dock utsträckning reglerna i LOB läkarundersökning,stor om

tillämpastillsyn analogt prop. 198384:1ll 151.m.m. s.
Befogenhet omhänderta berusade tillkommer enligt 10 §att personer

LOB ordningsvakter enligt järnvägssäkerhetslagenäven samt,
1990:1157, befattningshavare vid järnvägen.

4.3.7 Medtagande till förhör

allmän medborgerlig skyldighetDet till förfogande förär ståatten
förhör i brottsutredande syfte. Skyldigheten omfattar såväl den som
misstänks för brottet, målsägande, vittnen eller andra. Medsom
skyldigheten till förfogande förstå förhör sammanhängeratt en
skyldighet inställa sig till förhör. skyldighetenDen sanktionerasatt

bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken hämtning ochgenom om
medtagande till förhör. Att dessa möjligheter får utnyttjas i andraäven
fall i samband med förundersökning framgår vissa andraän av
författningar hänvisar till rättegångsbalkens bestämmelser.som

Inledningsvis i 23 kap. 6 § rättegångsbalken förhör fårattanges
hållas med kunna lämna upplysningar betydelse förantasenvar som av
utredningen. I 7 § regleras under vilka förutsättningar den skallsom
förhöras kan hämtas till förhöret ioch 8 § han tillsägelsepånär av
polisman skyldig följa med eller kan medtas till förhör. 9är Av §att
följer den inte anhållen eller häktad inte skyldigär äratt attsom

kvar för förhör längre timmar. Om det synnerligän ärstanna sex av
dockvikt den misstänkt för brottet skyldigär kvarär att stannasom

timmar.ytterligare Bestämmelserna hämtning eller medtagandesex om
till förhör gäller enligt 14 § lagen 1964:167 med särskilda
bestämmelser lagöverträdare förundersökningdå inledsävenom unga

brottrörande vilket misstänks ha begåtts barn före femtonett ettav
ålder. Barnet dock enligt 23 9 §års kap. rättegångsbalken inteär

skyldigt kvar längre timmar. Om det synnerligän äratt stanna tre av
vikt för utredningen får tiden emellertid utsträckas med timmar till.tre

Sedan förhör har avslutats eller tiden då den hörde skyldigärett att
kvar har fårutgått, han omedelbart avlägsna sig. Undantagstanna

dockgäller för den under och harär år medtagits, inteartonsom
tillhämtats, förhör och skäligen misstänkt för brott. Av 6 d §ärsom

1964:lagen 167 med särskilda bestämmelser lagöverträdareom unga
följer nämligen den kan hållas kvar ytterligare timmaratt treunge
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överlämnas till sina föräldrar,förhöret för han skall kunnaefter att
socialtjänstenvårdnadshavare, tjänsteman inom eller någonenannan

Syftet ordna frigivnings-lämplig såledesär attvuxen person.annan
möjlighet till förlängning finnssituationen, medan den i 23 kap.som

brottsutredningen.rättegångsbalken endast9 § avser
författning hänvisar till rättegångsbalken lagenEn ärannan som

1988:688 besöksförbud, där det föreskrivs polismyndighetenattom
åklagaren med utredning frågor besöksförbud.skall biträda Iav om

utredning skall reglerna förhör tillämpas medsamband med sådan om
för bestämmelsen skyldigheten medfölja till förhör.undantag attom

§ sjölagen 1891:35 finns bestämmelser polisen skall315I attom
utredning inför sjöförklaring och reglerna i 23 kap.biträda med att

gäller vid sådan utredning. sådanarättegångsbalken Några tvångs-
den i enlighetbefogenheter har polisen emellertid inte då med 10 §

1985:206 viten biträder myndighet med utredning införlagen om en
198485:96mål utdömande vite prop. 57. Påett s.om av samma

förhålla sig då polisen utreder frågor kvarskrivningtorde detsätt om
folkbokföringslagen l99l:481; 199091:153enligt 17 § prop.

116 och 137.s.

4.3.8 Hämtning m.m.

uppgifter vad föreskrivs i särskildapolisens enligtEn är att somav
myndighet lämna handräckning olikaförfattningar begäranpå av en av

skall inställa sig tillslag hämta någont.ex. att ettgenom som
inför till förrättning.sammanträde eller någon Sådanarätten annan
finns i 9 10 § rättegångsbalken, 38 kap. 12 §bestämmelser kap.
utlärmingslagen 1989:529, lagen 1991:572brottsbalken, om

1988:870särskild utlärmingskontroll, lagen vård missbrukareom av
fall, lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vårdi vissa om av

1991:1128 psykiatrisk tvångsvård, smittskyddslagenlagenunga, om
1988:1472, värnpliktslagen 1941:967, civilförsvarslagen 1960:74

1966:413 vapenfri tjänst. finnsoch lagen Dessutom i 21 kap.om
för polisenföräldrabalken bestämmelser skyldighet hämtaatt ettom

dom eller beslut vårdnad eller skall verkställas.barn när umgängeom
bestämmelser finns i 18 § lagen 1989:14Liknande också om

verkställighet vårdnadsavgörandenerkännande och utländskaav m.m.
överflyttning barn.och om av

tillBestämmelser polisen skall föra kriminalvårds-någonattom
finns i lagen 1974:202 beräkning strafftid,anstalt lagenom av

Danmark,1963:193 samarbete med Finland, Island och Norgeom
verkställighet straff förordningen 1977:178angående ochav m.m.

108



svenskGällande ratt1993:60sou

samarbete rörandeinternationelltbestämmelservissamed om
brottmålsdom.verkställighet av

skall förapolisenfinns reglerförfattningarandraI att en personom
för under-till läkarevärdinrättning ellerellersjukhustill annan

1988:870 vårdi lagenbestämmelser finnsSådanasökning. avom
särskilda bestämmelserl990:52 medfall, lageni vissamissbrukare

tvångsvård, lagenpsykiatrisk1991:1128lagenvård omav unga,om
1991:1137rättspsykiatrisk vård, lagen rättspsy-11291991: omom

psykiatrisk1991:1472undersökning, förordningenkiatrisk om
1991:2041 särskildvård, lagenrättspsykiatrisktvångsvård och om

blodundersök-1958:642brottmål lagenpersonutredning i omm.m.,
behörig-l965:61faderskap, lagenutredningvidning omomm.m.

1988:1472.smittskyddslagenveterinäryrkethet utöva samtatt

och avlägsnandeAvvisande4.3.9

exempelvisdenpolisingripande störvanlig form ärEn att somav
polislagensbefinner sig.plats där han Iavlägsnas från denordningen

denavvisa och avlägsnauttryckligt stöd förpolisen13 § har attgetts
ordningen.allmännaomedelbar fara för deneller utgörstör ensom

skallstraffbelagd handlingbehövs förgäller detDetsamma att enom
avvärjas.kunna

finns i andraavvisande och avlägsnande ävenBestämmelser om
uppträderExempelvis kan denpolislagen.författningar än som
ordningenjärnvägsområde eller påinom sätt störberusad annatett

befatt-i järnvägsdriften, avlägsnassäkerheteneller äventyrar enav
bestämmelserna i järnvägs-med stödvid järnvägenningshavare av

vidbefattningshavareMotsvarandesäkerhetslagen 1990:1157. en
flyg-1957:297 frånluftfartslagenfår enligt 6 kap. 1 §flygplats

uppför sig hanordningen eller såplatsområdet avvisa den stör attsom
luftfartens säkerhet.äventyrar

1956:617 och § lagenordningsstadgan 716 § allmännaAv
vidare denframgårallmänna sammankomster1956:628 att somom

meddelat förpolismyndigheten harföreskrifterföljer deinte attsom
tillställning ellervid offentligoch säkerhetenupprätthålla ordningen en

tillställningen ellerfår avvisas frånsammankomst,allmän samman-en
ocksåinte endast polismanavvisa tillkommerRättenkomsten. utanatt

tillställningen elleruppdrag bevakaroch den på hansanordnaren som
ordningslag föreslås bestämmel-tillsammankomsten. I förslaget attny

följer ordningsreglerden inte deändras på så sätt att somsomserna
tillställningen eller bryterellerför sammankomstengäller motsom
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visst förbud, skall skyldig på tillsägelse lämna platsen.attvara
Någon särskild handräckningsbestämmelse föreslås inte. Om en
tillsägelse inte åtlyds kan polisen åtminstone i vissa fall ingripa med
stöd 13 § polislagen.av

Ytterligare bestämmelser polisens befogenhet avvisa ellerattom
avlägsna finnsnågon i lagen 1970:926 särskild kontroll påom
flygplats, lagen 1981:1064 säkerhetskontroll vid domstols-om
förhandlingar, lagen 1988: 144 säkerhetskontroll vid sammanträdeom
med riksdagens kammare och utskott och lagen 1990:217 skyddom
för samhällsviktiga anläggningar. I lagen 1977:67 tilläggsavgiftom
i kollektiv persontrafik har vidare föreskrivits skyldighet ñr polisman

verkställa beslut avvisning iatt enlighetett med lagensom som
bestämmelser har fattats tjänsteman utför avgiftskontroll.av en som
En har tillträdevägrats till kollektivtrafikmedel ellerperson som som
har lämna färdmedlet skall enligt förslaget tilluppmanats ordnings-ny
lag också kunna avvisas eller avlägsnas polisman eller ordnings-av
vakt.

4.3.10 Avspärming

Till polisens skyldigheter hör skydda allmänheten och vidtaatt
förebyggande åtgärder i de fall då det kan befaras brott medatt ett
allvarliga konsekvenser kommer förövas. För kunna fullgöra sinatt att
uppgift i sådan situation har polismyndigheten därför i 22 §en
polislagen fått viss befogenhet avstänga, eller förbjudaatt utrymma
tillträde till hus, eller ställe, meddelaett förbudannatrum mot
flyttande visst föremål eller trafik med visst kommunikations-motav
medel eller vidta sådan Omåtgärd. det fara i dröjsmålär fårannan
polisman vidta åtgärder föregående beslut polismyndig-utansamma av
heten. Bestämmelsen förutsätter det särskilda skäl kanatt av anses
föreligga risk för brott innebär allvarlig fara för livett eller hälsasom

föreller omfattande förstörelse egendom. Som exempel fallpå därav
det särskilda skäl bedöms föreligga risk för allvarligt brott nämnsav
i förarbetena den situation uppstår i samband med bombhot. Somsom
ytterligare exempel åtgärdernämns till skydd för främmande stats-
chefer, utländska sändebud och allmänna sammankomster liksom

2 kap. 17 och ordningslagen18 §§ enligt l99293z2l0.prop.
2 kap.4 9 § ordningslagen enligt 199293:210.prop.
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1983842111prop.liknandeochsabotagehotvidingripanden om
307.1979:6SOU132 f., s.s.

förebyggandeividtasfår inte§i 22åtgärderSådana avsessom
särskildagrundverkligen pådetförutsätter om-syfte, att avutan

198384:ll1prop.brottförriskvissföreliggerständigheter en
polisenoftadockförekommer123. Det att1982:63SOU134, s.s.

upprätthållakunnaförförebyggande syftei attområdenspärrar av
finnsavspärmingarsådanaförlagstödordning. Någotallmän

tillträdeförbjudabefogenhetpolisenhar attDäremotemellertid inte.
27 kap.det ifinnsSåsituationer.andradeli t.ex.områdentill en

syftebrottsutredande spärraistöd förrättegångsbalken av§ att15
förbjudaområde,till vissttillträde attförbjudaellerbyggnad rum,

åtgärd.dylikvidtaellerflyttasföremålvisst annan
polislagen22 §polisen itillagtsdemmotsvarandeBefogenheter som

räddningstjänstlagen§i 45delräddningstjänstensförfinns
räddnings-vidräddningsledarendärföreskrivs1986:1102. Det att en

hälsaliv,fara förområdenellerfår avspärrabl.a.insats utrymma om
hindras påkanlämpligenintemiljöniskadaförelleregendomeller

Åtgärden försvarligdenendast ärföretasdockfårsätt.något omannat
vållasskadadenbeskaffenhet,faranstill genommed hänsyn som

enligtskallPolismyndighetenövrigt.iomständigheternaochingreppet
§ lagen8Avbehövs.biträdedetbestämmelse lämna somsamma

polismyndigheten,följerolyckorundersökning att1990:712 avom
olyckasäkerhetssynpunktfrånundersökningpåavvaktan av eni att en

olycksområdet.fårbl.a. avspärrainledas,skallolyckstillbudeller ett
dockåtgärd,Även får vidta attutanmyndigheterandravissa samma

våld.använda
andraochbastuklubbars.k.förbud1987:375 motlagenI om

syfteibestämmelser attocksåfinnsverksamheterliknande som,
polismyndig-sjukdomar,andravissaochHIV-smittaskydda germot

lokaltilltillträdeförbjudaelleravstänga, enheten rätt utrymmaatt
smittsammaskyddtillbestämmelser motAndraplats.eller en
inträffatharOm det1980:369. ettepizootilagenifinnssjukdomar
åtminstonedetellerfastighet,sjukdom påepizootiskfall omenav

lagensenligtskallfallet,så äranledninggrundad attfinns att anta
fastig-och lämnabesökabl.a.meddelasförbud§§och 5 mot att4

polismyndigheteninte utanmeddelasFörbudet av enheten. av
polismyndighetenåliggerdet attlänsstyrelsen,ellerveterinär menav

efterlevas.skalllagenförbehövshandräckning attdenlämna som
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4.3.11 Andra begränsningar i rörelsefriheten

Begränsningar för upprätthålla allmän ordning och säkerhetatt

syfteI upprätthålla den allmänna ordningen ochatt säkerheten ingriper
polisen också på många andra sätt eller mindreattgenom mer
inskränka människors rörelsefrihet. Utredningen redovisar här vilka
åtgärder vanligen förekommer och det finns något lagstöd försom om
dem. Till frågan huruvida lagstöd krävs konstitutionella skälom av
återkommer utredningen till i avsnitt

l samband med konserter eller offentliga tillställningar med mycket
publik förekommer det del publiken hålls kvart.ex. att stunden av en
på efter tillställningens slut för inte konfronteras medarenan att en
rivaliserande Sådana åtgärder ordna successiva in- ochgrupp. attsom
utsläpp publik vid sammankomster eller tillställningar kan företasav

civilrättsligpå grund publiken i samband med biljettköpetattgenom
underkastar sig vissa villkor från sida.arrangörens Däremot finns det
inga bestämmelser i lag detgör möjligt för polisen företasom att
sådana åtgärder. 16 § allmänna ordningsstadgan 1956:617 och §7
lagen 1956:628 allmänna sammankomster visserligen polisenom ger
befogenhet meddela de föreskrifter behövs föratt upprätthållaattsom
allmän ordning och säkerhet vid tillställning eller sammankomst,en en

dessa föreskrifter skall rikta sig till anordnaren i sinmen tursom
för ordningen vid sammankomsten eller tillställningen.ansvarar

l propositionen 19909l:129, i vilken behandlas ingripanden vid
allvarliga ordningsstörningar, anför departementschefen det iatt en
orolig eller hotfull situation kan befogad åtgärd från polisensvara en
sida stänga folksamling elleratt del den för kunnaav en atten av

det finnsavgöra förutsättningar för ingripa de enskildaom att mot
deltagarna i folksamlingen anförda 24. Något direkt lagstödprop. s.
för sådana åtgärder finns inte.

Departementschefen förespråkade också, alternativ tillettsom
skingringsbefallning, folksamling anvisas kvaratt påatt stannaen en
plats eller tillsammans lämna platsen viss anfördaatt väg prop.

25. Att skingringsbefallningar och andra befallningar kan före-s.
Ändamåletkomma förutsätts i 16 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken. med

dessa bestämmelser dockär kriminalisera vissa handlingar, inteatt att
utöka polisens befogenheter. Något stöd för sådana befallningarannat

här finns emellertid inte.som avses
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Stoppande fordon och andra transportmedelav

En helt inskränkning i rörelsefrihetentyp polisensärannan av
befogenhet hindra fortsatt färd med fordon. Förutsättningarnaatt ett
för polisen skall den befogenhetenutövaatt är regel attsom
fordonet eller föraren saknar föreskrivna tillstånd, det ñmts bristeratt
i fordonets beskaffenhet eller utrustning, föraren bryter deatt mot
allmänna trafikreglerna eller särskilda föreskriftermot t.ex.om
arbetstid eller farligt gods. Som regel krävstransport det dessutomav

fortsatt färd inte skulle kunna ske påtagligatt fara för trafiksäker-utan
heten eller väsentlig olägenhet.utan arman

Bestämmelser polisen befogenhet hindra fortsatt färdattsom ger
med fordon eller färdmedel finns i bilregisterkungörelsenett annat
1972:549, terrängtrafikkungörelsen 1972:594, fordonskungörelsen
1972:595, kungörelsen 1972:602 arbetstid vid vägtransport,om
vägtrafikkungörelsen 1972:603, kungörelsen 1974:681 om
internationella förordningenvägtransporter, 1975:883 arbets-om
förhållanden vid vissa internationella vägtransporter, körkortslagen
1977:477, lagen 1982:821 och förordningen 1982:923 om

farligt förordningengods, 1987:27transport fordon iav om
internationell vägtrafik Sverige,i lagen 1990:1079 tillfälligaom
bilförbud och förordningen 1990:1165 säkerheten vid järnväg,om
tunnelbana och spårväg. sjöförklaringskungörelsenI 1967:294,
fartygssäkerhetslagen 1988:49 och i lagen 1980:424 åtgärderom

vattenförorening från fartyg finns bestämmelsermot polisensom
skyldighet hindra fartyg från avgå.att att

Polisen har ofta anledning fordonsförare iäven andraatt stoppa
situationer deän här. Det har hävdats 8 § vägtrafikkun-som attavses
görelsen, enligt vilken vägtrafikant skall lyda polismans anvisning för
trafiken, skulle detutgöra lagliga stödet för sådana ingripanden.
Bestämmelsen emellertidär handlingsregel riktad trafikanternamoten
och torde inte kunna läggas till grund för någon polisiär befogenhet.
Något uttryckligt lagstöd för dessa ingripanden finns inte.annat

Andra begränsningar i frittsigrätten röraatt

Beslut awisning, utvisning eller utlämning formärom en annan av
inskränkning i rörelsefriheten varigenom människor hindras från att

sig fritt.röra Bestämmelser awisning, utvisning och utlämningom
finns i utlänningslagen 1989:529, lagen 1991:572 särskildom
utlärmingskontroll, lagen 1957:668 utlämning för brott, lagenom
1959:524 utlämning för brott till Danmark, Finland, Island ellerom
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Finland,till Danmark,utlänming1970:375och lagenNorge om
ellervårdbeslutverkställighetföreller NorgeIsland omav

beslut.sådanaverkställapolisenankommer påbehandling. Det att
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5 Vissa uppgifter utländsk rättom

l Danmark

Regler polisens uppgifter befogenheteroch finns huvudsakligen iom
retsplejeloven. I 108 § stadgas polisens uppgift upprätthållaäratt att
säkerhet, lugn och ordning, övervaka laglydnaden ingripaatt samt att
för förhindra, undersöka och beivra brott. Denna bestämmelseatt
brukar kallas polisens generalfullmakt och polisen befogenhetanses ge

företa administrativa frihetsberövanden i vissa situationer dåatt åtal
för brott inte kan komma ifråga. Omhändertagande berusadeav

typisktär exempel frihetsberövandepå medett stödpersoner av
generalfullmakten.

I retsplejeloven finns bestämmelser strañprocessuella tvångsin-om
gripanden, anholdelse, varetzegtfaengsling, beslag, husrannsakant.ex.

kroppsvisitation.och finns ocksåDet bestämmelse skyldigheten om
för och adress och födelsedatum för polisen.attvar en uppge namn,

straffprocessuelltEtt ingrepp beskrivs i de uppgifter utredningen fått
från Rigspolitichefen åtgärder udføres led ietsom som som
strafforfølgning hvorved der i realiteten sker overtrazdelse afog en
lovgivningen, der legeme, frihed, fred, eller privatvaerner aere

endomsret Rigspolitichefen anför °straffprocessuelle tvangsind-att.
greb forbudt, medmindre det udtrykkeligt tilladt, medenser er
anvendelsen af andre efterforskningsmidler tilladt, medmindre deter
uttrykkeligt forbudter

Begreppet anholdelse både anhållande och gripande,motsvarar
medan varetaagtfazngsling häktning. Anholdelsetermen motsvarar
beslutas polisen i vissa fall envar ochäven varetazgtfzengslingav av

Förutsättningarnarätten. för häktning och anhållande skiljer sigav
åt. För häktningnågot krävs huvudregel det föreliggerattsom

begrundet misstanke brott hör under allmänt åtal ochettom som
kan medföra fängelse i minst år och månader. Dessutomettsom sex

krävs flyktfara, recidivfara eller kollusionsfara.
För anhållande fordras finnsdet rimlig grund för misstankeatt

Åtgärdenbrott faller under allmänt åtal. skall dessutomom som vara
nödvändig för förhindra ytterligare straffbara handlingar, föratt att
säkra lagföringen eller för förhindra kontakter med andra. Vidatt
sådant allvarligare upplopp har resulterat i dråp eller svårasom
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polisen kan förkroppsskador kan anhålla och misstänkasvar en som
straffbar medverkan, inte med säkerhet peka dendet går att utom
skyldige. båda fallen krävs frihetsberövandet i proportion tilll ståratt

omständigheterna i övrigt.brottets ochart
anhållen skall ställas inför inom 24 timmar,Den är rättensom om

Om inte allvarligthan inte har frigivits dessförinnan. brottet såär att
förutsättningarna förhäktning kan komma ifråga eller häktningom

försättasinte uppfyllda, skall den anhållne omedelbart fri fot. Ipåär
fall kan antingen häkta den anhållne eller, under vissarättenannat

anhållandet bestå. anhållne skallförutsättningar, besluta skall Denatt
inom dygn från den föregående förhandlingendå påtre nyttsenast

besluta han skall häktas ellerställas inför harrätten, att omsom
friges.

retsplejeloven finns för polisensi lagstöd verksamhetFörutom även
polislagarna, 1863 lag och 1873 lag, dei de kallade års årsså samt

utfärdade polisförordningarna. finns visserligenmed stöd dessa Detav
polisförordning i varje polisdistrikt, de lokala skillnaderna ärmenen

och innehållerFörordningarna gäller bara på allmänna platsersmå. en
förbud och påbud. kan liknas vid kombinationmängd De närmast en

ordningsstadgan och lokala ordningsstadgor. Med stödallmänna avav
polisen exempelvis dådessa förordningar ingriper någon uppträder

slagsmålberusad allmän plats eller det förekommer ellerpå annatom
den allmänna ordningen.våldsamt uppträdande ägnat störaär attsom

slutligen också polisens befogenhet användakanDet nämnas att att
våld följer strafflagens bestämmelser nöd och nödvärn.av om

5.2 England

Police and Criminal Evidence tillkom 1984,Den engelska Act, årsom
innebar vissa väsentliga områden polisrätten inklusive vissaatt av
delar förundersökningsförfarandet blev lagfásta. Bland de områdenav

reglerades här intresse polismansär närmast rätt att stoppasom av
gripa Vidare finnsfordon och det reglersamt attpersoner personer.

förvaring gripnaav personer.om
fordonBestämmelserna polisens befogenhet ochatt stoppaom

sikte de fall då finns skälig anledningpå dettar att anta attpersoner
påträffa stöldgods förbjudna föremål, skjutvapen.skall eller t.ex.man

finns i detta sammanhang också föreskrifter trafikkontroller iDet om
fordon medför misstänktasyfte ärutrönaatt ett passagerare somom

vittnenför visst brott allvarlig karaktär eller till sådantärett ettav
för avsikt brott, eller olovligenbrott eller har begå sådantatt ett som

fri fot. Polisen har söka fordon ochpåär rätt att genom personer som
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har dessapå grunder. trafikkontrollEn i angivet syfte fårstoppats
utföras endast efter beslut högre polisbefäl.ettav

engelsk finns inteI någon formell motsvarigheträtt till de svenska
bestämmelserna polisrättsliga omhändertaganden. Huvudregeln ärom

gripande arrest föregående domstolsbeslut får ske påatt ett utan
grund skälig misstanke brott, vilket det kanpå följa fem årsav om
fängelse eller finns i lagenHämtöver vissa andra brott särskiltmer.
angivna, vilka kan föranleda gripande bl.a. alla brott the Footballmot
Offences 1991.Act Vidare får polisen gripa dels för brottpersoner
enligt gammal regel i law breach of the peace, delsen common om

grund vissa särskilda regler ipå lagstiftning polislagen.änav arman
Breach of the peace föreligger utför ellernär någon hotar att

utföra handling kränker harm eller, i hansen som en person
hans egendom eller kannärvaro, medföra sådanantassom en

kränkning eller får befaranågon sådan kränkningatt attsom en
kommer uppstå eller allvarlig störning.att ettgenom angrepp en
Enligt law får gripa iden hans begårnärvarocommon envar som
breach of the peace eller den har begått sådant brott ochettsom
det finns skälig anledning han kommer fortsätta sinatt anta att att
brottsliga verksamhet eller den skäligen kan komma göraantas attsom
sig skyldig breachtill of the peace. polismanEn får härutöver
gripa den angriper honom, motstånd eller hindrar honomgör isom
tjänsteutövningen under förhållanden kan leda till breachväntassom
of the peace.

demAv polisen enligt särskilda lagregler kan gripa kan härsom
skäligen misstänkta förnämnas olaga intrång,ärpersoner som

rattfylleri, olovlig körning i vissa fall, vissa brott enligt OrderPublic
fylleriAct och förargelseväckande beteende allmän plats.påsamt

Ytterligare exempel polisens gripa i särskildapå fall finnsrättett att
i the Football Spectators Act 1989. Däri föreskrivs att en person som
olovligen sig in eller kvar i förvägpå angiven fot-tar stannar en
bollsmatch får gripas.

brott i theDe Public Order Act riot och violentärsom anges
disorder, vilka företer likheter med upploppsbestämmelserna i
brottsbalken, affray. sistnämnda brott har varit mycketsamt
omdiskuterat i engelsk doktrin. Affray innefattar våld eller hot om
våld någon brottDetta kan begås enstakamot annan person. av en

och kan också begås icke allmän plats. Skäletpå tillperson en
införandet dessa brott, ligger de vanliga brottennära motav som

bl.a. ha varit den svårighet föreligger för polis ochperson, synes som
åklagare få fram övertygande bevisning i situationer näratt grupper

sig trakasseraägnar andra medborgare.attav personer
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vissEvidence finns det vidare angivetCriminal ActPolice andI en
of arrest, polisiär befogenhetconditional ärgeneral somenpower

bl.a. denGripande får sålunda skebrottetsoberoende art. omav
tillfredsställandeidentitet eller adress inte kanmisstänktes utrönas, om

skada ellernödvändigt för förhindra pågripande är att person
moralen och tillförhindrande brott den allmännatillegendom, motav

den miss-andra särskiltskydd för barn eller utsatta motpersoner
tänkte.

reglering hurpolislagen innehåller ingåendeengelskaDen aven
skall behandlas och hur utredningen skallgripitspersoner som

skall vakt-har gripits. gripandebedrivas Ett prövasnågonnär av
till polissta-officer vid den gripnes ankomstbefäl custodyhavande

friges dessförinnan,den gripne inteDärefter skall,tionen. enom
officer inom niopolisbefäl reviewomprövning högregöras ettav

därefter inom ytterligare nioprövning ochefter föregåendetimmar
frihetsberövan-får inte, frågangripentimmar. En attutan omperson

undertill domstol, hållas i förvar längrebestånd har överlämnatsdets
brott får emellertidmisstanken svåraretid 24 timmar. Närän ettavser

nödvändigt utredningsskältill 36 timmar, dettiden utsträckas är avom
i förvar detentionbedrivs skyndsamt. Tagandeoch utredningen synes

misstänkt för brott.kunna ske denendast ärsomav

5.3 Finland

1966. Med anledningsärskild polislag frånFinland finnsI attaven
Europakonventionen arbetsgruppdess har tillträtt harFinland sedan en

till Europakonventionensför den finska polislagentillsatts att anpassa
bestämmelser.

har likheter med dennuvarande finska polislagen mångaDen
in-polisens befogenheter regleras, stadgassvenska. 2 kap., därI

till råd,ledningsvis polisen i första hand skall sträva attatt genom
säkerhet.allmän ordning ochanvisningar och befallningar upprätthålla

i utsträckninginte ingripaPolisen får enligt bestämmelse störresamma
det syftet eller för fullgöranöden förvad uppnåärän attattsom av

sedan reglerföljande paragrafernatjänsteuppdrag. I de närmareges
13 § enligt vilken ocholika situationer. Av intresse bl.a.för är envar

polisen uppgifter behövs för utredaskyldig lämna deär attatt som
Polismannen får gripa den okänd ochidentitet.hans är vägrarsom

polisen befogenhetupplysningar sig själv. Enligt 17 § harlämna om
och endast vissa tillträde,visst område lämnaspärra attatt personerav

säkerhet ellerför upprätthålla allmän ordning och pådet krävs attom
förhållanden.grund andraav
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Bestämmelserna i 18 21 §§ polisen befogenhet ingripaatt motger-
den allmänna ordningenstör på olika I 18 §sätt.personer som

regleras polisens befogenhet skingra folksarnling orsakaratt en som
oordning eller hinder i trafiken gripa den inte åtlydersamt att som
skingringsbefallningen och honommed för förhör. Enligt 19 § fårta
polisman avlägsna eller gripa och tillfälligt hålla i förvar den, som

föra oljud eller eljest sitt uppträdande direktattgenom genom
allmän ordning och säkerhet. Polismanäventyrar får enligt samma

bestämmelse gripa och tillfälligt hålla iäven förvar den, av vars
hotelser eller övriga uppträdande den slutsatsen kan dragas, denneatt
sannolikt kommer sig skyldig till brott. Polisengöra får ocksåatt
omhänderta för skydda denne för omedelbar fara för livatten person
eller hälsa. Den har gripits med stöd denna bestämmelse fårsom av

förvarhållas i endast längeså det finns risk för han äventyrarattsom
ordningen eller säkerheten eller så länge det kan hanantas att
sarmolikt kommer begå brott, dock högst 24 timmar frånatt ett
gripandet. Enligt de uppgifter utredningen har fått i Finlandanser man

frihetsberövandendessa problem med hänsynär till artikel i5att ett
Europakonventionen. Såvitt känt kommer förslaget till finskny
polislag det innehålla bestämmelse omhändertagandetrots att en om
i syfte upprätthålla allmän ordning. maximalaDen tiden föratt
omhändertagande kommer dock kortas föravsevärtatt attner
bestämmelsen inte skall kollidera med Europakonventionens krav på
domstolsprövning.

20 §I regleras möjligheten gripa och i förvar denatt ta som
uppträder berusad. fårPolisen dessutom enligt 21 § avlägsna samt
gripa och hålla i förvar den intränger i bostad. 21 §Isom annans a

polisen befogenhet gripa den efterlyst förär anhållas,att attges som
häktas eller i förvar och i 21 b § finns bestämmelser skydds-tas om
visitation.

tvångsmedelslagenI finns bestämmelser straffprocessuellaom
tvångsåtgärder frihetsberövanden, beslag, husrarmsakan ocht.ex.som
kroppsvisitation. Reglerna gripande, anhållande och häktningom

i de svenska bestämmelserna. Det bör dockmotsvarar stort sett
påpekas det inte bara allmän åklagare har behörighetäratt attsom
besluta anhållande, polismän.också vissautanom

Polisens befogenhet använda våld följer 3 kap. 8 § straff-att av
lagen. Om polisman motstånd i tjänsteutövningmöter får hanen
tillgripa sådana maktmedel med hänsyn till tjänsteåtgärdens artsom
och motståndets farlighet med beaktande situationen i övrigtsamt av
kan försvarliga. 16 kap. 6 §I finns dessutom bestämmelseanses en

polisens befogenhet våld skingramed folksamling. Förut-attom en
sättningarna folksarnlingen har ådagalagtär uppsåt göraatt att uppror
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ordningeller allmän eller säkerhet polisen gångerstöra samt att tre
skingra sig.har befallt folksamlingen Skingringsbefallning krävsatt

dock inte folksamlingen till våld plötsligtövergår så någonattom
befallning inte hinner ges.

5.4 Frankrike

Polisens uppgift allmän ordning och säkerhet följeratt trygga av
kommunalt beslutade regler, vilka utfärdas med stöd kommunalla-av

undantagsvis det krävsPolisen får använda tvång med hänsynomgen.
till omständigheterna, i synnerhet avlägsna den störattgenom som
ordningen.

häktningsinstitutet finns i FrankrikeVid sidan det ytterligare enav
frihetsberövande, garde vue,form straffprocessuellt å slagsettav

tillfälligt omhändertagande i polisarrest beslutas den franskasom av
kriminalpolisen. garde skall komma ifråga krävs detFör äatt attvue

stadgat fängelse för brottet. Huvudregeln förvarstagandet inteär är att
skall bestå längre 24 timmar, efter beslut åklagare ellerän men av
rarmsakningsdomare kan tiden förlängas till sammanlagt fyra dygn.

gäller dock endast det fråga narkotikabrottslighetDetta ellerärom om
säkerhet hotad grund misstanke terroristbrott.rikets påärom av om

Institutet garde mycket omdiskuterat i Frankrike eftersom denå ärvue
frihetsberövade synnerligen isolerad.är

berusad och enligt intyg läkare inte i behovDen är ärsom som av
vård får enligt lag omhändertas i polisarrest under timmar.någraav

Polisen har också befogenhet företa identitetskontroller. Denatt som
lämna upplysningar sin identitet kan hållas kvar påvägrar att om

platsen eller föras till polisstationen för identifiering. okände skallDen
fyrafriges inom timmar.

strafflagen finns vissa bestämmelser vad kallas lesI om som
attroupements, vilket definieras sådana folksamlingar påsom som
allmän eller allmän plats kan förorsaka oordning eller skada.väg

folksamlingar kan ha uppkommit tillfällighet, de kanDessa av en men
också följd exempelvis demonstration, denoavsettavvara en en om

tillåten eller Polisen får skingrainte. använda våld för sådanaär att
folksamlingar, möjligt skall skingringsbefallning förstmen om

intemeddelas. Den åtlyder polisen kan dessutom straffas.som
Polisens befogenhet använda våld har stöd i bestämmelse iatt en

strafflagen enligt vilken allmännasdet får använda våldrepresentanter
i försvar för till lagar efterlevsoch beslut eller för skingraatt att attse

folksamling un attroupement. krävsDet dessutom våldet ståratten
i proportion till motståndet.
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5.5 Nederländerna

polisenholländska har i lag föreskriven skyldighetDen atten upp-
rätthålla den allmänna ordningen. polisen skallHur handla för att
fullgöra sin uppgift bestäms case-law, dvs. rättspraxis. För attav
upprätthålla allmän ordning har polisen i praxis ha befogenhetansetts

företa olikamängd åtgärder. Den ordningen kanstöratt en som
förasexempelvis till plats och sistanågon ocksåutvägarman som en

omhändertas. Proportionalitetsprincipen iakttas ochmåste omhän-
dertagandet kan bestå högst timmar. Befogenhetennågra omhän-att

ordningsstörare utnyttjas enligt uppgift relativtderta sällan och med
försiktighet. Den har blivit omhändertagen kan anföra klagomålsom

ingripandet, liksom varje ingripande holländsköver över annat av
polis. Klagomålen polisen och oberoendeprövas överprövas ettav av

inte judicielltdock organ.ettorgan
finns således inte bestämmelse i lag tillåter polisenDet någon som

frihetsberöva den allmän ordning. Enligt uppgifter frånstöratt som
Utrikesdepartementet i Haag har dock införa sådanaövervägt attman

uttryckligregler. Tanken på lagreglering tycks emellertid haen
övergivits grund misstanken befogenheten skulle kommapå attav om

utnyttjas för mycket den kom till uttryck i skriven lag. Enligtatt om
holländsk uppfattning uttryckligt stöd i lag inte nödvändigt, iär vart
fall inte hänsyn till Europakonventionen, eftersom omhändertagan-av

intedena korta artikel 5 torde tillämplig. denså Inteär att vara ens
omständigheten det fråga förvaring i medför enligt detäratt arrestom

omhändertagandena blirholländska betraktaresonemanget att att som
frihetsberövanden i konventionens mening.

5.6 Norge

finns polislag från 1936 behandlar organisatoriskaI Norge en som
emellertid förslag tillfrågor. För närvarande förbereds ett en ny

polislag skall innehålla generella regler i vilka situationersom om
polisen kan ingripa och vilka ingripanden kan förekomma.som
Polislagen kommer dock bli långt mindre detaljerad vadänatt
straffeprosessloven

förenligheten med konventionerna mänskligaFrågan om om
interättigheter har tagits under arbetet med den lagen. Lagennyaupp

kommer dock inledas med bestämmelse den gäller medatt attomen
de begränsningar följer folkrättsliga regler och överenskom-som av
melser med främmande sådan bestämmelseEn ärstater. numera
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bruklig i norsk lagstiftning och de folkrättsligagör reglerna auto-
matiskt bindande.

Till polislagen kommer överföras den bestämmelse regleraratt som
omhändertagande bl.a. ordningsstörare och för närvarandeav som
finns i straffeprosessloven. Denna bestämmelse polisman befogen-ger
het till polisstationen med den ordningen på offentligstöratt ta som
plats; den inte åtlyder polismans order avlägsna sig frånattsom
offentlig plats, omständigheterna kräva det; dennär nekarsynes som

ålder och adress eller riktigheten i uppgifternanäratt uppge namn,
kan betvivlas den påträffas på plats där brott omedelbartsamt som en
innan har begåtts. Ett omhändertagande med stöd denna bestäm-av
melse får inte bestå längre fyra timmar. Till polislagenän kommer

överförasockså den bestämmelse i lösgengerloven polisenatt som ger
befogenhet omhänderta berusadeatt personer.

straffeprosesslovenl finns bestämmelser pågripelse, vilketom
gripande och anhållande, fengsling, vilketmotsvarar samt motsvarar

häktning. Förutsättningarna för fengsling i desammaär stort som
förutsättningarna for häktning, med den skillnaden minimistraffetatt
inte behöver månaders fängelse.än Förutsättningarna förvara mer sex
pågripelse i sin desamma för fengsling.är krävs dockDettur som
dessutom beslut fengsling inte kan avvaktas.rättens Denatt om som
har gripits skall regel inom 24 timmar ställas infor rätten.senastsom

finnsDet ytterligare bestämmelse pågripelse emellertiden om som
skiljer sig från de svenska reglerna. Oavsett straffets längd kan en
polisman nämligen besluta pågripelse den misstänkte påträffasom om

bar gärningpå och inte avbryter sin brottsliga verksamhet. Det tycks
dock inte finnas förnågra regler hur den gripne behandlasskall om
han misstänkt för brott inteär allvarligt häktningär så kanett attsom
komma ifråga. Detta torde innebära den gripne inte kan hållas kvaratt
hos polisen.

5.7 Tyskland

Tysk innehåller i Strafprozessordnungrätt bestämmelser om
häktning och i förhållande till häktning provisoriska tvångsmedel, som

uppbyggda ipå principär de svenskasätt reglerna isamma som
rättegångsbalken.

Polisrättsliga bestämmelser finns i delstatliga lagar, samtligasom
tillkom 1990.år Bestämmelserna ha i huvudsaksynes samma
materiella innehåll i olikade delstaterna.

Bestämmelserna förvar Gewahrsam innefattar befogenhetom en
för polisen i förvar, dettaatt ta en person om
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fara till livbehövs för skydda honom for eller hälsa, eller1 att en
oundgängligen nödvändigt för förhindra omedelbart2 är att ett

ordningsstörning synnerlig betydelse förförestående brott eller en av
handlande, ellerallmänheten eller fortsatt sådantett

avvisningoundgängligen nödvändigt för skall kunna3 är att en
genomföras.

Vidare kan polisen i förvar minderårig, undandragit sigta en som
myndigheten. Tagande i förvarvårdnadshavaren eller den sociala kan

i fråga rymlingar från kriminalvårdsanstalter, häktenockså ske om
tillgripas i identiñeringssyfte.kan dessutomFörvaretc.

i förvar skall polismyndigheten ofördröjligenOm har tagitsnågon
domare frågan frihetsberövandets laglighet ochunderställa en om

fortbestånd. underställande behövs dock inte det kanEtt antas attom
först efter det grunden för förvars-domarens beslut kan meddelas att

bortfallit.tagandet har
skall friges timmar efter gripan-förvarstagen 24En senastperson

han inte dessförinnan har ställts inför domaren, och i falldet, vartom
vid efter omhändertagandet. frihets-utgången dagen Ettsenast av

i syfte fastställa identitet får inte överskrida tolvberövande att en
timmar.

innehåller ingående reglering detyska polislagstiftningenDen en av
polisen har befogenhet fastställa identitet ochfall då att en persons

får vidtas. identitetsfastställelse kanvilka åtgärder därvid Ensom
angivna fall, bl.a. i syfte förhindra allvarligareföretas i närmare att

fara för liv, hälsa eller egendom eller biståbrott, avvärja annan
med handräckning.myndighet

fara för liv,Awisning innefattar polisen, till awärjande någonatt av en annans
från förbjuder honomfrihet, tillfälligt avvisar plats ellerhälsa eller attperson enen

viss plats.beträda en
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tillPolislagstiftningens förhållande6

konventionsåtagandenSveriges

överväganden ligger till grundKapitlet inleds med vissa allmänna som
polislagstiftningensföljande analysen den svenskaför den därpå av

Sveriges konventionsåtaganden. Som resultatförhållande till ett av
utredningen vissa förändringar, framför alltföreslåranalysen

frihetsberövanden.befogenheter företabeträffande polisens att
tillfälligt omhän-föreslår således bestämmelsenUtredningen att om

avlägsnandebegreppetdertagande i 13 § polislagen bort,tas att som en
utvidgas såvittutvidgas möjligheten häktaföljd därav och attatt avser

ordningsstörande karaktär. Utred-mindre allvarliga brottvissa av
frihetsberövande ochredogör vidare för reglernaningen om av unga

16 § 1964:167 med särskilda12 § polislagen och lagenföreslår att
sådant debestämmelser lagöverträdare ändras på sätt attettom unga

stöd för barn i förvar ifortsättningsvis inte skall kunna att ta arrest.ge
omhändertaganden enligt § polislagen inte skalltillfälliga 14För att

Europakonventionen föreslår utredningen vidaremedi stridstå en
den enligt gällande regler kanuttrycklig bestämmelse att somom

skyldig lämna uppgiftför identifiering ocksåomhändertas är att om
föreslår vidare vissa regler i rättegångs-identitet. Utredningensin

för polisen skallpolislagen och LOB förutsättningarnabalken, attom
Ytterligare konventionshänsyni förvar ifå arrest. ettta avpersonen

befogenhet för polisenbestämmelseföranlett förslag utgörs av en om
häva gripande. Slutligenvissa förhållanden beslutunder ettatt om

denskyldighet underrättautredningen regel polisensföreslår attomen
bestämmelsegripits skälen för frihetsberövandethar samt enomsom

den avlägsnas.polisens befogenhet förhöraatt somom

6.1 övervägandenAllmänna

Inledningl

svenska polislagstift-haft i uppdrag analysera denUtredningen har att
konventionerna angåendeförhållande till de internationellaningens

olikatidigare de kon-mänskliga rättigheter. genomgångenDen av
innehåller detalje-visar Europakonventionen deventionerna mestatt
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frihetsberövan-särskilt ifråga skyddetrade bestämmelserna, motom
utvecklade kontrollsystemet och harförenad med detden. Den är mest

till vägledande praxistill följd därav upphov någonängett mer annan
tolkningen innehåll.vilket inte minst viktigt för desskonvention, är av

Europakonventionen dessa skäl den de internationellaär avav
intresse för analysen. Följandekonventionerna har störstsom

därför uteslutande de svenskaredogörelse också så gottavser som
Europakonventionen.förhållande tillreglernas

generellttidigare svenskhar överensstämmerDet rättansetts att
i Europakonventionen. uppfattning harmed bestämmelserna Denna

uppfattningen Sverige, lika liteemellertid alltmer fått vika för attge
till fullo uppfylla allaland, kan anspråknågot pågöra attannatsom

bl.a. konventionenkonventionen ställer. Det beror påde krav attsom
detområden kan svårtfår konsekvenser på så många att attvara

utformadeproblem. Reglerna också allmänt deförutse alla såär att
flera olika därför först kommissionenkan tolkas Detpå sätt. är när

fråga konventionens verkligaEuropadomstolen hareller prövat somen
klarlagt. kontrollerandeinnehåll i det avseendet kan Desägas vara

domstolen, därför avgörandeoch då i synnerhet är avorganen,
konventionen och för frågan denbetydelse för tolkningen av om

innehållet i konventionen.svenska lagstiftningens förenlighet med
befogenheter har emellertidsvenska bestämmelserna polisensDe om

varit föremål för Europadomstolens prövning. Utredningen harinte
tagit ställning tillinte heller kunnat finna domstolen haratt motsvaran-

Jämförelsen medbestämmelser i land. Europakon-de något annat
andra näraliggande frånventionen därför fått ske med hjälp fallhar av

domstolen med hjälp doktrinen.kommissionen och samt av
polislagstiftningens förhållandeanalys den svenskaUtredningens av

Europakonventionen kan sammanfattas med konstaterandet detill att
utsträckningi mycket de kravsvenska bestämmelserna stor motsvarar

vilka frånbestämmelser, detkonventionen ställer. De motsom
inte tillinte finns anmärka,konventionssynpunkt något att tassett upp

Utredningen villi följande redogörelsen. dockbehandling dennärmare
risk för tillämpningen de inhemskadet alltid finnsbetona attatt en av

konflikt med innehålletkan sådan uppstårbestämmelserna attvara en
lagregel tillEuropakonventionen. Med andra ord kan ocksåi en som

med konventionen tillämpasi överensstämmelsesin ordalydelse står
tillämpningsproblem berörskonventionsstridigt Sådanapå sätt.ett

dock inte här.närmare
bestämmelserna polisensfunnit de svenskaUtredningen har att om

till Europakonventio-i vissa avseendenbefogenheter måste anpassas
in vilka förändringar reglernautredningen går påInnan somavnen.

framhålla den osäkerhet råder tillvill utredningen återigen somavses
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anledningEuropadomstolen eventuellt får ställning tilldess att taatt
viktigt framhållafrågor ocksåde Det är att attsom avses. en

till konventionen, i till vad kanske skulleanpassning motsats man
nödvändighet medför polisen får minskadekunna inte medtro, att

ingripa. med principmöjligheter Det har Europa-göraatt att en som
har slagit fast i fallet och grundläggandedomstolen Deweer ärsom av

tillämpningbetydelse för all tolkning och Europakonventionenav
29, § 53s. :

of human rights he who do...in the cannotarea can more necessa-
Convention permits certain conditionsrily do less. The under some

serious forms of such the death penalty Articletreatment, asvery
second sentence, whilst the time prohibiting others2 § at same

comparison be regarded rather mild, for examplewhich by can as
unlawfuldetention for brief period Article 5 § l thea or

Article 3 § of Protocol 4. factexpulsion of national 1 No. Thea
possible inflict of the first-mentionedthat to personon a one

hisforms of authorise being subjected oftreatment cannot to one
second-mentioned, he acquiesces.the even agrees or

Principen kan också belysas med mindre drastiskt exempel detänett
Europadomstolen har tagit nämligen frihetsberövande grundpåupp,

misstanke brott. Visserligen tillåter konventionen attav om en person
vissa förutsättningarmisstänkt för brott under berövas friheten,ärsom

därmed inte givet konventionen också dendet godtarär att attmen
friheten formisstänkte berövas på grund, han har störtt.ex. attannan
visserligen tyckas mindre ingripandeordningen. Det kan för denvara

bli frihetsberövad efter beslut polisen och fåenskilde sedanatt av
rapporteftergift bli föremål för straffrättsligt förfarande. Ickeän att ett

mindre krävs det också den till lindrigare åtgärden hardesto att synes
stöd i konventionens bestämmelser.

ofta hävdats det ligger i sakens natur polisenDet har att att, om
viss bestämmelse befogenhet vidtaenligt har åtgärd,atten en

bestämmelsen också ytterligare åtgärder för-stöd for är närager som
det reglerasknippade med i bestämmelsen. Ett sådantsom resonemang

falletmed hänsyn till Europadomstolens uttalande i Deweerär
emellertid inte godtagbart. enligt bestämmelse i lag harDen som en

företa ingripande konventionsenligbefogenhet tämligenatt en men
åtgärd kan inte alltid åberopa denna bestämmelse till stöd foräven

ingripandemindre ingripande åtgärder. Också den mindre åtgärden
konventionensha stöd i bestämmelser, vilket bl.a. innebärmåste att

uttryckligtden regel måste ha lagstöd. Exempelvis kan polisensom
åberopa bestämmelse frihetsberövandedärför inte vidareutan en om
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förgrund omhänderta föremål den frihetsberövade harattsom som
sig.med

följer anpassningAv till Europakon-resonemanget attovan en
ventionen kan leda till polisen får fler lagreglerade möjligheteratt att
företa åtgärder inskränker de mänskliga fri- och rättigheterna.som

ändringar föreslås iDe detta betänkande innebär emellertidsom
antingen lagstöd införs för förekommeråtgärder redanatt utansom nu

ytterligare lagstödstöd lag, införs för redan befintligagöraatt attav
bestämmelser konventionsenliga eller viss åtgärd ersättsatt typen av

Utredningen vill därför redan framhålla detyp. attav en annan nu
föreslagna ändringarna enligt utredningens uppfattning varken kommer

leda till ytterligare inskränkningar i enskildas fri- och rättigheteratt
eller till beaktansvärd minskning polisensnågon befogenheter attav
upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

bestämmelse polisingripandenEn om

Utredningen har i avsnitt definierat begreppet4.1. polisingripande.
sådant ingripandeMed åtgärd syftar till konkretett ettavses en som

riktar sig fleraresultat, eller bestämda ochmotsom en personer som
medför synbara eller kännbara verkningar. Dessutom skall det vara
fråga åtgärd kan förenaspå något medsätt tvång. Enom en som
polisman företar ingripande enligt denna definition tordeettsom
därigenom inskränka eller flera de fri- och rättigheteren av angessom
i Europakonventionen. Av det förda följer därmedresonemangetovan

polisingripanden ha stöd i lag eller författning förmåsteatt attannan
inte i strid med konventionen.stå polisman vidtaDå överväger atten

åtgärd han naturligtvis i princip skyldig ställning tillär att taen om
åtgärden hänsyn till ellerEuropakonventionen till regeringsformenav
kräver författningsstöd eller den kan företas uttryckligtäven utanom
stöd i författning. emellertid lätt inseDet polisman inteär att att en
kan sådana överväganden i exempelvis akut situationgöra en av
oordning. Det därför värde polislagen innehöllvore av om en
uttrycklig bestämmelse vilka olika former ingripandenom av som en
polisman får företa förutsättningunder han har stöd för åtgärdenatt
i eller författning.lag Utredningen har kommit fram till deattannan
ingripanden inte bör förekomma uttryckligt författnings-utansom
stöd sådana kan betraktas befallningar, frihetsberövandenär som som

andra inskränkningar i rörelsefriheten,och husrannsakan och liknande
åtgärder, kroppsvisitation och kroppsbesiktning, stoppande fordonav

beslag och andra former omhändertagande egendom. Ut-samt av av
redningen föreslår i polislagen införsdet bestämmelseatt atten ny om
dessa olika former ingripanden får företas endast under deav
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förutsättningar i lag eller författning.som anges Den närmareannan
innebörden de skilda begreppen kommerav utredningen att senare
återkomma till.

I 8 § polislagen vissa allmänna principer för polisingripanden.ges
Det bl.a.är proportionalitetsprincipen och behovsprincipen som
kommer till uttryck i bestämmelsen. Dessa principer bör naturligtvis
tillämpas inte endast då polisen ingriper på det sätt i densom anges

föreslagna bestämmelsen i polislagen,ovan vid alla olika formerutan
polisiära åtgärder. Utredningen föreslårav därför 8 § ändrasatt så att

det uttryckligen framgår den samtligaatt fall då polismanavser en
vidtar åtgärd eller handlar på någoten sätt.annat

6.1.2 Gränsdragningen mellan frihetsberövanden och
andra inskränkningar i rörelsefriheten

De allra flesta polisingripanden inskränker människors rörelsefrihet i
större eller mindre utsträckning. I vissa fall inskränkningarnaär så
betydande ingripandenaatt måste betraktas frihetsberövanden isom
Europakonventionens mening. Som utredningen tidigare har redogjort
för tillåter inte Europakonventionen frihetsberövandenatt företas annat

underän de förutsättningar i artikel 5:1. Ett frihets-som anges
berövande inte kan stödjas på dennasom artikel strider således
ovillkorligen konventionen. Däremotmot kan andra inskränkningar i
rörelsefriheten företas med stöd artikel 2:3 i fjärde tilläggsproto-av
kollet till Europakonventionen. Möjligheterna göra sådanaatt
inskränkningar är mycket större än vad gäller för frihets-som
berövanden. För skall kunna bedömaatt deman polis-typerom av
ingripanden inskränker rörelsefriheten förenligasom är med Europa-
konventionen eller inte, är det därför nödvändigt förstatt avgöra om
ingripandena frihetsberövandenutgör i konventionens mening eller om
de bara inskränker rörelsefriheten i mindre mån.

Som utredningen har redogjort för i avsnitt 3.3.1 har Europadom-
stolen i några fall berört frågan skillnaden mellan frihetsberövan-om
den och andra inskränkningar i rörelsefriheten. Domstolen har särskilt
framhållit det är frågaatt gradskillnad änom artskillnaden snarare en
och bedömningen fåratt göras med utgångspunkt från den konkreta
situationen. Bland de omständigheter kan ha betydelse försom
bedömningen har Europadomstolen karaktären,nämnt varaktigheten
och resultatet åtgärden på vilketsättetav samt åtgärden verkställs
fallen Guzzardi Engel m.fl..samt

Även Europadomstolen har varit försiktigom med uttala sig iatt
generella termer, utredningen det möjligtäranser att slå fast vissaatt
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vilkenbedömningenvidvägledningtjänakanprinciper avsomsom
ingripande har.karaktär ett

förvartill någon ilederingripandebör tasförsta attdetFör ett som
i begränsatinspärradhålls utrymme,eller på sätt etti polisarrest annat

frihetsberövande.omständigheter, utgöraövriga ettansesoavsett
stöd i Europa-meningutredningensenligtharslutsatsDenna

defanndomstolendärmil.,Engelfallet attidomdomstolens
betraktainlåstesklagandenainnebar attåtgärder somatt varsom
visserligen hakanDettamilitärer.Klagandenafrihetsberövanden. var

mening bara på så sättutredningens attenligtpåverkat utgången, men
bedömning degjort strängareskulle haEuropadomstolen avenarmars

frihetsberövanden.befarms utgörainteåtgärderövriga som nu
karaktärenhävdasdetvaraktigheten kan attbetydelsengällerVad av

kortareAttåtgärd pågår.längrefrihetsberövande ökar enenav
sannolikt inte änplats utgörpånågonstund tvinga merstarmaatt en

vilkendenlängrerörelsefriheten. Jui motinskränkningmindreen
kommerdestokvar,sigriktaringripandet är att stanna mertvungen

Utredningenfrihetsberövande.sigingripandet närma anserettatt
i tidenutsträckningenhävdas ensamtkanknappastdetemellertid attatt

frihetsberövandeingripande utgörfråganför ettavgörande ettär om
åtgärd detslags ärvilkettillhänsynmåsteej. Dessutomeller taman
företas.densyftei vilketsig ochriktardenfråga mot vemom,

haromständigheterdebl.a.hjälpmedOm anges ovansomavman
frihetsberövande,utgöraåtgärd bör ettfastställakunnat att ansesen

början. Attsinfrihetsberövandet etttarfrågan näråterstår om
tvivelalltställttordefrihetsberövande utomgripande utgör varaett

frågan näri törvar,kangripenäreftersom den tas ommensom
redanBörjar det närbesvarad.intedärmedbörjarfrihetsberövandet är

ellerpolisstationentillkörasförpolisbilenin i attgripneden sätts
börfråganpåkunnaarresten Föriförshan att manförst när svara

och påhelhetsbedömningmening görautredningens seenligt en
medsyftet. Attslutligadetbelysning taiåtgärderolikapolisens av
sig.frihetsberövande iintebehöverpolisstationen etttillnågon vara
detfrihetsberövandedelbetraktasdock ett ommåsteDet avensom

åtgärdtillsyftarslutligtingripandeiled someningår ettett somsom
därförUtredningenfrihetsberövande.definitionsmässigt utgör anserett

påpolismannenbörjar redan närfallethäri detfrihetsberövandetatt
polisstatio-tillmisstänkte. Transportendengripabeslutarplatsen att
förrän denupphörintevilketfrihetsberövandet,delär avennen

betydelse försaknar detuppfattningutredningensEnligtfriges.gripne
inte.elleriblir inlåstfaktisktgripneden arrestenbedömningen om

i törvar.kanformellthanställeti tasavgörande settärDet att
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Ett vanligt ingripandeannat medtagandeär eller hämtning till förhör
enligt 23 kap. rättegångsbalken. Naturligtvis innebär sådantett
ingripande inskränkning i rörelsefriheten, i synnerheten densom som
skall förhöras skyldigär kvar underatt stanna några timmar. Polisen
har emellertid inte befogenhet med tvång hålla kvar denatt skallsom
förhöras och mindreän honom i förvar. Medtagandeta och hämtning
till förhör bör enligt utredningens mening därför inte betraktas som
frihetsberövanden. Därmed bör inte heller till polisstatio-transporten

utgöra led i frihetsberövande.ettnen anses ett
Polisingripanden syftar till föra barn hem till sinaattsom ett

föräldrar innefattar enligt utredningens uppfattning inte heller sådana
inskränkningar i rörelsefriheten de bör betraktasatt frihetsberö-som
vanden ifr fallet Nielsen, kommenterat i avsnitt 3.3.1. Detsamma
torde gälla även polisen överlämnar barnet till socialtjänstemanom en
eller till vårdinstitution. Om barnet förs direkt till denen skall tasom
över eller först till polisstationenansvaret saknar enligt utredningen
betydelse för bedömningen, under förutsättning fortlöpandeatt
åtgärder vidtas för barnet skall kunnaatt överlämnas. Sådana åtgärder
kan exempelvis identifiera barnetatt eller kontaktvara medatt ta
föräldrarna och invänta deras ankomst till polisstationen. Att barnet
under tiden får vänta på polisstationen igör och för sig inte att
åtgärden blir betrakta frihetsberövande,att ett längresom men
barnet får vänta desto får åtgärden sådan karaktär.mer en

Som utredningen tidigare har poängterat måste varje ingripande ses
i sitt sammanhang för skall kunnaatt avgöra detman utgör ettom
frihetsberövande eller Syftet med åtgärd kan därför inteen ensamt

Ävenavgörande. avlägsnandevara regel inte kanom som anses
innefatta frihetsberövande skulle bedömningen kunna bli en annan om
det exempelvis frågaär hålla någon inlåst iatt polisbilom underen

mycket lång transport.en
dettaI betänkande kommer begreppet frihetsberövande fortsättnings-

vis användas endast föratt sådana ingripanden enligt utredningenssom
uppfattning frihetsberövandenutgör i Europakonventionens mening.
Dessa ingripanden förekommer under flera olika beteckningar i svensk
rätt gripande, anhållandet.ex. och häktning.som Utredningen har
övervägt möjligheten skapa enhetligtatt begreppett förnytt, dessa
ingripanden, vilket tydligt skulle visa det frågaär frihetsberö-att om
vanden. Eftersom ingripandena skiljer sig på så många andra sätt
har utredningen emellertid funnit det inte är lämpligt.att Av samma
skäl har utredningen frånavstått föreslå samlande beteckningatt fören
de ingripanden innefattar andra inskränkningar isom rörelsefriheten

frihetsberövanden.än Däremot bör och begreppett intesamma
användas både för frihetsberövanden och för andra ingripanden.
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in-för sådanadärföromhändertagande börBegreppet reserveras
mening,konventionensifrihetsberövandeinnefattargripanden som

inskränk-för andraanvändasbörendastavlägsnandemedan termen
frihetsberövande.innefattarderörelsefrihetenningar i än som

Europakonventioneniartikel 1:eTolkningen1.3 av

förbetydelseEuropakonventionen äribestämmelserAv de som av
tolknings-vållarartikel 5:l:calltframfördetutredningen är som

de svenskamedjämförelsenvidartikelnSamtidigt harsvårigheter.
inutredningen gårInnanviktigaste.devisat sigreglerna en avvara

konventionensfrihetsberövandenreglerna motsvararfråganpå omom
artikel 5:l:churpåför sindärför redogörautredningenvillkrav syn

tolkas.bör
alla frihets-bestämmelsen ärtolkningenför attGrundläggande av

frihet.personligtillprincipen rättenfrånundantagberövanden är om
beslutkaraktäriseratStögmüllerfallet ettiEuropadomstolen har t.o.m.

§ 4:40,häktning somom

individualforofrules thethefrom respectserious departurethis
involved inwhichof innocencepresumptionof theandliberty

conviction.withoutdetention aevery

enligt5:1i artikelfrihetsberövanden ärtillåtnaUppräkningen av
skälAvuttömmande.avseddsåledesEuropadomstolen att sammavara
ochGuzzardifallenbl.a.serestriktivttolkasocksåartikelnmåste

Ciulla.
bestämmelsenallt ärframför5:l:cmed artikel är attSvårigheten

ordalydelse.efter sintolkasdenologiskdenutformad så att omsynes
ocksåtolkningsfrågan3.3.2avsnitti ärredogörelsenframgårSom av

i falletEuropadomstolens domAvdoktrinen.idiskussionföremål för
frihetsberövandevarje sådantotvetydigtemellertidframgår attLawless

frihetsberövadeställa densyfta tillartikel 5:l:c måstei attavsessom
harEuropadomstolenenligt vaddetkrävsdomstol. Dessutominför

straffprocessuelltfrågaskalldetCiulla ettfalletanfört i att omvara
tillställningtagitintehar däremotEuropadomstolenförfarande. om

tillräckligtdeteller ärbrottmisstankeskäligalltid krävsdet omom
och huråberopaskanartikel 5:l:cigrundernaandradenågonatt av

frihetsberövadedenpåkravetmedförenassigfall låter atti sådet
kanmed dettasigförhållerdetOavsett hurdomstol.införställasskall

Europadomstolensfrånbortsemening inteutredningensenligtman
frihets-ställa dentillsyftaskallfrihetsberövandet attkrav på att
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berövade inför domstol inom för straffprocessuellt för-ettramen
farande.

För frihetsberövande skallatt ett konventionsenligt fordrasvara
vidare misstanken brott kvarståratt under hela den tid frihets-om
berövandet fallet Stögmüller. Så det inte längre föreliggervarar snart
någon skälig misstanke brott skall den frihetsberövade såledesom
friges. Eftersom Europakonventionen kräver varje frihetsberövandeatt
skall istå överensstämmelse med den nationella lagen måste dessutom
övriga förutsättningar för frihetsberövande enligt den nationella lagen

uppfyllda. fara för fortsatt brottslighet.t.ex. Om detvara brister i
dessa förutsättningar skall den frihetsberövade också omedelbart
friges. Frigivningen får inte försenas exempelvis administrativaav
åtgärder.

6.2 Ingripanden enligt 13 § polislagen

Utredningen har funnit bestämmelsen tillfälligtatt omhändertagan-om
de i 13 § andra stycket polislagen inte förenligär med Europakon-
ventionen och föreslår därför den avskaffas. Föratt polisensatt
befogenheter ingripa inte skall minskasatt följd dettasom en av
föreslår utredningen Ävenbegreppet avlägsnandeatt utvidgas kraftigt.

det i många fall kan tillräckligt polisen ingriperom med stödattvara
utvidgad bestämmelse avlägsnande finns detav ändå fallen dåom ett

frihetsberövande nödvändigt,är dvs. då polisen behöver ha befogenhet
i förvar iatt ta Utredningenen person arrest. utökadattanser en

befogenhet företa frihetsberövandenatt bör infogas i det straffpro-
cessuella och föreslår därförsystemet bestämmelse i rättegångs-en ny
balken häktning för vissa brott har typiskt ordningsstörandeom som
karaktär, vilken påföljd kan följaoavsett brottet.på Bestämmel-som

det möjligtgör gripa och anhålla också denatt kansen misstänkassom
för något dessa brott.av

6.2.1 Konventionsenligheten 13 § polislagenav

Frågan gränsen går mellan frihetsberövanden ochom andravar
inskränkningar i rörelsefriheten ställs sinpå vid bedömningenspets av

bestämmelsen i 13 Även§ polislagen konventionsenligärom eller
det kan svårt generelltatt den fråganom ettvara ge svar anser

utredningen avlägsnanden enligt 13 §att polislagen normalt inte kan
bedömas frihetsberövanden mindre ingripandesom utan som
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framhålladockvillUtredningenrörelsefriheten. attiinskränkningar
kan kommaomständigheterexceptionella attunderavlägsnandeett

avlägsnan-förutsättningUnderfrihetsberövande. attbetraktas ettsom
bestämmel-emellertidkanfrihetsberövandeskallintedet ettsomses
artikel 2:3 itillhänsynmeddel godtasi dennapolislagen§i 13sen

2:3.bilagaEuropakonventionen setilläggsprotokollet tillfjärde
polislagenenligt 13 §omhändertagandenKonventionsenligheten av

sådanaförtalarstarktVadbedöma. attsvåraredäremotär att som
konventio-ifrihetsberövandenbetraktasböromhändertaganden som

i förvar.kanomhändertagnedenframför allt tasmening är attnens
omhän-densyfte änomhändertagandet inget atthar annatDessutom

akutfinnslängre någondet intedessförvar tilliskalldertagne atttas
till brott.skyldigsigellerordningen göraskallhan störaförfara att

omhän-slutsats ärförtalakunna att ettskulleVad annanensom
fallvaraktighet. Dekortpolislagen har så13 §enligtdertagande som

underfrihetsberövandengälltbehandlat harEuropadomstolen har
fråga iblimaximalt kandettimmardetid änmycket längre omsex

inte till någrameningutredningensenligtberättigarochhär fallet,det
kortvarigatillställa sigskulleEuropadomstolenhurslutsatser om

för-det frågaomständigheten ärfrihetsberövanden. Den att om
domstolensbakgrundsärskilttorde dock,tidhållandevis kort mot av

omständigheterdekunna uppvägam.fl., inteEngelfalletuttalande i
Enligtfrihetsberövande.karaktäromhändertagandet avsom ger

prövningvidkonventionsorganenskullemeningutredningens en
polislagen§enligt 13omhändertagandenbedömadärför komma att

sådanamening. Förkonventionensifrihetsberövanden attsom
dedärförfordraskonventionsenligaomhändertaganden skall attvara

i artikel 5:1räknasfalldemed någotöverensstämmer uppsomsexav
Europakonventionen.i

omhändertaganden syfteiinledningsvis konstateras attkan attDet
artikelmedförenligainteordningen ärallmännaupprätthålla den

samband medsaknarheltomhändertagandensådanaeftersom5:1:c,
möjligenställetiartikelförfarande. Denstraffprocessuellt manett

tillåter5:1:b,delendensigstödja på ärkunnaskulle somavsenare
i lagfullgörandetuppnåi ändamålfrihetenberövasnågon att av enatt

emellertidpraxis visarEuropadomstolens attskyldighet.föreskriven
konkretfrågadet äråberopasinte kan änartikel 1 annat om enom

fullgöra.underlåtitharnågonskyldighet attspecifikoch som
straffåtgärd iförtäcktinte hellerOmhändertagandet får utgöra en

uppfyllandetframtvingatillsyftaverkligenskalldetefterhand, attutan
falletCiulla. IGuzzardiEngel m.fl.,fallenförpliktelse samtenav

vidalltförocksåEuropadomstolenanförde§ 69m.fl. attEngel en
rättssäkerheten,skulle kunna äventyra5:1:bartikeltolkning av
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eftersom i fallså bl.a. skulle kunna rättfärdiga administrativaman
beslut frihetsberövanden i syfte tvinga medborgarnaom fullgöraatt att
den allmärma skyldigheten laglydig. Följaktligen haratt Europa-vara
domstolen inte godtagit frihetsberövanden bara har syftat tillsom att
hindra den frihetsberövade från begå brott i allmänhet falletatt
Guzzardi. Mot denna bakgrund utredningen det uppenbartanser att
inte heller artikel 5:l:b kan åberopas till stöd för frihetsberövande i
syfte enbart upprätthålla allmän ordning.att Eftersom inte heller
någon punkt i artikel 5:1 tillämpligär måste slutsatsenannan bli att
sådana frihetsberövanden konventionsstridiga.är Möjligheten att
tillfälligt omhänderta den ellerstör hotar denstöra allmännaattsom
ordningen bör därför avskaffas.

Utredningen kommer därefter till frågan konventionsenlighetenom
omhändertaganden syftei avvärja strafbelagd handling.av att Den

artikel ligger närmast till hands åberopa är 5:l:c. Syftetsom att med
omhändertagande enligt 13 §ett polislagen dockär inte ställa denatt

frihetsberövade inför domstol vilket, enligt vad Europadomstolen har
uttalat, fordras för artikel 5:l:c skall tillämplig.att De andravara
punkterna i artikel 5:1 täcker inte heller sådana frihetsberövanden som
dethär frågaär Omhändertaganden i syfte avvärja straftbelagdom. att
handling skulle därmed strida konventionen.mot

Man skulle emellertid kunna tänka sig Europadomstolen skulleatt
försiktig med underkänna 13 § polislagenatt medvara hänsyn till det

samhälleliga intresset polisen har tillräckliga möjligheterattav att
bråk och tillfälligtavstyra hand denatt ta stör ordningen.om som

Detta gäller särskilt det finns liknande bestämmelser i andrasom
länder har ratificerat Europakonventionen. Utredningensom detanser
emellertid uteslutet Europadomstolen skulleatt frihets-acceptera ett
berövande inte i artikel 5:1. Den enda möjlighetensom passar är
i fallså göra gällande omhändertagandenatt enligtatt 13 § polislagen
inte frihetsberövanden,utgör framför allt på grund den korta tid deav
maximalt kan vidmakthållas. fårDet emellertid osannolikt attanses
Europadomstolen detpå skullesättet kunna bortse från deatt
Omhändertagna kan i förvar i Somtas utredningen tidigarearrest. har
redogjort för torde detta för ingripandeensamt skallatt ettvara nog
komma betraktas frihetsberövande.att ettsom

Trots den osäkerhet råder med hänsyn till Europadomstolensom att
inte har prövat något kortvarigt frihetsberövande och andratrots att
länder inte tycks ha sin lagstiftning till Europakonventionenanpassat
i större utsträckning vad Sverigeän har gjort, har utredningen därför
kommit till slutsatsen inte heller bestämmelsenatt tillfälligtom
omhändertagande i syfte awärja brott bör behållas.att
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ingripamöjligheterAndra6.2.2 att

13 §enligtbefogenheterpolisenssåledesUtredningen attanser
ordningupprätthålla allmänsyfteiomhänderta någonpolislagen attatt

form.nuvarandebehållas ikanhandling intestraffbelagdavvärjaeller
ingripanden behöversådanaföretabefogenhetenFrågan är attom

till detställningkunnabefogenhet. Förmed någon taattersättas annan
gällandeenligtredanpolisenalternativvilkaförst avgöramåste man

redogörelsedärförUtredningen lämnarförfogande.till sittharrätt en
och iförekommeromhändertagandentillfälligasituationervilkaför i

med stödingripakanfallpolisen i sådanautsträckningvilken av
stödeller medpolislagen§avlägsnande i 13bestämmelsen avom

inte härdockbehandlasAvvisanderättegångsbalken. utanireglerna
befallningsrätten.avsnitt 7itas omupp

omhändertagandentillfälligaförekommersituationervilkaI

10 571framgårRikspolisstyrelsenfrånstatistik attAv personer
omhändertogsdessa1991. Av§polislagen årenligt 13omhändertogs

omhän-antaletuppgift1990 saknasStockholm. För åri9853 om
6 276.övrigtiför riketsiffranStockholm,idertaganden varmen

intevarade ochomhändertagandenalängeinte hurutvisarStatistiken
i Föri förvarOmhändertagnade arrest.hur många togsheller somav

omhän-igenomdärför gåttutredningeninformation harfåatt mer
Utredningenpolisdistrikt.i någrade årendertagandebladen för senaste

situationer omhän-i vilkabildfåförsöktdärigenomhar att aven
åberopas:grundrättsligvilkenochförekommerdertaganden som

straffbelagdavvärjandeellerordningallmänupprätthållande avav
handling.

omhändertagandebladenefter genomgångenUtredningen har av
slutsatsersäkradra någrainteofta gårdetkonstaterakunnat att omatt

ovanligt detinteomhändertagandena. Det är attförgrunden som
omhändertagne hardenredovisasomhändertagandettillanledning att

omständigheterkonkretavilkadetordning,allmän attstört utan anges
tycksfallbedömning. I mångapolismannensgrund förtilllegatsom

ofredandehot,olagabegått brott,dock haomhändertagneden t.ex.
anmälts ellerhardock intevilketmisshandel, rapporterats.ringaeller

skulledettydligtalltid såemellertid inteframgår attDet vara
frågandetfall ärhur mångareda påförsökameningsfullt om.taatt

ganskadetotvetydigt ärdockutvisarOmhändertagandebladen att
hemfrids-ellerofredandeföranledsingripandenmedvanligt avsom

trakasseraskvinnamålsägandenfalldessa ärI mångabrott. somenav
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sin före detta äkta eller sambo, väljer inte anmälaattav man men som
brottet. Den enda reaktionen blir under sådana förhållanden att
gärningsmannen i förvar under timmarnågra med stöd 13 §tas av
polislagen.

Eftersom det i fall intemånga går säkertsäga vilka faktiskaatt
omständigheter legat till förgrund omhändertagandena, går detsom
inte heller med säkerhet utreda vilka förhållanden haratt legat tillsom
grund för beslutet den omhändertagne i förvar. Såvitt framgåratt ta

omhändertagandebladen tycks det dock mindre vanligt medav vara
förvaring i i fallde då den omhändertagne bara har varit allmäntarrest

Överstörande ha gjort sig skyldig till brott.något huvudutan att taget
långtdet ifrån alla Omhändertagnaär i förvar i Av 200tas arrest.som

omhändertagandeblad från 1992 i polisområde l vid polismyndigheten
i Stockholm framgår 90 i förvar i Av dessaatt togs arrest.personer
90 omhändertaganden hade 78 rubricerats vakthavande befäl tillom av
omhändertagande enligt LOB. 12 således i förvar medtogspersoner
stöd polislagen. Omhändertagandebladen visar de inteattav togssom
i förvar i de flesta fall frigavs polisstationenpå kort stund efter deten

de hade införts dit. -Det i dessa fall frågaatt var om personer som
hade den allmännastört ordningen, hade lugnat ned sig närmen som
de väl fördes på polisstationen. Eftersom det under sådana
förhållanden inte fanns anledning hålla kvar de Omhändertagnaatt
frigavs de tämligen omgående efter det föreskrivna förhöret. Flera
Omhändertagna inte i förvar i frigavs direkt på platsentogs arrestsom
för omhändertagandet. I andra fall frigav polisen den omhändertagne
vid hans bostad eller vid tunnelbanestation för han skulle kunnaatten
åka hem. Sammantaget utredningen detta kan draattanser man av
slutsatsen det enligt polisens mening långt ifrån alltid finns behovatt

hålla kvar den omhändertagne, mindreän honom förvar.iatt att taav
Många gånger syftettycks med omhändertagandet kunna uppnås redan

den omhändertagne med till polisstationen.att tasgenom

Avldgsnanden

13 § polislagen innehåller förutom bestämmelser omhändertagan-om
den också bestämmelser avlägsnanden. Frågan emellertidär vilkaom
åtgärder inom begreppet avlägsna. Svaret långt ifrånärsom ryms
självklart. Det har under utredningens arbete framkommit det inomatt
polisen förekommer tveksamhet vilka befogenheter begreppetom
egentligen innefattar, vilket har fått till följd ofta väljeratt attman
ingripa med omhändertagande i stället för avlägsnande.ett ett
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§ definieras avlägsnandeförarbetena till 13 polislagenI som en
där befinneråtgärd varigenom förs bort från den plats han signågon

1983842111 33. Som exempel ordinärt fallprop. påett ett meras.
avlägsnasavlägsnande nämnde justitieutskottet någonatt ut enav ur

lokal han har ordningen eller från visst område,där stört ett t.ex. ett
justitieutskottetnöjesfält eller idrottsplats. ansågDäremot att etten

ingripande inte kan betraktas avlägsnande det innebär attett omsom
198384:27 32 f..körs hem till sin bostad JuU s.en person

Utredningen vill för sin del betona utgångspunkten föratt en
förbehållsdefinition begreppet avlägsnande bör begreppetattvaraav

konventionssynpunkt visserligen betraktassådana åtgärder som ur som
frihetsberövanden.inskränkningar i rörelsefriheten, inte Somsommen

utredningen tidigare har framhållit kan det dock drasvårt attvara
och andra inskränkningar imellan frihetsberövanden rörelse-gränsen

Även förflyttning ganska lång sträcka bör emellertidfriheten. en en
betraktas avlägsnande. Fråganregel kunna ett vartsom som om

skall torde normalt inte hellerpolisen för den avlägsnassom vara
frihetsberövandeför ingripandet skallavgörande utgöra ettansesom

innebära bara förseller avlägsnande behöver inte någonEtt att runt
bort. kan också frågankvarteret eller längre Detnågra gator vara om

till sjukhus, till socialkontoret eller tillköra hem, någonnågonatt ett
Ingenting bör heller hindra den skall avlägsnasplats. att somannan

lämpligt. bör dockförs till polisstationen det Detom anses upp-
inte innefattar befogenhetmärksammas sådant avlägsnandeatt ett att

i fråga kvar polisstationen, lika lite polisen kanhålla påpersonen som
plats dit han avlägsnas.hålla honom kvar någon Dettapå annan

inte alltid ingripanden riktar siggäller dock motsomresonemang
Europakonventionen inte hindraunderåriga. torde nämligen polisenatt

polisstationen, i syftehåller kvar barn kortare stund, påett t.ex. atten
föräldrar tillkunna överlämna barnet till sina eller någon annan

vidtas till skydd för den underårigevårdnadshavare. En sådan åtgärd
frihetsberövande jfroch skulle knappast komma betraktas ettatt som

fallet Nielsen. Enligt utredningens mening kan åtgärden företas inom
och uttrycklig föreskrift behövs därförför avlägsnandet någonramen

inte. hur lång tid den bör kunna hållas kvar fårFrågan ungeom
förfrån fall till fall med hänsyn till vad bäst honom.äravgöras som

emellertid aldrig bli frågan den i förvar.kanDet att taom unge
definition avlägsnande innebär betydandeUtredningens av en

utvidgning jämfört gälla vilket bl.a. får tillmed vad som anses nu,
följd de ingripanden idag rubriceras omhän-mångaatt av som som

utvidgat avlägsnande-dertaganden enligt 13 § polislagen täcks ettav
begrepp. betona den innebörden begreppetFör att nya av anser

definieras i polislagen. sådanutredningen avlägsnande bör Enatt
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definition kan undanröjaäven, den osäkerhet begreppetsattgenom om
innebörd för närvarande råder, medverka till avlägsnande iattsom
framtiden ianvänds utsträckning vadstörre fallet.än ärsom nu
Utredningen föreslår därför avlägsnande i bestämmelseatt en ny
definieras sådan inskränkning i rörelsefriheten innefattarsom en som

polisman för bort frånnågon plats till hans bostad, tillatt en en en
polisstation eller till någon plats.annan

Ingripanden enligt rättegångsbalken

de situationer dåI 13 § polislagen tillämpas har polisen ofta möjlighet
ingripa med stöd rättegångsbalkens bestämmelser. De brottatt av som

förekommer i sådana situationer bl.a. förargelseväckandeär beteende,
ofredande, ringa misshandel, åverkan, skadegörelse, hemfridsbrott,
olaga intrång, ohörsamhet ordningsmakten och brottmot mot
ordningslagstiftningen. Om polisman konstaterar sådant brottatt etten
har begåtts han i princip skyldigär det, brottetävenatt rapportera om
inte allvarligare påföljdenär normalt skulleän vid böter.att stanna
Under vissa förhållanden får polismannen dock lämna rapporteftergift.

Om rapporteftergift inte lämnas kan polismannen med stöd av
23 kap. 3 § rättegångsbalken omedelbart hålla förhör eller vidta annan
åtgärd i syfte utreda brottet åtgärden inte kan uppskjutasatt utanom
olägenhet. Förhöret lämpligtäkan hållas platsenpå det Omom anses
det inte skulle praktiskt det och det inte hellergöraattvara anses
lämpligt med förhöret tillvänta tillfälle, kan denatt ett senare
misstänkte enligt 23 kap. 8 § rättegångsbalken förmed förhör.tas

Polisen kan slutligen också med stöd bestämmelserna i 24 kap.av
rättegångsbalken frihetsberöva den misstänkt för brott.ärsom
Befogenheten gripa misstänkt emellertid i princip avhängigäratt en

möjligheten anhålla och häkta den misstänkte. Saknas häktnings-attav
skäl får den misstänkte således inte gripas. häktningFör krävs normalt

någon sannolikapå skäl misstänkt förär brott för vilket stadgatäratt
fängelse i minst Häktning fårår. dock inte ske det kanett antas attom
den misstänkte kommer dömas endast till böter. Därmed uteslutsatt
de flesta de brott kan förekomma i de situationer då 13 §antasav som

Åklagarutredningen har i betänkandet reformeratEtt åklagarvâsende SOU
1992:61 föreslagit polisen bör ha befogenhetgenerell förhörhålla och vidtaatt att
andra utredningsåtgärder innan förundersökning hunnithar inledas. Befogenheten bör
förstärkas med skyldighet för polisen vidta de åtgärder år möjliga anfördaatt som
bet. del A 33, 51 och 372 f..s.
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tillämpas. Om den misstänkte okänd ochpolislagen är vägrar att uppge
eller han saknar hemvist inom riket får häktningoch adress omnamn

brottets beskaffenhet.dock ske oberoende Det således endast iärav
för möjligt gripadessa fall det närvarande den siggörär att som

till mindre allvarligtskyldig brott.ett

överväganden angående ytterligare befogenheter6.2.3

Enligt utredningens uppfattning har polisen i allmänhet goda förut-
de ordningsproblemensättningar lösa vardagsbetonadeatt mera genom

försöka tala till den brakar eller i begrepp begåstårrättaatt attsom
brott. Som regel torde det inte finnas behov ingripa medattav
tvångsmedel. Skulle anvisningar och tillsägelser emellertid inte vara
tillräckliga polisen utnyttja sin befogenhetkan avlägsna denatt som

ordningen från platsen. Med utredningens definition begreppetstör av
avlägsna innebär det polisen kan med vederbörande till polis-att ta
stationen och, det behövs, hålla förhör med honom. Avlägsnandenom

därför i utsträckningtorde ganska betydande kunna omhän-ersätta
dertaganden enligt 13 § polislagen. vissa situationer behöver polisenI

otvivelaktigt ha befogenhet också hålla kvar dendock har störtatt som
ordningen eller har gjort sig skyldig till brott och, sistasom som en

Ävenockså honom i förvar i vederbörande skulleutväg, ta arrest. om
ha gjort sig skyldig till brott kan de straffprocessuella tvångsmedlen
sällan användas i dessa situationer, eftersom det regel frågaärsom om

därförtämligen lindriga brott. Polisen behöver utökade befogenheter
företa frihetsberövanden i de fall då 13 § andra stycket polislagenatt

tillämpats.skulle ha

anhállaMöjligheten gripa, och hdkta bör utvidgasatt

befogenhet företa frihetsberövanden börEn utökad enligtatt ut-
uppfattning infogas i straffprocessuellaredningens det systemet,

eftersom Europakonventionen godtar sådana frihetsberövanden som
syftargrundar sig misstanke brott och till ställa denpå attom som

förmisstänkte inför domstol inom straffprocessuelltettramen
möjligheternaförfarande. skulle ha den fördelen till domstols-Det att

kontroll skulle öka, vilket med grundtanken bakomöverensstämmer
förutomEuropakonventionens krav alla frihetsberövanden, deatt

mycket kortvariga, skall kunna komma under domstolsprövning. tyskI
har löst det den har berövats friheten grundså pårätt attman som av

ordningsstörande beteende skall ställas inför domare han inte frigesom
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dock bara fråganprövningkort tid. Domarensmycketinom avser om
straffprocessuelltfrihetsberövandet. alltså inteDetlagligheten är ettav

frihetsberövade har gjort sighuruvida denförfarande där det prövas
syftar inte heller tillFrihetsberövandetskyldig till brott eller att ett

Enligt utredningenstill stånd.förfarande skall kommasådant senare
tyska förfarandet hardärför ifrågasättas detuppfattning kan det om

åstadkommitvisst har1 påtäckning i artikel 5: sättäven enmanzc, om
prövning.judiciell

kriminalisera sådanamodellenalternativ till den tyska ärEtt att
straffansvarordningen. regelden allmänna Enbeteenden stör omsom

emellertid bli mycket allmäntordning skullestörande allmänför av
strid medkomma i dedärigenom riskeraskullehållen. Den att

för alltförstraffrättsliga principernaallmänna att utrymmegenom ge
knappast kunna bli frågaskulle detolika tolkningar. Dessutommånga

påföljd böter, varför demedförena sådant brott änettatt armanom
bli tillämpliga. Attgripande inte skullereglerna ändånuvarande om

detbeteenden skulle ocksåordningsstörande gåkriminalisera emot
mycket ringaavkriminalisera förseelser medsträvandetallmänna att

Åklagarutredningens reformeratbetänkande Ettstraffvärde jfr
Utredningen1992:61, Del 101 f..åklagarväsende, SOU A, ansers.

straffbelägga störande allmänolämpligtdärför det är attatt av
ordning.

motsvarighet till de svenskaingen egentligEngland finnsI
stället förutsättstillfälliga omhändertaganden. Ibestämmelserna om
i misstankeregel ha sin grundpolisens frihetsberövanden omsom

innebär emellertidredogörelsen i avsnitt 5.2Som framgårbrott. av
peace polisen kan arresterabreach of thebestämmelserna attom

anledning befara hanredan det finns att att ettgenomperson omen
kränka ellerstörning kommereller allvarlig att personangrepp en

arrestera den hindrar honompolisman får ocksåegendom. En som
leda tillförhållanden kantjänsteutövningen under väntasi som

Även enligt bestämmelsernapeace.breach of the person omom en
innan hanpeace arresteras redanbreach of the således kan

torde dock detention, dvs. för-begått brott,faktiskt har något
ifråga endast vid misstankeeller häkte, kommavarstagande i arrest

brott.om
frihetsberövanden bygger såledesmodellen för påengelskaDen

Äventill lagföring för brott.misstanke brott och leder också omom
modellen lämplig efterutredningen inte den engelska är att taattanser

förinte fler brotthelhet finns det ändå skäl äni sin övervägaatt om
i straffprocessuellföranleda frihetsberövandenärvarande borde kunna

uppfattning det lämpligasteenligt utredningensordning. ocksåDetta är
befogenheter företa sådanakonventionsenligt öka polisenssättet attatt
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frihetsberövanden i de situationer då 13 § polislagen brukarannars
tillämpas. Möjligheterna gripa den kan misstänkas föratt sådanasom
mindre allvarliga brott brukar förekomma i dessa situationer börsom
därför utökas. Den utökade befogenheten bör liksom för närvarande

kopplad till förutsättningarna för häktning och anhållande, vilketvara
innebär den grips misstänkt för mindreatt allvarligt brottettsom som
också skall kunna anhållas och häktas. På det sättet gör detman
möjligt för den frihetsberövade få lagligheten polisens in-att av
gripande domstol,prövat vilket enligt utredningens uppfattning ärav

väsentlig betydelse hänsyn både till Europakonventionen och tillav av
det allmärma rättssäkerhetsintresset. Utredningen därför attanser
möjligheterna häkta den kan misstänkas för brottatt i viss månsom
bör utvidgas for fall inte omfattas 24 kap. 1 § rättegångs-som nu av
balken.

Vilka brott bör kunna föranleda häktning vad gällerutöver som nu

Som huvudregel krävs för häktning fängelse i minst åratt ärett
föreskrivet for det aktuella brottet och det inte kan denatt antas att
misstänkte bara kommer dömas till böter. De brott före-att som
kommer i sådana situationer då 13 § polislagen tillämpas emellertidär
i många fall inte sanktionerade med böter.än I andra fall ärmer
häktning uteslutet därför påföljden i det speciella fallet kanatt antas
bli böter. För misstänkt skall kunna häktas iatt sådan situationen en
skulle kunna tänka sig avskaffa kravet på visst straffatt kanman att
följa brottetpå eller i fall sänka kravet från fängelseårsvart tillett

månaders fängelse. Man skulle också kunna tänka sig bortsex att ta
regeln häktning inte får ske det kanatt den misstänkteom antas attom
kommer dömas endast till böter. Ytterligareatt alternativ iärett att
lagtexten räkna vissa brott bör kunna föranledaupp som man anser
häktning i till vad gäller enligt nuvarandemotsats regler. Försom att
kunna ställning till hur utvidgad häktningsbestämmelseta bören
utformas det emellertidär nödvändigt först i vilkaavgöratt man
situationer den bör kunna tillämpas.

De brott enligt utredningens uppfattning bör kunna föranledasom
häktning vadutöver gäller for närvarande framförär allt vissasom
brott liv och hälsa och frihet fridochmot vissa skade-mot samt
görelsebrott och brott enligt brottsbalkens bestämmelser riktar sigsom

allmän ordning. Sådana brott,mot misshandel, olaga hot,t.ex.som
ofredande och skadegörelse, har typiskt ordningsstörandesett en
karaktär. De omhändertagandeblad utredningen har granskat tydersom
också på det oftast dessa brottär förekommeratt i situationer dåsom
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13 § polislagen. Ettmed stödregler ingriperenligt gällandepolisen av
påberusad restauranggäst vägrarexempelvanligt är attatt en

och itill både olaga hotvilket ledalokalen, kanuppmaning lämna vart
sammanhang riktas oftai sådanaVåld och hotmisshandel.fall ringa

våld eller hotdärföroch rubricerasordningsvakter motmot som
berusadfrågakan ocksåDettjänsteman. person somom envara

knuffa dem eller rycka ochförbipasserande påofredar attgatan genom
fram staden ochdrarungdomarellerslita i dem genomsomen grupp

situationkrossa Enskadegörelseåstadkommer rutor.att annangenom
§ polislagen dåmed stöd 13ingripa äroftapolisendå enavsynes

lämnabostad ellersig in i vägrarnågonsberusad tränger attperson
överträdelseeller tilltill hemfridsbrottsig skyldigdärmedden och gör

förefaller detdömaomhändertagandebladenbesöksförbud. Av attav
inteberusade, detregelomhändertas ävende är omsomsom om som

tycks oftatillämplig. SituationenLOB skulleallvarligtsåär att vara
berusning ochden omhändertagnespolisen grundsådan påatt avvara

brottsligheten påpågående någotavbryta denaggressivitet inte kan
frihetsberövande.sätt än ettannat genom

utredningen sådanbakgrund dettaMot attresonemang anserav
och bara3 5 §kap.bedöms ringamisshandel somsomsom

häktningsmöjlighetutvidgadbör omfattasföranleder böter, av en
olagahemjridsbrott och4 kap. 5 §,olaga hotgällerDetsamma

lindrigt det kanbrottet så4 kap. 6 §, ärintrång även antasattom
överträdelseböter besöksförbudblipåföljden kommer attatt av

till frihets-kunna ledabör ändåbara böternormaltföranleder men
skadegörelse 12 kap.§ ochofredande 4 kap.Också 7berövande.

fängelseinte stadgathäktning, dettill ärkunna leda§ börl trots att
brottenf. 16 kap. brottsbalkenenligtVissa de brottföri årett somav

fängelse7 misshandelmaximistraffet för ringajulioch med den 1993 ärFrån l sex
departementschefenanförde1992931141 s. 291993:207. Imånader SFS prop.

undantagsvis.tillämpas endastfängelsedock är avsett attatt
3 indelat i graderolaga hot tvåbrottetmed den juli 1993 kommeroch 1Från att vara

eller fängelsestraffskalan böternormalgraden kommer1993:207. FörSFS att vara
och fyrai månader högstgraden fängelse lägstför denår ochi högst ett sexgrova

199293: olagai propositionen 141 30Departementschefen anförde prop. attår. s.
inte finns anledningdet någonföranleder böter ochutsträckning endastihot attstor

fall.lindrigapåsträngareatt merse
juli från månaders tillmed denhöjs från och 1Straffmaximum för ofredande sex

fall ofredandei allvarligareinnebär det1993:207. Detfängelse SFSårs attett av
häktning,anhållande ochfrihetsberövandei formtillgripamöjlighetfinns ettatt av

motiverat vid långvariga ochfalldepartementschefen i vissa kanenligtvilket vara
199293:14l 32.ofredandebrott prop.upprepade s.
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riktar sig allmän ordning bör också omfattasmot häktnings-av en ny
bestämmelse, nämligen upplopp l §, våldsamt upplopp 2 §,
ohörsamhet ordningsmakten 3 §, störande förrättningmot ellerav av
allmän sammankomst 4 § uppvigling 5 §. Ohörsamhetsamt mot
ordningsmakten, störande förrättning eller allmän sammankomstav av

uppvigling inte är kan föranledasamt högst månaderssom grov sex
fängelse. För upplopp och våldsamt upplopp visserligenär föreskrivet
fängelse i ellerår påföljden kanett också bli böter. Påmer, men
grund brottens utpräglat ordningsstörande karaktär bör polisenav
emellertid ha möjlighet frihetsberöva den sigatt skyldiggör tillsom
något dessa brott vilken påföljd kan kommaoavsettav attsom
utdömas. Slutligen bör också vald eller hot tjänsteman 17 kap.mot

§1 kunna leda till frihetsberövande iäven sådant fall då brottetett
kan bedömas ringa.vara

För vissa dessa brott finns bestämmelser särskild åtalspröv-av om
ning. I kap.4 ll § brottsbalken föreskrivetär hemfridsbrott ochatt
olaga intrång inte fårär åtalas endast målsägandengrovtsom om

brottet till åtal eller det påkallatär med åtal allmänanger om ur
synpunkt. Samma bestämmelser gäller för ofredande inte harsom
förövats allmänpå plats. Frågan bestämmelsernaär särskildom om
åtalsprövning har någon betydelse för polisens möjligheter gripaatt en
misstänkt. Huvudregeln i fallär de inte har någon betydelsevart att
för förundersökningsplikten. Om det krävs angivelse för brottetatt
skall falla under allmänt åtal får dock förundersökning inledas endast

det innebär fara avvakta angivelse 23 kap.att §1 andraom en
stycket rättegångsbalken. I andra fall får åklagaren fatta beslut attom
inte inleda förundersökning eller lägga ned förundersökning deten om
kan åtal för brottet inte skulle kommaantas att ske till följdatt av en
bestämmelse Ävensärskild åtalsprövning 23 kap. §.4om a om en
målsägande omedelbart förklarar sig inte vilja exempelvis ettange
hemfridsbrott normalgraden till åtal, torde reglerna särskildav om
åtalsprövning inte hindra polisen från gripa den misstänkteatt
eftersom det kan påkallat med åtal allmän synpunkt och detvara ur
tillkommer åklagaren besluta i förundersökningsfrågan.att

Vilka bör häktninggörutsättningama vara

Utredningen kommer härefter till frågan vilka förutsättningarom som
bör gälla för skall kunna häkta denatt kan misstänkas förman som
något de ovannämnda brotten. Svaret beroendeär vad detav av
omedelbara syftet med sådant frihetsberövande tänktett är att vara,
dvs. frihetsberövandet i likhet med vad gäller vid häktningom som
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enligt 24 kap. §1 rättegångsbalken är hindra den misstänkteavsett att
från fly, från försvåra utredningenatt brottet eller frånatt attom
återfalla i brott eller frihetsberövandet har heltnågot syfte.om annat

Avsikten med utvidgad möjlighet gripa den kan miss-atten som
tänkas för mindre allvarligt brott den i vissaett är situationer skallatt
kunna polisensersätta nuvarande befogenhet omhändertaatt en person
enligt 13 § polislagen. Som framgår redogörelsen deärav ovan som
omhändertas ofta berusadeså och aggressiva polisen inte kan lugnaatt

dem på något sätt än med dem tillannat polisstatio-attner tagenom
och dem i förvar i Ett frihetsberövandeta enligt 13 §arrest.nen

polislagen syftar således till omedelbart avbryta ordnings-att ett
störande uppträdande eller brottslig gärning. En utvidgad möjligheten
för polisen företa frihetsberövanden enligtatt rättegångsbalken bör
därför framför allt fylla behovet polisen kan ingripa förattav att
avbryta pågående brottsligt förfarande. Däremotett torde det inte, lika
lite finnas behovnågot frihetsberöva den misstänksattsom nu, av som
för mindre allvarligt brott det skäletett det finns risk för hanattav att
undandrar sig lagföring eller straff eller för han försvårar sakensatt
utredning.

24I kap. §1 rättegångsbalken finns särskilda häktningsförut-tre
sättningar. Bortsett från de två nämns flyktfara ochsom ovan,
kollusionfara, finns också häktning på grund recidivfara, dvs.av
frihetsberövande i syfte hindra den misstänkte från fortsättaatt sinatt
brottsliga verksamhet. Ett frihetsberövande syftar till avbrytaattsom

pågående brottslig verksamhet kan tyckas specialfallen ettvara av
häktning på grund recidivfara. Utredningen emellertidav attanser

bör skilja på dessa båda grunder för frihetsberövande. Syftet medman
återfallsrisken häktningsgmnd skyddaär samhället frånattsom
återfallsförbrytare hindra dem från begå brottatt igenom att nya

de lagförsväntan på för det första brottet. Bedömningenatt detav om
finns risk för den misstänkte kommer återfalla i brottatt grundaratt
sig framför allt på han tidigare har gjort sig skyldig till likartadom

Ärbrottslighet. det fråga kriminalitet har professionell prägelom som
kan det föreligga recidivrisk detäven inte kan visas denattom
misstänkte tidigare har begått sådana brott. Detsamma gäller detom

fråga brott5.är serie Häktning på grund recidivrisk harom en av av
således individualpreventivt och kriminalpolitisktett syfte,mera
medan häktning för avbryta pågående brottslig verksamhetatt skulle
ha utpräglat skyddssyfte detett omedelbara syftet med åtgärden-

5Betänkande utredningen angåendeöversyn hâktningsbestâmmelsema, Häktningav av
och anhållande, SOU 1977:50 155.s.
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och säkerheten.ordningenupprätthålla allmännaskulle denattvara
syftethäktninggrund fördärför inte användasRecidivrisk bör omsom

brottsligpågåendeavbrytafrihetsberövandet endastmed är att
häktningsgrund.särskildbörstället det skapasverksamhet. I en ny

börlindrigt brotttämligenFrihetsberövande med anledning ettav
avbrytaförbehövsdetförekomma endastsåledes få att enom

frihetsberövandetkrävasbör dessutomstraffbelagd handling. Det att
det inteSåsyftet.uppnånödvändigt föroundgängligen snartatt

misstänkte skall fortsättaför denomedelbar riskfinns någonlängre att
gällersåledes friges. Det ävenhanverksamhet skallbrottsligamed sin

begåkommerför hanriskdokumenteradfinnsdet attattenom
brottet.för det förstalagförashunnitinnan han harbrott igenliknande

utredningenfrihetsberövandettill syftet medMed hänsyn attanser
sannolika skäl.misstankegradlägre änkandet inte accepteras en

3 §brott 24 kap.misstankeskäligvidUtredningshäktning om
förekomma.inte fåsåledesrättegångsbalken bör

utformningBestämmelsens

häktning tillbestämmelseharUtredningen övervägt omom en ny
innehålla någotinte börrättegångsbalken§24 kap. 1skillnad från

proportionalitetsprincipentill ärhänsynminimistraff. Avvisstkrav på
skallstraffvisstkravet pålämpligt slopaemellertid intedet attatt vara

möjligt häkta denbliskulleDetför brottet.föreskrivet att somannars
vårdslöshet iellerförargelseväckande beteendeförmisstänks t.ex.

karaktär,visserligen ordningsstörande ärbrott hartrafik. Dessa men
skall kunnaför demening alltför ringautredningensenligt att

kravetlämpligt sänkahellerintefrihetsberövande. Detföranleda är att
sådaneftersommånadertill fängelsefängelse årfrån enett sex

Båda dessabrott.alltför ringaantalskulle beröraocksåändring ett
skulle kommade inteden nackdelendessutom attmetoder har att

karaktär ochordningsstörandesådana harendast brottomfatta som
idag tillämpaspolislagen13 §dåi de situationerförekommersom

snatteri ochstraffskala, ävenbrotti princip alla medutan samma
utformashäktning påbestämmelsebeteende. Enbedrägligt somom

nödvändigtvad ärskulle längre änsåledes gådessanågot sätt somav
polislagen.13 § andra stycketför ersättaatt

häktningregelnborttänka sigockså kunnaskulle attMan att ta om
till böter.dömd endastblimisstänkte kandenfår skeinte antasom

frihetsberövandemöjligtblevmedföra detskulleDet ettattatt genom
inte skulledenmisshandelpågående ävenavbryta varaomen

ringa ochbedömasskulle kommaallvarligare denän attatt som

146



Förhållandet till konventionernasou 1993:60

därmed föranleda böter. Detsamma skulle gälla vid sådana fall av
hemfridsbrott, olaga intrång och uppvigling inte skulle kunnasom
bedömas En bestämmelse häktning utformad detpåsom grova. om

skulle emellertidsättet också omfatta mängd brott inte haren som
ordningsstörande karaktär och skulle, i likhet med de ovannämnda
alternativen, gå längre vadän nödvändigt förär 13 §ersättaattsom
polislagen.

Ett alternativ skulle låta utökadannat möjlighet tillattvara en
häktning endast omfatta vissa i lagtexten specificerade brott. En sådan
uppräkning måste omfatta sådana brottäven visserligen harsom
fängelse i iår straffskalan, i vissa situationerett intemen som
föranleder påföljd böter.än Det gäller misshandel ochannan t.ex.

Ävenbrott besöksförbudslagen. det finns vissmot risk för attom en
bestämmelse utformad detpå inte skullesättet täcka alla deen

situationer då den skulle behöva utnyttjas, utredningen ändå attanser
det det bästa alternativet.är

Utredningen föreslår därför det införs bestämmelse denatt atten om
på sannolika skäl misstänktär för misshandel, olaga hot,som

hemfridsbrott, olaga intrång, överträdelse besöksförbud, ofredande,av
skadegörelse, upplopp, våldsamt upplopp, ohörsamhet ordnings-mot
makten, störande förrättning eller allmän sammankomst,av av
uppvigling eller våld eller hot tjänsteman får häktas detmot ärom
oundgängligen nödvändigt för avbryta pågående brottslig verksam-att
het.

Med hänsyn till syftet med den föreslagna regeln häktning börom
det finnas absolut tidsfrist inom vilken den frihetsberövade underen
alla förhållanden friges.måste En lämplig 72 timmargräns är från det

frihetsberövandet inleddes. Den frihetsberövadeatt skall dock friges
så den akuta faran för han skallsnart återuppta sin brottsligaatt
verksamhet har upphört.

bestämmelseEn häktning i syfte avbryta pågående brottsligattom
verksamhet bör tillämplig då någonäven på sannolika skäl ärvara
misstänkt för brott för vilket föreskrivet fängelseärett ellerårett

förutsättningarna för häktning i övrigt uppfylldaär enligt vadmer, om
Äveni 1 § tredjesägs och fjärde styckena. recidivfarasom om

åberopas häktningsgrund torde det huvudsakliga syftet medsom ett
frihetsberövande enligt 24 kap. 1 § rättegångsbalken i vissa fall vara

avbryta pågående brottslig gärning. Så kanatt fallet viden t.ex. vara
bråk mellan makar eller sambor. Finns det dessutom anledning att anta

påföljden för brottet kommer vid förhållandevisatt kortatt stanna ett
fängelsestraff, detär motiveratän beslut anhållandeatt ettmer om
eller häktning grundas bestämmelsepå bara stöd fören ettsom ger
kortare straffprocessuellt frihetsberövande. Detta gäller i synnerhet
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straffavtjä-förtidafå karaktärsådana fall kanhäktning i avannarssom
Europakon-bakomgrundtankarnatorde stridavilketnande, mot

brottsligblivit anklagad förharochkravventionens att somvar en
hans skuld lagl igen haroskyldig intill dessskall betraktasgärning som

också framhållitEuropadomstolen harartikel 6:2.fastställts att
fängelsestraff falletförskott påfår användashäktning inte ett ettsom

Letellier.

Konsekvenser6.2.4

till Europakon-anpassningnaturligtviskanDet ensynas som om
föreslagit leder tillharutredningendetventionen på sätt mernysssom

fri- ochinskränkningar i medborgarnasallvarligaochomfattande
lagstiftning. Utredningenenligt dagensfalletvadrättigheter ärän som

i praktiken inte kommeruppfattningen detemellertid attär attav
medborgarna. Antalettill nackdel förförändringinnebära någon

kommerförvaring iresulterar iingripanden attsnarastarrestsom
skyldigsigordningenfall då någon göraeftersom störminska attutan

ordningsstörningrisk förföreliggerfall då det endastliksomtill brott,
leda tillkommer kunnainte längrehuvudbrott,eller över atttaget

polismannen,mening. Eftersomkonventionensfrihetsberövande i
klart förmisstänkt, måstesig för gripa görabeslutarinnan han att en

föreligger, utredningenhäktningsförutsättningarsamtligasig anserom
frihetsberövan-minska risken förkan bidra tillförslaget också attatt

Proportionalitetsprincipen vidaremedföroklara grunder.den på att
medföra frihetsbe-kommeruppräknade brottenifrån alla delångt att

Även maximal tid förföreslagitutredningen harrövande. enom
fullautredningen den72 timmar, förutsätterfrihetsberövandet attom

tillundantagsfall. Med hänsynutnyttjas ibarakommertiden attatt
oftast inte13 § polislagenmed stödomhändertaganden vararensav

stället kunna från dettorde i utgåtimmarna,de tillåtna attmansex
frihetsberövanden. Häktnings-finns behov längreregel inte avsom

till undantagen,därför troligen höraframställningar kommer att
uppräknadede särskiltfrågadet någotåtminstone är avomom

långvarigaomfattande ochmedsambandlindriga brotten. I mer
hållaibland finnas behov någondet dockordningsstörningar kan attav

jfrmedgivetperiod vadunder längre ärfrihetsberövad än som nuen
Ålidhem; avsnittdemonstration iangående197980 64JO seens.

8.4.
inför domstolhar hunnit ställasfriges innan handen gripneAtt

viktigaEuropakonventionen.till Dethinder med hänsyningetutgör
finns skäl hålla honom kvar.det intefrigeshan såär attsnartatt
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Utredningens förslag medför det inte längre blir möjligtatt att
frihetsberöva den endast fara för eller denutgör allmännastörsom en
ordningen, han inte samtidigt sig skyldig tillgör brott. Detsammaom
gäller då intenågon har gjort sig skyldigännu till brott, det finnsmen

överhängande risk för han kommer det. Det bör igöra dettaatt atten
sammanhang LTOLOB-utredningennämnas även i betänkandetatt
Omhändertagande vid bråk och berusning SOU 1982:64 föreslog att
möjligheten till omhändertagande i dessa situationer skulle bort.tas
Enligt LTOLOB-utredningen borde inte allvarligtså ingreppett som
frihetsberövande enbart på grund beteenden för vilkaaccepteras av
inte följakan straffansvar anförda bet. 102. LTOLOB-ens s.
utredningens förslag i den delen lades emellertid inte till grund för
lagstiftning, eftersom det enligt departementschefens uppfattning inte
gick komma ifrån störande ordningen eller omedelbar faraatt att av
härför borde kunna föranleda ingripande. Detsamma gällde enligt
departementschefen vid omedelbar fara för brott prop. l98384:1l1

Även32. det aktuella förslaget medför frihetsberövandenatts. om nu
i dessa situationer uteslutna, innebärär det inte polisen saknaratt
möjlighet ingripa. Som utredningen tidigare har redogjort föratt
innefattar förslaget också polisen fortfarande skall kunna avlägsnaatt
den ordningen eller i begreppstör står begå brott. Med hänsynattsom
till de åtgärder bör kunna inom begreppet avlägsnasom rymmas
kommer polisen enligt utredningens uppfattning alltjämt haatt
tillräckliga befogenheter för kunna upprätthålla ordningen ochatt
förhindra brott.

13 § polislagen tillämplig inte baraär då enstaka störpersoner
ordningen, också då det fråga ordningsstörandeär folksarn-utan om
lingar. Att upprätthålla den allmänna ordningen i sådana situationer
bereder polisen betydligt svårigheterstörre ochän det kanannars
naturligtvis hävdas möjligheten företa tillfälliga omhändertagan-att att
den därför är vikt iännu dessa fall.större I avsnitt 8 kommerav
utredningen diskuteranärmare vilka möjligheter polisen har ochatt
bör ha för avvärja ordningsstörningar och brott i sådana situatio-att

Utredningen vill dock redan peka på befogenhetenattner. attnu
ingripa med åtgärder innefattar frihetsberövanden i sig inte tordesom

föravgörande polisens möjlighet få kontroll överattvara en upp-
loppsliknande situation. Sedan polisen väl har fått kontroll över
situationen finns det interegel anledning frihetsberöva andraattsom

de misstänkta förän är brott. frihetsberövandeEtt samtligasom av
deltagare med stöd 13 § polislagen torde inte tjäna syftet avhållaattav
deltagarna från begå brott eller på densätt allmännastöraatt annat
ordningen, kan i stället få karaktär förtäckt straffåtgärd. Detmen av
väsentliga enligtär utredningens mening deltagarna i folksamlingenatt
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från till polisstationenavlägsnas platsen, exempelvis det bedömsom
nödvändigt eller till den plats varifrån de kom.

bör påpekas utredningens förslag medför minskade möjlig-Det att
heter frihetsberöva barn under femton eftersomår rättegångs-att
balkens regler inte tillämpliga beträffande dessa. finnsDet dockär
flera andra bestämmelser polisen särskild befogenhet attsom ger
ingripa barn. bestämmelser, utredningenDessa imot tarsom upp
avsnitt 6.3, också bättre anpassade för ingripanden barn vadär änmot
13 § polislagen särskiltDet bör därvid beaktas barn, enligtatt ett
artikel 37:b i barnkonventionen, fårinte berövas friheten änannat som

sista och för kortast lämpliga tid. Som utredningen tidigareutvägen
har framhållit befogenhetentorde avlägsna barn från platsatt ett en

befogenhet exempelvis köra barnet hem till föräldrarnaattrymma
eller, det lämpligare, barnet till polisstationenmed förär att ta attom
där kontakt föräldrarna.medta

Utredningens förslag bygger tanken denpå ordningenstöratt som
skall kunna berövas friheten endast under förutsättning han ocksåatt
har gjort sig skyldig till brott. liknande tanke fanns i LTOLOB-En
utredningens förslag till ändringar i den bestämmelse som numera

13 §polislagen. LTOLOB-utredningens förslag godtogsmotsvaras av
emellertid inte eftersom det enligt departementschefen måste vara
mycket försvårt den enskilde polismannen i akut situationatt en av
oordning vilket brott begåtts eller gärnings-avgöra ärsom vem som

Lika kunde det enligt departementschefensvårt attmannen. vara
fullbordat intebrott eller prop. 198384: 11 32.avgöra är 1ettom s.

Utredningen vill för sin del framhålla förutsättningarna föratt
ingripande §enligt 13 polislagen måste i varje enskilt fall ochprövas

polisen därför redan enligt nuvarande lagstiftning äratt tvungen att ta
ställning till frågan ordningen eller gjort sig skyldigstörtvem somom
till brott. Naturligtvis det för polismankan svårt vid varjeattvara en
ingripande korrekt bedömning den hargöra störten av om som
ordningen också kan misstänkas för brott och vilket det ibrott fallså

fråga hindrar emellertid vakthavande befälIngetär görattom. en
bedömning den polisman har beslutat ingripandet.änannan som om

Skulle polismannen tveka vilken åtgärd den kan detär rättaom som
lämpligt han beslutar sig för avlägsna ordningsstöraren tillatt attvara

polisstationen, där vakthavande befäl får ställning till finnsdetta om
gripaskäl vederbörande misstänkt för Ombrott. polismanatt som en

skulle ha gripit och gripandet visar signågon obefogat, börvara
vakthavande förutsättningarbefäl under vissa kunna häva beslutet
utredningen återkommer till detta i avsnitt 6.7. slutligaDet ställ-
ningstagandet behöver således inte, lika lite platsen förpåtassom nu,
ingripandet.
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Enligt utredningens förslag får polisen möjlighetertvå med stödatt
rättegångsbalken ingripa den misstänkt för vissa mindreärmotav som

allvarliga brott, nämligen gripa den misstänkte eller medatt att ta
honom till polisstationen för förhör. Det kan detsynas som om vore
mindre väsentligt vilken de båda åtgärderna polisen väljer vidta.attav
Det omedelbara resultatet ändå detsamma,är nämligen denatt
misstänkte hindras från fortsätta sin brottsliga verksamhet påatt
platsen. Utredningen dock valet åtgärd har betydelseatt storanser av
med hänsyn till ändamålsprincipen, indirekt uttryckt i 2 kap. 12 §
andra stycket regeringsformen. Principen innebär åtgärd enligtatt en

viss bestämmelse inte får företas i något syfte vadänannaten som
framgår bestämmelsen, direkt eller indirekt. Syftet med förslagetav

skapa instrumentär för förhindra misstänkt frånatt ett att atten
fortsätta sin brottsliga verksamhet, medan medtagande till förhör
endast syftar till utreda brottet. Medtagande till förhör bör därföratt
inte användas slags förtäckt gripande.ettsom

6.2.5 Rapporteftergift

Förslaget till ändring i rättegångsbalken innebär utvidgade möjligheter
gripa den misstänks för tämligen bagatellartat brott.att Fråganettsom
hur detta förhåller sigär till reglerna rapporteftergift. Enligt 9 §om

polislagen och 5 kap. §5 polisförordningen får polisman meddelaen
rapporteftergift det uppenbartär påföljd böter inteänattom annan
skulle komma ådömas för brottet och brottet dessutom hänsynmedatt
till omständigheterna i det särskilda fallet framstår obetydligt.som
Med hänsyn till proportionalitetsprincipen bör frihetsberövande
visserligen inte komma i fråga i situationer då brottet framstår som
obetydligt och det därför finns anledning lämna rapporteftergift.att
Som bestämmelserna rapporteftergift utformade finns detärom
emellertid inget formellt hinder polisman meddelarmot att en
rapporteftergift i fråga brott för vilket någon har gripits. I deettom
fall i 24 kap. l § rättegångsbalken det naturligtvisärsom avses
uteslutet med rapporteftergift, det förekommer polisenattmen
underlåter lämna för bagatellartade brott för vilka någonatt rapport
har gripits med stöd 24 kap. 2av

artikelFör 5 1 i Europakonventionen skall kunna åberopasatt : :c som
stöd för frihetsberövande förutsätts syftet med frihetsberövandetett att
ursprungligen ställa den frihetsberövade inför domstolattvar som
åtminstone skäligen misstänkt för brott. Syftet måste också ha
förelegat under hela den tid frihetsberövandet varade. Europakon-som
ventionen torde däremot inte hindra polisen, sedan frihets-att
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berövandet väl har upphört, ändrar uppfattning och beslutar lämnaatt
rapporteftergift. Enligt utredningens uppfattning bör rapporteftergift

det inte få förekomma har gripits enligt den föreslagnanågontrots om
bestämmelsen i rättegångsbalken. Lagligheten sådant ingripandeettav

beroende bedömningar helt slag vad falletär än ärett annatav av som
då gripitsnågon har för han okänd eller fastsaknar hemvist.äratt
Även den gripne inte skulle komma ställas inför häktnings-attom
domare bör det därför i fall finnas möjligheter till dom-störrevart
stolsprövning för närvarande efter det frihetsberövandetän haratt
hävts. Det kan åstadkomma alltid låta åklagarenatt taman genom
ställning till frågan huruvida brottet skall beivras eller Rapport-om
eftergift bör därför inte få meddelas i fråga förbrott, vilket någonom
har gripits enligt den utredningen föreslagna bestämmelsen iav
24 kap. rättegångsbalken.

Utredningen har i det här sammanhanget reglernaövervägt var om
polismans skyldighet brott lämpligen bör placerade.att rapportera vara
Eftersom bestämmelserna har samband mednärmast rättegångsbalkens
regler förundersökning föreslår utredningen 9 § polislagen försattom

till bestämmelse i 23 kap. rättegångsbalken. Principenöver en ny om
polismans rapporteringskyldighet väsentligså utredningenär atten

dessutom föreslår också undantagen från principen regleras i lagatt
och inte i förordning. Reglerna för polisman får lämnanär rapport-en
eftergift bör därför föras från kap. §5 5 andra stycket polisför-över
ordningen till den bestämmelsen i 23 kap. rättegångsbalken.nya
Bestämmelsen bör dessutom kompletteras med förbudett mot att
meddela rapporteftergift då har gripits enligtnågon den föreslagna
bestämmelsen i 24 kap. rättegångsbalken.

kan utredningens meningDet enligt ifrågasättas det huvudöverom
bör tillåtet lämna rapporteftergift då någon, exempelvistaget attvara

med stöd 24 kap. 2 § rättegångsbalken, har berövats frihetenav som
misstänkt för brott. Det ligger dock inte inom förett ut-ramen
redningens uppdrag föreslå ytterligare förändringar.att

6.3 Ingripanden barn ochmot unga

Utredningen har bestämmelsernagranskat sådana ingripanden motom
barn och eventuellt kan betraktas frihetsberövanden iunga som som
Europakonventionens mening. Som följd därav föreslår utredningenen

16 § lagen 1964: 167 med särskilda bestämmelseratt om unga
lagöverträdare ändras på sådant bestämmelsen fortsättnings-sättett att
vis inte stöd för barn under femton i förvarår i Inteatt ta arrest.ger
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i 12 § polislagen tillfälligtheller bestämmelsen omhändertagandeom
under bör kunna för iden år stöd barnär arton att ta ettav som ge

förvar i Befogenheten omhänderta barn enligt 12 §attarrest. ett
blipolislagen föreslås därför med befogenhet avlägsnaersatt att-en

barnet.

6.3.1 Gripande barn under 15 årav

reglerna polisens befogenhet gripasvenskaDe attom en person som
för undantag stödjas artikelmisstänkt brott kan med på 5:l:c iett

Europakonventionen. anledning till vissUndantaget tveksam-som ger
16 § 1964:167 med särskildahet lagen bestämmelserär om unga

lagöverträdare LUL, enligt vilken gripahar barnrätt att ettenvar
före femton års ålder har begått brott på vilket fängelse kan följa,som

förutsättning anträffasunder barnet bar gärning eller flyktpå påatt
brottsplatsen.från

innan han fyllt femtonFör brott någon har begått har fårårsom
kap. 6 § inte dömas till påföljd. deenligt l brottsbalken Före

ändringar i genomfördes 1984 skulle ingripanden barnLUL motsom
femton i enligtbegått brott före års ålder stället ske socialtjänst-som

Emellertid ofta inte tilllagen och lagen vård kom detom unga.av
socialtjänstensstånd utredning från sida. För samhälletsnågon att

reaktion i dessa fall inte skulle utebli helt infördes i 13 §mot unga
bestämmelse befogenhet för polisen i vissa fall inledaLUL atten om

brottsutredning. Sådana utredningar borde enligt departementschefen
förundersökning eftersomdock inte betecknas de normalt endastsom

skulle syfta till klarlägga händelseförloppet, inte till utredaatt att om
handlandet formellt skulle kunna betraktas brott och isom vem som

fall kunde skäligen misstänkt prop. 1983841187 14 ochså s.anses
fall då undersökning enligt 13 § får inledas34. De LUL är om en

kan betydelse för behovet social-utredning ha avgöraantas att av
insatser med avseende barnet, det behövs förtjänstens på attom

har fyllt femton har tagit del i brottet,klarlägga någon årom som om
för efterforska gods har åtkommits brottetdet behövs att som genom

det särskild vikt utredningeller Harär ägerattom annars av en rum.
inte fyllt tolv får utredning dock inledas endast det finnsbarnet år om

Departementschefen vid ställnings-synnerliga skäl. betonade detatt
tagandet utredning bör inledas eller ej, i första hand ärav om

barnets bästa bör beaktas anförda 17.omsorgen om som prop. s.
inte kan inledasEftersom förundersökning barn harmot ett som

före femton ålder bestämmelserna i 23 och 24 kap.begått brott års är
inte direkt tillämpliga. kan således inte hämtasrättegångsbalken Barnet
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eller medtas till förhör. straffprocessuella tvångsmedel får inte heller
användas. utredningarFör enligt 13 § LUL skall kunna genomförasatt
har det emellertid föreskrivits bl.a. bestämmelserna hämtningatt om
och medtagande till förhör skall gälla vid sådan utredning. Bestäm-
melsen i 16 § LUL också befogenhet gripa barn.att ettger envar

Bestämmelsen gripande den inte straffmyndigärom av som
motiveras enligt förarbetena regler bör gälla för enskildattav samma

befogenhet gripa lagöverträdare den misstänktesatt oavsettpersons en
ålder. framhållsDet särskilt det vid exempelvis våldsbrottatt grova
skulle framstå stötande inte enskilda hade möjlighet gripaattsom om
barn under 15 prop. 198384:l87år 25. Med skall enligts. envar
förarbetena förstås polisman, eftersomäven det finns situationer då
institutet medtagande till förhör inte tillräckliga befogenheter,ger
exempelvis då barn till flykten innan polismannen har hunnitett tar

honom följa tillmed förhör anförda 26.attuppmana prop. s.
Ett barn har gripits skall enligt 16 § andra stycket LULsom

överlämnas till polisman.närmaste Därefter skall polismyndigheten
eller åklagaren besluta barnet skall friges eller hållas kvar förom
förhör. Syftet med bestämmelsen tycks således inte änannat attvara
möjliggöra förhör med barnet. Detta med den omständig-sammantaget
heten barnet inte kan åtalas såledesoch inte heller ställas införatt
domstol, utredningen gripandegör enligt 16 § LULatt attanser
saknar det samband med straffprocessuellt förfarande enligtett som
utredningens mening fordras för artikel 1 skall kunna åberopas.att :c
Även barnet har lagstadgad skyldighet inställa sig för förhörattom

utredningen inte omständigheterna så speciella artikeläratt attanser
1 i Europakonventionen kan åberopas. Någon regel i artikelannan

inte5 heller tillämplig.är
Det kan emellertid ifrågasättas Europadomstolen verkligenom

skulle bedöma ingripande enligt 16 § LUL frihetsberövandeett ettsom
i konventionens mening. Att kort stund hålla kvar barn i syfteetten

överlämna barnet till polisman för förhör, bör i sig inteatt en anses
sådan inskränkning i rörelsefrihetenän täcksvara mer en som av

artikel 2:3 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen.
Detsamma gäller polismans åtgärd följa efter och fast barnatt ta etten
i syfte med barnet för förhör. Vad emellertid talar föratt ta attsom

ingripande med stöd 16 § LUL skulle komma bedömasett attav som
frihetsberövande framför allt bestämmelsen i 24är kap. 22 §ett rätte-

gångsbalken den gripen skall i förvar. Gripandeär äratt tasom som
dessutom egentligen förbehållen straffprocessuellaärtermen som
åtgärder och definitionsmässigt frihetsberövanden. Om detsom avser
emellertid inte fanns någon befogenhet barnet i förvar i awaktanatt ta

polismyndighetenspå eller åklagarens beslut skulle bestämmelsen i
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troligen inteLUL vålla problemnågra med hänsyn till konventionen.
Utredningen därför möjligheten till förvarstagande böratt tasanser
bort. kan enklast skeDet det ingripande i 16 §attgenom som avses

kallasLUL något gripande. fallerän Därmed också möjlighetenannat
i förvarbarnet med stöd 24 kap. 22 § rättegångsbalken.att ta av

Utredningen föreslår därför det i 16 § LUL i stället föreskrivsatt att
får fast barn.ta etten envar

6.3.2 Andra omhändertaganden av unga

fimis flera bestämmelserDet polisens befogenheter ingripaatt motom
ochbarn I detta avsnitt behandlas bl.a. 12 § polislagenunga. om

tillfälligt omhändertagande den under ochär årartonav som som
anträffas under förhållanden uppenbarligen innebär överhängandesom
och allvarlig risk för hans hälsa eller utveckling. Syftet med omhän-
dertagandet den skall överlämnas till sinaär föräldrar elleratt unge

vårdnadshavare eller till socialnämnden se avsnitt 4.3.3.annan
Dessutom utredningen 16 § polislagen och 6 d § LUL, enligttar upp
vilka polisen har befogenhet under vissa förhållanden hålla kvaratt
den under iår avsikt överlämnaär den till sinaarton attsom unge
föräldrar, vårdnadshavare, tjänsteman inom socialtjänstenarman en
eller någon lämplig se avsnitt 4.3.1 och 4.3.7.arman vuxen person

kunna ställning till dessaFör bestämmelsers konventionsenlighetatt ta
först ingripandenmåste medavgöra stöd bestämmelsernaman om av

skall betraktas frihetsberövanden ellersom
Som utredningen tidigare har redogjort för bör polisens åtgärd att

köra barn hem till sina föräldrar inte innefatta frihets-ett ettanses
berövande. gällerDetta barnet förstäven har fått följa med tillom
polisstationen för polisen skall kunna kontakt med hemmet.att ta
Slutsatsen bör bli densamma barnet överlämnasäven tillom annan
vårdnadshavare eller till socialtjänsteman. En kortare väntan påen
polisstationen bör enligt utredningen också kunna accepteras utan att
ingripandet blir betrakta frihetsberövande. Vadatt ettsom som
framför allt leder utredningen till dessa slutsatser den omständig-är
heten åtgärderna avsedda företas hänsyn tillär barnets bästa.att att av

gäller inte bara ingripandenDetta med stöd 12 § polislagen, utanav
också ingripanden enligt 16 § polislagen och 6 d § LUL. I förarbetena
till de paragrafernatvå uttryckligensägs bestämmelserna harattsenare
det syftet ungdomar befinner sig i elleratt utsattagemensamma som
olämpliga situationer skall det skydd och stöd de behöversom
prop. 199091:86 20. Europadomstolen har också visat sigs. vara
försiktig med underkänna ingripanden företas i syfteatt attsom
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barnskydda eller jfr fallet Nielsen, kommenterat i avsnittunga
3.3.1.

Vad emellertid talar för ingripanden enligt dessaatt tresom
bestämmelser ändå bör betraktas frihetsberövanden framför alltärsom
den omständigheten barnen åtminstone i vissa fall kan i förvaratt tas
i Tanken bakom 12 § polislagen visserligen barnärarrest. att som
omhändertas med stöd bestämmelsen inte skall låsas in i Iarrest.av
samband med paragrafens tillämpningsområde utvidgades tillatt att

mellan femton och uttaladeäven år departements-artonavse unga
chefen dock ungdomarna bör kunna placeras i polisarrest elleratt
häkte eller låsas in på något det absolutsätt nödvändigtärannat om
i det enskilda fallet. Vid bedömning det nödvändigt skall denärav om

bästa vägledande prop. 199091:86 12 och 23.unges vara s.
ävenDetsamma gälla vid ingripanden enligtär 16 §avsett att

polislagen och 6 d § anfördaLUL 15 och 18.prop. s.
Utredningen sammanfattningsvis det mycket osäkertärattanser

vilket resultat konventionsorganen skulle komma till vid bedömningen
dessa ingripanden. Om ingripandena emellertid bör utgöraav anses

frihetsberövanden krävs det för de skall förenliga medatt vara
Europakonventionen de kan stödjas på artikel bestämmel-Denatt

ligger till hands :d.närmast 5: 1 Det skulle visserligenär kunnase som
hävdas bestämmelsen i 6 §d LUL borde kunna stödjas artikelpåatt
5:1:c. Som utredningen tidigare har framhållit skall syftet med
frihetsberövandet i fallså ställa den frihetsberövade införattvara
domstol. Brottsmisstanken skall föreliggaockså under hela den tid
frihetsberövandet Då någon hålls kvar hos polisen med stödvarar. av
6 §d LUL har emellertid sambandet med det straffprocessuella
förfarandet helt upphört. Syftet med det fortsatta frihetsberövandet är
enligt paragrafens ordalydelse endast ordna med denatt unges
frigivning. Utredningen därför artikel 5:l:c inte kanattanser
åberopas. Då återstår frågan artikel 5:1:d tillämplig.ärom

För 5:1:d skall kunna åberopas fordras frihetsberövandeatt att ett
med stöd de aktuella bestämmelserna sker i syfte den skallattav unge
undergå skyddsuppfostran eller inställas inför vederbörlig rättslig
myndighet. Bestämmelserna i LVU exempel sådana åtgärderpåger

frågadå det vad konventionen kallar skyddsuppfostran.är Det ärom
däremot tveksamt omhändertaganden enligt 12 ochmer om av unga
16 §§ polislagen 6 d § kanLUL in under artikel 5:1:d.samt passas
Avsikten med ingripanden enligt dessa bestämmelser inteär att
behandla och uppfostra den endast polisen skall hautan attunge,
kontroll den till dessöver någon övertaratt ansvaret.unge annan
Frågan vad med skyddsuppfostran har, ut-om som menas som
redningen tidigare har redogjort för i avsnitt 3.3.2, prövats av
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ÄvenEuropadomstolen i fallet ingripandenBouamar. med stödom av
de bestämmelser betydligt begränsat slagär änsom nu avses av mer
det förekom falleti det troligtBouamar, Europadomstolenär attsom
skulle komma till slutsatsen ingripandena inte faller inom föratt ramen
vad med skyddsuppfostran. Syftet med ingripandena ärsom menas
inte heller ställa den underårige inför rättslig myndighet,att utan
endast ordna med hans frigivning. Att omhändertagande ändåatt ett
i fall kan komma leda tillnågot anmälan till socialnänmden ochatt en

tillkanske ingripande med stöd förändrarLVU, enligtett ut-av
redningens mening inte dessa bedömningar jfr dock 199091:86prop.

19 f.. Utredningen således bestämmelserna strider ävenatts. anser
artikel 5:1:d.mot

ingripandeEtt med stöd någon dessa paragrafer skulle såledesav av
strida konventionen under förutsättning ingripandet betraktasmot att

frihetsberövande. Utredningen har med anledning detettsom av
behovet ändraövervägt reglerna.attav

Som följd utredningens förslag upphäva 13 § 2att sten av
polislagen tillfälligt omhändertagande den allmänstörom av som
ordning, bör också 16 § polislagen upphävas. Frågan denär om
behöver med bestämmelserersättas sikte de in-påtarnya som
gripanden avsedda träda i stället för tillfälligaär omhän-attsom
dertaganden. Som utredningen har redogjort för i avsnitt 6.2.2, torde
befogenheten avlägsna från platsen också kunnaatt en ung person

befogenhet hålla honom kvar kortare stund i syfteatt attrymma en
överlämna honom till hans föräldrar eller någon lämpligannan vuxen

följerDetta åtgärden företas i dennärmast att egetperson. av unges
intresse. tillfälligaI den omhändertagandenmån medersätts av-
lägsnanden enligt 13 § polislagen behövs följaktligen ingen ersättning
för bestämmelsen i 16 § polislagen. Skulle polisen i stället gripa en

misstänkt för brott, 6 d § befogenhetLUL attung person som ger
hålla den kvar för ordna med hans frigivning. Inte heller i detattunge
fallet såledeskrävs några regler.nya

Även 12 § polislagen 6 §och d LUL borde enligt utredningens
mening ändras i syfte undanröja risken för Europadomstolenatt att
skulle komma betrakta dem konventionsstridiga. Bestämmel-att som

bör inte för omfattande åtgärder vadän ärutrymmeserna ge mer som
nödvändigt för överlämna den till någon föratt tarunge som ansvar
honom. bör intehellerDet tillåtet i sådan situationatt ta ettvara en
barn i förvar i gäller i synnerhet medDetta hänsyn till artikelarrest.
37:b i barnkonventionen. Reglerna därförbör sådan utformningges en

det betonas de inte avsedda förstöd åtgärderär utgöratt att att ge som
frihetsberövanden i konventionens mening.
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Möjligheten omhänderta enligt 12 § polislagen börbarnatt ett
därför avskaffas och med befogenhet för polisen underersättas att,

förhållanden frånför närvarande, avlägsna barn platsenettsamma som
i syfte skyndsamt överlämna barnet till dess föräldrar eller någonatt

vårdnadshavare eller till socialnämnden. Som utredningenannan
tidigare har anfört det inget hinder barnet avlägsnas tillmöter att
polisstationen för polisen därefter skall kunna kontakt med denatt ta

skall för barnet.överta ansvaretsom
det gäller bestämmelsen i 6 d §LUL vill utredningen framhållaDå

det uttryckligasaknas regler i hur den hållsLUL kvar påatt om som
polisstation skall behandlas. Utredningen allmänt atten anser

befogenheten i förvar framgånågon bör lagtexten se avsnitttaatt av
6.5. Den omständigheten bestämmelse förvarstagandenågonatt om
inte finns i LUL bör därför enligt utredningens mening innebära att
den hålls kvar med stöd 6 d § inte får låsas inLUL i arrest.som av
Utredningen därför det inte nödvändigt ändra bestäm-äratt attanser

bör dock framhållas enligtmelsen. Det detta utredningens meningatt
vad förarbetenainnebär det, oaktat i till 6 d §sägs LUL,att som

fortsättningsvis inte skall tillåtet den i förvar.att tavara unge
avslutningsvisUtredningen vill beröra polisens möjlighet medatt

och 21 10stöd 11 § polislagen kap. § föräldrabalken interimistisktav
samband med målomhänderta barn i verkställighet dom ellerom av

beslut vårdnad eller Som utredningen har redogjort förumgänge.om
gradi avsnitt 4.3.2 i hög tveksamt bestämmelserdet dessaär ärom

befogenhetavsedda polisman omhänderta barn.att att ettge en
1989:gäller 20 § 14 erkännandeDetsamma lagen och verkställig-om

vårdnadsavgörandenhet utländska och överflyttningm.m.av om av
bör klarläggasbarn. Utredningen det vilka befogenheterattanser

regeln i föräldrabalkendenna bestämmelse och avseddaär att ge.
Överväganden det slaget utanför föremellertid liggaav synes ramen

direktiv.utredningens

6.4 Omhändertagande för identifiering

§ polislagen polisen14 behörighet i vissa situationer omhän-attger
derta okända för identifiering, under förutsättning detattpersoner
bl.a. finns särskild anledning den okände efterspanadärattatt anta
eller efterlyst skall berövas anträffandet.och friheten vid Utredningen
föreslår det införs korresponderande bestämmelse polismansatt en om
befogenhet under förhållanden begära upplysningaratt samma om en
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identitet och skyldighet för den blir tillfrågad sinpersons om som om
identitet lämna sådana upplysningar.att

6.4.1 Konventionsenligheten 14 polislagen§av

konventionsenlighetenFrågan § polislagen14 beroendeärom av av
omhändertagande för identifiering kan innefattaett ettom anses

frihetsberövande eller ej, vilket i sin framför allt beror påtur om
bestämmelsen polisen befogenhet Omhändertagna i förvaratt tager
eller § polislagenI 17 föreskrivs den har omhändertagitsatt som

polislagen inteenligt får underkastas inskränkning i sin frihetannan
påkallas ändamålet med åtgärden, ordningenän förvarings-påsom av

platsen eller allmän säkerhet. Någon uttrycklig bestämmelse hurom
omhändertasden för identifiering skall förvaras finns emellertidsom

praktikeninte. l polisen dock ha befogenhet placera denattanses
omhändertagne i och utredningen polisen också iarrest attanser
fortsättningen bör kunna det. Utredningengöra återkommer i avsnitt
6.6.3 frågantill huruvida befogenheten bör regleras i lag. Medom
hänsyn till den omhändertagne således kan i förvar tillatt tas samt att
omhändertagandet kan bestå till 12 timmar, utredningen attupp anser
ingripanden med stöd § polislagen14 betraktasmåsteav som
frihetsberövanden.

mycket tveksamtDet omhändertagandeär med stöd 14 §ettom av
polislagen täcks de inågon artikel 5:1 fallen.uppräknade Denav av
artikel ligger till hands 5:l:b, vilken förutsätternärmast är attsom
omhändertagandet syftar till fullgörandetuppnå i lagatt av en
föreskriven skyldighet. Polisens befogenhet omhänderta denatt som
inte lämnar uppgift sin identitet emellertid intemotsvarasom av en
medborgerlig plikt identifiera sig. Visserligen polisen haatt anses en
allmän tillfråga ochrätt och hemvist, någonatt var en om namn men
motsvarande skyldighet finns inte. Möjligen skulleatt svara man

hävdakunna sådan skyldighet underförstådd i §är 14 polislagenatt en
såvitt den där, detta torde inteavser grupp av personer som anges men

tillräckligt med hänsyn till Europakonventionens krav på attvara
skyldigheten skall föreskriven i lag. Det emellertid inte givetärvara

lagfäst skyldighet för medborgarna begäranpåatt attens en av en
polisman lämna uppgift och adress, skulle undanröjaom namn
betänkligheterna 14 Av Europadomstolens praxis framgårmot
nämligen bör försiktig vid tolkningen artikel 5:1:b.att man vara av
Europadomstolen har särskilt framhållit artikeln måste tolkasatt
restriktivt för inte rättssäkerheten skall äventyras fallet Engelatt
m.fl.. Frihetsberövanden med stöd artikel 5:l:b torde därför inteav
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tillåtas under speciella omständigheter fallet McVeigh m.flänannat
Med till behovet identifierahänsyn och omhänderta efterlystaattav

skulle Europadomstolen dock sannolikt godta frihets-personer
berövanden syftar till identifiera den okänd, förutsattärattsom som

finnsdet några särskilda omständigheter tyder på denatt attsom
okände skall berövas friheten. skulle det troligenDäremot inte vara
förenligt konventionenmed tillåta godtyckliga frihetsberövandenatt av

uppgiftoch lämna sin identitet. Utredningen harvägrarvar en som om
därför kommit slutsatsen sådana frihetsberövanden ireglerasatt som

§ polislagen inte skulle strida konventionen14 det fannsmot om en
motsvarande lagreglerad förpliktelse för medborgarna identifieraatt
sig.

överväganden6.4.2

Utredningen det tillmed hänsyn böratt resonemangetanser ovan
införas bestämmelse skyldighet begäran polismanpåatten om av en
lämna uppgift och adress. vilkaFrågan börärom namn personer som
åläggas skyldighet lämna uppgift sin identitet och under vilkaatt om
förutsättningar de bör identifiera sig.tvungna attvara

Även själva befogenheten omhänderta den vägrarattom som
identifiera sig inte bör utvidgas i förhållande till vad gäller, ärsom nu
det i och för sig inte nödvändigt begränsa identifikationsskyldig-att

till kategoriheten i 14 § polislagen. skulleMansamma som avses
också kunna tänka sig ålades på begäran polismanatt attenvar av en
lämna uppgift sin identitet polismannen skulle behövautan attom
redovisa särskilt skäl för sin begäran, endastnågot de förattmen som
närvarande omfattas § polislagen skulle kunna14 omhändertas förav
identifiering. iDet kan sammanhanget frågan generellanoteras att om
identitetskontroller berördes i det lagstiftningsärende bl.a. leddesom
till polisen fick befogenhetutökad i samband med allvarligatt att
brottslighet medta till förhör prop. 1990912129. Pro-personer
positionen föranleddes bl.a. Rikspolisstyrelsen i skrivelse tillattav en
regeringen föreslagit det skulle införas regler generellaatt om
identitetskontroller eftervid spaning den kan misstänkas för ettsom

allvarligtmycket brott eller den avvikit från kriminalvårdsan-som en
stalt eller någon inrättning. Departementschefen betonade attannan
Rikspolisstyrelsens förslag innebar intrång i den personliga frihetenett
och integriteten, ansåg det det motiverat utvidgaatt trots attmen var

till förhörreglerna medtagande i samband med mycket allvarligaom
brott. departementschefen inte det fannsDäremot ansåg behovatt av
regler generell identitetskontroll för söka efter rymlingar.attom
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Utredningen inte heller det finns anledninganser att införaatt
skyldighet för och lämna uppgiftattvar ochen adressom namn en-allmän identitetsplikt skulle föra alldeles för långt. Skyldigheten att
identifiera sig bör därför endast omfatta den enligt de nuvarandesom
reglerna kan bli omhändertagen med stöd l4 § polislagen, dvs.av en

kan efterspanadperson antas eller efterlystsom ochvara med stöd av
lag skall berövas friheten vid anträffandet.

För någon skallatt skyldig lämna upplysningarattvara sinom
identitet bör det krävas den polismanatt begär sådanasom upp-
lysningar har särskild anledning att ifrågaanta att skallpersonen
berövas friheten. Antagandet måste grundas på konkreta omständig-
heter i det enskilda fallet. Dessutom bör skyldigheten lämna deatt
begärda uppgifterna inte inträda förrän den okände har upplysts om
skälen för polismarmens begäran. Om under dessa förut-en person
sättningar vägrar lämna uppgiftatt sin identitet eller det finnsom om
anledning hansatt uppgiftanta att är oriktig, får han omhändertas för
identifiering.

En bestämmelse skyldighet identifiera sigom att egentligenpassar
inte in i polislagen, eftersom det inte frågaär reglera polisensattom
befogenheter medborgarnasutan skyldigheter. Utredningen har trots
det kommit fram till slutsatsen det lämpligastäratt införa bestäm-att
melsen första stycke iett 14 § polislagen.som Bestämmelsen kommer
därmed också indirekt påminnaatt det inte finnsatt någon allmänom
skyldighet för medborgarna upplysa sinatt identitet. En polismanom
kan visserligen iäven andra fall än de i 14 § tillfrågasom avses en

hans och hemvist,person om undernamn sådana förhållandenmen
kan den tillfrågade låta bli riskatt för bliutansvara föratt utsatt
tvång. Det kan lämpligt polismannen iattvara sådant fallett upplyser
den tillfrågade han inte måsteattom svara.

6.5 Omhändertagande på grund berusningav

Artikel 5: 1 i Europakonventionen medger frihetsberövande:e bl.a.av
den alkoholistär eller hemfallenärsom missbruksom droger.av
Det dennaär artikel ligger närmast till hands dåsom söker stödman
för bestämmelserna i lagen 1976:511 omhändertagandeom av
berusade LOB. Utredningenpersoner m.m. emellertid detanser att
kan ifrågasättas alla omhändertas för berusningom som alkoholis-är

Att inte allater. är alkoholister i medicinsk mening torde stå klart,
frågan är alkoholist i konventionensmen om mening är vidareett

begrepp än så. Det finns inget avgörande från Europadomstolen som

161



1993:60soukonventionernatillFörhållandet

harochvårdlag ettLOB ärtillMed hänsynvägledning. att enkan ge
det kanemellertid attantasutredningen attskyddssyfteuttalat anser

Europadomstolen.iprövningvidgodtasskullelagen en

Förvarstagande6.6

ärbestämmelservilkareda påförsökaför somhar, taUtredningen att
granskati förvar,befogenhetpolisen att taavsedda personenatt ge

inskränkningarinnefattaringripandensådanabestämmelserna somom
uttryckligutredningenföreslårhäravföljdSom enrörelsefriheten.i en

omhän-hardenförutsättningarvilkaunder sombestämmelse om
motsvarandeEniförvarifår arrest.polislagenenligtdertagits tas

ocksåföreslårUtredningen attLOB.ibli infördföreslåsbestämmelse
gripnaförvarstaganderättegångsbalkeni avbestämmelsen om

modifieras.

synpunkterAllmänna6.6.1

inlåst,blirdvs.i förvar,någoniresulterar tasingripande attEtt som
frihetsberö-betraktasuppfattning ettutredningensenligt sommåste

fordraringripandenSådanamening.Europakonventionensivande
Europakon-i5:1artikeltillbådehänsynlagstöduttryckligtdärför av

Lagstödet kanregeringsformen.128 och2 kap.tillochventionen
framgårtydligtdetväsentliga ärdet attolika sätt,påutformas men
bestäm-frihetsberövandeskyddetibegränsningar enmot somvilka

Ändamålsprincipen, principendvs.uttryck för. ommelse att geavser
framgårdetsyfte äniske någotfår annatinteingripande somettatt

medsyftetdessutomkräver attbestämmelsen,tillämpadedenav
oklarhetråda någonfådärför intebör omDetframgår.bestämmelsen

Genomfrihet.tillinskränker rättenbestämmelsemedavsikten somen
kommitemellertiddethargenomförtharutredningenenkätden som

vilkaosäkerhetbetydanderåderpolisen ominomdetfram enatt
skall kunnanågonföruppfyllda tasattmåsteförutsättningar varasom

anledningfinnsdärför attdetUtredningen attiförvari anserarrest.
tydligttillräckligtfrihetsberövanden ärreglernaundersöka omom

utformade.
enhetligtingetdetfinnsförredogjorttidigare harutredningenSom

frihets-utgöringripandensådanaförlagsvenski sombegrepp
medsällsyntmycketocksåDetmening. ärkonventionensiberövanden

tillledakaningripandeuttryckligen ettattbestämmelser angersom

162



Förhållandetsou 1993:50 till konventionerna

förvaring i eller häkte. Vanligtvis fårarrest med beaktandeman av
syftet med bestämmelserna försöka tolka de stöd förattom avser ge
förvarstagande. Det kan dock starkt ifrågasättas detta tillräckligtärom
från konstitutionella utgångspunkter. Såvitt gäller den ärsom
misstänkt för brott finns emellertid uttryckliga bestämmelser om
förvarstagande. Enligt 24 kap. 23 § rättegångsbalken får den miss-
tänkte inte hållas i förvar enligtän föreskrift i lag.annat En sådan
föreskrift finns i 22 § i kapitel där det densägssamma äratt som
gripen, anhållen eller häktad skall i förvar. Dessa reglertas enligtger
utredningens uppfattning uttryck för den vikt lagstiftaren har lagtsom
vid kravet på uttryckligt lagstöd för förvarstagande. Något sådant
lagstöd finns dock varken i polislagen eller i LOB dessatrots att
författningar återkommande åberopas rättslig grund ñrsom ett stort
antal frihetsberövanden. Tanken på uttryckligt lagstöd såledesär långt
ifrån konsekvent genomförd.

Ett sätt åstadkomma det eftersträvadeatt lagstödet för förvars-
tagande i polislagen införaatt generell bestämmelsevore en attom
den Ävenomhändertas också får i förvar.som tas utredningen iom
och för sig uttrycket omhändertagandeatt böranser förreserveras
sådana ingripanden innefattar frihetsberövanden, användssom
uttrycket för närvarande i mycket olika syften i olika författningar.
Det mångaär gånger tveksamt vilka polisiära befogenheter lagstiftaren
har tänkt skall följa med begreppet omhändertagande i de olika
författningarna. Saken kompliceras också mindreatt precisaav
begrepp, exempelvis hålla kvar någon, kansom att avsedda attvara

stöd för förvarstagande. Utredningenge därför det ärattanser en
bättre metod uttryckligen iatt respektive bestämmelseange om
förvarstagande tillåtetär eller ej. För försöka redaatt på vilkata
ingripanden bör kunna resultera i förvarstagande harsom utredningen
därför gått igenom de olika bestämmelser polisen befogenhetsom ger

ingripa inskränkaatt människorsatt rörelsefrihet.genom

6.6.2 Gripande

I 24 kap. 22 § rättegångsbalken föreskrivs den är gripen,att som
anhållen eller häktad skall i förvar. Bestämmelsentas undantagslös,är
vilket innebär den har gripits inteatt kan få uppehålla sig isom t.ex.

väntrum på polisstationenett i avvaktan på åklagaren fattaratt beslut
i anhållningsfrågan. Denna regel obligatoriskt förvarstagandeom av
gripna infördes i samband med häktningsreformen 1987. Det hade
tidigare inte funnits någon bestämmelse medgav gripnaattsom

hölls inlåsta, eftersompersoner sådant förfarandeett hademen
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uppfattningdepartementschefensenligtinnebar regelnpraxisiutbildats
79.l98687:112saklig nyhet prop.inte någon s.

mednödvändigtdet ärdet kan ifrågasättasUtredningen att omanser
enligtskallgripnetörvarstagande. Denbestämmelsestriktså omen
skallåklagarenochmöjligtså§ förhöras824 kap. snart som

anhållas.skallmisstänktedenbeslutaomedelbartförhöretefter om
det knappast ärkortvarigtdärav ofta såtill följdblir attGripandet

påii väntangripneden attpolisenmeningsfullt sätter arrestenatt
åklagarenspåi avvaktanefter förhöret,eller,törhörasskallhan

rättegångsbalken22 §därför 24 kap.föreslårUtredningenbeslut. att
obligatorisktblirlängredet inte att tasådant sättändras på attett

fortsättningsvisnaturligtvis ävenpolisenböri förvar. Däremotgripna
dockbörBefogenhetenigripnahållabefogenhetha arrest.att

ordningtillhänsynnödvändigtdetdåsituationer ärtillbegränsas av
säkerhet.och

möjlighet§ LULi 6 dbestämmelsen attberörasocksåbörHär om
med hansordnasyfteiunder år attkvar den ärhålla artonsom

hållsdenhurregleruttryckligaingafinnsfrigivning. Det somom
behandlas,skallbestämmelsedennastödmedkvar men avav

dendetframgår ärbestämmelsen atttill avsettattförarbetena unge
prop.låsas inkunnaskallomständigheterspeciellamycketunder

avsnittframhållittidigare harutredningen15. Soml9909l:86 s.
få förekomma.emellertid intefalli dettaförvarstagande6.3.2 bör

ändrasbestämmelsen behöverintedockUtredningen attanser
törvarstagande äruttrycklig regelavsaknadeneftersom omenav

6 §d LUL,med stödingripandeinnebärtillräcklig. Detta att ett av
skall kunnaintefortsättningsvisförarbetena,ivad sägstrots som

förvar.ideniresultera tasatt unge
i 16 § LUL görbestämmelsenockså pekavillUtredningen som

harutredningenSomår.femtongripa barn undermöjligtdet att
inlåsaskunnaemellertid intebarnavsnitt 6.3.1 böriredogjort för ett

tillkopplingenundvikabestämmelsen. Förmedfall atti de avsessom
föreslagitdärförutredningen attharrättegångsbalken§2224 kap.

fasttauttrycketmedgripa ersättsuttrycket .

§§och 1411stödmedOmhändertaganden6.6.3 av
polislagen

omhändertagandeninterimistiskaavsnittbehandlar i dettaUtredningen
enligtidentifieringföromhändertagandenochpolislagen§11enligt
dessamed stödomhändertasdeFrågan§polislagen. är14 avsomom

visserligenstadgas§ polislagen atti förvar. I 17fårbestämmelser tas
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den har omhändertagits inte får underkastassom inskränkningannan
i sin frihet än påkallas ändamålet med åtgärden,som ordningenav på
förvaringsplatsen eller allmän säkerhet. Några uttryckliga föreskrifter

förvarstagande finns inte och saken harom inte heller tagits iupp
förarbetena. Att förvarstagande förekommer i praktiken torde
emellertid oomtvistligt. Om det fortsättningsvisävenvara bör få
förekomma bör uttryckligt lagstöd därför införas.

Då det gäller interimistiska omhändertaganden enligt 11 § polis-
lagen bör för bedömning behovet förvarstagandeman undersökaav av
i vilken utsträckning de bakomliggande bestämmelserna i sin tur ger
stöd för omhändertagen iatt:ta förvar. 6 kap 2 och 3en §§ utlännings-
lagen 1989:529, enligt vilka utlärming kan i förvaren tas av
polismyndigheten, deär enda dessa uttryckligt stöd förav som ger att
hålla den omhändertagne i arrest.

Enligt 13 § lagen 1988:870 vård missbrukare i vissa fall fårom av
polismyndigheten under vissa förutsättningar tillfälligt omhänderta en
missbrukare. 19 § lag föreskriver socialnämndensamma skallatt se
till den omhändertagneatt dröjsmål beredsutan vård i LVM-hemett
eller på sjukhus. Om den omhändertagne dessförinnan får i förvartas

polisen framgår inte lagtexten.av av
§47 lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård föreskriverom också

polismyndighetenatt under vissa förutsättningar tillfälligt får omhän-
derta Den omhändertagne fåren enligtperson. paragrafen föras till
sjukvårdsenhet kan stöd och behandling. Någon bestämmelsesom ge

medger förvarstagande finns inte.som
20 § lagen 1957:668 utlämning för brott, 16 § lagenom

1959:524 utlämning för brott till Danmark, Finland,om Island eller
Norge 8 och 9 §§ lagen 1970:375samt utlämning till Danmark,om
Finland, Island eller Norge för verkställighet beslut vård ellerav om
behandling, polismyndigheten befogenhetger omhänderta denatt som

Ävenskall utlämnas. i dessa fall saknas bestämmelser förvars-om
tagande.

Utredningen har tidigare påpekat det mycketär tveksamtatt om en
polisman kan omhänderta barn med stöd 21ett kap. 10§ för-av
äldrabalken och 11 § polislagen. I fall torde avsikten intevart ha varit

barn skall kunnaatt ett i förvar itas med stöd föräldrabal-arrest av
kens bestämmelse. Detsammagäller enligt utredningens uppfattning
20 § lagen 1989:14 erkännande och verkställighetom utländskaav
vårdnadsavgöranden och överflyttning barn.m.m. om av

Samtliga ovannämnda bestämmelser, med undantag för de i
föräldrabalken och 1989 års lag, torde avsedda stöd förattvara ge
förvarstagande. I fall bör denvart omhändertas interimistiskt medsom
stöd 11 § polislagen få i förvar. Enav tas uttrycklig bestämmelse om
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tilläggmedpolislagen,§ attnuvarande 17införas idärförbördetta
nödvändigtdå det äränförekommafårförvarstagande inte armat av

skälför sigi ochfinns attDetsäkerheten.ellerordningentillhänsyn
syftarll §författningari debestämmelser ävenliknande sominföra

överväganden.ytterligarekrävaemellertid tordevilketpå,
särskildavilkaoklarhetråda någonskallintedetFör omatt

vidareutredningenföreslårpolislagen,§i llföreskrifter avsessom
10 §paragrafen. 21 kap.istyckeandrairäknasdessa nyttettatt upp

§från 11undantasdärvidbörlag1989§ i årsoch 20föräldrabalken
tillämpningsområde.polislagens

14 §enligtidentifieringÄven föromhändertagandegällersåvitt
skall kunnaiförvaringavsikten arresttorde attpolislagen vara

och bördetbestämmelsen på sättetfall tillämpasIförekomma. vart
regelnföreslagnaDenså.tillämpasfortsättningsvis kunna omäven

omhän-omfattadärför ävenbörpolislagen§förvarstagande i 17
polislagen.§14stödmeddertaganden av

berusninggrundOmhändertagande6.6.4 av

underomhändertasfårberusadanträffasdenLOB§1I att somanges
hållasfåromhändertagnedenstadgas§I 4förutsättningar. attvissa

omhändertagnadet§ talasi 6ochpolisen somkvar hos om
denföreskriftuttrycklig attpolisen. Någothosförvaras om

Tankenemellertid inte.finnsiförvarifåromhändertagne arresttas
ihållaskunnaskall arrest.omhändertagnedenvaritdockhar att

bestämmelsemedkompletteras§därför 4föreslårUtredningen att en
mednödvändigtdet äri förvarfåromhändertagneden tas omattom

säkerheten.ellerordningentillhänsyn
bestämmelserfinns1990:1157järnvägssäkerhetslagen om26 §I

bl.a.omhändertajärnvägvidbefattningshavare attvissförbefogenhet
omhändertagneområde. Denjärnvägensberusad påuppträderden som

denunderbehandlasskallhanHurtimmar.längsthållas kvarfår sex
omhän-denavsikten ärOmlagen. attintedockframgårtiden av

detbestämmelseuttryckligförvar börikunnaskall omdertagne tas en
i lagen.införas
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6.6.5 Hämtning och medtagande till förhör

I 23 kap. 9 § rättegångsbalken finns bestämmelser skyldighet förom
den misstänks för brott kvar för förhör.som att Bestämmelser-stanna

innebär den inte anhållenäratt eller häktad intena skyldigärsom att
Ärkvar längre än timmar.stanna det synnerlig vikt densex attav som

kan misstänkas för brottet tillgängligär för fortsatt förhör, hanär
skyldig ytterligare timmar.att stanna Det framgå syftetsex synes av
med bestämmelsen den skall förhöras inteatt får förvaras isom arrest.
Den allmärma medborgerliga skyldigheten medverka vidatt en
brottsutredning bör visserligen inte innefatta skyldighet ocksåatt
behöva utstå förvaring i Däremot bör denarrest. misstänktär försom

brott kunna i förvarett det krävs förtas brottsutredningen skallattom
kunna genomföras. Så kan också ske, endast med stödmen av
bestämmelserna i 24 kap. rättegångsbalken. Det torde därför inte
behöva råda någon tvekan bestämmelserna hämtningatt ochom om
medtagande till förhör inte grundar befogenhet för polisen hållaatt
förhörspersoner i jfr bl.a. JO 198485arrest 135.s.

6.6.6 Handräckning och liknande ingripanden

Bland handräckningsbestämmelserna finns bara uttryckligenen som
stöd för förvarstagande, nämligen ll § lagenger 1974:202 om

beräkning strafftid, enligt vilken den skall förpassasav tillsom
kriminalvårdsanstalt för undergå påföljd tillfälligtatt får förvaras i

Övrigaallmänt häkte eller polisarrest. handräckningsbestämmelser
innehåller inga föreskrifter hur polisen skall behandla denom som
handräckningen Med beaktande bestämmelsernas syftenavser. av

utredningen dock det i de flesta fall inteanser att torde avsett attvara
handräckning skall kunna förenas med förvarstagande. Det gäller bl.a.
flertalet de bestämmelser enligt vilka polisen skall hämtaav den som

självmantinte inställer sig till sammanträde införett ellerrätten till
förrättning.någon Det är tveksamt hurannan skall tolkamera man

9 kap. 10 § rättegångsbalken, vilken tillåter den skall hämtasatt som
till sammanträde införett fårrätten omhändertas viss tid före
förhandlingen. Den har omhändertagits enligt bestämmelsensom är

5 38 kap 12 § brottsbalken, utlänningslagen 1989:529, lagen 1991:572 omsärskild utlänningskontroll, lagen 1988:870 vård missbrukare i vissa fall,om avlagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vård lagen 1991:1128om av unga, ompsykiatrisk tvångsvård, smittskyddslagen 1988:1472, vämpliktslagen 1941:967,
civilförsvarslagen 1960:741 och lagen vapenfri tjänst 1966:413.om
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ellerpolisstationenkvar påinställelseni avvaktan påskyldig stannaatt
under-får intepolismyndigheten,bestämsplats menavsomannan

påkallasvadfriheti sin äninskränkningkastas avsomannan
säkerhet.allmänellerordningenomhändertagandet,medändamålet

Även förarbetenadetframgåri lagenuttryckligenintedet sägs avom
skulle kunna kommaundantagsvisförvarstagandebestämmelsentill att

84:781983prop.propositioneniuttaladeDepartementschefenifråga.
behandlas ikunnanormalt borde settomhändertagna stort32 deatts.
rättegångsbalken är9 §23 kap.enligtdesättpå somsomsamma

Beträffandepolisstationen.för förhör påkvarskyldiga att stanna
JO-departementschefen tillhänvisade ettdessabehandlingen av

godtasundantagsvis kundedetvilket51 enligt1972JOavgörande s.
föreskriftuttrycklighölls iförhörspersoner atttrots omarrest,att

2 kap.bestämmelsen iTillkomstensaknades.förvaring i arrest av
fordrasinneburit detemellertidregeringsformen har att12 § numera

vilketrättigheterna,fri- ochgrundlagsfästadeinskränkaförlagstöd att
för-förvarstagandeJOföljdtillfått atthar avatt ansernumera

135. Av198485JObl.a.uteslutet sehelthörspersoner är sammas.
denförvarstagandehellerintemeningutredningensenligtskäl bör av

fårättegångsbalken10 §9 kap.stödomhändertagits medhar avsom
utsträckningi vilkenföreskrift. Fråganuttryckligförekomma utan om

eventuelltochmed tvånghållas kvar tasbör kunnaomhändertagneden
Dettaöverväganden.ytterligareemellertidkräverii förvar arrest

tillhämtastilltalade kaninte baratillmed hänsynsärskiltgäller att
måstevittnen. Dessutomochmålsägandenockså enrätten, utan
inställelseavvaktan påibefogenhet hålla kvar någonmed tvångatt

Utredningenvittnen.tilltalade ochhäktamöjlighetentill attanpassas
i sinsåledesvilkenbestämmelsen,ändringingendärförföreslår av

omhändertagenstöd förkanintenuvarande lydelse att ta engeanses
förvar.i

tillförasskalldenhämtningbestämmelsernahellerInte somavom
avseddatordeundersökningför attläkaretillellervårdinrättning vara

såvittförvarstagande7. bli densamma ävenbörSlutsatsenstöd förge
skyldighetpolisensföräldrabalkeni 21 kap.bestämmelserna omavser

skallvårdnad eller umgängebeslutellerdombarn närhämta ett omatt

medl990:52fall, lageni vissa7 missbrukarevård1988:870Lagen avom
psykiatrisk1991:1128lagenvårdbestämmelsersärskilda omav unga,om

1991:1137lagenrättspsykiatrisk vård,1991:1129lagentvångsvård, omom
ochtvångsvårdpsykiatriskförordning 1991:1472undersökning,rättspsykiatrisk om

brottmålpersonutredningisärskild1991:2041vård, lagenrättspsykiatrisk m.m.om ,lagenfaderskap,utredningvidblodundersökning1958:642lagen omm.m.om
1988:1472.smittskyddslagenochveterinäryrketbehörighet utöva1965:6l attom
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verkställas. Detsamma gäller 1989 lag erkännandeårs ochom
verkställighet utländska vårdnadsavgöranden. samtliga dessa fallIav
bör utgångspunkten således den blir föremål för polisensattvara som
ingripande inte får i förvar itas arrest.

andra fall detI osäkert vad lagstiftarenär har tänkt sig i frågamera
möjligheten till förvarstagande. Ett exempel 8 § lagenärom

1963:193 samarbete med Danmark, Finland, Island och Norgeom
angående verkställighet straff Där polismyndighetenattav m.m. anges
under vissa förutsättningar skall ombesörja den dömde överförs tillatt
den stat där straffet skall verkställas. I fjärde stycket paragrafsamma
föreskrivs den dömde skall överföras från Sverige tillatt, om en annan

anses den tid, under vilken han för ändamålet varit omhän-stat,
dertagen svensk myndighet, strafftid.såsom Detta tyder på attav
avsikten 8 § skall stöd för den dömdeär i förvar. Fråganatt att tage

detta gäller 22 § förordningen 1977:178är med vissaävenom
bestämmelser internationellt samarbete rörande verkställighetom av
brottmålsdom. stadgasDär polismyndigheten under vissa förut-att
sättningar skall lämna kriminalvårdsstyrelsen hjälp med föra denatt
dömde till den där straffet skall verkställas. Någon motsvarighetstat
till 8 § fjärde stycket i den nordiska lagen finns emellertid inte. Det

märkligt denna bestämmelse avseddäven stöd förattvore om vore ge
förvarstagande eftersom den intagen i förordning inte iär lag. Om-
förvarstagande fortsättningsvis skall få förekomma i de nämndanu
situationerna bör enligtdet utredningens mening komma till tydligt
uttryck i lag.

Genom utredningens enkät har det kommit fram de myndigheteratt
begär handräckning inte sällan ställer krav hur handräckningenpåsom

skall genomföras. Dessa krav leder ofta till denatt person som
handräckningen i förvar. Det kan exempelvis frågatasavser vara om

den inställasskall eller återföras till sjukvårdsinrättningatt som en
fårbara komma dit viss tidpunkt på dygnet eller under förutsättning

Underhan drogfri. mellantiden förväntar sig den myndighetäratt som
har begärt handräckning ifråga hålls i eller häkteatt arrestpersonen
eller införs till avgiftningsenhet sjukhus.på polismyndig-Enetten av
heterna har erfarenhet begäran från socialförvaltningt.o.m. av en en

i förvar i häkte desstill vårdplats kundeatt ta attom en person en
ordnas honom. Polismyndigheterna har också svårigheter med
förvaringen i på vidareväntan Utredningen, åter-transport. som

till bestämmelsernakommer handräckning i avsnitt 9.4, vill dockom
härredan betona handräckning serviceåtgärdär andraatt gentemoten

myndigheter och polismyndigheterna har ställa krav derätt påatt att
myndigheter vill utnyttja den servicen. denKan myndighetsom som
begär handräckning inte de villkor gäller för polisensacceptera som
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begärda handräck-kan polisen således inte genomföra denarbete,
i förvarkan inga förhållanden godtas någonningen. Det under att tas

tillåtet i inte i fall då den åtgärddå inte lag, deså är ens som
handräckningsbegäran i ifrågavarandebeslutadavser anses persons

intresse.eget

6.7 Hävande beslut gripandeomav

gripits skall kunna friges skälen ñrden har såFör att snartsom
frihetsberövandet har upphört föreslår utredningen bestämmelseen om
befogenhet för polisen under vissa förutsättningar häva beslutettatt

gripande.om

6.7.1 Polismans befogenhet häva beslut gripandeatt om

kap. § rättegångsbalken regleras polismans befogenhet124 7 ävenatt
misstänkt för brott.anhållningsbeslut gripa den Förärutan attsom

kunna gripas med stöd denna bestämmelse krävs detskallnågon attav
anhållningsskäl, brådskande anhållnings-finns det såär attatt ettmen

följerbeslut inte kan awaktas. Av 24 kap. 8 § rättegångsbalken att
förhöras polismanhar gripits möjligt skallden så snart avsom som

frihets-åklagare. åklagaren inte redan underrättatseller Har om
skall det enligt bestämmelse skyndsamt anmälasberövandet, samma
Åklagaren har därefter omedelbart besluta dentill honom. att om

misstänkte skall anhållas eller beslutet gripande skall hävas.om om
undantag skall överlämnas tillEftersom varje gripande utan

bedömning dessa bestämmelser medföraåklagarens attsynes en
kan häva gripande. Emellertid framgår det redanpolisman inte ett av

till rättegångsbalken det inte tanken den befogen-förarbetena äratt att
tillkomma åklagaren Processlagberedningen anfördeskallheten ensam.

NJA 1943 329:s.

till vikten då har gripits, fråganMed hänsyn någonatt,av om
möjligt har stadgats, anmälananhållande prövas attsnarast om

anhållningsmyndigheten,gripande skyndsamt skall hosgöras som
gripne skall anhållas eller friges.har besluta, den Klart är,att om

gripne kan, då skäl därtill, sådan anmälanden äroatt utan genast
frigivas.
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Processlagberedningen utvecklade dock inte vilka omständigheter som
skulle kunna motivera den gripne friges innan gripandet haratt
anmälts till åklagaren.

Frågan bör ha häva beslut gripanderätt ettatt togsom vem som om
1983 häktningsutredning Gripen-anhållen-häktad,årsävenupp av

SOU 1985:27 150 f., för provisoriskaansåg att ansvarets. som
frihetsberövanden i fortsättningsvisavvaktan häktningsbeslutetpå även
skulle vila åklagaren.på Detta kom enligt häktningsutredningenansvar
till uttryck reglerna polisens skyldighet anmälaatt ettgenom om

tillgripande åklagaren reglerna församt genom om vem som svarar
anhållningsförhör, anhållningsbeslut och häktningsframställning.

Enligt då gällande lagstiftning skulle anhållningsförhöret alltid hållas
åklagaren. Praxis hade enligt utredningen emellertid utvecklats såav

polisman oftast själv höll förhör misstänktemed den innan hanatt en
anmälde gripandet till åklagaren. gripandetDessutom anmäldes endast

falli de då det fråga anhålla den misstänkte. Utredningenattvar om
föreslog med anledning denna praxis förhöret med den gripneattav
skulle få hållas antingen polisman eller åklagaren. Om detav en av
vid polisförhöret kom fram skäl för häktning inte längre förelågatt
borde polisen vidare få frige den misstänkte anmäla gripandetutan att
till åklagaren. fall skulle frihetsberövandetI enligt utredningensannat
förslag skyndsamt tillanmälas åklagaren.

Regeringen godtog utredningens förslag polisman skulle hållaatt
anhållningsförhör först anmäla gripandet till åklagarenutan att men
avvisade förslaget polisen generellt fåskulle häva beslutatt om
gripande. Departementschefen anförde prop. 198687:ll2 f.:45s.

polisman för in den gripne polisstationenNär på hanrapporteraren
frihetsberövandet till sin förman i allmänhet det vakthavande
befälet. Det ankommer förmannen prövningpå göraatt en av
grunderna för frihetsberövandet. Om han kommer fram till att
gripandet felaktigt häver han detta. prövning inomDenna skervar

för allmänna regler polisens verksamhet.ramen om

Departementschefen anförde vidare generell befogenhet föratt en
polisen häva beslut gripande skulle innebära polisen fickatt attom
fatta negativa anhållningsbeslut. Eftersom för anhållnings-ansvaret

fortsättningsvisbeslut borde åvila åklagaren,även borde det enligt
departementschefen i princip också ankomma åklagaren fattapå att
beslut frigivande gripna Departementschefen fortsatteom av personer.
anförda 47:s.prop.
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sagda innebär givetvisDet inte det skulle förbjudet förattnu vara
förman inom polisen, vakthavande befäl,exempelvis iett atten

med polismansamband gripandetatt rapporterar t.ex.en om-
rubricera frihetsberövandet till omhändertagande enligtatt avse

§ polislagen13 eller häva gripandet identifierings-på grund attav
misstag skett eller gripandet någon anledning äratt av annan
uppenbart oriktigt. Men gripandet har resulterat i anhåll-ettom
ningsförhör, bör åklagaren skäl föreliggernämnts avgörasom om
till anhållande och häktning.

överväganden6.7.2

Gällande kan således i fall innefatta befogenhet förrätt vart anses en
förman inom polisen frihetsberövande honomprövaatt ett som en
underställd polisman företagit,har vilket skulle följanärmast av
allmänna grundsatser polisens verksamhet. Prövningen leda tillkanom

förmarmen rubricerat frihetsberövandet han någonatt attom om anser
bör åberopas eller tillgrund han häver frihetsberövandetattarman om

han det uppenbart oriktigt. Utredningenär dennaatt attanser anser
befogenhet bör lagfästas i avsikt undanröja den tveksamhet kanatt som

länge befogenheten endast vilar allmänna grundsatser.uppstå så på
Dessutom finns det enligt utredningens mening skäl övervägaatt om
inte polisens befogenhet häva beslut gripande borde utvidgas.att om

Vad talar för polisen bör ha ökade möjligheter hävaatt attsom
beslut gripande framför allt det konstitutionella inteskälär attom av
bör tillåtas frigivningen försenas administrativa åtgärder,att av
exempelvis den skall friges föras till polisstationen i detmåsteatt som
enda syftet beslutet gripande skall kunna hävas. Europakon-att om
ventionen bygger principen varje frihetsberövandepå skallatt vara
lagligt, dvs i överensstämmelse med den nationella lagen.stå Ett
frihetsberövande förutsättningarnainte upphör enligt denså snartsom
nationella lagen har upphört därför konventionsstridigt. Ocksåär
ändamålsprincipen, indirekt uttryckt i 2 kap. 12 § andra stycket
regeringsformen, medför frihetenden berövad skall frigesäratt som
så frihetsberövande inte längre behövs för det syfteuppnåsnart att

i tillämpade paragrafen.den Mot öka polisens befogen-attsom anges
heter i detta avseende talar den tidigare principennämnda attom
åklagaren bör fatta alla beslut berör den har gripits.som som
Utredningen emellertid inte kunnat finnahar de skäl bäratt som upp

principen förden starkare respekten Europakonventionen ochänär
regeringsformen. Riksåklagaren tycks också eller har åtminstonevara
varit benägen längre departementschefen i den tidigareänatt
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RÅ-nyttnämnda propositionen. I 19882 anförde riksåklagaren
sålunda:

RÅ:sEnligt mening bör polis de exempel iutöver angettssom
propositionen kunna frige gripen det, innan anhåll-en person om
ningsförhör inletts och anmälan gripande inte heller gjorts tillom
åklagare, framstår uppenbart gripneden inte längre skallattsom

frihetsberövad, identiteten fastställtspåt.ex. Snattarevara om en
och anhållningsskäl därför inte längre föreligger. anhållnings-Har
förhör hållits bör däremot frågan fortsatt frihets-berövandeom
underställas åklagarens prövning.

Utredningen i likhet med Riksåklagaren polisens befogenhetattanser
frige gripen bör begränsas till de situationer då det uppenbartäratt en
det inte längre finns skäl för gripandet. innefattarDetta bådeatt

situationer då gripandet oriktigt från början och situationer då detvar
grund ändrade förhållanden inte längre finns för gripandet.på skälav

omfattas de fall gripandeDessutom då beslutet hävs ersättsom men
beslut frihetsberövande, i praktikennågot vilket endastannatav om

innebär omrubricering. Uppenbarhetsrekvisitet medför dock atten
polisen alltid skall lämna för den gripne till åklagarenöver ansvaret

fort det uppkommer tveksamhet huruvida det finns skäl hållaså attom
den gripne eller till Riksåklagaren utredningenkvar I motsats anser

dock polisen bör ha befogenhet häva gripandeatt att ett oavsettsamma
Ävenanhållningsförhör hållits eller det först underom om

anhållningsförhöret kommer fram det inte längre finns skäl föratt
gripandet talar konventionshänsynen lika starkt för den gripne inteatt
skall behöva bli frigiven. frihetsberövandet välvänta på När haratt

till åklagarenanmälts och åklagaren således har tagit böröver ansvaret
polisen emellertid inte ha befogenhet fatta beslut frigivning.att om

Utredningen föreslår således bestämmelse befogenhet fören om
polisen häva beslut innan frihetsberövandet hargripandeatt om
anmälts till åklagaren, uppenbart inte finnsdet det skäl forär attom
fortsatt frihetsberövande. bör enligt utredningen iDet första hand

polismyndighetenankomma på häva gripande, uppgiftatt ett en som
tillbör kunna delegeras vakthavande befäl eller befatt-någon arman

i befälsställning.ningshavare Om det redan i omedelbar anslutning till
gripandet framstår uppenbart inte finns fördet längre skälattsom
gripandet, bör dock den polisman beslutat gripandetäven som om
kunna häva beslutet. bör i praktiken framför bli frågaDet allt fallom
då polismarmen upptäcker har begått misstag.han sådanaIatt ett

bör framhållit,situationer det, utredningen tidigare har intesom
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krävas den gripne förs till polisstationen i det enda syftet däratt att
kunna friges.

8 Underrättelseskyldighet

Enligt artikel 5:2 i Europakonventionen skall ochvar en som
möjligt och på språk han förstår, under-arresteras, snarast ett som

skälen förrättas åtgärden och varje anklagelse honom.motom om
Denna underrättelseskyldighet gäller enligt Europadomstolen alla som
berövas friheten fallet Van der Leer. Bestämmelser skyldighetenom

underrätta omhändertagen anledningen till frihetsberövandetatt en om
Ävenfinns i 15 § polislagen och § LOB.7 i 24 kap. 9 § rättegångs-

balken finns regel underrättelseskyldighet, enligt vilken denen om
anhålls skall få besked vilket brott han misstänkt förär samtsom om

grunden för anhållandet. Detsamma gäller då anhållningsbeslutett
verkställs. Bestämmelsen omfattar emellertid inte den grips medsom
stöd 24 kap. § första7 stycket rättegångsbalken. JO har tidigareav
anfört det uttrycklig föreskrift saknas, böratt oavsett att anses som en
tjänsteplikt för polisman vid gripande underrätta den gripneatten om
anledningen till åtgärden JO 1969 92. Utredningen delar JO:ss.
uppfattning polisen, uttryckliga föreskrifter,även skyldigäratt utan

underrätta gripen, dennaär skyldighetatt atten person som men anser
bör lagfastas. Bestämmelsen i 24 kap. 9 § rättegångsbalken bör därför
ändras så den uttryckligen blir tillämplig denpå gripsävenatt som
med stöd 24 kap. § första7 stycket rättegångsbalken.av

För den frihetsberövade skall underrättad i enlighet medatt anses
vad föreskrivs i lag måste det krävas informationen lämnas påattsom

språk han förstår. Utredningen därför det inteett attsom anser
uttryckligen behöver underrättelsen skall lämnas språkpåatt ettanges

den frihetsberövade förstår.som

6.9 Förhör

16I § polislagen finns bestämmelse den har omhän-atten om som
dertagits skall förhöras. Utredningen polisen bör ha möjlighetattanser

i omedelbar anslutning till ingripandet förhöra denävenatt som
avlägsnas. Förhöret skall i första hand de faktiska omständigheteravse

föranledde ingripandet kan också i förekommande fall syftasom men
till utreda brott. Den dokumentation omhändertagandenatt av som
utredningen har tagit del visar förhörsbestämmelsen förattav
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inte alltidvilket tyder på detinte iakttas konsekvent,närvarande att
fortsättningsvis intebör därförförhör. Dethållafinns behov attav

förhör.obligatoriskt hållaattvara
till ingripandetanslutningi omedelbarskall hållasAtt förhöret
skall förhöras ihålla kvar dentillåtetdet intemedför är attatt som

till stånd. Polisen kanskall kommaförhöret kunnaavvaktan på att
rättegångsbalken använda23 kap.vid förhör enligtlika litealltså som

skall förhöras lämnaförmå denform föri någontvång attatt som
uppgifter.

lämpligentill polisstationen kanavlägsnasmed denFörhör som
platsenhinder förhöret hålls påingethållas där. Det möter attarmars

ingripandet.för

Övriga6.10 överväganden

olika4.3.4 finns det iför i avsnittredogjortSom utredningen har
poliser. Engäller andra tjänstemänregler änspecialförfattningar som

fallet med lagentill polislagen. Såregler hänvisardel dessa är t.ex.av
övervakning. Enligt 3 §vid polisiärkustbevakningens medverkanom

befogenhetkustbevakningstjänstemani denna lag har somsamma
avvisa,polislagennuvarande 13 §polisman enligttillkommer att

uppträdande isittbl.a. denoch omhändertaavlägsna som genom
fara föromedelbarordningen ellertill sjöss utgörtrafiken stör en
§upphäva 13 andrautredningens förslagföljddenna. Som atten av

kustbevaknings-utredningen ocksåpolislagen föreslårstycket att
bort.till sjössomhändertabefogenhettjänstemans tasatt personer

befattningshavare vid järnvägvissajärnvägssäkerhetslagen26 § ger
ellerordningenomhänderta bl.a. denbefogenhet störatt som

omhändertagandejärnvägsdriften. sådanti Ettsäkerhetenäventyrar
liteti förvar, likastöd för tagandebestämmelsentorde, i den mån ger

polislagenstycketenligt 13 § andraomhändertaganden varasom
39 § lagentorde gällaEuropakonventionen. Detsammaförenligt med
förman fårenligt vilkenkrigsmän,disciplinförseelser enm.m.,avom

ordningen ellerden allmännakrigsmanomhänderta störsomen
disciplinen.fara för Detförsvarsmakten ellerordningen inom utgör en

utredningens direktiv föreslåemellertid inte omfattastorde attav
författningar.ändringar i dessa

sarnhällsviktiga anläggningarskydd för1990:217I lagen m.m.om
och skyddsvaktsbestämmelser polismansskyddslagen finns om

och tillfälligt omhändertaavvisa, avlägsnabefogenhet att personer.
vid skyddsobjektinom ellerEnligt § skyddslagen får12 etten person

förbud gälleröverträder pånågotomhändertas, sompersonenom
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grund beslut enligt skyddslagen, vägrar på begäran lämnaav att
uppgift sin identitet eller lämnar uppgifter skäligen kanom antassom

oriktiga eller vägrar underkasta sig kroppsvisitation. Enligtattvara
29 § får inom militärt Skyddsområde tillfälligt omhän-etten person
dertas bryter någon bestämmelse enligt lagen ellermotom personen
vägrar på begäran visa identitetshandlingaratt eller bevisupp om
tillstånd uppehålla sig inom området. Det enligtatt är utredningens
uppfattning osäkert dessa bestämmelser avseddaär stöd förattom ge

Åfrihetsberövande i Europakonventionens mening. sidan får ettena
tillfälligt omhändertagande med stöd skyddslagen bestå tillav upp sex
timmar, vilket talar för det vid prövning i Europadomstolenatt en

Åskulle komma betraktas frihetsberövande. andraatt sidanettsom
finns det inga uttryckliga bestämmelser omhändertagen fårattom en
förvaras i vilket skulle kunna tala för För det fallarrest, motsatsen.

omhändertaganden enligt skyddslagen skulleatt innefatta frihets-
berövanden det nödvändigtär ställning till sådana in-att ta om
gripanden förenligaär med Europakonventionen. Utredningen anser
det framför allt tveksamt Europadomstolen skulle godta frihets-om
berövande den har överträtt förbud gäller grundpåettav som som av
beslut enligt lagen 12 §. Enligt utredningens uppfattning detär
vidare osäkert vad egentligen med den har brutitattsom avses som

någon bestämmelse i lagen får omhändertas 29mot §. Det därförär
svårt förutse hur Europadomstolen skulle ställaatt sig till sådantett
omhändertagande. För ställning till tillfälliga omhändertagan-att ta om
den enligt skyddslagen bör betraktas frihetsberövanden ochsom om
de i fallså konventionsenliga,är fordras ytterligare överväganden med
utgångspunkt framför allt från skyddslagens syfte. Det torde inte ligga
inom för utredningens uppdrag göra överväganden detattramen av
slaget.

å
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7 Befallningsrätten

Utredningen föreslår det införs bestämmelseatt i polislagenen om
polismans befogenhet och skyldighet meddela tillsägelseratt och andra
befallningar.

Innebörden polisens befallningsrättav

Polisens rätt meddela tillsägelser, denatt s.k. befallningsrätten, kan ta
sig många skiftande uttryck. Förutom tillsägelser kan befall-genom
ningar meddelas exempelvis tecken eller signaler ellergenom genom

områdeatt spärrasett prop. 199091:129 25. Denav egentligas.
innebörden befallningsrätten är emellertid oklar.av Framför allt är

flytandegränsen mellan befallning och upplysning elleren en en
anvisning, eftersom effekten dessa ofta blir densamma. Människorav
i allmänhet torde nämligen inte ha någon möjlighet skilja mellanatt en
regelrätt befallning, de skyldigaär åtlyda, och upplysningsom att en
eller anvisning det lämpligaste förfaringssättett.ex. iom vissen
uppkommen situation. Man godtar därför oftast vad polisman sägeren

närmare reflekterautan att över är detgöra enligttvungenom attman
vad föreskrivs i lag eller författning.som annan

Att befallningsrätten ibland kan vålla svårigheter har framkommit
på utredningens enkät. Av dessa framgårgenom svaren det polisenatt

ibland uppfattar det besvärande befallningar inte alltidatt ärsom
sanktionerade. Utredningen emellertid för sin del polisenanser att
inte bör meddela befallningar inte kan förenas med någon formsom

tvång, eftersom befallning enligtav utredningens uppfattningen bör
definieras tillsägelse ellersom en uppmaning kantypannan av som

följas någon form tvång den inte átlyds.av En befallningav om är
således ingripande i den bemärkelseett utredningen har redogjortsom
för i avsnitt 4.1. Kan polisman inte lagligen ingripa meden tvång för

förmåatt åtlyda befallning,att bören polismannenperson en
följaktligen inte heller meddela någon befallning. Detta hindrar inte att
polismannen kan lämna upplysning eller anvisning, det skeren påom
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skyldigfråga intei är attframgårdetsådant sätt attatt personenett
polismannenKåtlyda

befallningsrättenBestämmelser om

förutsättningardebestämmelseruttryckligainte någrafinnsDet om
Ibefallningar.meddelapolisen skallföruppfylldaskall attvarasom

intetillsägelsersådanadockhävdaspolislagentill attförarbetena som
kanrättigheternafri- ochmedborgerligai deingreppmedför något

den allmännamedi föreningpolislageni 8 §bestämmelsenstödjas på
l98384:1l1§ prop.i luppgifterpolisensreglering gessomav

78.och74s.
bestämmelserÄven närgenerellafinns någraintedet omom

vissa bestäm-för sigi ochdockdetfinnsmeddelas,fårbefallningar
föruttrycksådantuttryck. Etttillkommerbefallningsrättendärmelser

§i 13bl.a.förekommeravvisabegreppetbefallningsrätten är som
blivitharnågonspråkbruk talarvanligti attDåpolislagen. omman

inte något änoftastvisserligen annatlokalfrånavvisad manmenaren
in,kommainte fårhanupplyst t.ex.blivitharvederbörande attomatt

awisandeordningen. Etthan störförberusad ellerhanför är attatt
emellertidmeningutredningensenligttordemeningpolislagensi

område ellerlämnanågonpolisen ettattinnebära att uppmanar
befallning. Om denord frågaandrameddet är om enutrymme -

vidtapolisenfårbefallningenefterkommeravvisad inte merärsom
bestämmelser. Denandrastödmedåtgärderingripande somav

ordning kan,allmänhanlokal för störavvisas frånexempelvis atten
§stöd 13medavlägsnaslokalen,lämnarfrivilligtintehan avom

enligtpolislagen13 §iawisandeBestämmelsenpolislagen. gerom
vidtabefogenhetsigi någoninte attsåledesmeningutredningens

åtgärder.konkretanågra
trafiken,föranvisningmeddelaockså ha rättPolisman attanses
vägtrafik-§enligt 8vägtrafikantframgårindirektvilket att enav

särskildamed1964:167i b § lagenfinns 6anvisningsådanexempel påEtt en
fårfalli vissapolismanvilkenenligtlagöverträdare,bestämmelser enungaom
påskadaeller begränsaavhjälpaföråtgärdervidta attanmoda al:personungen till be-förarbetenaskyldig till. lgjort sighardenbrottgrund ett ungesomav polisensfrivilligt ochheltåtagande måste attdenframhållsstämmelsen att varaunges

befallning prop.uppfattasdenframföras såfårdärför inte attanmodan som en
1987882135 28.s.

innebäraawisande tordedock begreppet2 polislagen hävdastill attkommentarenI
byggnad Berggren-ellerområdein ikommafrånhindras ettatt enatt personen

uppl. 113.2kommentar,EnPolislagen,Munck: s.
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kungörelsen skyldigär åtlyda sådan anvisning.att Denna bestämmelse
riktar sig emellertid endast till vägtrafikantema och bör rättsligen
knappast kunna åberopas stöd för polisens befogenhet meddelasom att
sådana anvisningar. En anvisning för trafiken torde ibland innefatta
någon form befallning enligt utredningens definition, exempelvisav

uppmaning att starma.en
Någon allmän straffsanktionerad skyldighet åtlyda polismansatt

befallning finns inte, väl bestämmelser straffansvar förmen om
ohörsamhet i vissa situationer. Den inte efterkommer befallningarsom
meddelade då folksamling allmänstör ordning kan, enligt 16 kap.en
3 § brottsbalken, dömas för ohörsamhet ordningsmakten. Likasåmot
stadgas i 8 och 164 §§ vägtrafikkungörelsen för vägtrafikantansvar

inte lyder polismans anvisning för trafiken.som en

överväganden

Mot bakgrund det saknas bestämmelseratt vilka förutsättningarav om
skall uppfyllda för polisen skall få meddela befallningar,som attvara

har utredningen övervägt behovet allmän bestämmelseav en om
befallningsrätten.

Vad talar införa sådan bestämmelseemot att bl.a.är densom en
omständigheten polisen ändå ha befogenhetatt meddelaattanses
befallningar i situationer då polisen har möjlighet ingripa medatt
tvång. Det skulle alltså ligga i sakens polisen kan meddelanatur att
befallningar i de fall då ingripande åtgärder kan vidtas. Det kanmer
enligt utredningens mening inte heller hävdas befallning innebäratt en

begränsning de mänskliga fri- och rättigheterna ochen denav av
anledningen kräver lagstöd. Befallningen medför dock sådanen
begränsning, antingen vederbörande frivilligt sig efterrättar befall-
ningen eller polisen genomför åtgärden med tvång. Det torde dock inte
betyda det konstitutionella skälatt krävs lagstöd för befallningen.av

främstaDet skälet för införa bestämmelse befallnings-att en om
rätten är bör försöka reglera polisensatt alla befogenheterman att
ingripa enskilda medborgare. En befogenhetmot för polisen företaatt
tämligen ingripande åtgärder medför inte heller med nödvändighet
befogenhet företaäven mindre ingripandeatt åtgärder jfr fallet
Deweer. Den omständigheten det inte finns några regleratt torde
också ha medverkat till den osäkerhet råder i fråga befall-som om
ningsrätten. Det bör därför huvudöver undvikas polisentaget att
måste söka stöd för åtgärd i vad kanen resonemang om som anses
ligga i sakens En bestämmelse befallningsrättennatur. skulleom
dessutom syfta till påminna vikten polismannen,att innanattom av
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kanbefallningenför sigklartbefallning, görmeddelarhan omen
utredningensenligtvisar dettaSammantagetpå något sätt.sanktioneras

iinförasbörbefallningsrättenbestämmelseallmänmening att omen
polislagen.

befallningaromfattaendastbestämmelse börsådanEn som
ingripande.beslut någotfattatpolisen harmeddelas innan annatom

inommeddelasanvisningarsådananämligen frånsigskiljerDe som
redan fattatpolisentvångsåtgärd. Harbeslutadredanför enramen
rättigheter,fri- ochinskränker någonsingripandebeslut ett somom

behövs föranvisningarmeddela depolisen ocksåfår att genom-som
vilkenden hosPolisen kantjänsteåtgärden.föra t.ex. uppmana

Polisen kandörren.frivilligtföretas öppnaskallhusrannsakan att
polisstationsigbefinner påtill denanvisningarockså lämna ensom

1971säkerhet NJAordning ochupprätthållabehövs fördet attom
behöveranvisningar245 meddela sådanabefogenhetPolisens atts.

lagstöd.ytterligareuppfattning inteutredningensenligt
företabefogenhetpolisen harsituationer dåframför allt i attDet är

rörelsefriheteniinskränkningarinnefattaringripanden somsom
ellertillsägelsermeddelabefogenhethaockså behöverpolisen att

innan hanpolisman,vanligt exempel ärbefallningar. Ettandra att en
13 §stödmedfrån platsenavlägsnabeslutar avatt personen

sitt ordnings-upphöra medvederbörandepolislagen, attuppmanar
polismanlämna platsen. Ett ärbeteende ochstörande attannat somen

denefterlystokänd äranledninghar att anta att uppmanarpersonen
polismannenrisk förhan medtala är,okände att annarsatt om vem

befallningsrättenbestämmelseomhänderta honom. Enbeslutar att om
får meddelapolisman någonföreskriftinnehålladärförbör attom en

honomberövabefogenhetharpolismannenbefallning attomen
rörelsefri-inskränka hanseller påhonom sättavlägsnafriheten, annat

varjebetydelsenframhållabör ocksåBestämmelsenhet. attav
polismanmöjligt. Enåtgärdlindrigmed såbör lösasproblem somen

meddelaskyldigdet,situationen medgerdärför,bör att envaraom
klartOm det ståringriper något sätt.innan han på attbefallning annat

dockåtgärd bör polismannenotillräckligskullebefallning utgöra enen
ingripa direkt.kunna

enligti 13 § polislagenavvisandebestämmelsenEftersom om
konkretavidtabefogenhet någrainteuppfattningutredningens attger

betydelse densjälvständig utöverinte heller någondenåtgärder har av

skyldighet åtlyda sådana3 uttryckligi finnsintasgäller demdet attDå arrestsom
och anhållnabehandlingen häktadeförordningen 1976:376anvisningar 2 § avom

m.fl..
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utredningen föreslagna bestämmelsen befallningsrätten. Utred-om
ningen föreslår därför uttrycket avvisa fåratt utgå 13 § polislagen.ur

Enligt utredningens mening bör den lagstadgade skyldigheten att
Ävenåtlyda polismans befallning inte utvidgas. det i och för sigom

tänkbart införa allmän lydnadspliktatt skulle detvore sarmolikt inte
effektiv åtgärd lydnadsplikten straffsanktionerad.vara en ens om vore

Om det: erforderligt bör i stället möjligheterna till ingripandeanses
med direkt tvång ökas i de enskilda fallen.
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Åtgärder8 vid större evenemang m.m.

Utredningen behandlar i detta kapitel polisens befogenheter ingripaatt
ordningsstörningar i samband medmot större eller andraevenemang

speciella händelser då många människor samlas. Inledningsvis redogör
utredningen för vissa bestämmelser har betydelse för polisenssom
möjligheter ingripa i sådana situationer, nämligenatt brottsbalkens
bestämmelser upplopp, våldsamt upplopp och ohörsamhetom mot
ordningsmakten reglerna upplösning allmännasamt om av samman-
kornster och offentliga tillställningar. Utredningen lämnar också en
redogörelse för vilka ingripanden faktiskt förekommer.som

Utredningen polisen bör ökade möjligheter ingripaattanser att
ordningsstörande folksarnlingar och föreslår därförmot bestäm-en

melse polisen befogenhet avlägsna den deltar iattsom ger som en
folksamling den allmännastör ordningen eller utgör omedelbarsom en
fara för ordningen. Däremot uppställs inte något krav denpå att
enskilde deltagaren skall ha bidragit till ordningsstörningen.

Utredningen föreslår vidare det införs särskild bestämmelseatt en
polisens befogenhet ingripa för verkställa beslutatt attom ett om

upplösning allmän sammankomst eller offentlig tillställning.av en en
Bestämmelsen innebär polisen får avlägsna deltagare och andraatt som
inte lämnar platsen sedan beslut upplösning har tillkännagetts.ett om

Slutligen utredningen också frågan polisen har till-tar upp om
räckliga möjligheter ingripa för förebygga ordningsstörningar.att att
Utredningen föreslår därvidlag bestämmelse befogenhet fören om
polisen ellerspärra på förbjuda tillträdesätt tillatt visstannatav ett
område eller det behövs för polisen skall kunnautrymme attom
upprätthålla ordning och säkerhet. Dessutom föreslår utredningen att
polisen får uttrycklig befogenhet avlägsna den överträderatt ettsom
sådant tillträdesförbud.

1 Inledning

sambandI med större och andra speciella händelser ställsevenemang
polisen ofta inför särskilt krävande uppgifter, vilka medför arbetetatt
måste utföras delvis på vidsätt vanligaän ordningsstörningar.annat
Utredningen har fått i uppgift allmängöra och heltäckandeatt en

insatser frånöversyn polisens sida i samband med speciellaav
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bakgrund denna översynolika slaghändelser att motsamt avav
anledning till.lagstiftningsåtgärderföreslå de översynen gersom

behov kanuppmärksammas detsärskiltdirektiven börEnligt som
förhindra allvarligaåtgärderförebyggandefinnas attatt genomav

dock, medtill stånd.ordningsstömingar kommer Det poängteras
1990911129 ändringarpropositionenuttalanden ihänvisning till om

gällande regler generelltenligtpolisenrättegångsbalkeni attm.m.,
ingripandendet gäller akutabefogenheterväl awägda närtorde ha

frågasituationer det häri sådana ärordningsstörningarmot om.som
Riks-föranleddes bl.a.propositionDen attavsom avses ovan

tagiti juli 1990 hadetill regeringeni skrivelsepolisstyrelsen uppen
i folksam-ingripa deltagaremöjligheterpolisensfrågan motatt enom

avsikt detordningen. Iden allmänna göraallvarligtling stör attsom
misstänkt för ohörsamhetgripa denför polisen ärmöjligt motatt som

straff-i skrivelsenRikspolisstyrelsenföreslogordningsmakten, att
Riks-till fängelse i högst två år.skulle höjasmaximum för brottet

borde kompletteras13 § polislagenframhöll vidarepolisstyrelsen att
förutsättningar skullevissa görabestämmelse under ävenmed somen

ordnings-deltagit iomhänderta dentillfälligtmöjligtdet att som en
bidragit tillför del hafolksamling, störastörande attutan att egen
författningsändringarföranledde dock ingaSkrivelsenordningen.

tillräckliganuvarande reglernadepartementschefen deansågeftersom
allmänsin uppgift upprätthållafullföljapolisen skulle kunnaför attatt

departementschefen iutveckladeoch säkerhet. Däremotordning
samband medipolisen kan och börpropositionen sin på hur agerasyn

in-framför alltvarvid tvåordningsstörningar,allvarliga typer av
omhän-nämligen gripandebehandladesgripanden närmare, samt

stöd 13 § polislagen.dertagande med av
inledningsvis denDepartementschefen konstaterade att som var

gripasinte kundeordningsmaktenohörsamhetmisstänkt för mot
fängelse i högst månaderstraffmaximum för brotteteftersom är sex

höjning straffmaximum, såsomnormalstraffet böter. Enoch är av
sigemellertid inte iföreslagit, skullehadeRikspolisstyrelsen ge

normalstraffet ändåeftersommisstänktmöjlighet gripapolisen att en
därför inte skälDepartementschefen fannförbli böter.skulle att

straffskalan.ändringöverväga aven
gripaofta fanns skälDepartementschefen anförde vidare det attatt

förfolksamlingar misstänktaordningsstörandeienskilda deltagare som
exempelvisordningsmakten,brottslighet ohörsamhetän motarman

tillgreppsbrott ellerskadegörelse ellerhot,misshandel, olaga grov
enskilda deltagareingripandenbrott. Vidmedverkan till sådana mot
händelseförloppetrisk förkunde det också finnasi folksamling atten

blev tillämplig. Normal-upploppbestämmelsenutvecklades så att om
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påföljden för detta brott inte böter, varför detär regel möjligtsom var
gripa den kunde misstänkas för sådant brott. Detsammaatt ettsom

gällde enligt departementschefen den misstänkt för våldsamtsom var
upplopp-

Då det gäller omhändertagande med stöd 13 § polislagenav
betonade departementschefen vikten förutsättningarna föratt ettav
omhändertagande i varje enskilt fall,prövas de praktiskaoavsett
problem det medföra.kan Någon ordning kan enligt utred-arman
ningens mening inte heller Principen individuellaccepteras. om
prövning varje ingripande har under tid aktualiserats iav senare
polisarbetet, framför allt till följd flertal JO-beslut, ocksåettav men

den utbildning genomfördes inför EM i fotboll. Eftersomgenom som
utredningen föreslår möjligheten till tillfälligt omhändertagandeatt
med stöd 13 § polislagen avskaffas, utredningen integår in hurpåav
den nuvarande bestämmelsen bör tillämpas.

8.2 16Bestämmelserna i l 3kap. §§ brottsbalken-

8.2.1 Rekvisiten för upplopp, våldsamt upplopp och
ohörsamhet ordningsmaktenmot

Straffbestämmelserna i 16 kap. l 3 §§ brottsbalken är bety-storav-
delse för polisens arbete för komma till med omfattanderättaatt
ordningsstörningar. Innan utredningen ingår frågannärmare på om
vilka åtgärder förekommer och bör förekomma för ordningenattsom
skall kunna upprätthållas i situationer då människormånga samlas, kan

redogörelse för rekvisiten för brottennärmare upplopp, våldsamten
upplopp och ohörsamhet ordningsmakten intresse.mot vara av

För straffansvar för upplopp skall inträda fordras enligt 16 kap.att
§ brottsbalken1 folksamling dels visar uppsåt med förenatatt atten

våld sig myndighet eller eljestsätta framtvinga eller hindramotupp
viss åtgärd, dels den därigenom allmän ordning.stör Dessutomatt
fordras myndighet har meddelat skingringsbefallning efter detatt en

folksarnlingen har visat sitt ordningsstörande elleruppsåt försöktatt
tvinga fram eller hindra viss Omåtgärd. skingringsbefallningenatt

åtlyds kan bara anstiftare och anförare dömas för upplopp.
våldsamtFör upplopp fordras enligt 16 kap. 2 § brottsbalken att

folksamlingen har sådant i 16 kap. §uppsåt 1 densamt attsom anges
gått till förenathar våld å eller egendom. kravNågot påperson

skingringsbefallning ställs däremot inte eftersom det har ansettsupp
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straffansvar bör inträda någon myndighet närvarandeäratt oavsett om
eller NJA 1948 346.s.

ohörsamhet ordningsmalcten i 16Bestämmelsen kap. 3 §motom
brottsbalken förutsätter deltagare i folksamling allmänstöratt som
ordning antingen underlåter efterkomma befallning haratt som
meddelats för ordningens upprätthållande eller intränger på område

har blivit fridlyst eller för ändamål.avspärrat sammasom
Utredningen har funnit det råder delade meningar innebördenatt om
det för upplopp och våldsamt upplopp villkoret attav gemensamma

folksamlingen visar med förenat våld sätta siguppsåt att motupp
myndighet. Innebörden begreppet störande allmän ordningavav

inte heller given. kan därför finnas intresseDetär närmareattav
analysera betydelsen dessa båda begrepp.av

8.2.2 sigInnebörden begreppet sätta motav upp
myndighet

det betänkande låg till grund för utformningen 11 kap.I som av
strafflagen, vilket i sin utgjorde underlag för 16 kap. brottsbalken,tur
anförde straffrättskommittén NJA 1948 343:s.

Med sig myndighet vad i SL 10:7 beskrivessättaatt motupp avses
med våld sig verkställighet offentligsåsom sättaatt emotupp av

myndighets bud eller tvinga till ämbetsåtgärd.den någon Detatt
viktiga fallet folksamlingen hindrapraktiskt har uppsåtatt att

myndighets ämbetsutövning tydligare inbegripet undertorde vara
det föreslagna uttrycket det i gällande lag begagnade.under Enän
folkmassa, allenast det myndighet den ickepå sättet trotsar attsom
efterkommer myndighets skingringsbefallning, eller, t.ex. av
nyfikenhet, område, kan icke hapåtränger avspärrat anses
ådagalagt sig myndigheten. folkmassauppsåt Attsättaatt motupp

underordnad polismans befallning heller i föricke ochärtrotsar en
sig tillräckligt för harskall kunna den ådagalagtatt attman anse,
sådant uppsåt.

Straffrättskommittén ville vidare med myndighetmotangrepp
fall, folksamlingenjämställa där syftade till våld ellerå person

dylikt anförde straffrätts-egendom eller brott. Som skäl för detannat
kommittén NJA 1948 342:s.

vid utformningen ifrågavaran-bestämmelserna förav om ansvar
de gärningar torde avgörande betydelse inte böra tillmätasnågon
den omständigheten huruvida folksamlingens uppträdande innebär
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myndighet. Från det allmännas synpunkt detett motangrepp synes
tämligen likgiltigt, folkmassa riktar sitt direkt motom en angrepp

myndighet eller den ordning samhället hjälpmedmoten som av
sina myndigheter söker upprätthålla. frånDet torde samhällets
synpunkt icke finnas tillräckliga skäl skillnad mellangöraatt t.ex.
det fallet, vid hyreskonflikt folkmassa ådagalägger uppsåtatt en en

hindra verkställigheten vräkningsdomar och det,att attav en
folkmassa under strejk ådagalägger med hindrauppsåt våldatt
arbetsvilliga från upprätthålla driften.att

Departementschefen anförde däremot NJA 1948 345:att s.

skulle...det alltför långt tillgå upplopp hänföra varjeatt attvara
störande ordningen sker folksamling ådagaläggerattav som genom

siguppsåt myndighet, våldsätta å ellerövaatt motupp person
egendom eller begå brott. folkhop,En exempelvis vidannat som

dansbana ordningen intaga hotfullstör hållningatten genom en
misshaglignågon låter det härvid,mot stannaperson men synes

mig ickesålunda enbart denpå grund böra drabbas denav
förhållandevis straffbestämmelsen för upplopp.stränga Utmärkande
för brottdetta mig...böra folksamlingen ådagaläggerattsynes vara

med förenatuppsåt våld sig myndighet eller eljestsättaatt uppmot
framtvinga eller hindra viss åtgärd. Aven framtvingande eller
hindrande viss åtgärd enskild torde sålunda böra inbegripas.av av

Departementschefen godtog intesåledes straffrättskommitténs förslag
likställa myndighet med sådana fall då folksamlingenatt motangrepp

syftar till våld ellerå egendom eller dylikt brott. Ansvarannatperson
for upplopp eller våldsamt upplopp kan därför inte komma ifråga i
sådana situationer inte folksamlingen samtidigt visar uppsåt attom
med förenat våld antingen sig verkställighetensätta motupp av
myndighets bud eller tvinga myndigheten till någon ämbetsåt-att
gärd eller tvinga enskild eller underlåtagöraatt attannars en person
göra något.

detFrågan vad egentligen innebär sig myndig-sättaatt motom upp
het i bemärkelseden Straffrättskommittén talade nämligen attsom om,
sätta sig verkställighet offentlig myndighets bud, äremotupp av
emellertid inte tillfredsställande besvarad med detta. finns inteDet
heller rättsfall frånnågra Högsta domstolen kan ledningnyare som ge
vid tolkningen bestämmelserna. skallFör kunna talaattav man om
myndighetsutövning torde det emellertid krävas formnågon av
bakomliggande myndighetsbeslut folksamlingen har uppsåt attsom

sig Som exempel nämnde Straffrättskommitténsätta mot. ett attupp
folksamling försöker hindra polisen från verkställa vräknings-atten en

dom. Man kan också tänka sig folksamlingen försöker hindraatt
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polisen från verkställa beslut frihetsberövande. Polisensatt ett om
beslut förbjuda tillträde till plats ytterligare falläratt ettom en av
myndighets bud. Sådana tillträdesförbud tillkännages ofta genom

formnågon avspärrning, exempelvis skyddsstaket ellerav genom
polismän bildar kedja platsen beträffandepå avspärrningar,attgenom

avsnitt 8.7.1. Deltagare i folkmassa visar uppsåt medattse en som
förenat våld försöka forcera sådana avspärrningar torde därför siggöra
skyldiga till upplopp de inte åtlyder skingringsbefallning.om en

Enligt utredningens mening dock bestämmelsernaär upploppom
och våldsamt upplopp regel inte tillämpliga situationeri då detsom
endast fråga folksamlingär försöker hindra polisens åtgärderattom en
i syfte upprätthålla ordningen. Som Straffrättskommittén uttaladeatt
kan folksamling inte sig myndighet barasätta moten anses upp en

åtlyda myndighetens skingringsbefallning.vägra kanDetatt attgenom
inte heller fråga sådan myndighetsutövninganses vara om som avses
i bestämmelserna, polisen endast ingriper för lugnaattom ner
deltagarna i bråkig folksamling och avvärja exempelvis skadegö-en
relse eller misshandel. Däremot torde rekvisiten för upplopp vara
uppfyllda polisman har gripit någon deltagarna ochom en av
folksamlingen i övrigt försöker med våld hindra gripandet. Det kanatt
emellertid bli isvårt sådan situation bevisa folksamlingenatt atten
verkligen hade uppsåt hindra verkställigheten myndighets-att ettav

Överbeslut. huvud det talaär svårt kollektivt uppsåttaget att ettom
hos samling människor egentligen inte har någotstor annaten som

de ordningen. Rikspolisstyrelsenän harstör ocksågemensamt att
uppmärksammat problemet och konstaterat prop. 199091:129att

42:s.

...folksamlingens kollektiva syfte skall tvinga myndighetattvara en
eller underlåtagöra något. Detta brottsrekvisit leder tillatt

slutsatsen upploppsbestämmelserna inte tillämpligaär påatt en
samling människor drar fram stad och denstörsom genom en
allmänna ordningen och säkerheten, och detta inte deltagar-ens om

sig skyldiga till brottgör riktade enskilda.är motna som

Även folksamlingen saknar siguppsåt sättagemensamt att motom upp
myndighet kan emellertid bestämmelserna ohörsamhet motom
ordningsmakten tillämpliga i fallsådana Rikspolisstyrelsenvara som
beskriver, under förutsättning polisen anledninghar meddelaatt att
befallningar för upprätthålla ordningen.att
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8.2.3 Innebörden begreppet störande allmänav av
ordning

En grundläggande förutsättning för enligt 16 kap. l 3 §§ansvar -
brottsbalken folksamlingär allmänstör ordning. Vadatt en som

med uttrycket störande allmän ordning kan intemenas av anges
generellt. Man kan emellertid hämta viss vägledning från följande
uttalande Straffrättskommittén i anslutning till kommitténs förslagav
till utformning 11 kap. strafflagen SOU 1944:69 204:av s.

dettaI kapitel har kommittén sammanfört flertal gällandeett av
strafflag i skilda sammanhang behandlade brott. Den samman-
hållande synpunkten har därvid varit, brotten kunnat uppfattasatt
såsom brott allmän ordning, sig de innebäramot störandeettvare

ordningen på vissa platser eller vid vissa tillfällen böraav som vara
fredade sådana gärningar eller de, dettamot fallet,ärutan att
innefatta hot den samhälleliga ordning ochett säkerhetmot som
rättsordningen bör tillförsäkra medborgarna eller de innebära en
kränkning medborgarnas känsla för vad sedlig ordning bjuder.av

Straffrättskommittén anförde vidare NJA 1948 347:s.

Ett sådant störande föreligger redan i och med folksamlingatt en
uppstått, även den skulle hinder förutgöra trafiken. Det fordrasom
därutöver folksamlingen uppträder påatt störande sätt, såsomett

skrän eller hotfulla åtbörder.genom

I rättspraxis har frågan vad med uttrycket störandeom som avses av
allmän ordning ställts sinpå i det s.k. trädkramarmålet NJAspets
1989 308 i vilket Högsta domstolen åberopade det tidigare nämndas.
uttalandet Straffrättskommittén. falletI dömdes deltagare iav en en

folksamlingstörre för ohörsamhet ordningsmakten. Folksamlingenmot
hade enligt åklagaren tagit sig in på avspärrad arbetsplats för etten
beslutat vägbygge och hindrat arbetet. Det framgår inte domstolar-av

domar arbetsplatsen verkligen varit avspärrad, dennas om men
tilltalade hade i fall underlåtit följa polisens uppmaningvart att att
lämna arbetsplatsen. Denna uppmaning hade enligt Högsta domstolen
föranletts polisen ville skapa förutsättningar föratt vägverketav att
skulle kunna sinutöva utförarätt arbete på byggandetatt av en ny
motorväg. Högsta domstolen vidareansåg deltagarna i folksam-att
lingen hade allmän ordningstört de avsiktligt hade gjort detattgenom
omöjligt för vägverket utföra arbetet med motorvägsbyggetatt samt

polisens uppmaning hade varit avseddatt upprätthålla den allmännaatt
ordningen. Underlåtenheten följa uppmaningen hade därmed enligtatt
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ordningkränkning den och säkerhetdomstolen innefattatHögsta aven
jfr Straffrättskommittén, SOUskallrättsordningen garanterasom

cit.1944:69 204, ovan.s.
Straffrättskommittén folksamlingframgår menadeSom att enovan

allmänna ordningen intedensådan inte kan störa omansessom
beter sig störande Detfolksamlingen dessutom på sätt.deltagarna i ett

ordningsstörning folkmassadärför inte betraktasskulle att ensom en
domstolens dom itrafiken. Med hänsyn till Högstahindrarendast

Straffrätts-emellertid ifrågasättasträdkramarmålet kan det om
allmän ordning alltjämttolkning begreppet störandekommitténs avav

folksamlingen hadedomstolen fannEftersom störtgäller. Högsta att
hindra byggnadsarbetet,ordningen redanallmännaden utanattgenom

gjort sig skyldiga till brott ellerfolksamlingen hadeideltagarna attatt
torde begreppethade störande,de något uppträttpå sättannat numera

i trafiken.också hinder Detutvidgat till ärfå att avsevaraanses
skulle kunnai andra situationerfolksamling ocksåtänkbart att en

hardeltagarna påordningsstörande uppträttbetraktas att ettutansom
hotfulla åtbörder.genom skrän ellerstörande sätt, t.ex.som

Befallningar8.2.4

ifrågaordningsmakten skall kommaohörsamhetförFör motatt ansvar
ordning, deltagarnaallmänfolksamlingenförutom störkrävs, attatt

fridlyst ellerbefallning eller pååtlyda trängerunderlåter att en
skingringsbefall-inte frågabehöverområde. Detavspärrat omvara

platsen ellerbefallning kvar pålikaning, gärna attatt stannautan en
1948Straffrättskommittén, NJAvisst beteende jfrmedupphöra ett

det såledesför upplopp förutsättsLiksom då det gäller347. ansvars.
befallningar i syftemeddelapolisen har befogenhet attattatt upp-

sådan befogen-uttryckliga föreskrifterordningen.rätthålla Några om
föreslagitemellertidnärvarande inte. Utredningen harförhet finns att

befallningsrätt sepolisensallmän bestämmelsedet införs omen
avsnitt 7.

polismanbestämmelsen fårutredningen föreslagnadenEnligt enav
polismannenbefallningtillsägelse ellermeddela någon annan omen

honom elleravlägsna påbefogenhet ingripahar annatattatt genom
direktBefallningsrätten såledesrörelsefrihet. ärinskränka hanssätt en

inskränka den enskildesbefogenhetpolisens lagstadgadeföljd attav
huruvidatill fråganUtredningenrörelsefrihet. återkommer senare om

i sådana situationeravseendet tillräckligabefogenheter i detpolisens är
3 brottsbalken.i 16 kap. lavsessom -
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8.3 Bestämmelserna upplösning allmänom av
sammankomst offentligoch tillställning

8.3.1 Definitionen begreppen allmän sammankomst ochav
offentlig tillställning

Sådana speciella ordningsproblem i den tidigare nämndasom avses
propositionen 1990912129 uppkommer ofta då folksamlingarstora
bildas i samband med demonstrationer eller andra opinionsmöten.

gäller vidDetsamma exempelvis konserter och idrottstävlingar.stora
Särskilda regler för sådana situationer finns i lagen 1956:618 om
allmänna sammankomster och allmänna ordningsstadgan 1956:617.

Lagen allmärma sammankomster enligt l § tillämpligär påom
sammankomst hålls för överläggning, opinionsyttring ellersom
upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, eller är attsom
hänföra till föreläsning eller föredrag för undervisning eller med-
delande allmän eller medborgerlig bildning eller till religionsut-av
övning. Lagen också tillämpligär allmänpå teaterföreställning,
konsert, biografföreställning eller allmän sammankomst förannan
framförande konstnärligt verk. För sammankomst skallattav en anses

allmän fordras enligt bestämmelse sammankomstenattvara samma
anordnas för allmänheten eller allmänheten har tillträde till denatt
eller den, med hänsyn till de villkor under vilka tillträde lämnas,att

jämställa med sådanär sammankomst. Lagen således sådanaatt avser
sammankomster omfattas skyddet för och demonstra-mötes-som av
tionsfriheten i 2 kap. 1 § regeringsformen. De bestämmelser i lagen

begränsar hålla allmännarätten sammankomster måste därförattsom
med bestämmelsernastämma överens i 2 kap. 12 och 14 §§ regerings-

formen, där det under vilka förutsättningar och demon-mötes-anges
strationsfriheten får inskränkas. innehållerLagen bl.a. bestämmelser

krav tillstånd förpå få anordna allmän sammankomst allmänpåattom
plats bestämmelser ordningshållning och inställande,samt om om
upplösning och förbud förnyande allmän sammankomst.mot av

Med offentliga tillställningar förstås enligt 1 § allmänna ordnings-
stadgan tävling och uppvisning i och idrott, danstillställning,sport
cirkusföreställning, tivoli- och marknadsnöjen, festtåg tillställningsamt

slag, föranordnas allmänheten och inte iannatav som som avses
lagen allmänna sammankomster. En offentlig tillställning harom
således typiskt utpräglad nöjeskaraktär allmänänsett en mer en
sammankomst och omfattas inte regeringsformens skydd. Allmännaav
ordningsstadgans bestämmelser sammanfaller det i med vadtrots stort
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gäller enligt lagen allmänna sammankomster. vissaIomsom
hänseenden emellertidhar allmänna sammankomster starkare skyddett

offentliga tillställningar.än
Ordningsstadgeutredningen avlämnade 1985 betänkande medett

förslag till ordningslag SOU 1985:24. Förslaget har lagtsny numera
för proposition förslagtill grund med till ordningslag Ien ny m.m.

propositionen föreslås bl.a. regleringen allmärmaatt av samman-
komster och offentliga tillställningar förs i kapitel i denettsamman

ordningslagen. Definitionerna allmän sammankomst ochnya av
tillställningoffentlig föreslås i huvudsak inte ändrade i förhållande till

nuvarande ordning.

Förutsättningarna för8.3.2 upplösa allmänatt
offentlig tillställningsammankomst eller

Nuvarande ordning

särskild vikt för polisens uppgift upprätthållaAv allmän ordningatt
säkerhet vad lagen allmännaoch sammankomster och allmännaär om

ordningsstadgan innehåller polisens befogenhet under vissaattom
förutsättningar upplösa sammankomster och tillställningar. Utred-

inte frågan i vilka situationerningen att taavser upp om samman-
och tillställningar bör kunna upplösas.komster Vad intresseärsom av

för vilka polisiära befogenheterutredningens arbete följerär som av
beslut upplösning. kunnaFör polisen haravgöraattett om om

tillräckliga möjligheter ingripa till följd sådant beslut detäratt ettav
emellertid nödvändigt något vad krävs förnärmare påatt attse som

beslut upplösning skall kunna meddelas.ett om
10 § lagen allmänna följer polismyndig-Av sammankomster attom

heten för det första får inställa och upplösa allmän sammankomst som
hålls i strid med förbud har meddelats enligt 2 § medett som
anledning krigssituation eller liknande förhållanden. Enav en

får försammankomst det andra upplösas också beslut harom
meddelats sammankomsten inte får Polismyndigheten kanägaatt rum.
exempelvis stöd § förbjuditmed 11 ha förnyandeav av en samman-
komst. Det också beslut upplösning kan meddelas enbartattanses om

polismyndighetendet skälet med stöd 3 § har tillståndvägratattav av
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till sammankomst hänsyn till trafiken eller allmän ordningl.av För
offentliga tillställningar gäller i stort motsvarande ordningsett enligt
ll och 19 §§ allmänna ordningsstadgan, bortsett från det inte finnsatt
några uttryckliga föreskrifter under vilka förutsättningarom en
ansökan tillstånd får avslås.om

10 § lagen allmänna sammankomster medgerom för det tredje att
sammankomst får upplösasen den föranleder svårare oordningom

eller avsevärd fara för de tillstädesvarande, under förutsättning att
andra åtgärder visar sig otillräckliga för återställavara ordningenatt
och bereda skydd för de tillstädesvarande. En offentlig tillställning får
enligt 19 § allmänna ordningsstadgan upplösas dels under samma
förutsättningar gäller för allmänna sammankomster,som dels detom
vid tillställningen förekommer något strider lag och andrasom mot
åtgärder visar sig otillräckliga för förebygga fortsattvara att lagstridigt
förfarande.

Förslaget till ordningslagny

I propositionen till ordningslag föreslås vissa ändringarny i dessa
bestämmelser 2 kap. l0 och 22 25 §§ i l99293:210. Tillprop.-
skillnad från nuvarande ordning innebär förslaget för det första att
möjligheten vägra tillstånd tillatt allmän sammankomst utvidgas.en
Tillstånd skall således få vägras, inte bara det är nödvändigtom av
hänsyn till ordningen och säkerheten bland just de deltarpersoner som
i sammankomsten, också hänsynutan till ordnings- och säker-av
hetsproblem uppstår direkt följdsom sammankomstensom en iav
dess omedelbara omgivning. Möjligheten upplösaatt sammankomsten
och förbjuda förnyade sammankomster föreslås utvidgad på samma
sätt.

För det andra innebär förslaget också allvarligareatt trafikstörningar
föranleds sammankomst ellersom tillställningav en skall kunna utgöra

I propositionen till lagen allmänna sammankomster avvisadeom departementschefen
utredningsförslagett polisen i förvägatt skulle kunnaom förbjuda sådana till-ställningar eller sammankomster kunde befinnas föranleda oordningsom eller fara för

de tillstâdesvarande. Departementschefen menade sådan befogenhetatt kundeenmedföra risk för obefogade ingripanden och förhandsbedömningenatt dessutom skulle
bli mycket vansklig göra prop.att 1956:143 175 och 221 f.. Med hänsyns. tilldetta utredningen det kan ifrågasättasanser att avsikten med 10 § verkligenom harvarit avslag på ansökanatt skall kunnaensamt utgöra upplösningsgrund, särskilt medhänsyn till ansökan färatt avslås redan om deten är nödvändigt med hänsyn till
trafik eller allmän ordning, medan beslut upplösning normalt förutsätterom
svårare oordning eller avsevärd fara för de tillstädesvarande.
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förellertillställningeneller attsammankomstenupplösaförgrund att
hållsslag påtillställningellersammankomstförbjuda sammaavatt en

nytt.
hållssammankomsterallmännaföreslåstredjedet somFör att

offentligaverkkonstnärligtframföra samtsyfteioffentlig plats ettatt
ljuddeförbjudasoch ävenupplösasskall fåtillställningar genomom

i denordningenstörningallvarligmedförsättnågoteller på avannat
gällainte närdockföreslåsDettaomgivningen. samman-närmaste

tillstånd.meddelatmedenlighetihållstillställningenellerkomsten
offentligaochsammankomsterallmärmaskallfjärdedetFör
angåendevillkorocksåupplösasellerinställasfåtillställningar om

följs.intetillställningenellersammankomstenförtiden
fårtillställningarochsammankomstertillagtsocksåharDet att

avslag påinnebärbeslutmedi stridhållsde enettupplösas somom
förnyandeförbudmedi strid mottillstånd eller ett avansökan om

tillställning.ellersammankomst

beslutanledningmedbefogenheter ettPolisens8.3.3 av
upplösningom

allmännaoch isammankomsterallmännai lagenBestämmelserna om
förförutsättningarnaendast attbehandlarordningsstadgan samman-en

vilkaingetupplösas, sägerfåskalltillställningeller omkomst menen
medföra. Fråganupplösande kanbeslutåtgärder ompolisiära ett om

ingripa berörsmöjligheterpolisensför attinnebärbeslutsådantvad ett
beslutordningslag. Ettförslagettillanslutningi omhellerinte nyom

befogenhetpolisensförbetydelseinte någonfalliharupplösande vart
exempelvisfråndeltagareenskildahindra attsyfteiingripa attatt

Oavsetttill brott.skyldigasigellerordningen göraallmännadenstöra
kanellerupplöstshartillställningenellersammankomstenom

ingripauppfyllda,i övrigt ärförutsättningarnasåledes,polisen om
rättegångsbalken. Fråganochpolislagenibestämmelsernastödmed av

ytterligareupplösande någrabeslutemellertid gerettär omom
försttill frågan, attåterkommerUtredningenbefogenheter. avsermen

leder till.praktikenbeslut isådantåtgärdervilkapå ettingå närmare
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8.4 Vanligt förekommande ingripanden

Utredningen har redogjort för de bestämmelser har störstovan som
betydelse för polisens möjlighet upprätthålla ordningen i sambandatt
med demonstrationer, och andra speciella händelser.stora evenemang

dettal avsnitt kommer utredningen gå in på frågan vilkaatt om
ingripanden faktiskt förekommer, för i nästa avsnittsom att ta
ställning till reglerna behöver ändras i något avseende. Redogörel-om

för vanligt förekommande ingripanden grundar sig på dom frånsen en
Högsta domstolen antal O-beslut.J Tonvikten harsamt lagtsett vid de
olika former inskränkningar i rörelsefriheten har förekommitav som
medan det varit uppmärksammat, nämligen fråganmestsom annars

ingripandena varit berättigade eller har fått istå bakgrunden.om

Trädkramannálet

detl s.k. trädkramarmålet NJA 1989 308 dömdes kvinna förs. en
ohörsamhet ordningsmakten. Vägverket,mot hade i uppdrag attsom
bygga hademotorväg, anmält till polisen arbetet hindradesen att av
demonstranter och vägverket därför ville ha hjälpatt polisen medav

få bort demonstranterna. Polisen,att inte ha upplöstsom synes
demonstrationen, uppmanade först demonstranterna lämnaatt
omrâdet, då uppmaningen inte åtlyddes fördes demonstranternamen
bon från platsen. Av domstolarnas domar framgår inte de-om

omhändertogs med stöd 13monstranterna § polislagen eller deav om
medtogs för förhör såsom misstänkta för ohörsamhet ordnings-mot
makten.

ÅlidhemDemonstrationen i

JO har i flera fall behandlat ingripanden i samband med stora
demonstrationer. Ett dessa rörde demonstrationer skolaav mot att en

Ålidhemskulle byggas i i Umeå JO 197980 64. Genom atts.
ockupera den tilltänkta byggnadsplatsen försökte folkmassastoren
hindra skogsdunge sågades Entreprenörenatt begärde därfören ner.
hjälp polisen för arbetet skulle kunna utföras. Polisenatt befaradeav

ockupanterna skulle angripaatt arbetareentreprenörens och materiel
och spärrade därför delar byggnadsplatsen med skyddsstaket ochav av
avspärrningslinor. Linorna blev avskurna flera gånger och många
demonstranter försökte polisens staket ochstorma avspärrningar.
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skingra sig.folkmassantillfällenvid flerauppmanade attPolisen
omhändertogselleråtlyddesinte storbefallningarnaEftersom engreps

motstånd,våldsamtför upplopp,misstänktamänniskormängd som
Andra omhän-ordningsmaktenohörsamhetuppvigling, mot m.m.

Samtliga in-uppträdande.ordningsstörandegrundpådertogs av
enskildasigriktatuppfattningenligt JO:s mothadegripanden

intepolisenvidarekonstateradeJOdemonstrationen. attideltagare
varithadedetsatmnankomsten,allmännaupplöst den trots atthade

allmännai lagenbestämmelsernatillhänsynmedmöjligt samman-om
JO ha berottenligttordeupplöstesintesammankomstenAttkomster.

frånhela folkmassanavlägsnaförsaknadepolisen attpå att resurser
platsen.

apartheidUnga mot

arrangeraddemonstrationpolisingripandeanledningMed motett enav
forkommissarieJO åtalväckteapartheid motUnga enmotav

myndighetsutövning.vårdslösalternativtmyndighetsmissbruk
varithaansågskommissarien inteeftersomogillade åtaletTingsrätten

oaktsarn.grovt
gickdemonstrationen62 framgår199293JO attdomenAv s.

bevakadesdenochStockholm ettcentralaiolika att avgatorgenom
uppfattning intepolisensenligtdetEftersompolismän.antalbetydande

i folksam-deltagarnaeftersomochdemonstrationfråga någonomvar
ordningen,den allmännafara föromedelbarutgöralingen ansågs en

Efter§polislagen.13stödmeddemavlägsnapolisenbeslutade att av
ochframförbådedärförpolisenstängde vägenhalvtimma aven

helt kvarter.därigenomspärradeoch ettdemonstranternabakom av
sking-Någonkvarteret.ändarnai bådaplaceradesSkyddsstaket av
sådanvidtogs någonhellerinte.meddelades Interingsbefallning annan

sammankomsterallmänna1956:61810 § lagenenligtåtgärd omsom
därefterhöllPolisensammankomst.upplösningskall föregå enaven

varefter detimme,drygtilliplatsenpådemonstranternakvar enupp
Åtgärden kvarhållai mindreområdet atttilläts lämna grupper.

led i avlägsnan-polisenuppfattades ettplatsenpådeltagarna somav
det.

demonstration.varit frågahadedetansågTingsrätten att enom
blivitpraktikeniåtgärderpolisenshadeDemonstrationen genom

intesammankomsterallmännai lagenkravenupplöst, atttrots om
Åtgärden demonstranternakvarhållauppfyllda.varit atthade

Tingrätten ansågfrihetsberövande. atttingsrättenbedömdes ettsomav
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13 § polislagen inte hade varit tillämplig och det inte heller i övrigtatt
hade funnits lagliga förutsättningar för ingripandet.

Demonstrationen Nancy Reaganmot

Ytterligare JO-beslut polisingripandenrörett i samband med de-
monstrationer. Beslutet berör vissa åtgärder i samband med en
demonstration Nancy Reagans besökmot i Stockholm 1987 JO
199192 52. Då polisen fick hundratals. veta demonstranteratt ett
hade samlats för bege sig till det hotellatt där Nancy Reagan bodde
stängdes vid hotellet för trafikgata och skyddsstaketen av sattes upp
över två Kort därefter komgator. demonstranterna, mellan 100 och
200 fram till platsen framför hotellet därpersoner, skyddsstaketen var

Stämningen blanduppsatta. demonstranterna uppfattades som
aggressiv och hotfull. Vissa dem kastade föremål överav avspärr-
ningarna medan andra försökte rycka omkull skyddsstaketen.
Polismyndigheten beslutade då upplösa demonstrationen.att Några
åtgärder för verkställa beslutet vidtogsatt emellertid inte. Inte heller
ingrep polisen de enskilda demonstrantermot uppträdde ordnings-som
störande. Något lämnade dock flertalet demonstranternasenare av
platsen för bege sig till amerikanskaatt ambassaden. På ditväg
ändrade de sig och vände i riktning hotellet, varefter deom mot
omringades polis och Några hann emellertidav springagreps. undan
för återsamlas påatt plats. Stämningen upphetsaden annan ochvar
någon kastade på två polisbilar.sten Därefter återvände en grupp
demonstranter till hotellet där de ropade slagord några andramen
störningar förekom inte. Trots det blev de omringade polis ochav
gripna. Samtliga gripna fördes till polishuset.

Polisen hade stöd för besluten gripa demonstranternasom att
åberopat bestämmelserna våldsamt upplopp. JO, hade fleraom som
anmärkningar besluten, ansågmot emellertid rekvisiten föratt
våldsamt upplopp inte uppfyllda. JO ifrågasatte också beslutetvar om

upplösa demonstrationenatt lagligen grundat. Eftersom devar som
deltog i demonstrationen självmant lämnade platsen innan några
åtgärder hade vidtagits från polisens sida i syfte verkställa beslutetatt
kom beslutet enligt JO:s uppfattning emellertid förfalla,att
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1989november30

ordningsstörandepolisingripandenberörJO-beslut motNågra
frågavaritinte hardetförhållanden dåsådanaunderfolksamlingar om

dessaIsammankomster.allmänna ettandraellerdemonstrationer av
Stock-firandet isamband mediingripandepolisensJObehandlade

förekomvisserligendå detdödsdagKarl XII:s1989holm år av -
de-andra äningrependastpolisendå motdemonstrationer, men

skulledemonstrationstågolika64. Två199192JOmonstranterna s.
hadePolisennovember.30denkvällenKungsträdgården påtilltåga

samlas. Ettskulledemonstranternadärplatsengod tidi spärrat av
demonstra-skullebefarade störapolisenungdomar,hundratal som

förstamed densambandiskyddsstaketenutanförsamladestionerna,
snöbollarkastadeslagord ochropadedemonstrationen. De men

börjadeDärefterplanerat.genomföraskundedemonstrationen som
platsen.sig frånavlägsnaskyddsstaketenutanför attungdomarna
Deungdomarna.till slutochefter demföljde varPolisen sprang

sig integjordeokontrolleratomkringrusadeochhögljudda men
denstörade avsågbefaradePolisen attbrott.till attskyldiga några

tågaförsamlas motpå väg attdemonstrationen attandra varsom
delomringadedå ochhejdadePolisenKungsträdgården. aven

Samtidigtplatsen.frånspringa satteshannandramedanungdomarna
demonstrationenhindraförvissapå attskyddsstaket attgatorupp

omhän-ungdomarnaomringademotdemonstrationer. Destördes av
polisensenligtdeteftersompolislagen13 §stödmeddertogs av

skulle komma störadeförfaraomedelbar attförelåg attuppfattning en
saknatshadedetemellertidJO ansågordningen. attallmännaden

ombändertagandena.förgrund

989september IStockholm iFotbollsmatch i

denStockholmipolisingripandenvissahandlarO-beslutJEtt annat om
fot-skullekvällen69. Den1992931989 JOseptember en6 s.

landslaget påengelskadetochsvenskamellan detbollsmatch spelas
uppståskulledetbefaradePolisenSolna.i attRåsundastadion
redanochmatchenmedsambandislagolikaordningsstörningar av
drogengelsmändetrapporteradesmatchen attföre avgrupper

stökigt. Förganskablevoch dethögljuddaDeomkring på stan. var
undertunnelbananned tillsigskulleengelsmänneninte taatt

dåfortsatteEngelsmännenderaspolisenspärrade väg.rusningstid av
ochskränadefotbollsstadion. Detillsigförväg att taannanen

och andratrafikenhindradedemvissaaggressivt,siguppförde av
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gjorde sig skyldiga till misshandel, skadegörelse eller tillgreppsbrott.
Så småningom lyckades polisen på ungefär hundraen grupp
engelsmän vikaatt där de sedanväg, försvannav ien annan ner
tunnelbanan. Den Övriga engelsmän, likagruppen av stor,som var
ringades in polisen på och hölls kvar där,av gata varefter deen
fördes till eller häkte, där de förvar.arrest i De behandladestogs där

de hade omhändertagits med stödsom ll §om polislagen iav
avvaktan på beslut enligt utlärmingslagstiftningen.

JO konstaterade det inte med säkerhet hadeatt kunnat klarläggas på
vilken rättslig grund engelsmännen hade omhändertagits, detattmen
i fall inte hade funnits tillräckligtvart underlag för omhändertaganden
enligt ll § polislagen och det inte heller fannsatt grund för ingripaatt

hela folkmassan med stödmot 13 §polislagen. JO hade dock ingenav
invändning åtgärden folksamlingen,mot stängaatt påpekademen

polisen så möjligtatt därefter bordesnart ha tagit ställning tillsom i
vilken utsträckning det förelåg förutsättningar för ingripaatt mot
enskilda deltagare. JO erinrade också avstängning inte fårattom en
upprätthållas på sådant sätt avstängningenett i sig självatt blir att
betrakta frihetsberövande.ettsom

Samma JO beslut behandlar också ingripandeett påmot- en grupp
20 30 svenska ungdomar efter matchen drog framsom- genom
centrala Stockholm. Ungdomarna uppträdde aggressivt andra ochmot
vissa dem gjorde sig också skyldiga till misshandelav och skade-
görelse. En ungdomarna för ha attackeratav attgreps en person,
medan de andra från platsen. Det hade under tiden samlatssprang en
del åskådare platsen.på En åskådare omringades polisen ochgrupp av
hölls kvar på platsen under cirka 15 minuter, varefter de fördes till en
polisstation Omhändertagna enligt 13 § polislagen.som

En ungdomar misstänktes polisen förannan grupp attav utevara
efter bråka med engelsmännenatt och hölls därför under uppsikt.
Gruppen bestod minst hundratalet ungdomar skränadeav ochsom
rusade omkring. Trots det inte fanns någonatt uppgift detattom
skulle ha gjort sig skyldiga till skadegörelse eller brottslighet,annan
stängde polisen för ungdomarnavägen med tanke på riskenav för
skadegörelse och i syfte lugna situationen.att Avspärrningen leddener
också till ungdomarna lugnadeatt sig. Vissa dem fick lämnaner av
platsen, medan återstoden omhändertogs enligt 13 § polislagen och
fördes till polisstation.en

JO uttalade sig inte åtgärden omringa åskådarnaatt och hållaom
dem kvar på platsen, konstaterade endastutan det hade saknats lagaatt
grund för omhändertagandena.
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1992Göteborg i majFotbollsmatch i

1572-1992och1535-1992 Dnrnovemberden 12beslutI ett
fotbollsmatchmedsambandiingripandenJO vissabehandlade en

väntadePolisen1992.majdenGöteborg 4 attAIK iGAIS ochmellan
skulleArmysupporterklubb BlackAIK:santal medlemmarett ur

skälolikaAvmatchen.förGöteborgtillmed busskomma att se
till bråkställaskulle kommamedlemmardessapolisen attbefarade att

beslagta dekunnasyftelfotbollsarenan.tillfram attde komnär
sigföra medBlack Armyimedlemmarnaföremål antogsfarliga som
tillframhade nåttinnan bussarnaredanbussarderasstoppade polisen

lcroppsvisite-ochbussarnahusrannsakan påföretogPolisenGöteborg.
imedlemmarnapolisenbeordradematchenEfterrade resenärerna.

eskorteradePolisenGöteborg.följa vissArmyBlack väg utatt ur
anvisadeden vägen.också bussarna

för§ polislagenstöd i 22hafthadeintepolisenkonstateradeJO att
inte hadedeteftersomhusrannsakanföretaochbussarnaatt stanna

bestämmelsen.iallvarligt brottför något såriskfunnits som avses
stödmedkroppsvisitationföretaskälhaftför sigi ochhadePolisen att

företashade bortemellertidJOenligtvilkenpolislagen,19 § 2 stav
beordrastöd förNågotresmålet.tillanlänt atthadedå bussarna

funnits.JO inteenligthadefärdväg

FolkungagatanpáHusockupation

och 1922-1806-1741-,augusti 1992 Dnr28JO denbeslutEtt av
frånockupanteravhysasyfteåtgärder ipolisens1990 att enrör

härintresseVadStockholm. äriFolkungagatanfastighet på avsom
ockupera-denåtgärdpolisens spärraallt runtframför gatornaattär av

fastigheten.de
medmisslyckats1990juniden 4ochkvällenPolisen hade på natten
ochlämna husethade vägratOckupanternafastigheten.isig inatt ta
juni5densig. Påförsökte närmapolisenkastade när morgonensten

framförsamtidigtbevakningunderdärför gatanfastigheten somsattes
polisen påjuni skullekvällen den 5 nytttrafik.för Påspärrades av

med Ett störrebeskjutning tårgas.underi husetsig införsöka ta
utvidgadesNågotdärförspärradesfastighetenområde senareav.runt

ockupanternatillsympatisörer800eftersomytterligareavspärrningen
från klockan åttaupprätthöllsAvspärrningarnalamslagit trafiken.hade

fyraklockan nästaungefärtillkvällenpå morgon.
byggnadenanslutning tillomedelbariavspärrningarna0 ansågJ att

avspärrningarnaUtvidgningenpolislagen,§22stödjas påkunde av
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kvällenpå hade enligt JO emellertid inte haft till syftesent avvärjaatt
brottsligt handlande eller bereda skydd detta, varför 22 §mot
polislagen inte kunde åberopas. Något lagstöd för avspärr-annat
ningarna fanns inte heller. JO påpekade det också utanföratt
tillämpningsområdet för gällande lagregler ibland kan föreligga ett
påtagligt behov möjlighet företa avspärrningar i syfteattav en att
avvärja brott eller upprätthålla allmän ordning. finnsDet därför
skäl vissöverväga utvidgning de lagliga möjligheternaatt tillen av
sådana åtgärder.

överväganden8.5 beträffande ingripanden mot

ordningsstörande folksamlingar

Av redogörelsen i föregående avsnitt framgår de vanligasteatt
formerna ingripanden ordningsstörande folksamlingarmot ärav att en
plats ellerspärras folksamling tvingas kvaratt påattav stannaen en
viss plats eller skingras från platsen. Dessa ingripanden egentligenär
inte olikaän sidor sak, nämligen begränsningarannat iav samma
märmiskors sig fritt.rätt röra De skiljer sig från andraatt typer av
ingripanden, exempelvis avlägsnanden med stöd 13 § polislagen,av

förutsättningarna för ingripandet inte beträffandeatt prövasgenom var
och vilken ingripandet riktar sig. ställetI detmot denär samladeen
folkmassans uppträdande får ligga till grund för bedömningensom av

ingripandet befogat ellerär ej.om
Något uttryckligt författningsstöd för dessa ingripanden finns inte

det 2 kap. 8 och 12 §§ regeringsformentrots följeratt begräns-av att
ningar i den grundlagsskyddade rörelsefriheten endast får ske genom
lag. Regeringsformens lagkrav dock inteär gälla alla formeravsett att

begränsningar i rörelsefriheten, huvudsakligen sådanaav utan som
varaktigt hindrar den instängd ellerär frånutestängdmera som att

komma i kontakt med andra människor prop. 1973:90 241. Is.
förarbetena till polislagen har därför gjorts gällande utrymnings-att
åtgärder och kortare förflyttningar inte inskränkningarutgör i
rörelsefriheten i regeringsformens mening. Detsamma skulle gälla

sådanaäven avspärrningar inte områden ellerstörre ärsom avser av
varaktig prop. 198384:111 133.naturmer s.

Europakonventionen tillåter emellertid inga inskränkningar i
rörelsefriheten sådana i lag artikel 2:3 iutom fjärdesom anges
tilläggsprotokollet. Det skulle enligt utredningens mening visserligen
kunna tänkas vissa synnerligen lindriga åtgärder inte skulleatt ens
komma betraktas inskränkningar i rörelsefrihetenatt i kon-som
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för-konventionens krav påi övrigtmening,ventionens ärmen
flertaletdärförUtredningenundantagslöst.fattningsstöd att avanser

till regerings-lagstöd hänsynmöjligen inte kräverde åtgärder avsom
till Europakon-författningsstöd hänsynfordrarfallformen, i vart av

rörelsefri-medborgarnasinskränkaPolisens möjligheterventionen. att
ordningsstörande börfolksamlingar uppträderdåi situationerhet

i lag.därför regleras
tvekan polisenråder det ingenmeningEnligt utredningens attom

befogenheterbör ha vissaförhållanden härunder sådana attsom avses
vilka dessaemellertidrörelsefrihet. Fråganmänniskors ärbegränsa

befogenheter bör vara.

ordningsstörandedeltagare iavlägsnaBefogenhet8.5.1 att
folksamling

avlägsnandeavsnitt framgår äri föregåenderedogörelsenAv att en
i folksamlingarordningsstörningarstävjaåtgärd förvanlig storaatt -

ingripande. Enligteffektivtändåförhållandevis lindrigtett men
folksamlingordningsstörandeilagstiftning kan deltagarenuvarande en

ingripande13 § polislagen. Förmed stödendastavlägsnas att ettav
förutsättningarnaföretas måstebestämmelsen skall kunnadenenligt

emellertidenskild Detvarje ärförför ingripandet prövas person.
sådan prövning iför polisendet svårt görauppenbart är attatt enen

störande. Svårig-uppträdersamling människorsituation då storen
och dehar samlatsmänniskorflerökar ocksåheterna mersom

inte ha till-§ polislagen tycksi 13Bestämmelsenordningen.stör
i första handsvårigheter,dessamed tanke påkommit utan varasynes

möjlighetordningsstörare. Dennaenskildaingripandenavsedd för mot
i praktikenfolksamling harienskildaingripa stormotatt personer en

tillrättakommapolisen skall kunnaotillräcklig förvisat sig attvara
avsedda.de här Detsituationerordningsstörningar i sådanamed som

individuella prövningenför denförutsättningarnaframför alltär som
Utredningensituationer.ingripanden i dessavidlättasbör anserupp

iför frihetsberövanden måsteförutsättningarna prövasvisserligen att
principenl99091:129 23,jfrenskilt fallvarje ommens.prop.

andragällande såvittlika starktprövning sig inteindividuell gör avser
därför kunnaPolisen börrörelsefriheten.inskränkningar i ges

folksamlingordningsstörandedeltagare iavlägsnabefogenhet att en
bidragit till ordningsstör-haroch deltagarnaoavsett en avom var

kundeinnebära polisenbefogenhet skullesådanningen eller En att
sådan kanfolksamlingenfråganprövningen tillinskränka somom

kaningripandetoch denordningha allmänstört avsersomomanses
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betraktas deltagare i folksamlingen angående begreppet deltaga-som
avsnitt 8.5.2.re, se

Utredningen föreslår anförda skäl det införsattav ovan en
bestämmelse befogenhet för polisen avlägsna deltagare iom att en
folksamling från det område eller där de befinner sig,utrymme om
folksamlingen sitt uppträdande denstör allmänna ordningengenom

Åtgärdeneller utgör omedelbar fara för denna. bör dock inteen
vidtas detän nödvändigtär förannat ordningen skall kunnaom att
upprätthållas.

Med hänsyn till det grundlagsfästa skyddet för mötes- och
demonstrationsfriheten bör den föreslagna befogenheten inte avse
deltagare i sådana folksamlingar omfattas bestämmelsernasom av om
allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. I dessa fall
bör, precis krävas polisen först efter individuellatt prövningsom nu,
ingriper deltagarna med stöd exempelvismot rättegångsbalkensav
regler eller 13 § polislagen. Om folksamlingen sådan kansom anses

allmänstöra ordning bör specialbestämmelserna upplösningom av
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillämpas.

Avgörande för tillämpningen bestämmelse avlägsnandeav en om av
deltagare i ordningsstörande folksamling bl.a.är frågan huren om
begreppet störande allmän ordning skall tolkas. Vanligtvis bör detav
ordningsstörande beteendet, liksom vid tillämpningen 13 §av
polislagen, innefatta deltagarna sitt handlande faktisktatt hargenom

ordningen. Sammastört krav bör gälla också vid fara för ordnings-
störning, vilket får till följd det måste frågaatt konkretvara om en
fara har uppkommit särskilt uppträdande folksam-ettsom genom av
lingen. Utredningen har emellertid i avsnitt 8.2.3 funnit ävenatt
hindrande trafiken torde betraktas ordnings-av numera som en
störning.

Den föreslagna bestämmelsen förutsätter det kan frågaatt anses vara
folksamling eller hotar denstör allmänna ordningen.om Vaden som

förstås med folksamling inte entydigt.är I princip bör det docksom
sigröra antalstörre uppehållerett sigpåom personer som samma

Ärplats. det endast eller enstaka ellerett stören par personer som
hotar störa ordningen bör emellertid 13 §att polislagen tillämpas.
Detsamma bör gälla då bara enstaka i folksamling störpersoner en
den allmänna ordningen. För folksaml ingen sådan skall kunnaatt som

ordningenstöra bör enligt utredningens uppfattning krävasanses att
det flertalet deltagare påstora något aktivtsätt sig.engagerar

203



Åtgärder vid större 1993:60souevenemang

i folksamlingdeltagare8.5.2 Begreppet

befogenhet förbestämmelseuppmärksammasDet bör att omen
ordningsstörande folksamlingiavlägsna deltagarepolisen att en

meddela skingrings-polisen också fårmedföra rättkommer attatt att
utredningen föreslagna bestämmelsenmed stöd denbefallning av av

folksamlingen inte åtlyderdeltagare ibefallningsrätten. Den somom
ordningsmaktenför ohörsamhetsådan befallning kan dömas moten

16fall för upplopp kap. 3 §brottsbalken och i vissa16 kap. §1
därförfolksamling bör hadeltagare ibrottsbalken. Begreppet

bestämmelsen avlägsnandei den föreslagnabetydelse omnusamma
3 §§ brottsbalken.i 16 kap. 1 ochsom

bestämmelsenförarbetena till vadI motsvaras av omsom nu
departementschefenbrottsbalken anfördei 16 kap. l §upplopp att

folksamlingen, som kanvarje deltagare istraff borde kunna ådömas
icke visasdet kananslutit sig till dess förehavandeha även omanses

straffan-särskild aktivitet. Fördärutöver ådagalagthan någon attatt
behöva bevisasskall inträda torde därför inteför upplopp attsvar

sigsympatiserat med folksamlingens uppsåtdeltagaren sättaatt upp
Även närvarande helt tillfälligt kanmyndighet den ärmot etc. som

medveten folksam-under förutsättning hanfällas till äratt omansvar
uppsåt. för ohörsamhetBestämmelsenlingens motansvarom

kan enligt sinenligt 16 kap. 3 § brottsbalkenordningsmakten
intei folksamling kanordalydelse tillämpas deltagarepå somen en

krävs endasteller våldsamt upplopp. Detstraffas för upplopp att
till följdordning, vilket torde fåfolksamlingen allmänstör att

visserligen befunnit sig i folksam-drabba denstraffansvar kan som
förehavande, exempelvis tillinte uppfattat dess gålingen attmen

aldrig kunna utkrävastordeförenat våld. Däremot avansvar en
ordningsstörandebli innesluten iåskådare råkaroskyldig ensom

förbifolkmassa den platsen.eller passerarsomav
vidastefolksamling således dendeltagare i harUttrycket

utredningensoch bör enligti 16 kap. 3 § brottsbalkeninnebörden
regelninnebörd i den föreslagnauppfattning också ha omsamma

deltagare i ordnings-Befogenheten avlägsnaavlägsnande. att en
har anslutitomfatta ochstörande folksamling bör därför var somen

allmän ordning.till folksamlingen i medvetande densig störattom
i till 13 §bestämmelsen fordrar däremot inte,föreslagnaDen motsats

bidragit tillskall avlägsnas för del harpolislagen, denatt som egen

2 förklaringar, Band ll, uppl. Stockholm 1990,Beckman mfl. Brottsbalken jämte 6e,cit,238 Brottsbalken ll.s.
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Ävenordningsstörningen. polisen således skulle kunna ingripa motom
redan det skälet han deltar i folksamlingen, böratten person av

bestämmelsen inte stöd för avlägsna exempelvisattanses ge en
åskådare råkar komma i folksamlingen.med Detsamma gällersom
beträffande den endast råkar förbi platsen.som passera

Naturligtvis det ingentingär alla deltagaresäger iattsom en
ordningsstörande folksamling behöver avlägsnas. Tvärtom följer det
redan grundläggande principer ingripandet inte fårattav vara mer
omfattande vad nödvändigt förän upprätthållaär ellerattsom
återställa ordningen.

8.5.3 Befogenhet fatta beslut avlägsnandeatt om

Utredningen slutligen frågan bör haatt taavser upp om vem som
befogenhet besluta deltagare i folksamling skall avlägsnas.att att en
Det bör inledningsvis påpekas den föreslagna bestämmelsenatt om
befallningsrätten innebär befogenheten avlägsna deltagarnaatt att
också befogenheten meddela motsvarande skingringsbefallning.styr att
Det finns därför anledning undersöka vad fordras i dettaatt som
avseende för underlåtenhet åtlyda befallning skallatt atten en vara
straftbar.

För för upplopp skall kunna komma ifråga krävs enligtatt ansvar
16 kap. §1 brottsbalken folksarnlingen inte skingrar sig påatt
°myndighets befallning . Straffrättskommittén i likhetansåg, med vad

gällde tidigare, den omständigheten folkmassaatt att trotsarsom en en
underordnad polismans befallning inte borde tillräckligt förvara

NJA 1948 343. Bestämmelsen i 16 kap. l §brottsbalkenansvar s.
torde därför förutsätta skingringsbefallningen skall ha meddelatsatt av
polismyndigheten eller myndighet. Samma krav gäller dockav annan
inte befallningar i bestämmelsen ohörsamhet motsom avses om
ordningsmakten. Enligt straffrättskommittén NJA 1948 347s.
krävs endast att:

...åtgärd ifrågavarande slag, skingringsbefallning ellerav arman
befallning för ordningens upprätthållande, fridlysning eller
avspänning, vidtagits någon för ordningens upprätthållandeav som

utrustad med behörighetär vidta sådan åtgärd. gällerDettaatt
främst polismyndigheten i underordnadävenortenom men om
polisman, till åligganden hör vaka ordningen, och föröverattvars
ordningens upprätthållande utkommenderad militär. Jämväl andra
civila tjänstemän kunna under särskilda förhållanden behörighetäga

vidtaga åtgärd ifrågavarande slag. Enligt K.K. 28att av mars
1914 har sålunda järnvägspersonal vissa åligganden försörjaatt
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säkerhet inom järnvägsområde, ochupprätthållande ordning ochav
upprätthålla ordningen i samband medtulltjänstemän kunna ha att

tullvisitering fartyg.av

bestämmelserna i 16beaktande kap.Utredningen medanser av
med hänsyn till den föreslagna bestämmelsen kanbrottsbalken samt att

befogenheten beslutaför tämligen omfattande åtgärder,stöd att attge
folksamlingar i förstai ordningsstörandeavlägsnande deltagareavom

Om fara i dröjsmål börtillkomma polismyndigheten. dethand bör är
befogenhet föregående beslutdock polisman ha även utansammaen

polismyndigheten.av
faktiskt avlägsnapolisman har befogenhetDen att rentsom

ordningsstörande folksamling skulle också, meddeltagare i en
bestämmelse befallningsrätten, hautredningens förslag till om

skingringsbefallning. gällermeddela motsvarande Dettabefogenhet att
polismyndighetens beslutpolismannen skall verkställaoavsett omom

fara i dröjsmål har befogenhetavlägsnande eller han grundpå avom
fall polismyndigheten har fattatfatta beslutet själv. I de det äratt som

skingringsbefallningarnaavlägsnande ocksåbeslut måste ansesom
faktiskt uttalasmeddelade myndigheten, deäven rent avav om

anledning Straffrättskom-polismän. kan medunderordnade Det av
anledning fråganuttalande i och för sig finnasmitténs att ta upp om

och bör hapolisen, exempelvis ordningsvakter, harhuruvida andra än
upprätthållande.för ordningensbefogenhet meddela befallningaratt

ställningemellertid inte ingå i utredningens uppdragtordeDet att ta
befogenheten avlägsna deltagarefrågan. fall bör intetill den I attvart

befogen-därmed följandeordningsstörande folksamlingar och deni
skingringsbefallningar tillkomma andra polisen.meddela änheten att

ihålla deltagare8.5.4 Befogenhet kvaratt
ordningsstörande folksamling

inlednings-framgår polisen ide tidigare redovisade JO-fallenAv att
ordnings-deltagarna iingripande ofta håller kvarskedet ett enav

tidigarede befinner sig. I denfolksamling den plats därstörande på
departementschefen frågan1990912129omnämnda tog upp omprop.

Departementschefeningripa detpolisens möjligheter på sättet.att
24:anförde

medföra praktiskaindividuell prövning kankravet på en. förhållandevis enkla. oroligkriterierna Iproblem, äräven enom
åtgärdexempelvis befogadhotfull situation kan detoch vara en
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del den.polisens sida folksamling ellerfrån stängaatt en avav en
i fall föreligger förutsättningar fördet sådantAven attettom

i folksamlingen, kan detomhänderta eller gripa deltagarna
befinner sigsjälvfallet inte uteslutas det platsenpå ävenatt

Prövningen förut-oskyldiga åskådare eller förbipasserande. av
varje enskild kan naturligtvissättningarna för ingripandeett mot ta

prövningen skerviss tid i anspråk. Det då angeläget såär atten
upprätthålls sådant inteoch avstängningen påsnabbt sättett attatt

blir betrakta frihets-avstängningen i sig självredan att ettsom
berövande.

i likhet med departementschefen, polisen börUtredningen attanser,
i folksamling den platsbefogenhet hålla kvar deltagarna påha att en

ingripandebefinner sig i syfte förutsättningarna fördär de pröva ettatt
effektivt besluti syfte lugnt och verkställaoch på sättatt ettett om

från platsingripande. Polisens befogenhet avlägsnaatt person enen
uppfattning inrymma befogenhetkan enligt utredningens attanses en

stund platsen.inledningsvis hålla kvar vederbörande kort på Manen
undvika begränsarvisserligen försöka ingripandenbör att som

rörelsefrihet inte i vadmedborgarnas har stöd lag änannat som
bestämmelse i stället efterframgår vid tolkningen och sträva attav en

rörelsefriheten möjligt uttryckligenvarje inskränkning i så långt det är
ingripande fråga böri lag. kortvarigt det härEtt så ärsom omanges

ytterligare lagstöd eftersom det får ingå iemellertid inte kräva anses
ingripa.särskilda befogenheternade att

allmän ordning bör polisen således medOm folksamling stören
bestämmelsen avlägsnande kort stundstöd den föreslagna om enav

platsenfolksamlingen för möjlighetkunna hålla kvar på att taatt
deltagitha i folksamlingen och vilkaställning till vilka kansom anses

avlägsnas för lämpligtdessa bör från platsen påsamt att ettav som
Ändamålsprincipenverkställa beslut avlägsnande.kunnasätt ett om

befogenhet för polisenmedför emellertid bestämmelsen inte attatt ger
slutliga syftethålla folksamling platsen detkvar på änannaten om

därifrån.kvarhållandet deltagarna skall kunna avlägsnasmed är att
folksamling enbart i syftePolisen kan således inte hålla kvar hel atten

gripa misstänkt befinner sig i folksamlingen. Omkunnat.ex. en som
folksamlingensyftet med ingripandet från början deltagarna iattvar

från platsen finns det dock inget hindrarskulle avlägsnas attsom
till sist i ingripande slag vadkvarhållandet resulterar änett annatav

Så bli fallet polisen finnerursprungligen tänkt. kan t.ex. omsom var
med honomdet finns skäl gripa deltagarna ellernågonatt att att taav

förhör.för
fåhur deltagarna i folksamling bör kunna hål-Frågan längeom en

kvar möjlig generellt. Som departements-las knappast besvaraär att

207



Åtgärder vid större evenemang sou 1993:60

chefen har uttalat kan dock långvarigt kvarhållande kommaett mera
betraktas frihetsberövande. Eftersom kvarhållandet i sigatt ettsom

bara syftar till polisen skall kunna kontroll situationen,över böratt
det bli fråganärmast mycket kortvarig åtgärd. kanDet i varjeom en
fall inte deltagarna hålls kvar det skälet polisenaccepteras att attav
inte har tillräckligt med personal platsen eller därför det saknasatt
erforderliga transportmöjligheter.

överväganden8.6 beträffande upplösning
allmän sammankomst eller offentligav

tillställning

Utredningen har i 8.3avsnitt lämnat redogörelse för de bestämmel-en
i lagen allmänna sammankomster och allmänna ordningsstad-ser om

reglerar polisens befogenhet upplösa sammankomstattgan som en
eller tillställning. Som utredningen har konstaterat det ingetsägs ien
dessa bestämmelser vilka polisiära befogenheter följer ettom som av
beslut upplösande. praktikenI det dock sådant beslutatt ettom anses
innebär befogenhet ingripa för verkställa beslutet, framföratt atten
allt avlägsna deltagare och andra från platsen förattgenom sam-
mankomsten eller tillställningen. Frågan sådana åtgärderär om
verkligen har stöd i lagen allmänna sammankomster och allmännaom
ordningsstadgan eller de bör regleras särskilt.om

Utredningen vill först påpeka polisen alltid har möjlighetatt att
ingripa enskilda deltagare i sammankomst eller vid offentligmot en en
tillställning med stöd andra bestämmelser, beslutnågotoavsettav om

upplösande fattatshar eller demonstrantEn allmänstörom som
ordning kan således avlägsnas med stöd 13 § polislagen och denav

misstänkt för brott kan gripasär eller förmed förhör. Sådanatassom
ingripanden har emellertid helt andra syften ingripandenän som
företas i avsikt verkställa beslut upplösningatt ett om av en samman-
komst eller tillställning. harDe heller ingen formell koppling tillen
det administrativa beslutet upplösning sammankomsten ellerom av
tillställningen, förutsätter polismannen platsenpå görutan att en egen
bedömning situationen.av i

Utöver dessa befogenheter ingripa enskilda måsteatt mot personer
polisen enligt utredningens uppfattning också ha möjlighet att
verkställa polismyndighetens beslut upplösningom av en samman-
komst eller tillställning avlägsna deltagare och andra frånattgenom
platsen. Ett sådant avlägsnande innebär begränsning denen av
grundlagsskyddade rörelsefriheten och får konstitutionella skäl inteav
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företas uttryckligt lagstöd.utan Bestämmelserna i lagen allmännaom
sammankomster och allmänna ordningsstadgan är enligt utredningens
uppfattning inte utformade på sådant detsätt kanett grundaatt anses
någon befogenhet ingripa. Utredningen föreslåratt i stället detatt
införs uttrycklig bestämmelse polisens befogenheten i dettaom
avseende.

Bestämmelsen bör polisen möjlighet avlägsna dem intege att som
frivilligt lämnar platsen sedan beslut upplösningett har till-om
kärmagetts. Den bör inte endast dem deltar i allmänavse som en
sammankomst, omfatta även andrautan uppehåller sig platsenpåsom

det behövs för syftetuppnå med beslutetom att upplösaatt samman-
Ärkomsten. det fråga offentlig tillställning bör polisen kunnaom en

avlägsna både dem deltar i tillställningen och dem besökersom som
den.

Ett sådant ingripande bör inte förutsätta beslut polismyndighetenav
eftersom myndigheten redan har prövat frågan upplösandeom av
sammankomsten eller tillställningen. En polisman bör således själv få

ställning till i vilkenta utsträckning det nödvändigtär avlägsnaatt
någon från platsen för polismyndighetens beslutatt skall kunna
verkställas. Utredningens förslag till bestämmelse befallningsrättenom
medför polismannen därmed ocksåatt har befogenhet meddelaatt
skingringsbefallning.

Det kan diskuteras den föreslagna bestämmelsen bör placerasom nu
i polislagen eller i lagen allmänna sammankomster och allmännaom
ordningsstadgan. Utredningen emellertid regler polisensanser att om
befogenheter ingripa i princip böratt samlas i polislagen. Bestämmel-

bör därför i polislagensättas i anslutning tillsen övriga regler om
avlägsnande.

överväganden8.7 beträffande åtgärder i syfte
förebygga ordningsstömingaratt

8.7. 1 Avspärmingar

En vanlig och effektiv åtgärd från polisens sida för förebyggaatt
ordningsstörningar är olika områden elleratt spärrasutrymmen av.
Det kan exempelvis fråga polisen spärraratt ellervara om gatorav

platseröppna i samband med demonstration kan förväntas ledaen som
till från deltagarna i motdemonstration.angrepp Erfarenheten visaren

polisen behöver ha befogenhetatt företa vissa sådanaatt avspärrningar
för kunna fullgöra sinatt uppgift upprätthålla allmän ordningatt och
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kunnaförutsättsgällandeenligt rättavspärrningar redanAttsäkerhet.
ohörsamhetbestämmelsenockså motframgårförekomma omav

stadgasdär detbrottsbalken,§16 3i kap.ordningsmakten ansvar
områdeintränger pådenförförutsättningarvissa ettunder somsom

upprätthållande.ordningensförblivit avspärrathar
teckenbetraktasfårättslig meningitorde ettavspärrningEn som
Enligtområdet.avspärradetill dettillträdeförbjuditpolisen harpå att

lagstöd föremellertidsaknas detfinnahar kunnatutredningenvad
till Europa-det hänsyntillträdesförbud,sådanabeslut atttrots avom

rörelsefriheti medborgarnasbegränsningarallakrävskonventionen att
ifrågasättasvisserligenkanförfattning. Detellerstöd i laghar annan

dekaraktären ärdenalltid hartillträdesförbud attatt somanseom
mening. MotEuropakonventionensirörelsefriheteniinskränkningar

regel bör kunnatillträdesförbudallt antasframförtalardet att som
kortvariga. Attförhållandevis spärraochgenerell enavnaturvara av

sannoliktvälja väg ärmänniskor måstepåföljdmed att annanengata
torde däremotstöd i lag. Detfordrarbegränsningsådaninte somen

iborföljd detillfårtillträdesförbudmed attfallet somett somvara
iåtgärd kansådanEnin ellersig extremainte kanfastighet ut.taen

frihetsberövande.betraktablifall också ettatt som
iinskränkningartillträdesförbud kan utgöravissaAtt typer av

för dettillräckligtuppfattningutredningensenligt attrörelsefriheten är
polisen börförutsättningarvilkaunderbestämmelseinförasbör omen

Även denellerområdetilltillträdeförbjudakunna ett utrymme.ett
ivisst intrånginnefattatillträdesförbud kanomständigheten ettatt ett

befogenhetenförfastighet talarsindisponera attmarkägares rätt atten
införsdärför detföreslårUtredningeni lag.regleras attbör en

före-villkor ivissapåpolisenbefogenhet förbestämmelse attom
område ellervissttillförbjuda tillträde utrymme.byggande syfte ett

22 §sammanfalla medi viss månbestämmelse skullesådanEn
tilltillträdeförbjudabefogenhetdock intevilkenpolislagen, attger

grund någradet påställe, änellerhus, annatannat avomrum
allvarligtmycketförföreligga riskomständighetersärskilda ettanses

tillträdesförbud skullebestämmelsemedSyftetbrott. omen ny
före-allmäntitillämpaskunnaden skulleemellertid att meravara

visst brottförfaradet finnsredan innandvs.byggande syfte, att ett
allvarligarisk förkonkretdock krävasbörförövas. Detkommer att en
eftersomsäkerheten,ellerordningenallmännadenstörningar av

ellerolyckshändelserförfarainnebärtypisktstörningarsådana sett en
allmännastörningar denallvarligamedförståsVadbrott. avsom

varvidenskilda fallet,i detbedömassäkerheten fårordningen eller
tillträdes--proportionalitetsprincipen. Etttillmåstehänsyn tasstor
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förbud måste således till sin omfattning och varaktighet istå rimligt
förhållande till den fara hotar.som

Bestämmelsen tillträdesförbud bör kunna tillämpas exempelvisom
polisen har tillstånd till demonstration och detgett finnsom en

anledning vänta mängd deltagare. Redan denatt omständig-storen
heten deltagarna kommer förflytta sig längsatt trafikeradeatt gator
gör det kan finnas risk för allvarligaatt störningar denanses av
allmänna ordningen. I sådan situation kan polisen behöva spärraen av
vissa för leda trafiken på andra och förgator att vägar förhindraatt

oordning. I samband med idrottstävlingar,annan stora t.ex.som
Stockholm Maraton, bör polisen också kunna förbjuda trafik depå

längs vilka det erfarenhetsmässigt samlas åskådare3.gator tusentals
Polisen kan också ha anledning förbjuda tillträde till olika områdenatt
i samband med fotbollsmatch det finns risk fört.ex. allvarligaen om
störningar den allmänna ordningen. För sådan risk skallav att en

föreligga torde det tillräckligt det har sålts så mångaanses attvara
biljetter till matchen det finns anledningatt vänta mycketatt ett stort
antal besökare. Bestämmelsen bör naturligtvis inte begränsad tillvara
situationer då det finns risk för ordningsstörningar också kunnautan
tillämpas då störning faktiskt har inträffat.en

Med hänsyn till avspärrningar kan ganska omfattandeatt ochvara
bestå under förhållandevis lång tid, utredningen detattanser som
huvudregel bör polismyndigheten fattar beslutvara attsom om
förbjuda tillträde till visst område eller Vid fara i dröjsmålutrymme.
bör dock polisman kunna spärra område eller ävenett utrymmeav

föregående beslut polismyndigheten.utan I sådant fall börettav
polismannen dock åläggas skyndsamt anmäla åtgärden tillatt polis-
myndigheten omedelbart bör pröva åtgärden skall bestå ellersom om
ej.

Ingripande den överträder tilltrddesförbudmot som

En befogenhet förbjuda tillträde till område ingentingatt är värdett
den inte förenadär med befogenhetmotsvarande avlägsna denom att

överträder förbudet. Om överträdelsen brottutgör kan polisensom
möjligen ingripa med stöd rättegångsbalkens regler. Att överträdaav

3 Det kan ifrågasättas det alltid bör polisen har fatta beslutom attvara som om
omfattande avpärmingar i samband med sådant Det borde enligtett evenemang.
utredningens uppfattning uppgift för kommunen när det frågaärsnarare vara en om
avspärrningar kan planeras lång tid i förväg och huvudsakligen berörsom som
kommunal mark.
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den föreslagnameddelats med stödhartillträdesförbudett avsom
överträdelseinte straffbartemellertidbestämmelsen torde avsomvara

vissabrottsbalken och endast under13 §bud 17 kap.myndighets
§16 kap. 3ordningsmaktenohörsamhetförutsättningar motsom

ordningenf förbudet ocksåöverträder störOm denbrottsbalken som
andratillämplig. Någral3§ polislagengivetvis ocksåkan vara

det avspärradein påden haravlägsna trängtmöjligheter att som
därför detUtredningen föreslårinte.emellertidområdet finns att

för polisenbefogenheti polislagenbestämmelseinförs attomen
tillträdesförbudöverträderochavlägsna attett genomen somvar

lämnaområde eller vägrapåförsöka avspärrattränga att engenom
polisenskullebestämmelsesådanhar Enplats spärrats geav.som

den överträderavlägsnaför befogenheten ävenuttryckligt stöd att som
regel denmed stödtillträdesförbud meddelat någon änett annanav

avspärrande.föreslagna omovan

anvisadvissBefallning följa väg8.7.2 att

polisingripanden framgårolikaredogörelsen förtidigareAv den att
följa viss anvisadfolksamlingdeltagare iibland befallerpolisen atten

propositionen 1990912129nämndaden tidigareplatsen. Ifrånväg
vägsådant anvisandedepartementschefen ocksåframhöll25 avs.

fall.skingringsbefallningar i vissaalternativ tilllämpligtettsom
både i syfteförekommerviss anvisadBefallningar följa väg attatt

åtgärdförebyggandeordningsstörningar ochhotandeförhindra som en
harordningsstörning huvudkonkret fara för överinnan någon taget

förden anvisademed längs vägenOfta följer polisenuppstått. att
JO-beslutenSom framgårbefallningen åtlyds.sigförsäkra att avom

fotbollspublik till tunnel-följafrågaexempelviskan det attvara om
bil eskortera bussar medeller iefter matchens slutbanestationen att

staden.supporters ut genom
torde sådanfölja vissförmå vägmed någonAtt tvång att vara en

med stöd i lag.får skerörelsefriheten inteinskränkning i änannatsom
finns behovutredningen detanledning härav har övervägtMed avom

förstanvisa väg. Det måstebefogenhetpolisensreglera attatt man
innebär ochväg egentligenanvisandevad begreppetfråga sig är av

polisenlagstöd för de åtgärderutsträckning redan finnsdeti vilken
för begreppet.inomvidtar ramen

4 Brottsbalken 361.s.
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Avlägsnande

Att förmå någon följa viss frånväg platsatt ingripandeär etten en
många gånger inom för avlägsnande. Polisen harsom ettryms ramen

redan med stöd 13 § polislagen befogenhet avlägsna denav att som
ellerstör utgör omedelbar fara för den allmärma ordningen. Denen

föreslagna bestämmelsen avlägsnande deltagare i folksamlingom av en
den allmännastör ordningen eller omedelbarutgör fara försom en

denna, också ökade möjligheter för polisen avlägsna demger att som
kanske skulle komma ifråga för befallning följa vissannars väg.atten

Som utredningen tidigare har redogjort för kan sådant avlägsnandeett
innebära deltagarna i folksamlingen försatt tämligen lång sträckaen
från den plats där de befinner sig. En fotbollssupportrargrupp som
efter matchens slut uppträder på sådant desättett utgöratt en
omedelbar fara för ordningen, bör exempelvis kunna avlägsnas till
tunnelbanestationen eller till de bussar skall föra dem hem.som

Avspärrande

befallningEn följa viss har ocksåväg vissa likheteratt med polisens
åtgärd förbjuda tillträde till område,att dvs.ett spärra vägatt av en
eller plats. En avspärrning torde i många fall kunna ersättaen en
befallning följa viss eftersomväg avspärrningenatt i praktiken innebär

den vill komma till viss platsatt måste förvägsom taen atten annan
sitt mål.nå Den vill komma till fotbollsstadiont.ex. måste väljasom
viss polisenväg har spärrat andra framkomliga Omvägar.en om av

polisen vill undvika bussar från rivaliserandeatt supporterklubbar
parkerar på parkeringsplats kan det ske parkerings-samma attgenom
platserna först spärras varefter polisen låter vissa bussarav, passera
avspärrningarna på parkeringsplats, medan andra bussar fåren passera
avspärrningarna på parkeringsplats. I många avseenden tordeen annan
den utredningen föreslagna bestämmelsen befogenhet förav om
polisen förbjuda tillträde till visst område kunnaatt befallningarersätta

följa viss väg.att

Behövs det särskilda föreskrifier anvisande vägom av

Som utredningen har förekommer befallningar följaangett ovan att
viss anvisad huvudsakligenväg i olikatvå situationer, nämligen dels
då det finns omedelbar och konkret fara för ordningsstörning, delsen
i allmänt förebyggande syfte.mera
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för ordnings-faraomedelbar, konkrethar uppståttfall detdeI en
denanvisa väg avlägsnaföri ställetpolisenstörning kan att som

folksamling hotarideltarordningen ellerhotar störa somatt ensom
olikamöjlighetenkombination med spärraordningen. I attstöra avatt

polisen skall kunnaförtillräckligttorde dettaområden attvara
finnsdetdärför inteUtredningenordningen.upprätthålla attanser
dessabefogenhet isärskildpolisen någonanledning attatt ge

sådanaanvisad ifölja viss vägförmå någonmedsituationer tvång att
situationer.

faranordningsstörning,risk förvisserligen finnsOm det menen
tillämpliga.inteavlägsnandebestämmelsernaomedelbar,inte ärär om

åtgärder iföretabehovpolisen kan hadåsituation,sådanI attaven
bestämmelsenföreslagnaemellertid densyfte, kanförebyggandemera

polisen behövertillämplig. Frågan äravspärrningar omvaraom
och vilkaordningsstörningarförebyggabefogenheter förytterligare att

till bl.a.lämpliga med hänsynfallibefogenheter så är pro-som
portionalitetsprincipen.

innebär deltagarnavisserligenavspärrningbör attDet noteras att en
förhindrade den vägviss platstill ärfolksamling påi väg att taenen

vilkenfri väljai övrigtvarje deltagare ärtänkt sig,hade attde attmen
följabefaller deltagarnai ställetpolisenvill. Omhan attvägannan

och tillbakavända gådem haringendet rättinnebärviss väg attatt av
anförttidigare harutredningenSomhan kom.väg rymssomsamma

emeller-Utredningenavlägsna.inom begreppetsådana åtgärder anser
bör kunna fååtgärderingripandesåmycket tveksamttid det-äratt om

ordningsstörning,fara föromedelbarfinnsdet inte någonföretas om
fall ocksåpolisen i måsteframför allt såtalar ärDet attemot gessom

medfölja vissfolksamling väg,tvingabefogenhet t.ex. attattatt en
frånbortanvisadeföljer den vägenintede bussarvåld stoppa som

syfte tordeförebyggandeiåtgärderomfattandefotbollsarenan. Så
Utredningenproportionalitetsprincipen.stridaemellertid mot anser

anvisa vägbefogenhetersärskildapolisen inte bördärför attatt ges
ordningsstörningar.syfte förebyggai att

Även polisen ifram tillkommitharutredningen således attom
förmåför någonanvända tvångbör kunnaförebyggande syfte inte att

ingentingmeningutredningensdet enligtfinnsfölja viss väg, somatt
folksamlingideltagarnamedpolisen kommerhindrar överensatt en

anvisningocksåPolisen kanskall vissfrivilligtde väg.ta ge enattom
dembevakaoch dessutomde börbefallning vilken väginte taomen

de kommer störaanledningfinnsdetunder färden attatt tro attom
enligtingripandenbetraktaskan inteåtgärderSådanaordningen. som

lagstöd.uttryckligt Detdärför intebehöverdefinition ochutredningens
medinte kan förenasåtgärdernaframhållasdock återigenbör att
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Omtvång. polisen meddelar någon anvisning följa viss vägatten om
det därför viktigtär det sker på sådant det framgårsättatt förett att

vederbörande han risk för bli för tvångsingripandeatt utan att utsatt ett
kan låta bli följa anvisningen.att
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9 Avgränsningen och placeringen
föreskrifterna polisensav om

befogenheter

Polisens befogenheter och skyldigheter ingripa ñr awärja brottatt att
och på upprätthålla allmänsätt ordning och säkerhet reglerasannat
inte bara i polislagen också i antal andra författningar.utan ett stort
Utredningen har haft i uppdrag analysera frågan det äratt om
ändamålsenligt regleringen spriddär på så många författningar ochatt

bestämmelserna lämpligtär avgränsade i förhållande till varandra.om
det gällerDå placeringen föreskrifterna polisens verksamhetav om

bör framför allt hänsyn till de praktiska svårigheter kantaman som
önskemåletregleringenuppstå inte tillräckligt lättillgänglig.ärom om

samlat regelverk bör därför i första hand tillgodoses såvitt deett avser
bestämmelser reglerar det praktiska polisarbetet, dvs. bestärnmel-som

polisens befogenheter och skyldigheter ingripa. Dessaattserna om
bestämmelser bör enligt utredningens mening långtså möjligtsom

placerade i polislagen. Undantag bör dock bl.a. förgörasvara
straffprocessuella regler, vilka bör finnas i rättegångsbalken. Andra
bestämmelser de polisingripandenän bör också kunnasom avser
placeras utanför polislagen. Exempelvis bör bestämmelser om
polismyndighetens kontroll- och tillsynsverksamhet finnas i de
författningar reglerar den aktuella sakfrågan.som

De flesta regler polisingripanden finns redan i polislagen. Påom
några områden finns det emellertid anledning vissaövervägaatt
ändringar i syfte ytterligare koncentrera reglerna polisingripan-att om
den till polislagen. Utredningen har bl.a. funnit polisens befogenhetatt

använda våld i vissa avseenden saknar stöd i polislagens bestäm-att
melser och föreslår därför vissa ändringar i 10 § polislagen. Polisens
befogenhet fordon, med eller våld, inte helleräratt stoppa utan
tillfredsställande reglerad. Utredningen föreslår därför polisensatt
befogenhet fordon regleras i polislagen. Dessutom föreslåratt stoppa
utredningen bestämmelse i polislagen användning fángsel.en om av
Utredningen har slutligen också funnit det bör införas bestämmelseratt
i polislagen polisens skyldighet lämna handräckning ochattom
polismäns befogenheter i samband därmed.
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Nödhandlingarl

uttryckligt i lag befogen-föreslår polisen får stöd förUtredningen att
situationer då polisen enligt gällandeanvända våld i vissaheten rättatt

straffrihetsbestämmelserna bl.a.hänvisad till åberopaär att om
därför 10 § polislagen utvidgas tillUtredningen föreslårnödvärn. att

eller våldomfatta fall då polisman angrips med våld hotatt omen
frihetsberövadhan behöver använda våld för hindraeller då att en

för hålla den frihetsberövade tillfrån eller attattperson rymma
ordningen.

Inledning9.1.1

befogenhetgrundläggande bestämmelsen polisens brukaDen attom
polislagen, enligt vilken bestämmelse polismanvåld finns i 10 § en

använda våld för genomföraunder vissa förutsättningar får att en
våldsanvändning i flesta fall stödjastjänsteåtgärd. Polisens kan de på

fall emellertid uttryckligt lagstöd,denna bestämmelse. I vissa saknas
för kunna genomföra tjänsteåtgärdvilket leder till polisen,att att en

straffrihet förbrottsbalkens bestämmelsermed våld, måste åberopa om
exempelvis i sådan ordning tordebegås nödvärn. Engärningar som

oförenlig med sig Europakonventionen ellervisserligen inte varevara
strider principen polisens tjänsteplik-regeringsformen, det mot attmen

i positiva bestämmelser. Enligtlångt möjligt bör ha stödsåter som
mening bör polisen, för kunna använda våld iutredningens att

utsträckning hänvisad tilltjänsten, inte i attsamma som nu vara
bestämmelse straffrihet. stället bör 10 § polislagenåberopa Iomen

förför täcka vissa situationer närvarande inteutvidgas tasatt som upp
i vilka polisen enligt utredningens mening böri bestämmelsen, men

befogenhet bruka våld. utredningen går inha Innan pånärmareatt
behövs, utredningen kort redogörelsevilka ändringar lämnarsom en

bakgrunden till 10 § polislagen.för
för polisenspolislagens införande fanns det allmänna lagstödetFöre

våld i 24 kap. 2 § brottsbalken.befogenhet använda Dessutomatt
naturligtvis nöd och nödvärngällde de allmänna bestämmelserna om

brottsbalken för polismän. Poliseni 24 kap. 1 och §§ ansågs4 även
befogenhet använda våld vid sidan vademellertid också ha att av som

och vad tolkningsvisföljde reglerna i 24 kap. brottsbalken somav
andra bestämmelser. Generalklausulen i 2 §kunde härledas ur

polisinstruktionen rättsgrunden för denna våldsan-ansågs utgöra
vändningsrätt.
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Efter tillkomsten 1974 regeringsformårs krävdes uttryckligaav
föreskrifter polisens våldsanvändning i andra fall sådanaänom som

i 24 kap.avsågs brottsbalken. Polisberedningen föreslog därför att
polisens befogenhet använda våld skulle lagfástas och bestäm-att att
melserna i 24 kap. 2 § brottsbalken skulle iutgöra denstommen nya
regleringen. Med undantag för vad stadgas i 24 kap. 2 §som numera
första stycket brottsbalken, kom dessa bestämmelser överföras tillatt
10 § första stycket 2 och polislagen.4 Dessutom beredningenansåg

nödvärnsbestämmelsen i 24 kap. 1 § brottsbalken borde komplette-att
särskild bestämmelse i polislagen med sikte intressetpåras genom en

straffbara handlingar eftersom polisen, enligt beredningensatt avstyra
uppfattning, hade generell skyldighet söka avvärja brott iävenatten
andra fall sådanaän avsågs med nödvärnsbestämmelsema. Bered-som
ningen framhöll också fördelen med polisens tjänsteplikter långtsåatt

möjligt hade stöd i positiva bestämmelser och inte behövdesom
härledas straffrihetsregler. Av skäl föreslog beredningen attur samma

bestämmelse sakligt motsvarade bestämmelsen nöd isetten som om
24 kap. § brottsbalken fick ingå4 i regleringen polisens befogenhetav

använda våld. Båda de nämnda bestämmelserna kom införasatt attnu
i 10 § första stycket 3 polislagen.

Då det gällde den lagtekniska placeringen de bestämmelsernaav nya
anförde polisberedningen SOU 1982:63 95:s.

Antingen kan 24 kap 2 § BrB kompletteras eller också kan reglerna
i polislagen. I denna del beredningen i likhet medtas anser -

bl.a. straffrättskommittén SOU 1953:14 403 reglernaatts om-
polisens våldsanvändningsrätt systematiskt fårnärmastsett anses
höra till förvaltningsrätten och inte till bestämmelserna om
straffrätt. Härtill kommer enligt beredningen den polislagenatt nya
skulle ofullständig,sig den inte inbegrep de grundläggandete om
reglerna polisens bruka våld. Beredningen därförrätt harattom

för föreslå de diskuterade reglerna i huvudsakstannat att att nu
placeras i polislagen. Till denna bör då också föras de bestämmel-

i §24 kap 2 brottsbalken direkt sikte polismänpå ellertarser som
personal med vissa polisiära befogenheter, ordningsvaktert.ex.
första och tredje styckena andra stycket andra meningen.samt
Däremot reglerna befogenhetlaga för fall då någon ärtar om som
berövad friheten söker andragöra motvärn stycketrymma, m.m.
första meningen sikte på personaläven harän angettsannan som

exempelvis kriminalvårdstjänstemänsåsom vidpersonalsamtnu,
sjukhus för sluten psykiatrisk vård och vissa hem i lagensom avses
med särskilda bestämmelser vård dennaI del börom av unga.
regleringen enligt beredningen lämpligen kvar i brottsbalken,stå
fastän den givetvis tillämpligär polismän.även
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beredningen hadeanslöt sig i princip till vadDepartementschefen
justeringar i förslaget till lagtext.anfört med vissa smärre

våld vid våldBefogenhet använda med9.1.2 att angrepp
våldeller hot om

10 första stycket l polislagen,Polisberedningen hade föreslagit §att
dåvarande lydelsen 24 kap. 2 §överensstämmelse med deni av

befogenhet använda våldskulle polismanbrottsbalken, att omge en
våld.angrips med våld eller hotpolismannen ellermöts om

eller angrips bordeDepartementschefen emellertid ordenansåg att
angrips med våld eller hoteftersom polismanlagtextenutgå somur en

handla inormalt harvåld liksom andra medborgare rätt attom
befogenhet bruka vålddenna grund harnödvärn och alltså redan på att

prop. 198384:l11 94.s.
inledningen till detta avsnittmed utredningen har anfört iI linje vad

behöva straffrihetsbestäm-polisman inte skall åberopaatt enom en
befogenheten använda sådant våldmelse använda våld, börför attatt

angrips medpolisman tjänsteutövning våld elleri de fall då underen
polislagen. Bestämmelsen i 10 § förstavåld, framgå direkthot om av

med orden ellerdärför kompletterasstycket l polislagen bör
skallpolisman blir angripen hanangrips för näratt genom-somen

positivt lagstöd för befogenhetenföra tjänsteåtgärd skall ha atten
använda våld.

våld för förhindra9.1.3 Befogenhet använda attatt
rymning

med försvarligtdet straffrittEnligt 24 kap. 2 § brottsbalken är att ett
frånhindra frihetsberövadvåldmått attperson rymma.enav
redan berövadBestämmelsen således sikte på någon äratttar som

särskilt denfriheten försöker paragrafenI nämns ärsomrymma.
eller häktad eller anhållen,kriminalvårdsanstaltintagen på ärsom men

exempelvis omhändertagenfrågadet kan också någon ärvara om som
Enligtintagen för rättspsykiatrisk vård.grund berusning ellerpå av

straffritt bruka våld förbestämmelsens ordalydelse detär attatt
bestämmelsen inte sikteskall hindras. innebärrymningen Det att tar

fast och återföra rymlingenvåld förpå det måste utövas att tasom
Brottsbalken 669. Dettarymningen har avslutatsefter det att s.

bestämmelsen framför allt riktartorde i sin medhänga atttur samman
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sig till den personal vid kriminalvårdsanstalter, häkten, sjukhus eller
liknande det åligger hindra rymning. förekommandeI fallattsom
omfattas dock polismänäven och exempelvis arrestvakter.

Polisen har enligt 10 § första stycket 2 polislagen befogenhet att
använda våld i situationer då någon skall berövas frihetensom
försöker undkomma, vilket torde innebära paragrafen tillämpligäratt
bl.a. polisendå skall fast och återföra rymling. Däremotta en ger
paragrafen inte befogenhet för polisen med våld förhindraatt en
rymning. Något stöd för sådan våldsutövning finns inte hellerannat
i 10 § polislagen, för det fall polismarmenutom möts med våldatt
eller hot våld.om

Utredningen föreslår därför 10 § polislagen utvidgas så detatt att
uttryckligen framgår polisman har befogenhet användaatt våld,atten
inte bara då han med laga stöd skall beröva någon friheten och denne
försöker undkomma eller polismarmen möts motstånd närannars av
han skall verkställa frihetsberövandet, också då någon redanutan som

frihetsberövad försökerär och polismannen möts motståndrymma av
då han skall förhindra rymningen. Liksom i 10 § första stycket 2
polislagen uttrycket möts motstånd innefatta motståndavses av

frånäven utomståendeen person.

9.1.4 Befogenhet använda våld för hållaatt att en
frihetsberövad till ordningenperson

Förutom vid rymning det enligtär 24 kap. 2 § brottsbalken straffritt
använda våld för upprätthålla ordningenatt frihetsberövadatt om en

med våld eller hot våld, sig tillsätter ellermotvärn påperson, om
sätt gör motstånd någon under uppsikt hanannat står,mot närvars

denne skall hålla honom till ordningen. Bestämmelsen motiveras attav
den har tagits i förvar på kriminalvårdsanstalt, i häkte eller isom
polisarrest skyldigär sig efter derätta ordningsregler gälleratt som
för förvaringslokalen och de anvisningar personalen lämnarsom
honoml. Detta i sinär motiverat det med hänsyn till riskentur attav
för bl.a. rymning, skadegörelse eller våldsutövningannan anses
nödvändigt förhindra Omhändertagna från förflytta sigatt fritt inomatt
förvaringslokalen jfr NJA 1971 245.s.

För det skall straffritt använda våld då frihetsberövadatt attvara en
skall hållas till ordningen krävs antingen den frihets-person att

kap.2 9 § andra stycket lagen 1974:203 kriminalvård i anstalt 2 §samtom
förordningen 1976:376 behandlingen häktade och anhållna m.fl.om av
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ellersig tillhot våldmed våld eller sätter motvärnberövade attom
få hjälpfrihetsberövademotstånd. Skulle denhan på görsättannat av

motstånd, får våld brukasutomstående ävengör motperson somen
försvarligt. Med begreppetför vadinom ärdenne somramen

passivt motstånd,brottsbalkenmotstånd i vägranäven t.ex.rentmenas
bänk polisstationsitta påsig eller påflytta på vägran attatt en enner

245.och NJA 1971Brottsbalken 669 s.s.
polisen enligt gällandeuppfattning harEnligt utredningens rätt

behövs för genomföraanvisningarmeddela debefogenhet attatt som
frihetenOm har berövatstjänsteåtgärd.redan beslutad en personen

anvisningar i syftehonom erforderligasåledes lämnafår polisen att
förvaringsplatsen.säkerheten Denupprätthålla ordningen och på som

med våld kunna hållasi vissa fallsådan anvisning börinte åtlyder en
Är våld ellermed hotdet frågantill ordningen. någon omom som

stöd 10 § första styckethar polisen medsig tillvåld motvärnsätter av
finns det ingetanvända våld. Däremotpolislagen befogenhet1 att

polismananvända våldför befogenhetenpositivt lagstöd att om en
frihetsberövadskall hållamotstånd då hanpå sättmöts annat enav

införassådant lagstöd börordningen.Utredningentill attanserperson
polisman§polislagen föreskrivsdet i 10föreslår därföroch attatt en

motstånd då han skall hållaanvända våld hanfår möts enom av
Med hålla till ord-till ordningen. någonfrihetsberövad attperson

undanröja risken föråtgärder förförstås här vidtaningen attatt
Även1971 245.och säkerhet jfr NJAbåde ordningstörningar s.av

motstånd innefatta motståndmötsfall uttrycketi detta avavses
utomståendefrånäven person.en

fortsätt-brottsbalken kommeri 24 kap. 2 § ävenBestämmelsen
stödet för vålddet enda utövasningsvis utgöra t.ex.att avsom

inte våldsbefogenhetenkan ifrågasättaskriminalvårdspersonal. Det om
personalkategorier.för dessapositivt uttrycktillborde komma även

ställning till denuppdragemellertid inte i utredningensingårDet att ta
frågan.

andra transportmedel9.2 fordon ochStoppande av

ärendeutredningen överlämnathar tillJustitiedepartementet ett
vilket föranlettsi polistjänsten,användning spikmattaangående avav

vissa ändringarRikspolisstyrelsen med begäranskrivelse från omen
Utredningen har medanvändning spikmatta.i reglerna avom

gäller för användandereglergranskat både deanledning detta somav
för fordon.förutsättningarnaspikmatta och de allmänna att stoppaav
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Granskningen har lett till utredningen föreslår bestämmelse iatt en
polislagen de förutsättningar skall föreligga förom som att en
polisman skall få fordon eller någotstoppa transportmedel.ett annat
Utredningen föreslår också bestämmelsen polismans befogenhetatt om

använda våld ändras så den uttryckligenatt omfattar de situationeratt
då fordon får Däremot föreslår utredningen ingastoppas. ändringar i
reglerna användning spikmatta.om av

9.2.1 Bestämmelser stoppande fordonom av m.m.

likhetI med bl.a. handfängsel och skjutvapen spikmattaär teknisktett
hjälpmedel kan användas i situationer då polisen har befogenhetsom

använda våld för genomföra tjänsteåtgärd,att i det häratt fallet dåen
fordon skall Spikmatta bör såledesett inte få användasstoppas. i andra

situationer då polisenän enligt l0§ polislagen berättigadär att
använda våld. Särskilda föreskrifter spikmatta fårnär användasom
finns i kungörelsen 1967:419 med bestämmelser användningom av
spikrnatta i polistjänsten spikmattekungörelsen. Dessa bestämmelser
bör enligt utredningens uppfattning betraktas verkställighetsföre-som
skrifter till den i 10 § polislagen lagfästa befogenheten bruka våldatt
jfr 1983842111 83 och 90. Det får till följd bestäm-prop. s. att
melserna, de innebär begränsningar i dentrots att personliga rörelse-
friheten, inte behöver i lag under förutsättning deupptas inteatt
tillåter användning spikmatta i vidare mån vadän medgesav som
enligt reglerna våldsanvändning i 10 § polislagen.om

I skrivelse till regeringen har Rikspolisstyrelsen begärt vissaen
ändringar reglerna användning spikmatta. Skrivelsenav om av
föranleddes bestämmelserna i spikmattekungörelsenatt enligtav
Rikspolisstyrelsen så komplicerade polisen i praktiken inteattvar
kunde använda spikmatta. Rikspolisstyrelsen lämnade förslag tillett
hur spikmattekungörelsen kunde ändras och föreslog också att
bestämmelserna skulle föras till polislagen.över

För närvarande föreskrivs i l § spikmattekungörelsen spikmattaatt
får användas hjälpmedel i polistjänsten för tvinga föraresom att att

bilen föraren uppenbarvisat likgiltighetförstanna liv,om annans om
han anledning kan farlig för ellerav annan antas vara annan person

han vid förvägi planerad trafikkontroll inte pdom en stannar
polismans tecken. Dessutom innehåller spikmattekungörelsen regler

förfarandet vid användning spikmatta och behörig besluts-om av om
fattare. Bestämmelserna förutsätter emellertid inte polisen enligtatt
andra föreskrifter i lag har befogenhet med våld fordonet.att stoppa

vissI utsträckning korresponderar dock spikmattekungörelsen med
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Exempelvis kanvåldsanvändning.bestämmelserpolislagens enom
liv gripasuppenbar likgiltighet förfordonsförare visat annanssom

poliseni trafik, med påföljdför vårdslöshetmisstänkt attgrovsom
våld han försöker undkomma.polislagen får användaenligt 10 § om

anledning kanförare någonBefogenheten att stoppa annanaven som
också komma användaskanfarlig för attantas personen annanvara

frågafriheten. Det kanföraren skall berövasi situationer då t.ex. vara
farlig rymlingför brott ellermisstänktnågon är somom ensomom

Spikmattekungörelsenkriminalvårdsanstalt.till ärskall återföras en
uttryckligenfall och förutsätter intebegränsad till dessaemellertid inte

motiverar dentjänsteåtgärdskall företa någonpolisen attatt som
polisenNaturligtvis måstefordonsförarenförmodat farlige stoppas.

i samband med trafikkon-fordonbefogenhetockså ha att stoppa ett
proportionalitetsprin-begränsningiakttagande dentroll, med somav

uttrycklig bestämmelse iemellertid ingenfinnscipen innebär. Det
spikmattekungörelsens regelstöd förpolislagen10§ omsom ger

fall.fordon i sådantvåld föranvändning ettatt stoppa ettav
10 §polislagen tycksunderordnadspikmattekungörelsen ärTrots att

befogenheter användasin ordalydelse,tolkad efter störreden, attge
därförSpikmattekungörelsen börpolislagenvad 10 §våld gör.än
andraspikmatta inte får användas itydligt framgårändras detså attatt

befogenhet använda10 § polislagen harpolisen enligtfall dåän att
föreskriva kungörelsenkunnamöjlighet skulle ärvåld. En att attvara

i 10 § polislagen. Föri sådana falltillämplig endast attsom avses
fordras emellertid polisenskall tillämpligbestämmelsedenna attvara

tjänsteåtgärd. Tjänsteåt-för genomföraanvända våldbehöver att en
framgårfordon. Deti det här falletgården skulle ettatt stoppavara

vilkaförfattning underpolislagen ellervarken någondock annanav
befogen-närvarandefårförutsättningar fordon Förstoppas.ett anses

befogenheten ingripafordon följa sättheten att annatatt stoppa av
gripaantingen det frågafärdas i fordonet, ärnågon attmot omsom

körkortskon-regler eller företarättegångsbalkensmed stödnågon av
medkörkortslagen. Det skullebestämmelserna imed stödtroll av

förfår fordonnatur polisenord ligga i sakensandra ettstoppaatt
åtgärd.företakunna någonatt annan
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överväganden9.2.2

Om polisen fordonstoppar förett ingripaatt t.ex. mot en person somfärdas i fordonet, medför det inskränkning i rörelsefrihetenen för alla
befinner sig i fordon.som Det kansamma konstitutionella skälav

ifrågasättas det tillräckligtär lagstödetom föratt sådant ingripandeett
bara kan härledas tolkningsvis någon bestämmelse.ur Behovetannan

uttryckligt lagstöd blirav särskilt tydligt tänker sig polisenom man att
exempelvis måste buss förstoppa kunna gripaen att en passagerare

misstänks för allvarligtsom brott.ett Ett ingripande det slagetav
innebär inskränkning i rörelsefrihetenen för alla i bussen,passagerare
vilket förhållande kan få mängd oavsedda konsekvenser.en En sådan
betydande inskränkning i rörelsefriheten bör enligt utredningens
mening inte få förekomma uttryckligtutan stöd i lag.

Ytterligare viktigt skäl förett borde lagfästaatt principernaman för
när polisen med våld skall kunna få fordonstanna ett är exempelvisatt
användning hinder och spikmattaav förföljandesamt fordon ärav
åtgärder förenadeär medsom risker förstora skador på ochperson
egendom. Särskilt förföl j andet fordon innefattar såav skaderiskerstora

det i sig talaratt för de grundläggandeatt villkoren för att stoppa
fordon bör i lag jfr JO 199091anges 70. Utredningen föreslårs.
därför det införsatt bestämmelse i polislagenen vilka förut-om
sättningar bör gälla för fordonsom skallatt ett Somstoppas. enföljd härav föreslår utredningen också 10 § polislagenatt utvidgas så

polisen får befogenhetatt använda våldatt för fordon.att stoppa ett
Dessutom bör också spikmattekungörelsens tillämpningsområde
uttryckligen begränsas till situationer då polislagen tillåter våldsan-
vändning för fordon.att stoppa Detsammaett gäller Rikspolisstyrel-

föreskrifter andrasens våldsanvändningom typer i syfteav att stoppa
fordon, bestämmelsert.ex. när vägspärrar fårom upprättas och när
fordon får förföljas. På det här sättet kan denuppnå eftersträvademan
anknytningen mellan polislagens bestämmelser å sidan och deena
olika verkställighetsföreskrifterna å den andra.

ingripandeEtt medför fordonsom att ett syftarstoppas vanligen till
polisen skall kunnaatt ingripa föraren ellermot någon annan somfärdas i bilen. En bestämmelse polisens befogenhetom att stoppa

fordon bör därför omfatta situationer då polisen med stöd andraav
bestämmelser kan ingripa någon färdasmot i fordonet,som t.ex. omdet finns anledning förarenatt anta elleratt någon färdasannan som
i fordonet har begått brott ellerett det behövs för polisenom att av

anledning än misstankeannan brott skall kunna ingripaom attgenom
beröva någon friheten, på inskränkasättannat hans rörelsefrihet eller
underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. Polisen bör
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hus-genomföraförbehövsdet attfordonfåockså ettstoppa om
ellerfordons-genomföraförellerfordoneti att enrannsakan

behövsdetfordonfåpolisenbör stoppa omförarkontroll. Dessutom
förutredningen närmareredogörföljandedetItrafiken.regleraför att
förgällabörmeningutredningensenligtförutsättningarolikade som

fordon.skall få ettpolisen stoppaatt
äravsikt närmast attutredningenspåpekasredan attbörDet nu

fåtillsyftaringripanden atti frågagäller somvadklargöra omsom
innebäraintesåledes är attavsettförslagetochfordonpå attettstopp

gälla.vadtillförhållandeipraktiken ansesi somförändringnågon
stoppandebestämmelse avframhållas omattdessutombör enDet

förenaskansådanaåtgärder änandraomfatta somskulleintefordon
Oavsettingripanden.betraktasdärför måsteoch sommed tvång som

syfteipolisman attkanfordonstoppandestadgas envad avomsom
kontaktförfordon tahejda attupplysning ettinhämtaexempelvis en

sig ibefinnerintehejdakanhanliksom sompersonföraren,med en
viktigtmycketsituation attsådaniemellertidDet ärfordon. enett
bilförarenförframgårdetsådant sätt atthandlar ettpolismannen

bliriskerarinte utsatthan attochskyldig attinte är att stannahanatt
bli.låterhantvångsingripandeför omett

brottmisstankevidfordon omBefogenhet att stoppa

förstadetförbörfordonbefogenhet stoppaattbestämmelseEn om
eller någonförarenanledning attfinns antadet attfall dåomfatta

misstankeGradenbrott.begåttharfordonet avettfärdas isomannan
förunder-inledaförfordras attvadäninte sombör motsvara mer

beslutförgrund atttill ettligger ommisstankedensökning, sommen
Omomständigheter.konkreta enpågrundasmåstefordonettstoppa
stärkaspolismannenkantecken,polismanspåinteförare stannar en

tillkanskehanochnågotdölja attanledninghar attförareni atttron
underlåterbilförare attAtttill brott.skyldigsiggjort enmed haroch
förseelsefall motvissaikantecken enpolismans varapåstanna

grundfinnsdetautomatisktinte attinnebärvägtrafikkungörelsen, men
brott.till någotskyldig annatsiggjortharförarenmisstänkaför attatt

ytterligarenågonfinnasmåstedetdärför attUtredningen anser
199091JOjfrbrottsmisstankeförstödinformation engersom

vissbrottfrågadet är ettkrävas avintedock att ombör73. Dets.
dessasak äringripande. En attviss annaneller typsvårhet avenom

fårändåproportionalitetsprincipenföljdtillomständigheter av
fåvåld börutsträckningvilkenibedömningenförbetydelse av

frågadetmisstanke ärgradhögreochbrottsvårareJu avanvändas.
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desto angelägnare detärom, fordonetatt vilket i sinstoppas, tur
innebär det våldatt med stöd 10 § polislagensom får användasav
också bör Ärkunna få trappas det bara fråga kontrolleraupp. attom
förarens identitet för kunnaatt trafikförseelserapportera kanen
självfallet inte grad våldsamma dåaccepteras polisenav påsom
sannolika skäl misstänker flyende fordonsförare fören brottett grovt
jfr JO 199091 72.s.

Befogenhet fordon foratt stoppa ingripa anledningatt av annan

Befogenheten fordonatt behövsstoppa också när polisen av annan
anledning misstankeän brott skall ingripa berövaom någonattgenom

friheten eller pd inskränkasättannat någons rörelsefrihet. Det kan
exempelvis frågan skallvara återförasom en tillperson som en
kriminalvårdsanstalt eller någon skall hämtas till förhör, hämtassom
till sammanträde införett rätten, inställas till läkarundersökningen
eller utvisas. Förutom i sådana fall bör bestämmelsen dessutom vara
tillämplig då polisen har befogenhet anledningatt änav annan
misstanke brott kroppsvisitera någonom färdas i fordonet ellersom
genomföra husrannsakan i fordonet.

Befogenhet fordon foratt stoppa genomföra fordons-att eller
forarkontroll

Polisen behöver också kunna fordon förstanna genomföra fordons-att
ellerförarkontroller olika slag. Bestämmelserav sådana kontrollerom
finns i bilregisterkungörelsen 1972:549, terrängtrafikkungörelsen
1972:594, fordonskungörelsen 1972:595, kungörelsen 1972:602

arbetstid vid vägtransport,om vägtrafikkungörelsen 1972:603,
kungörelsen 1974:681 internationella vägtransporter,om för-
ordningen 1975:883 arbetsförhållanden vid vissa internationellaom
vägtransporter, körkortslagen 1977:477, körkortsförordningen
1977:722, lagen 1982:821 farligttransport gods, för-om av
ordningen 1982:923 farligttransport gods, förordningenom av
1987:27 fordon i internationell vägtrafikom i Sverige, vägtrafikskat-
telagen 1988:327 och lagen 1990:1079 tillfälliga bilförbud.om

I del dessa författningar finnsen bestämmelserav polisenattom
under vissa förutsättningar skall hindra fortsatt färd fordonettom
framförs i strid författningen. Detmot saknas dock bestämmelser om
polisens befogenhet fordonatt stoppa förett kontrolleraatt detom
framförs i strid bestämmelsernamot eller Det finns heller inga
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förfordonbefogenheterpolisens stoppa meraattbestämmelser om
Visserligen sägskörkortskontroller.trafikkontroller,rutinmässiga t.ex.

lydaskallvägtrafikantvägtrafikkungörelsen att9 §§och8idet
fordonmotordrivetförareochtrafikenianvisning attpolismans av

förordnatsmyndighet attdenteckenpåskall avsomstanna av
§§4140 ochenligtgällermotsvarandeförareochfordonkontrollera

emellertid tillsigriktarBestämmelsernaterrängtrafikkungörelsen.
polisiärför någongrundtillinte läggasi sigoch kantrafikanterna

bestämmelsenföreslagnafordon. Den ombefogenhet ettstoppaatt
skallpolisendåfallomfattadärför ävenbörbefogenhetsådan

vad ärmedenlighetiförarkontrolleller somfordons-genomföra
föreskrivet.särskilt

syftetrajikreglerandefordon iBefogenhet stoppaatt

ianvisningarmeddelakanpolisengällande rätti attförutsättsDet nu
be-kananförtharutredningenSomsyfte. ovantrafikreglerande

inteterrängtrafikkungörelsenochvägtrafikkungörelsenistämmelserna
intefinnsingripa. Detbefogenhetpolisensför attstödåberopas som

föringripapolisen attförbefogenhet attlaglignågonheller annan
till ochdettrafiken,föranvisning atttrotsföljanågonförmå att en

mastePolisenanvisning.sådanlydaintestraffbartmed attär en
Dettrafikreglerande syfte.fordon ibefogenhetemellertid ha att stoppa
iteckenpolismanspåintefordonsförare enstannargäller t.ex. enom

grundas påanvisningföljerinteföraren somellergatukorsning enom
bestämmelsenföreslagnaDenviss väg.köraförbjudetdet är attatt

trafikregle-iocksåfordonbefogenhetpolisen att stoppadärförbör ge
kunnabörbefogenhetsådanobserverasbörDet attsyfte.rande en

Bestämmel-trafiken.förordnaförbehövsdet attenbartanvändas om
trafikanterstöd förpolisen stoppaattavseddintesåledes attär gesen

allmännaellertrafiksäkerhetsinfonnation upp-lämnaför t.ex.att
trafiken.iuppträdabörhurlysningar manom

verksamhetförebyggandepolisensfordon iBefogenhet stoppaatt

medverkanpolisensbeslutöverlämnatutredningen etttill omJO har
trafiksäkerhetsver-bl.a.medtillsammanstrafiksäkerhetskampanji en

Polisen1562-1991.dnr1992,april15denbeslutNTFochket
fort,förkörthadebilförarekampanjen stoppa somi attdeltog genom

samtidigtkörthadedeforthur somupplystesbilförarnavarefter om
Hastighetsöverträdelsernatrafiksäkerhetsinformation.vissfickde
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föranledde i övrigt inga åtgärder från polisens sida. JO anförde i
beslutet det i vissa fallatt kunde både lämpligt och önskvärtvara att
polisen inom för det brottsförebygganderamen arbetet samverkade
med andra myndigheter och organisationer. Så sådana åtgärdersnart
innefattade ingripanden enskilda krävdesmot enligt JO emellertid
lagstöd. JO konstaterade sådant stöd hadeatt saknats i det aktuella
fallet.

Utredningen har med anledning JO:s beslut uppmärksammatav
frågan polisen bör ha befogenhetom fordonatt stoppa endastett för

lämna upplysningaratt eller allmän trafiksäkerhetsinformation. Det
allmänna intresset sprida informationatt i trafiksäkerhetsfrågorav kan
visserligen tyckas skäl för polisen bordevara att kunnanog få stoppa
fordon för lämna sådan informationatt det är mycket svårtmen att
finna några bärande principiella skäl för just på dettaatt område införa
bestämmelser myndighetsutövningom endast syftar tillsom göraatt
det möjligt informera vissaatt medborgare. Utredningen ocksåanser

det skulleatt möta praktiskastora svårigheter på rimligtatt ett sätt
avgränsa polisens befogenheter ingripa i förebyggandeatt syfte.
Frågan är nämligen andra förebyggande åtgärderom i så fall också
skulle kunna motivera befogenhet fordonen att stoppa med tvång och

polisen i syfte dessutomom borde kunnasamma ingripa på något
Somsätt.annat exempel kan tänka sig polisen skulleman att kunna

hålla kvar på för lämna informationen gatanperson att hurom man
kan skydda sig ficktjuvar ellermot polisen skulleatt bereda sig
tillträde till bostad för informeraen persons att inbrottsskydd.om

Bortsett från det skulleatt svårt avgöraatt när ochvara på vilket
sätt polisen borde lov ingripa i förebyggandeatt syfte, finns det
ytterligare skäl talar bestämmelsemotsom befogenheten om att

fordon istoppa sådant syfte. Det kan nämligen starkt ifrågasättas om
det med beaktande proportionalitetsprincipen kanav försvarligtanses

inskränka deatt mänskliga fri- och rättigheterna på det sätt som
framgår exemplen enbart i avsiktav förebyggaovan, brottatt eller
trafikolyckor. Polisens förebyggande arbete kan också bedrivas på så
många andra sätt, polisenutan måste haatt befogenhet med tvångatt

bilar. Det finnsstoppa inte heller något belägg för det skulleatt vara
effektiv åtgärd än andraen åtgärdermer i syfte exempelvis främjaatt

trafiksäkerheten. Sammantaget utredningen därför det inteanser att
finns anledning införa möjlighetatt för polisenen fordonatt stoppa
enbart i förebyggande syfte.

Trafikpolisutredningen har i betänkandet Trafikpolisen änmer
dubbelt bättre SOU 1992:81 156 f. föreslagit bestämmelses. ien
vägtrafikkungörelsen skulle polisen befogenhetsom ge att stanna
förare fordon för överlämnaav sådanatt information ärsom av
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Trafik-harförslagetförskälSomtrafiksäkerheten.förbetydelse
fortsattadetförbehövsbestämmelsenpolisutredningen attangett

föreslagnadenEftersompolisen.ochNTFmellansamarbetet
regel närpolislagenstillknutensätt är ompå någotintebestämmelsen

harTrafikpolisutredningenifrågasättasdetkananvändas,fårvåld om
föraretvinga stanna.kunna attskallpolisen enattavsett

habörintepolisenutredningen attframgårSom anserovan
information ilämnaförfordon attmed tvångbefogenhet stoppaatt

polisenkonstaterattidigarehar attUtredningentrafiksäkerhetsfrågor.
inteåtgärdersådanaföretalagstöd, somoförhindrad även utanär att,

fordonhejdasåledeskanPolisen ettingripanden.betraktaskan som
informationöverlämnaexempelvisochförarenmedkontaktför taatt
sida. Det ärförarensfrånmedverkanfrivilligpåbyggeråtgärdenom

såförhållanden attsådanaunderpolisen agerarviktigtemellertid att
skyldigintehan att stoppafordonsförarenför attframgårklartdet

sådanaFörplatsen.kvar påskyldighellerinte stannaoch attfordonet
ytterligarenågotintemeningutredningensenligtbehövsåtgärder

in iinteåtgärdersådanaregelfallvarjelagstöd. I ompassar en
ochvägtrafikantertillsigriktarföreskriftervägtrafikkungörelsen, vars

iemellertid förasbestämmelsesådanSkullepolisen.tillinte en
intestraffbartbli stannadessutom attdetskullevägtrafikkungörelsen

trafiksäkerhetsin-överlämnapolisman attteckenpå avsersomenav
kunnaskullepolisenmedföraskullesin attivilketformation, tur

Trafikpolisutred-denskäl börangivnaAvmed tvång. avingripa ovan
vägtrafikkungörelsen,in iförasintebestämmelsenföreslagnaningen

påkravetuppfyller attintehänseendedettaövrigt iförvilken
skallrörelsefrihetmedborgarnasiinskränkningarbestämmelser om

i lag.meddelas

spaningssyjiefordon iBefogenhet stoppaatt

stöd förlagligtha attbörpolisenanförttidigarehar attUtredningen
anta någonanledning attfinns somdet attbl.a.fordon omstoppa

ifrågasättaskanDettill brott.skyldigsiggjortharfordonetifärdas
spanings-ifordonbefogenhethabör stannaattdessutompolisenom

detinnebäruppnåtts attharmisstankegraddeninnan somdvs.syfte,
före-Detbegåtts.harbrottvisstantaanledning ettattfinns att

kontrollera bilenförbilpolisen attredan stopparkommer att ennu
siggrundardeningripande typenden. Ettifärdasdem aveller som

levnadssätt.kriminellavisskunskapallmänofta personsenomen
börbrottmisstankekonkretingenhuvud omdetFinns över taget

åtgärdingripande stoppaattsåföretafåemellertid inte sompolisen en
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fordon, både medett hänsyn till den inskränkning i rörelsefriheten det
innebär och med hänsyn till den fara kan uppstå polisen medsom om
våld försöker tvinga föraren att stanna.

Även kräver polisen förom attman fordonatt skallstoppa haett
misstanke visst brott haren att begåtts,ettom detär därmed inte givet

vilken grad misstanke bör ha uppnåtts förav fordonetsom skall fåatt
När skallstoppas. ställning till vilkenta lägstaman misstankegrad som

bör krävas för polisen skall fåatt fordon börstoppa framförett man
allt beakta syftet med sådant ingripande.ett Att fordonstoppa ärett
enligt utredningens uppfattning bara medel förett polisen skallatt
kunna utöva någon befogenhet ingripa. Manannan att måste därför
fråga sig vad det för ingripandeär polisen kan företa sedansom
fordonet väl har stoppats.

Utredningen har tidigare föreslagit det bör krävasatt polisen haratt
anledning anta visst brottatt har begåtts.att ett Det är gradsamma

misstanke fordras för förundersökningav som att skall kunna inledas.
Att utredningen har valt den misstankegraden lägsta nivå försom att
polisen skall få fordon berorstoppa ett på polisen inte haratt någon
befogenhet ingripa förrän reglernaatt förundersökning i 23 kap.om
rättegångsbalken tillämpliga.är Finns det anledning antaatt att
brott har begåtts får polisman enligt 23 kap. 3 § fjärdeen stycket hålla
förhör och vidta åtgärd i syfte utreda brottet,annan att åtgärdenom
inte kan uppskjutas olägenhet. En polismanutan bil istopparsom en
spaningssyfte har emellertid inte befogenhet företa någotatt egentligt
ingripande sedan bilen väl har Istannat. kan polismannenstort sett
inte göra än bilens registreringsnummeratt noteramer och konstatera
hur många färdas i den. Det kanpersoner med hänsynsom till
proportionalitetsprincipen inte försvarligt fordonanses att stoppa ett
enbart i syfte företa sådan kontroll.att Det gäller ien synnerhet om

beaktar de risker det medförman tvinga fordonsförareatt en att
Utredningenstanna. därför polisen inte böranser att befogenhetges

fordon innanatt brottsmisstankenstoppa har nått sådan grad deten att
åtminstone finns anledning anta brottatt har begåtts.att ett

Befogenhet fordon i hjälpandeatt stoppa syfte

Bestämmelsen stoppande fordon omfattar baraom sådana åtgärderav
kan betraktas ingripanden isom egentlig bemärkelse.som Utanför

begreppet ingripande faller bl.a. åtgärder polisen vidtar i syftesom att
hjälpa någon. Bestämmelsen hindrar därför inte polismanatt en

fordonsförarestoppar för tala för honomen att det har häntattom en
olycka längre fram på vägen och han därför böratt ta väg.en annan
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tvingabefogenhethaintedock attpolisenbörsituationsådanI en
emellertid behövapolisenkansituationervissaIföraren stanna.att

förråkakan komma utattnågon enförvåldanvända stoppaatt som
kunnapolisenskulleförhållandensådanaUnderfara.omedelbar

våld.användaförnödvärnochnöd attbestämmelsernaåberopa om

fordonhjälpmedel förTekniska att stoppa

fordonföranvändasfåbör att stoppahjälpmedelvilkaFrågan somom
helautvecklashjälpmedlenolikakaraktär. Deteknisknärmastär av
ochuppbromsningsnätpolisen ävenrekommenderartiden -numera- denFöreskrifterändras.behövasnabbtdärför omkanreglerna
intedärförbörhjälpmedeltekniskasådanaanvändningennärmare av

före-Rikspolisstyrelsensiellerförordningilag,imeddelas utan
spik-iändringaringaskäletdetföreslårUtredningenskrifter. av

anknytskungörelsenviktenframhållavill attmattekungörelsen avmen
tillochfordonstoppandebestämmelsenföreslagna avdentill omnu

polislagen.10 §

fángselAnvändning9.3 av

depolislagenibestämmelseinförsdetföreslår omUtredningen att en
användas.fåskallfängselgälla förbör attförutsättningar som

1976:372i lagenfinnsmed denöverensstämmerBestämmelsen som
m.fl.anhållnaochhäktadebehandling avom

fängselanvändningBestämmelser9.3.1 avom

till1992januari9denbeslutharJustitiedepartementet genom
Stock-iPolismyndighetenfrånskrivelseöverlämnatutredningen en

Polismyn-91-4151.dnrhandfängselanvändningenangåendeholm av
fängselbestämmelsernabegärtskrivelseni att omhardigheten

harpolisenutsträckningvilkeniframgårintedeteftersomförtydligas
1976:372lagenfall dåfängsel i deanvända ombefogenhet att

intebehandlingslagen ärm.fl.anhållnaochhäktadebehandling av
tillämplig.

ochskjutvapenprecisfängsel ärandraochHandfängsel som
försiganvändakanpolisenhjälpmedel avformspikmattor somaven

särskildaingafinnsvåld. Detmedtjänsteåtgärdgenomföraatt en
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regler i polislagen fängselnär får användas. Det har hävdatsom att
polisens befogenhet använda fängsel grundar sig 24att på kap. 2 §
brottsbalken. JO har dock i beslut bl.a. användningenett om av
fängsel anfört den rättsliga grunden står finna iatt 10 § polislagenatt
beslut den 3 april 1992, dnr 2888-1991.

I 10§ polislagen polisen allmän befogenhet i vissages atten
situationer våld förutöva genomföra tjänsteåtgärd. Bestämmel-att en

därmedsätter också förgränserna fängselnär får användas.sen
Liksom vid alla andra ingripanden måste polisen hänsyn till behovs-ta
och proportionalitetsprinciperna och i varje enskilt fall göra en
bedömning nödvändigheten och försvarligheten i användaav att
fängsel. Fängsel får således inte användas rutinmässigti samband med

frihetsberövanden.t.ex.
Utöver vad följer 10§ polislagen finns inga generelltsom av

tillämpliga bestämmelser användning fängsel hjälpmedelettom av som
för våldsutövning. För vissa speciella fall finns det emellertid sådana
regler i 15 §behandlingslagen. Av paragrafen framgår den äratt som
häktad får beläggas med Fängsel deg under och eljest undertransport
vistelse förvaringslokalen, detutom är nödvändigt säker-om av
hetsskäl, dels i övrigt för betvinga våldsamt uppträdandeatt denav
omhändertagne, andra medel visat sig otillräckliga och det ärom
oundgängligen nödvändigt med hänsyn till den omhändertagnes egen
eller säkerhet till liv eller hälsa. Regeln i förstaär handannans
tillämplig häktade,på också bl.a. på den anhållits ellermen som
gripits på grund misstanke brott 17 § behandlingslagen och påav om
den i förvar i polisarrest 18 § behandlingslagen.tas I detsom senare
fallet gäller behandlingslagen dock endast i tillämpliga delar och med
särskilt beaktande anledningen till intagningen och dennas varaktig-av
het.

Av förarbetena till den tidigare gällande behandlingslagen från
19582 framgår hade viss skillnadatt göra mellan deavsett attman en
olika kategorier frihetsberövade i och för sig omfattadesav som av
lagen prop. 1958:68. Vid tillkomsten denna lag föreslogav
departementschefen lagen skulle gälla för denatt på grundsom av
misstanke brott eller anledning intagits i fångvårds-om av annan
anstalts häktesavdelning eller i häradshäkte, stadshäkte eller polisarrest
anförda 38. Lagrådet ansåg emellertid bestämmelserna,prop. s. att
såvitt avsåg anhållna och häktade, borde tiden från häktningenavse

z Lagen 1958:213 behandling häktade och anhållna m.fl. De bestämmelserom av
i den gällande behandlingslagen, vilka är intresse för polisens befogenhetnu av att
använda fängsel, motsvarari vad gällde enligt 1958 lag.stort årssom
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verkställighetpåbörjandeellerintill frigivninganhållandeteller av av
vistelsen i häkteinte gälla endastpåföljd och alltsåstraff eller annan

Departementschefen godtog93-95.anfördaeller arrest prop. s.
gälla anhållenvad skulletilläggetmed detlagrådets förslag att som

anfördaför brottgripits misstänktborde gälla denockså somsom
frihetsberövade komkategorierBeträffande andra98. avprop. s.

i häkte eller ihade tagits ingälla endast densåledeslagen att som
arrest.

således behandlingslagensomfattasoch häktadeanhållnaGripna, av
harfriheten. Dende har berövatsfrån detbestämmelser att som

omfattasmisstanke brottanledningfriheten änberövats omannanav
tagits in iförrän han harbehandlingslagenprincip inteidäremot av
fängselbestämmelserBehandlingslagens äreller polisarrest.häkte om

omhändertagits med stödhartillämpliga denpåsåledes avsom
Underi förvar iförst då hanLOBpolislagen eller trans-arrest.tas

intedäremotomhändertagneomfattas dentill arrestenporten av
bestämmelser.behandlingslagens

överväganden9.3.2

utredningen polisingri-bestämmelseranfört börtidigare harSom om
fängselbefogenhet använda börPolisensfinnas i polislagen.panden att

utredningen detpolislagen.framgå Dessutomdärför också attanserav
frihets-regler förgällafängselbeläggning börfrågai sammaom

kan åberopas förrättslig grundvilkenoberoendeberövade somav
jämställde debehandlingslagi 1958frihetsberövandet. årsNär man

häktade,anhållna ochmed bl.a.i polisarresti förvartagnasom var
prop.för alla intagnareglerskapai syfteskedde det att gemensamma

frihets-kategorierolikaville således38.1958:68 Man att avs.
gäller använd-detbehandlas lika. Närskulle kommaberövade att

till deemellertid ledareglerkan dessafängselningen att somav
tilllångthar kommit såolika innan debehandlasfrihetenberövas som

polisenbehandlingslagenberor påDet sammaarresten. gerom
eller be-10 § polislagenfängselanvändabefogenhet att omsom

inskränkning iutvidgning ellerinnebärhandlingslagen tvärtom enen
ibehandlingslagenpolislagen ochSkulletill polislagen.förhållande

lagändring fördärförskilja sig bör övervägaavseende åtdetta enman
blir behandladefrihetsberövade inte pårisken förundvika ettattatt

behövsändringar harvilkakunna avgöralikformigt Försätt. att som
med stödanvända fängselbefogenhetenjämförtutredningen att av

bestämmelsen iföljerbefogenhetdenmed10 § polislagen avsom
behandlingslagen.

234



Avgränsning och placering1993:60sou

Enligt §15 behandlingslagen får frihetsberövad ñr det förstaen
beläggas med fängsel under och eljest under vistelsetransport utom
förvaringslokalen, det nödvändigtär säkerhetsskäl. Avom av
förarbetena till bestämmelsen framgår med uttrycket säker-att man
hetsskäl har omfatta bl.a. fall då det föreligger flyktfaraavsett att
prop. 197576:90 69 f.. Fängsel kan således användas med stöds.

behandlingslagen redan polisen bedömer det fimis risk förav attom
frihetsberövad kommer försöka fly.att Någon befogenhetatten att

använda våld i sådan situation finns för närvarande inte i polisla-en
Inte heller de ändringar utredningen har föreslagit i 10 §gen. som

polislagen skulle polisen befogenhet med våld förebyggaattge ett
flyktförsök. detI här fallet behandlingslagengår således längre än
polislagen, bortsett från de fall då den allmänna bestämmelsen i 10 §
första stycket 6 skulle kunna tillämplig. Enligt utredningensvara
uppfattning bör polisen emellertid alltid ha befogenhet i deatt,
situationer i behandlingslagen, med användning fängselsom avses av
förebygga och förhindra frihetsberövad flyr.att en person

Behandlingslagen tillåter användning fängsel också i andra fallav
då fara för säkerheten föreligger under och eljest undertransport
vistelse förvaringslokalen. Om den frihetsberövadeutom uppträder
våldsamt får fängsel användas också i övrigt. finnsDet inte någon
bestämmelse i polislagen polisman befogenhet användaattsom ger
våld i alla de situationer då det kan föreligga fara för säker-anses
heten. Den utredningen föreslagna bestämmelsen befogenhetav om

bruka våld för hålla frihetsberövadatt till ordningenatt en person
skulle emellertid kunna åberopas den frihetsberövade gör mot-om
stånd. Utredningen emellertid polisen i dettaäven avseendeattanser
bör ha befogenhet använda fängsel i förebyggande syfte.att mera

Polisen bör således ha befogenhet belägga frihetsberövade medatt
fängsel i samtliga de situationer oberoende densom anges ovan, av
rättsliga grunden för frihetsberövandet. Det kan åstadkommaman

utöka polisens befogenhet använda våldatt med stödgenom att av
Å10 § polislagen. andra sidan utredningen också den lagligaattanser

möjligheten använda fängsel bör begränsas till situationeratt då
polisen ingriper beröva honom friheten.mot Detatten person genom
talar för bör införa särskild bestämmelseatt isnarare man en
polislagen i förhållande till de allmänna reglerna våldsan-som om
vändning i 10 § polislagen både utvidgar och inskränker befogenheten

använda fängsel.att
finnsDet också andra skäl talar för specialbestämmelsesom en om

användningen fängsel. En sådan bestämmelse skulle nämligenav
kunna innebära polisen fick befogenhet använda fängselatt iatt
situationer då någon form våld inte kan Utred-annan accepteras.av
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eftersomfördel med specialregleringdetningen att enanser vore en
lindrigarei vissa fall betraktasanvändningen fängsel måste änsomav

frågai synnerhet detvåldsanvändning. gäller ärDetta omomannan
i förebyggande syfte.använda våldatt

fimis risk försituation där detexempel kanSom attta enenman
det i sådant fallfly. Oftast tordefrihetsberövad kommer ettattperson

frihetsberövande ochpolisman övervakar den ärräcka med att en
förebygga flyktför-behövs förberedd tillgripa våld det ettattatt om

tillräckligt meddet intepolisen emellertid bedömersök. Om äratt
tidigt stadiumanvända fängsel, påövervakning kan ettattman, genom

våld bör dock inte fåformförhindra flykttörsök. Någonett annan av
försöker fly.frihetsberövade faktisktförrän denanvändas

polisen bör kunnautredningenmotsvarandePå sätt attanser
särskildagrundi situation då det någraanvända fängsel på aven

blifrihetsberövade kommerkan befaras denomständigheter attatt
andra. det kantill Påvåldsam och kanske gå sättetmot manangrepp

kanske leder tillvåldsanvändning, i sinytterligareförhindra tursom
Så länge det frågamotstånd eller våld tjänsteman. ärvåldsamt mot om

emellertidvåld bör polisenrisken för våld eller hotförebyggaatt om
ingripande, våld börhänvisad till använda fängsel. Annat,att mervara

förrän den frihetsberövadenärvarande inte få användas görliksom för
honom till ordningen.då polisen skall hållamotstånd

det bör införasanförda skälUtredningen att enanser av ovan
användningen fängsel.bestämmelse i polislagensärskild avom

och polisenalla frihetsberövadeBestämmelsen bör gälla personer ge
gällerförutsättningarfängsel underbefogenhet användaatt somsamma

förvisserligen reglerinnebärbehandlingslagen. Detenligt att
ikommer bådeintagna ibehandling dem är attarrest gessomav

uppfattningutredningensbehandlingslagen. Enligtoch ipolislagen
bestämmel-praktiska fördelen medemellertid dendetuppvägs attav

ochfängsel samlasbefogenhet använda påpolisens ettattomserna
ställe.samma

polisen ingripergälla också dåi tillämpliga delarBestämmelsen bör
inskränkaeller påavlägsna sättatt annatatt genomen persongenom

exempelvissålunda kunna användasrörelsefrihet. Fängsel börhans
vidtill förhandlingskall inställasunder transport person somav en

Bedömningen detflyr.finns risk för handomstol, det att av omom
fall grundas någraliksom i andra påflyktfara måsteföreligger

ifrågaenskilda fallet,omständigheter i detsärskilda t.ex. att personen
haLikaledes bör polisenrymningsbenägen.har visat sigtidigare vara

tillskall förasfängselbefogenhet använda ettatt person somom en
vårdinrättning uppträder våldsamtpåellersjukhus någon ettannan

inteanvända fängsel på någonOm det behovuppstårsätt. att somav
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frihetsberövad polisen vid bedömningenmåste detär ärav om
försvarligt använda fängsel särskild hänsyn till ändamålet medatt ta
ingripandet. tordeDet exempelvis inte försvarligt användaattvara
fängsel för vittne skall kunna hämtas till förhör, detävenatt ett om
finns för vittnetrisk avviker under Om polisen skallatt transporten.
förpassa till kriminalvårdsanstalt handär skall avtjänaen person en
straff, kan det emellertid försvarligt använda fängsel föratt attvara
hindra honom från fly.att

Utredningen vill slutligen frågan polisens befogenhetta attupp om
belägga med fängsel för kunna genomföra kroppsvisita-atten person
tion eller kroppsbesiktning. förekommer nämligenDet polisen iatt
vissa fall sig handfängselanvända för skalltvungen att attanser man
kunna blodprov misstänkt rattfyllerist inte villpå medverkata en som
till provtagningen. iDetta gäller synnerhet misstänkta ärsom
påverkade narkotika och polisen har hålla stilla.svårt Iattav som en
sådan situation skulle fángsel i och för sig kunna användas med stöd

den föreslagna bestämmelsen. Det förutsätter dock denattav
misstänkte antingen berövad friheten, i praktiken gripen ellerär
anhållen, eller beslutet blodprovstagning i sig kanatt om anses
innefatta befogenhet hålla kvar misstänkteden med undertvångatt
provtagningen. Frågan vilka befogenheter följer beslutettom som av

kroppsvisitation eller kroppsbesiktning kommer utredningenom
emellertid först under det fortsatta arbetet i enlighet medtaatt upp
tilläggsdirektiven. Utredningen har därför inte tillräckligt underlag för

redan ställning till fángsel bör kunna användas iatt tanu om en
den beskrivna.situation som nyss

9.4 Handräckning

haftUtredningen har i uppdrag studera bestämmelsernaatt om
polishandräckning och dessa konsekvent ochöverväga äratt om

Översynenändamålsenligt utformade. har lett till utredningenatt
föreslår det i polislagen införs vissa regler handräckning. Denatt om
första bestämmelsen definierar begreppet handräckning, den andra
beskriver hur begär tredjehandräckning, medan den reglerar närman
polisen skyldig lämna handräckning och begäran fårär näratt en
avslås.
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9.4.1 Inledning

handräckningMed vanligen polisen på begäranattmenas av en
biträdermyndighet myndigheten med utföra uppgift,att t.ex.en

kronofogdemyndighetenbereder tillträde till lägenhet viden en
utmätningsförrättning. Handräckningen kan emellertid också syfta till
verkställighet beslut myndighet har fattat,ettav som en annan
exempelvis beslut omhändertagande enligt lagen vårdett om om av

imissbrukare vissa fall. finns mängd författningarDet meden
bestämmelser handräckning och redan den omständigheten attom
reglerna spridda i författningar problemär så många i sig.är ett

de inte alltid utformade detDessutom så tydligt framgårär att om
polisen skyldig vidta åtgärder med anledningär begäranatt av en om
handräckning och vilka åtgärder polisen i fall har befogenhetså att

beror i sinvidta. Det handräckningsbestämmelsemapå ofta ärtur att
mycket allmänt hållna, också de omfattar mängdpå ganskaattmen en

Ärudda uppdrag inte in i polislagens det barasystem.som passar
fråga verkställa beslut frihetsberövande kanatt ett t.ex.om om
polislagens bestämmelser husrannsakan tillämpliga. Däremotom vara

polislagenvarken eller författningsäger någon något närmareannan
befogenhetervilka polisman har då han exempelvis enligt växt-om en

skadelagen skall verkställa beslut åtgärder för hindraett attom
spridning växtskadegörare eller då han enligt förordningenav om
elektriska starkströmsanläggningar skall låta ledningsnätsätta ett ur
drift. Med undantag för den allmänna bestämmelsen polisensom
våldsanvändning i 10 § första stycket 5 polislagen finns inte heller

generellanågra regler sikte polisens handräckning.påtarsom
Formellt skulle polisens verkställighet beslutävensett av om

häktning eller anhållande eller användning tvångsmedel iom av
brottmål kunna betraktas handräckning. det straffprocessuellaIsom
förfarandet domstolen, åklagaren och polisen emellertidär så
sammankopplade polisens åtgärder inte kan jämställas med sådanaatt
ingripanden företas begäran helt utomstående myndighet.som av en
Åtgärder inom för det straffprocessuella förfarandet bör därförramen
inte betraktas handräckning, de vidtas först efter besluttrots attsom

åklagare eller domstol. Detta gäller, förutom de inledningsvisav
brottmål3.nämnda åtgärderna, också hämtning till förhandling i

Nära besläktade med polishandräckning sådana åtgärderär som
företas i syfte verkställa polismyndighetsbeslut. Sådana beslutatt ett

3 Det kan i sammanhanget finnsanmârkas det inte bestämmelsernågraatt om vem
skall verkställa domstols eller åklagares beslut.som
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omhändertagande eller omhän-vanligen tillfälligt av personeravser
frågai allmänhet inga problem idertagande egendom. vållarDessaav

finns dock vissa be-får företas. Detvilka ingripanden somom
polismyndighetsbeslut i likhet med handräcknings-stämmelser somom

exempeltill sådana problem. Ettbestämmelserna kan upphov ärge
sammankomst eller offentligupplösning allmänbestämmelserna om av

tagit frågan vilkatillställning. avsnitt 8.6 har utredningenI upp om
för verkställa sådantpolisman har och bör habefogenheter att etten

§ polislagen förbud flyttandeAndra exempel 22beslut. är motom av
visst kommunikationsmedel, 31 §föremål eller trafik medvisst mot

ordningsstadgan 1956:618 verkställande åtgärd påallmänna avom
föräldrabalken vissa åtgärderbekostnad och 21 kap. 10 § omannans

verkställighet dom eller beslut vårdnad elleri samband med av om
hundar och katter,lagen 1943:459 tillsynI överumgänge. om

1987:905 och djurskyddsla-1987:259, jaktforordningenjaktlagen
polismyndighetenfinns bestämmelser1988:534 dessutom attomgen

låta sälja eller avliva dem.får omhänderta djur och
redogörelse forinledningsvis lämna kortUtredningen kommer att en

Redogörelsen särskilthandräckningsbestämmelserna.de olika avser
och befogenheter följer be-frågan vilka skyldigheter som avom

i före-polismyndighetsbeslut kommerstämmelserna. Reglerna om
i anslutning till näraliggande handräcknings-kommande fall berörasatt

bestämmelser.

andra inskränkningar i9.4.2 Frihetsberövanden och
rörelsefriheten

polisen skall hämtaförfattningar finns bestämmelserI många attom
sig till sammanträde införinte självmant inställer ettpersoner som

förrättning. till uppgiftPolisen har ocksåeller till någonrätten annan
för avtjänatill kriminalvårdsanstalthämta den skall föras attatt som

strafP. beslut omhändertagandeskall polisen verkställaDessutom om

° brottsbalken, utlänningslagenrättegångsbalken, kap. 12 §kap. 10 § 389
utlänningskontroll, lagen1989:529, lagen 1991:572 särskild 1988:870 omom

fall, med särskilda bestämmelser vårdvård missbrukarei vissa lagen l990:52 omav
psykiatrisk tvångsvård, smittskyddslagen 1988:1472,1991:1128lagen omav unga,

och lagen vapenfri tjänstvämpliktslagen civilförsvarslagen 1960:741941:967, om
1966:413.
5 beräkning strafñid lagen 1963:193 samarbete1974:202Lagen m.m., omom av

verkställighet straff ochDanmark, Finland, Island och Norge angåendemed av
internationellt samarbeterörandeförordningen med vissa bestämmelser1977:178 om

verkställighet brottmålsdom.av
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för vård och i övrigt biträda då någon skall föras till vårdinrättning
Ävenundersökningeller läkare för beslut utvisning ellerom

utlämning skall verkställas polisen, liksom beslut törvars-av om
utlärming7.tagande Polismyndigheten skall också lämna handräck-av

ning någon skall awisas från tärdmedel med stöd lagenettom av
1977:67 tilläggsavgift persontrafik.i kollektiv Ytterligareom
bestämmelser handräckning finns i 21 kap. föräldrabalken. Omom
länsrätten förordnar verkställighet dom eller beslut vårdnadom av om
eller får domstolenumgänge, enligt 21 kap. 3 § besluta barnet skallatt
hämtas polismyndighetens försorg. Länsrätten kan också,genom om
saken brådskande, medär stöd 21 kap. 10 § omedelbart förordnaav

barnet skall hand. Kan sådant beslut inte avvaktas fåratt tas ettom
polismyndigheten vidta omedelbara åtgärder. Bestämmelser som

dem i 21 kap. föräldrabalken finns i lagen 1989:14motsvarar om
erkännande och verkställighet utländska vårdnadsavgörandenav m.m.
och överflyttning barn ändrad SFS 1993:212.om av genom

flestaI de dessa bestämmelser det polismyndighetensägs skallattav
eller får förpassa eller på lämna handräckning,sättannaten person
vilket kan polisentyckas föreskrift riktad till vissaI andravara en

° Lagen 1988:870 vård missbrukare i vissa fall, lagen 1990:52 medom av
särskilda bestämmelser vård lagen 1991:1128 psykiatriskom av unga, om
tvångsvård, lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vård, lagen 1991:1137om om
rättspsykiatrisk undersökning, förordningen 1991:1472 psykiatrisk tvångsvårdom
och rättspsykiatrisk vård, lagen 1991:2041 särskild personutredningi brottmål,om

lagen 1958:642 blodundersökningmm. vid utredning faderskap, lagenm.m. om av,1965:61 behörighet utöva veterinäryrket och smittskyddslagenattom m.m.
1988:1472.

7Utlänningslagen 1989:529, lagen 1991:572 särskild utlänningskontroll, lagenom
1957:668 utlämning för brott, lagen 1959:254 utlämning ñr brott tillom om
Danmark, Finland, Island eller Norge och lagen 1970:375 utlämning tillom

Finland,Danmark, Island eller förNorge verkställighet beslut vård ellerav om
behandling.

liknandeEn regel finns i kap. i förslaget4 9§ till ordningslag prop.ny
1992931210. Det kan emellertid ifrågasättas det här frågaär handräck-om om en
ningsbestämmelse och inte bestämmelse polisen självständig befogenheten som ger

ingripa. paragrafensAv ordalydelse tycks detatt polisman kansnarast som om en
ingripa ñregåendenågon begäran handräckning jfr anfördautan 307 f..om prop. s.

9 38 kap. 12 brottsbalken,§ lagen beräkning strafitid lagenom av m.m., om
samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angåendeverkställighet straff,av
lagen vård missbrukarei vissa fall, lagen särskildamed bestämmelser vårdom av om

lagen psykiatrisk tvångsvård, lagen rättspsykiatrisk vård, lagenav unga, om om om
rättspsykiatrisk undersökning, förordningen psykiatrisk och rättspsykia-om
trisk vård, lagen särskild personutredningi brottmål lagen behörighetom m.m., om

utöva veterinäryrket smittskyddslagen, utlänningslagen,att lagen särskildm.m., om
utlänningskontroll, lagen utlämning för brott, lagen utlämning för brott tillom om
Danmark, Finland, Island eller Norge, lagen och kungörelsen utlämning tillom
Danmark, Finland, Island eller ñrNorge verkställighet beslut vård ellerav om
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författningar föreskrivs dock antingen får hämtasatt en person genom
polismyndighetens försorg eller myndighet får begära hjälpatt en av
polismyndigheten med vederbörande.hämta Dessa bestämmelseratt
kan inte riktade till polisen till den myndighet fåranses utan som
begära handräckning. I några författningar ingentingsägs alls om vem
det skall länmaär handräckning. Så falletär i 9 kap. 10 §som t.ex.
rättegångsbalken handlar hämtning till förhandling. Detsammasom om
gäller hämtning till förhandling enligt lagen vård missbrukareom av
i vissa fall, lagen med särskilda bestämmelser vård lagenom av unga,

psykiatrisk tvångsvård och smittskyddslagen verkställighetom samt av
länsrätts beslut omhändertagande barn enligt 21 kap. 10 §om av
första stycket föräldrabalken eller 19 § lagen erkärmande ochom
verkställighet utländska vårdnadsavgörandenav m.m.

9.4.3 Tillträde till visst område eller utrymme

En form handräckning polisenär bistår myndighetannan attav en som
enligt särskild författning har fårätt tillträde till lokal föratt atten
inspektera viss verksamhet, kontrollera föremål, ellerta taprover
hand egendom.viss Som regel det isägs dessa författningarom att

behandling lagen tilläggsavgift i kollektivsamt persontrafik.om
° 21 kap. föräldrabalken,3 § lagen erkännande och verkställighet utländskaom av

vårdnadsavgöranden och överflyttning barn, utlänningslagen, lagenm.m. om av om
särskild utlänningskontroll, vämpliktslagen, civilförsvarslagen, lagen vapenfriom
tjänst, lagen samarbete med Danmark, Finland, Island och Norgeom angående
verkställighet straff, förordning internationellt samarbete rörande verkställighetav om

brottmålsdom, lagen blodundersökning vid utredningav faderskap.om m.m. av

Sjölagen 1891:35 lagen1, 1902:71 innefattande1 vissa bestämmelsers. s. om
elektriska anläggningar, miljöskyddslagen 1969:387, stadgan 1970:88 enskildaom
vårdhem lagen 1970:299 skydd flyghavre, delgivningslagenm.m., motom
1970:428, fastighetsbildningslagen1970:988,livsmedels1agen1971:511, väglagen
1971:948, lagen 1971:1081 bestämning volym vikt,och lagen 1971:1154om av

förbud dumpning avfall imot växtskyddslagenom 1972:318,vatten, lagenav
1975:74 med bemyndigande meddela vissa föreskrifter föratt trädgårdsnäringen,
utsädeslagen 1976:298, berberislagen 1976:451, arbetsmiljölagen 1977:1160,
lagen 1978:277 med bemyndigande meddela omföreskrifter i frågaatt anordning
för förbrukningsmätning elektrisk energi, eller vänneenergi,vattenav m.m.,
renhållningslagen 1979:596, lagen 1980:1l tillsyn över hälso- och sjukvårds-om
personalen m.fl., epizootilagen 1980:369, lagen 1980:424 åtgärder motom
vattenförorening från fartyg, fastbrânslelagen 1981:599, utsökningsbalken,
utsökningsforordningen 1981:981, lagen 1982:636 anordnande visstom av
automatspel, arbetstidslagen 1982:673, lagen 1982:821 farligttransportom av
gods, hälsoskyddslagen 1982:1080, vattenlagen 1983:291, lagen 1983:738 ombekämpande salmonella hos djur, lagen 1984:1049 beredskapslagringav oljaom av
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handräckning. Vissalämnapolismyndighetenåliggerdet att av
skyldighetpolisensingentingdock attförfattningarna säger om

biträdebegäramyndighet fårendastföreskriverbiträda, att avutan en
polismyndigheten.

vadbestämmelservarierandemycketinnehållerFörfattningarna om
uttryckligen denföreskrivsnågraskall I attpolisen göra.det är

tilltillträdefåhartillsyn bara rätt etthar utöva attmyndighet attsom
polisensbegränsarocksådärmedvilketområde,ellerutrymme

handräckning. finns ocksåDetmedsambandibefogenhet en
ganskamyndighetenhandräckningssökandedenförfattningar gersom

till-detföreskrivsfallbefogenheter. I många attopreciserade en
ellerområdetilltillträdeförutom utrymme,synsmyndighet, ettatt

få deochundersökningar samt attgöraockså har tarätt att prover
tillsynen. andra fallIförbehövshandlingarochupplysningar som

provning ellerutföraförfår utövastillträdesrätten attsägs att

lagen1985:295 foder,lagenkemiska produkter,1985:426och kol, lagen omom
räddningstjänstlagennaturgasområdet,försörjningsberedskap på1985:635 om

fartygssäker-10,bygglagen 1987:och1986:1386, plan-bilavgaslagen1986:1102,
1988:534, lagendjurskyddslagen1988:220,strålskyddslagen1988:49,hetslagen

lagen1988:1472,smittskyddslagenexplosivabrandfarliga och1988:868 varor,om
undersökning1990:712lagenövervakningskameror1990:484 avomm.m.,om

järn-och videogram,filmerkontrollgranskning och1990:886olyckor, lagen avom
dryckesförpackningar,vissa1991:336lagen1990:1157,vâgssäkerhetslagen om

bekämpningsmedel, lagenbiologiskaförhandsgranskning1991:639lagen avom
EEG-handelsgödsel.1992:1684lagennarkotika ochkontroll1992:860 omavom

automatspel ochvisstanordnandez lagenutsökningsförordningen,Sjölagen, avom
övervakningskameror.lagen om

bestämningdelgivningslagen, lagen3 vårdhem,enskildastadganSjölagen, omom
utsökningsförordningen, lagenutsökningsbalken ochvikt,ochvolym omav

övervakningskamerorlagensmittskyddslagen,djur,salmonella hosbekämpning omav
undersökning olyckor.lagenoch avom

miljö-anläggningar,elektriskabestämmelservissainnefattandeLagen om
förbudlagenlivsmedelslagen, motfastighetsbildningslagen,skyddslagen, om
föreskriftervissameddelabemyndigandelagen medavfall idumpning attvatten,av

renhállningslagen, lagenarbetsmiljölagen,utsâdeslagen,trädgårdsnâringen,för om
anordnandefastbrânslelagen, lagensjukvårdspersonalen,ochhälso-tillsyn över om

hälsoskydds-farligt gods,lagenarbetstidslagen,automatspel, transportvisst avomav
kemiskaolja och kol, lagenberedskapslagringvattenlagen, lagenlagen, omavom

naturgasområdet,försörjningsberedskap påfoder, lagenlagenprodukter, omom
fartygssäkerhetslagen,bygglagen,ochplan-bilavgaslagen,râddningstjânstlagen,
explosiva lagenbrandfarliga ochlagendjurskyddslagen,strålskyddslagen, varor,om

lagenjârnvâgssâkerhetslagen,videogram,filmer ochkontrollgranskning och avom
biologiskavissaförhandsgranskningdryckesförpackningar, lagenvissa avomom

narkotika.kontrollbekämpningsmedel och lagen avom
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kontroll. Dessa författningar beskriver sällan polisens uppgift. I de
flesta fall föreskrivs bara polisen skall lämna det biträdeatt som
behövs för tillsynen. Vad det innebär framgår inte. I lagen om
utförande eldningsanläggningar för fast bränsle och lagenav om
anordnande visst automatspel begränsas emellertid polishandräck-av
ningen till få tillträde.rätten epizootilagenI finns ingaatt begräns-
ningar alls, polisen åläggs lämna den handräckningutan att som
behövs för lagen skall efterlevas. Ytterligareatt kategori för-en
fattningar innehåller ännu opreciserade handräckningsbestäm-mer
melser. I dessa detsägs polisen skall lämna den handräckningatt

behövs för kontroll lagen efterlevs, det hurattsom utan attav anges
kontrollen skall genomföras och vad det den handräckningssökandeär
myndigheten får begära hjälp med.

9.4.4 Viss handräckningannan

Det finns ytterligare antal författningar innehåller olikaett reglersom
handräckning, bl.a. lagen 1966:314 kontinentalsockeln, lagenom om

1970:299 skydd flyghavre, väglagen 1971:948,mot växt-om
skyddslagen 1972:318, berberislagen 1976:451, epizootilagen
1980:369 och lagen 1983:738 bekämpande salmonella hosom av
djur. dessaI författningar föreskrivs myndighet får beslutaatt en

låta verkställa åtgärd på någonatt bekostnad. Handräck-en annans
ningsbestämmelserna något olika utformade.är lagenI kontinental-om
sockeln det tillsynsmyndighetensägs polismyndighetensatt genom
försorg får låta vidta rättelse. Epizootilagen och lagen bekämpningom

salmonella hos djur föreskriver polismyndigheten skall lämnaattav
den handräckning behövs för lagen skall efterlevas. I övrigaattsom
författningar föreskrivs polismyndigheten skall lämna handräckningatt
för verkställa beslut med stöd lagen. Vilkaatt åtgärder polisen skallav
vidta framgår inte någon författningarna.av av

I förordningen 1957:601 elektriska starkströmsanläggningarom
föreskrivs polismyndigheten efter anmälanatt energiverkstatensav
skall låta sätta elledningsnät drift och enligt oljekrislagenett ur

5 Lagen med bemyndigande meddela föreskrifter i fråga anordning foratt om
förbrukningsmätning elektrisk energi, eller vâmieenergi, epizootilagenvatten ochav
lagen åtgärder vattenförorening från fartyg.motom

i Lagen skydd flyghavre, vâxtskyddslagen och berberislagen.motom
7 I 31 § allmänna ordningsstadgan 1956:617 finns liknande bestämmelse, enligten

vilken polismyndigheten får låta verkställa visst arbete på bekostnad jfr ävenannans
3 kap. 21 i förslaget§ till ordningslag enligt 199293:210.ny prop.
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behövsbiträdelämna detpolismyndigheten1975:197 får som om
tillhandahållaenlighet med lageniförsummarellernågon vägrar att

1986: l 102 före-Räddningstjänstlagenoljeprodukter.råolja eller
ingrepp i såsomfår företa rätträddningsledareskriver t.ex.att annans

biträdeskall lämna detpolismyndighetenochegendomförstöra attatt
behövs.som

frånvattenföroreningåtgärder1980:424Enligt lagen motom
polismyndigheten1988:49, skallfartygssäkerhetslagenfartyg samt

förbud föröverträdelsehindrabehövs föråtgärdervidta de att avsom
sjöförklarings-enligtPolismyndigheten skall ocksåfartyg avgå.att

hindrabehövs föråtgärder1967:294 vidta dekungörelsen attsom
hållits.sjöförklaringinnanfartyg avgåattett

underbl.a. länsstyrelsenföreskriver1988:534Djurskyddslagen att
handdjur skallbeslutaomständigheter fårsärskilda tasettatt om
skallpolismyndigheten sedanförsorg ochpolismyndighetens attgenom

djuret.eller säljaavlivalåta

överväganden9.4.5

denframgåttpolismyndighetemauppgifter frånharDet attav
frihetsberö-sådanoftast förekommer ärhandräckning som avsersom

också deni rörelsefriheten. Detinskränkningar ärandravanden eller
statistik 1990framfåhandräckning det gårenda atttyp om.av

i 2 795 fallhandräckningi Göteborg sådanPolismyndighetenlämnade
lagenföljandefördelade sig på sätt:926 fall.1991 i 2 Dessaoch om
särskilda1123; lagen medrespektivevård, 1001psykiatrisksluten

vård470; lagen484 respektivevårdbestämmelser om avunga,avom
§ brottsbalken,38 kap 12respektive 500;vissa fall, 433imissbrukare

324 1991;strafftid,beräkning228; lagenrespektive220 avom
militärären-1991domstol,förhandling vid 147tillinställelse samt

1991.den, 114

3 i 1943:459polismyndighetens del lagenfinns förbestämmelserLiknande om
jaktförordningen 1987:905.och1987:259och katter, jaktlagentillsyn hundaröver
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Innebörden handräckningsbestámmelserna dei olika författningarnaav

Bestämmelserna handräckning framgårär redogörelsenom som av
mycket olika till sin utformning. vissa fallI tycks de inteovan

innefatta upplysningän myndighet får begäraannat atten om en
polishandräckning för genomföra uppgift, medan dei andra fallatt en
tycks ålägga polismyndigheten lämna handräckning. Det kanatt
emellertid ifrågasättas någon verklig skillnad avsedd.ärom

Syftet med reglerna handräckning underlättaär för olikaattom
myndigheter fullgöra sina åligganden. framstårDetatt som om
bestämmelserna har formulerats med hänsyn till det syftet och inte
med tanke på vad de skulle komma innebära för polisen. Handräck-att
ningsbestämmelserna bör enligt utredningens uppfattning därför över
huvud inte grunda skyldighetnågon för polisentaget lämnaanses att
handräckning. ställetI bör de riktade till den myndighet ianses som
något hänseende behöver biträde polisen.av

Bestämmelserna bör därför också formulerade detså tydligtattvara
framgår de riktar sig till den myndighetatt skall kunnasom man avser
begära hjälp polisen. lämpligEn formulering kan myndig-av attvara
heten för kunna utföra viss, angiven åtgärd får begäraatt handräck-en
ning hos polismyndigheten. Ett minimikrav detär också framgåratt

bestämmelserna det polisenär skall utföra åtgärd ellerattav som en
beslut.verkställa börDet vidare respektive handräckningsbe-ett av

stämmelse framgå vilka åtgärder myndighet kan begära hjälpen
med. Det långt ifrån tillräckligtär polismyndighetensäga skallatt att
lämna den handräckning behövs för kontroll lagenattsom av
efterlevs. Detsamma gäller föreskrifter polismyndighetenattom
skall lämna den handräckning behövs för lagen skall efter-attsom
levas.

Även utredningen således det motiverat med vissaom anser
ändringar i del handräckningsbestänunelserna, har utredningenen av

tidsskäl inte möjlighet lämna förslag till sådana ändringar.attav

9 I bestämmelserna verkställighet domstols beslut hämtningt.ex. tillom av om
förhandling i 9 kap. 10 § rättegångsbalken, lagen vård missbrukarei vissa fall,om av
lagen med särskilda bestämmelser vård lagen psykiatrisk tvångsvårdom av unga, om

smittskyddslagenoch finns inte angivet skall utföra den ifrågavarandevem som
åtgärden. Detsamma gäller verkställighet lânsrâttsbeslut omhändertagandeav om av
bam enligt 21 kap. första10 § stycket föräldrabalken eller 19 § lagen erkännandeom
och verkställighet utländska vårdnadsavgöranden.av

f Se lagen skydd flyghavre vâxtskyddslagen och berberislagen.mot samtom
2 Se epizootilagen och lagen bekämpning salmonella hos djur.om av
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polislagenbegreppet handräckningDefinition iav

handräckningsbestämmelser harEftersom utredningen deatt somanser
sig myndighet får begärabör rikta till denberörts somovan anses

fortsättningsvis finnas i dehandräckning bör bestämmelserna även
det ireglerar respektive sakfråga. Däremot börförfattningar som

handräckningsförfarandetpolislagen införas bestämmelser reglerarsom
för polisens del.

bestämmelse definierarInledningsvis föreslår utredningen en som
utredningen har i avsnitt 9.4.1handräckning. Sombegreppet nämnt

enligt bestämmel-domstols eller åklagares beslutbör verkställighet av
handräckning.i brottmål inte betraktasrättegången somserna om

ingripanden varigenom polisenDefinitionen bör för det första omfatta
myndighet fattat beslut. kan frågaverkställer Detett vara omarmanav

vård olika slag, beslutomhändertagande förbeslut omavom
utlämning.beslut utvisning ellerhämtning till förhandling eller om

ingripandenhandräckning också omfattadet andra bör begreppetFör
i syfte myndigheten skallpolisen biträder myndighetvarigenom atten

författning ålagda uppgifter.sina i lag ellerkunna fullgöra annan
tillpolisen inställersådan handräckningExempel på är att personen

tillträde till lokal.eller bereder myndighetläkarundersökning enen
i frågahandräckning skiljer sigbådaDessa typer om vem somav

polisendet första fallet detbär för åtgärderna. I äräransvaret som
blir verkställt.blir utförd, dvs. beslutetansvarig för åtgärden attatt

handräckningssökande myndighetenfallet dendet andra harI
verkställigheten sker medfullafortfarande det ävenansvaret, om

tveksamt detVisserligen kan det iblandbiträde polisen. ärvara omav
handräckningsuppdrag,andrafråga den eller typen menavom ena

för polisens möjlighettorde i praktiken bara få betydelseskillnaden att
beviljalångt det möjligthandräckning. Polisen bör så ärvägra

beslut, medan ansökningaransökningar verkställighet omavom
prioritet.myndighet inte kan habiträde anses sammaen

för handräckningAllmänna förutsättningar

fråga bör polisensför slags handräckning detOavsett vad är om
handräckningssökandetill denåtgärder begränsas sådana som

företa. Polishandräckningsjälv inte har befogenhetmyndigheten att
kommautnyttjas i situationer då det kanbör därför framför allt att

Polisen kan exempelvis biträdafinnas behov använda våld.att enav
föra till sjukhus där hanmyndighet med våld ettatt en persongenom

beredas vård. Handräckningenligt myndighetens beslut skall är
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naturligtvis också motiverat den handräckningssökande myndig-om
heten har behov utnyttja andra polisiära befogenheter. Så kanattav

polisens möjlighet företa husrannsakan behövat.ex. utnyttjas föratt
beslut frihetsberövande skall kunna verkställas.att ett om

Som allmän princip bör gälla myndighet inte skall begäraatten en
hjälp polisen förrän myndigheten har konstaterat den åtgärd detattav

frågaär inte kan genomföras. förarbetenaI till lagenom armars om
psykiatrisk tvångsvård polishandräckningpoängteras skall begärasatt
endast detnär omständigheterna framgår den enskilde exempel-attav
vis håller sig undan eller inte frivilligt låter sig undersökas läkareav
prop. 199091:58 286 f.. förutsättsDet också den läkareatts. som
begär handräckning först försöker övertala patienten medgå påatt
åtgärden frivilligt. Dessutom framhålls det i propositionen att
vårdpersonal bör följa med då polisen skall hämta patient i hansen
bostad.

Att döma på utredningens enkät inom polisenav svaren anser man
många myndigheter begär handräckning tämligen slentrianmässigt,att

ha övervägt polisens hjälp verkligen behöver iutan att anspråk.tasom
Handräckning betraktas i vissa fall enkelt sätt exempelvisett attsom
ordna Detta skapar problem för polisen, eftersomtransport. det inteen
finns formellnågon möjlighet handräckning.vägra Det förefalleratt
dock polisen ibland hänvisar till bristande i syftesom om attresurser
inte behöva biträda med polisen uppfattar det, omotiveradsomen,
handräckning. Sammantaget utredningen därför det finns skälattanser

införa bestämmelser vilka förutsättningar bör gälla föratt attom som
polisen skall lämna handräckning.

Polisens befogenhet och skyldighet lämna handräckningatt

Det bör enligt utredningens mening åligga polismyndigheten prövaatt
begäran handräckning. Med hänsyn till vikten allen om attav

offentlig verksamhet dokumenteras i utsträckningså möjligtstor som
bör sådan begäran regel skriftligen. En muntlig begäranen som ges
bör dock kunna godtas det fara i dröjsmål ochär sökanden därförom
inte hinner komma med skrivelse. sådanEn muntlig begäran bören
dock bekräftas skriftligen i efterhand. förhållandenUnder alla bör en
begäran innehålla uppgift vilken åtgärd sökanden begär biträdeom
med de omständigheter i sak åberopas skäl.samt som som

En första förutsättning för polismyndigheten skall kunna beviljaatt
begäran handräckning bör sökanden enligt särskildatten om vara

föreskrift i lag eller författning får ansöka handräckning förannan om
utföra den begärda åtgärden. Det bör alltså framgå lagenatt vilkenav
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hjälp med, verkställasökanden får begärakonkret åtgärd att ettt.ex.
sökanden tillträde till lokal.frihetsberövande eller beredabeslut enom

lagstödet för sin ansökan. Eftersombör därför ocksåSökanden ange
tillräckligt preciseradehandräckningsbestämmelserna inte ärmånga av

vilketvissa svårigheter, i ochprincipen komma vållakan den här att
Tillbestämmelserna motiverad.för sig tyder på äröversynatt aven

emellertidtill stånd bör bestämmelsernakommerdess översynen
polisens handräckning.i belysning syftet medtolkas ochgeneröst av

naturligtvislämna handräckning krävspolisen skall kunnaFör att
företa begärda åtgärden.har befogenhet den Detockså polisen attatt

begärda åtgärden delspolisen skall utföra deninnebär vägra attatt om
inte befogenhet företa,åtgärd polisen hardet frågaär attom en som

villkor polismyndighetenförenad med sådanadels begäran är attom
sinahandräckningen överskrida befogen-kan genomförainte attutan

missbrukare omhän-praktiskt exempelheter. Ett ärär att en som
polisen till LVM-hem förför tvångsvård skall förasdertagen ettav

polisenfall förekommer det sökanden förutsättervård. sådanaI attatt
kanmissbrukaren i förvar i avvaktan på han påskall tas emotattta

emellertid inte laglig befogenhetPolisen harLVM-hemmet. att ta
avsnitt 6.6.6. Omförhållanden sei förvar under sådananågon

andra villkorinte förmå sökandenpolismyndigheten kan att acceptera
utföra åtgärden.polismyndighetenför handräckningen bör vägra att

således har befogenhet begärasökande myndighetenOm den att
utföra denpolisen också har befogenhethjälp polisen och attav

princip skyldigbegärda åtgärden bör polismyndigheten i attvara
polisen emellertid kunnahandräckning. vissa fall börlämna I vägra att

handräcknings-åtgärd hänsyn till arbetssituationen. Ettutföra aven
framförnämligen innebära belastning för arbetetuppdrag kan svåren

fråganpolisdistrikt, det mycketallt i mindre ärett t.ex. om enom
polismyndigheten naturligtvis försökaförsta hand börlång Itransport.

i sista hand bör polisenproblemet i samråd med sökanden,lösa men
handräckning. bör dockbegäran Detsåledes också kunna avslå om

ifråga endast arbetsläget såkunna komma är ansträngt attom
allvarligt hinder för polisensskulle innebärahandräckningen ett

upprätthålla allmän ordning och säkerhet.möjlighet att
myndig-Polismyndigheten bör också kunna avslå begäranen om

sökande myndigheten inte harfinner det uppenbart denheten är attatt
polisen naturligtvis kunna förlitahandräckning. Normalt börbehov av

bedömning behovetsökanden har gjort riktigsig på att av aven
emellertidhandräckning. Om polismyndigheten gör en annan

omständigheter sökandenbakgrund debedömning mot somav
handräckning, polismyndig-skäl för sin begäran böråberopar omsom

utföra den begärda åtgärden. Deti speciella fall kunnaheten vägra att
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viktigt framhålla möjligheten avslå begärandock påär att att att en
grund inte bör utnyttjas i undantagsfall, vilketdenna änannat

utredningen har skall komma till uttryck det måsteavsett attgenom
handräckning.uppenbart sökanden inte har behovatt avvara

befogadVid prövningen begäran eller inte börärav om en
polismyndigheten framför allt hänsyn till syftet med den begärdata

verkställighethandräckningen. För avslå begäranatt etten om av
skäl, särskiltbeslut det krävas synnerligen starka detmåste ärom

beslut inte kan verkställasfråga sådant änett annatsom genomom
fallet hämtningpolisens försorg. Så med länsrätts beslutär t.ex. en om

för inställelse till förhandling. beslut omhändertagande kanEtt om
emellertid i vissa fall verkställas polisens medverkan,utan t.ex. ettom
barn skall föras till ungdomshem med anledning beslutett ettav om
omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser vårdom av

Är verkställighetdet inte frågan beslut,ett utanom avunga. om
inte krävas lika förbiträde åt myndighet, bör det mycket att enen

avslås. Som exempel kan begäranbegäran skall kunna nämnas en om
intagen för psykiatriskpolisen skall äratt transportera en person som

tilltvångsvård från sjukhusett ett annat.
bestämmelse förkan tyckas ställer höga kravDet såatt attsomen

handräckning inte skulle fåpolisen skall kunna praktisknågonvägra
viktiga emellertid polisen får formell möjlighetbetydelse. Det är att

sista hand avslå obefogad begäran och därigenom kunnaiatt en
Sannolikt skulle sådan möjlighetbestämma sinaöver egna resurser. en

i undantagsfall. de flesta fallinte behöva utnyttjas Iänannat rena
tillräckligt bestämmelsen finns för polisentorde det skallatt attvara

framställningar.slentrianmässigaslippa mera
förslag införaSyftet med utredningens bestämmelseatt en om

handräckningsskyldighet formpolisens inte skapaär att en ny av
förvaltningsärende, endast vissa regler förformellt attutan ge

myndighetersamarbetet mellan polisen och andra behöversom
inte behöver införaspolisens hjälp. Utredningen därför detattanser

inte lämna handräckning. Ommöjlighet överklaga beslutatt attett
polismyndighetens beslutanderätt delegerats torde det i ställethar vara
naturligt begäran handräckning Överordnadomprövasatt om av en

anledningbefattningshavare. Ett beslut med begäranav en om
handräckning bör därför avfattas skriftligen. Avslag dessutombör
motiveras.
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Polisens befogenhet företa husrannsakan med anledning beslutatt av
handräckningom

Härefter utredningen frågan vilka befogenheter polisen hartar upp om
och bör ha med anledning ansökan handräckning harattav en om
bifallits. Några generella regler finns för närvarande inte utöver
bestämmelsen i 10 § första stycket polislagen.5

Då det gäller handräckning syftar till frihetsberövanden ellersom
andra inskränkningar i rörelsefriheten behöver polisen framför allt ha
befogenhet företa husrannsakan i syfte söka efter denatt att som
handräckningsuppdraget gäller. Husrannsakan får enligt 28 kap. 2 §
rättegångsbalken företas bl.a. för söka efter den skall hämtasatt som
till inställelse vid Regeln torde emellertidrätten. inte särskildutan
föreskrift tillämplig i fråga straffprocessuellaänannatvara om
förfaranden Gärde, Nya rättegångsbalken, 379. Sådana föreskrifters.
finns, såvitt intresse, endast i lagenär utlämning för brottnu av om
och lagen utlämning för brott till Danmark, Finland, Island ochom
Norge.

Husrannsakan kan också företas med stöd 20 § polislagen,av om
det behövs för söka efter med laga stöd skallatt en person som
omhändertas. Det emellertid oklart uttrycket omhän-synes vara om
dertagande träffa enbartär sådana åtgärder enligtavsett att som
utredningens mening bör rubriceras omhändertaganden, dvs.som
frihetsberövanden, eller uttrycket har vidare innebörd.om en

Enligt förarbetena till 20 § polislagen bestämmelsen avseddär att
kunna tillämpas då polisen enligt speciallagstiftning har skyldighet att
omhänderta Somnågon. exempel sådanpå lagstiftning inämns
propositionen lagen beredande sluten psykiatrisk vård numeraom av
lagen psykiatrisk tvångsvård, utlänningslagen, lagen med vissaom
bestämmelser vård lagen vård missbrukare i vissaom av unga, om av
fall, 28 kap. § brottsbalken11 och 21. kap 3 § föräldrabalken prop.
198384: l 1 l 126. Eftersom författningarna innehåller bestämmelsers.
både handräckningsåtgärder kan betraktas frihets-om som som
berövanden och sådana endast andra inskränkningarutgör iom som
rörelsefriheten, dock denna uppräkning bestämmelser ingenger av
säker vägledning vad med uttrycket omhändertagan-är avsettom som
de.

Det går således inte dra säkra slutsatsernågra vadatt om som
den exakta innebörden 20 § polislagen. Polisen böravsetts vara av

dock ha befogenhet företa husrannsakan i samtliga fall hand-att av
täckning syftar till frihetsberövanden eller andra inskränkningarsom
i rörelsefriheten. Utredningen föreslår därför det införsatt ett nytt
andra stycke i 20 i vilket föreskrivs polisman motsvarandepåatt en
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i första stycket får bereda sig tillträdesägs till bostadsätt ellersom en
något ställe för söka efter med beslutannat att etten person som avses

handräckning.om

Polisens befogenhet bereda sökanden tillträde till lokaleratt m.m.

särskildEn handräckningsärenden ingripanden i syfte attgrupp avser
bistå myndighet enligt särskild författning har exempel-rätt atten som
vis i kontroll- eller undersökningssyfte få tillträde till lokal elleren
liknande avsnitt 9.4.2. Det finns inga bestämmelser polisensom
befogenhet i dessa fall tvångsvis bereda myndighet tillträde,att en

sådana åtgärder kräver lagstöd med hänsyn till regerings-trots att
formen. propositionenI till polislagen anfördes emellertid, med
hänvisning till förarbetena till regeringsformen, det från konstitutio-att
nell synpunkt skulle tillräckligt lagstödet för dessasett vara om
ingripanden kunde härledas tolkningsvis andra bestämmelser. Deur
specialförfattningar ålade polisen lämna handräckningattsom var
formulerade det med tillräcklig tydlighetså fick framgå iatt anses
vilka fall polisen ficktvångsvis bereda den andra myndigheten
tillträde, varför någon allmän bestämmelse i polislagen inte skulle
behövas prop. 1983841111 124 och 128.s.

Enligt utredningens uppfattning det emellertid mycket tveksamtär
Europakonventionens regeringsformensoch krav på lagstödom

verkligen kan uppfyllt polisens befogenhet bereda sigattanses om
tillträde till lokal eller liknande endast framgår vid tolkningenen av

bestämmelse handräckning i särskild författning, särskilten om en om
utredningen bestämmelsen inte skallattman som menar anses vara

riktad polisen.till gäller i synnerhetDetta det frågaärsom om
bestämmelser mycketmånga gånger formulerade.är vagtsom
Utredningen därför det finns skäl i polislagen införaatt attanser en
uttrycklig bestämmelse polisens befogenhet bereda myndig-attom en
het tillträde. sådan bestämmelse skulleEn dessutom ligga i linje med
principen regler för polisingripanden bör samlas i polislagen.attom
Utredningen föreslår därför bestämmelse polisman, underatten om en
förutsättning polismyndigheten har beslutat lämna handräckning,att att
får bereda sökanden tillträde till bostad, hus, eller ställeannatrum om
det behövs för handräckningsuppdraget skall kunna fullgöras. Attatt
polisen också får använda våld för genomföra åtgärden framgåratt av
10 § första stycket polislagen.5
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Andra befogenheter ingripa efter beslut handräckningatt om

Härefter fråganåterstår vilka befogenheter polisen har medom
anledning sådan handräckning i avsnitt 9.4.4. Somav som avses
utredningen tidigare har redogjort för vissa dessa handräcknings-är av
bestämmelser mycket allmänt hållna. Det gäller framför allt bestäm-
melserna i lagen kontinentalsockeln, lagen skyddom motom
flyghavre, växtskyddslagen, berberislagen, epizootilagen och lagen om
bekämpande salmonella hos djur. Eftersom det osäkert vilkaärav
åtgärder polisen skulle kunna utföra anledningmed ansökanav en om
handräckning enligt dessanågon författningar, framstår detav som
angeläget bestämmelserna preciseras.att

Handräckningsbestämrnelsen i 72 § väglagen något tydligare.är Där
polismyndighetensägs skall lämna väghållningsmyndighet detatt en

biträde behövs för åtgärder i 34, 40, 43, 45 ellerattsom som avses
53 § väglagen skall kunna vidtas. I dessa bestämmelser föreskrivs
bl.a. väghållningsmyndigheten får verkställa förordnandeatt attom
enskild anslutning till allmänvägs skall ellerväg spärras ändras,av

väghållningsmyndigheten får vidta de åtgärder behövsatt som om en
byggnad har uppförts tillstånd inom vägområde ochutan ett att
länsstyrelsen får besluta ellerträd buskar intill vägområde skallatt ett
avlägsnas väghållningsmyndighetens försorg. Det framgår dockgenom
inte vilketpå polismyndigheten skallsätt biträda väghållningsmyndig-
heten med dessa åtgärder. Enligt utredningens uppfattning det iär vart
fall inte rimligt polisen faktiskt hjälper till med riva husatt rent att
eller fälla träd, såvitt framgår propositionen till polislagenmen av
tycks emellertid våldsbefogenheten i 10 § första stycket 5 polislagen

avsedd bl.a. just för fall då träd fällasmåste enligt 53 § väglagenvara
prop. 198384:111 96. Det finns därför skäl förtydliga ävenatts.
väglagens handräckningsbestämmelse detså inte råder någonatt
tvekan vad det polisen skall hjälpaär till med. Detsamma gällerom
förordningen elektriska starkströmsanläggningar oljekrislagen.ochom

Enligt lagen åtgärder vattenförorening från fartyg ochmotom
fartygssäkerhetslagen skall polisen vidta åtgärder för förhindraatt att

förbud fartygs överträds. Vilka faktiska åtgärderett mot ett resa som
framgår inte, i allt fall torde polisen ha befogenhetavses attmen

använda våld 10 § första stycket 5 polislagen. Detsamma gäller då
polismyndigheten enligt sjöförklaringskungörelsen skall hindra fartyg
från avgå.att

I djurskyddslagen föreskrivs djur under vissa förhållanden skallatt
omhändertas och, efter beslut länsstyrelsen, försäljas eller avlivasav

polismyndighetens försorg. Sedan djur väl omhändertagitsgenom ett
polisen, nödvändigt med våld enligt 10§ första stycket 4av om
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djuretpolislagen, bör polisens befattning med dock kunna upphöra.
fortsatta vården, liksom försäljning och avlivning djuret,Den börav

polismyndigheten lämpligen överlåta på någon Polismyndig-arman.
dock för åtgärderna.heten torde ha ansvar

Avslutningsvis ifrågasättavill utredningen samtliga dessa mycketom
speciella handräckningsbestämmelser verkligen nödvändiga. Attär
exempelvis låta elledningsnät drift knappast typisktsätta ärett ur en
polisiär uppgift. gäller försäljning sjuka ellerDetsamma skadadeav

tidigaredjur. Som utredningen har framhållit bör handräckning
framför till kandessutom begränsas allt åtgärder komma krävaattsom

våldsanvändning. finns därför i och för sig skälDet övervägaatt om
polisens bör i anspråk för dessa och liknande åtgärder. Avtasresurser
tidsskäl har utredningen dock inte haft möjlighet några sådanagöraatt
överväganden.
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polisingripanden10 Dokumentation av

införsUtredningen föreslår det bestämmelse i polislagenatt en om
polisingripanden.skyldighet föra protokoll överatt

Bestämmelser dokumentation polisingripandenom av

inga generella bestämmelser skyldighetfinns protokolleraDet attom
polisingripandenl, däremot dokumentation vissaregler typerom av

§ingripanden. Så det i 27 kap. 13 rättegångsbalkensägst.ex. attav
föras protokoll beslag. protokollet skalldet skall Iöver anges

förekommit. föremåländamålet med beslaget och vad Beslagtagnasom
Ävenskall dessutom beskrivas. husrannsakan skall enligtövernoga

9 § rättegångsbalken föras protokoll, i vilket ändamålet28 kap. med
förrättningen skall vad förekommit. Bestämmelsen ärsamtanges som
enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken tillämplig beträffandeäven
kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Enligt 20 § förunder-

förundersökningsprotokollsökningskungörelsen skall dessutom i
bl.a. beslut uppgifter rörande användandeantecknas och tvångs-av

medel.
finns också regler skyldigheten dokumentera användningDet attom

vissa hjälpmedel vid våldsutövning. ll § förordningenIav om
behandlingen häktade och anhållna anteckningsägs attav om

fängselanvändning skall transportsedel eller i protokoll.pågörasav
anteckningen bl.a. framgå fángslets tiden fángsletAv skall närart,

anbringades och det skälen till åtgärden.bort An-när samttogs
teckningen skall skrivas under den har beslutat åtgärden.av som om

8 § kungörelsen 1969:84 användande skjutvapen i polis-I om av
tjänsten föreskrivs den polisman har skjutvapen skallanväntatt som
lämna skriftlig händelsen. Har spikmatta skall detanväntsrapport om

1967:419enligt 5 § kungörelsen med bestämmelser användningom
spikmatta i polistjänsten anmälas till länsstyrelsen och Riks-av

polisstyrelsen.

i förvaltningslagen polisförordningenReglerna och 2 kap. 27§ gäller endast
förvaltningsärendenpolismyndighetsbeslut i och andra beslut inte denrörsom

operativa verksamheten.
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polislagenI och LOB finns emellertid inga bestämmelser om
dokumentation. Rikspolisstyrelsen har fastställtdock blanketter och
utfärdat vissa regler för dokumentation bl.a. omhändertagandenav
enligt polislagen och LOB. Detsamma gäller i fråga beslutom om
bl.a. beslag, husrannsakan och kroppsvisitation.

överväganden

Bestämmelser skyldighet dokumentera polisingripanden harattom av
skäl mycket betydelsetvå rättssäkerhetssynpunkt. detFörstor ur

första får sådana bestämmelser till följd polisman, iståratt en som
begrepp företa ingripande, måste ställning till äratt ett ta vem som
ansvarig för ingripande och dessutom vad för slagsöverväganoga
ingripandet det fråga förutsättningarnaär för ingripandetsamtom om

uppfyllda. andraär Det skälet korrekt dokumentationär ocksåatt en
det möjligt i efterhand kontrollera polisensgör verksamhet. Viktenatt

fullständig och riktig dokumentation har vid flertal tillfällenettav
också framhållits JO i samband med JO konstaterat det inteatt attav
varit möjligt slå fast fattat visst beslut eller vadatt ettvem som som
i övrigt hänt i olika hänseenden betydelse rättssäkerhetssyn-av ur
punkt

Betydelsen fullständig dokumentation har också påtalatsav en av
Europarådets kommitté till förhindrande och omänsklig ellertortyrav
förnedrande behandling eller bestraffning vid inspektion i Sverigeen
19913. Efter antal stickprovskontroller fann kommittén anledningett

anmärka polisens bristfälligapå dokumentation frihetsberö-att av
vanden och rekommenderade därför i sin till den svenskarapport
regeringen varje polisiärt frihetsberövande bliborde föremål föratt en
enhetlig dokumentation. Dokumentationen borde enligt kommittén
innehålla vissa obligatoriska uppgifter, bl.a. tidpunkten och grunden
för frihetsberövandet, tidpunkten för frigivningen, tidpunkten för
underrättelse de rättigheter tillkommer den frihetsberövade,om som
tecken skador och sjukdomar, tidpunkternapå för måltider förhöroch

tidpunkterna för underrättelse till den frihetsberövades anhörigasamt
tilloch hans advokat för eventuella besök dessasamt av personer.

ZSe bl.a. JO 199192 19929371, 99 februari10:5 beslut den 21 1992,samts. s.
dnr 108-1990 och 1556-1990.
3 Kommittén har medupprättats stöd den Europeiska konventionen den 26av

november till förhindrande1987 omänsklig förnedrandeoch eller behandlingtortyrav
SÖeller bestraffning Kommittén1988:37. besökte Sverige den 5 maj och14 1991-inspekterade därvid bl.a. vissa polismyndigheten kriminalvårdsanstalter.hâkten och
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Formuläret borde vidare undertecknas den frihetsberövade eller,av
det inte möjligt,är innehållaom förklaring till varfören namn-

teckningen saknas. Kommittén ansåg slutligen den frihetsberövadesatt
advokat borde ha tillgång till formuläret. Med anledning kommit-av
tens rekommendationer har Rikspolisstyrelsen tillsatt arbetsgruppen
med uppgift bl.a. lämna förslagatt på de nuvarande protokolls-om
formulären kan förbättras eller enhetligtett formulärnyttom kan tas
fram. Arbetsgruppen har inte föreslagit några ändringar såvitt avser
omhändertagandebladen, formuläretansettmen att för straffpro-
cessuella frihetsberövanden bör ändras på visst sätt.

Med hänsyn till den betydelse för rättssäkerheten fullständigsom en
dokumentation således har, utredningen åtminstoneanser principenatt

polisens skyldighet dokumenteraom ingripandenatt bör framgå avlag. Utredningen föreslår därför det i polislagenatt införs allmänen
bestämmelse dokumentationsskyldighet.om Bestämmelsen bör omfatta
alla former frihetsberövanden ochav andra inskränkningartyper iav
rörelsefriheten, husrannsakan, kroppsvisitation, kroppsbesiktning och
omhändertagande egendom.av

För att på alla dessa olikapassa slag ingripanden måsteav enbestämmelse dokumentation tämligenom allmänt hållen.vara Enligt
utredningens uppfattning detär tillräckligt den innehålleratt före-
skrifter de grundläggandeom uppgifter alltid bör länmas,som
nämligen uppgift har fattat beslutom vem som ingripandet,om
grunden för beslutet och tiden det harnär fattats, eller vilkavem somhar deltagit i ingripandet, ingripandet har riktatvem sig tiden förmot,
ingripandet, vad isamt övrigt har förekommitsom vid ingripanden
Närmare föreskrifter bör kunna meddelas regeringen eller Riks-av
polisstyrelsen.

Anteckning ingripande bör således innehållaom uppgift vilkenom
ingripandetyp det frågaärav Det är viktigt polisenom. i detatt

sammanhanget använder sig vedertagna JO harav termer. anmärkt på
det i sambandatt med dokumentation frihetsberövanden harav använts

sådana uttryck någon skall tasatt in,som föras in eller liknande
juridiskt oprecisa formuleringarf. För dokumentationenatt skall fylla
sitt syfte måste naturligtvis sådana uttryck användas det inte råderatt
något helst tvivel vilkensom ingripandetypom Omav som avses. enförman efter omprövning ingripandeett görav bedömningen annan
än den polisman ursprungligen fattade beslutet,som måste det också
tydligt framgå det frågaäratt beslut.ett nyttom

4JO:s beslut den 21 februari 1992, dnr 108-1990 och 1556-1990.
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framgåocksåböråtgärdenbeslutat avhardenpåNamn omsom
elleromprövardenpågäller även namnet somprotokollet. Det

fattatbeslutfastställer annan.ett av
in-förgrundenuppgiftinnehålladessutombör omProtokollet

omständig-faktiskadedet ärframhållaviktigt attgripandet. Det är att
förutförligttillräckligt attredovisasbörDeskallheterna anges.som
godtasintebörefterhand. Deti t.ex.kontrolleraskunnaskallbeslutet

medmotiveraspolislagen att13 §nuvarandeenligtavlägsnandeatt ett
ordning. För attallmänupprätthållaförnödvändigt attvardet

innehållaprotokolletmåstefunktionsinfyllaskalldokumentationen
ordningen.har störtavlägsnatshardenvilket sättpåuppgift somom

omhändertagandeinte ettdet attkan accepterasmotsvarande sättPå
ur-äromhändertagne ettdenmedmotiveras attbaraLOBenligt

enligtomhändertagandeprotokoll över ettbörställetståndsfall. I ett
grundtilllegatharsakförhållandendeuppgiftinnehålla somLOB om

handkaninteomhändertagne tadenbedömning attpolismannensför
själv.sigom

bördetskall upprättas genast,protokoll menkrävasintekan attDet
alltidheller sättasintebehöverProtokoll uppmöjligt.ske så snart som

enklastpåfullgöraskandokumentationsskyldighetensärskilt, utan
påantecknaslämpligenskyddvisitationkanExempelvismöjliga sätt.

redovisas.avlägsnandeelleromhändertagandedärhandlingden
protokolldetförekommer attJO-beslutflertalframgårSom ettav

bestämmelserinte upprättas, trotshuvudingripande tagetöveröver ett
dokumentationbestämmelsedokumentationsskyldighet. En omnyom

dokumen-förskall bära attansvaretocksåregleradärförbör somvem
beslutfattathar ett omDenfullgörs.tationsskyldigheten som

ochprotokolleras attbeslutetföransvarig attböringripande vara
förAnsvaretprotokollet. attframgårbeslutetförtidenochgrunden av

ingripandet,ideltagitharvilkaellerlämnasuppgifter somvemom
vadochingripandetförtiden somsigriktatharingripandet mot,vem

ärdenåvilaemellertid att somanseförekommit, bör somharövrigti
påpolischefbl.a.innebär somDet attingripandet. envidförman

harhusrannsakan ansvaretbeslutfattarvägnarpolismyndighetens om
ingripandededendet ärmedanprotokolleras, avbeslutetför att

dettillhar attförman att seär sompolismännen att somansesom
verkställs.beslutetdåförekommervadprotokoll överupprättas som

dessförprotokoll upprättasför svararansvarig attärDen som
kanDetdet.har upprättatnågonellerhaninnehåll annanoavsett om

protokollet.signerarsjälvansvarigedenlämpligtemellertid attvara
tillämpningsföre-ireglerasfårskebörutsträckning dettavilkenI

skrifter.
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Som utredningen har nämnt bör protokoll överettovan ett
ingripande bl.a. innehålla uppgift vad har förekommit vidom som
ingripandet. Det bör således framgå våld i någon form harom
använts. Utredningen har övervägt våldsanvändning bör dokumen-om

dåäven det inte harteras samband med något ingripande, t.ex. om
våld används för avvärja straffbelagdatt handling. Av praktiskaen
skäl kan det emellertid inte krävas alla former våldatt dokumen-av

Däremot utredningenteras. protokoll alltid bör förasanser att över an-
vändning fángsel, skjutvapen, tårgas tekniskaav hjälpmedel församt

fordon elleratt stoppa transportmedel. Ettannat sådant protokoll bör
innehålla uppgift skälen för åtgärden. Den polismanom harsom
beslutat våldsanvändningen bör förom protokolletattansvara
upprättas.

259





SOU 1993:60

Övriga11 överväganden

Kostnadskonsekvenser

Enligt regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda
utredare angående finansiering reformer dir. 1980:20 skallav alla
förslag kommittéerna lägger fram kunnasom genomföras inom ramen
för oförändrade inom det område förslagenresurser Omsom avser.
kostnadskrävande förslag läggs fram måste det samtidigt visas hur
förslagen kan finansieras besparingar i formgenom rationali-t.ex.av
seringar inom utredningsomrâdet.

Ett utredningens förslag innebärav polisens befogenhetatt att
tillfälligt omhänderta den denstör allmänna ordningen ellersom gör
sig skyldig till brott ersätts utökad befogenhet företaav en att
frihetsberövanden i straffprocessuell ordning. Förslaget inteär avsett

leda till färreatt polisingripanden förän närvarande, medförmen
sannolikt antalet avlägsnandenatt ökar medan antalet frihetsberö-
vanden minskar. Med utredningens förslag kommer således färre

i förvar iatt taspersoner vilket leder tillarrest, minskade kostnader.
Den omständigheten det polisiäraatt omhändertagandet ersätts med
gripande, anhållande och häktning leder å andra sidan till vissa ökade
kostnader för bl.a. lagföring. Utredningen det för närvarandeattanser
inte går förutse kostnadernaatt sammanlagt kommerom öka elleratt
minska.

Utredningen har föreslagitäven vissa regler polisens handräck-om
ning. Förslaget medför viss ökad administration, är samtidigtmen

leda tillavsett att antalet handräckningaratt i viss utsträckning
minskas. Utredningen därför förslaget i dennaanser att del inte
kommer leda till ökade kostnader.att

Enligt utredningens förslag skall alla polisingripanden dokumente-
vilket naturligtvis leder till vissaras, kostnadsökningar. Hur stora

dessa blir kan emellertid inte förutses. Till del beror kostnadernastor
hurpå blanketter utformas och i vilkennya utsträckning ADB

används.

261



1993:60Övriga souöverväganden

Följddndringar

föranledabörpolislageniföreslagitharutredningenändringarDe som
lagenfelparkeringsavgift. Ilagenbl.a. angesiföljdändringarvissa om
omständig-vissaunderpolismanframgårpolislagen attdet enatt av

parkeringsanmärkning. Dennameddelablilåtafårheter att en
harutredningeneftersomändrasbörpolislagentillhänvisning

principernaochrapportskyldighetpolismansreglernaföreslagit att om
iBestämmelsenrättegångsbalken.tillflyttasrapporteftergift överför

parke-meddelaunderlåtafårpolisman attnärpolisförordningen om
ändra.skälintedäremotdet attfinnsringsanmärkning

skälfinnasdetkan6.10 attavsnittiframhållitharutredningenSom
järnvägssäkerhetslageniändringarvissagörakonventionshänsynav

harUtredningenkrigsmän.disciplinförseelseroch lagen avom
ändringar.sådanatillförslagfram någotlagtemellertid inte

skydd förlagentagitutredningen ävenhar6.10 omavsnitt uppI
fråganEftersomskyddslagen.anläggningar omsamhällsviktiga m.m.

övervägandensärskildafordrarskyddslagenkonventionsenligheten av
in påinte gått närmareutredningensyfte, hardesstillhänsynmed
dockbörändringar. Detföreslagit någrahellerintesåledesochfrågan

ändrasbörpolislagentillhänvisning avskyddslagenspåpekas att
ställningnödvändigtdet tatorde attSamtidigtskäl.redaktionella vara

skall kunnaskyddslagenstödmedomhändertasdehuruvidatill avsom
ellerii förvar arresttas

kreditupplysnings-utlänningslagenochsekretesslagen,Brottsbalken,
ochpolislagenibestämmelservissatillhänvisningarinnehållerlagen

hänseende.redaktionelltiändrasdärförbör
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12 Specialmotivering

12.1 Förslag till lag ändring i polislagenom

6 §

Polisstyrelsen får inrätta eller flera polisnämnder för underen att
styrelsen leda polismyndigheten inom den eller de delar polis-av
distriktet styrelsen bestämmer.som

I polisnämnd skall ingå polischefen och deten antal övriga
ledamöter, lägst fem och högst tio, polisstyrelsen bestämmer.som
Dessa ledamöter polisstyrelsen. Polisstyrelsenutses får be-av
stämma också chef för arbetsenhetatt inom nämndens område skall
ingå. För de ledamöter polisstyrelsen skallutses lika mångasom av
suppleanter utses.

frågaI de ledamöter och suppleanterom polissty-utsessom av
relsen tillämpas §5 tredje stycket första och andra meningarna.

Paragrafen tidigare 5motsvarar a

7 §

Länsstyrelsen länetsär högsta polisorgan. Den föransvarar
polisverksamheten i länet och har tillsyn denöver verksamhet som
bedrivs polismyndigheterna i länet.av

Det ankommer på länsstyrelsen bestämma i vilkenatt utsträck-
ning polispersonal skall ställas till förfogande för verksamhet som
bedrivs för flera polisdistriktgemensamt för viss be-samt att
gränsad tid eller för särskilda fall i övrigt bestämma sådanom
verksamhet. För främja effektiv verksamhetatt eller viden annars
behov får länsstyrelsen bestämma även polisverksamhetom annan
inom länet. Vad har gäller dock inte i densagts månsom nu annat
har beslutats regeringen.av

Länsstyrelsen får besluta polisförstärkning från polisdis-om ett
trikt till inom länet ellerett tillannat län begära för-ett annat samt
stärkning från län. Den får också heltett ellerannat delvis överta
ledningen polispersonalen i länet, när särskilda förhållandenav
föranleder det eller kravet på enhetlig ledning inom läneten annars

särskiltär framträdande. Regeringen kan föreskriva länsstyrel-att
också i andra fall skall leda polisverksamhet.sen När länsstyrelsen

leder polisverksamhet, skall vad i lag eller författningsom annan
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gälladelar äventillämpligaipolismyndighetföreskrivs om
länsstyrelsen.

6tidigareParagrafen motsvarar

8§

polisvä-förförvaltningsmyndighetcentralRikspolisstyrelsen är
plan-verka förskallStyrelsendetta.tillsyn överoch harsendet

polisväsendet.inomrationaliseringochsamordningmässighet,
polisverk-ledarikspolisstyrelsenuppdra attkanRegeringen

säkerhet.riketsbrottavslöjaochförebygga motförsamhet att
särskildairikspolisstyrelsenuppdra attocksåkanRegeringen

rikspolisstyrelsenpolisverksamhet. Närledahänseenden annan
författningelleri lagvadskallpolisverksamhetleder annansom

gälla ävendelartillämpligaipolismyndighetföreskrivs om
rikspolisstyrelsen.

tidigare 7Paragrafen motsvarar

9§

underskalltjänsteuppgiftverkställaharpolismanEn att ensom
författningelleri lagföreskrivsvadiakttagande annansomav

syfteåtgärdenstillmed hänsynförsvarligtärhandla på sättett som
skedettaskalltillgripas,tvångMåsteomständigheter.övrigaoch
detförbehövsutsträckning attoch denformdeniendast som

skall uppnås.resultatetavsedda
fri-grundläggandedenågonbegränsaringripandeEtt avsom

grundasfårregeringsformeni 2 kap.rättigheteroch avsessom
stycket.i förstabestämmelsernapåenbart

Ändringen motiveradär att8tidigare avParagrafen motsvarar
vid allabeaktasskallproportionalitetsprinciperna typer avochbehovs-

betraktaskansådanavidbarainte somåtgärder,polisiära som
i 10meningdeniingripanden avsessom

föreva-istycketandraframgårpolislagentill attförarbetenaAv
förbemyndigandeallmäntutgöraparagraf ettärrande avsett att

sinafullgöraförförsvarligaåtgärder är attvidta depolisen somatt
begränsaråtgärderfrågaintedet är enlängeuppgifter, så somom

special-någonstridiståreller moträttighetgrundlagsskyddad som
utredningensyftetOavsett78.198384:11lprop. anserreglering s.

den kansådant sättformulerad på attinte ansesparagrafen är ettatt
hellerintetjänsteåtgärd. Det ärföreta någonbefogenhet attge

intetjänsteåtgärdersådanaförlagstödharpolisen somnödvändigt att
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inskränker de mänskliga fri- och rättigheter skyddas i Europakon-som
Åventionen. andra sidan förevarandeär paragraf otillräcklig stödsom

för sådana ingripanden, även de inte skulle inskränka de grund-om
lagsskyddade rättigheterna. En polisman skulle med stöd dennaav
bestämmelse inte kunna omhänderta bilnycklarnat.ex. från en
misstänkt rattfyllerist eftersom sådan åtgärd enligt artikel l i förstaen
tilläggsprotokollet till Europakonventionen fordrar författningsstöd.
Detta gäller äganderätten inte skyddas regeringsformen.trots att av
Utredningen ifrågasätter därför inte andra stycket i paragrafenom
borde kunna upphävas.

10§

En polisman har under de förutsättningar dennai lagsom anges
eller författning befogenhet ingripaannan att attgenom

med tillsägelser, tecken, signaler eller andra åtgärder
meddela någon befallning fullgöra skyldighet eller iakttaatten en

förbud,ett
avlägsna ellernågon på inskränka någons rörelse-sättannat

frihet på inte innefattar frihetsberövande,sättett som
omhändertagripa, eller pá beröva friheten,någonsättannat

företa husrannsakan och liknande åtgärder,
företa kroppsvisitation eller kroppsbesilctning,

fordon eller transportmedel ellerstoppa annat
beslagta eller pá omhänderta föremål ellersätt förfogaannat
dem.över

I paragrafen, motiveras inärmare avsnitt 6.1.1, vilka olikasom anges
ingripanden polisman får företa.typer ingripandeEtt enligtärav en

utredningens definition i avsnitt 4.1 åtgärd syftar tillen ettsom
konkret resultat och riktas eller flera bestämdamotsom en personer
eller bestämd och dessutom medför synbara elleren grupp av personer
kännbara verkningar. För åtgärd skall kunna betraktasatt en ettsom
ingripande skall den dessutom på något kunna förenassätt med tvång.
Uppräkningen de olika ingripanden polisen får företa ärav som
avsedd uttömmande. För polismanatt skall ha befogenhetattvara en

företa sådant ingripande i förevarandeatt ett paragraf måstesom avses
han konventionshänsyn ha stöd i någon bestämmelse i lagav annan
eller författning eftersom alla ingripanden inskränker deannan
mänskliga fri- och rättigheterna. Ett ingripande kan således inte
grundas på enbart 10

I punkt 1 definition begreppet befallning. Den vanligasteges en av
formen befallning tillsägelser.är En polisman kan exempelvis sägaav
till den ordningenstör på plats lämna platsen. Det ocksåatt ärsom en
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försökertill denpolisen trängabefallningfråga sägernär somom en
utanförhålla sighan skall avspärr-områdesig in på avspärrat att

eller signaler,teckenocksåBefallningar kanningen. ges som
bilförare.stoppteckenpolismanexempelvis då gör enen

eller påfår avlägsna någon sättpolismanpunkt 2 annatI sägs att en
frihets-inte innefattarrörelsefrihethans på sättinskränka ett som

ingripandentalas sådana utgöri punkt 3berövande medan det somom
skilja sådana2 och 3med punktTanken ärfrihetsberövanden. att

frihetsberövanden frånEuropakonventionenenligt utgöråtgärder som
rörelsefriheten. Fråganinskränkningar i gräns-formerandra omav

har utredningeningripandenmellan dessa bådadragningen typer av
synpunkterfinns ytterligareavsnitt 6.3.2avsnitt 6.1.2. Iidiskuterat

ochingripanden barnsåvitt mot unga.avser
omhändertagande endastgripande och ärrespektiveAvlägsnande

Innebördenpunkt 2 ochiingripandensådanaexempel på som avses
för i avsnitt 6.2.2,redogjortutredningenavlägsnande harbegreppetav

frihets-innefattakaningripandenvilkamedan frågan ansessomom
avsnittet haravsnitt 6.6. deti Itagitsberövanden har närmareupp

polisens befogenheterbestämmelsernagranskatutredningen attom
rörelsefrihe-inskränkningar iinnefattaringripandensådanaföreta som

vilka bestämmel-redavarit försöka påmed detta harSyftet att taten.
i förvar,befogenhetpolisenavseddaär att taatt en persongeser som
mening.Europakonventionensifrihetsberövandenstöd fördvs. att ge

polislagenenligtomhändertagandenfunnit bl.a.Utredningen har att
fåromhändertageneftersomfrihetsberövandeneller LOB utgör tasen

till förhör,medtagande eller hämtningförgälleri förvar. Motsatsen
i förvar.inte fårskall förhörasdeneftersom tassom

form ingripandesärskildstoppande fordonAtt tas avenupp somav
endastAvsiktennyhet.innefatta är6 inte någoni punkt är avsett att

innefattarpolisingripandenförenhetligt begreppskapa attettatt som
Omvåld.användningellermedfordon utanstoppas, enett av

in-det betraktaskanhejdar fordonpolisman ettutan attett som
Såbestämmelse. kanförevarandeinteåtgärdengripande omfattas av

för inhämtahejdar fordonpolismanfallet attettt.ex. om envara
risk för blieftersom förarenupplysning från föraren, attnågon utan

förfogande.sig tillställatvångsingripande kanför vägra attettutsatt
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1l§

En polisman får meddela någon befallning, polismannenen om
har befogenhet beräva honom friheten, avlägsna honom elleratt på

inskränka hans rörelsefrihet.sättannat
En polisman skall situationen medger det och det inte stårom

klan befallning otillräcklig åtgärd,att utgör innan hanen en
inskränker någons rörelsefrihet, meddela sådan befallningen som

förstai stycket.avses

Paragrafen reglerar polismannär får meddela sådan befallningen en
i 10 § De skälennärmare för bestämmelsen framgårsom avses av

avsnitt 7. Paragrafen reglerar inte polisens befogenhet meddelaatt
upplysningar inte på något kansätt förenas med tvång ochsom som
därför inte kan betraktas ingripanden. Utanför paragrafenssom
tillämpningsområde faller också sådana anvisningar polismansom en
meddelar för kunna genomföra redan beslutadatt tvångsåtgärd. Deten
kan fråga anvisningar tillt.ex. polisen harvara om en person som
beslutat kroppsvisitera. Detsamma gäller anvisningaratt behövssom
för upprätthålla ordning och säkerhet blandatt dem frihets-ärsom
berövade eller skäl befinner sig på polisstation.annatav en

Av andra stycket följer polisman också i princip skyldigatt ären att
meddela befallning innan han ingriper på något Avsiktensätt.en annat
med sådan befallning polismannenär skall det möjligtgöra föratten
den ingripandet frivilligt sitt beteenderätta ochattsom avser
därigenom undvika bli för ingripandeatt medutsatt tvång.ett
Skyldighet meddela befallning föreliggeratt dock endasten om
situationen medger det, dvs. det finns tid vänta med tvångsin-attom
gripandet. Många gånger det bråttomär så det inte kan begärasatt att
polismannen meddelar befallning innan han ingriper. I sådana fallen
då polismannen gripa finnsnågon det oftastatt intet.ex. helleravser
anledning först meddela befallning.att en

12§

En polisman får, i den mån andra medel otillräckligaär och det
med hänsyn till omständigheterna försvarligt,är använda våld för

genomföra tjänsteåtgärd,att en om
han angrips eller möts med våld eller hot våld,om
någon med laga skallstöd berövas friheten försökersom

undkomma eller polismannen möts motstånd hannärannars av
skall verkställa sådant frihetsberövande,ett

någon berövad friheten försökerär och polisman-som rymma
skall förhindra rymningen,nen
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berövad motstånd då polismannennågon frihetenär gärsom
skall hålla honom till ordningen eller polismannen mätsom annars

motstånd sådant fall,i ettav
fråga5. det avvärja straffbelagd handling ellerär attom en en

fara för liv, hälsa eller värdefull eller för omfattandeegendom
i miljön,skada

polismannen med laga städ skall avlägsna frånnågon visstett
område eller eller inskränka hanspå rörelsefri-sättutrymme annat
het,

lagapolismannen med stöd skall verkställa eller biträda vid
kroppsbesiktningkroppsvisitation, eller liknande åtgärd, vidannan

beslag eller omhändertagande egendom eller vid sådanannat av
husrannsakan rättegångsbalken,isom avses

polismannen skallmed laga städ fordon ellerstoppa ett annat
transportmedel,

polismannen med laga stöd har bereda sig tillträdeattarmars
tillstängatill, eller byggnad, eller område,avspärra, utrymma rum

ibiträda myndighetsutövning med sådan ellernågon någonen
liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad ärsom
föreskrivet därom, eller

10. åtgärden i fall oundgängligen nödvändig för denärannat
säkerhetensallmärma ordningens eller upprätthållande och det är

uppenbart den inte kan genomföras våld.att utan
fall i första stycket och 9 fårI 7 våld motsom avses person

eller denbrukas endast polismannen han biträder mötsom som av
motstånd.

Till förts bestämmelse innebärpunkt l har polisman fåratten som en
använda våld då han angrips med våld eller hot våld underäven om
tjänsteutövning. Tidigare har polismän i sådana situationer varit

åberopa reglerna nödvärnhänvisade till i brottsbalken. Deatt om
skälen för ändringen idenframgår avsnitt 9.1.2 allmännanärmare av

motiveringen.
punkt 2 regleras polismans användaI befogenhet våld då någonatt

med laga stöd skall berövas friheten. frihetsberövande kanEtt t.ex.
polismanbestå i omhändertar enligt polislagen elleratt en en person

med stöd rättegångsbalken. ellergriper någon Den anhållenärav som
häktad i sin frånvaro skall också friheten.berövas Det sker attgenom

polisman verkställer beslutet häktning eller anhållande. Manen om
inte tala polisingripandekan däremot innebär någonett attom som

häktas eller anhålls. I punkten har därför orden någontvå skallsom
häktas, anhållas eller frihetenmed laga stöd berövas bytts utannars

någon med laga stöd skall berövas friheten.mot som
införtsPunkt 3 och har för polisen uttryckligt för4 stödatt attge

våld i situationeranvända då tidigare endast reglerna nödhand-om
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lingar har varit tillämpliga. De skälen framgårnärmare avsnittav
9.1.3 och 9.1.4.

Punkt 5 tidigare punktmotsvarar
Punkt 6 och 7 punkt i4 tidigare lydelse. Avsikten medmotsvarar

ändringen har varit skilja sådana ingripanden innefattaratt som
inskränkningar i rörelsefriheten från övriga uppräknade ingripanden.

6I punkt har uttrycket avvisa tagits bort eftersom det enligt ut-
redningens uppfattning uttryck förär befallningsrätten se avsnittett

iden7 allmärma motiveringen. Punkt 6 dessutom kompletteradär för
det skall framgå den inte bara omfattar avlägsnandenatt allaatt utan

sådana ingripanden innefattar inskränkningar i rörelsefriheten.som
punkt 8 harI tagits in bestämmelse polisman fåratten om en

använda våld då han med laga stöd skall fordon eller någotstoppa ett
transportmedel. Hur mycket våld får användas och vilkaannat som

tekniska hjälpmedel får i anspråk liksommåste, i andra fall,tassom
med hänsyn till proportionalitetsprincipen.avgöras

Punkt 9 och 10 tidigare punkt och5motsvarar
Sista stycket i paragrafen har tagits bort med hänsyn till reglernaatt

nödhandlingar huvud inteöver bör läggas till grund för någratagetom
polisiära befogenheter. Detta innebär inte polismän skulleatt vara
undantagna från åberopa nödreglerna, endast utflödeäratt utan ett av
principen polismän inte skall behöva åberopa straffrihetsgrunder föratt

rättfärdiga åtgärder i tjänsten de regel skyldigaatt är attsom som
utföra.

13§

polismanEn får belägga den berävad friheten medärsom
fängsel

under och under vistelse förvarings-transport utomannars
lokalen, det nödvändigt säkerhetsskäl,är samtom av

i övrigt för betvinga våldsamt uppträdande den frihets-att av
berövade, andra medel visar sig otillräckliga och det ound-ärom
gängligen nödvändigt med hänsyn till den frihetsberävades eller

säkerhet till liv eller hälsa.annans
Vad i första stycket gäller också tillämpligasägs i delar dåsom
polisman avlägsnar ellernågon på inskränker hanssätten annat

rörelsefrihet.
eller,Regeringen efter bemyndigande,regeringens Rikspolis-

styrelsen, utfärdar föreskrifter användningnärmare skjut-om av
och tårgas tekniska hjälpmedel fär fordonsamtvapen att stoppaav

eller transportmedel.annat
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för paragrafen har införts framgår avsnitt 9.3 i denSkälen att av
allmänna motiveringen. Första stycket 15 § lagenmotsvarar

behandling1976:372 häktade och anhållna m.fl.avom
Med fängsel i princip tekniskt hjälpmedel binderettmenas som

händer eller fötter. Begreppet fängsel har emellertid intesamman
i paragrafen eftersom utvecklingen det tekniskadefinierats på området

medföra sådan definition ganskasarmolikt skulle snabbt skulleatt en
föråldrad.bli

Paragrafen innebär både inskränkning och utvidgning ien en
enligt Enligtförhållande till vad gäller 12 12 § får4som en

polisman motstånd använda det våld behövs förmöts attsom av som
till ordningen. Fängsel fårhålla frihetsberövad dock enligtpersonen

paragraf inte den frihetsberövadeförevarande användas änannat om
Å andra sidan paragrafen befogenhetuppträder våldsamt. förger en
fängsel frihetsberövadpolisman använda underatt transport av en om

fördet finns dokumenterad risk han kommer fly, medanatt atten
3 inte förränvåld enligt 12 får användas det behövs förannat att

flyktförsök.hindra ett
fårFängsel enligt andra stycket användas också då polismanen

ingriper avlägsna eller inskränka hansnågon på sättatt annatgenom
rörelsefrihet. Polisen kan med stöd första stycket 1 använda fängselav
för förebygga risken för den exempelvis skall hämtas tillattatt som

förhandling flyr under till domstolen. Omtransportenen en person
ordningen och därför skall avlägsnas från platsen kan polisenstör

med fängsel i avvaktan han frånbelägga honom att transporteras
behövs för betvinga våldsamt uppträdande.platsen, det attom

Även framgårdet inte uttryckligen paragrafen följer detavom av
8 § behovs- och proportionalitetsprincipema skall beaktas vidatt

fårbedömningen huruvida fängsel användas.av
paragrafens tredje stycke hänvisas till särskilda föreskrifterdeI som

finnas beträffande användningen andra, särskilt farligaskall av
för heller hjälpmedelhjälpmedel våldsanvändning. Inte dessa har, med

hänsyn till den tekniska utvecklingen, definierats i lagtexten.

l4§

denna lag förstås med avlägsnande sådan inskränkningI ien
innefattar polisman för bortrörelsefriheten någon frånattsom en

plats till hans bostad, till polisstation eller till någonen en annan
plats.

enligt uppfattning ingripandeAvlägsnande utredningensär ett som
inskränkning i rörelsefriheten det innefattarutgör utan att etten
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avsnitt 6.1.2 6.2.2 iden allmänna motivering-frihetsberövande. I och
för sin begreppetutredningen redogjort påhar närmare synen

innebörden begreppet ochavlägsnande. Med hänsyn till den denya av
bestämmelserna i 15 18 §§, har begreppet avlägsnande definie-nya -
i lagtexten.rats

förasexempel den kan avlägsnas kanSom på nämnsvart som
den avlägsnades bostad eller polisstation. Somsärskilt i lagtexten en

andra platser komma i fråga.framgår lagtexten kan ocksåav
innehåller inte begränsning hur långtParagrafen någon av en person

Ärför avlägsnande. det frågafår föras inom ettramen om en
karaktär ikan ingripande denna undantags-långvarig etttransport av

frihetsberövande. gällerfall bli betrakta Detsammaettatt som om en
Som framgår den allmännaförs till avlägsen plats.en avperson

emellertid ofta i förvägmotiveringen det svårtär näratt ettange
till frihetsberövande. fråga i detavlägsnande övergår Det ärett en som

med hänsyn till omständigheterna.enskilda fallet får Detavgöras är
lämpligt bestämma generellt hur långtdärför inte heller att en person

skall kunna avlägsnas.
situationer kan polisen iblandvissaI tvungen att transporteravara

ilånga sträckor. gäller framför allt glesbygdermycket Deten person
bedömningenlångt till polisstation. Viddär det närmasteär ettav om

frihetsberövande ellersådant ingripande någonutgör ett annan
rörelsefriheten liksom i alla andra fall,inskränkning i måste taman,

Ävenomständigheter i det särskilda fallet. dentill samtligahänsyn
polisen kan ha hjälpt till med tillbakaomständigheten transportenatt

bedömningen.få betydelse förkan därför

15§

för-Anträffas kan under år, undernågon, artonantassom vara
överhängande och allvarliguppenbarligen innebärhållanden som
får polisman avlägsnaför hans hälsa eller utveckling,risk en

hansöverlämna honom tillhonom från platsen i syfte skyndsamtatt
vårdnadshavare eller till socialnämn-föräldrar eller någon annan

den.

Paragrafen tidigare 12motsvarar
avsnitt 6.3.2 bör paragrafenutredningen har redogjort för iSom av

iinte barn i förvar ellerkonventionshänsyn stöd för ett arrestatt tage
Eftersom begreppet omhän-beröva barnet friheten.på sättannat

enligt uppfattning bör för sådanadertagande utredningens reserveras
uttrycket tasingripanden innefattar frihetsberövanden harsom om

avlägsna.hand bytts uttrycketut mot
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16§

Om någon sitt uppträdande den allmännastör ordningengenom
eller omedelbar farautgör för denna, får polisman, detnären en

nödvändigt för ordningenär skall kunna upprätthållas, avlägsnaatt
honom från visst område eller Detsamma gällerutrymme. om en
sådan åtgärd behövs för straffbelagd gärning skall kunnaatt en
avvärjas.

polisman färEn också avlägsna den försöker in pdträngasom
omrâde eller i till vilket tillträde har förbjudits medett ett utrymme

stöd denna lag eller författning. Detsamma gäller denav annan
lämna sådant område.vägrar ettsom

Paragrafens första stycke tidigare 13 § första stycket.motsvarar
Ändringen innebär paragrafen inte längre reglerar polismansatt
befogenhet avvisa den ordningen. befogenhetstör Dennaatt som
regleras i stället i 11 § handlar polismans befallningsrätt.som om

Tidigare 13 § andra stycket tillfälliga omhändertaganden harom
tagits bort. Skälen för detta redovisas i avsnitt 6.2.1 i den allmänna
motiveringen.

andra stycket har införtsI bestämmelse polismans befogenheten om
avlägsna den försöker intränga på område elleravspärratatt som

lämna sådantvägrar område. Bestämmelsen, har motiverats iett som
avsnitt 8.7.1, tillämplig denär försökeräven om som passera en
avspärrning inte kan ordningen.störa Frågan det kananses om anses
försvarligt avlägsna den försöker intränga på avspärratatt som

fårområde, med hänsyn till syftetavgöras med avspärrningen.
Bestämmelser polisens befogenhet ellerspärra påatt annatom av

förbjuda tillträde till visstsätt område eller finns bl.a. iutrymme
29 och 30 §§ polislagen i 27 kap. §15 rättegångsbalken se ävensamt
avsnitt 4.3. 10.

l7§

Har polismyndigheten med stöd 10 § lagen 1956:618av om
allmänna sammankomster eller I9§ allmänna ordningsstadgan
1956:617 beslutat inställa eller uppläsa allmän sammankomsten
eller ofentlig tillställning, fâr deltagare, åskådare och andra
avlägsnas, det behövs för syftet med beslutet skall uppnås.attom

Utredningen har i avsnitt 8.6 redogjort för skälen till paragrafenatt
har införts. 10§ lagen allmänna sammankomster och I9§om
allmärma ordningsstadgan 22 24 §§ i förslaget tillmotsvaras av -
ordningslag 199293:210.prop.
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Bestämmelsen avseddär tillämpas endast i anslutningatt till
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Om polismyn-
digheten har beslutat upplösa exempelvis konsert utgören som en
allmän sammankomst kan polisen med stöd 17 § avlägsna åskådar-av

vid konserten. De befinner sig utanför konsertlokalenna kansom
emellertid inte avlägsnas medän stöd de vanligaannat reglerna,av
dvs. endast de denstör allmänna ordningen.om

Är det i stället fråga konsert hålls utomhus ellerom en som om en
demonstration, det inteär givet vilka kan avlägsnas med stödsom av
17 Frågan får avgöras med hänsyn till syftet med beslutet, varvid
behovs- och proportionalitetsprinciperna också måste beaktas. Syftet
med inställa eller upplösaatt tillställning eller sammankomst tordeen
oftast återställa ordningen ochatt skydda devara närvarande. I vart
fall kan frånutgå syftet framgår polismyndighetensattman beslut.av

I 22 § i förslaget till ordningslag sägs polismyndigheten fåratt
inställa eller upplösa sammankomst eller tillställning hållsen isom
strid med beslut innebärett avslag på ansökan tillstånd.som en om
Om grunden för beslut upplösaett exempelvisatt demonstration ären

polismyndigheten tidigareatt har avslagit ansökan tillstånd,en om
torde beslutet, med hänsyn till proportionalitetsprincipen, i sig inte
motivera några tvångsåtgärder från polisens sida förrän den situation
har föranleddeuppstått avslagsbeslutet. Det härvidärsom märkaatt

allmän sammankomstatt för vilken tillstånd haren vägrats kan
upplösas redan om det nödvändigtär med hänsyn till ordningen eller
säkerheten vid sammankomsten 10 § förslaget till ordningslag
medan sammankomst för vilken tillstånd inte haren sökts kan
upplösas först om det uppkommer svårare oordning eller om
sammankomsten medför avsevärd fara 23 § förslaget till ord-
ninglag.

18 §

Om folksamling sitt uppträdande denen allmännastörgenom
ordningen eller omedelbarutgör fara för denna, får deltagarnaen
i folksamlingen, det nödvändigt förär ordningen skall kunnaom att
upprätthällas, avlägsnas från det område eller där deutrymme
befinner sig.

Vad förstai stycketsägs gäller inte bestämmelsernasom iom
lagen 1956:618 allmänna sammankomster eller allmännaom
ordningsstadgan 1956:617 tilllämpliga.är

En åtgärd i första stycket fär endast detsom faraavses iärom
dröjsmål vidtas föregående beslut polismyndigheten.utan av

273



1993:60Specialmotivering sou

motiveringenallmännai denavsnitt 8.5.1framgårvadUtöver avsom
stycket,16 § förstaskillnad fråntillparagrafen,framhållasdetbör att
bidragitskall haavlägsnasdenkrav påinnehåller någotinte att som

kanavlägsnasdenfordras detordningsstörningen. Däremot atttill som
vadfråganfolksamlingenideltagarebetraktas menassomomsom

8.5.2. Föri avsnittfolksamlingideltagaremed begreppet tas upp
folksamlingendessutomfordrastillämpligskall attparagrafenatt vara

omedelbardeneller utgörordningenallmännadenantingen attstör en
ordningen.förfara

detinteutredningen8.7.2 haravsnitt ansett attframgårSom av
åtgärdersådanabestämmelsespeciellinföraskälfinns somatt omen

iväg,anvisandeväg. Ettanvisandekallasbrukar somavav
tillplats någonfrånförsmed tvånginnebärpraktiken att enen person

åtgärd kansådanavlägsnande. Enbetraktasbörplats, ettsomarman
förevarandeiförutsättningarunder devidtassåledes angessom

föromedelbar farafinnsinte någonOm det16iparagraf eller
ordningsstörning kanallvarligrisk förvälordningsstörning men en

30 §stöd spärraväg, medanvisaföri ställetpolisen, avatt av
Skulleordningsstörningar.förhindrasyfteioch platserolika vägar att

allvarligarerisk förfinnsintedetsådanaförhållandena att ensvara
åtgärdervidtabehövanaturligtvis ändåpolisenkanordningsstörningar

polisentordesituationersådanaförebyggande syfte. Ii allmänt
med Iingripa tvång.kunnabehovha vartregel inteemellertid avsom

deninskränkeringripandenutredningenfall har ansett att som
faran förförränfå förekommainte börrörelsefrihetenpersonliga
föreliggakanåtminstone sägasdetkonkretordningsstörning såär att

ordningsstörning.förrisken

19§

tillanslutningomedelbaravlägsnatsfárförhöras iharDen som
ingripandet.

allmänna6.9 i denavsnittitagitsparagrafen harförSkälen upp
inte kanskall förhörasdenbör poängterasmotiveringen. Det att som

till stånd.kommerförhöretavvaktani påmed tvånghållas kvar att

20§

transportmedelellerfordonfdrpolismanEn annatettstoppa
fordo-färdas inågonanledningdet finns attatt anta somom

till brott,skyldighar siggjortnet
behövs för1ianledningdet sägs attän somav annanom

fordonet,färdas inågonstöd ingripa attmed laga genommot som

274



Specialmotiveringsou 1993:60

beröva honom friheten, pd inskränka hans rörelsefrihetsättannat
eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning,

det behövs för med laga stöd genomföra husrannsakanattom
fordoneti eller

det behövs för reglera trafiken eller för kontrolleraattom att
fordon eller förare enligheti med vad särskilt föresløivet.ärsom

paragrafen harI tagits in bestämmelse polismans befogenheten ny om
fordon och andra transportmedel. Utredningensatt stoppa avsikt med

bestämmelsen klargöra vadär gäller i detta hänseendeatt ochsom att
i och paragraf samla förutsättningarna för de olikaen samma
ingripanden syftar till få fordonpå eller någotatt stopp ettsom annat

Äventransportmedel. sådana ingripanden framför allt brukarom avse
bilar bestämmelsenär tillämplig också ifråga andra transport-om
medel, dvs. sådana inteäven fordon i vägtrafikkungörelsensutgörsom
mening.

Punkt l polisen befogenhet fordon förut-att stoppa ettger om
sättningarna för inleda förundersökning uppfyllda.är Avsiktenatt är
således polisman skall kunna fordon föratt vidtastanna etten att
sådana åtgärder i 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångs-som avses
balken, exempelvis hålla kort förhör med dem färdas iatt ett som
bilen.

Punkt 2 omfattar vissa andra, preciserade ingripanden demmot som
färdas i bilen. Det bl.a. frågaär sådana ingripanden innefattarom som
frihetsberövande och andra former inskränkningar i rörelsefriheten.av
Bestämmelsen således befogenhet för polisen fordonatt stoppager ett
i syfte med till förhör enligt 23 kap. 8 §att ta rättegångs-en person
balken.

Punkt 3 befogenhet fordon för genomföraatt stoppager att
husrannsakan med stöd rättegångsbalkens eller polislagens regler.av

Punkt 4 handlar polisens befogenhet fordon i bl.a.att stoppaom
trafikreglerande syfte. Det bör framhållas det endast i dessaäratt
situationer det enligt vägtrafikkungörelsen och terrängtrañkkungörel-

kriminaliserat inteär polismanspå tecken.att stannasen
Bestämmelsen polisens befogenhet fordon inteatt stoppaom ger

stöd för ingripa med våld den inte frivilligtatt påmot stannarsom
polismans tecken. Befogenheten sätta hinder, användaatt upp
spikmatta eller på ingripa med följersätt våld i stället 12 §annat av
första stycket 20 § således i sig bara befogenhet för polisenger att

stoppteckengöra eller på klart försätt göra fordonsförareannat atten
han skall stanna.

Även polisman enligt förevarande paragraf inte har befogen-om en
het med förmåtvång bilförare finnsatt det ingetatt stannaen som
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för kontakt med föraren.hindrar han ändå hejdar fordonet taattatt
alltid betraktas ingripan-åtgärder behöver nämligen inteSådana som

viktigtparagrafen. emellertidoch omfattas därför inte Detden ärav
för bilförarendet klartpolismannen sådant stårpå sättett attatt agerar

tvångsingripande kan låta bliför bli förhan risk utsatt ettutan attatt
exempelvis använderOm polisen i sådan situationatt stanna. en

uppfatta det han skyldigutryckningssignaler torde bilföraren ärattsom
fallet bli avgörandeOmständigheterna i det enskilda måstestanna.att

inte skall missuppfattapolisen handla för bilförarenför hur skall att
situationen.

2l§

föreskrift befogenhetpolismyndighet enligt särskildHar atten
omhändertas, får polisman omhändertabesluta någon skallatt en

polismyndighetens beslut, polismanneni awaktandenne på om
finner

förutsättningar för beslut omhändertagandeföreskrivnaatt om
föreligger och

omhändertagandet innebär fara för liv ellerdröjsmål medatt
fara.hälsa eller någon annan

anledningenomhändertagits skall underrättasharDen omsom
omhändertagandet och förhöras möjligt.till sä snart som

omhändertagandet skallhar verkställt sdpolismanDen som
till förman.möjligt anmäla åtgärden sin Harskyndsamt som

omedelbartomhändertagandet redan upphört skall förmannen
skalldet bestå.pröva om

omhändertagne skall hållasInnebär förmannens beslut denatt
polismyndighetenskall förmannen skyndsamt underrättakvar om

detta. Polismyndigheten skallomhändertagandet och skälet till
meddela beslut enligt vad föreskrivetmöjligt ärsnarast omsom

detta.
utlännings-föreskrifter första stycket finns iSådana isom avses

värd missbrukare1989:529, lagen 1988:870 i vissalagen om av
psykiatrisk tvångsvård, lagenfall, lagen 1991:1128 om

för lagen 1959:524 utlämning1957:668 utlämning brott, omom
eller lagenbrott till Danmark, Finland, Island Norgeför samt

Finland, Island ellerutlämning till Danmark, Norge1970:375 om
verkställighet värd eller behandling.för av

medan andra, tredje ochParagrafens första stycke 11motsvarar
§ och 16 § första stycket.fjärde styckena 15motsvarar

uppräkning de författningar enligtFjärde stycket innehåller en av
omhändertagande. börpolismyndigheten får fatta beslut Detvilka om

1989:l410 § föräldrabalken och 20 § lagen21 kap.attnoteras om
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erkännande och verkställighet utländska vårdnadsavgörandenav m.m.
och överflyttning barn, inte finns med i uppräkningen.om av

22§

Om polisman har särskild anledning okänden anta att en person
ejierspanad eller efterlyst ochär med stöd lag skall berävasav

friheten, fär polismannen begära han lämnar uppgift sinatt om
identitet. Den okände skyldig lämna den begärdaär uppgiftenatt
sedan han har upplysts skälen för polismannens begäran.om

Om den okände lämna uppgiftvägrar sin identitet elleratt om
det finns anledning hans uppgift denna oriktig, fdranta att ärom
han omhändertas för identifiering.

omhändertagneDen skall underrättas anledningen tillom
omhändertagandet sd möjligt. Den polisman harsnart som som
verkställt omhändertagandet skall sd skyndsamt möjligt anmälasom
åtgärden till sin fönnan. Har omhändertagandet redan upphört
skall fönnannen omedelbart det skall bestä.pröva om

Atgärder för fastställa den omhändertagnes identitet skallatt
skyndsamt vidtas. Den omhändertagne skall omedelbart friges sd

han har identifierats. Han fdr dock hållassnart inte kvar under
längre tid timmar eller, detän synnerlig vikt hanärsex om attav
identifieras, tolv timmar.

Paragrafens första och andra stycke tidigare 14 tredjemotsvarar
stycket tidigare 15§ första stycketmotsvarar och fjärde stycket

tidigare 16 § tredje stycket.motsvarar
I första stycket har tagits in bestämmelse okändaatten om personer

i vissa situationer skyldigaär identifiera sig begäranpåatt av en
polisman. Bestämmelsen föranleddär konventionshänsyn och deav
närmare skälen framgår avsnitt 6.4. En förutsättning för denav
enskildes skyldighet identifiera sig polismannenär upplyseratt att om
skälen för sin begäran. Detta gäller i fall den okändevart om
ifrågasätter polismannens förhörarätt honom identiteten.att om
Ändringarna i paragrafen innebär inte förutsättningarna förattannars
polisiering har ändrats i förhållande till vad har gällt enligt densom
tidigare 14

23§

Vid omhändertagande enligt 21 § eller 22 § skall tillses att
åtgärden inte orsakar den omhändertagne olägenhetstörre än som

oundvikligär med hänsyn till åtgärdens syfte eller väcker onödig
uppmärksamhet. Den har omhändertagits får inte underkastassom

inskränkning i sin frihet än påkallas ändamålet medarman som av
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detdärvid förvarordning eller säkerhet. Han får iåtgärden, tas om
eller säkerhet.med hänsyn till ordningnödvändigtär

införts uttryckligtidigare 17 harparagrafen,I motsvarar ensom
enligt 21 § eller 22 §omhändertagitsbestämmelse den haratt somom

framgåri Skälen för bestämmelsenfår i förvarockså arrest.tas av
avsnitt 6.6.3.

enligt rättegångsbalkenhäktade och anhållna,Till skillnad från som
polislagensomhändertas med stödskall i förvar, detastas avsom

törvar. inte heller utredningensofta inte alls i Detregler i praktiken är
oftare i framtiden.förekommaförvarstagande skall behövamening att

formulera regelndettaUtredningen har markerat att omgenom
obligato-befogenhet för polisen, inteförvarstagande ettsomsom en

rium.
förvarstagande har införtssärskilda regler förSom följd atten av

Omhändertagnareglerna behandlingende allmännahar även avom
Ändringen ordningeni huvudsak det inteinnebärändrats ärnågot. att

behandlingenavgörande förskallförvaringsplatsenpå av ensom vara
allmänt avseende.ordningen iomhändertagen, utan mera

24§

finns bestäm-berusadeAngående omhändertagande personerav
omhändertagande berusade1976:511melser i lagen avom

m.m.personer

tidigare förstatidigare 18 § andra stycket. DetParagrafen motsvarar
13följd § andraparagraf har tagits bortstycket i attsom en avsamma

omhändertaganden har upphävts.tillfälligastycket om

25§

berövapolisman med laga stöd ingriperEn attgenomsom
inskränkaellerji-iheten, avlägsna någon pånågon sättannat

ingripandet kroppsvisiterarörelsefrihet får i anslutning tillnågons
utsträckning nödvändigi dendenne ärsom

föremålfarliga skallsäkerhetsskäl för eller andraatt vapenav
ellerkunna hand,tas om

skall fastställas.hans identitet kunnaför att
kroppsvisitera i den utsträckning detpolisman får ocksåEn

farliga föremålför söka efter eller andrabehövs äratt somvapen
medvid brott liv eller hälsa, detägnade användas motatt om

sådant föremål kanomständigheterna kanhänsyn till antas att ett
36 3 § brottsbalken. För dettaförklaras förverkat enligt kap.
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ändamål får polismannen undersöka portfölj,även handväska eller
liknande handbagage.annat

Paragrafen tidigare 19 Paragrafens lydelse harmotsvarar anpassats
till den terminologin i fråga frihetsberövanden och andranya om
inskränkningar i rörelsefriheten. Avsikten med ändringen är att en
polisman skall ha befogenhet företa bl.a. skyddsvisitationattsamma
vid olikaalla former ingripanden innefattar inskränkningar iav som
rörelsefriheten.

26§

söka efterFör med laga stöd skall omhän-att en person som
dertas får polisman bereda sig tillträde till den eftersöktes bostaden
eller till hus, eller ställe tillhör eller disponerasannat rum som av
honom. Detsamma gäller ifråga lokal tillgänglig förärom en som
allmänheten. Finns det synnerliga skäl den eftersökteatt anta att
eljest uppehåller sig hos får polismannen bereda sig tillträdeannan,

dit. På motsvarandeäven får polisman beredasätt sig tillträdeen
till bostad eller något ställe för söka efter föremålannat att etten

polisen med stöd lag eller författning skall omhän-som av annan
derta; vad har den eftersökte gäller därvidsagtssom nyss om
föremålets eller innehavare.ägare

Vad första stycket gälleri också då polisen söker eftersägssom
med beslut handräcløting.etten person som avses om

söka efterFör harnågon intagits i kriminalvårds-att som en
efteranstalt ha dömts till fängelse i minst fyra ochår haratt som

avvikit får polisman undersöka transportmedel visspå plats,en om
den awikne kan allvarlig fara förutgöra liv ellerantas en annans
hälsa eller för rikets säkerhet och det finns särskild anledning att

den avvikne kan komma platsen. polismanEnanta att att passera
har befogenhet för söka efter någon genomgårattsamma som
psykiatrisk tvångsvård eller överlämnats till rättspsykiatrisksom
vård och awikit från sjukvårdsinrättning, det medsom en om
hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl denatt anta att
avvikne allvarlig fara för livutgör eller hälsa eller fören annans
rikets säkerhet.

En åtgärd i första eller andra stycket får endastsom avses om
fara i dröjsmål företas föregåendeär beslut polismyndig-utan av
heten. Endast det finns särskilda skäl får åtgärden vidtas mellanom
kl. 21.00 och 6.00.

frågaI husrannsakan för eftersökande föremål ärom av som
underkastat beslag och den skall gripas, anhållas ellerav som
häktas eller hämtas till förhör eller inställelse vid domstol finns
bestämmelser i rättegångsbalken.
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Paragrafen tidigare 20motsvarar
husrarmsakan skall få företas med stöd förstaFör stycketatt av

den eller det föremål eftersöks polisen skallkrävs att person som av
friheten. sambandomhändertas, dvs. berövas I med handräckning har

ipolisen emellertid behov företa husrannsakan andra fall.ävenattav
26 § stycket har därför tagits bestämmelseI andra upp en ny som ger

polisen befogenhet företa husrannsakan för söka efteratt att en person
handräckning,med beslut inteävenett om om personensom avses

skall omhändertas. Bestämmelsen kan tillämpas exempelvis då polisen
söker efter skall inställas till läkarundersökning elleren person som en

förhandling i länsrätt.till De skälen för bestämmelsennärmareen
framgår avsnitt 9.4.5.av

följd deandra stycket reglerna handräck-Det ärnya en av nya om
Paragrafen kan komma ändras i övrigtning. med anledningatt av

utredningens fortsatta arbete.

27§

polisman får också bereda sig tillträde till hus, ellerEn ett rum
det finns anledningställe, där har avliditnågonannat anta attom

oförmögeneller medvetslös eller tillkalla hjälp.är Enattarmars
sådan åtgärd får vidtas det nödvändigt för efterspaningäven när är

försvunnen, denne kan behöva hjälp.någon är antasav som om

Paragrafen tidigare 21motsvarar

28§

polismyndigheten beslutat lämna handräclming fårHar att en
polisman bereda sökanden tillträde till bostad, hus, eller annatrum
ställe, det behövs för beslutet skall kunna verkställas.attom

Bestämmelsen, följd de reglerna handräckning,ärsom en av nya om
motiverats i avsnitthar 9.4.5

.

29§

Kan särskilda skäl risk föreligga brott,någotattav anses som
innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande
förstörelse egendom, kommer förövas viss plats,på fårattav en

polisman i syfte avvärja brottet eller bereda skydd dettaatt moten
bereda sig tillträde till hus, eller ställe förett annat attrum
eftersöka sprängmedel, eller farligt föremål,något annatvapen

eller förbjuda tillträde till hus,avstänga, utrymma ett rum
eller ställe, meddela förbud flyttande visst föremål ellerannat mot av
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trafik med visst kommunikationsmedel eller vidta någonmot arman
sådan åtgärd.

Föreligger allvarlig risk för brott i första fårstycket,som avses
polisman för söka efter farligt föremål kroppsvisiteraävenatt etten

uppehåller sig platsen.påpersoner som
En åtgärd i denna paragraf får endast fara iärsom avses om

dröjsmål vidtas föregående beslut polismyndigheten.utan av

Paragrafen tidigare 22motsvarar

30§

samband med allvarligaI störningar den allmänna ordningenav
eller säkerheten får polismyndigheten, det behövs för attom
återställa ordningen eller säkerheten, förbjuda tillträde till visst
område eller Detsamma gäller det finns risk förutrymme. om
sådana ochstörningar åtgärden behövs för upprätthållaatt
ordningen eller säkerheten.

det fara dröjsmål fårAr i polisman, i avvaktan polismynpåen
dighetens beslut, meddela sådant förbud förstaiett som avses
stycket.

I paragrafen har tagits bestämmelse polisens befogenhet attupp en om
områden eller i syftespärra upprätthålla ordningen.utrymmen attav

Bestämmelsen, har motiverats i avsnitt 8.7.1,närmare ärsom
tillämplig både då allvarlig ordningsstörning faktiskt inträffatharen
och då endast finnsdet risk för sådan störning.en

tillträdesförbud skall visstEtt område eller vilketutrymme,avse
innebär det kan fråga både inomhus elleratt utrymmenvara om
områden utomhus. naturliga tordeDet bestämmelsen tillämpasattvara
beträffande sådana och ditområden allmänheten normaltutrymmen
har tillträde. Det innebär inte det behöver fråga allmänatt vara om
plats.

Syftet med bestämmelsen polisen skall ha tillräckligaär att
möjligheter skydda och egendom i samband medatt personer

Ävenallvarliga ordningsstörningar. brottslig handling i principom en
störning den allmänna ordningen, finnsutgör det regel inteen av som

behov brottsplatsen i syftespärra skydda andra frånatt att attav av
komma till skada. Bestämmelsen i stället främst tänkt tillämpasär att
i samband med ordningsstörande demonstrationer, vid konserter med
mycket publik, vid idrottsevenemang eller liknande händelser.stora

allmänBegreppet ordning således itolkasär avsett att mer
inskränkt bemärkelse.
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3l§

Med handräckning åtgärd polisenvarigenomavses en
verkställer myndighet beslut ellerfattatett av annan
biträder myndighet syfte myndigheten skall kunnai atten

fullgöra lag eller författning ålagda uppgifter.sina i annan
Verkställighet domstols eller åklagares beslut enligt be-av

stämmelser rättegången brottmål dock handräck-i inteutgörom
nmg.

Paragrafen innehåller definition begreppet handräckning.en av
Definitionen har motiverats i avsnitt 9.4.5. vadUtöver framgårsom
där kan det påpekas andra stycket framför allt syftar på reglerna iatt
23 27 kap. rättegångsbalken.-

32§

begäran handräckningEn polismyndigheten.prövasom av
Handräckning skall begäras skriftligen med uppgift vilketom

skallbeslut verkställas eller vilken åtgärd myndigheten begärsom
biträde med vilka omständigheter myndigheten åberoparsamt som
skäl.

Är det fara i dröjsmål får muntlig begäran godtas. skallDenen
dock bekräftas skriftligen.

Skälen för paragrafen har införts framgår avsnitt 9.4.5.att av

33§

Polismyndigheten skall lämna handräckning om
sökanden enligt särskild föreskrifii lag eller författningannan

får ansöka handräckning för utföra den begärda åtgärdenattom
och

polisen enligt lag eller författning har befogenhet attannan
företa den begärda åtgärden.

Polismyndigheten får dock avslå begäran handräckningen om
om

handräckningen skulle innebära allvarligt hinder för polisens
möjlighet upprätthålla allmän ordning och säkerhet elleratt

det uppenbart sökanden inte har behov handräck-är att av
ning.

beslut sökandenEtt går skall innehålla skälen föremotsom
beslutet.

Bestämmelsen har motiverats i avsnitt 9.4.5
.
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Avsikten med första stycket l myndighet inte skall kunnaär att en
ansöka handräckning laga stöd. Det åligger inte polismyndig-utanom
heten kontrollera sökandens befogenhet. stället börI den myndighetatt

hjälp ibegär ansökan lagstödet för sin begäran. Förstasom uppge
stycket 2 avsedd polisenär uttryckligt stöd för vägraatt attge
handräckning den begärda åtgärden inte kan utföras utan attom
polisen överskrider sina befogenheter. Andra stycket polisenger
befogenhet i vissa andra fall lämna handräckningvägra deävenatt om
formella förutsättningarna uppfyllda.är

Som utredningen har anfört i den allmärma motiveringen har syftet
med införa bestämmelserna i 31 33 §§ inte varit skapaatt att en ny-

formellt förvaltningsärende hos polismyndigheterna. Be-typ av
stämmelserna endast avsedda i vissär utsträckning reglera denatt
samverkan enligt 6§ förvaltningslagen förutsätts förekommasom
mellan myndigheter olikamed uppgifter och befogenheter. Det har
därför inte införts formellnågon möjlighet överklaga beslutatt ett som
innebär polismyndighet har lämna handräckning.vägratatt atten
Trots det bör sådant beslut avfattas skriftligen och innehålla skälenett
för beslutet, eftersom den handräckningssökande myndigheten ändå
kan ha intresse få varför polismyndigheten inte har bifallitatt vetaav
myndighetens begäran.

34§

Protokoll skall föras ingripande 10§i 2över 5som avses -
och

protokollet skallAv framgå
har fattat beslut ingripandet,vem som om

grunden för beslutet och tiden det har fattats,når. eller vilka deltagithar i ingripandet,vem som. ingripandet har riktat sig mot,vem. tiden för ingripandet samt. vad hari övrigt förekommit vid ingripandet.som
Ansvarig för protokoll i fråga uppgifterupprättas äratt om som

deni 1 har fattat beslutet, och ifråga uppgifteravses som om-
3 deni förmån vid ingripandet.år attsom avses som anse som-

Protokoll skall alltid föras användning fängsel slçiutva-över av
tårgas tekniska hjälpmedel för fordon ellersamt att stoppapen,
transportmedel. Ett sådant protokoll skall innehålla uppgiftannat

skälen för åtgärden.om

Utredningen har i avsnitt 10 i den allmänna motiveringen redogjort för
skälen till paragrafen införts.har Utöver vad framgår däratt som
finns det anledning frågan hur uppgifteratt ta upp om noggranna som
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bör lämnas i fråga vilka har deltagit i ingripandet punkt 3om som
och ingripandet har riktat sig punkt 4. I vissa situationermot vem

nämligenkan det fastställa vilka polismänsvårt harattvara som
deltagit i enskilt ingripande. Det gäller vid särskilda kommen-ett t.ex.
deringar. Om frågan ingripandedet order förmanär påettom av en
får i sådana fall tillräckligt kommenderingendet Harattanses anges.

polisman ingripit efter skall polismannensbeslutegeten namn
emellertid framgå protokollet, vilket i för sig följeroch redanav av
punkt

Även polisen bör efter få fram identitetsuppgifter isträva attom
samband ingripande,med kan det i vissa situationer svårtett attvara

ingripande har riktat sig Om intedet möjligtärett mot. attange vem
identifiera polisen har ingripit bör protokollet imot,en person som
varje fall innehålla form beskrivningnågon ifråga. Harav av personen
polisen iavlägsnat deltagarna ordningsstörande folksaml ing börstoren
det åtminstone i protokollet ungefärantecknas hur många personer
ingripandet och deavsåg befann sig. Skulle deltagarna i folksam-var
lingen avlägsnas till polisstationen finns det skäl krävaatt mer
detaljerade uppgifter och identitet.om vars ens

35§

Vad föreskrivs i 12 § första stycket 1 6 och gäller7som -
sådan vaktpost eller vid försvarsmakten tjänstgöräven annan som

för bevakning eller för ordningupprätthålla och föreskrifternaatt
i 12 § första stycket 1 7 tjänsteman vid kustbevakningenäven-

enligt särskilda bestämmelser medverkar vid polisiär över-som
vakning. Bestämmelsen i 12 § första 2stycket 4 gäller dessutom-
den med laga stöd skall verkställa frihetsberövandeettsom annars
och bestämmelsen i paragraf första 6stycket 7 densamma som-
i myndighetsutövning befogenhethar verkställa någon sådanatt
åtgärd där Vid ingripande med stöd 12 § förstasom anges. av
stycket 6 tillämpas också andra7 stycket paragraf.samma-

den förstaNär i stycket med laga stöd berövar någonsom avses
friheten eller avlägsnar tillämpas i 25 §någon, också

Bestämmelserna i 11 13 och 16 §§ gäller också ordnings-en,vakt, inte framgår hans förordnande. frågaIannatom av om
befogenhet för tjänsteman vid kustbevakningen tillämpa 16 §atten
finns särskilda bestämmelser.

Paragrafen, tidigare 23 ändrad i redaktionelltärmotsvararsom
hänseende med anledning övriga ändringar i polislagen. Såvittav
gäller ordningsvakters befogenheter har vissa sakliga ändringaräven
gjorts. Utredningen har ordningsvakt bör haansett att en samma
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befogenhet polisman använda fängsel och har därför iattsom en
tredje stycket infört hänvisning till bestämmelsen fängsel ien om
13 Bestämmelsen tillfälliga omhändertaganden på grundom av
ordningsstörning eller brott har upphävts. Hänvisningen till 16§
innebär därför Ordningsvakt endast kan avlägsna denatt stören som
ordningen. Det andra stycket i 16 § får emellertid till följd attnya en
Ordningsvakt kan avlägsna den försökeräven tränga påsom

område. Slutligenavspärrat har det i tredje stycket tagits in en
hänvisning till bestämmelsen befallningsrätten i 11 Omom en
Ordningsvakt har befogenhet avlägsna har han såledesatt en person
både befogenhet och skyldighet först ifrågaatt attuppmana personen
lämna platsen. Bortsett från dessa ändringar har utredningen inte

paragrafen lämpligtövervägt utformad.ärom

36§

Närmare föreskrifter för verkställighet denna lag meddelasav av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.som

Paragrafen tidigare 24motsvarar

12.2 Förslag till lag ändring i rättegångsbalkenom

23 kap. l §a

polismanNär får kännedom brott här under all-etten om som
åtal, skall han lämna det tillmänt färmansin sdrapport om snart

det kan ske.
polismanEn får lämna ellerrapportejiergift låta bli lämnaatt

vidare till åklagare och nöja sig med påpekande ellerrapport ett
till den felande,erinran det uppenbart händelseiären attom av

lagfäring påföljd böter skulleinte komma ådämasän ochannan att
brottet med hänsyn till omständigheterna deti särskilda fallet är
obetydligt. Rapporteftergift får dock meddelasinte ifråga brottom
för vilket någon har gripits enligt 24 kap. J a

Reglerna polismans skyldighet brott bör enligtatt rapporteraom
utredningen placerade bland rättegångsbalkens reglervara om
förundersökning. Bestämmelsen i tidigare 9 § första stycket polislagen
har därför förts till första stycket iöver förevarande paragraf.
Eftersom också undantagen från principen polismans rapporte-om en
ringskyldighet bör regleras i lag har reglerna rapporteftergift förtsom

från kap.över 5 5 § andra stycket polisförordningen till andra stycket

285



Specialmotivering 1993:60sou

paragrafen. Andra stycket har dessutom kompletterats medi en
utesluter vissa straffprocessuella frihetsberö-bestämmelse attsom

polisen undandras åklagarens ochvanden har beslutats rättensavsom
rapporteftergift. skälenpolisen lämnar Deprövning närmareattgenom

redovisat i avsnitt 6.2.5 ibestämmelsen har utredningen denför
motiveringen.allmänna

24 523 kap.

föreskrifter rapportejiergifi, undersöknings-Närmare om om
18 §verksamhet, underrättelse enligt första stycketledares om

anteckningarfjärde meningen protokoll och vid för-samt om
regeringen.undersökning meddelas av

Ändringen rapporteftergift förtsföljd reglerna har överär atten av om
från polislagen till rättegångsbalken.

24 a§kap. 1

sannolika skäl misstänkt för misshandel, olagaDen på årsom
överträdelse besöksförbud,hot, hemfridsbrott, olaga intrång, av

upplopp, våldsamt upplopp, ohörsamhetofredande, skadegörelse,
eller allmänordningsmakten, störande förrättningmot avav

våld eller hot fårsammankomst, uppvigling eller tjänsteman,mot
oundgångligen nödvändigt för avbryta denhäktas det ör attom

verksamheten.pågående brottsliga
stycket gäller den sannolikaVad i första påävensågs somsom

brott, för vilketskål misstänkt för föreskrivetnågotår ärannat
eller döröver, förutsättningarna för häktningfängelse år iett om

uppfyllda enligt vad 1 § tredje och fjärdeiövrigt sågsår som
styckena.

bestämmelsefår berövad friheten enligt denna underIngen vara
längre tid 72 timmar.ån

Paragrafen innehåller bestämmelse häktning. Avsikten meden ny om
i avsnitt 6.2, framför alltbestämmelsen, motiveras närmare är attsom

tillräckliga befogenheter företa frihetsberövandenpolisen skall ha att
ii situationer då den tidigare regeln polislagen tillfälligt omhän-om

Äventillämpats.dertagande skulle ha det många gångeromannars
ordningen fråntorde tillräckligt den avlägsnasstöratt somvara

förs till polisstation, finns det också fall dåplatsen och eventuellt en
förpolisen behöver i förvar i kunna upprätthållaarrest attta en person

säkerhet. förening med 24 kap. 7 § rättegångsbalkenordning och I ger
regeln häktning polisman befogenhet i sådanaden attnya om en

ordningen, sannolikasituationer gripa den han på skäl ärstör omsom
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misstänkt för de i paragrafen uppräknade brotten detnågot ochav
nödvändigtdessutom beröva honom friheten för denär att att

brottsligapågående gärningen skall kunna avbrytas. brottDe som
i paragrafen, och således kan föranleda frihetsberövandeavses som

vilken påföljd fallet,kan följa i det enskilda deäroavsett antassom
har typiskt ordningsstörande karaktär och enligt vadsom som, som

framgår polisens dokumentation tillfälliga omhändertaganden,överav
har föranlett ingripande enligt förutvarandeden regeln tillfälligtom
omhändertagande.

omhändertagandebladAv de utredningen har granskat framgårsom
Omhändertagna frigavs polisstationenmånga på kort stund efteratt en

det de hade införts dit. situationer skulleI motsvarande polisenatt
fortsättningsvis med stöd 16 § första stycket polislagen kunnaav
ingripa den ordningen avlägsna honom tillstörmot attsom genom
polisstationen, förhöra honom och sedan låta honom gå. De nya
reglerna skulle således i dessa fall inte komma medföra någonatt
praktisk förändring för polisens arbete. Det frågaär snarast om en
ändrad terminologi. Samma bestämmelse skulle kunna tillämpas i de
situationer då polisen skulle ha frigivit den omhändertagneannars
direkt platsen för omhändertagandet eller vidpå hans bostad.t.ex.

vanlig form ingripande enligt tidigare 13 § polislagenEn harav
såvitt framgår omhändertagandebladen varit polisen omhändertarattav

bråkig och berusad på dessa fall tycks denIrestaurang.en person en
omhändertagne inte sällan ha tagits i förvar i Att dömaarrest. av
omhändertagandebladen flesta dessahade de omhändertagna gjortav

hotsig skyldiga till brott, olaga eller misshandelnågot riktatt.ex. mot
ellerandra eller hot våld tjänsteman,pågäster restaurangen, mot

riktat ordningsvakt på Brotten har alltrestaurangen.mot atten av
döma bedömts lindriga frånså avståttpolisen har attattvara rappor-

dem. motsvarande situationer polisenI skulle med stöd dentera av
häktningsbestämmelsen kunna den ordningengripa störnya som

sig skyldig till nämnda brotten,göra något deattgenom ovanav om
det nödvändigt för avbryta den pågående brottsliga verksam-är att
heten.

Ett typiskt fall då iomhändertagna har tagits förvar sådanaärannat
då den omhändertagne har förbipasserandestörande påuppträtt mot

rycka och slita i dem eller sättattgatan annatgenom provocera
Om i sådandem. det situation inte tillräckligt avlägsnaär atten

ifråga skulle polisen enligt de reglerna kunna gripapersonen nya
honom för ofredande, brottet skulle så lindrigtäven attom vara
påföljden bara skulle komma bli Omhändertagandebladenböter.att
visar många dem här uppträder störandepå det såsättet äratt av som
berusade LOB tillämplig, intevilket emellertid ofta framgåräratt
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förrän förs in polisstationen.de till Huvudregeln reglerna iär att
24 kap. rättegångsbalken har företräde framför reglerna i §LOB 9
LOB. Om emellertid vakthavande befäl det uppenbartäratt attanser
frihetsberövandet inte längre nödvändigt för avbryta denär att
brottsliga verksamheten kan han stöd 24 kap. 8 §med rättegångs-av

frige gripnebalken den och därefter omhänderta honom enligt LOB.
Omhändertagandebladen visar det finns ytterligare kategoriatt en

fall då Omhändertagna har tagits i förvar i nämligen dåarrest, en
har uppmaningpå lämna bostad.vägrat attperson en annan persons

oftaDet har i dessa fall varit fråga har trakasserat sinom en man som
före detta hustru eller sambo, han har ofta varit berusad och det har

regel bråk. hemfridsbrott förekommituppstått Förutom kan det hasom
misshandelbåde och olaga hot. I fall brottenmånga varken hasynes

anmälts eller Om frihetsberövande skulle nöd-rapporterats. ett vara
vändigt i sådan situation skulle polisen enligt de reglerna kunnaen nya

misstänktegripa den vilket förutsätter brottenatt rapporteras.mannen,
därförDe reglerna torde medföra brott i dessa situationerattnya

kommer i ökad utsträckning.att rapporteras
Utmärkande för den bestämmelsen häktning denär attnya om ger

för frihetsberövandestöd i syfte avbryta pågående brottsligatt
verksamhet. Paragrafen skiljer sig härigenom från den vanliga
häktningsregeln i 24 kap. 1 § rättegångsbalken. Som utredningen har
redogjort för i avsnitt 6.2.3 i den allmänna motiveringen syftar
häktning grund recidivfara till hindrapå misstänktsnarast attav en
återfallsförbrytare från begå brott. kan ifrågasättasDetatt nya om
frihetsberövande bör användas i vad individualpreven-närmast ärsom

kriminalpolitiskttivt och syfte innan misstänkteden dömd förär
brottet. häktningAtt grund recidivfara har karaktärpå förtidaav av
straffavtjänande blir särskilt tydligt i de fall misstänkt häktas för etten
brott kan leda till förhållandevis kort fängelsestraff.antas ettsom

invändningarTrots de kan riktas häktningsgrunden recidiv-motsom
fara kan enligt utredningens uppfattning inte undvara möjlighetenman

frihetsberöva misstänkta för åtminstone avbryta pågåendeatt att
brottslig verksamhet. fallI sådana emellertid den regelnstämmer nya

häktning bättre med syftet frihetsberövandet.överens med Ettom
kortvarigt tidsbegränsad straffprocessuellt frihetsberövande riskerar
inte heller i lika utsträckning få karaktär förtida straffav-att stor av
tjänande jfr fallet Letellier, kommenterat i avsnitt 3.3.2. Den nya
regeln häktning i 24 §kap. 1 första stycket kan därför enligtom a

tillämpasandra stycket också då någon misstänkt förär något annat
förbrott, vilket föreskrivet fängelse ellerär år däröver,ett om

förutsättningarna för häktning i övrigt uppfyllda enligt vadär sägssom
i l § tredje och fjärde styckena.
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Ett frihetsberövande enligt förevarande bestämmelse får enligt tredje
stycket inte bestå under längre tid 72än timmar. När 72-timmars-
fristen har gått skall den frihetsberövadeut således ovillkorligen friges
eftersom det inte längre finns skäl för beslutet. Om haren person
anhållits med stöd förevarande bestämmelse skallav åklagaren enligt
24 kap. 10 § därför häva anhållningsbeslutet fristennär har gått ut.Åklagaren bör dock i samband med anhållningsbeslutet kunna
föreskriva dennär anhållne skall friges, vareftersenast det bör åligga
vakthavande befäl eller någon polisman i befålsställningannan att
bevaka den frihetsberövadeatt friges fristennär har gått Om denut.
anhållne häktas detär domstolen eller åklagaren enligt 24 kap.som
20 § första stycket 2 skall häva häktningsbeslutet 72-timmarsnär
fristen har gått I det fallet börut. domstolen i häktningsbeslutet kunna
föreskriva den häktade skallatt friges vid den angivnasenast tidpunkt
då fristen har gått varefter polismyndighetenut, bör föransvara att
den häktade faktiskt friges. Så det inte längresnart finns någon
beaktansvärd risk för den misstänkteatt skall återuppta sin brottsliga
verksamhet skall han också friges. Det bör åligga vakthavande befäl

underrätta åklagarenatt respektive rätten sin bedömning denom av
frihetsberövades tillstånd.

Om någon har häktats enligt 24 kap. l § kan det före 72-timmars-a
fristens utgång uppkomma skäl för i stället berövaatt honom friheten
enligt de vanliga reglerna i 24 kap. 1 Det kan visa sigt.ex. detatt
finns risk för den misstänkte flyratt eller försvårar sakens utredning

han försätts fripå fot. Underom sådana förhållanden finns det inget
hindrar åklagaren anhållersom att den misstänkte enligt 24 kap. l §

och begär häktningsförhandling. Det börny ske så desnart nya
häktningsskälen har uppkommit.

24 kap. 8 §

Har beslut anhållaatt någon meddelats i hans frånvaro, skall
han, så beslutet harsnart verkställts, förhöras polisman ellerav
åklagare. Har åklagaren inte redan underrättats frihetsberö-om
vandet, skall det skyndsamt Åklagarenanmälas till honom. skall
efter förhöret omedelbart besluta den misstänkte skall förbliom an-hållen.

Har någon gripits enligt 7 skall han så möjligtsnart somförhöras polisman eller åklagare.av Har åklagaren inte redan
underrättats frihetsberövandet, skall detom skyndsamt anmälas till

Åklagarenhonom. skall efter förhöret omedelbart besluta denommisstänkte skall anhållas. Anhålls inte den misstänkte skall beslutet
gripande omedelbart hävas.om
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under-inteåklagarenhar ännuoch§enligt 7gripitsnågonHar
gripande hävas ävenbeslutetfdrjiihetsberövandet omrättats om

skalförfinnsdet inteuppenbartdetpolismyndigheten, attäromav
fdrgripandettillanslutningomedelbarfrihetsberövande. Ifortsatt

polismandenhävasförutsättningar ävenunder avbeslutet samma
beslutet.fattatharsom

skälfinnsoch detavviker attbrottförmisstänksdenOm som
honom.efterlysaåklagarenfårhonom,anhålla

avsnittframgårinförtsharstyckettredje avdetförSkälen att nya
motiveringen.allmännadeni6.7.1

9 §24 kap.

enligtanhållningsbeslutdåelleranhållseller ettgripsnågonDå
frihetsberövadeden snarastskallverkställs,stycketförsta8 §

förmisstänkthan samtärbrottdetbeskedfåmöjligt somom
andraochanhörigaanhállens närmasteanhållandet. Enförgrunden

underrättasskallsärskilt näraanhållne omdenstårsompersoner
Enutredningen.förskekandet utansåanhållandet mensnart

lämnasskälsynnerliga motintedockfårunderrättelse utansådan
önskan.anhållnesden

gripnabestämmelseuttrycklig atttagits omparagrafen harI enupp
harBestämmelsenfrihetsberövandet.förskälenunderrättasskall om

6.8.avsnittimotiveras närmareochkonventionshänsyntillkommit av

18 §24 kap.

haråtal redaninteskall,häktningbeslutar omDå rätten om
Tidenväckas.skallåtalvilkeninomtid,densättaväckts, rätten ut

nöd-oundgängligenärvadlängre änbestämmasfår inte som
välldigt.

förlängningmedgeotillräcklig, får rätten avtidendenAr utsatta
ellermisstänkteDenutgång.tidensförebegärsdettatiden, om

sig.tillfälleberedas yttramöjligt attskallförsvararehans om
miss-denlängesåskall rätten,veckor,tvåinomåtalinteVäcks

veckorstvåmed högstväckts,åtal hardesstillochhäktadtänkte är
därvidochhäktningsfråganiförhandlinghållamellanrum ny

möjligt. Arskyndsamtbedrivs såutredningentill somsärskilt attse
uppenbartanledningellerutredningentillmed hänsyn annandet av

fårbetydelse,skulletidangiven utaninomförhandling varanuatt
mellanrum.tidslängrebestämmarätten

beslutardå rättenbestämmasintebehöverväckandeåtalsTid för
någonhäktningeller3 §eller som1enligt avhäktning omaom

vidnärvarande rätten.inte är
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Eftersom avsikten med bestämmelsen häktning i 24 kap. l § inteom a
denär häktade skallatt frihetsberövad i avvaktan på hanvara att

lagförs för brottet, finns det inte heller någon anledning i sambandatt
med häktningen bestämma tid för åtals väckande. 124 kap. 18 § fjärde
stycket har därför tagits bestämmelse tid för åtalsatten om
väckande inte behöver bestämmas då någon häktas enligt 24 kap.
1 a

24 kap. 22 §

Den har gripits fdr i förvar det nödvändigtsom tas dr medom
hänsyn till ordning eller säkerhet.

Den anhållenär eller häktad skall i förvar.som Dentas som
häktas enligt 2 eller 3 § skall dröjsmål föras till häkte.utan

Om det är synnerlig vikt den häktade, för utredningattav detav
brott föranlett häktningen eller något brottsom hanannat ärsom
misstänkt för, förvaras på plats än i förstaen annan som anges
stycket, får rätten på åklagarens begäran förordna den häktadeatt
tills vidare inte skall föras till häkte. Rätten eller åklagaren får även
besluta den häktade, sedan hanatt förts till häkte, skall föras till en
plats häktet för förhör ellerutom åtgärd.annan

Om förvaring den häktadär eller undergår ellerav harsom
undergått rättspsykiatrisk undersökning finns särskilda bestäm-
melser.

Paragrafens första stycke innebär polisen får gripenatt i förvarta en
i det inte längrearrest, att är obligatoriskt.men Bestämmelsen
motiveras i avsnitt 6.6.2 i den allmänna motiveringen.

Ändringen i andra stycket innebär den har häktatsatt enligtsom
24 kap. 1a§ inte behöver föras till häkte kan förvaras iutan

Ändringenpolisarresten. föranleddär det sigröratt såav ettom
kortvarigt frihetsberövande.

291



1993:60souSpecialmotivering

iändring lagentill lagFörslag12.3 omom
berusadeomhändertagande m.m.personerav

4§

ellersjukhusvård påberedsinteomhändertagnedenOm annan
ellersätthand påhelleroch inte annatvårdinrättning annarstas om

därvid iHan fdrpolisen.hoshållas kvarhan tasfriges, fårkan
säkerhet.ellertill ordningmed hänsynnödvändigtdetförvar ärom

hardenbestämmelseuttryckliginförts attparagrafen har somI omen
bestämmelsenförSkäleniförvarfår iocksåomhändertagits arrest.tas

6.6.4.avsnittframgår av

9§

intefår hanrättegångsbalken,24 kap.enligtgripasSkall någon
lag.dennaenligtkvarhållaselleromhändertas

be-följdtagits borthar attparagrafenistycketAndra avsom en
omhändertagandetillfälligt§ polislagen13tidigareistämmelsen om

upphävts.har

mediändring lagentill lagFörslag12.4 om
lagöverträdaresärskilda bestämmelser ungaom

16§

vilketpåbrottålder begåttårsfemton ettförebarnHar ett
gärningbarpåanträffas barnetfölja ochkunnatskulle hafängelse

Omfastfår barnetbrottsplatsen,frånflykt taspå envar.eller av
skyndsamtskall barnetfast barnet,har tagitenskild personen

polisman.till närmasteöverlämnas
beslutaomedelbartskallåklagarenellerPolismyndigheten om

förhör.förkvarhållasskallbarnet

paragrafenförredogjort6.3.1avsnitti atthar avUtredningen
ii förvarbarnstöd för arrest,börinte ettkonventionshänsyn att tage

enligtgripande är ut-friheten. Begreppetbarnetberövadvs. att
förböruttryckemellertiduppfattning reserverasredningens ett som

rättegångsbalkensynnerhetfrihetsberövanden, istraffprocessuella som
gripaUttrycketii förvargripenden arrest.ärmedger tasatt som

bättre sättfasttauttrycketmed ettdärförhar somersatts
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återspeglar syftet med ingripandet, nämligen fysiskt fastatt rent ta
barnet för Ändringenkunna hålla förhör.att innebär således att
paragrafens lydelse har till den terminologinanpassats i fråganya om
frihetsberövanden och andra former inskränkningar i rörelsefrihe-av
ten.

12.5 Förslag till lag ändring i lagenom om
kustbevakningens medverkan vid polisiär
övervakning

3 §

Kustbevakningstjänsteman har befogenhet till-samma som
kommer polisman enligt 16 § polislagen 1984:387 avvisa elleratt
avlägsna den sitt uppträdande i trafikensom tillgenom sjöss stör
ordningen eller omedelbarutgör fara för denna. Sådan befogenhet
har han också när det fordras för avvärja brottatt de före-mot
skrifter i 1 § 6 ochsom avses

Paragrafen ändradär följd den tidigare bestämmelsenattsom en av
tillfälliga omhändertaganden i 13 §om andra stycket polislagen har

upphävts.
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Utdrag den internationella konventionen den 18ur
december 1966 medborgerliga och politiskaom
rättigheter

DEL

Artikel 2
Varje konventionsstat förpliktar sig respektera och tillför-att att

säkra befinner sig inom dess områdeenvar, ochsom underkastadär
dess jurisdiktion, de i denna konvention inskrivna rättigheterna utan
åtskillnad något slag, såsom på grund hudfärg,av kön, språk,av ras,
religion, politisk eller åskådning, nationell eller social här-annan
komst, egendom, börd eller ställning i övrigt.

2. Varje konventionsstat förpliktar sig i enlighet med sinaatt
konstitutionella bestämmelser och med bestämmelserna i denna
konvention vidtaga erforderliga åtgärder för lagstiftningatt genom
eller på förverkligasätt de iannat denna konvention inskrivna
rättigheter, redan tillförsäkrade.ärsom

Varje konventionsstat förpliktar sig:
a säkerställaatt i dennaatt konvention inskrivnaenvar, fri-vars

och rättigheter kränkts, skall ha effektiv möjlighet tala härå ochatt
detta iäven det fall kränkningen förövatsatt ämbetsman i tjänste-av
utövning;

b säkerställa denatt väcker sådanatt talan skall få sinasom
rättigheter prövade behöriga judiciella, administrativaav eller
lagstiftande myndigheter eller enligt rättsordningstatensav annan
behörig myndighet, utveckla möjligheternasamt att för talanatt en
skall kunna prövas på rättslig väg;

c säkerställa de behörigaatt myndigheternaatt verkställer av-
göranden avkunnats i sådana fall där talan befunnitssom ha fog.

Artikel 3
Konventionsstaterna förpliktar sig tillförsäkra män och kvinnor lika

rätt åtnjuta alla medborgerligaatt och politiska rättigheter som
inskrivits i denna konvention.

Konventionens SÖöversättning enligt i 1971:42.texten
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4Artikel
fortbestånd ochnationenshotarnödläge,allmäntUnder somsom

åtgärdervidtagakonventionsstaternakungjorts måofficiellt som
konventionen i denenligtskyldigheterderasfrånavvikelserinnebär

tillmed hänsynerforderligoundgängligenutsträckning ärsom
strideråtgärderdessaförutsättning motunderkrav,situationens att

ochinternationella rättenenligt denförpliktelserövrigalandets
språk,hudfärg, kön,grundåtskillnad enbartinnebär ras,av

härkomst.socialellerreligion
2, 15,och 11,8 mom. 1artiklarnaiinskränkningar2. Inga

föregåendeibestämmelsenmed stöd moment.1816 och må göras av
frånavvikelsertillsigbegagnar rättenKonventionsstat, avsom

NationernasFörentaförmedlingskallkonventionen, avgenom
konventionsstaterövrigaunderrättaomedelbartgeneralsekreterare om

de skälochavvikelse skettvilkafrånbestämmelserde somom
iskall lämnasmeddelandeytterligaredetta. Ettföranlett samma

awikelser.sådanaupphävtdådag,ordning den staten

Artikel 5
förmedförande rätttolkaskonvention mådennaiIntet som

utföraellerverksamhetsigeller ägnanågon attstat, persongrupp
rättig-fri- ochdetillintetgöra någonsyftar tillhandling, att avsom

iinskränka dem störretillellerkonventionen,iinskrivits attheter som
medgivits.däriutsträckning än som

deimedgivas frågaskallavvikelserellerinskränkningar2. Inga om
grundpågäller irättigheter,mänskliga statgrundläggande avensom

sedvänja, denelleröverenskommelseförfattning,ellerlag avannan
ellerrättigheterdessaicke erkännerkonventiondennaanledningen att

utsträckning.mindreidemerkännerdenatt

DEL III

Artikel 6
skalllivet.till Denna rättinneboende rättmänniska harVarje en

liv.sittgodtyckligt berövasskalllag. Ingenskyddas genom
avkunnasdödsdomdödsstraffet, måavskaffatharI stater, som

gälldelag,med deni enlighetallvarligaste brottenför deendast som
be-stridalag måbegående. Denna motför brottetstidenvid

förebyggandekonventionenellerkonventioni dennastämmelserna om
verkstäl-kunnaskall endaststrafffolkmord. Dettabestraffningoch av

domstol.behörigslutlig domefterlas av
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När berövande livet folkmord,utgör skall intet i denna artikelav
berättiga konventionsstat på något avvikasätt frånatt skyldigheter,

den åtagit sig enligt bestämmelserna i konventionensom före-om
byggande och bestraffning folkmord.av

4. Envar dödsdömd skall ha begärarätt nåd eller förvandlingatt av
straffet. Amnesti, nåd eller förvandling dödsstraffet skall kunnaav
beviljas i alla fall.

5. Dödsdom skall avkunnas för brott begångna underav personer
18 års ålder och skall verkställas havande kvinnor.mot

6. Intet i denna artikel skall kunna åberopas ñr fördröja elleratt
förhindra konventionsstats avskaffande dödsstraffet.av

Artikel 7
Ingen må förutsättas eller förtortyr omänsklig ellergrym,

förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt ingenmå sittutan
fria samtycke förutsättas medicinska eller vetenskapliga experiment.

Artikel 8
Ingen hållasmå i slaveri; slaveri och slavhandel i varje form

skall förbjudna.vara
Ingen hållasmå i träldom.
a Ingen må nödgas utföra tvångsarbeteatt eller honomannat

påtvingat arbete.
b I där frihetsberövande istater, form straffarbete må åläggasav

bestraffning för brott, skall 3 asom hinderutgöramom. mot
verkställande dom på straffarbete, avkunnatsav behörigen som av
domstol;

c Med tvångsarbete eller påtvunget arbete enligt detta moment
förstås ej:

1 arbete eller tjänstgöring, under b ochsom avses ovan
regelmässigt utkrävs den är berövadsom sin frihet tillav som

följd domstol i lagaett ordning meddelat beslutav ellerav denav
villkorligtär frigiven;som

2 tjänstgöring militär och, i där samvetsbetänklig-artav stater
heter sådan beaktas,mot samhällstjänst enligt lagannan som
utkrävs den, hyser samvetsbetänkligheter;av som

3 tjänstgöring utkrävs, då nödläge eller olycka hotarsom sam-
hällets fortbestånd eller välfärd;

4 arbete eller tjänstgöring ingår i de normala med-som
borgerliga skyldigheterna.
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Artikel 9
måsäkerhet. Ingen utsättaspersonligfrihet ochtillhar rättEnvar

frihetsberövande.godtyckligtellerarresteringgodtyckligför annat
och i sådangrundersådanasin frihet påberövasmåIngen utom

i lag.föreskrivsordning som
skälenunderrättasarresteringenskall vidDen arresterats omsom

varje anklagelseunderrättasofördröjligenskallochåtgärdenför om
honom.mot

grundfrihet påberövad sineljestarresterad ellerDen är avsom
inför domareställasofördröjligengärning skallbrottsligföranklagelse

ochmed domsmakt,beklättsenligt lagämbetsman,eller somannan
frigivning.eller tillskälig tidinomberättigad till rättegångskall vara

avvaktar rättegångregel,allmänskallDet att personer somvara
för vederbör-garantierfrigivning krävasför måi törvar, atthålls men

tillfälle under detvid varjetill rättegången,sigande inställer annat
verkställighetförekommande fall, föriförfarandeträttsliga samt, av

domen.
eljest skallarrestering ellerfrihetsinberövatsDen4. genomsom

frihetsberövandetlaglighetenpåfordra,domstolinförha atträtt avatt
åtgärdenfrigivning beslutas,och hansdröjsmålprövas att omutan

laglig.är
olagligtarrestering ellerolagligför annatDen utsattssom

skadestånd.tillskall hafrihetsberövande rätt

10Artikel
och medhumantbehandlasfrihet skallsinberövatsEnvar som

värde.inneboendemänniskansaktning för
Åtalade för-utomordentligaunderskall,a2. utompersoner

särskildskallochdömdaåtskilda frånhållashållanden, gespersoner
dömdaickeegenskapefter derasavpassadbehandling, är avsom

personer.
Åtalade derasochåtskilda frånskall hållasb vuxna,personerunga

möjligt.skyndsamtsåfall skall avgöras som
derasskallfångarbehandlingenmedväsentliga syftetDet varaav

skall hållasUngdomsbrottslingarrehabilitering.socialaochbättring
ställningrättsligaålder ochefter derasochfrånåtskilda engesvuxna

behandling.avpassad

Artikel 11
fullgöragrund oförmågaenbarti fängelse attmåIngen sättas av

förpliktelse.avtalad
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Artikel 12
Envar lagligen befinner sig på område ägersom rättstatsen att

där sig frittröra och fritt välja bosättningsort.
Envar frihetäger lämna vilket land helst,att däribland sittsom

eget.
Ovarmämnda rättigheter må icke underkastas andra inskränk-

ningar sådana,än stadgas i lag och nödvändigaär för skyddasom att
den nationella säkerheten, den allmänna ordningen 0rdre public ,
den allmänna hälsovården eller sedligheten eller andra fri-personers
och rättigheter förenligaär med övriga i dennasamt konvention
inskrivna rättigheter.

4. Ingen må godtyckligt förvägras inresarätten i sitt land.att eget

Artikel 13
Utlärming, lagligen befinner sig konventionsstatspå område,som en

avlägsnasmå från detta endast efter i laga ordning fattat beslutett
därom. Såvida tvingande skäl hänförliga till den nationella säker-
heten talar däremot, skall han tillåtas framlägga de skäl, talar motsom
avlägsnandet, och få sin sak omprövad och för sådant ändamålav,
företrädas inför, vederbörande myndighet eller eller flera dennaen av
myndighet särskilt utsedda personer.

Artikel 14
Alla skall lika inför domstolarna. Envar skall, det gällernärvara

anklagelsepröva honom för brottatt eller hansmot rättigheter och
skyldigheter i tvistemål, berättigad till opartisk och offentligvara
rättegång inför behörig, oavhängig och opartisk domstol,en som
inrättats enligt lag. Pressen och allmänheten må frånutestängas

ellerrättegången del därav hänsyn till sedligheten, den allmännaen av
ordningen ordre public eller den nationella säkerheten i ett
demokratiskt samhälle eller då hänsynen till privatliv såparternas
kräver eller, i den mån domstolen finnerså nödvändigt,strängt i fall
då på grund särskilda omständigheter offentlighet skulle skadaav
rättvisans intresse; dock skall domar avkunnats i brottmål ellersom
tvistemål offentliggöras, i fall då minderårigas intressen kräverutom

så sker eller då rättegången gälleratt äktenskapsmål eller för-
mynderskap för barn.

2. Envar anklagats för brottslig gärning skall ha rättsom att
betraktas oskyldig intill dess hans skuld lagligen fastställts.som

Envar skall, det gällernär anklagelsepröva honom föratt mot
brott, åtskillnad ha till följanderätt minimigarantier:utan
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blihan förstår,detalj språk,ofördröjligen och i påa ettatt som
för anklagelsenoch grundeninnebördenunderrättad motavom

honom;
förbereda sitt försvartid och möjlighetåtnjuta tillräckligb attatt

han självrättegångsbiträde,rådgöra medoch kunna utsett;att som
dröjsmål;rannsakad oskäligtblic utanatt

personligenförsvara sigrannsakad i sin ochd bli närvaro attatt
han harhan självrättegångsbiträde,eller utsett; omsomgenom

iunderrättad sin till sådant;blirättegångsbiträde, rätt attsamtatt om
kostnadsfritt få rättegångs-rättvisans intresse krävermål där såvarje

betala förerforderliga medelhan saknarsig anvisat,biträde attom
sådant;

åberopasförhöra de vittnen,eller låtae förhöra emotatt som
och förhördafå inkalladeräkning vittnenoch förhonom, att egen

vittnen åberopade honom;förhållandenunder motsomsamma
han icke förstår elleråtnjuta bistånd tolk,kostnadsfrittf att omav

vid domstolen;språk begagnastalar det som
sig skyldig.själv eller erkännavittna sigg tvingas motatt

tillrättegångsförfarandet hänsynskallmål4. I tamot unga personer
främja deras återanpassning.önskvärdhetenochderas ålder attav

skall haskyldig till och dömts för brottbefunnitsEnvar ettsom
straffet omprövade högreådömdaskuldfrågan och detfårätt att av

lag.enlighet medinstans i
brottsligdömts fördom varigenom någonlagakraftvunnenHar en

senare ellerbeviljats grundeller nåd påupphävtsgärning en nyav
felaktig, skall denvisat domenomständighet,nyuppdagad att varsom

i enlighet med lag,följd domenstraff till gottgörasundergått avsom
själveller delvis berott på honomvisas det heltmindre detmed attatt

i tid.icke blivit uppdagadkända omständighetentidigareden
för vilketför brott,eller straffas pårannsakasmåIngen nytt ett

enlighet medeller frikänd ifälld tillblivit slutligthan redan ansvar
i varje land.rättegångsordningenlagen och

Artikel 15
eller underlåtenhet,gärningtill förfällas någonmåIngen ansvar

enligt inhemskutgjorde brottdå den begicksvid den tid ettsom
straffheller högre utmätas äninternationell måeller rätt. som var

efterbegicks. Ombrottsliga gärningentid då dentillämpligt vid den
straff,lindrigareföreskriverlag stiftasbegåendebrottets ettsomny

åtnjutande härav.komma iskall den skyldige
bestraffninghindra rannsakning ochartikel skalli dennaIntet av

vidhandling eller underlåtenhetskyldig tillgjort sigden somensom
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tidpunkten för dess begående brottslig enligt de allmänna rättsprin-var
ciper, erkänns världens nationer.som av

Artikel 16
harEnvar rätt överallt erkännas i rättsligt hänseende.att som person

Artikel 17
Ingen mä förutsättas godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt

privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens, heller för
olagliga sinpå heder och sitt anseende.angrepp

Envar har till lagensrätt skydd sådana ingripanden ellermot
angrepp.

Artikel 18
Envar skall tilläga tankefrihet,rätt samvetsfrihet och religions-

frihet. Denna innefattarrätt frihet bekänna sig till elleratt antaga en
religion eller efter val och frihet eller i gemenskaptro eget att ensam
med andra, offentligt eller enskilt, sin religionutöva eller tro genom
gudstjänst, iakttagande religiösa sedvänjor, andaktsövningar ochav
undervisning.

Ingen må för tvång,utsättas kan inskränka hans frihet attsom
bekärma sig till eller religion eller efter val.antaga tro egeten

frihetEnvars sin religionutöva eller endastmå under-att tro
kastas sådana inskränkningar, angivnaär i lag och ärsom som
nödvändiga för skydda den allmänna säkerheten, ordningen,att
hälsovården eller sedligheten eller andra grundläggande fri-personers
och rättigheter.

4. Konventionsstaterna förpliktar sig respektera föräldrars och,att
i förekommande fall, förmyndares frihet tillförsäkra sina barn denatt
religiösa och moraliska uppfostran, istår överensstämmelse medsom
deras övertygelse.egen

Artikel 19
Envar skall till åsiktsfrihetäga rätt ingripanden.utan
Envar skall till yttrandefrihet;äga rätt denna innefattar friheträtt

oberoende territoriella söka,att gränser och spridamottagaav
uppgifter och tankar varje slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärligav
form eller valfritt uttrycksmedel.annatgenom

Utövandet de i 2 i denna artikel avsedda rättigheternaav mom.
medför särskilda skyldigheter och särskilt De må därföransvar.
underkastas vissa inskränkningar, endast sådana angivnaärmen som
i lag och nödvändiga:ärsom

a för respektera andra rättigheter eller anseende;att personers
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ordningenskydda den nationella säkerheten, den allmännab för att
hälsovården eller sedligheten.0rdre public den allmänna

Artikel 20
förbjuden.propaganda till förmån för krig skall i lagAll vara

religiöstfrämjande nationalhat, rashat eller hat,2. Allt somav
diskriminering, fiendskap våld, skalluppvigling till ellerinnebär vara

förbjudet.i lag

Artikel 21
fredliga sammankomster skall erkärmas. UtövandettillRätten av

inskränkningar sådanarättighet underkastas andradenna må än som
i demokratiskt samhälle nödvändigaföreskrivits i lag och ärettsom

till den nationella säkerheten eller den allmänna säker-med hänsyn
ordre public , för skyddande denden allmänna ordningenheten, av

eller andra fri-hälsovården eller sedlighetenallmänna av personers
rättigheter.och

Artikel 22
inbegripetskall till föreningsfrihet, däriEnvar rättenäga rätt att

fackföreningar för skydda sina intressen.bilda och ansluta sig till att
underkastas andra inskränk-Utövandet denna rättighet måav

angivna i lag och i demokratisktningar sådana ärän ettsom som
nödvändiga med till den nationella säkerheten, densamhälle hänsynär

försäkerheten, allmänna ordningen 0rdre public,allmärma den
allmänna hälsovården eller sedligheten ellerskyddande den avav

artikel förhindrar förandra fri- och rättigheter. Denna attpersoners
och polisen lagliga inskränk-medlemmar de väpnade styrkornaav

i deras utövande denna rättighet.ningar må göras av
biträtt Internationellai denna artikel skall tillåtaIntet stat, som

konvention 1948 angående föreningsfrihet ocharbetsorganisationens år
stifta lag inskränker, ellerskydd för organisationsrätten, att som

inskränker, det sagda konventiontillämpa lagen på sätt som genom
tilltörsäkrade skyddet.

Artikel 23
grundläggande enhet ochFamiljen samhällets naturliga och ärär

berättigad till samhällets och skydd.statens
för giftasvuxna och kvinnor ingå äktenskap ochRätten män att

familj skall erkännas.bilda
Äktenskap blivande fria och fullaskall ingås de makarnasutan

samtycke.
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Konventionsstaterna lämpliga förskall vidtaga åtgärder4. att
likställighetsäkerställa makars i fråga rättigheter och vidom ansvar

äktenskapets ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.
Vid fall upplösning skall vidtagas för tillförsäkraåtgärder attav

erforderligt skydd.barnen

Artikel 24
Varje barn skall åtskillnad grund hudfärg, kön,påutan ras,av

språk, religion, nationell förmögenheteller social härkomst, eller börd
till sådant skydd sin familj, samhället och dessäga rätt staten,av som

ställning minderårig kräver.som
Varje barn skall registreras omedelbart efter födelsen och skall

ha ett namn.
Varje barn har förvärva medborgarskap.rätt att ett

Artikel 25
Varje möjlighetmedborgare skall och derätt någonäga att utan av

åtskillnader, i artikel och oskäliga inskränkningar:angetts utansom
i handhavandet allmännaa deltaga angelägenheter, direkt ellerav

fritt valda ombud;genom
b välja bli vid periodiska och hederligaoch vald, val, förrättade på

grundval allmän och lika och hemlig röstning, varigenomrösträttav
frittväljarnas vilja kommer till uttryck;garanteras att

allmänc få tillträde lika villkor till tjänst i sitt land.på

Artikel 26
inför tillAlla lika lagen och har skydd lagenrättär utansamma av

åtskillnad slag. detta avseendenågot I skall lagen förbjuda allav
åtskillnad och effektivtlikvärdigt och skyddgarantera ett motenvar
varje åtskillnad religion,på grund hudfárg, kön, språk, politiskras,av
eller åskådning, nationell social härkomst, förmögenhet,ellerannan
börd eller ställning i övrigt.

Artikel 27
de där det finns etniska,I religiösa eller språkliga minoriteterstater

tillhörskall de sådana minoriteter förvägras irätten attsom
gemenskap med andra medlemmar sin ha sitt kulturliv,egetgruppav

bekänna sig till och sin religion eller använda sittutövaatt attegen
språk.eget
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Utdrag europeiska konventionen den 4 1950novemberur
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna

Artikel I
De höga fördragsslutande skolaparterna garantera envar, som

befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter, som
angivas i avdelning I denna konvention.av

AVDELNING I

Artikel 2
Envars till liveträtt skall skyddas lag. Ingen skall avsikt-genom

ligen bliva berövad livet till verkställande domstolsutom dom i fallav
då han dömts för brott, enligt lagen belagtär med sådant straff.som

Berövande livet skall icke hava skett i strid dennaav anses mot
artikel, detnär följdär våld, absolut nödvändigten av som var

a för försvara någon olagligatt våldsgärning;mot
b för verkställa laglig arrestering elleratt för hindra någonatt som

lagligen berövad sinär frihet undkomma;att
c vid lagligen vidtagen åtgärd till stävjande upplopp ellerav

uppror.

Artikel 3
Ingen må förutsättas eller omänsklig eller förnedrandetortyr

behandling eller bestraffning.

Artikel 4
Ingen må hållas i slaveri eller träldom.
Ingen må nödgas utföra tvångsarbete eller eljestatt honom

påtvingat arbete.
Med tvångsarbete eller påtvunget arbete enligt denna artikel

förstås icke:

Konventionens översättning enligt i 1951:165.texten prop.
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underkastadden ärregelmässigt utkrävesarbetea somavsom
dennaartikel 5ibestämmelsernaenlighet medifrihetsförlust av

villkorligt frigiven;ellerkonvention ärsom
samvetsbetänkl ig-i ländereller,militärtjänstgöringb varestartav

fall utkräveshithörandeitjänstgöringbeaktas,sådanheter mot som
värnpliktstjänstgöring;militärföri stället

olycka hotarellernödlägedåutkräves,tjänstgöringc som
välfärd;ellerexistenssamhällets

medborgerliganormalai deingårtjänstgöringarbete ellerd som
skyldigheterna.

Artikel 5
säkerhet.personligochtill frihethar rättEnvar

ordningoch i denföljande fallifrihetsinmå berövasIngen utom
föreskriver:lagensom

fällande domefterberövad sin frihetlagligendå någona är av
domstol;vederbörlig

frihetberövad sineljestellerarresteradlagligen ärb då någon
domstolsuppfyllaunderlåtithananledningmed attantingen attav

fullgörandeändamål uppnåiföreläggande ellergivnalagligen att av
skyldighet;föreskrivenlaginågon

förberövad sin friheteller eljestarresteradlagligendå ärc någon
skäligenmyndighet såsomrättsligvederbörliginförställasatt

skäligendetellerförövat brott, närhaförmisstänkt ansesatt
undkommaellerbegå brottförhindra honomnödvändigt för attattatt

gjort detta;haefter att
frihet förberövad sinordningunderårig i laga är attdåd en

vederbörliginförinställasförellerskyddsuppfostranundergå att
myndighet;rättslig

förhindrandetillsin frihetberövadlagligendå äre någon av
sinnessjuk,hanemedan ärellersjukdomsmittosamspridning av

lösdrivare;ellermissbruk drogerhemfallenalkoholist, av
tillberövad sin friheteljestarresterad ellerlagligenf då någon är
ledellerlandetiobehörigen inkommerhan ettförhindrande somattav

utlämnande.utvisning ellerhansförfarande föri
språk,och påmöjligtskall ett2. Envar, snarast somarresteras,som

varjeochåtgärdenförskälenunderrättasförstår,han omom
honom.anklagelse mot

medi enlighetsin frihetberövadellerarresteradEnvar, ärsom
ellerinför domareställasofördröjligenskallunder 1 cvad sagts,
skalldomsmakt, ochmedbeklättsenligt lagämbetsman, somarman

frigivning itilltid ellerskäliginomberättigad till rättegångvara
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avvaktan på rättegång. För frigivning krävasmå borgen för att
vederbörande inställer sig till rättegången.

4. Envar, berövas sin frihet arrestering eller eljest, skallsom genom
inför domstoläga rätt påfordra, laglighetenatt frihetsberövandetatt av

snabbt hansprövas frigivning beslutas, åtgärdensamt icke ärom
laglig.

5. Envar, för arrestering eller frihetsberövandeutsatts isom annat
strid bestämmelserna i denna artikel, skallmot tilläga skadestånd.rätt

Artikel 6
Envar skall, det gällernär hans civilapröva rättigheter ochatt

skyldigheter eller anklagelse honom för brott, berättigad tillmot vara
opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och inför oavhängigen
och opartisk domstol, enligtupprättats lag. Domen skall avkunnassom
offentligt, och allmänheten må frånutestängas rättegång-men pressen

eller del därav hänsyn till sedligheten, den allmännaen en av
ordningen eller den nationella säkerheten i demokratiskt samhälle,ett
eller då hänsyn till minderåriga eller till privatlivs helgd såparternas
kräva eller, i den domstolenmån så finner nödvändigt,strängt i fall
då på grund särskilda omständigheter offentlighet skulle lända tillav
skada för rättvisans intresse.

Envar, blivit anklagad för brottslig gärning, skall betraktassom
oskyldig intill dess hans skuld lagligen fastställts.som
Envar, blivit anklagad för brottslig gärning, skall ägasom

följande minimirättigheter:
a ofördröjligen på språk, hanatt förstår, och iett detalj blivasom

underrättad innebörden och orsaken till anklagelsenom av mot
honom;

b åtnjuta tillräcklig tid och möjlighetatt förbereda sitt försvar;att
c försvara sig personligen elleratt rättegångsbiträde,genom som

han själv eller i fall handå saknar erforderligautsett, att, medel för
betalning rättegångsbiträde, erhålla sådant kostnad,av utan om
rättvisans intresse fordrar;så

d förhöra eller låta förhöra vittnen,att åberopas honom,emotsom
för räkning få vittnen inkalladesamt att och förhörda underegen

förhållanden vittnen åberopade honom;samma motsom
e kostnad åtnjuta bistånd till tolk,att utan han icke förstår ellerom

talar det språk, begagnas i domstolen.som

Artikel 7
Ingen fällasmå till för någon gärning eller underlåtenhetansvar
vid tidpunkten för dess begående icke utgjorde brott enligtsom ett

inhemsk eller internationell rätt. heller högremå straff utmätas än
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brottsliga gärningensför denvid tidpunktentillämpligtsom var
begående.

och be-rannsakningskall icke hindraFörevarande artikel
under-handling ellerskyldig tillgjort sigstraffning den ensomav

brottslig enligt debegåendeför dessvid tidpunktenlåtenhet, varsom
civiliseraderättsprinciper, erkännasallmärma stater.avsom

Artikel 8
familjeliv, sitt hemprivat- ochtill skydd för sittharEnvar rätt

korrespondens.och sin
denna rättighetåtnjutandetickeOffentlig myndighet må störa av

demokratiskti lag och istadgatför vadmed undantag är ettsom
säkerhet, dentill landetsmed hänsynnödvändigtsamhälle är yttre

förebyggandetvälstånd,ekonomiskalandetssäkerheten,allmänna av
sedligheten ellerskyddandethälsovården,brott,oordning eller av

rättigheter.fri- ochandraellermoral personersav

Artikel 9
religions-samvetsfrihet ochtankefrihet,tillskallEnvar rättäga
och frihetreligion ellerfrihet bytainnefattarfrihet. Denna rätt troatt

offentligt eller enskilt,andra, utövai gemenskap medelleratt ensam
andaktsövningarundervisning,gudstjänst,religion ellersin tro genom

sedvänjor.religiösaiakttagandeoch av
endast under-ellersin religion måfrihetEnvars utöva troatt

angivna i lag och äroinskränkningar,sådana ärokastas somsom
till den allmännasamhälle med hänsyndemokratisktinödvändiga ett

skyddan-ordning, hälsovården,allmänupprätthållandetsäkerheten, av
och rättigheter.fri-andrasedligheten ellerdet personersavav

Artikel 10
innefattaryttrandefrihet. Dennatill rättskallEnvar äga rätt

tankaruppgifter ochoch spridafrihetåsiktsfrihet utanatt mottagasamt
territoriellaoberoendemyndighet ochoffentliginblandning avav

förkräva tillståndartikel förhindrar ickeDennagränser. stat atten
biografföretag.ellertelevisions-radio-,

ochmedförnämnda friheternautövandet de2. Enär ansvarav
formforeskrifter, villkor,sådanadet underkastasskyldigheter, må

ii lag ochangivnastraffpåföljder,inskränkningar eller äro ettsom
tillmednödvändiga hänsynsamhälledemokratiskt äro statens
säkerheten,den allmännaterritoriella integriteten,säkerhet, den

skyddandethälsovården,eller brott,oordningförebyggandet avav
eller rättigheter,och ryktegodaellersedligheten namnannansav
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förhindrandet förtroliga underrättelser spridas, ellerattav upp-
rätthållandet domstolarnas auktoritet och opartiskhet.av

Artikel 11
Envar skall äga till friheträtt deltaga i fredligaatt samman-

komster till föreningsfrihet, däri inbegripetsamt bildarätten ochatt
ansluta sig till fackföreningar för skydda sina intressen.att

Utövandet dessa rättigheter ickemå underkastas andra in-av
skränkningar sådanaän angivna i lagäro och i demokratisktettsom
samhälle äro nödvändiga med hänsyn till säkerhet, denstatens
allmänna säkerheten, förebyggandet oordning eller brott, hälso-av
vården, skyddandet sedligheten eller fri- och rättigheter.av av annans
Denna artikel förhindrar icke, för medlemmar de väpnadeatt av
styrkorna, polisen eller den statliga förvaltningen lagliga inskränk-
ningar må i degöras nämnda rättigheternas utövande.

Artikel 12
Giftasvuxna och kvinnormän skola ingåäga rätt äktenskap ochatt

bilda familj i enlighet med de inhemska lagar, reglera utövandetsom
denna rättighet.av

Artikel 13
Envar, i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts,vars

skall effektiväga möjlighet tala härå inför inhemsk myndighetatt och
detta i det fall,även kränkningen förövatsatt ämbetsman iav
tjänsteutövning.

Artikel 14
Åtnjutandet de fri- och rättigheter angivas i denna kon-av som

vention, skall åtskillnad något slag,tryggas såsomutan på grundav
kön, hudfärg, språk, religion, politisk eller åskådning,av ras, annan

nationell eller social härkomst, tillhörighet till nationell minoritet,
förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Artikel 15
Under krig eller i allmänt nödläge, hotar nationensannat som

existens, fördragsslutandemå vidtaga åtgärder, innebärapart som
avvikelse från dess skyldigheter enligt denna konvention i den
utsträckning, oundgängligenär erforderligt med hänsyn tillsom
situationens krav, under förutsättning dessa åtgärder icke stridaatt mot
landets övriga förpliktelser enligt den internationella rätten.
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följddödsfall tillifrågainskränkningar artikeliInga utom om
l och måartiklarna mom 7lagliga krigshandlingar, eller i 4av

förevarande bestämmelse.med stödgöras av
till awikelsersigFördragsslutande begagnat rättenpart, som av

tillgeneralsekreterareEuroparådetskonvention, skall hållafrån denna
vidtagits ochi sådant hänseendeunderrättad de åtgärderfullo somom

skall likaledes underrättaFördragsslutandeskälen för dessa. partom
åtgärder havadylikaEuroparådets generalsekreterare trättnär urom

blivit i allo tillämpliga.bestämmelseroch konventionens återkraft

Artikel 16
fördrags-hindra de högaartiklarna 10, och 14i 11 måIntet anses
politiskainskränkningar i utlänningarsfrån stadgaslutande parterna att

verksamhet.

Artikel 1 7
medförande förtolkas någoni denna konvention må såsom rättIntet

eller utförasig verksamheteller ägnaattstat, grupp person
rättig-de fri- ochsyftar tillintetgörahandling, till någonatt avsom

inskränka dem ieller tillangivits i konventionen, störreheter, attsom
medgivits.utsträckning däriän som

Artikel 18
beträffandekonvention medgivitsinskränkningar, i dennaDe som

ideicke vidtagasfri- rättigheterna, mådäri och ände annatupptagna
tillåtits.med hänsyn till desyften, vilka

310



Bilaga 2:2sou 1993:50

Utdrag tilläggsprotokoll 20den 1952 tillur mars
konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande frihetema

Artikel 1
fysiskEnvar eller juridisk till sin egendomrätt skall lämnaspersons

okränkt. Ingen berövasmå sin egendom i detän allmännasannat
intresse och under de förutsättningar angivas i lag ochsom av
folkrättens allmärma grundsatser.

Ovanstående bestämmelser inskränkta likväl icke rättstats atten
genomföra sådan lagstiftning finner erforderlig förstatensom att
reglera nyttjandet viss egendom i överensstämmelse med detav
allmännas intresse eller för säkerställa betalning skatter ochatt av
andra pålagor eller böter och viten.av

Tillâggsprotokollets översättning enligt i 1953:32.texten prop.
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Utdrag protokoll 4 1963den 16 september tillur nr
konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande frihetema, avseende
erkännande vissa andra rättigheter och friheter än demav

redan inskrivits i konventionen och dess förstasom

tilläggsprotokoll 1

Artikel 1
Ingen må berövas sin frihet enbart grund oförmågapå attav

fullgöra avtalad förpliktelse.

Artikel 2
Den lagligen befinner sig på område äger därrättsom stats atten

fritt sig ochröra fritt välja bosättningsort.att
Envar frihetäger lämna vilket land helst, inbegripet sittatt som

eget.
Utövandet dessa rättigheter får icke underkastas andra in-av

skränkningar sådanaän angivna iäro lag och i demokratisktettsom
samhälle nödvändiga med hänsyn till säkerhet och denstatens
allmänna säkerheten, för upprätthållande den allmänna ordningenav
och förhindrande brott, för hälsovården för skyddandesamtav av
sedligheten eller fri- och rättigheter.av annans

4. De rättigheter angivas i inommå bestämda områdensom mom
tillika bli föremål för inskränkningar, angivna i lag, vilka äro
berättigade hänsyn till det allmännas intresse i demokratisktav ett
samhälle.

Protokollets översättning enligt i 1964:87.texten prop.
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Förteckning iöver betänkandet Omnämnda domar från

Europadomstolen

förteckningenI målets med angivande denupptas statnamn av som
dagen för domen domenspart, i domstolenssamtvar nummer

skriftserie.

Mål Domsdatum Serie A no.

1.7.1961Lawless Irlandmot
Wemhoff Förbunds-mot

27.6.1968republiken Tyskland
Neumeister Qsterrikemot
Stögmüller Qsterrikemot
Matznetter Osterrikemot
Ringeisen Osterrikemot
Engel mil. Nederländernamot
Handyside Storbritannienmot
Winterwerp Nederländernamot
Deweer Belgienmot
Guzzardi Italienmot
Sporrong och Lönnroth Sverigemot
Silver mil. Storbritannienmot
de Jong, Baljet och den Brink motvan
Nederländerna
James m.fl. Storbritannienmot
AGOSI Storbritannienmot 1:l986Gillow Storbritannienmot

29.2.1988Bouamar Belgienmot
lfflattform Arzte ñir das Leben mot

21.6.1988Osterrike
28.11.1988Nielsen Danmarkmot
29.11.1988Brogan m.fl. Storbritannienmot

22.2.1989Ciulla Italienmot
21.2.1990der Leer Nederländernamotvan
30.8.1990CampbellFox, och Hartley mot

Storbritannien
26.6.1991Letellier Frankrikemot

betänkandetI hänvisas tilläven Kommissionens den 18rapport mars
1981 i fallet McVeigh, ONeill och Evans Storbritarmienmot
Decisions and Reports of the European Commission of Human
Rights, 25, 1982.
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Systematisk förteckning

Översyn tjänsteinkomstbeskattningen.[44]Justitiedepartementet av
Kostnadsutjämningmellankommuner. [53]En [10]datalag.ny Beskattning fastigheter,del lavEG gmndlagar.[14]och våra Schablonintäkteller fastighetsskatt [57]Ökat -[21]personval. Effektivareledningi statligamyndigheter. [58]Handläggningen vissasäkerhetsfrågor.[26]av

Del ochB. [35]Reaktion ungdomsbrott. Amot UtbildningsdepartementetJustitiekanslern. JK:s arbetsuppgifterEn översynav Kursplanerför grundskolan.[2][37]m.m. Ersättningför kvalitet effektivitet.och[40]Fri- och rättighetsfrågor.Del A och B.
Utformning resurstilldelningssystemförett nyttav[55]Det allmännasskadeståndsansvar. -

grundläggandehögskoleutbildning.[3][59]En marknadsföringslag.ny VårdhögskolorPolisensrättsligabefogenheter.[60]
kvalitet utveckling huvudmannaskap.[12]-- -

Kunskapenskrona. [23]Utrikesdepartementet
biståndet.Stymings-ochsamarbetsformeri [l] Jordbruksdepartementet

[56]Kontrollen strategisktkänsligaöver exportav varor. Livsmedelshygien småskaligoch livsmedelsproduktion.
[6]Försvarsdepartementet
Socialaåtgärderfor jordbrukare. [25]Lag totalüirsvarsplikt.[36]om Åtgärderför förberedaSverigesjordbruk ochattFörsvarets [42]högskolor. livsmedelsindustriför [33]EG.

Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet
Statligt tillstöd rehabilitering tortyrskadadeav anstållningsskyddslag.Ny [32]flyktingar fl. [4]m. Politik arbetslöshet.[43]motBensodiazepiner beroendeframkallandepsykofarmaka.- Ersättningvid arbetslöshet.[53][5]
Socialförsäkringsregister.[11] Kulturdepartementet
Rättentill bistånd socialtjänsten.[30]inom

löneskillnader lönediskriminering.ochKommunernas alkoholomrádetroll och inom
kvinnorOm och arbetsmarknaden.män [7]missbrukarvården.[31]

böneskillnaderoch lönediskriminering.Om kvinnorHälso- sjukvården modeller. [38]och i framtiden tre- och på arbetsmarknaden.Bilagedel.män [8]årEtt betalningsansvar.med [49] Ägandet radio och televisioni allmänhetenstjänst.avServeringsbestämmelser.[50]
[17]

partiellUtlänningslagen [24]Kommunikationsdepartementet översyn.en-
ñlmcensuren.[39]En förgränsPostlag.[9] grund brott. [54]Utvisning avÖkad järnvägen.konkurrens [13]

Förarprövare.[34] Näringsdepartementet
för omfördelningSvenskaregler internationellFinansdepartementet oljaav

vid oljekris. [15]enpolitikNya villkor för ekonomioch ekonomi--
kommisionensförslag. [16] Civildepartementet
Nya villkor för ekonomi politik ekonomi-och - bryter sig loss.BytänkandeellerTrosa demokratinskommisionensförslag. Bilagor. [16] räddning.[45]Riksbankenochprisstabiliteten.[20] kyrkofrågor. [46]VissaVad statsrådsarbetevärt [22]är ett Konsekvenser valmöjligheterinom skola,avBankstödsnärrmden.[28] barnomsorg,äldreomsorgochprimärvård. [47]Fortsattreformering företagsbeskattningen.av Kommunalaverksamheter förvaltningi iochegenDel [29] aktiebilag.kommunala Enjämförandestudie.[48]Folk- ochbostadsräkningår 1990och i framtiden.[41]
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