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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
Den 18 1993 beslutade regeringen tilläggsdirektivattmars genom ge

utredningen i uppdrag rättegângsbalkensöver även regleratt se om
beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

Den 13 september förordnades 1991 hovrättslagmannen Dan
Fernqvist särskild utredare. Som förordnades dagexpertersom samma
hovrättslagmannen Nils-Olof Berggren, polisöverintendentennumera
Anders Danielsson, hovrättsassessorn Eva Jagander och polisintenden-

Bjarne Lundin.ten
Den 17 juni 1993 entledigades Eva Jagander från sitt uppdrag.

Samma dag förordnades statsåklagaren Anna-Lena Dahlqvist som
expert.

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

Utredningen, har antagit Polisrättsutredningen, harnamnetsom
tidigare delbetänkandet Polisens rättsliga befogenheter SOUavgett
1993:60.

Härmed överlämnas utredningens slutbetänkande Tvångsmedel
enligt 27 och 28 kap. RB polislagen.samt

Uppdraget härigenom slutfört.är

Göteborg i maj 1995

Dan Fernqvist

Eva Lönqvist





SOU 1995:47

Innehåll

Sammanfattning ll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Författningsförslag 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .1 Förslag till lag ändring i rättegångsbalken 23om . . . . . . .2 Förslag till lag ändring i lagen 1952:98 medom

särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissaom
brottmål 53

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
3 Förslag till lag ändring i lagen 1960:418om om

straff för varusmuggling 55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Förslag till lag ändring i lagen 1964:167 medom

särskilda bestämmelser lagöverträdare 56om unga . . . . . .
5 Förslag till lag ändring i lagen 1974:1066om om

förfarande med förverkad egendom och hittegods 57m.m. .6 Förslag till lag ändring i lagen 1975:295om om
användning vissa tvångsmedel på begäranav av
främmande 59stat . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .7 Förslag till lag ändring i lagen 1982:395om om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning 60

.8 Förslag till lag ändring i lagen 1984: 151om om
punktskatter och prisregleringsavgifter 61

. . . . . . . . . . .9 Förslag till lag ändring i polislagen 1984:387 62om . . . .
10 Förslag till lag ändring i taxeringslagenom

1990:324 69
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

11 Förslag till lag ändring i lagen 1994:466om om
särskilda tvångsâtgärder i beskattningsförfarandet 70

. . . . .
12 Förslag till lag ändring i tullagen 1994:1550 71om . . . .

Inledning1 73
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Utredningens direktiv 73
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Utredningens arbete 77
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

2 Gällande 79rätt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Grundläggande regler tvångsmedel 80om . . . . . . . . . . .

2.1.1 Europakonventionen 80
. . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.2 Regeringsformen 81
. . . . .. . . . . . . . . . . . . .Övriga2.1.3 principer för tvångsmedelsanvändning 83

.



Innehåll SOU 1995:47

84Husrannsakan2.2
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 84Rättegångsbalken2.2.1
. . ... . . . . . . . . . . . . . .

86Polislagen2.2.2 . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .Övriga 87författningar2.2.3
. . . . . . .. . . . . . . . . . .

89kroppsbesiktningKroppsvisitation och2.3
. . . . . . . . . . .

892.3.1 Rättegângsbalken
. ... . . . . . . . . . . . .. . .

912.3.2 Polislagen
. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .Övriga 92författningar2.3.3

. . .. . . . . . . . . . . . . ..
952.4 Beslag m.m. ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
95Rättegângsbalken2.4.1 . ... . . . . . . . . . . .. . . .Övriga 98beslagbestämmelser2.4.2 om . . . . . . . . ..

102Omhändertagande egendom,2.4.3 m.m.av . . . . ..

107uppgifter utländsk3 Vissa rättom .. . . . . . . . .. . . . . .
107Danmark3.1 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 107Husrannsakan3.1.1 .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
110kroppsbesiktningKroppsvisitation och3.1.2 . .. . . .
1123.1.3 Beslag . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
114meddelelsehemmelighedenIndgreb i3.1.4 .. . . .
116England3.2 . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 1183.3 Finland . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . 118Husrannsakan3.3.1 . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 119kroppsbesiktningKroppsvisitation och3.3.2 . . . . ..
121Beslag3.3.3 . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 123polislagentvångsmedel i3.3.4 Vissa . . . . .. . . . . .
124Inhämtande information3.3.5 av .. . . . . . . .. . . .
1283.4 Norge .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 128och kroppsvisitationHusrannsakan3.4.1 . . .. . . . .
131Beslag3.4.2 . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 134Tyskland3.5 .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

och förslagOverväganden

137tvångsmedel4 Allmänt om . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .
137tvångsmedelDefinition begreppet4.1 av . . . . . .. . . . . . .
138Inledning4.1.1 . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . ..överväganden 1394.1.2 . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 143samtycke4.2 Betydelsen m.m.av . . . .. . . . . . . . . .. . .
144samtyckeBetydelsen4.2.1 av . . . . . . . .. . . . . .. 146Betydelsen begäran4.2.2 av en . .. . . . . . .. . . . .överväganden § tredjeangående 28 kap. 14.2.3
148rättegångsbalkenstycket .. . . . . .. . . . . . . .



SOU Innehåll1995:47

4.2.4 Samtycke till åtgärder inte utgörsom
tvångsmedel 149. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3 Närmare straffprocessuella tvångsmedel 151om . . . . . . . .4.3.1 Avgränsningen de olika straffprocessuellaav
tvångsmedlen 152. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .4.3.2 Något inledande förundersökning 155om av . . . . .4.3.3 Graden misstanke 158av . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3.4 Fara i dröjsmål 165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Inhämtande och användande information 177av . . . . . . . .5.1 Inhämtande information 177av . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.1.1 Utgångspunkter 178. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .överväganden5.1.2 187
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2 Användande information 194av . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2.1 Utgångspunkt 194

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Överskottsinfonnation5.2.2 196
. . . . . . . . . . . . . . . .5.3 Kopiering beslagtagna handlingar 197av . . . . . .. . . . . . .5.3.1 Kopiering beslagtagna handlingar 197av . . . . . . .5.3.2 Förfarandet med kopior 199

. . . . . . . . . . . . . . .

6 Husrannsakan och liknande undersökningar 207
.. . . . . . .6.1 Indelningen tvångsmedlen 207av . . . . . . . . . . . . . . . .6.1.1 Inledning 208

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.1.2 Undersökningar hus, och liknandeav rum
210utrymmen . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .6.1.3 Undersökningar allmänt tillgängligaav
213utrymmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.1.4 Undersökningar s.k. tillhåll 214av . . . . . . . . . . .6.1.5 Undersökningar områden utomhus 216av . . . . . . .6.1.6 Undersökningar lösöre 217av . . . . . . . . . . .. . .6.1.7 Ett begrepp 221nytt . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .6.2 Syftet med tvångsmedlen 224

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .6.2.1 Inledning 224
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .6.2.2 Reella undersökningar 225

. . . . . . . . . . . . . . . .6.2.3 Personella undersökningar 227
. . . . . . . . . . . . . .6.3 Förutsättningarna för tvångsmedlen 230

. . . . . . . . . . . . .6.3.1 Inledning 231
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.3.2 Straffbarhetskravet 232

. . . . . . . . .. . . . . . . . .6.3.3 Indikations- och misstankekravet 236
. . . . . . . . . .

7 Kroppsvisitation och kroppsbesiktning 243
. . . . . . . . . . . .7.1 Inledning 244. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .7.2 Nuvarande indelning tvångsmedlen 245av .. . . . . . . . . . .

7



Innehåll SOU 1995:47

245Kroppsbesiktning7.2.1 . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
253Kroppsvisitation7.2.2 . . . . . . . . . .. . . . . . .. .överväganden 258tvângsmedlenangående indelningen7.3 av . .
258övervägandenAllmänna7.3.1 . . . . . . . .. . . . . . .
263tvångsmedlen7.3.2 Indelningen av . . . . . .. . . . .
268föremålUndersökning kläder och7.3.3 av . .. . . . .

kroppsbesiktningSärskilt7.3.4 avom
272målsägande . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .
285för tvångsmedlenförutsättningarnaSyftet med och7.4 . . .
285tvångsmedlenSyftet med7.4.1 .. . . . . . . . . .. . .
286förtvångsmedlenförutsättningarna7.4.2 Allmänt om .
292Straffbarhetskravet7.4.3 . . . .. . . . . . . . . .. . . . 296misstankekravetochIndikations-7.4.4 . . . . .. . . . .

kroppsvisitation ochvid undersökning,Förfarandet
299kroppsbesiktning. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 300beslutsfattareBehörig8.1 . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. 300Utgångspunkt8.1.1 . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .
304eller åklagaren8.1.2 Beslut rättenav . . . . . . .. . . .

förundersökningsledare än8.1.3 Beslut annanav
320åklagare . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 322Beslut polisman8.1.4 av . . .. . . . . . .. . . . . . . .
322Förfarandet8.2 . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . 323förfarandet8.2.1 Allmänt om . . . . .. . . . . .. . . . 326undersökningFörfarandet vid8.2.2 . . .. . . . . . .. .

kroppsvisitation ochFörfarandet vid8.2.3
332kroppsbesiktning . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .

rörelsefriheten föriInskränkningar8.2.4 att
339kroppsundersökningargenomföra .. . . . . . . .
346Dokumentation . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .

349Beslag . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 350Utgângspunkter . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. 352informationsbeslagBevis- och . .. . . . . . . . .. . . . . .
352övervägandenAllmänna9.2.1 . . . . .. . . . . . . .. . 356för beslagFörutsättningarna9.2.2 . . . . . . .. . . . .
358Beslagsförbud9.2.3 .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .Återställandebeslag 3789.3 .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . 379Inledning9.3.1 . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 380reglernatillämpningenförRedogörelse9.3.2 av .. . .

överväganden 3889.3.3 . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . 395besittningsrestitutionerInformella9.3.4 . . . . . . .. .
402Förverkandebeslag9.4 . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .



Innehållsou 1995:47

9.4.1 Skillnaden mellan beslag och kvarstad 402
. . . . . .9.4.2 Förutsättningarna för förverkandebeslag 405

. . . . .9.5 Beslag i syfte förhindra brott 406att . . . . . . . . . . . . . . .9.6 Beslut i beslagsfrâgor 408
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.6.1 Förordnande beslag 409om . . . . . . . . . . . . . . .9.6.2 Rättens handläggning beslagsfrâgor 415av . . . . .9.7 Vissa särskilda frågor rörande beslag 420

. . . . . . . . . . . .9.7.1 Kvarhållande försändelse hos befordrings-av
företag 421

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.7.2 Förvaring och värd beslagtagnaav
föremål 424

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..9.7.3 Underrättelse beslag 424om . . . . . . . . . .. . . . .9.7.4 Undersökning brev 428av m.m. . . . . . . . . . . . .9.8 Hävande beslag 430av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.8.1 Upphörande beslag 431av . . . . . . . . . . . . . . . .
9.8.2 Beslag i avvaktan lagakraftägande dom

eller liknande 435
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .9.8.3 Något förnyade beslag 443om . . . . . . . . . . . . . .9.8.4 Befogenhet häva beslag 444att . . . . . . . . . . . . .9.8.5 Underrättelse beslag har hävts 446attom . . . . . . .

9.8.6 Utlämnande beslagtaget gods 447av . . . . . . . . . .
9.8.7 Försäljning beslagtaget gods 451av . . . . . . . . . .9.9 Dokumentation 457

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

10 Polislagen 459
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .10.1 Kroppsvisitation 459

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
10.1.1 Skyddsvisitation och kroppsvisitation för

identifiering 460
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.l.2 Kroppsvisitation för eftersökande föremål 462av .10.2 Husrannsakan och liknande undersökningar 463

.. . . . . . .
10.2.l Husrannsakan och liknande undersökningar

för eftersökande och föremål 463av personer . . .
10.2.2 Undersökning transportmedel på viss plats 468av .
10.2.3 Husrannsakan och liknande undersökningar i

nödliknande situationer 470
. . . . . . . . . . . . . . . .

10.3 Särskilda befogenheter i den skyddande och den
förebyggande verksamheten 473

. . . . . . . . . . . . . . . . . .10.3.1 Ingripanden vid fara för allvarligt brott 473
. . . . .10.3.2 Ingripanden vid fara för våldsbrott i samband

med ordningsstörningar 477
. . .. . . . . . . . . . . .10.4 Tillfälligt omhändertagande egendom 486av . . . . . . . . . .



Innehåll 1995:47SOU

Författningskommentarll 489
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.1 Förslag till lag ändring i rättegångsbalken 489om . . . . . . .11.2 Förslag till lag ändring i lagen förfarandeom om

med förverkad egendom och hittegods 532m.m . . . . . . . .11.3 Förslag till lag ändring i polislagen 533om . . . . . . . . . . .Övriga förslag11.4 543. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10



SOU 1995:47

Sammanfattning

tvångsmedelAllmänt om

rättegångsbalkens reglerhaft i uppdragUtredningen har överatt omse
för arbetet hartvångsmedel. Som utgångspunktstraffprocessuellavissa

begreppetdiskuterat innebördendärför i kapitel 4utredningen av
för sådanautredningens mening bör dettvångsmedel. Enligt reserveras

företas i myndig-egendomingripanden ellerdirekta mot somperson
intrång inågon formhetsutövning och utgör personsav ensom

åtgärder syftar tillfrågarättssfär. bör dessutomDet attsomvara om
resultat, ochrättsligtkonkret, inte endaståstadkomma ettett som

samla inverkningar. Attmedför synbara eller kännbaradessutom
tvångsmedel,därför inte i sig betraktasinformation bör oavsettsom

handling,läserpolismaninformationen inhämtas att engenom enom
inte sådanadator. Det hindrarsamtal eller söker iavlyssnar attett en

integritetskränkande, ändå kan krävakanåtgärder, ytterstvarasom
konventions-elleri regeringsformenbestämmelserlagstöd på grund av

tvångsmedel inteanvändandeocksåUtredningen betonarregler. att av
detflesta fall tordevåld. deanvändande Iförutsättabehöver av

tvångsmedelunderkasta sigskyldighetpsykiska tvång ettattsom en
genomföras.åtgärden skall kunnatillräckligt förinnefattar, attvara

kunnaåtgärd börsamtycke tillUtredningen har övervägt enom
för denutgångspunkttvångsmedel. Engrund för beslutläggas till om

uppfattningutredningenslagstiftningen bör enligtsvenska att envara
ochi Europakonventionenintrång i defåråtgärd utgöra ettsom anses

företasinte fårfri- och rättigheterna,regeringsformen skyddade annat
fördeni lag,villkor utsättsdeän oavsett somomsom anges
fallgäller ieller Detsamtyckt till detingripandet har vart

kroppsbesiktning. Somkroppsvisitation ellerhusrannsakan,beträffande
verkanbestämmelsenföreslår utredningenföljd härav att om aven

stycket rättegångs-§ tredjehusrannsakan i 28 kap. 1tillsamtycke
balken upphävs.

frågaockså tagit närutredningenkapitel 4 harI omupp en
förUtgångspunkteninledd.förundersökning kan resonemangetanses

användas inomkantvångsmedel barastraffprocessuellaär att ramen
inte harrättegångförundersökning ellerför pågående somenen
formelltOm någotlagakraftvunnet avgörande.avslutats ettgenom
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beslut inledande förundersökning inte har fattats, för-börom av
undersökning därför faktiskt inledd beslutrent ettanses genom om
tvángsmedelsanvändning. Kapitlet innehåller slutligen också ett

innebörden begreppen skälig misstanke och fara iresonemang om av
dröjsmål. Utredningen föreslår fara i dröjsmål medersättsatt
begreppet, i brådskande fall.

Inhämtande och användande informationav

I kapitel utredningen5 del regler har betydelse förtar upp en som
polisens befogenhet inhämta information, bl.a. beslagsförbuden iatt
27 kap. § rättegångsbalken.2 Syftet dennamed bestämmelse är att

skall kunna hindra viss särskilt känslig information kommerattman
till bl.a. polisens kännedom. Bestämmelsen emellertid endast ettger
begränsat skydd, eftersom formelltdet inte finns något hindrar attsom
polisen tillgodogör sig information någotpå sätt änannatsamma

handling beslag.i Polisen kan kopiera hand-att ta t.ex.genom en
lingen, fotografera den eller helt enkelt läsa den och lägga innehållet
på minnet. Beslagsförbuden hindrar inte heller inhämtarpolisenatt
integritetskänslig information finns lagrad i dator. Beslagsför-som en
buden och de övriga i beslagskapitletreglerna till skydd för in-
tegritetskänsliga uppgifter således otillfredsställande förskyddettger
integritetskänsliga uppgifter.

Problemen med de nuvarande reglerna skulle troligen lösaskunna
införde särskilda regler inhämtande information iom man om av

allmänhet och förbud inhämta viss integritetskänsligmot attom
information, frågadet information i skriftligåroavsett om om en
handling eller datalagrad information. Det särskilda beslagsför-t.ex.
budet i 27 kap. 2§ rättegångsbalken skulle därmed kunna utgå.
Allmänna bestämmelser inhämtande information skulle ocksåom av
kunna kompletteras med uppräkning godtagna tekniska hjälpme-en av
del för inhämtande information. I bestämmelserna skulleav man
vidare naturligt kunna infoga sådant siktesättett tarsom
databaserad information såsom elektronisk Liknande reglert.ex. post.
finns exempelvis i den finska polislagen.nya

ändringEn det slaget utredningen har skulleantyttav som ovan
innebära tydligare skilde mellan å sidan sådana åtgärderatt man ena

syftar till polisen skall fram information betydelse förattsom av en
brottsutredning och å andra sidan beslag i mening,egentlig dvs.
omhändertagande föremål har betydelse bevis, ärav som som som
förverkade frånhäntseller har någon brott. Utredningensom genom
lämnar emellertid inget förslag till allmänna regler information,om
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såföreslåuppdragkan ingå i utredningensdet inteeftersom attanses
regelsystemet. Ut-det straffprocessuellaomfattande ändringar av

möjlighet detidsskäl inte hellerhar göra över-redningen attav
skulle kunnasådant förslagskulle erfordras innanväganden ettsom

fråganframför allt fordrar övervägandenfram. Vadläggas är omsom
skallinformationbefogenhet inhämtabegränsningar i polisenshur att

princip, inteåtminstone iikunna kontrolleras rättssystemett som,
använda information.inskränkningar inågrakänner rätten att

i rättegångs-nuvarandedärför från detUtredningen utgår systemet
bordemånga gånger inteändå framhålla detvillbalken, att varamen
situationertvångsmedelsregler i deför polisen tillämpanödvändigt att

också viktigtintresserad Detinformation ärdå det bara ärär av.man
integrite-syftar till skyddabestämmelserdeframhålla attattatt som

ofullständigt skydd.nuvarandemed det systemet ettten, ger
användandenågra frågori kapitel ocksåUtredningen berör 5 avom

Utgångs-brottsutredning.inhämtats underinformation har ensom
fårinhämtatpolisen harinformationall denpunkten är att som

skaffaförvilken metod polisen harfritt, använtanvändas attoavsett
in-utnyttja vissförbudinformationen. Bestämmelser attmotom
påhar inhämtatseller informationtegritetskänslig information som

svenskmedstå i överensstämmelsehar tidigare intevisst sätt ansetts
regler.några sådanaföreslår inte hellerutredningenrättstradition och

finnsinteutredningen detföljd häravalltFramför attansersom en
överskottsin-användning så kalladförbudinföra någotskäl motatt av

formation.
hapolisen börfråganutredningen bl.a.Sist kapitel 5i tar omupp

kopiorsådanahandlingar ochfotokopiera beslagtagnafritträtt att om
får förstöras.eller demåste bevaras om

undersökningarliknandeHusrannsakan och

tvångsmedel kanhurfråganutredningenkapitel 6I tar somomupp
ochskydd för hemmettillintrång iolika former rättensägas utgöra av

integritetsintrångtill detindelas med hänsyntvångsmedel börliknande
delastvångsmedel kansådanaUtredningeninnebär.de att uppanser

integritetskänsligaomfattar devilka den förstatvåi mestavgrupper,
integri-demindre känsliga. Tillandra deingripandena och den mest

villkoren börför vilka deundersökningarna,tetskänsliga strängaste
och liknandei hus,undersökningargälla, bör räknas utrymmenrum

undersökningartransportmedelexempelvis byggnader ochi samt av
integritetskänsligaTill de mindreslutna förvaringsutrymmen.

mindrefå företasvilka bör kunna strängaundersökningarna,
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villkor, bör höra undersökningar allmänt tillgängliga utrymmen,av
undersökningar förvaringsutrymmen inte slutna ochärav som
undersökningar områden utomhus inte allmänt tillgängliga.ärav som
Utredningen föreslår begreppet husrannsakan språkligaatt skälav

med begreppetersätts undersökning samlande beteckning försom en
de här nämnda tvångsmedlen.

I gällande förekommerrätt husrannsakan och liknande under-
sökningar i två syften. Utredningen föreslår inga omfattande ändringar
i detta avseende. Undersökning bör således företas för eftersökande

föremål kan i beslag eller för utrönande omständighetertasav som av
kan ha betydelse för utredning brottet, spår eftersom t.ex. ettom

brott. Dessutom bör undersökning företas polisman i syfte attav en
gripa eller i syfte söka efter anhållenatt ären person en person som
eller häktad i sin enligt beslut skall hämtas tillutevaro, förhörsom
eller till inställelse vid rätten, skall delges stämning ellersom som
enligt beslut skall underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning.

Kapitel 6 handlar också de materiella förutsättningarna för olikaom
former undersökningar. Utredningen därvid frågan dettarav upp om
misstänkta brottet skall viss svårhet för tvångsmedelatt ettvara av
skall få användas. Ett problem det iär det enskilda falletannat om
mäste finnas omständigheter med viss styrka talar för attsom
ingripandet kommer leda till det avsedda resultatet. Vidare kanatt

fråga sig misstanken viss skall ha viss styrkamotman om en person
för tvångsmedel skall få användas under de övriga,att i lagen angivna
förutsättningarna. Utredningen förutsättningarna för hus-attanser
rannsakan och liknande undersökningar väl avvägda i gällandeär rätt
och föreslår därför endast mindre ändringar.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

I kapitel 7 redogör utredningen för bakgrunden till de nuvarande
bestämmelserna kroppsvisitation och kroppsbesiktning förom samt
innebörden dessa begrepp enligt gällande Kapitlet innehållerrätt.av
också överväganden i detta hänseende. Utredningen föreslår några
mindre justeringar begreppen kroppsvisitation och kroppsbe-av

Somsiktning. kroppsvisitation bör dels undersökning deanses en av
kläder och liknande bär sig, dels mindresom en person en
ingripande undersökning kroppens Sådana föga ingripandeyttre.av
åtgärder vika den visiterades skjortärm ellert.ex. attsom attupp

hans knutnaöppna hand bör således kunna få företas med stöd av
bestämmelserna kroppsvisitation. Egendom påträffas iom som
samband med kroppsvisitation bör också få undersökas,en men en
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kroppsvisitation i egentligsådan undersökning bör inte betraktas som
skall dock inte behöva fattas.mening. Något särskilt beslut därom

kroppsbesiktning omfatta dels alla de kroppsligabörBegreppet
kroppsvisitation, dels olikaundersökningar inte kan betraktassom som

Även har tagits frånprovtagningar.former om prover somav
få bör sådan undersökning intebör undersökas,människokroppen

innefattas i begreppet kroppsbesiktning.
frågan det bör införas reglerUtredningen vidaretar omupp om

misstänkt för brott.kroppsbesiktning denän ärsomav annan
straffprocessuellt syfte målsägandeUndersökningar i t.ex.av en anses

samtycke.med stöd den undersöktesför närvarande få företas bara av
Utredningenhar emellertid allvarliga nackdelar.ordningDenna

kroppsbesiktningföreslår därför det införs bestämmelser näratt avom
för fårskäligen misstänkta brottetmålsägande och andra inte ärsom

förekomma.
försyftet och förutsättningarnaKapitel behandlar också med7

kroppsvisitationkroppsbesiktning. Såvitt gällerkroppsvisitation och
föreslår dock förutsättningarnaföreslås ändring. Utredningeningen att

kroppsbesiktning skärps.integritetskränkande formernaför de mest av
för undersökningar kroppensvillkor bör generellt gällaLindrigare av

och för andraför hudprov, salivprov blodprovhârprov, samtyttre,
kroppens inre.kräver undersökningprovtagningar inte avsom en

inregälla för undersökningar kroppensvillkor bör dockSträngare av
lindrigareprovtagningar de nämnda. Denför andra änsamt nyss

företas den skäligenformen kroppsbesiktning bör få ärav somav
föreskrivet fängelse för brottet, ochmisstänkt, det är av annan, omom

formenallvarligareföreskrivet fängelse två år eller Dendet är mer.
misstänkt,den skäligenkroppsbesiktning bör ärgöras av somav

ochföreskrivet fängelse i två är ellerdet för brottet är avmer,om
straff fängelse i två år.föreskrivet lindrigaredet inte änärannan, om

kroppsbesiktningkroppsvisitation ochFörfarandet vid undersökning,

bör hai kapitel 8 bl.a. fråganUtredningen behandlar om vem som
kroppsvisitation ochbeslut undersökning,befogenhet fattaatt om

finns särskild anledningsådana fall då detkroppsbesiktning. För att
uppgifterröjasåtgärd kan kommadet ärattanta att somgenom en

ibestämmelser tystnadsplikt tryck-skyddasavsedda att genom om
andrayttrandefrihetsgrundlagen ellerfrihetsförordningen eller genom

frågautredningenbeslagsförbud, föreslårregler att en omom
i brådskandeEndasttvångsmedelsanvändning skall rätten.prövas av

deåklagaren. Beslutfrågorfall bör sådana prövas mestomav
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integritetskränkande formerna kroppsbesiktning bör fattas rättenav av
eller åklagaren. I andra fall bör såväl åklagare förunder-som annan
sökningsledare ha befogenhet besluta tvångsmedelsanvändning.att om
En polisman bör dock, liksom för närvarande, i princip inte få fatta
beslut tvångsmedel i brådskande fall. Såvittän gäller beslutannatom

kroppsbesiktning bör polismans befogenhet inskränkas till sådanom
mindre integritetskränkande kroppsbesiktning någon ärsom avser som
skäligen misstänkt.

När åtal har väckts frågorbör tvångsmedelsanvändning i principom
endast detprövas inte förekommerrätten, kompletterandeav om
förundersökning. Frågor undersökning för eftersökande denom av

skall delges stämning i brottmål eller hämtas till ellerrättensom om
undersökning för verkställande häktningsbeslut skall därför prövasav

I brådskande fall börrätten. polisman kunna förordnaävenav om
sådan undersökning.

Utredningen vidare de olika reglerna förfarandet vidtar upp om
undersökning, kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Utredningen
föreslår proportionalitetsregeln i 28 kap. 3 § kompletteras såatt atta
det uttryckligen framgår den skall tillämpas vid genomföran-ävenatt
det tvångsmedelsbeslut. Som följd härav föreslår utredningenettav en
också upphäver bl.a. regeln i 28 kap. 6 § på dygnetatt närman om
husrannsakan får företas. Proportionalitetsprincipen bör i stället vara
vägledande för bedömningen i detta hänseende. Utredningen föreslår
vidare ändring bestämmelsen endast kvinnlig polismanatten av om en
får utföra och bevittna kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en
kvinna. Med hänsyn till proportionalitetsprincipen utredningenanser

det i princip tillräckligt föreskriva kroppsvisitationär ochatt att att
kroppsbesiktning bör, det inte finns särskilda utförasskäl, ochom
bevittnas kön den berörs skulleav en person av samma om som
uppfatta det särskild integritetskränkande att motsattsom personer av
kön närvarande. Vid deär integritetskränkande formernamest av
kroppsbesiktning bör dock principen alltjämt endastattvara en person

kön den undersökte får närvarande. Vidareav samma som vara
föreslår utredningen vissa förändringar bestämmelsenav om vem som
har närvarande vidrätt undersökning. Utredningenatt vara en
behandlar också frågan inskränkningar i rörelsefriheten i sambandom
med kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. Utredningen föreslår en
bestämmelse vilken fördet det första framgår den skallattav som
kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas skyldig följa tillär med denatt
plats där åtgärden skall företas och polisman får med denatt taen som

följa med. den föreslagnavägrar Av bestämmelsen framgår för det
andra den skall kroppsbesiktigas skyldig kvaräratt att stannasom en
viss tid det behövs för åtgärden skall kunna genomföras ochattom att
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Kapitel 8kvar denfår hålla vägrarpolisman att stanna.somen
till gällandeförhållande rätt,iförslag tillslutligeninnehåller ett en,
tvångsmedelsan-dokumentationbestämmelsedetaljerad avommer

vändning.

Beslag

rättegångs-i 27 kap.bestämmelsernautredningenkapitel 9I tar upp
olikaiföretasfår beslaggällandeEnligt råttbeslag. trebalken om
framfåsyftei beslag iföremålfårförstadet attsyften. För tasett

Utredningenbrott.konkretvisstinformationbevis eller ettomannan
Beslaginformationsbeslag.bevis- ochbeslag förformdennakallar av
någonhar berövatsegendomåterställasyfteiockså företasfår att som

återställande-utredningenkallarbeslagformbrott. Denna avgenom
beslagslutligenutredningenförverkandebeslag ettMedbeslag. menar
grundföremål påförverkandesäkerställasyfteiföretas ettatt avsom

brott.av
ochinformationsbeslagbevis- ochbehandlaskapitletInledningsvis i

§§och 32i 27 kap.beslagsförbudendärmedsambandi även
tillhänvisarhuvudsakligennärvarandevilka förrättegångsbalken,

föreslårUtredningenrättegångsbalken. att§36 kap. 5frâgeförbuden i
direktställetiochbortfrâgeförbudentillhänvisningen atttas man

i beslag.fårinteliknandeochhandlingar tasvilka somanger
beslagsförbuden,beträffandei sakändringarföreslår ingaUtredningen

uppgifterinnehållakanhandlingargällersåvitt antas somutom som
yrkesutövning.sinianförtrottsharläkareelleradvokatt.ex. enen

in-kanegendomomfattadel antasi dennaBeslagsförbudet bör som
elleradvokatochmellanmeddelandennehålla t.ex. enenpersonen

föranlettsvilka harliknande,ochanteckningardennesläkare avsamt
anlitat honom.hardenmedkontakter som

återställandebeslag,reglernautredningenbehandlarDärefter om
frånhåntshamisstänksegendomförföretasbeslagdvs. att somsom

eller dentillåterställas ägarenskall kunnabrott somgenomannan
någraförförstredogörUtredningenegendomen.tillhar rättannars

förhållandetfrågaframför allt itillämpningsproblem,vanliga om
problemdeibrottmålkvarstadochåterställandebeslag samtmellan om
och detåterställandebeslag hävsmedsambandiuppstår attsom

vidarehandlarAvsnittetskall lämnasgodsetbeslagtagna ut. om
sådanasyftet medFöråterställandebeslag.förförutsättningarna att

föreslåruttrycktillskall komma ut-behovsprincipenochbeslag
föremål,framgårså detändraslagtexten att ettredningen att somatt

beslagifårbrott,någonavhänt taskanskäligen antas genomvara
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endast det behövs för säkerställa målsägandensom att tillrätt
egendomen. Utredningen föreslår också förutsättningarna föratt
återställandebeslag skärps det gällernär beslag egendomav som
innehas den misstänkte.än Sådan egendom bör fåav annan itas
beslag endast det finns sannolika skäl för målsägandenom haratt
bättre tillrätt egendomen och det skäligen kan befaras denatt som
innehar egendomen skaffar undan, väsentligt försämrar eller på annat

förfogarsätt egendomenöver till skada för målsäganden.
I samband med återställandebeslag berör utredningen också frågan

tillåtligheten informella besittningsrestitutioner,om dvs. för-av
faranden innebär polisen återlänmar föremålattsom t.ex. ett som
misstänks stulet till den ägare, förstvara antassom utan att tavara
föremålet i beslag. För skall kunnaatt sådantaccepteraman ett
informellt förfarande bör det enligt utredningens mening krävas detatt

uppenbartär har till godseträtt och det dessutomvem som äratt
möjligt omedelbart återställaatt egendomen till rättsägaren. Detta
torde i sin förutsätta egendomentur innehas gärningsmannenatt av
och han bar gärning eller flyendeatt fot.tas Om egendom tas om
hand polisen för sådant ändamålett med beslagsreglernaav som avses
bör åtgärden alltid betraktas beslag.ettsom

Utredningen behandlar därefter förverkandebeslagen och tar upp
vissa tillämpningsproblem föreslår inga ändringar såvitt gällermen
denna form beslag.av

Utredningen berör också bestämmelsen i 27 kap. 14 § rättegångs-a
balken, beslag föremål skäligen kan förverkadeom av antassom vara
enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Inte heller beträffande denna form av
beslag föreslår utredningen några ändringar.

I kapitel 9 behandlas reglernaäven behörig beslutsfattare ochom
handläggningrättens beslagsfrågor. Utredningen föreslårom bl.a.av

polismans befogenhet beslutaatt beslag utvidgas i förhållandeatt om
till vad gäller enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken. En polismansom
skall enligt förslaget ha befogenhet föremål och i beslag,att ta annat

vilket och i vilketsättoavsett sammanhang det har påträffats och
föregående beslut någonutan tjänsteman. Beslut beslagav annan om

bör liksom enligt gällande kunna fattasrätt även åklagarenrätten,av
eller polisens förundersökningsledare. Utredningen föreslår vidareav

förundersökningsledare,att det är synnerlig vikt fören om av
utredningen, skall få besluta underrättelse beslagatt inteom en om
skall lämnas omedelbart, först vid tidpunkt.utan senare

Om fråga beslag väcks vid ellerrätten någon begären om om
rättens prövning beslag, utgångspunktenärett skyldigrätten ärav att

hålla förhandling i beslagsfrågan.att I överrätt gäller skyldigheten att
hålla förhandling bara då någon begär prövning beslag.ettav
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frågadågällaskallskyldighetföreslårUtredningen omatt ensamma
reglersärskildaföreslår ocksåUtredningenväcks i högre rätt.beslag

beslagsförhandling.vidförfarandetom
hävandefrågorvissautredningen9kapitelSist i avomtar upp

förordnas,ingetgällerbeslaglängehur annatbl.a.beslag, ett omom
hurochdomlagakraftägandepåbestå i avvaktankanbeslag omom

hävts.harsedan beslagetegendombeslagtagenmedskall förfaraman
kanbeslagfråganinledningsvis när senastettUtredningen tar omupp

rådandedenåtal väckts,harfalldetFörupphöra. att synesanses
desstill rättengäller längstbeslag attuppfattningen att ettvara

dockskallBeslagetbeslutas.intemålet,imeddelar dom annatom
drabbatsharDenskäl för det.finnsinte längredetsåhävas somsnart

bestå.skallbeslagetprövarockså begära rättenkanbeslaget att omav
någonbehövsintedetutredningenbakgrund detta attMot anserav

måletssamband mediskyldighetbestämmelse rättens att av-om
föreslårUtredningenbestå.skalli måletbeslagengörande pröva om

rättegångsbalkenstyckettredje8 §kap.bestämmelsen i 27därför att
upphävs.

utsträckning det böri vilkenocksåhar övervägtUtredningen vara
Enligtlagakraftägande dom.påbestå i avvaktanlåta beslagmöjligt att

medsambandihävasomedelbartbeslagskallgällande rätt ett
målsägan-dåogillats,harförverkandeyrkandedåfrikännande dom,

ogillatsharegendomenbeslagtagnadenutgivandeyrkandedens avom
föreslårUtredningenbeslaget.förfinns skälintedåeller det annars

avseendet.det härändring iingen
utredningenföreslårbeslaghäva attbehörighetengällerDå det att

tillenskildellerpolismanbeslutatsharbeslag person,enett enavsom
polis-hävasfånärvarande, börförgällervadfrånskillnad avsom

förundersökningsledare ännuelleråklagaremyndigheten, annanom
intedetuppenbartoch detbeslaget är attunderrättatsinte har omom

beslagetbörtill beslutetanslutningomedelbarIbeslaget.förfinns skäl
harpolismandenfå hävasförutsättningar även somunder avsamma

särskildinförsdetocksåföreslårUtredningenbeslutet. attfattat en
under-lämnapolismyndighetenförskyldighet attbestämmelse om

hävts.harbeslagrättelse att ettom
utlämnandefrågor9kapitelavslutningsvis iUtredningen omtar upp

Utredningengods.sådantförsäljningochgodsbeslagtaget avav
sedangods,beslagtagetbestämmelsesärskild attföreslår omen

egendomenfrån vilkentill denåterlämnasskallhar hävts,beslaget
egendomen,tillhuvudregel har rättdennaenligtdenOmtogs. som

frånutredaskandet inteellertill godset,från sinavstått rätthar om
till görfå lämnasegendomenbör utegendomen somannantogs,vem

framstårdetsådanaomständigheterna är attden, somanspråk om
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sannolikt han är ellerägareatt har tillrätt egendomen.annars
Utredningen föreslår vidare bestämmelse beslagtaget godsatten om
skall få säljas för räkning, den till vilkenstatens egendomen skallom
utlämnas inte hämtar egendomen inom viss tid. Enligt förslaget skall
polismyndigheten få besluta sälja egendomen föratt räkningstatens

föräven det fall den har tillatt rätt egendomen inte känd.ärsom
Sist i kapitel 9 finns förslag till bestämmelseett dokumenta-en om

tion beslag.av

Polislagen

Kapitel 10 innehåller inledningsvis redogörelse för bl.a. reglernaen
så kallad skyddsvisitation 19 § första stycketom l polislagen och

kroppsvisitation för identifiering 19 § första stycket 2.av en person
Utredningen föreslår bestämmelse kroppsvisitation fören ny om
eftersökande föremål skall omhändertas enligt administrativtav som
beslut.

Utredningen därefter bl.a. bestämmelsentar i 20§ förstaupp
stycket polislagen polisens befogenhet företa undersökningarom att
för söka efter eller föremålatt skall omhändertas.personer som
Utredningen föreslår bestämmelsen ändras på såatt polisen fårsätt att
uttrycklig befogenhet företa undersökningar för eftersökandeatt av

skall berövas friheten, frihetsberövandetpersoner som oavsett om
betecknas omhändertagande eller förvarstagande. Dessutomt.ex.
föreslås polisen får befogenhet företaatt undersökningaratt detom
behövs för beslut handräckningatt ett skall kunna verkställas.om
Vidare föreslås bestämmelsen i 21 § polislagenatt undersökningarom
i nödliknande situationer utvidgas så polisen får befogenhetatt att
undersöka hus, och andra och områden detutrymmenrum ärom
oundgängligen nödvändigt för polisen skall kunna fullgöraatt en
uppgift i den skyddande eller hjälpande verksamheten.

Utredningen behandlar också polisens särskilda befogenheter i den
skyddande och den förebyggande verksamheten, bl.a. bestämmelsen
i 22 § polislagen, polisens befogenheter ingripa för avvärjaom att att
mycket allvarliga brott och bestämmelsen i 19 § andra stycket
polislagen, polisen befogenhet i samband med ordnings-som ger att
störningar företa rutinmässiga kroppsvisitationer i syftemera av envar

söka efter farliga föremål kanatt komma till brottslig användning.som
Utredningen föreslår kroppsvisitation i sådant syfteatt skall få omfatta

och befinner sig på viss plats, det finnsvar särskilden som en om
anledning sådana farliga föremålatt skall påträffasanta att och detom
föreligger överhängande risk för de skall komma till brottsligatt
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föreslårnyhetSomplats.till dennaanslutningeller ianvändning en
enligtkroppsvisitationmedsambandipolismanutredningen att en
andratransportmedel ochundersökaskall fåocksåbestämmelsedenna

kroppsvisite-hardenhar begagnatsförvaringsutrymmen somavsom
rats.

bestämmelseinförsdetutredningenföreslår10kapitelSist i att en
förhindra brott.i syfteegendomomhändertagande atttillfälligt avom

brottsföre-ibefogenhetpolisenavsedd attBestämmelsen är att ge
bilnycklarberusadexempelvisomhändertasyftebyggande personsen

rattfylleri. Förskyldig tillsig attfrån görahindra honomför attatt
detkrävasförslagetenligtskall det attomhändertasskall fåföremål

kommerbrottnågotrisk för attföreliggaskälsärskilda attansesav
avvärjas.skall kunnabrottetförbehövsåtgärden attförövas attsamt

sååterlämnasförslagetenligtskallomhändertagitsharEgendom som
dockomhändertagandet,för senastskälfinnsdet inte längresnart

24 timmar.inom
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Författningsförslag

rättegångsbalkenändring itill lagFörslagl om

skall harättegångsbalkenoch 28 kap.27föreskrivsHärigenom att
lydelse.följ ande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

teleavlyssningOm beslag, hemligkap.27 m.m.

1 §
Åtgärder kapiteldettaenligt

skålenendastbeslutasfår om
det in-åtgärden uppvägerför

i övrigtellertrång sommen
den miss-förinnebäråtgärden

någotförtänkte eller annat
motstående intresse.

påverkställasskallbeslutEtt
medförsvarligtärsättett som

integri-berördestill denhänsyn
och övrigasyfteåtgärdenstet,

omständigheter.

Om beslag

2 §§1
underbeslagfår iEgendomkanskäligenFöremål, tassom

iförutsättningarför debetydelse angesäga ut- somantagas
kapitel.dettaellerbrottredning varaom

fåregendomBeslagtagenelleravhäntnågonbrottgenom
förekommandeIundersökas.måförverkat,brottgrundpå av

ibestämmelsernadockskallfallbeslag.itagas
tillämpas.4 §§kap. 3stadgas 28kapiteldettaVad i -

i denock,gälleföremålom
föreskrivet,mån ärannat om
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skriftlig handling. Bevis- och informationsbeslag
Tvångsmedel enligt detta

kapitel får beslutas endast 3 §om
skälen för åtgärden uppväger Egendom skäligen kansom
det intrång eller i övrigt ha betydelse bevismen antas som

åtgärden innebär för den ellersom innehålla information av
misstänkte eller för något betydelse forannat utredning brottom
motstående intresse. får i beslag.tas

Ãterställandebeslag

4 §
Egendom skäligen kansom

avhänd någonantas vara
brott får i beslag,tasgenom om

det behövs för säkerställaatt
målsägandens anspråk på egen-
domen.

Om egendomen innehas av
denän kanannan som

misstänkas för brottet får
egendomen beslagi endasttas

det finns sannolika skäl förom
målsäganden har bättreatt rätt

till den och det skäligen kan be-
faras den inneharatt som egen-
domen skaffar undan, väsentligt
försämrar eller på sättannat
förfogar egendomenöver till
skada för målsäganden.

Förverkandebeslag

5 §
Egendom skäligen kansom

förverkad på grundantas vara
brott får i beslag.tasav
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Beslagsförbud

6 §2 §
beslagfår inte iskrift- Egendomåmå läggasBeslag tas

vadenligtförbjudetinnehåll detdess ärhandling,lig omom
§§.7 14isådant, sägskan attantagas somvara -

endastBeslagsförbud gällerellerbefattningshavare annan,
innehasmå egendom36 kap. 5i avsomavsessom

meddenochdärom,vittnehöras ensom avsessom
beslagsförbud,bestämmelsehonominnehaveshandlingen omav

förmåntillför denförmåntillden,eller envarsav
beslagsförbudbestämmelsegäller.tystnadspliktenvilken om

ellerfråga gällermindremå, med ärheller
tystnads-underdenstadgatför vilketbrott, är somom

med tolkninghar biträttfängelse i pliktstrafflindrigare än
översättning.eller ellermisstänktedenhostvå år,

inärstående,honom avsessom
§7åläggasbeslag336 kap.

iinteEgendom fårmellan denmeddelande tasskriftligt
inne-den kanhonom beslagnågonmisstänkte och antasom

förhål-rörandeuppgiftersådanamellan hållaellernärstående
föreskrivsvilka detförlandeninbördes.närstående

tryck-kap. 3 §tystnadsplikti 3
kap.eller 2frihetsförordningen

yttrandefrihetsgrundlagen.§3

8 §
beslagifårEgendom inte tas

innehållakanden antasom
vilka sekretessuppgifter för

§eller 2kap. 1enligt 2gäller
sekretesslagen1 §eller 3 kap.

bestäm-eller någon1980:100
ihänvisasvilkentillmelse,

lagrum.dessanågot av
gäller inteBeslagsförbudet

frånmyndighetden varsom
haruppgiften härrörverksamhet

egendomentilltillstånd attgett
lämnas ut.
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9 §
Egendom får inte i beslagtas

den kan innehållaantasom
meddelanden mellan en person
och befattningshavareen som

i andra stycket elleranges
dennes anteckningar och
liknande, vilka har föranletts av
kontakter med den harsom
anlitat honom. Beslagsförbudet
gäller dock endast sådant som
har samband med uppdraget.

Beslagsförbudet i första
stycket advokater, läkare,avser
tandläkare, barnmorskor, sjuk-
sköterskor, psykologer, psykote-

och kuratorer vid fa-rapeuter
miljerådgivningsbyråer, som
drivs kommuner, landsting,av
församlingar eller kyrkliga sam-
fälligheter. Vad sägssom om
dessa befattningshavare gäller

deras biträden.även
Beslagsförbudet gäller inte

det medgivet lagär iom
den förstaiatt som avses

stycket får röja uppgiften under
vittnesförhör,

den till förmånom vars
beslagsförbudet gäller har sam-
tyckt till beslaget eller

det fråga brottärom om
för vilket inte föreskrivetär
lindrigare strof fängelseän i
två år.

Undantaget från beslagsför-
budet enligt tredje stycket 3
gäller inte meddelanden mellan

och advokaten person en som
hans försvarareär dennessamt

anteckningar och liknande.
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10 §
beslagfår inte iEgendom tas

innehållakanden antasom
från tillmeddelanden en person

biträderättegångsombud,hans
anledningförsvarare medeller

uppdraget.av
gäller inteBeslagsförbudet

förmånden till varsom
gäller harbeslagsförbudet sam-

till beslaget ellertyckt
brottfrågadet är omom

föreskrivetvilketför inte är
fängelse istrafflindrigare än

två år.
från beslags-Undantaget

stycket 2andraförbudet enligt
frånmeddelandengäller inte en

försvarare.till hansperson

§11
beslagfår iEgendom inte tas

innehålladen kan antasom
bikt ellerunderuppgifter som

samtal harsjälavårdande
erfarits av

prästvigdden ärsom
ordningkyrkansSvenskaenligt

eller
någotden inom annatsom

kyrkanSvenskatrossamfund än
motsvarandeeller intarprästär

ställning.

12 §
beslagiEgendom får inte tas

innehålladen kan antasom
sekretessvilkaföruppgifter
§ sekre-kap. 4enligt 9gäller

1980:100.tesslagen
gäller inteBeslagsförbudet

i lagmedgivetdet ärom
påtystnadspliktden haratt som
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grund bestämmelsen i förstaav
stycket får röja uppgiften under
vittnesförhör,

den till förmånom vars
beslagsförbudet gäller har sam-
tyckt till beslaget eller

det fråga brottärom om
för vilket inte föreskrivetår
lindrigare strajj fängelse iän
tva år.

13 §
Meddelanden mellan den

misstänkte och någon hansav
närstående i 36 kap.som avses
3 § eller mellan sådana närstå-
ende inbördes får inte itas
beslag.

Beslagsförbudet gäller inte
det fråga brott förär ettom om

vilket inte föreskrivet lindri-är
strajj fängelse två år.än igare

3 § 14 §
Brev, telegram eller Brev, telegram ellerannan annan

försändelse finns hos försändelse finns hosettsom ettsom
eller telebefordringsföre- befordringsföretag, får ipost- tas

får i beslag endast beslag endast fördet brottettag, tas om om
det för brottet föreskrivet föreskrivetär fängelse iär årett
fängelse i âr eller däröver eller däröver och försändelsenett
och försändelsen hade kunnat hade kunnat i beslag hostas

i beslag hostas mottagaren. mottagaren.
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beslagBeslut om

§4 § 15
lagaDen med griper fråga beslagEnrätt prövas avsom om

ellereller anhåller misstänkt åklagare eller polismanen en en
verkställer häktning, husrann- eller på yrkanderätten avav

ellersakan, kroppsvisitation åklagaren. Sedan åtal har
får föremål får självmantkroppsbesiktning väckts rätten äventa

påträffas målsägan-därvid i beslag. eller på yrkandesom av
Föremål, fall på- sådan fråga.i denannat tasom upp en

träjfas, får beslag efter med stöd 24 kap.i Dentas som av
undersökningsledaren andra stycket rättegångsbal-beslut 7 §av

faraeller åklagaren. Vid i misstänkt fårken griper en
sådant därviddröjsmål, får beslagta egendomäven utan som

åtgärden vidtas polis- påträffas. skallbeslut Egendomenav
fråga tilldet skyndsamt överlämnasinte är omman, om

försändelse i 3 polisman.närmastesom avsesen
Verkställs beslag någon polisman har tagitOmav en

undersökningsledaren egendom beslag skall haniänannan
åklagaren och har denne skyndsamt anmäla det tilleller en

för-beslaget, skall åklagare någoninte beslutat eller annan
hos undersökningsledare,anmälan skyndsamt göras ome-som

omedelbart skall beslagethonom, delbart skall pröva omsom
bestå.beslaget skall skall bestå.pröva om

iOm egendom har tagits
beslag förordnanderättensutan

drabbatsfår den har avsom
åtgärden begära prö-rättenatt

skall bestå.beslagetvar om

16 §5 §
fråga beslag harOmmå förordnaRätten omom en

skall för-föremål, företes väckts vidbeslag å rättensom
beslagsfrågan hållastill- handling ivid eller eljest ärrätten

möjligt.det Ibeslag. sågängligt för ärsnart
får dockmå brådskande fallFråga beslag rättenom av

förordna beslagpå yrkande omedelbarträtten upptagas omav
förord-till desseller gällaundersökningsledaren annatatt

Efter åtaletåklagaren. äge nas.
förhandlingen skallillpå yrkande T rättenrätten även av

beslaghar yrkatkalla denmålsäganden så ock självmant som
kan kommaoch denfråga därom. attupptaga som

fårbeslaget. Frågandrabbas av
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Väckes vid frågarätten avgöras någonävenom om som
beslag, skall, så ske kan, har kallats uteblir från förhand-snart
förhandling därom lingen.äga rum
inför Om sådan förhand-rätten.
ling gälle i tillämpliga delar
vad i 24 kap. 17 § stadgat.är
Är fara i dröjsmål, må rätten
omedelbart förordna beslagom

gälla, till dess annorlundaatt
förordnas.

6 § 1 7 §
Har beslag verkställts Om den har drabbatsutan som av

förordnande, denrättens beslagåge har begärt rättensett
drabbats beslaget be- prövning enligt 15 § skall rättensom av

gära prövning därav. sårättens det möjligt ochärsnart
Då begäran inkommit, skall fjärde dagen efter detsenast att

så ske kan,rätten, och, begäran framställdes hålla för-snart
synnerligt hinder handling imöter, beslagsfrågan.om

sist å jjärde dagen därefter Förhandling får dock hållas
hålla förhandling, i 5 det finns synnerligasom avses senare om

Utsättes huvudförhandling skål för det.att
hållas inom vecka, sedan Beslagsfrågan får iavgörasen
begäran framställdes, må dock, samband med huvudför-

finner särskild handlingenrätten denna skallom om
förhandling böra med hållas inomäga vecka från denrum, en
förhandlingen anstå huvud-till dag då begäran framställdes.
förhandlingen. ill förhandlingenT skall rätten

kalla den har begärtsom
prövningrättens åklagarensamt

och den kan antassom annars
ha intresse saken. Frågan får

någonavgöras även om som
har kallats uteblir från förhand-
lingen.

7§ 18 §
Då förordnar Dårätten förordnarrättenom om

beslag eller fastställer verkställt beslag eller fastställer beslag,
beslag, skall, inte åtal redan skall den tid, inomrätten utsättaom
har vilkenväckts, åtal skallden väckas.rätten utsätta
tid, inom vilken åtal skall Rätten får medge förlängning
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framställningväckas. Tiden får tiden,inte sättas om omav
detta före tidens utgång.längre, vad görsän ärsom

berörs beslagetDennödvändigt. som av
skall möjligt beredas tillfälleden förstaOm tid i omsom avses

stycket otillräcklig, får sig.är rätten att yttra
förlängning tiden,medge av om

framställning detta föregörsom
utgång.tidens

Särskilda föreskrifter rörande
beslag

§10 § 19
skallföremål skall Beslagtagen egendomBeslagtaget tas

kanförvar den verkställt i förvar eller, deti tas omav som
lämpligare, lämnasbeslaget. Om det kan ske utan anses vara

får besittning. Ieljest lämpligt, kvar i innehavarensfara och är
idock föremålet lämnas kvar det fallet skallsenare egen-

besittning. Ett domen märkasinnehavarens förseglas eller
beslagtagen, det intelämnas kvar iföremål som omsom

framstår obehövligt.skallinnehavarens besittning som
harförseglas eller märkas Den från vilken beslagsom

det fram- egendo-beslagtaget, såvida skett får inte överlåta
obehövligt. strid ändamåletstår eller i motsom men

beslagfrån vilken harDen med beslaget förfoga över egen-
föremåletfår överlåtaskett domen Egendomsätt.annat

ändamålet medeller i strid förvar eller för-inte imot tassom
förfoga föremåletbeslaget seglas får innehava-nyttjasöver av

föremålpâ Ett beslutas.intesätt.annat annatsom ren, om
förseglas får ii förvar eller har tagitsEgendomtas som

nyttjas innehavaren, vårdas påskallbeslag ettav om
beslutas. den försäm-intesådant sättannat att

Föremål, tagits i beslag,som ras.
skall vårdas, ochväl noggrann
tillsyn skall hållas däröver, att

eller förändrasdet icke förbytes
missbruk sker där-eller annat

med.
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11 § 20 §
Om den från vilken beslag Om den från vilken beslag

sker, inte närvarande vid sker,är inte närvarande vidär
beslaget, skall han dröjs- beslaget, skall förundersök-utan
mål underrättas det och ningsledaren dröjsmålutanom om
vad har skett med det underrätta honom det ochsom om
beslagtagna. Om försändelse vad har skett med deten om som
hos befordringsföretag har beslagtagna. försändelseOmett en
tagits i beslag, skall, så hos befordringsföretag harsnart ett
det kan ske för tagits i beslag, skallutan ut- mottagarenmen
redningen, under- underrättas och, avsändarenmottagaren om

och, avsändaren känd,rättas denne.är är ävenom
känd, denne.även En åklagare eller annan

förundersökningsledare får, om
det synnerlig vikt förär av
utredningen, besluta att en
underrättelse inte skall lämnas
förrän vid vissen senare
tidpunkt.

9 § 21 §
Rätten får förordna, för- fårRätten förordna, för-att att

sändelse får i beslag sändelse fâr i beslagtas tassom som
och komma in till och kommaväntas in tillväntassom som

befordringsföretag skall, befordringsföretagnär skall,ett närett
försändelsen kommer in, hållas försändelsen kommer in, hållas
kvar till dess frågan beslag kvar till dess frågan beslagom om
har avgjorts. Fråga därom får avgjorts.har Fråga därom får

endast på yrkande endast på yrkandetas tasupp. av upp av
undersökningsledaren åklagaren.eller åkla-

gaten.
Ett förordnande skall meddelas gälla viss tid, högst månad,att en

från den dag då förordnandet delgavs befordringsföretaget. I
förordnandet skall det in underrättelse meddelandetas atten om om
åtgärden inte tillstånd undersökningsledaren eller åklagarenutan av
får lämnas till avsändaren, eller någonmottagaren annan.

När försändelse förordnandegrund hållits kvar, skalletten av
befordringsföretaget dröjsmål anmälan hos den hargörautan som
begärt förordnandet. omedelbartDenne skall beslag skallpröva, om
ske.

32



FörfattningsförslagSOU 1995:47

22 §§12
hand-andra slutnatelegraförsän- ochPost- eller Brev

först efterfårhandelsbok lingardelse, eller öppnasannan
åklagareförordnandehandling,enskild i rätten,tages avsom

förundersökningsle-beslag, må icke under- ellernärmare annan
heller eller dare.sökas, brev annan

innehållet i för-handling Kansluten öppnas enav
helhet eller tillsinundersöknings- sändelse iän rätten,annan

för utred-någon delledaren eller åklagaren; dock utan men
meddelaseller ningenmå sakkunnig mottagaren,somannan,

avskrift eller utdragangåen- skallanlitas för utredningen av
till-ofördröjligeneljest därvid handlingende brottet eller

honom.ställashöres, efter anvisning av myn-
granskadighet, sagts,som nu

Äger verk-denhandlingen. som
beslagetställer närmare

skall denundersöka handlingen,
förseglas.honomav

härHandling, ärvarom
möjligtfråga, skall snarast

innehållet iundersökas. Kan
telegrafförsändelseeller ipost-

till någon delhelhet ellersin
utredningenförutan men

skallmeddelas mottagaren,
hand-avskrift eller utdrag av

tillställasofördröjligenlingen
honom.

14 §
Vad i 25 kap. 8 § stadgatär

reseförbud motsvarandeägeom
betråjfandetillämpning beslag.
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Om hävande beslagav

8 § 23 §
Har inom tid, i Ett beslag skall omedelbartsom avses

7 åtal väckts eller till hävasrätten
inkommit framställning för- åtal, färverkande-om om
längning tiden eller före- yrkande eller yrkandeav om
komma eljest längre skäl för utgivande beslagtagenav egen-
beslag, skall det omedelbart dom ogillas eller detom annars
hävas. inte finns skäl för beslaget eller

Om havande beslag för- det inte deninom tidav om
ordnar eller, beslageträtten i 18 har väcktsom som avses

meddelats eller fastställts åtal eller begärts förlängningav av
undersökningsledaren el-rätten, tiden för åtals väckande.

ler åklagaren.
Då målet 24 §avgöres, pröve

beslag fortfaranderätten, Ett beslag får hävas rättenom av
skall bestå. Rätten ock i eller,åge beslaget inte harom
samband med förordnadomen meddelats eller fastställts av

beslag. åklagare ellerrätten,om av annan
förundersökningsledare.

Om polisman har tagiten
egendom i beslag och åklagare
eller förunder-annan
sökningsledare inte har under-

beslaget, fårrättats om
polismyndigheten, det ärom
uppenbart det finnsinte skälatt

för beslaget, häva detta. I nära
anslutning till beslutet får
beslaget hävas denäven av
polisman har tagitsom
egendomen i beslag.

25 §
När beslag har hävts skallett

polismyndigheten omedelbart
underrätta den från vilken egen-
domen Om det käntärtogs. att
någon också harannan
drabbats beslaget, skall ävenav
denne underrättas.
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26 §
skallhar hävtsbeslagNär ett

egendomenbeslagtagnaden
vilkenfråntill denåterlämnas

egendomen togs.
egendomendenOm som

skallstycketförstaenligt
frånavståtttill, haråterlämnas
kandet inteellerden, om

egendomenfrånutredas vem
någontilllämnasfår dentogs,

på den,anspråkgörsomannan
sannoliktframstårdet somom

ellerhan är ägareatt annars
egendomen.tillhar rätt

havandebeslutI avom
möjligtskallbeslag angesom

skallegendomentill vem
fall ankommerlämnas. I annat

polismyndighetendet på att
frågan.pröva

27 §
fåOm den har rätt utattsom

egendom intebeslagtagen
månaderhämtar denna inom tre

från underrättadesdet hanatt
fannsegendomen attattom

avhämta, får polismyndigheten
egendomen försälja statens

räkning.
enligtegendomen inteOm

första eller andra stycket26 §
någon, fårtillkan lämnas ut

polismyndigheten sälja egen-
för räkningdomen statens tre

beslagetmånader efter det att
hävdes. Om egendomens värde

fjärdedeluppgår till änmer en
det basbelopp enligt lagenav

1962:381 allmän försäk-om
gällde då beslagetring som

fårverkställdes, egendomen
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säljas först månader eftertre
det polismyndighetenatt genom
kungörelse har rätts-uppmanat
innehavaren anspråkgöraatt
på egendomen.

Om förfarandet med egendom
enligt beslut får säljas försom

räkning och förrättstatens om
eller harägare rättannan som

till egendomen få egendomenatt
utlämnad till ellersig att er-
hålla finnsersättning bestäm-
melseri lagen 1974:1066 om
förfarande med förverkad
egendom och hittegods m.m.

Närmare föreskrifter om
för kungörande enligtsättet

andra stycket lämnas av
regeringen eller den myndighet

bestämmer.regeringensom

Dokumentation

13 § 28 §
Över Överbeslag skall föras beslag skall förasproto- proto-

koll, ändamålet med besla-vari koll.
och vad därvid förekommit protokolletAv skall framgåget

beslagtaget före-angives har beslutatsamt vem som om
mål beskrives. beslaget,noga

Den drabbats beslag grunden för beslutet ochsom av
på begäran erhålla bevis tidenäge det har fattats,när

beslaget, innehållande vilken egendom harävenom som
uppgift å det brott misstanken tagits i beslag och

från den beslagtagnaavser. vem
egendomen har tagits.

Den har beslutatsom om
beslaget ansvarig förär att
protokoll upprättas.

Den har drabbats ettsom av
beslag har begäran fårätt att
bevis beslaget.om
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Övriga bestämmelser

14 § 29 §a
Egendom skäligen kanKan föremål skäligen antagas som

förverkad enligt 36förverkat enligt 36 kap. antas varavara
får ibrottsbalken, må det i 3 § brottsbalken,3 § kap. tastagas

Härvid gäller bestäm-Härvid bestämmel- beslag.beslag. äga
i kapiteli kapitel beslag melserna dettadetta omserna om

beslag.motsvarande tillämpning.

30 §§15
säkerställande utred-utred- FörFör säkerställande avav

får byggnad ellereller ning brottning brott må byggnad omom
tilltillstängas, tillträdetillträde tilltillstängas, rumrum

förbudområde förbjudas,förbjudas, förbud visstvisst område
visstmeddelas flyttandeflyttande visstmeddelas motmot avav

liknandeåtgärd föremål ellerföremål eller dylik annanannan
åtgärd vidtas.vidtagas.

Om åtgärd,åtgärd, nämnts,Om nämnts, som nusom nu
vadgäller i tillämpliga delartillämpliga delar vad igälle i

kapitelföreskrivet i dettastadgardetta kapitel årår somom
beslag.beslag. om

1989:650.lag16 har upphävts§ genom

17 §
författninglag ellerHava i

avvikande bestämmelsergivits
beslag, de gällande.vareom

teleavlyssninghemligOm

m.m.

3J§18§
befordrastelemeddelandeninnebärHemlig teleavlyssning att som

teleanläggning,från visstill ellervia allmänt tillgängligt telenätett en
förtekniskt hjälpmedelhemlighet avlyssnas elleri etttas genomupp

i meddelandet.återgivning innehålletav
förundersökning angåendefår vidHemlig teleavlyssning användas
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förbrott vilket inte föreskrivet lindrigare straff fängelse iär än
två år eller

försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, sådanom
gärning belagd straff.medär

19 § 32 §
Hemlig teleövervakning innebär uppgifter i hemlighet hämtas inatt

telemeddelanden har expedierats eller beställts till eller frånom som
viss teleanläggning ansluten till allmänt tillgängligtär etten som

telenät eller sådan anläggning för telemeddelanden.stängsatt en av
Hemlig teleövervakning får användas vid förundersökning angående

brott för vilket inte föreskrivet lindrigare straff fängelse iår än
månader,sex

brott enligt § narkotikastrafflagen l968:64l eller sådant brott
enligt § lagen 1960:418 straff för1 varusmugglingom som avser
narkotika eller

försök, förberedelse eller stämpling till brott för vilket inte är
föreskrivet lindrigare straff fängelse tvâi år, sådan gärningän ärom
belagd med straff.

20 § 33 §
Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning får ske endast

skäligen förnågon misstänkt brottet och åtgärdenär ärom av
Åtgärdensynnerlig för utredningen.vikt får endast avse

telefonapparat eller teleanläggning innehas eller kanannan som annars
användaskomma den misstänkte.antas att av

§ §21 34
Frågor hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakningom

ansökan åklagaren.prövas rättenav av
Tillstånd skall meddelas gälla för viss tid och anläggning. Tidenatt

får inte fårbestämmas längre nödvändigt och inte överstigaän en
månad från för beslutet.dagen

22 § 35 §
Hemlig teleavlyssning får telefonsamtalske eller andraav

telemeddelanden mellan den misstänkte och hans försvarare. Om det
framkommer under avlyssningen det fråga sådant samtaläratt ettom
eller meddelande, skall avlyssningen avbrytas.

Upptagningar och uppteckningar skall, i mån de omfattasden av
förbudet, förstöras.omedelbart
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23§ 36§
hemligOm det inte längre finns för beslut teleav-skäl ett om

lyssning eller hemlig teleövervakning, skall åklagaren eller rätten
omedelbart häva beslutet.

§ 37 §24
upptagning ellerEn upptagning eller En upp-upp-

gjorts vid hemligteckning gjorts vid hemlig teckning somsom
skall granskasteleavlyssning skall granskas teleavlyssning

möjligt. frågamöjligt. I fråga Isnarastsnarast omom
sådan granskning tillämpas 22 §sådan granskning tillämpas 12 §
första stycket.första stycket.

betydelseoch uppteckningar skall, i de delar deUpptagningar är av
bevaras till dess förundersökningen nedlagtsfrån utredningssynpunkt,

åtal väckts, målet avgjorts slutligt. skalleller avslutats eller, Deom
därefter förstöras.

38§25§
hemlig hemligtillstånd till teleavlyssning ellerlämnatHar rätten

förtekniska hjälpmedel behövsteleövervakning, får de som av-
underhållas och âtertas.övervakningen anslutas,lyssningen eller
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28 Kap. Om 28husrannsakan Kap. Om undersök-
kroppsvisitation och ningarsamt

kroppsbesiktning

3 § 1 §a
Husrannsakan får beslutas Tvångsmedel ien- som avses

dast skälen för åtgärden detta kapitel får beslutas endastom
det intrång eller skälen för åtgärdenuppväger men om upp-

åtgärdeni övrigt innebär det intrång eller ivägersom men
för den misstänkte eller för åtgärden innebär förövrigt som
något motstående intres- den eller för någotberörsannat som

motstående intresse.annatse.
Beslut tvångsmedel skallom

verkställas på sätt årett som
försvarligt med hänsyn till den
berördes åtgärdensintegritet,
syfte och omständigheter.övri ga
Måste tvång tillgripas, skall

form ochdetta ske endast i den
den utsträckning behövs försom

det avsedda resultatet skallatt
uppnås.

Undersökning hus,av rum
och andra utrymmen samt
områden husrannsakan

2 §
förundersökning fårUnder en

i enlighet med vad isom anges
3 och 4 undersökning göras

av
hus, och liknande ut-rum

slutna förvarings-samtrymmen
ochutrymmen

allmänt tillgängliga utrym-
förvaringsutrymmen sommen,

områdenslutnainte är samt
allmäntutomhus inte ärsom

tillgängliga.
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1 § 3 §
Förekommer Undersökninganledning, i 2 §att som avses

förövats,brott fängelse fårvarå kan göras
följa, må hus, för söka efter föremåli eller slutet attrum
förvaringsställe får i beslag ellerhusrannsakan tassom
företagas för eftersökande i för reda påövrigt att taav
föremål, omständigheter kanunderkastat ha be-ärsom som
beslag, eller tydelse för utredning brottet.eljest till utrönande om

omständighet, kan Utrymmen i 2 § 1äga somav som avses
betydelse för utredning får undersökas endast det ärom om
brottet. föreskrivet fängelse för brottet.

fårHos den skäli- Därvid undersökningän görasannan som
kan misstänkas för brottet hos den skäligenårgen som

må husrannsakan dock före- misstänkt för brottet och av
allenast förvaringsutrymmenbrottet för- hantagas, om som
hos honom eller den disponerar,övats

misstänkte därgripits eller eljest där brottet har begåtts,
synnerlig förekom-anledning där den misstänkte har gri-

rannsakningen ellerpitsattmer, genom
föremål, underkastat där det finnsårsom annars syn-
beslag, skall anträjfas eller nerlig anledning åt-att anta att

utredning brottet gärden kommer leda till detattannan om
vinnas. avsedda resultatet.

må för husrannsakan hos
fallden misstänkte i något
medåberopas hans samtycke,

mindre han begärt åtgår-själv
den.

2 § 4 §
För eftersökande Undersökning §den i 2som avsesav som

skall gripas, anhållas eller häk- får vidare göras
till förhörhämtas eller till för gripatas, att person,en

inställelse vid delges för söka efter denrätten, att som
brottmålstämning i eller under- anhållen eller häktad i sinär

kastas kroppsvisitation eller utevaro,
kroppsbesiktning får husrannsa- efter denför sökaatt som

företaskan hos honom, så ock skall tillenligt beslut hämtas
hos synnerlig förhör, ellerannan, om an-
ledning förekommer, den söka efter denföratt att som
sökte uppehåller sig där. Hus- beslut skall kroppsvisi-enligt

förrannsakan delgivning eller kroppsbesiktigas.terasav
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får företas Undersökningi brottmålstämning utrymmenav
det för brottetendast i 2 § fårär 1 görasom som avses

stadgar fängelse. endast
hos den eftersöks ellersom
där det i övrigt finns syn-

nerlig anledning denatt anta att
uppehållersökte sig.

§2 § 5a
ellersöka efter någon För gripaFör attatt personsom en

för efter denanhållas eller häk- sökaskall gripas, äratt som an-
för hållen eller häktad i sinmisstänkt för brott, utevarotas som

får polisman, efter tillståndföreskrivet lindri-vilket inte är en
undersökafyra år, enligt andra stycket,strajf fängelse iängare

brott, får transportmedelförsök till sådant varjeeller som passe-
plats.företas visshusrannsakan i trans- rar en

undersökning fårdet Tillstånd tillpå plats,portmedel viss om
meddelasfinns särskild anledning att anta om

för före-det brottet intesökte kan komma ärden attatt
fäng-lindrigare straffskrivetplatsen. änpassera

fyra är eller detelse i ärom
försök till sådant brottfråga om

samt
särskild anledningdet finns

eftersökte kom-denattatt anta
platsen.att passeramer

undersökningTillstånd till
längsta tidskall gälla för viss

och viss plats.

6 §
får vidareUndersökning

för söka eftergöras att en per-
skallson som

inställelse vidhämtas till
ellerrätten

delges stämning.
Även förundersök-sedan

under-fårhar avslutatsningen
söka efterförsökning göras att

häktad i sinnågon ärsom
utevaro.

Undersökning utrymmenav
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i 2§ 1 fär görassom avses
endast

den eftersökshos ellersom
där det finns synnerlig

anledning den sökteatt anta att
uppehåller sig.

För undersökning utrym-av
§ syftei 2 imen som avses

brottmål,delge stämning iatt
fordras dessutom det föratt

föreskrivet fängelse.brottet är

3 §
tillgängligI lägenhet, ärsom

för allmänheten eller plågar
tillhåll för lösdrivareutgöra

förbrytare sådanteller eller där
gods, eftersökes, plågarsom
uppköpas eller mottagas som

må för ändamål, sägspant, som
1 eller husrannsakan skei 2

jämväl fall däri änannat avses.

10 §
ändamål, i 1För sägssom

undersöknings-eller 2 äge
så ockledaren eller åklagaren

företaga undersökningpolisman
å ställe i 1 §änannat avses,

det icke tillgängligtäven ärom
för allmänheten.

Kroppsvisitation och kropps-
besiktning

§ 7 §11
förundersökning fårOm det finns anledning Underatt en

enlighet med vad ibrott har begåtts pä ianta att ett angessom
genomföras.vilket fängelse kan följa, får 8 § kroppsvisitation

kroppsvisitation på Med kroppsvisitationdengöras avses
undersökning kläderskäligen kan misstänkas för en avsom

någon bär påbrottet för söka efter föremål och sigannatatt som
kan i beslag ellertas samtsom an-
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för omständig- mindreutröna ingripandeattnars en un-
heter kan betydelse dersökning kroppens yttre.som vara av av
för utredning brottet.om

denAnnan skäligenän 8 §som
kan misstänkas för brottet får Kroppsvisitation får, detom
kroppsvisiteras, det finns föreskrivet fängelse för brot-ärom
synnerlig anledning genomföras syfteiatt anta att tet, att
det därigenom kommer söka efter föremål fåratt an- som
träjfas föremål kan i beslag elleritas tassom
beslag eller det är reda på omständigheteratt taannars av
betydelse för utredningen kan ha betydelse för ut-om som
brottet. redning brottet.om

Med kroppsvisitation Kroppsvisitation fåravses en avse
undersökning kläder och den skäligen miss-ärav som

någon bär på sig tänkt för brottet ellerannat som
väskor, paket och andra det finnssamt av annan, om syn-

föremål någon har med sig. nerlig anledning att anta attsom
åtgärden kommer leda tillatt
det avsedda resultatet.

Egendom påträjfas isom
samband med kroppsvisi-en

fårtation undersökas de syfteni
i första stycket.som anges

§12 9 §
Den skäligen kan Under förundersökning fårmiss-som en

tänkas för brott på vilket enlighet med vadi iett som anges
fängelse kan följa, får kroppsbe- § kroppsbesiktning10 ge-
siktigas för ändamål nomföras.som anges
i 11 Med kroppsbesiktning avses

Med kroppsbesiktning ingripande under-1avses en mer.
undersökning människokrop- sökning kroppens änyttreav av

och tagandeinre i 7 § kroppsvisita-yttre samtpens som avses om
från människokroppen tion,av prov

och undersökning sådana tagande hårprov, hud-av av
kroppsbesiktning fårEn blodprovsalivprov ochprov. prov,

inte utföras så den under- andra provtagningaratt samt som
sökte riskerar framtida ohälsa kräver undersökninginte en av
eller skada. kroppens inre samt

Den skall kroppsbesikti- undersökning kroppenssom av
får förhållas kvar ända- inre tagande från männis-samtgas

målet till eller, kokroppen andratimmar änupp sex av prov
det finns synnerliga skäl, iom som avses
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får intekroppsbesiktningytterligare timmar. Ensex
undersökteså denutföras att

ellerframtida ohälsariskerar
skada.

§10
fårKroppsbesiktning genom-

föras syftei att
fårefter föremålsöka som

beslag elleritas
på omständigheterredata

förbetydelsekan ha ut-som
redning brottet.om

iKroppsbesiktning angessom
fåroch 2första stycket 19 §

avse
skäligen miss-den ärsom

dettänkt för brottet, ärom
för brottet,föreskrivet fängelse

eller
det för brottetannan, om

två årföreskrivet fängelse iär
det finnseller däröver och

anledningsynnerlig attatt anta
tillledaåtgärden kommer att

det resultatet.avsedda
iKroppsbesiktning angessom

får9 § första stycket 3 avse
skäligen miss-den ärsom

fördetbrottet,förtänkt om
ifängelseföreskrivetbrottet är

ellereller däröver,ärtvå
brottetdet föromannan,

lindrigareföreskrivetinte är
ochtvå årfängelse istraff än

anledningsynnerligfinnsdet att
åtgärden kommer attanta att

avsedda resultatet.till detleda
kropps-vidProver tas ensom

undersökasfårbesiktning om
för utredningbehövsdet om

brottet.
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Behörig beslutsfattare

4 § 11 §
Förordnande husrannsa- Frågor användandeom om av

kan meddelas, falli tvångsmedel enligt 7 ochutom som
i tredje stycket, under- 9 åklagare,prövasavses av av annan

sökningsledaren, åklagaren eller förundersökningsledare eller
Förordnanderätten. hus- polisman enligt vad isägsom som

rannsakan för delgivning fråga12 En tvångsmedelav om
stämning i brottmål skall alltid får också påprövas rättenav
meddelas Kan i yrkande åklagaren.rätten. annatav av
fall husrannsakan bli Frågor tvångsmedel skallantas av om

omfattning eller medföra eller, bråds-istor prövas rättenav
synnerlig olägenhet för den hos kande fall, åklagaren, detav om
vilken åtgärden företas, bör, finns risk för detattom genom

fara i dröjsmål, åtgärdenär åtgärden kommer röjasatt
inte vidtas förord-rättens uppgifter omfattasutan som av
nande. tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 §

Fråga husrannsakan får tryckfrihetsförordningen ellerom
på yrkanderätten 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrund-ta upp av

undersökningsledaren eller åkla- lagen, eller
Efter åtalet får andra uppgifter skriftligarätten igaren.

på yrkande målsägandeäven handlingar och i annatav som
eller självmant sådan enligt 27 kap. 6 intefår14 §§ta upp en -

fråga. Fråga husrannsakan i beslag.tasom
för delgivning stämning iav
brottmål själv-rättentas avupp

eller på yrkande polis-mant av
myndighet eller åklagaren.

Förordnande husrannsa-om
kan för eftersökande denav som
skall häktas enligt beslut som

i 24 kap. § tredje17avses
stycket eller hämtas till instäl-
lelse vid meddelasrätten av
polismyndighet eller polisman
enligt bestämmelser i polislagen
1984:387.
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§12§5
undersökningförordnande, FrågorUtan sägs en-som om

företa och §§får polisman hus- 4i 4 ligt 3 prövas rätten,av
förunder-ellerfara i dröjs- åklagarenrannsakan, är annanom

Även polis-gäller sökningsledare.mål. Vad sagts ensom nu
frågorfår sådanahusrannsakan för delgivning prövaav man

undersökningenbrottmål.stämning i ut-avserom
§ 2 elleri 2som angesrymmen

brådskande fall.det år ettom
tillstånd till under-Frågor om

§sökning enligt 5 prövas av
bråds-eller,åklagaren irätten,

förunder-kande fall, av annan
sökningsledare.

kroppsvisitationFrågor om
enligt 7 § rätten,prövas av

förunder-åklagaren eller annan
bråds-eller, isökningsledare

kande fall, polisman.av
Frågor kroppsbesiktningom

första stycket eller 2enligt 9 § 1
åklagaren,prövas rätten,av

förundersökningsledareannan
brådskandeeller, det är ettom

någonfall och åtgärden avser
misstänkt,skäligenär avsom

polisman.
kroppsbesiktningFrågor om

enligt 9 § första stycket 3 prövas
åklagaren,ellerrätten omavav
någoningripandet ärsomavser

detellermisstänktskäligen om
fall.brådskandeär ett

13 §
undersökningFrågor en-om

Även6 §ligt rätten.prövas av
sådanafårpolisman prövaen

undersökningenfrågor avserom
2§ 2iutrymmen som anges
bråd-detövrigteller i är ettom

fall.skande
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Förfarandet vid verkställighet
beslut tvångsmedelav om

6 §
Vid husrannsakan må olägen-

het eller skada förorsakas
vad oundgängli-utöver ärsom

nödvändigt.gen
Rum eller förvaringsställemå,

det erfordras, medöppnasom
våld. såHar skett, skall det
efter förrättningen på lämpligt

äter tillslutas.sätt
Husrannsakan må sär-utan

skilt skäl verkställas mellan
klockan nio eftermiddagen och
klockan förmiddagen.sex

7 § 14 §
Vid husrannsakan skall såvitt Undersökning enligt detta

möjligt förrättningsman- kapitel utförs polisman.ett av av en
anmodat trovärdigt vittne Han får anlita biträde detnen om

Förrättningsmannen behövs förnärvara. undersökningenatt
anlita erforderligtäge biträde skall kunna genomföras. Måls-

sakkunnig eller äganden och hans ombud fårav annan.
Den, hos vilken husrannsakan också närvarande, detvara om

företages, eller, han väsentlig betydelse förärär ut-om av
tillstädes, hans hemmavarande redningen.
husfolk skall erhålla tillfälle Den berörs undersök-att som av
övervaka förrättningen så ock ningen har rätt närva-att vara

tillkalla vittne, dock rande. Han skall därför beredasatt utan att
undersökningen därigenom tillfälle och harnärvaraatt
uppehålles. Har varken ocksåhan tillkalla vittnerätt att ett
eller någon hans husfolk inte undersökningen därige-av om

Äreller dem tillkallat vittne skulle uppehållas. detav nom
närvarit, skall han, så frågadet undersökningsnart ut-om av
kan ske för utredning- i 2 § krävs1utan men rymmen som avses

underrättas den vidtagna dock dröjsmålet skulle med-atten, om
åtgärden. föra väsentligt för utred-men

Vid förrättningen mä målsä- ningen, för undantag skall fäatt
gande eller hans ombud tillåtas från skyldighetengöras att

för tillhandagå beredanärvara tillfälleatt att atten person
med nödiga upplysningar; dock och tillkalla vittne.närvara att
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Ãklagareskall tillses, målsäganden eller förun-att annan
eller ombudet icke i vidare mån dersökningsledare får förordna

för ändamålet erfordrasän den berörs under-att som av
vinner kännedom förhållan- sökningen inte skall ha rättom att
de, därvid närvarande och hansom yppas. attvara

inte skall ha tillkallarätt att
vittne, detta synnerligärom av
vikt för förundersökningen om

allvarligt brott.ett
Den har företagitsom en un-

dersökning i 2 § 1som avses
hos någon inte har varitsom
närvarande, skall underrätta
den berörde åtgärden. Un-om
derrättelsen skall lämnas genast,

det inte särskilda skålom av
kan motverka syftet medantas
åtgärden.

§13 15 §
Beträffande kroppsvisitation Kroppsvisitation utförs av en

och kroppsbesiktning skall i till- polisman.
lämpliga delar gälla vad i 3 Kroppsbesiktning enligt 9 §a,

8 och 9 §§ föreskrivet förstaär stycket 1 eller 2 utförsom av
Ärhusrannsakan. fara dröjs-i polisman, läkare elleren en en

mål, får kroppsvisitation och sjuksköterska. En polisman får
kroppsbesiktning beslutas dock inte blodprov. Kropps-taav
polisman. besiktning enligt 9 § första

Förrättning, Stycketår 3 utförs läkare.merasom av av en
väsentlig omfattning, skall utför kroppsvisita-Den som
verkställas inomhus och i avskilt kroppsbesiktningtion eller får

Verkställes den biträde det föranlita behövsrum. av annan om
läkare, skall såvittän möjligt åtgärden skall kunnaett att ge-
förrättningsmannen anmodat nomföras.av

trovärdigt vittne Blod-närvara. skall kroppsvisiterasDen som
må än eller kroppsbesiktigas hartagas rättprov av annan

läkare eller legitimerad sjuk- tillkalla vittne, detatt ett om
sköterska. Annan ingående uppehållainte skulle undersök-mer
undersökning må utföras endast ningen på sådant detsättett att

läkare. skulle till för utred-av vara men
Kroppsvisitation eller kropps- ningen.

besiktning kvinna får inte Kroppsvisitation och kropps-av en
verkställas eller bevittnas besiktning bör, det finnsinteav an- om
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utförassärskilda skäl däremot,läkare eller legi-kvinna,ännan
och bevittnassjuksköterska. Kropps-timerad personer avav

undersöktedeninnebär könenbartvisitation att samma somsom
sjukvårdspersonal,har med ellerföremål kvinna omavensom

skulle uppfattaden berörsoch kroppsbe-undersökssig som
integritetskrän-det särskiltenbart innebärsiktning somsom

dock verk- kandeblodprovstagning får motsattatt avpersoner
Vid kropps-närvarande.könoch bevittnasställas ärman.av en

förstaavsesi 9 §besiktning som
endast sjuk-får dockstycket 3

vårdspersonal, eller annan som
denkönär som un-av samma

närvarande.dersökte, vara

16 §
skall kroppsvisiterasDen som

skyldigkroppsbesiktigaseller är
plats därmed till denföljaatt

Om hanskall företas.åtgärden
medpolismanfårvägrar taen

honom.
skall kroppsbesikti-Den som

såkvarskyldigär att stannagas
oundgängligenlänge det är

åtgärdenförnödvändigt att
genomföras, dockskall kunna

Denlängst timmar. somsex
får hållaskvarvägrar att stanna

kvar.

§J 78 §
hand-och andra slutnaBrevtelegrajförsän-ellerPost-

påtrajfas sambandieller lingarhandelsbokdelse, somannan
dettaåtgärd enligtmedantrájfashandling,enskild ensom

efter förord-kapitel fårhusrannsakan, må icke öppnasvid när-
elleråklagarenandeheller brevundersökas, rätten,avmare

förundersökningsledare.handlingsluteneller annanannan
iordningi änöppnas annan

stycket§ första27 kap. 12 sägs.
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Dokumentation

9 § 18 §
Över Överhusrannsakan skal l föras åtgärder enligt detta

protokoll, vari angives ända- föraskapitel skall protokoll.
målet med förrättningen och vad protokollet skall framgåAv
därvid förekommit. har beslutatvem som om

Den, hos vilken husrannsakan åtgärden,
företagits, på begäran grunden för beslutet ochåge er-
hålla bevis därom, innehållande tiden det har fattats,när

uppgift å det brott miss- eller vilka haräven vem som
tanken verkställt beslutet,avser.

åtgärden har riktat sigvem
mot,

förtidpunkten verkställig-
heten samt

vad har före-i övrigtsom
kommit.

Ansvarig för protokollatt
i frågaupprättas är om upp-

gifter J denisom avses -
har fattat ochbeslutet, isom

fråga uppgifter iom som avses
3 den har föransvaretsom-
verkställigheten.

Den hos vilken undersökning
har företagits eller den harsom
kroppsvisiterats eller kroppsbe-
siktigats har på begäranrätt att

åtgärden.bevis om

14 § 19 §
anhållen ellerAv den anhållen eller Av denär ärsomsom

häktad må fotografi och får fotografi och finger-finger- häktad
ocksåavtryck han Han fårock avtryck tas.tagas; vare

liknande ät-underkastad dylik åtgärd. underkastas annanannan
gäller ocksåVad gälle ock gärd. Vadsagts sagtsnu annan, nu

erfordras för det behövs för utred-det vinnandeom annan, om
för vilketutredning brott, ning brott,varå ärettav om om

fängelse följa. fängelse.kan föreskrivet
bestämmelser åt-Närmare bestämmelser Närmare omom

meddelasåtgärd, här meddelas gärd, härsom avses,som avses,
regeringen.regeringen.av av
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15 §
författningHava lag elleri

avvikande bestämmelsergivits
husrannsakan, kroppsvisita-om
eller kroppsbesiktning,tion vare

de gällande.
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2 Förslag till lag ändring i lagen l952:98 medom
särskilda bestämmelser i vissatvångsmedel brottmålom

Härigenom föreskrivs 3 5 §§ lagen 1952:98 med särskildaatt -
bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmål skall ha följandeom
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Beslag må läggas ä sådant Beslag må läggas å sådant
skriftligt meddelande skriftligt meddelandesom om- som om-
förmäles i 27 kap. 2 § andra förmäles i 27 kap. 13 § rätte-
punkten rättegångsbalken, ändå gångsbalken, ändå för brottetatt

för brottet stadgat lindri- stadgat lindrigare straffär är änatt
straff fängelse i två år. fängelse i två år.ängare

Förordnande enligt 27 kap. Förordnande enligt 27 kap.
9 § rättegångsbalken kvar- §21 rättegångsbalken kvar-om om
hållande försändelse må, hållandedär försändelse må, därav av
det kan befaras inhämtande det kan befaras inhämtandeatt att

medförabeslut skulle beslut skulle medförarättens rättensav av
sådan tidsutdräkt sådaneller tidsutdräkt ellerannan annan
olägenhet, väsentlig olägenhet, väsentligär ärsom av som av
betydelse för med-utredningen, betydelse för utredningen, med-

undersökningsledaren delasdelas undersökningsledarenav av
eller åklagaren. sådant fall eller åklagaren.I sådant fallI
skall anmälan i tredje skall anmälan i tredjesom avses som avses
stycket paragraf paragrafstycketav samma av samma

hos den meddelat hos den meddelatgöras görassom som
förordnandet; denne har jämväl förordnandet; jämväldenne har
den prövningsskyldighet den prövningsskyldighetsom som

omförmäles.där omförmäles.där
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§5
Tillstånd enligt 27 kap. Tillstånd enligt 27 kap.rätte- rätte-

gângsbalken till hemliggångsbalken till hemlig teleav- teleav-
hemliglyssning eller hemlig teleöver- lyssning eller teleöver-

vakning får meddelas, vakning får meddelas,även även omom
brottet inte omfattas 27 kap. brottet inte omfattas 27 kap.avav
18 eller 19 § rättegångsbalken. 31 eller 32 § rättegångsbalken.

det befaras inhämtande tillstånd till hemligKan rättensatt av
teleavlyssning eller hemlig teleövervakning skulle medföra sådan

förfördröjning eller olägenhet, väsentlig betydelseär avannan som
får åtgärden åklagaren.utredningen, tillstånd till ges av
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3 tillFörslag lag ändring i 1960:418 strafflagenom om
för varusmuggling

Härigenom föreskrivs 18 1960:418 straff för§ lagenatt om
varusmuggling skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För eftersökande eftersökandeFörav egen- av egen-
dom, kan dom, kanantagas antagassom vara som vara
enligt denna lag förverkad, må förverkad, måenligt denna lag
polisman, tulltjänsteman och polisman, tulltjänsteman och
tjänsteman vid kustbevakningen tjänsteman vid kustbevakningen

företaga förordnandeförordnande hus- företaga hus-utan utan
magasin,rannsakan lägenhet, rannsakan i upplags-i som avses

bodarrättegångsbalken, och uthus. I övrigti 28 kap. 3 § äge
tulltjänsteman och tjänstemani magasin, upplagsbodarsamt
vid kustbevakningen i frågaoch uthus. övrigt tulltjäns-I äge om
brott, i denna lag,och tjänsteman vid kust-teman som avses

förordnandebevakningen i fråga brott, rätt att utansammaom
företaga husrannsakani denna lag, somsom avses samma
enligt rättegångsbalken tillkom-förordnande före-rätt att utan

polisman.husrannsakan enligttaga mersom
polis-nämnda balk tillkommer

man.
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till ändring i 1964:1674 Förslag lag lagen medom
särskilda lagöverträdarebestämmelser om unga

föreskrivs § lagen 1964:167 med särskildaHärigenom 35att
skall följande lydelse.bestämmelser lagöverträdare haungaom

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

ÄrÄr förför någon misstänktnågon misstänkt attatt
års ha begåttålder begått före femton ålderföre femton års ha

finnsfinns brott får, detbrott får, det sär-sär- ettett omom
skilda skäl, beslag, husrann-skilda skäl, beslag, husrann-

kroppsvisitation enligtkroppsvisitation enligt sakan ochsakan och
i och 28i och 28 bestämmelserna 27bestämmelserna 27

rättegångsbalken företasrättegångsbalken företas kap.kap.
den Vad i 27Vad i 27den motmot somunge. som unge.

åtalåtal 18 och 23 §§kap. och 8 §§ kap.7 sägssägs omom
verkan åtal inteverkan åtal inte ochoch att attom avom av

skall i stället bevis-skall i stället bevis- väcksväcks avseavse
förverkandeförverkande talan och talantalan och talan omom
sådan talansådan talanverkan verkansamt attattsamt avav

TvångsmedelTvångsmedel inte väcks.inte väcks. somsom
rättegångs-i 26 kap.26 kap. rättegångs- 24i 24 avsesavses --

balken får inte användas.får inte användas.balken
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5 Förslag till lag ändring i lagen 1974:1066om om
förfarande med förverkad egendom hittegodsoch m.m.

Härigenom föreskrivs 7 och 8 §§ lagen 1974:1066att för-om
farande med förverkad egendom och hittegods skall ha följandem.m.
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag gäller, följer bestämmelser i lag ellerannatom av
författning, egendomannan som

tillfallit pâ grund förverkande ellerstaten av
tillfallit enligt lagen 1938:121 hittegodsstaten ellerom
tagits i förvar enligt lagen tagits i förvar enligt lagen

1974: 1065 visst stöldgods 1974:1065 visst stöldgodsom om
ellerm.m. m.m.

får säljas enligt 27 kap.
27 § rättegångsbalken.

Gör ellerägaren Görrätts- ellerägaren rätts-annan annan
innehavare anspråk på egendom innehavare anspråk på egendom

tagits i förvar med stöd tagits förvari med stödsom av som av
lagen 1974:1065 visst lagen 1974:1065 visstom om
stöldgods skall den läm- stöldgods eller fårm.m. m.m. som

till honom efter beslut säljasut enligt 27 kap. 27 §nas rätte-av
polismyndigheten, den gångsbalken, skall den lämnasom
redan försålts eller förstörts. till honom efter beslutut av

polismyndigheten, denom
redan försålts eller förstörts.

Har egendomen eller förbättrats, densätt ärreparerats annat som
anspråkgör gällande enligt första stycket skyldig betala kostnadenatt

härför innan han utfår egendomen. Betalar han inom månad efteren
det särskild uppmaning därom delgivits honom, fåratt egendomen
försäljas i den ordning i denna lag.som anges
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8 §
egendomFörsäljningegendomFörsäljning somavsomav

stöd lagenförvar medtagits istöd lagenmedi förvartagits avav
stöldgodsvisst1974:1065stöldgodsvisst1974:1065 omom

enligtfår säljasellerstatsverkets räk-försker somm.m.m.m.
rättegångsbalken,§27 kap. 27ning.

räkning.försker statens
rättsinnehavareeller rättharförsålts,egendomen ägarenHar annan

influtitbeloppmed högreutgår dock änersättning. Dennatill som
kostnadenskallandra stycketi §fall 7Iförsäljningen.vid som avses

ersättningen.frånavräknasförbättringenför
efterrikspolisstyrelsenin tillersättningAnsökan som,gesom

ersättning.fråganärendet,utredning iverkställd prövar om
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6 Förslag till lag ändring i lagen 1975:295om
användning vissa tvångsmedel på begäranom av av

främmande stat

Härigenom föreskrivs § lagenl 1975 1295 användningatt om av
vissa tvångsmedel begäran främmande skall ha följandestatav
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
Är någon i främmande misstänkt, tilltalad eller dömd förstat dären

straffbelagd gärning, eller förs talan särskilt förverkande iom en
främmande får det efter framställning frånstat, den främmande staten
beslutas beslag eller kvarstad enligt vad föreskrivs i dennaom som
lag.

Beslag får föremål eller Beslag får föremål elleravse avse
skriftlig handling finns i skriftlig handling finns isom som
Sverige. Bestämmelserna i 27 Sverige. Bestämmelserna i 27
kap. 2 och 3 §§ rättegångsbal- kap. 6 14 §§ rättegångsbalken-
ken skall tillämpas. För efter- skall tillämpas. För eftersökande
sökande egendom är egendom underkastadärav som av som
underkastad beslag får husrann- beslag får husrannsakan företas
sakan företas enligt vad enligt vad föreskrivs i 28som som
föreskrivs i 28 kap. 1 och 3 kap. 3 § rättegångsbalken.
rättegångsbalken.
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1982:395iändring lagentill lagFörslag7 omom
övervakningpolisiärvidmedverkanKustbevakningens

Kustbevak-1982:395§ lagenföreskrivs 2Härigenom att om
lydelseföljandeskall haövervakningpolisiärvidmedverkanningens

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 §
denågonförövatsharbrottförekommeranledning motOm att av

kustbevakningenvidtjänstemanhari 1föreskrifter avsessom
tillkommerbefogenhetkustbevakningstjänsteman somsamma

polisman att
§kap. 3stöd 23medåtgärdoch vidtagaförhörhålla avannan

rättegångsbalken,stycketfjärde
rättegångs-8 §23 kap.med stödtill förhörnågonmed2. avta

balken,
rättegångs-stycket§ förstakap. 7stöd 24mednågongripa av

balken,
medhusrannsakanföretamed 4.husrannsakan4. företa

första§kap. 1228stödrättegångs-5 §28 kap.stöd avav
rättegångsbalken,styckettillåtgärden harbalken, omom

efter-syftetillåtgärden harskallden atteftersökasyfte att som
ellerskall gripasdensökabeslag.verkställaellergripas att som

beslag.verkställaatt
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8 Förslag till lag ändring i lagen 1984:151om om
punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs 15 § lagen 1984:151att punktskatterom
och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §
På den enskildes begäran skall från föreläggande eller revision

undantas
handling inte får i handling intetas får isom tassom

beslag enligt 27 kap. 2 § beslagrätte- enligt 27 kap. 6 13-
gångsbalken, rättegångsbalken,

2. handling med betydande skyddsintresseett handlingensannan om
innehåll på grund särskilda omständigheter inte bör komma tillav
någon kännedom.annans

Handling i första stycket 2 får undantas endastsom avses om
handlingens skyddsintresse dessär betydelsestörre än för kontrollen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar
föreläggandeäven lämna uppgifter.att
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1984:387polislageniändringtill lagFörslag9 om

1984:387polislagenfrågaföreskrivs iHärigenom om
gälla,upphöraskall§§och 2220 attdels att

betecknasskall§26 21betecknasskall19 §nuvarandedels att
34betecknasskall§och 22§32

lydelse,följandeskall haoch 343226,dedels att nya
före§ skall närmastföre 19 sättas nyarubriken närmastdels att

28 §föreskall närmast20 §före sättasrubriken nyanärmast25
34föreskall§ närmastföre 22 sättasrubriken nyaoch närmast
följandeskall ha28och25förerubrikerna närmastdels att nya

lydelse,
och312725,bestämmelser,införasskalli lagendetdels att nya -

lydelse.följande§§3635 av-

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

KroppsvisitationKroppsvisitation m.m.

§25
vadmedenlighetI angessom

kroppsvisitationfårlagdennai
genomföras.

kroppsvisitationMed avses
kläderundersökningJ aven. på sigbårnågonoch annat som

samt
ingripandemindre2. un-en

kroppensdersökning yttre.av
påträffas iEgendom som

kroppsvisita-medsamband en
undersökas.ocksåfårtion

26 §
med lagapolismanEn§19 som

berövaingriperstödmed laga attpolismanEn genomsom
någonavlägsnafriheten,omhän- någonellergriperstöd annars

inskränkapå sättellerfårnågonavlägsnar annatellerdertar
i anslut-fårrörelsefrihetnågonsingripandettillanslutningi

kroppsvisi-ingripandettillningdenidennekroppsvisitera
dennenödvändigutsträckning är terasom
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säkerhetsskäl för eller andra farliga föremålav att skallvapen
kunna hand, ellertas om

för hans identitet skall kunna fastställas.att
En polisman får också kropps-

visitera i den utsträckning det
behövs för söka efteratt vapen
eller andra farliga föremål som
är ägnade användas vidatt
brott liv eller hälsa, detmot om
med hänsyn till omständigheter-

kan sådantantas att ettna
föremål kan förklaras förverkat
enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

27 §
För söka efter föremålatt ett

enligt polismyndighetenssom
beslut eller i fall skallannat
omhändertas, får polismanen
kroppsvisitera

den beslutettsom om om-
händertagande riktar sig mot
samt

det finnsannan, om syn-
nerlig anledning att anta att
denne innehar det eftersökta
föremålet.

Kroppsvisitation får endast i
brådskande fall göras utan
föregående beslut polismyn-av
digheten.

Vad i dennasägssom para-
graf gäller inte kroppsvisitation
för eftersökande föremålav som
får beslag.itas
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tillbefogenheterSärskildatill hus-befogenheterSärskilda un-
dersökningaråtgär-liknandeochrannsakan

der

28 §
vadmedenlighetI angessom

undersökningfårlagdennai
göras av

liknandeochhus, ut-rum
förvarings-slutnasamtrymmen

ochutrymmen
tillgängligaallmänt utrym-

förvaringsutrymmen sommen,
områdenslutnainte är samt

allmäntinteutomhus ärsom
tillgängliga.

29 §20 §
föremåleftersökaFör ettefter attsökaFör att personen

polismyndighetensenligtomhän-skallstödmed laga somsom
skallfallibeslut ellerbereda annatpolismanfårdertas en

polismanfåromhändertaseftersöktestill dentillträde ensig
28enligtundersökningföretahus,tillellerbostad annat rum

Undersökningeller utrymmentillhörställeeller avsom
får28§ I görasiDetsam-honom.disponeras avsessomav

endastlokalfrågagäller i enomma
beslutdenhosallmän- ettförtillgänglig omsomärsom

riktar sigomhändertagande motskälsynnerligadetFinnsheten.
förvaringsutrymmenocheljesteftersökte somden avattantaatt

ellerdisponerarhanfårsig hosuppehåller annan,
finnsdetdärtillträdebereda sig syn-annarspolismannen

anledningnerlig attantamotsvarande attsättPådit.även
påträjfas.föremålet kommerbereda sig attpolismanfår en

andraenligtundersökningEnellerbostadtilltillträde en
brådskandeiendastfårstycketsökaförställenågot attannat
föregåendeföretasfallpolisen utanföremålefter ett som

polismyndigheten.beslutellerlagstödmed avannanav
i dennaVad sägsomhänderta;skall para-författning som

under-vidgäller integrafdenharvad sagts omnysssom
eftersökandeförsökningföre-därvidgäller aveftersökte

beslag.får iföremålinnehavare. tasellermålets ägare som
någoneftersökaFör att som
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har intagits i kriminalvårds- 30 §en
anstalt efter ha dömts till En polisman får vidare företaatt
fängelse i minst fyra år och undersökning enligt 28 § för attsom
har avvikit får polisman söka efteren en person
undersöka transportmedel på enligt polismyndig-som
viss plats, den avvikne kan hetens beslut eller skälannatom av

allvarlig fara skall omhändertasutgöra ellerantas en annars
för liv eller hälsa eller berövas friheten ellerannans
för rikets säkerhet och det finns med beslutettsom avses
särskild anledning handräckning.att anta att om
den avvikne kan komma Undersökningatt utrymmenav

platsen. En polisman i 28 § 1 får göraspassera som avses
har befogenhet för endastattsamma
söka efter någon genomgår I hos den eftersökte ellersom .
psykiatrisk tvångsvård eller där det finnssom annars syn-
överlämnats till rättspsykiatrisk nerlig anledning denatt anta att
vård och från eftersökteavvikit kommer påtråjfas.attsom en
sjukvårdsinrättning, det med En undersökning enligt andraom
hänsyn till omständigheterna stycket får endast brådskandei
finns särskilda skäl fall vidtas föregåendeatt anta att utan
den avvikne allvarlig beslututgör polismyndigheten.en av
fara för hälsaliv eller Vad i dennasägsannans som para-
eller för rikets säkerhet. graf gäller inte vid under-

En åtgärd förstai sökning för eftersökande densom avses av
eller andra stycket får endast får gripas, anhållenärsom som

fara dröjsmål vidtasi eller häktadär i sin utevaro,om som
föregående polis-beslut skall hämtas till förhör ellerutan av

myndigheten. detEndast inställelse vid domstol.om
finns särskilda åtgärdenskäl får
vidtas mellan kl. 21.00 och 31 §
6.00. söka efterFör någonatt som

frågaI husrannsakan för har avvikit från kriminal-om en
eftersökande föremål vârdsanstalt efterär ha dömtsattav som
underkastat beslag och den fängelsetill i minst fyra år fârav

skall gripas, anhållas eller polisman, efter tillståndsom en
häktas eller hämtas till förhör enligt andra stycket, undersöka
eller inställelse vid domstol finns varje transportmedel som passe-
bestämmelser i rättegångsbal- viss plats.rar en
ken. Tillstånd till undersökning får

meddelas
det kan denantas attom

avvikne allvarlig farautgör en
för liv eller hälsa ellerannans

653 15-0448
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säkerhetför rikets samt
särskilddet finns an-om

ledning den avvikneatt anta att
platsen.kan komma att passera

ochVad i förstasägssom
också vidandra styckena gäller

efter harsökande person somen
sjukvårdsinrätt-frånavvikit en

genomgår psykiat-ning där han
rättspsyki-tvångsvård ellerrisk

Tillstånd till under-atrisk vård.
meddelasdocksökning får

finns särskildadetendast om
avviknedenskäl att attanta
förallvarlig farautgör an-en

förhälsa ellerliv ellernans
säkerhet.rikets

undersökningTillstånd till
tid och vissgälla för vissskall

plats.
tillståndFrågor prövas avom

polismyndigheten.

§32§21
iUndersökningfår också beredapolismanEn avsessom

28 § fårhus, görastillträde tillsig ett rum
finns anledningdär detdet finnsställe, atteller annat om

någon hardet finnsdär harnågonanledning attantaatt somanta
medvetslöselleravliditmedvetslös eller ärelleravlidit är som

oförmögenellertillkallaoförmögen attatt annarsannars
elleråtgärd får tillkalla hjälpsådanhjälp. En

förnödvändigtdetnödvän- ärdetvidtas när äräven om
någonefterspaning ärefterspaning någonfördigt somavav

kandenneförsvunnen,denneförsvunnen, antasär omomsom
hjälp ellerbehövahjälp.behövakan antas

oundgängligendet ärom
polisen iförnödvändigt att

fullgöraskall kunnaövrigt en
ellerskyddandeuppgift deni

verksamheten.hjälpande
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Särskilda befogenheter i den skyddande och förebyggande
verksamheten

22 § 34 §
Kan särskilda skäl risk Om det särskilda skälav av

föreligga något brott, föreligga risk för någotatt attanses anses
innebär allvarlig fara för allvarligt brott, innebärsom som

liv eller hälsa eller för omfattan- fara för liv eller ellerhälsa för
de förstörelse egendom, omfattande förstörelseav av egen-
kommer förövas viss dom, kommer förövas påatt atten en
plats, får polisman i syfte viss fårplats, polisman iatten en
avvärja brottet eller bereda syfte avvärja brottet elleratt
skydd detta bereda skydd dettamot mot

bereda sig tillträde till i anslutning till denna platsett
hus, eller ställe för sådan undersökninggöraannatrum en

söka efter sprängmedel, 28§ föri sökaatt attsom avses
eller något farligt efter sprängmedel, ellerannatvapen vapen

föremål, något farligt föremål,annat
2. eller kroppsvisitera ochavstängd, utrymma var en

förbjuda tillträde till hus, befinner sig på platsen förett som
eller ställe, meddela söka efter sådana farligaannat attrum

förbud flyttande visst föremålmot samtav
föremål eller trafik med förbjuda tillträde tillmot ett
visstkommunikationsmedel eller hus, eller liknande utrymmerum
vidta någon åtgärd.sådan eller område utomhus, med-ettannan

Föreligger allvarlig risk för dela förbud flyttandemot av
brott första stycket,i visst föremål eller trafikmotsom avses
får polisman för söka med visst kommunikationsmedelatten
efter föremålfarligt elleräven vidta någon sådanett annan
kroppsvisitera åtgärd.personer som
uppehåller sig på platsen. åtgärdEn i dennasom avses

åtgärdEn i denna paragraf får endast i brådskandesom avses
paragraf får endast fara äri fall vidtas föregåendeutanom
dröjsmål föregåendevidtas polismyndigheten.beslut Enutan av
beslut polismyndigheten. har beslutatpolismanav som om

åtgärd enligt första stycket 3en
anmälaskall det tillsnarast

polismyndigheten, som ome-
delbart skall åtgärdenpröva om

bestå.skall
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§35
En polisman får kroppsvisite-

och befinner sigra var en som
på plats, i syfte sökaviss atten
efter föremål ägnadeär attsom

vid brottanvändas som vapen
eller det finnsliv hälsa,mot om

särskild anledning att anta att
sådana föremål påträfasskall
och det föreligger överhäng-om

för skallande risk de kommaatt
till brottslig användning på eller

anslutning denna plats.i till
åtgärdI samband med en

enligt första stycket får polis-en
också undersöka trans-man

portmedel och förvaringsutrym-
har begagnats avmen som

förstaipersoner som avses
stycket.

36 §
skälKan det särskildaav

överhängan-föreligga enanses
brott kommerde risk för att ett

förövas, får polisman, iatt en
förhindra brottet, till-syfte att

omhänderta egendomfälligt som
användning vidkan komma till

brottet.
beslutatpolisman harEn som

omhändertagande av egen-om
detskall skyndsamt anmäladom

omhän-till förman. Harsin
redan upphörtdertagandet inte

skall förmannen omedelbart
bestå.det skallpröva om

Omhändertagen egendom
detskall återlämnas så snart

finns skäl för omhänderta-inte
får dockgandet. Egendomen

hållas under längre tidinte kvar
24 timmar.än
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táxeringslagen10 Förslag till lag ändring i 1990:324om

Härigenom föreskrivs 13 § taxeringslagen 1990:324 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §
Pâ den enskildes begäran skall från föreläggande eller revision

undantas
handling inte får i handling inte får itassom tassom

beslag enligt 27 kap. §2 beslagrätte- enligt 27 kap. 6 13 §§-
gångsbalken, rättegångsbalken,

handling med betydande skyddsintresse handlingensettannan om
innehåll på grund särskilda omständigheter inte bör komma tillav
någon kännedom.annans

Handling i första stycket 2 får undantas endastsom avses om
handlingens skyddsintresse dess betydelseär större för kontrollen.än

Bestämmelserna förstai och andra styckena gäller i tillämpliga delar
föreläggandeäven lämna uppgifter.att
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1994:466ändring i lagentill lagFörslag11 omom
beskattningsförfarandetisärskilda tvångsåtgärder

särskilda1994:46616§ lagenföreskrivsHärigenom att om
följande lydelse.skall habeskattningsförfarandetitvângsåtgärder

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§16
Åtgärder inteden enskildes begäranomfattardenna lagenligt

får ihandling intefår ihandling inte tastas somsom
6 13 §§enligt 27 kap.beslag§enligt 27 kap. 2beslag rätte- -

rättegångsbalken,gångsbalken,
hand-skyddsintresse,betydandemedhandling2. ett omannan

kommainte böromständighetersärskildainnehåll på grundlingens av
kännedom.till annans

endastfår undantasstycketi första 2Handling omavsessom
kontrollen.förbetydelsedessskyddsintressehandlingens änär större
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12 Förslag till lag iändring tullagen 1994:1550om

föreskrivsHärigenom 76 1994:1550 skall§ tullagen haatt
följande lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

76 §
På den enskildes begäran från föreläggandeskall eller revision

undantas
handling inte får i fårhandling inte itas tassom som

beslag enligt 27 kap. § 62 beslag enligt 27 kap. 13rätte- -
gångsbalken, rättegångsbalken,

handling med betydande skyddsintresse handlingensettannan om
innehåll på grund särskilda omständigheter inte tillbör kommaav
någon kännedom.annans

Handling i första stycket fâr2 undantas endastsom avses om
handlingens skyddsintresse dess betydelse för kontrollen.överväger

Bestämmelserna första och andrai styckena gäller i tillämpliga delar
föreläggande uppgifter.lämnaäven att
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1 Inledning

1.1 Utredningens direktiv

Polisrättsutredningen tillsattes i augusti 1991 för denöveratt se
rättsliga regleringen polisens befogenheter för förhindra brottattav
och på upprätthålla allmänsätt ordning och säkerhet dir.annat
1991:52. Uppdraget omfattade polislagens bestämmelseräven om
kroppsvisitation och husrannsakan i 19 22 §§. I 1993 fickmars-
utredningen tilläggsdirektiv dir. 1993:33 i uppdrag ocksågenom att

behovetöverväga ändra reglerna i rättegångsbalken beslag,attav om
husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Beträffande
bakgrunden till det uppdraget anförde chefen för Justititedepar-senare

tilläggsdirektiveni bl.a. följande:tementet

Reglerna i 27 och 28 kap. RB kvarstår i huvudsak oför-
ändrade sedan rättegångsbalkens tillkomst. Reglerna har varit
föremål för enda översyn.en

År 1978 tillkallades kommitté för tvångsme-överatten se
delsregleringen förundersökningvid i brottmål. Kommitténs
huvudförslag särskild tvångsmedelslag SOU 1984:54om en
ledde inte till lagstiftning. Däremot infördes på förslag av
kommittén uttrycklig reglering i rättegångsbalken jfren

1988892124 den s.k. proportionalitetsprincipen.prop. av
En sådan regel infördes bl.a. vid husrannsakan 28 kap.
3 §.a

På tid har vissa reglerna beslag, husrannsa-senare av om
kan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning varit föremål för

förslagDeöversyn. lagts fram följande.ärsom
ÄndradeI departementspromemorian Ds 1991:56 regler

kroppsvisitation och kroppsbesiktning, har kropps-om m.m.
visitation kroppsbesiktningoch blivit föremål för översyn ur
vissa aspekter. Bl.a. föreslås definition begreppeten ny av
kroppsvisitation. En lagrådsremiss kan inompresenteras

Åklagarutredningenkort. -90 har i sitt betänkande SOU-
1992:61 Ett reformerat åklagarväsende tagit bestämrnel-upp

i 27 kap. §7 andra och tredje styckena RB bl.a.serna om
förlängning åtalstiden vid beslag. Utredningen föreslår attav
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åtalstidenfall förlängningi vissa begäraskyldigheten att av
remissbe-Förslaget harskall upphävas.beslag skettnär

betänkandeTelelagsutredningensPå grundvalhandlats. av-
framdet nyligen lagtsTelelag harSOU 1992:70 en

ändringarvissainnehåller förslag tilllagrådsremiss avsom
Televerketsföranleds bl.a.Förslagenbeslagsreglerna. av

påmonopoletstatligaavskaffandet detbolagisering och av
sittDatastraffrättsutredningen föreslår iområde.detta -

och denInformation1992:110betänkande SOU nya
frågorprocessrättsligastraff- ochInformationsTeknologin -

och husrannsa-beslagändringar i reglernavissa omm.m.
remiss.skickatsFörslaget harkan. ut

särskildatidigarenämndefinns jagpolislagenI som
År 1991 be-tvångsingripanden.olikabestämmelser om

den1991:52regeringen dir. översynslutade avom en
för-förbefogenheterpolisensregleringenrättsliga attav

ordningallmänupprätthållaochhindra brott sättannat
för uppdraget.tillkalladessärskild utredaresäkerhet. Enoch

maj 1993. Iutgångenavslutat föreUppdraget bör avvara
polisla-komma inanledningutredarenarbete harsitt att

ihusrannsakankroppsvisitation ochbestämmelser omgens
rättegångs-såuppdragetdirektiven§§. I19-22 avgränsas att

denbehandlas endast itvångsmedel börreglerbalkens om
ocksåfunktionerstraffprocessuellasidan sinade vidmån av

för polisensbetydelseomedelbarövrigt kani vara av
avvärja brott.uppgiftenförbl.a.möjligheter attatt svara

departementschefen vidare:anfördereformbehovetfrågaI om

rättegångs-kritikframförtshar detolika sammanhangI mot
Riks-husrannsakan.beslag ochbl.a.regleringbalkens av

tillfällen överläm-flertalvidJO harombudsmändagens ett
behovJO har pekati vilkatill regeringenbeslut av ennat

91-4026,91-3022,91-1825,85-229,reglerna dnrreform av
RÅ ochRiksåklagaren92-4056.och92-870, 92-3721

beslagreglernaocksåRPSRikspolisstyrelsen tar omupp
vissa frågorangåendeutredningihusrannsakanoch omen

7regeringen dentillinbrottslighetekonomisk som gavs
behovfall därpå radpekasutredningen1992. Ijanuari en

RÅSammanfattningsvisregler föreligger.ändrade anserav
för allmän översyntidenRPSoch äratt avenmogennu

detOckså i övrigt haroch beslag.husrannsakanreglerna om
bl.a.från polisen,tvångsmedelsreglernakritikframförts av
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i skrivelse till regeringen från Stockholmspolisenen
dnr 92-870.

För belysa några de tillämpningsproblematt av som
förekommer skall jag något beröra antal de förhållan-ett av

RÅden tagits i JOzs beslut och i utredningen frånsom upp
och RPS.

När det gäller reglerna husrannsakan hävdas det attom
reglerna har ålderdomlig konstruktion demgören som
svårtillgängliga. Detta gäller särskilt reglerna husrannsa-om
kan hos den misstänkt.än En frågaär ärannan som annan
hur handlingar och andra föremål frivilligt överlämnatssom

åklagaretill eller polis skall hanteras liksom frågan hur s.k.
samtycke till husrannsakan skall bedömas. När det gäller den
s.k. tillhållsbestämmelsen 28 kap. 3 § RB detgörs- -
gällande den otidsenlig och därför svårtillämpad.äratt

Problemen med beslagsreglerna består i mångamest att
frågor oreglerade. Ett sådantär problem fråganär om
fotokopiering beslagtagna handlingar. Ett problemannatav

regelsystemet vid hävande beslag.är gällerDet bl.a.av
regleringen kring vilka möjligheter åklagare har påatten

föremål i beslag beslaget har hävts domstolnytt ta ett om av
eller åtalsfristen har gått Problem uppkommer ocksåut.om
kring dokumentationen beslagtaget gods förvaringenochav

godset.av
När det gäller kroppsvisitation och kroppsbesiktning detär

främst förutsättningarna för dessa åtgärder aktuella.ärsom
Hit hör också det vid husrannsakan använda rekvisitet skälig

RÅmisstanke. påpekas från ochDet RPS det finns behovatt
problemenanalys kring detta centrala rekvisit.av en av

I det här sammanhanget uppmärksammasbör det ävenatt
finns kritik, särskilt från polishåll, de nuvarandemot att
tvångsmedelsreglerna i tillämpningen i vissa fall fått en
alltför restriktiv tolkning, vilket enligt polisen varit till men
för effektiv brottsbekämpning. Det bör också nämnas atten
Polisrättsutredningen enligt undervad hand kommit tillsom
min kännedom i sitt arbete identifierat vissa problem även

det gäller rättegångsbalkens tvångsmedelsregler.när
De flesta reglerna beslag, husramisakan, kroppsvisita-om

tion och kroppsbesiktning kvarstår oförändrade sedan
rättegångsbalkens tillkomst. kritik framförtsDen tydersom
på reglerna i dag antingen kan svårtillämpade elleratt anses
i otillräcklig utsträckning beaktar moderna förhållanden. Mot
denna bakgrund jag det dagsär överatt attanser nu se
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kroppsvi-beslag, husrannsakan,rättegångsbalkens regler om
kroppsbesiktning.sitation och

utredningsupp-departementschefen beträffandeAvslutningsvis anförde
draget:

framhållasför uppdraget börutgångspunktallmänSom en
enskildes intresse skyddtillgodose denreglerna måsteatt av

uppfylla de kon-och rättssäkerhetför sin integritet samt
mänskligaangående deSverige gjortventionsåtaganden

utformas så debör vidarerättigheterna. Reglerna att svarar
användningeffektivi dag ställerkrav samhälletdemot en

måste också utformastvångsmedlen. Deaktuellade motav
intetvångsmedelsreglerrättegångsbalkensbakgrund attav

påställer kravsituationer. Dettatillämpas i pressadesällan
måste ocksålättillämpade. Manochreglerna klaraäratt

användningfattar beslutdenbeakta ettatt avomsom
underfatta sitt besluttvångsmedel ofta är tvungen att

ofta bristfälligt.beslutsunderlagoch på ärtidspress ett som
vadkartläggning deingåutredningsuppdraget börI aven
i denbristeruppfattarmyndigheternatillämpande som

för kart-utgångspunktnaturligregleringen. Enrättsliga
RÅ framförtRPSJO, ochden kritikläggningen motär som

regleringen.nuvarandeden
Översynen rättegångsbalkens reglerbör omfatta om

kroppsbesiktning,kroppsvisitation ochhusrannsakan,beslag,
reglerde delar dessainte omfattai principden bör avmen

Tvångsmedels-förföremålhar varitnyligen översyn.som
omfattasbörrättegångsbalkenlagarregleringen i andra än

föranleder det.rättegångsbalkenendast översynen avom
mellanberöringspunkterOtvivelaktigt finns det nära

polislagen. När detochrättegångsbalkenreglerna i nu
reglerrättegångsbalkensuppkommer behov överatt seav

kroppsbe-ochkroppsvisitationhusrannsakan,beslag,om
dentillnaturligt uppdragetdärförsiktning detär att ges

polislagensuppgifthar tillutredare översärskilde att sesom
bestämmelser.motsvarande
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1.2 Utredningens arbete

Utredningen lade i juni 1993 fram delbetänkande, Polisens rättsligaett
befogenheter SOU 1993:60. berördeBetänkandet reglerna i
polislagen, i huvudsak med undantag för bestämmelserna hus-om
rannsakan och kroppsvisitation. fortsatteUtredningen därefter sitt
arbete med reglerna i rättegångsbalken beslag, husrannsakan,om
kroppsvisitation och kroppsbesiktning de regler i polislagensamt som
har samband med dessa. i tidigareDe det betänkandet behand-nära
lade föreslagna 25 och 26 polislagen ihar detta betänkande
omarbetats redaktionella skäl.av

En utgångspunkt för utredningens arbete har varit den kritik mot
rättegângsbalkens tvångsmedelsreglering Riksdagens ombudsmän,som
Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen framförthar till regeringen och

i direktiven. för det första frågaDet beslutnämns ärsom om sex som
frånhar överlämnats Riksdagens ombudsmän till regeringen, nämligen

beslutJO:s den 24 januari 1985 dnr 2031-1984 med anledning enav
åklagares utlämna beslagtagna föremål sedan beslaget hadevägran att
hävts, beslut den 25 juni 1991 dnr 1552-1990 angående husrannsa-
kan på beslut den 29 oktober 1991 dnr 1551-1990restaurang,en
angående beslut husrannsakan hos spelklubbar beslut denom m.m.,
12 december 1991 dnr 2504-1989 angående husrannsakan hos en
bank, beslut den oktober 1992 dnr5 1233-1990 och 3274-1990

bl.a.angående tillämpningen 28 kap. 3 § rättegångsbalken vidav
polisiär störningsverksamhet i tillhåll beslut den 28 oktober 1992samt

polismyndighetsdnr 2044-1991 angående hantering omhän-en av
framgårdertagna fordon. Som direktiven har kritik också framförtsav

Riksåklagaren Rikspolisstyrelsen ioch utredning angående vissaav en
frågor ekonomisk brottslighet Stockholms polismyndighetsamtom av

skrivelsei angående fotograferapolisens befogenhet ochatt taen
fingeravtryck misstänkta under 18 år.av

Då utredningen inledde polislagenssitt medarbete överatt se
bestämmelser, skickade utredningen enkät till landets samtligaut en
polismyndigheter för uppfattadereda på bl.a. vad polisenatt ta som
brister i den rättsliga innehöll inte bararegleringen. Enkätsvaren
synpunkter på polislagens också påbestämmelser, reglerna iutan
rättegångsbalken. I remissvaren med anledning utredningensav
delbetänkande framfördes också värdefulla för detsynpunkter som var
fortsatta utredningsarbetet.

Under utredningens arbete har förekommit fortlöpande kontakterdet
med framför allt åklagare polismän. få ytterligareoch För att

tvångsmedelslagstift-synpunkter vad uppfattas brister isom som
ningen utredningen haft överläggningar företrädare förhar med ett
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flertal olika myndigheter, bl.a. Riksdagens ombudsmän, Justitie-
kanslern, Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Polishögskolan, Stats-
åklagarmyndigheten för speciella mål, Regionåklagarmyndigheterna i

ÅklagarmyndigheternaVästerås, iStockholm och i Göteborg,
PolismyndigheternaStockholm, Danderyd och Karlstad isamt

Stockholm och i Uppsala. Utredningen har vidare granskat dokumenta-
tion beslut husrannsakan, kroppsvisitation, kroppsbesiktningav om

Åklagarmyndigheten Polismyndigheternai Karlstad ochoch beslag vid
och i Göteborg.i Stockholm

samrått Godtrosförvärvsutredningen JuUtredningen har med
1993:11.

för kännedom överläm-Riksdagens ombudsmän har till utredningen
ingripanden i samband meddels beslut angående vissanat ett en

1992, dnr 1535-1992 ochfotbollsmatch JO:s beslut den 12 november
postkontrollärenden1572-1992, dels beslut angående beslag i s.k.ett

1355-1992. Rikspolisstyrelsen harbeslut den 22 juni 1993, dnrJO:s
angående kroppsvisita-överlänmat bl.a. skrivelsetill utredningen en

efter admini-eftersökande föremål skall omhändertastion för av som
medverkan vidskrivelse administrativ personalsstrativt beslut, en om

befogen-rörande ordningsvaktshusrannsakan skrivelsesamt enm.m.
polislagen. Polismyndighetenföreta kroppsvisitation enligt 19 §het att

bl.a. skrivelsehar till utredningen överlämnati Stockholm en
och skrivelse rörandehusrannsakan i vissa nödsituationerangående en

rättegångsbalken.tillämpningen 23 kap. 3 §av
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2 Gällande rätt

Utredningen har enligt tilläggsdirektiven huvuduppgift överattsom se
rättegângsbalkens regler beslag, husrannsakan, kroppsvisitationom
och kroppsbesiktning. Tvångsmedelsregleringen i andra lagar än

omfattasrättegångsbalken bör endast rättegångs-översynenom av
balken föranleder det. Av de ursprungliga direktiven följer att
utredningen också skall allmän reglernagöra översynen av om
polisens befogenheter förhindra brott och på upprätthållasättatt annat

säkerhet.allmän ordning och En redogörelse för gällande irätt
sistnärrmda hänseende finns i utredningens delbetänkande Polisens
rättsliga befogenheter SOU 1993:60, dock med undantag för de
bestämmelser har medsamband rättegângsbalkens reglernärasom om
husrannsakan, kroppsvisitation, kroppsbesiktning och beslag. dettaI
avsnitt kommer därförutredningen lämna kort redogörelse, inteatt en
bara för reglerna i och 28 kap. rättegångsbalken, för27 ocksåutan
liknande bestämmelser i polislagen och författningar.andra

I 2 kap. regeringsforrnen finns grundläggande förregler dennär
enskilde frihet får inskränkasmedborgarens på det isätt som anges
bl.a. rättegångsbalkens bestämmelser tvångsmedel. betydelseAvom

dessutom de internationella överenskommelser mänskligaär om
rättigheter bundet BlandSverige dessa det framför alltär ärsom av.
den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd
för dede mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna

intressehEuropakonventionen Europakonventionenär ärsom av
sedan den januari 1995 1994:1219.1 gällande SFS Dettasvensk rätt
kapitel omfattar också för de relevanta, grund-kort redogörelseen

Europakonventionenläggande bestämmelserna i och regerings-
fonnen.

1 Förutom i Europakonventionen finns mänskliga rättigheter också iregler om
Förenta Nationernas universella förklaring mänskliga rättigheterna FN-deom
förklaringen i den internationella 18 december 1966konventionen den med-samt om
borgerliga politiskaoch rättigheter FN-konventionen.
2 En grundligare innehåll finns i kapitel iredogörelse för Europakonventionens 3

utredningens Polisensdelbetänkande rättsliga befogenheter SOU 1993:60.
Konventionstexten återfinns i bilaga i2:1 betänkande.samma

79



Gällande rätt SOU 1995:47

2.1 Grundläggande regler tvångsmedelom

1 1 Europakonventionen
.

Enligt artikel 8:1 i Europakonventionen har och till skyddrättvar en
för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
Husrannsakan innebär ofta inskränkning i den föreskrivna tillrättenen
skydd för hemmet. skydd framförDetta allt bostad,avser en persons
dvs. det hus eller den lägenhet där faktiskt bor. Denpersonen
europeiska fördomstolen de mänskliga rättigheterna Europadom-
stolen har emellertid i fallet Niemietz Niemietz Tyskland, 1992-mot

omfattas12-15, 251-B advokatkontorA ävenansett att ettser. nr. av
13.skyddet i artikel

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning åtgärder inskränkerär som
till skydd för privatlivet. I skyddet för den personliga in-rätten

tegriteten ingår också skydd medicinska undersökningar, ävenmot
sådana mindre betydelse, psykiatriska undersökningar, kroppsvisita-av
tioner, undersökningar bagage och bilar, fotografering miss-av av

blodprovtänkta fingeravtrycktagande ochsamt av
inskränkningar i det i artikel föreskrivna enligt8:1 skyddet kan

artikel i8:2 Europakonventionen godtas endast under förutsättning att
de har stöd i lag och de i demokratiskt samhälle nödvändigaärettom
med hänsyn till landets säkerhet, den allmänna säkerheten,yttre
landets ekonomiska förebyggandetvälstånd, oordning och brott,av
hälsovården, skyddandet sedligheten eller andra fri-av av personers
och rättigheter.

Samtliga svenska bestämmelser husrannsakan syftei sökaattom
efter eller egendom torde kunna godtas med hänsyn till depersoner
inskränkningsändamål i artikel 8:2. bör emellertidDetsom anges
återigen framhållas Europakonventionen inte skyddar allaatt typer av
lokaler och många undersökningar i andra lokaler bostäder kanänatt

Ävenkonventionenföretas hänsyn till de svenska reglernautan om
kroppsvisitation och kroppsbesiktning torde kunna medaccepteras
hänsyn till vad i artikel 8:2.sägssom

3 Se Hans Danelius, Mänskliga rättigheter, cit. Danelius.5 uppl. 1993, 201även s.
4 Se P. Dijk G.J.H. Hoof, Theory Practice Europeanoch and of thevan van

Convention Rights,Human 2 uppl., 373 där anmärkta avgöranden från densamton s.
europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna.
5 i Niemietz kränkningAtt Europadomstolen fallet fann husrannsakan utgjordeatt en

till skydd för haft undersökningenhemmet bl.a. ha samband medrätte attav synes
på jfradvokatkontoret inkräktade pâ advokatsekretessen avsnitt 6.1.1 och 6.1.2.
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Europakonventionenförsta tilläggsprotokollet tillI artikel i1 anges
skalljuridisk till sin egendomfysisk ochenvar rättatt persons

ioch sin egendomlämnas okränkt Ingen mâ berövas änannatatt
förutsättningar angivas i lagoch under dedet allmännas intresse som

grundsatser°. inskränkerBestämmelsenfolkrättens allmännaoch av
genomförainteenligt andra stycket i artikel likväl1 rätt attstatsen

för reglerafinner erforderligsådan lagstiftning attstatensom
allmännasöverensstämmelse med detviss egendom inyttjandet av
böter ochskatter ellereller för säkerställa betalningintresse att avav

viten.
regler: densåledes olikai artikel innehållerBestämmelsen 1 tre

respekteras, den andraegendom skallfastslår principenförsta attom
tredjeegendom och denför berövandetuppställer villkoren av

alltså formutnyttja egendom,behandlar inskränkningar i rätten att en
Förverkande egendomDanelius, 248.användningskontroll avs.av

egendom,berövandetyckas exempelskulle kunna ett menavvara
förfarande för regleraändåEuropadomstolenhar attansetts ettsomav

därförpolis tordeFör åklagare ochegendom.utnyttjandet av
vid sidananvändningskontroll ha betydelsebestämmelsen störst avom

till egendom skall lämnasbestämmelsenden allmänna rättenattom
användningskontroll skallinnebäråtgärdokränkt. För att varasomen

i lag, denkrävs således den har stödkonventionenförenlig med attatt
kon-allmännas ochmed det intressestår överensstämmelsei att

harnödvändig. Konventionsstaternadenventionsstaten äratt avanser
vadfrihet själva bestämmaganskaEuropadomstolen attstorgetts som

Deallmänna och enskilda intressen.mellanrimlig avvägningär en
beslag ochanvändningskontroll i formbestämmelsernasvenska avom

med Europakon-stå i överensstämmelseallaförverkande torde
regler.ventionens

Regeringsformen2. 1.2

Även grundläggandebestämmelserregeringsformeni finns av
varjekap. 6 §tvångsmedel. I 2för användningen sägsbetydelse attav

husrannsakanskyddad bl.a.det allmännamedborgare är motgentemot
meningregeringsformenshusrannsakan iliknande intrång. Medoch

6 enjoyment of hispeacefulentitled thelegalEvery natural topersonor
public interestpossessions thedeprived of hispossessions. shall beNo exceptone

principles of thegeneralprovided for and by thesubject conditions by lawand theto
international law.
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varje myndighet företagen undersökning hus, ellermenas av av rum
slutet förvaringsställe, syftet med undersökningen prop.oavsett
1973:90 246. Eftersom bestämmelsen i 2 kap. 6 § omfattar ävens.
liknande intrång gäller den emellertid intrång inte skeräven som
i undersökningssyfte l97576:209prop. 147. Skyddet inteärs.
begränsat till bostäder 1973:90prop. 246.s.

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen varje medborgare detär gentemot
allmänna skyddad också påtvingat kroppsligt ingrepp ochmot
kroppsvisitation. Uttrycket ingreppkroppsligt främst våld motavser
människokroppen också läkarundersökningar, mindre ingreppmen

vaccinering och blodprovstagning åtgärderandra liknandesamtsom
faller under begreppet kroppsbesiktning prop. l97576:209som s.

Även147. tagande fingeravtryck enligt förarbetena tillärav
regeringsformen så integritetskränkande det bör betraktasatt ettsom
kroppsligt ingrepp SOU 1975:75 359.s.

Skyddet husrannsakan och liknande intrång påtvingatmot samt mot
kroppsligt ingrepp och kroppsvisitation får enligt 2 kap. 12 § första
stycket begränsas endast sådanlag. En begränsning får enligtgenom
andra stycket i paragraf endast för tillgodosegöras att ettsamma
ändamål godtagbart i demokratisk samhälle. begränsningEnär ettsom
får vidare aldrig gå vad nödvändigt tillmed hänsyn detutöver ärsom
ändamål har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt attsom
den hot den fria åsiktsbildningen såsom folkstyrel-utgör ett mot en av

grundvalar. 2 kap. 12 § andra stycket kan indirekt sägas ettsens vara
uttryck för ändamålsprincipen, innebärvilken tvångsmedel inteatt ett
får användas i något syfte det framgår den tillämpadeänannat som av
bestämmelsen.

Något allmänt grundlagsskydd för äganderätten finns inte. I 2 kap.
18 § regeringsformen har dock tagits in bestämmelseen om egen-
domsskydd, vilken bl.a. sikte tvångsöverföringtar expro-genom
priation eller något sådant förfogande. Med anledningannat attav
Europakonventionen har inkorporerats i svensk har bestämmelsenrätt,
utvidgats prop. 1993941117 och skydd även motger numera
inskränkningar i användningen mark och byggnader. Grund-av
lagsskyddet ocksåhar utökats till ersättning förrättgenom en
förlusten vid både tvångsöverföringar och rådighetsinskränkningar. I

kap.2 18 § vidare uttryckligt förbehåll för allemansrätten.görs ett
Till skillnad från regeringsformen utgår Europakonventionen från

intrångdet i viss rättighet kräver lagstöd. Regerings-äratt en som
föreskriverformen i stället skyddet vissa ingripanden inte fåratt mot

stöd i förarbetena till framgårbegränsas lag. Av regeringsformenutan
emellertid avsikten med grundlagsregleringen rättig-att att gevar
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konventionernas7.undernivå inte liggerskydd iheterna ett som
skydd förnågotinnehållerintefrån regeringsformenBortsett att

varitsåledesregeringsformenavsikten medharäganderätten att ettge
Europakonventionendetfri- rättigheterskydd för ochlika starkt som

ger.

Övriga tvångsmedelsanvändningprinciper för2.1.3

förutom ifinns,tvångsmedelsanvändningförreglerGrundläggande
vanlig lag. Förockså iregeringsformen,ochEuropakonventionen

denbl.a.förundersökning gällerundertvångsmedelanvändning av
förundersökningens§rättegângsbalkenkap. 4regeln i 23allmänna om

bedrivasundersökningenskallbestämmelsedennaEnligtbedrivande.
får vidkännasellerför misstankeonödigtinte någon utsättsså att

såbedrivasvidareUndersökningen skallolägenhet.kostnad eller
inte längredetFinnsmedger.omständigheternaskyndsamt som

skall den läggasundersökningenfullföljaanledning att ner.
polisingripandenförprinciperallmännavissapolislagen har8 §I

innebärbl.a.för behovsprincipenuttryckParagrafentagits in. somger
nödvändigtdetfår användas äräntvångsmedel inte annatett omatt

in-någon mindreuppnås ochskallresultatetavseddadetför att
ocksåparagraf hartillräcklig. Iåtgärd integripande är samma

innebärkommit till uttryck. Denproportionalitetsprincipen att en
påingripatjänsteuppgift skallverkställa ettharpolisman att ensom

övrigasyfte ochtill åtgärdenshänsynmedförsvarligtärsätt som
tredje§kap. 1återkommer i 27principSammaomständigheter.

och28 kap. 3och isåvitt gäller beslagrättegångsbalkenstycket a
ochkroppsvisitationhusrannsakan,gällersåvitträttegångsbalken13 §§

bestämmelserenligt dessafårkroppsbesiktning. Ett tvångsmedel
intrång ellerdetför åtgärdenskälen uppvägeranvändas bara menom

för någotellermisstänkteför den annatåtgärden innebärövrigti som
motstående intresse.

7 SOUrättigheter,fri-Medborgerliga ochbetänkanderättighetsutredningensFri- och
99.1975:75 s.
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2.2 Husrannsakan

2.2. 1 Rättegângsbalken

Bestämmelser husrannsakan i brottsutredande syfte finns i 28 kap.om
rättegångsbalken. Husrannsakan i rättegångsbalkens mening innefattar

undersökning hus, eller förvaringsställe.slutet Medannaten av rum
hus inte bara bostadshus andra byggnader,även såsomutanavses
ekonomi- och uthusbyggnader fabriker och magasin. Begreppetsamt

omfattar förutom bostadsrum kontors- och lagerlokalerävenrum samt
hytter båt och till slutet förvaringsställe räknast.ex. t.ex.en en

stängd bil och kassafack i bank Processlagberedningens förslagett en
till rättegångsbalk, SOU 1938:44 328.s.

Husrannsakan kan endera reell eller personell. Reell hus-vara
rannsakan företas för eftersökande föremål underkastadeärav som
beslag eller för utrönande omständigheter kan få betydelse förav som
utredning brott. För sådan husrannsakan fordras enligt 28 kap.ettom

§ rättegångsbalkenl det finns anledning det haratt att anta att
förövats förbrott vilket fängelse kan följa. Hos denett ärsom
skäligen misstänkt för brottet får husrannsakan alltid företas i något av
de angivna syftena. I övrigt får husrannsakan i särskilda företasfalltre

hos den skäligenäven misstänkt,än är nämligen hos denannan som
där brottet har förövats eller där den misstänkte har gripits eller om
det finns synnerlig anledning åtgärden kommeratt tro att attannars
leda till det avsedda resultatet. I paragrafens tredje stycke föreskrivs

samtycke från misstänkt inte får åberopasäratt en person som som
grund för husrannsakan, det inte den misstänkte självär harom som
begärt åtgärden.

Personell husrannsakan företas då polisen eftersöker en person.
Regler sådana undersökningar finns i 28 kap. 2 och 2 §§om a
rättegångsbalken. Huvudregeln personell husrannsakanär fåratt

Ärföretas brottets svârhetsgrad. syftet med åtgärden sökaoavsett att
efter skall delges stämning i brottmål krävs emellertiden person som

Övrigaenligt 28 kap. 2 § det stadgat fängelse för brottet. fall dåäratt
personell husrannsakan får genomföras då det behövs för sökaär att
efter den skall gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhörsom
eller till inställelse till eller underkastas kroppsvisitation ellerrätten
kroppsbesiktning. Husrannsakan får dels genomföras hos den som
eftersöks, dels hos det finns synnerlig anledning att anta attannan om
den sökte uppehåller sig där. Om den polisen söker efterperson som

misstänkt för såär brott minimistraffet fyra årsärett grovt att
fängelse kan polisen med stöd 28 kap. 2 § undersöka alla bilarav a
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särskilddet finnstransportmedel på viss plats,och andra omen
platsen. Detden misstänkte kommeranledning attattatt anta passera

anhållas ellerskall gripas,dock den misstänkteförutsätter att
häktas.

husrannsakan i bl.a.speciell regelkap. § finnsI 28 3 omen
butiker,tillgänglig för allmänheten,lägenhet är restau-t.ex.som

329.SOU 1938:44eller biograflokalerkaféer, teater- s.ranger,
tillhåll förplågari lägenheter utgöraI sådana samtutrymmen som

eftersökes,sådant gods,eller däreller förbrytarelösdrivare som
får husrannsakan med stödpantellerplägar uppköpas mottagas som

förendast despeciella villkor, dockföretas28 kap. 3 § utanav
Åtgärden skall således liksom§§.i 28 kap. och 2ändamål 1sägssom

hänsyn tillmotiveradOmnämnda fallentidigarei de ut-avvara
redningen.

kap. 4 §meddelas enligt 28husrannsakanFörordnande avom
Är frågadetåklagaren ellerundersökningsledaren, rätten. om

brottmål skall beslutet dockstämning idelgivninghusrannsakan för av
blii fall kanhusrannsakanOmalltid fattas antasrätten. annat avav
vilkensynnerlig olägenhet för den hosmedföraelleromfattningstor

paragraf inte vidtasåtgärden enligtböråtgärden företas, utansamma
beslutfara i dröjsmål. Fördet inteförordnande, ärrättens omom

sinefter den häktad isökai syftehusrannsakan är utevaroatt som
särskildaförhandling i brottmål gällertillskall hämtaseller som

jämförträttegångsbalken medtredje stycket§Enligt 28 kap. 4regler.
skall beslut sådan husrannsakanpolislagenstyckettredje20 § om
Är får polismandet fara i dröjsmålpolismyndigheten.meddelas enav
sådant beslut.åtgärdendock företa även utan

förfarandet vidbestämmelserfinnskap. 6 9 §§I 28 närmare om-
förorsakasfår olägenhet eller skada inte§Enligt 6husrannsakan.

förvarings-nödvändigt. Rum elleroundgängligenvad ärutöver som
det behövs,med våldparagraffår enligtställe öppnas menomsamma

Husrannsakantillslutas.återpå lämpligtefter förrättningenskall sätt
klockan 21.00 ochmellanverkställassärskilt skälfår inte heller utan

husrannsakanvidhar6.00. 7 § regleras närvaraI rätt att envem som
handlingar.och andraundersöka brevharoch i 8 § rätt attvem som

husrannsakan.dokumentationbestämmelser9 finnsI § avom
för allmän-tillgängligaUndersökningar på områden inte ärsom

byggnadsplatser,fabriksområden eller utgörgårdsplaner,heten, t.ex.
1938:44SOUbemärkelserättegångsbalkenshusrannsakan iinte s.

villkorsärskilda10 §enligt 28 kap.områden får330. Sådana utan
§§.i och 2ändamål 1förundersökas sägssomsamma

författningari andrafinns änBestämmelser husrannsakan ävenom
ha företräde28 kap. 15 §regler skall enligträttegångsbalken. Dessa
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de avviker från rättegångsbalkens generella regler. Så emellertidärom
inte alltid fallet. I stället hänvisar flera författningar till rättegångs-
balkens reglering. Om barn misstänkt för före 15 års ålderärett att
ha begått brott får, det finns särskilda skäl, husrannsakan enligtett om
bestämmelserna i 28 kap. rättegångsbalken företas barnet 17 §mot
lagen med särskilda bestämmelser lagöverträdare. 16 §om unga
lagen 1957:668 utlämning för brott, 12 § lagen 1959:254om om
utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge 2 §samt
lagen 1975:295 användning vissa tvångsmedel pä begäranom av av

främmande hänvisar till rättegångsbalkens bestämmelser. Tillstat
rättegångsbalkens regler husrannsakan hänvisar också 19 § lagenom
1991:572 särskild utlänningskontroll och §7 lagen 1979:1088om

gränsövervakning i krig. Enligt 2 § lagen 1982:395 Kustbe-om om
vakningens medverkan vid polisiär övervakning har kustbevaknings-
tjänsteman i vissa fall befogenhet polisman företaattsamma som
husrannsakan med stöd 28 kap. 5 § rättegångsbalken åtgärdenav om

syftehar till eftersöka den skall gripas eller verkställaatt attsom
beslag.

Polislagen2.2.2

I 20 22 §§ polislagen finns regler sådan husrannsakan inteom som-
syftar till brott. efterutreda För söka med lagaatt att personen som
stöd skall omhändertas får polisman enligt 20 § första stycketen
polislagen bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller till annat

ellerhus, ställe tillhör eller disponeras honom. Uttrycketrum som av
annat ställe korresponderar med bestämmelsen i 28 kap. 10 §
rättegångsbalken, 198384: 129. Motsvarande regler111prop. s.
gäller polisen med författningstöd lag eller skallom av annan
omhänderta föremål. Oavsett det gäller söka efterett attom en person
eller föremål får undersökningen också lokal ärett avse en som
tillgänglig för finnsallmänheten. Om det synnerliga skäl att anta att
undersökningen kommer det avsedda resultat får skeden ävenatt ge
hos den eftersöks respektive den eller inneharän ägerannan som som
det eftersökta föremålet. Det krävs det bestämd elleräratt en person

bestämt föremål polisen söker efter, vilket innebär polisenett attsom
fårinte bereda sig tillträde till bostäder eller förandra lokaler att mera

allmänt leta efter efterlystaexempelvis 198384:111prop.personer
127.s.
I 20 § andra stycket polislagen finns, liksom i 28 kap. 2 §a

rättegångsbalken, bestämmelse polismans befogenhet atten om
undersöka transportmedel viss får syfteplats. Undersökning ske i
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kriminalvårdsanstalt därfrånavvikitefter någon harsökaatt ensom
år.i minst fyra Detfängelsein efter dömts tillhade tagits hahan att

livallvarlig fara föravvikne kandenkrävs utgöraantasatt annansen
särskildskall det finnasför rikets säkerhet. Dessutomhälsa ellereller

där under-platsenhan kommeranledning attatt attanta passera
polisman förtillkommerbefogenhetSammasökningen görs. att

hartvångsvård ellerpsykiatriskgenomgåreftersöka någon somsom
avvikit frånharvård ochrättspsykiatrisköverlämnats till ensom

särskildaockså det finnsfordrasdet falletsjukvårdsinrättning. I att
sådan faraavvikneför denskäl utgöratt anges ovan.som

Ärpolismyndigheten.20 § fattashusrannsakan enligtBeslut avom
husrannsakandockfår polisman ävendröjsmål göradet fara i utanen
husrannsakanpolismyndigheten. Sådanföregående beslut som avsesav

ochklockan 21.00mellanskäl vidtassärskilda§ får intei 20 utan
6.00.

tillträde tillbereda sigbefogenhetpolisman§ harEnligt 21 atten
någondet finns anledningställeellerhus, att anta attannatett omrum

tillkalla hjälp.inte kanmedvetslös ellerhar avlidit ellerdär är annars
någonför efterspanabehövsfår vidtas detåtgärdSamma att somom

behöver hjälp. Lagtextenhandet kanförsvunnenär attantasom
någonrisk fördet finnssituationenden speciellainte attattnämner

förarbetenaenligtsjälvmord, detbegåförsöka ärkommer att men
befogenhetsåväl skyldighetändå harpolisensjälvklart attatt som

1983842111 125.detförhindra prop. s.
då detbefogenheter i situationerpolisenspolislagen reglerasI 22 §

allvarligt brott kommerföreligga risk förskälsärskilda att ettansesav
det fårskyddavvärja eller beredabrottetsyftebegås. I motattatt

i syfteställehus, ellertillträde tillbereda sigpolisen attannatrum
föremål.något farligtellersprängmedel,eftersöka annatvapen

föregåendeåtgärden vidtasfårfara i dröjsmåldetEndast är utanom
polismyndigheten.beslut av

Övriga författningar2.2.3

enligtförverkadeföremål kaneftersökandeFör antas varaav som
vidoch tjänstemantulltjänstemanfår polisman,varusmugglingslagen

i sådanhusrannsakanföretaförordnandekustbevakningen utan
i magasin,rättegångsbalken§i 28 kap. 3lägenhet samtavsessom

strajf för[1960:418]uthus 18 § lagenupplagsbodar och varu-om
vid kustbe-och tjänstemanhar tulltjänstemanI övrigtsmuggling.

varusmugglingslagen,ii fråga brottvakningen, sammaavsesom som
rättegångs-enligthusrannsakanföretaförordnanderätt utanatt som
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balken tillkommer polisman 18 § varusmugglingslagen. Till
varusmugglingslagens bestämmelser husrannsakan hänvisar 7 §om
lagen 1992:1602 valuta- och kreditreglering.om

För kontroll anmälnings- och uppgiftsskyldighet har fullgjortsattav
får polisman, tulltjänsteman och tjänstemän vid Kustbevakningen enligt

1994:1550och 6657 §§ tullagen undersöka transportmedel,
containrar, lådor och andra där förvaraskanutrymmen samtvaror
områden för tullupplag, tullager, frihamnar och exportbutiker,
flygplatser och bangárdar, där står under tullkontrollvaror som
förvaras, och lokaler inom sådana områden.även Till tullagens
bestämmelser hänvisar 6 § lagen 1979:1088 gränsövervakningiom
krig och § lagen7 1992:1602 valuta- och kreditreglering.om

§ förfogandelagenI 47 1978:262 hänvisas till bestämmelserna i
28 kap. rättegångsbalken såvitt sådana undersökningar fåravser som
utföras fullgörinte den uppgiftsskyldighet åliggerom en person som
honom enligt förfogandelagen. Befogenheten besluta under-att om
sökning tillkommer länsstyrelsen eller myndighet regering-annan som

förordnar. Liknande regler finns i 35 § ransoneringslagenen
1978:268 och 66 § civilförsvarslagen 1960:418.

Bestämmelser polismans befogenhet undersöka väskor ochattom
andra slutna förvaringsställen i syfte söka efter och andraatt vapen
farliga föremål finns också i 3 § lagen 1970:926 särskild kontrollom
på flygplats, § lagen5 1988:144 säkerhetskontroll vidom samman-
träde med riksdagens kammare och utskott 5 § lagen 1981:1064samt

säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar.om
I samband med inresekontroll får polisman enligt kap. §5 2

utlänningslagen 1989:529 i vissa fall undersöka bagage, handresgods
och handväskor för reda på utlännings identitet och hansatt ta en

till Sverige. polismanEn får också undersökaresväg bagageutrymmen
och övriga slutna i bilar och andra transportmedel i syfteutrymmen

förhindra utlänningar in till Sverige i strid med utlännings-att att reser
lagens regler.

eftersökandeFör egendom inte får innehas krigsmanav som av en
får, inom militärt område eller område disponerasett ett annat som av
försvarsmakten, undersökning företas skåp, väskor ochav annan
egendom tillhör eller disponeras krigsman 45 § lagensom av en
[1986:644] disciplinförseelser krigsman, m.m..om av

Avslutningsvis bör det också polisen i många specialför-nämnas att
fattningar har ålagts bereda myndighet tillträde till lokal elleratt en en
liknande för myndigheten skall utförakunna inspektion elleratt annan
kontroll. Dessa bestämmelser enligt förarbetena till polislagenär
formulerade sådant det med tillräcklig tydlighet skullesättett att
framgå i vilka fall polisen tvångsvis får bereda den andra myndigheten
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tillträde till den lokal det fråga prop. 198384:1ll 128.är om s.
Någon uttrycklig bestämmelse polisens befogenhet i dessa fall harom

nödvändigdärför inte I andra författningar det polismyn-äransetts
digheten har ålagts tillsyn viss verksamhet. Ettutöva överattsom
exempel lagen 1988:868 brandfarligaär och explosivaom varor
enligt vilken polismyndigheten har till tillträde områden,tillrätt
lokaler och andra används i samband med hanteringenutrymmen som

explosiva Lagen 1981 .-2 handel med skrot ochav varor. om
begagnade och tillhörande förordningar föreskriver också attvaror
polismyndigheten skall tillsyn. Den har tillståndutöva eller ärsom
registrerad enligt lagen skyldig låta polismyndigheten undersökaär att
områden, lokaler och andra hör till verksamheten.utrymmen som
Enligt lagen 1977:293 handel med drycker polismyndighetenärom
berättigad till försäljningsställetillträde till med tillhörande lokaler
och i lagen 1966:742 hotell- och pensionatsrörelse sägs attom
polismyndigheten tillträde till hotell elleräger pensionat för tillseatt

bestämmelserna i lagen iakttas. I lagen 1949:722att pant-om
länerörelse föreskrivs pantlânerörelse vid straffansvarutövareatt av

lokaler°.skyldig låta polismyndigheten undersöka rörelsensär att

Kroppsvisitation2.3 kroppsbesiktningoch

2.3. Rättegångsbalken1

kroppsvisitationBestämmelser och kroppsbesiktning i brottsutre-om
dande syfte finns i kap. rättegångsbalken.28 Med kroppsvisitation

enligt 28 kap. tredje stycketll § undersökning kläder ochavses en av
någon bär på sig paket och andra föremålväskor,annat samtsom av

någon har med sig. Kroppsbesiktning definieras i 28 kap. 12 §som
andra stycket undersökning människokroppens ochyttresom en av
inre tagande från människokroppen och undersökningsamt av prov av

8 Jämför dock utredningens förslag i SOU 1993:60 250s.
9 Även i vapenlagen 1973:1176 och vapenförordningen 1974:123 i lagensamt

1 979.35 7 yrkesmässig försäljning finnsdyrkverktyg bestämmelserom av om
polismyndighetens tillsyn. Den tillstånd säljahar eller dyrkverktyg ärattsom vapen
vid straffansvar skyldig lämna polismyndigheten upplysningar handlingarde ochatt

behövs för tillsynen. Några polisenbestämmelser har tillträderättatt attsom om
till lokalerna finns inte. liknandedock På förhåller sig med lagen 1983:1097detsätt
med vissa bestämmelser larmanläggningarmm. Enligt larminstalla-denna lag kan
tionsföretag larminnehavare polismyndighetenoch vid vite föreläggas lämna deatt
upplysningar behövs för tillsynen.m.m. som
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båda begreppen kroppsvisitation ochsådana Förutom deprov.
författningar rättegångs-kroppsbesiktning används i vissa andra än

också kroppsvisitation, endast innebärbalken begreppen ytlig som en
den lindrigare formensummarisk undersökning någons kläder. Tillav

hänföraskroppsbesiktning, ytlig kroppsbesiktning, brukar enav
granskning de synliga delarna kroppen.avav

första förutsättning förkap. § uppställs kropps-I 28 11 attensom
anledningkroppsbesiktning skall få företas det finnsvisitation eller att

följa.begått för vilket fängelsenågon har brott kanatt ettatt anta
Åtgärden företas efter föremål kanfår endast i syfte sökaatt tassom

förför omständigheter kan ha betydelsei beslag eller utrönaatt som
den skäligen misstänkt för brottetutredningen brottet. Bara ärom som

får däremot28 § kroppsbesiktigas. Kroppsvisitationfår enligt kap. 12
finns synnerlig anledningpå detföretas även att anta attannan om

åsyftadeåtgärden skulle leda till det resultatet.
för förfarandet vid kroppsvisita-och 13 §§ finns regler128 kap. 12

sådana åtgärder skall enligtkroppsbesiktning. Besluttion och om
ellerundersökningsledaren, åklagaren§ regel fattas28 kap. 13 som av

Är fattasfara i dröjsmål får beslutet dockdet ävenrätten. av en
väsentlig omfattning skallpolisman. En förrättning ärsom av mera

inomhus och i avskilt Avbestämmelse verkställasenligt rum.samma
utföras såframgår kroppsbesiktning inte får28 §kap. 12 attatt en

framtida ohälsa eller skada. Den skallundersökte riskerarden som
förbestämmelse hållas kvarfår enligt dennakroppsbesiktigas

det finns synnerliga skäl,ändamålet till timmar eller,sex omupp
ytterligare timmar.sex

får utföra ochinnehåller regler28 kap. 13 § även om vem som
kvinnorundersökningar. Undersökningarbevittna olika former avav

kvinnor, läkareutföras eller bevittnas andrafår regel inte änavsom
föremålinnebärKroppsvisitation enbarteller sjuksköterskor. attsom

kroppsbesiktningundersöks ochkvinna har med sig somsom en
bevittnasblodprovstagning får dock verkställas ochenbart innebär av

en man.
och andra hand-undersöka brevfråga harI rätt attom vem som

fråga dokumen-påträffas kroppsvisitation och ividlingar omsom en
13 § ochregler för husrannsakan 28 kap.tation gäller samma som

28 8 och 9 §§.kap.
fotografi och fingeravtryck den28 § fårEnligt kap. 14 tas av som

behövsgäller deteller anhållen. Detsammahäktad ävenär annan om
vilket fängelse kan följa. Närmareför utredning brottvinnaatt om

fingeravtryckfinns i kungörelsen 1992:824bestämmelser m.m.om
särskilda§ lagen 1964:167 medtvångsmedel får enligt 17Vissa

barnlagöverträdare användasbestämmelser även mot somom unga
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misstänks ha begått brott före femton års ålder. Bestämmelsen, som
hänvisar till rättegångsbalkens regler kroppsvisitation, innebär attom
polisen får kroppsvisitera sådant barn under förutsättning detett att
finns särskilda skäl. Rättegångsbalkens bestämmelser tvångsmedelom

tillämpliga också i utlärnningsärenden enligt hänvisningar i 16 §är
lagen 1957:668 utlämning för brott och 12 § lagen 1959:254om

utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge. Enom
utlänning får enligt 19 § lagen 1991:572 särskild utlänning.:-om

underkastaskontroll kroppsvisitation och kroppsbesiktning det ärom
förbetydelse utlänningen eller hanutrönaattav om en grupp som

tillhör planlägger vissa brott. Det också tillåtetärtyper attav grova
fingeravtryck utlänningen och fotografera honom. För-ta attav

ordnande sådana åtgärder meddelas Rikspolisstyrelsen ellerom av av
polismyndighet. I övrigt gäller bestämmelserna i 28 kap. rätte-en

gångsbalken i tillämpliga delar. Till rättegångsbalkens regler om
kroppsvisitation och kroppsbesiktning hänvisar 7 § lagenäven
1979:1088 gränsövervakning i krig.om

2.3.2 Polislagen

19 och §§ polislagen finns regler sådan kroppsvisitationI 22 om som
syftarinte till utreda brott. En polisman med laga stöd griperatt som

omhändertar eller avlägsnar någon får, förstaeller enligt 19 §annars
till ingripandetstycket i anslutning kroppsvisitera denne i den

nödvändig säkerhetsskäl förutsträckning ellerär attsom av vapen
andra farliga föremål skall kunna hand. Med stöd 19 §tas om av

polisman i anslutningförsta stycket 2 kan till ingripandeetten
skall gripas, omhändertaskroppsvisitera den eller avlägsnas ocksåsom

för fastställas.det nödvändigt identitet skall kunnadennesär attom
19 § andra stycket polislagen befogenhet vidpolisen ävenattger

sidan den brottsutredande företa kroppsvisitationverksamhetenav om
det behövs för söka efter andra farliga föremåleller äratt vapen som
ägnade användas vid brott liv eller hälsa. Förutsättningen äratt mot

sådantdet med hänsyn till omständigheterna kan ettatt antas att
föremål förklaraskan förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.
Polislagens bestämmelse enligt förarbetena sikte på situationer därtar
risken typiskt framstår tillhyggen skall komma tillförsett attstorsom
användning vid våldsbrott. risken för våldsbrott hänför sig tillOm en
viss det självfallet polisen får kroppsvisi-endast denneärperson som

I andra fall kan emellertid de omständigheter detgörtera. attsom
finns anledning farliga tillbefara föremål kan komma brottsligatt att
användning sådana hänför sig till vissde inteattvara person.
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offentligtfråga någon vissExempelvis kan det typom avvara
erfarenhetsmässigt överhängande.där risken för våld ärevenemang

rutinmässigtunder sådana förhållandenPolisen har rätt att mera
på ellerhuruvida de uppehåller sig på platsen bär sigkontrollera som
Risken försig föremål kan användas för skada andra.för med attsom

kvalificeradvâldsanvändning måste enligt förarbetena emellertid vara
brottsbalkengäller enligt förverkandebestämmelserna ipå det sätt som

1986872115 21prop. s.
föreligga allvarlig risk försärskilda skäl kanOm det attansesav

för eller förinnebär allvarlig fara liv eller hälsanågot brott, som
på vissförstörelse egendom, kommer förövasomfattande att enav

§ polislagen kroppsvisitera defår polisman enligt 22plats personeren
efter farliga föremål. Endastpå platsen för sökabefinner sig attsom

får åtgärden vidtas föregående beslutfara i dröjsmåldet är utan avom
polismyndigheten.

Övriga författningar2.3.3

kroppsvisita-finns bestämmelserfråga husrannsakanLiksom i omom
rättegångs-författningarkroppsbesiktning i andration och änäven

för1960:418 strajjpolislagen. 19 § lagenbalken och I varu-om
kustbevaknings-bestämmelser tull- ochfinns särskildasmuggling om
ytlig kroppsbe-företa kroppsvisitation ochbefogenhettjänstemäns att

det finnsSådana åtgärder får företasurinprov.siktning attsamt ta om
sig underkastathar godsanledning ärattatt anta somen person

skallurinprovstagningvarusmugglingslagen. Förbeslag enligt att
undersökasdessutom den skallgenomföras förutsättskunna att som

således inte under-till detta.frivilligt medverkar Det är avsett att
199394:24 57genomföras med tvång prop.sökningen skall kunna s.

19heller hållas kvar §medverka får inteoch den vägrar attsom
varusmugglingslagen.första stycket

rutimnässigavarusmugglingslagen följer vidare19 §Av att
Tillförutsättningar.får företas under vissakroppsvisitationer

kroppsbe-kroppsvisitation ochbestämmelservarusmugglingslagens om
kreditregle-1992:1602 valuta- ochhänvisar § lagensiktning 7 om

rmg.
enligtoch uppgiftsskyldighetkontroll anmälnings-För attav

vidpolisman och tjänstemanfullgjorts får tulltjänsteman,tullagen har
undersöka§§ tullagen 1994:1550enligt 57 och 66kustbevakning

handväskor ochportföljer,såsom resväskor ochhandresgods, samt
1992:1602§medförs resande. 7 lagenliknande omav ensom
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valuta- och kreditreglering hänvisar till tullagens bestämmelser om
kontroll.

l samband med inresekontroll får polisman enligt 5 kap. 2 §en
utlänningslagen 1989:529 kroppsvisitera utlänning det ären om
nödvändigt för reda på dennes identitet eller hansatt ta tillresväg
Sverige.

I 8§ lagen 1979:1088 gränsövervakning i krigom m.m. ges
bestämmelser rutinmässig kroppsvisitation eller kroppsbesiktning.om

Av 10 lagen§ 1990:217 skydd för samhällsviktiga anlägg-om
ningar framgår den vill ha tillträde till skyddsobjektattm.m. ettsom
eller uppehåller sig invid skyddsobjekt skyldig påärettsom att
begäran den bevakar skyddsobjektet underkasta sig kropps-av som
visitation inte brev eller enskild handling.som avser annan

Bestämmelser polismans befogenhet företa kroppsvisitationattom
finns vidare i 3 § lagen 1970:926 särskild kontroll på flygplats,om

§ lagen5 1988:144 säkerhetskontroll vid sammanträde medom
riksdagens kammare och utskott och 5§ lagen 1981:1064 om
säkerhetskontroll vid dornstolsförhandlingar.

Även enligt 2 och2 lagen 1976:371 behandlinga om av
häktade och anhållna kan ytlig kroppsvisitation företas det bedömsom
nödvändigt säkerhetsskäl för söka efter eller någotattav annatvapen
farligt föremål. finnsDessutom bestämmelser kroppsvisitationattom
och kroppsbesiktning i vissa fall fâr företas i syfte eftersöka andraatt
föremål den häktade enligt lagen inte får inneha. I ll § finnssom
föreskrifter besökande får underkastasäven kroppsvisitationattom en
och väska, kasse eller dylikt han vill medföraatt vidannat som
besöket får undersökas.

I lagen 1974:203 kriminalvård i anstalt finns bestämmelserom
liknande dem i behandlingslagen. I 52 52 §§ finns reglera c om-
kroppsvisitation och kroppsbesiktning den intagen i anstaltärav som
eller skall in där och i 52 d § bestämmelser intagentas attom en
under förutsättningarvissa skyldig lämna urinprovär och utand-att
ningsprov. Enligt 29 § femte stycket får också besökande under-en
kastas kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning.

I 3 § lagen 1985:12 kontroll berusningsmedel på sjukhusom av
det villkor för någon skall in på sjukhus föratt att tasanges som

missbruksvård fär ställas krav patienten underkastar sigatt
kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning han medgersamt att
undersökning vad han innehar eller fär sig tillsänt.av

Även lagen 1988:870 vård missbrukare i vissa fallom av
innehåller bestämmelser tvångsmedel. Enligt fär32 § denom som
vårdas på LVM-hem under vissa förutsättningar kroppsvisiterasett
eller ytligt kroppsbesiktigas.
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föreskrivs den1988:1472 ärsmittskyddslagen46 §I att som
ellerkroppsvisitationunderkastasfårmed stöd lagentvångsisolerad av

kroppsbesiktning.ytlig
1990:52stöd lagenungdomshem medvårdas iDen ett avsom

§ underfår enligt 17vårdbestämmelsermed särskilda av ungaom
kroppsbe-ytligkroppsvisitation ochunderkastasförutsättningarvissa

siktning.
kroppsbe-ytligkroppsvisitation ochbestämmelserLiknande om

tvångsvård ochpsykiatrisk1991:1128§ lagensiktning finns i 23 om
vård.rättspsykiatrisklagen8 § om

krigsmaninnehasinte fåreftersökande egendomFör av ensomav
område disponerasområde ellermilitärtfår, inom annatett avett som

§ lagenstöd 45företas medkroppsvisitationförsvarsmakten, av
krigsmän,disciplinförseelser1986:644 m.m.avom

beträffande HIV-smittaundersökninglagen 1988:1473Enligt om
underför sexualbrottmisstänktskäligenskall denbrottmåli ärsom

HIV-infektion.avseendemedundersökasförhållandenvissa
beträffandekroppsbesiktning,betecknas inteUndersökningen mensom

hänvisas,undersökningenutförandetvid beslutförfarandet samt avom
kroppsbesiktning.reglerrättegångsbalkenstillundantag,med vissa om

polisenbestämmelse§ finns2 kap. 32ordningslagenI gersomen
ellersammankomsttill allmäntillträdetvidbefogenhet enatt en

föreller platsenlokalenliksom itillställningoffentlig samman-
företaförutsättningarunder vissatillställningen,ellerkomsten

starköl. Detvin ellerspritdrycker,efterför sökakroppsvisitation att
skall visiterasdenanledningfinnsdock detkrävs attatt antaatt som

motiveradBestämmelsentillställningen. ärtillmedför sådana drycker
befogenhethaftharvisserligen tidigarepolisenförhållandetdet attav

förvaraförbudbryterdenalkoholdrycker hos attbeslagta motatt som
hareller sammankomst,tillställningsådana undereller förtära menen

med sigmisstänks hadenkroppsvisiteramöjlighetsaknat att som
271.199293:2l0alkoholdrycker prop. s.

kroppsbesiktningkroppsvisitation ochtill reglernaanslutningI om
enligtalkoholutandningsprov,1976:1090lagenockså berörasbör om

misstänkas förskäligen kanfår densådantvilken tas somprov
följa,fängelse kanvaräbrott,ellertrafiknykterhetsbrott annat om

Alkoholutandnings-brottet.för utredningbetydelsehakanprovet om
förutsättningarvissafall underandraienligt lagfår ävensammaprov

spårvagn.ellertåg, tunnelbanafordon,motordrivetförarepåtas av
fär blodprovalkoholutandningsprovtillmedverkanågonOm vägrar att

föreligger.kroppsbesiktning inteförförutsättningarnaäventas om
åligganden1994:1290förordningenocksåSlutligen bör nämnas om
läkare ochvilkenenligtsjukvårdenochhälso-personal inomför
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tandläkare verksamma inom den offentligtär bedrivna hälso- ochsom
sjukvården skyldigaär utföra undersökningar och utlåtandenatt ge

dessa begäran bl.a.över domstol, åklagare eller polismyndighet.av
På begäran polisman läkare också skyldigär utföraattav en en
kroppsbesiktning någon förmisstänkt brott för vilketärav som
frihetsstraff följa.kan

2.4 Beslag m.m.

2.4. 1 Rättegångsbalken

Bestämmelser beslag finns i 27 kap. rättegångsbalken. Enligtom
huvudregeln i får1 § föremål i beslag de skäligen kantas antasom

betydelse för utredning brott elleräga någon avhäntom vara genom
brott eller på grund brott förverkat. Vad föremålsägsav som om
gäller i princip skriftliga handlingar, i 2 och finnsäven 3 §§men
specialregler beslag sådana handlingar, brev, telegram ochom av
andra försändelser.

skriftligaDe handlingar enligt 2 § under vissa förutsättningarsom
inte får i beslag de innehåll kanär sådanttas antas att ettvars vara
vittne med stöd 36 kankap. 5 § uttala sigvägra det. Iattav om
36 kap. § hänvisas första stycket5 i till vissa bestämmelser i sekre-
tesslagen tystnadspliktstadgar till skydd för bl.a. rikets säkerhet.som

bundenDen sådan tystnadsplikt får inte hörasär vittnesom av som
tillstånd den myndighet i verksamhet uppgiften harutan av vars

inhämtats. Andra stycket tillhör vissa yrkeskatego-avser personer som
rier, bl.a. advokater, psykologer.läkare och Sådana får intepersoner
höras vittnen något har anförtrotts dem i deras yrkes-som om som
utövning eller de har erfarit sambandi därmed det inte ärsom om
medgivet i lag eller den, till förmån tystnadsplikten gäller,vars
samtycker till det. Rättegångsombud, biträden och försvarare får enligt
tredje intestycket höras vittnen vad anförtrottshar demsom om som
för uppdragets fullgörande inte medger det. Oavsett vadpartenom

i andra och tredjesägs styckena dock andra försvarareär änsom
enligt fjärde stycket skyldig vittna angående föri mål brott vilketatt
minimistraffet fängelse två år. i femteär För finns stycketpräster ett
absolut vittnesförbud såvitt sådant erfarithar underprästavser som en
bikt eller själavårdande samtal. sjätte hänvisas slutligenI stycket till
vissa bestämmelser tystnadsplikt tryckfrihetsförordningeni ochom
yttrandefrihets grundlagen. En handling kan innehålla sådanaantassom
uppgifter beskrivs får enligt 27 kap. 2 § första meningensom ovan
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omfattasdeninnehashandlingeni beslaginte avtas somavom
tystnadsplikten gäller.förmåntilleller denvittnesförbudet varsav

hansnågonmisstänkte ochmellan denmeddelandenSkriftliga av
beslaginte iandra meningenkap. 2 §får enligt 27närstående tas om

tvåfängelseminimistraffetbrott ärsåfrågadet inte är attett grovtom
misstänktesmellan denmeddelandenskriftligagällerår. Detsamma
handlingenfalldessa endastgäller iBeslagsförbudetnärstående. om

närstående.hanseller någonmisstänktedeninnehas avav
ochbrev, telegrambeslagbestämmelserfinnskap. 3 §27I om av

telebefordringsföretag.ellerfinns hosförsändelserandra ett post-som
fordras deti beslag ärskall kunnahandlingarsådana attFör tasatt

års fängelse.minststadgasför vilketbrottfråga ettettom
hanföremålbeslag på§ läggafår enligt 4polismanEn som

verkställerdå hannågon elleranhållerellergriperanträffar då han
kroppsbesiktning.kroppsvisitation ellerhusrannsakan,häktning,

föregåendei beslagfall får intei andrapåträffasFöremål tas utansom
Är dröjsmål fårfara idetåklagare.undersökningsledare ellerbeslut av

detbeslut,sådantpolismanvidtasdock ävenåtgärden utan omenav
i 3försändelsesådanfrågainte är avsessomenom

förhållandenvissadomstol underbestämmelser§I 5 attupptas om
verkställtsbeslag har rättensOmbeslag. utanförordnakan ettom

beslaget begäradrabbatshar6 § denenligtförordnande kan avsom
beslagväckandeför åtals närtid§ reglerprövning. I 7rättens omges

fastställerellerbeslagförordnarOmverkställts. rättenhar om
väckts,redan har utsättainte åtal rättenskall,beslag,verkställt om

från ochlydelse§ i27 kap. 7skall väckasåtalvilkentid, inomden
.med till kanräckaSkulle tiden inte1994:1412.SFSapril 1995,den l

tid,väcks iåtal inteförlängning. Om rättmedgebegäran omrätten
för beslagetfinns skäldet inte längreellerbegärsinteförlängning om

Åklagare ochhävasomedelbart rätten.8 §enligtskall det av
harintebeslaghävabefogenhetdockundersökningsledare har att som

fastställtseller rätten.meddelats av
in tillkommabeslagikan väntas ettförsändelseOm tassomen

åklagarenyrkande9 §stödmedbefordringsföretag kan rätten avav
hållas kvarskallförsändelsenförordnaundersökningsledareneller att

Omavgjorts.harfrågan beslagdesstillbefordringsföretagetpå enom
underrättas§enligt llskalli beslagförsändelsesådan mottagarentas

Ävenutredningen.förskekanså detbeslaget utansnart menom
beslagUnderrättelsekänd.hanunderrättasskall äravsändaren omom

§ alltid lämnasenligtskall 11försändelserföremål utanandra änav
egendomenvilkenfråndröjsmål till den togs.

hand-olikaundersökningbestämmelser§12 närmare avomger
och andrahandelsböckertelegrafförsändelser,ochPost-lingar.
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enskilda handlingar har tagits fåri beslag inte under-närmaresom
sökas än undersökningsledarenrätten, eller åklagaren. Brevav annan
eller andra slutna handlingar får inte heller någonöppnas änav annan

undersökningsledarenrätten, eller åklagaren. Sakkunniga och andra
anlitas för utredning angående brottet får dock efter anvisningsom

granska sådana handlingar det här fråga Om innehållet iärsom om.
eller telegrafförsändelse i sin helhet tilleller någon delpost-en utan

för utredningen kan meddelas skall avskrift ellermottagaren,men
utdrag enligt 12 § andra stycket ofördröjligen tillställas honom.

I 13 § finns bestämmelser dokumentation beslag. I be-om av
slagsprotokollet skall enligt denna bestämmelse ändamålet medanges
beslaget och vad därvid förekommit. Dessutom skall det beslagtagna
föremålet anges noga.

Enligt 27 kap. 14 § rättegångsbalken får föremål kanäven etta som
förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken i beslag. Förantas tasvara

sådant förverkande fordras inte något brott har begåtts. Av 36 kap.att
3 § följer1 föremål får förklaras förverkat redan det påatt ett om
grund sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kanav
befaras komma till brottslig användning. 36 kap. 3 §2 för-avser
verkande föremål ägnade användasår vid brottattav som som vapen

liv eller hälsa och har påträffats under omständighetermot som som
anledning befara de skulle komma till sådan användning,att attgav

medan 36 kap. 3 § föremål3 kan användas hjälpmedelavser som som
vid brott innefattar påskada egendom och har påträffatssom som
under omständigheter uppenbar anledning befara deattgav attsom
skulle komma till sådan användning.

Enligt lagen 1964:167 med särskilda bestämmelser om unga
lagövertrádare får beslag under vissa förutsättningar företas även mot

barn misstänks begåttha brott före femton års ålder.ett ettsom
Här bör slutligen också lagen 1974: 1066 förfarandetnämnas om

med förverkad egendom och hittegods. bestämmelserLagen ger om
hur polisen skall förfara med bl.a. egendom har tillfallit påstatensom

förverkande.grund av

O Lagen gäller även egendom tillfallit enligt lagen 1938:121statensom om
hittegods eller har tagits i förvar enligt lagen 1974:1065 visst stöldgodssom om

Polisen har således för vården både hittegods och förvarstagenm.m. ansvar av
egendom.

974 15-0448



Gällande sou 1995:47rätt

Övriga beslagbestämmelser2.4.2 om

beslag bl.a.föremål iavsnitt kanföregåendeframgårSom ett tasav
på grundförverkatskäligen kandetförutsättningunder antasatt vara

brottgrundförverkande påbestämmelserAllmännabrott. avomav
fattardomstolendetregelbrottsbalken. Som är36 kap.finns i som

åklagarenegendom,beslagtagenförverkandebeslut men omavom
föreläggandemedförenasdetstrafföreläggande kanutfärdar om

dågällerrättegångsbalken. Detsamma§48 kap. 2förverkande en
1986:1009stöd lagenMedordningsbot.föreläggerpolisman omav

får åklagare prövaförverkandefall vidförfaranden vissa enm.m.
intefrågan röregendom,beslagtagenförverkandefråga omavom

förverkasskallvärdet detOmför brott.tilltaladnågon är av somsom
skäl,särskildafinns andradetellerbeloppbetydandeuppgår till om

fårpolismanEnförverkande rätten.prövasfrågandockskall avom
förverkasskalldetvärdetförverkandebeslutaockså somavomom

detoch ärbasbeloppettiondelmindreuppgår till än omaven
uppfyllda.förverkandeför ärförutsättningarnauppenbart ettatt

också ibrottsbalkeniinte barafinnsförverkande utanRegler enom
tillhänvisarförfattningardessaMångaförfattningar.rad andra av

innehållerandramedanbeslag,gällersåvittreglerrättegångsbalkens
Sådanarättegångsbalken.i kap.dem 27frånavvikerregler som

företräderättegångsbalken ha§kap. 17enligt 27skallbestämmelser
där.reglernagenerelladeframför

för-reglerinnehållerförfattningarsärskildadeEn omsomav
och andrabeträffande knivarförbud1988:254lagenverkande är om

föremåloch andraknivarföreskrivsvilkenföremål, ifarliga att som
förklarasfårlagenstrid medsaluhâllits ielleröverlåtitsinnehafts,har

stödmedi beslagdärförföremål kanSådanaförverkade. tas av
Även 1988:868lagenoch 25i 24regler.rättegångsbalkens om

förverkandeföreskrifterfinnsexplosivaochbrandfarliga avomvaror
Även sådanaenligt lagen.för brottföremålvaritharegendom som

rättegångsbalken.ibestämmelsernaenligtbeslagiföremål kan tas
vid brotthjälpmedelharföremål använtsgällerDetsamma somsom

vissaanvändningochdieseloljeskatt1992:1438lagenenligt avom
oljeprodukter.

ochförverkandebådereglerarförfattningarexempelEtt som
drycker.alkoholhaltigaförverkande1958:205lagenbeslag är avom

ochalkoholdryckerförverkandeföreskrifterinnehållerLagen avom
brutitdenbl.a. hospåträffas motberusningsmedelandra somsom

järnvägssäkerhetslagen,trafikbrottslagen,ibestämmelservissa
omfattarförverkandeBestämmelsernasjölagen.ellerluftfartslagen om

i stridförvarasellerförtärsstarkölochvinspritdrycker,också som
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med vad gäller för allmän sammankomst eller offentligsom en en
tillställning, i strid med lokala ordningsföreskrifter, eller i strid med
förtäringsförbud enligt järnvägssäkerhetslagen eller enligt ordnings-
lagen såvitt gäller kollektiv persontrafik. Rättegångsbalkens be-
stämmelser beslag enligt lagenär tillämplig med vissa angivnaom
undantag. Dessa undantag gäller bl.a. förstörande och försäljning av
beslagtagen egendom. Dessutom finns särskilda regler befogenhetom
för ordningsvakter befattningshavare i säkerhets- eller ordnings-samt
tjänst vid järnväg under vissa förutsättningar i beslag alkohol-att ta
haltiga drycker.

Regler förverkande och beslag finns också i narkotikastrajilagenom
1968:64 och lagen 1991 .1969 förbud dopningsmedel.vissamotom
Även enligt dessa författningar skall rättegångsbalkens regler om
beslag tillämpas. författningarnaI hänvisas dessutom till lagen om
förverkande alkoholhaltiga drycker såvitt gäller förstörandeav av
beslagtagen egendom.

I lagen 1960:418 strajj för varusmuggling bestämmelserom ges
förverkande bl.a. gods varit föremål för varusmuggling.om av som

Enligt 15 § får egendom kan förverkad enligtantassom vara
varusmugglingslagen i beslag tulltjänsteman, tjänsteman vidtas av
kustbevakningen, tjänsteman vid lots- och fyrstaten och polisman

under vissa förutsättningar, eller järnvägstjänsteman.samt, Ipost-
23 § bestämmelser försäljning i vissa fall beslagtagenges om av
egendom. Såvitt gäller alkoholhaltiga drycker hänvisas till lagen om
förverkande alkoholhaltiga drycker. 7§ lagen 1992:1602av om
valuta- och kreditreglering hänvisar till varusmugglingslagens regler

Ävenbeslag. lagen 1973:431 utredning angående brottom om mot
utländsk tullag och 10 § lagen 1959:590 gränsrullsamarbete medom

innehåller bestämmelser beslag.statannan om
Även ordningslagen 1993: 1617 innehåller regler förverkandeom

och beslag. I 2 kap. 31 finns§ bestämmelser förverkandeom om av
avgifter för det fall anordnare allmän sammankomstattm.m. en av en
eller offentlig tillställning har lagens bestämmelser.överträtt Såvitt
gäller beslag egendom kan förverkad gäller reglernaantasav som vara
i rättegångsbalken. Enligt 2 kap. 32 § ordningslagen skall lagen om
förverkande alkoholhaltiga drycker tillämpas beträffande beslag ochav
förverkande alkoholdrycker förtärs eller förvaras i strid medav som
bestämmelserna i 2 kap. 18 § offentliga tillställningar eller i stridom
med villkor med stöd kap.2 18 § har meddelats polismyn-som av av
digheten för upprätthålla ordningen vid allmän sammankomstatt en
eller offentlig tillställning.

I 3 kap. ordningslagen, allmän ordning och säkerhet, finnsom
ytterligare bestämmelser förverkande. Har offentlig plats tagitsom en
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bestämmel-egendom i strid medeller någonanspråk föri annanvaror
förklaras25 §fâr egendomen enligt 3 kap.ordningslagen,iserna

ammunition haroch använtsgällerförverkad. Detsamma somvapen
gäller rättegångs-fråga beslagbestämmelser. li strid med lagens om

spritdrycker,förverkandeochBeträffande beslagbalkens regler. av
föreskrifter hänvisas imed lokalaförtärs i stridstarkölvin och som

drycker. lalkoholhaltigaförverkande§ till lagen3 kap. 25 avom
järnvägssäkerhetslagen§och i 33§ ordningslagen4 kap. 11 a

alkohol-förverkandetill lagenhänvisas också1990:1157 avom
bestämmelserstrid medibeträffande alkoholdryckerdrycker som

eller tåg.på spårvagni tunnelbanan,förtärs bl.a.
förverkandeinnehåller bestämmelser738Alkohollagen 1994:I om
Beträffandeenligt lagen.föremål för brottvaritegendom somav

alkohol-förverkandetill lagenalkohollagenhänvisarbeslag avom
drycker.haltiga

skrifter påtrycktabeslagkonfiskation ochBestämmelser avom
tryckfrihetsförordningen.kap.ñmis i 10tryckfrihetsbrottgrund av

framför alltreglerrättegångsbalkensavviker frånbeslagReglerna om
justitie-beslag. Detbeslutfatta ärbefogenhetensåvitt att omavser

skallförordnandetbeslag ochförordnaskallkanslern omsom
Är periodiskbeslagdet frågapolismyndigheten.verkställas avomav

eller uppenbartutgivningsförbudmed utgörsprids i stridskrift som
dock deförbud, skallmed sådantskriftfortsättning ettsom avsesav

exemplar§. Ett10 kap. 13tillämpasbeslagsreglernaallmänna av
hafall det kanockså för detbeslagskrift kan itryckt antasatttas

§ gällertryckfrihetsmål. Enligt 10 kap. 14iför utredningenbetydelse
övrigt de allmännakapitlet och ii 10bestämmelsernavissadärvid av

hänvisasyttrandefrihetsgrundlagen3 §beslag. I 7 kap.reglerna om
beslagsåvitt gällerbestämmelsertryckfrihetsförordningenstill av

yttrandefrihetsbrott.ljudupptagningar grundochfilmer av
finnsanläggningarsamhällsviktigaskydd för1990:21 7I lagen om

skyddsområdesvaktskyddsvakt ochförbefogenhetbestämmelser om
förha betydelsekanskäligenbeslag egendomi antastaatt som

förverkade. Lagenellerlagenbrottutredning mot varaom
gränsövervaknings-kriggränsövervakningi även1979:1088 gerom

allvarligvissmisstankebeslag vidföremål ibefogenhet att ta omman
också § för-finns i 54beslagförverkande ochReglerbrottslighet. om
1978:268 ochransoneringslagen1978:262, 49§fogandelagen

förvaltnings-förfarandet hos kommunerna,0988:97lagen28 § om
20krigsfaraunder krig elleroch domstolarnamyndigheterna m.m. -

innehållerutlanningskontrollsärskild1991:572lagen22 §§ om
telegrafförsändelserochbl.a.undersökningbestämmelser post-avom
rättegångsbalken.till 27 kap.förfarandetbeträffandehänvisaroch
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Lagen 195298 med särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissaom
brottmål tillämpas vid förundersökning angående vissa angivna,
särskilt allvarliga brott. Lagen utökad befogenhet för polisenger att
beslagta sådana skriftliga handlingar i 27 kap. 2 § andrasom avses
punkten rättegångsbalken och innehåller dessutom särskilda regler om

har befogenhet fatta beslut kvarhâllande sådanattvem som om av
försändelse i 27 kap. 9som avses

Lagen 1975:295 användning vissa tvångsmedel på begäranom av
främmande innehåller bestämmelser beslag efter fram-statav om

ställning från främmande Reglerna skiljer sig från dem istat.en
rättegångsbalken framför allt i fråga beslutsordningen. 18 § lagenom
1972:260 internationellt samarbete rörande verkställighetom av
brottmålsdom regler beslag föremål har förklaratsger om av som
förverkade europeisk brottmålsdom.genom en

I 41 § vapenlagen 1973:1176 finns bestämmelser beslagom av
sådan egendom kan förverkad på grund brottantassom motvara av
vapenlagen. Befogenhet egendom i beslag tillkommer förutomatt ta
polismän jakttillsynsmän,även personal vid kustbevakningen och
tullen särskilt förordnade tjänstemän vid länsstyrelsen.samt

En naturvårdsvakt någon bar gärning då denneertappatsom
begår brott naturvårdslagen får med stöd 36 § naturvårdsla-mot av a

1964:822 i beslag jakt- och fångstredskap, fortskaffnings-tagen
medel och andra föremål kan ha betydelse för utredningsom om
brottet.

Om någon bar gärning då han begår jaktbrott får viltertappas
och egendom, kan bli förverkad enligt jaktlagen ellerantasannan som

kan ha betydelse för utredningen brottet, med stödantassom om av
47 och 51 §§ jaktlagen 1987:259 i beslag jakträttshavarentas av
eller någon företräder honom. Samma befogenhet tillkommersom
jakttillsynsmän tjänstemän vid kustbevakningen och tullen.samt
Liknande bestämmelser finns i 47 §jiskelagen 1993:787. Befogenhet

egendom i beslag tillkommer fiskelagenenligt fisketillsynsmänatt ta
och andra behöriga tjänstemän och, fisket kränker enskild denrätt,om

innehar fiskerätten eller företräder honom.som som
Särskilda bestämmelser beslag finns i varumårkeslagenävenom

1960:644. Enligt 41 § första stycket varumärkeslagen kan pårätten
yrkande den har lidit varumärkesintrång bl.a. förordnaav som att
varukännetecken har anbragts skall utplånas ellersom en vara
ändras så missbruk inte kan ske. Sådan egendom får enligt andraatt
stycket i paragraf också i beslag, varvid reglerna beslagtassamma om
i brottmål tillämpning.äger motsvarande Liknande bestämmelser finns
i 52 § lagen 1960:729 upphovsrätt till litterära och konstnärligaom
verk, 21 § lagen 1960:730 till fotografisk bild,rått 59 §om
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38 §1970:485,mönsterskyddslagen1967:837, 37 §patentlagen
skydd1992:1685§ lagen1971:392, 13växtförädlarrättslagen om

1974: 156firmalagenhalvledarprodukter, 20 §förför kretsmönster
1970:417.marknadsföringslagenoch 18 §

egendom,Omhändertagande2.4.3 m.m.av

för be-redogjortutredningenharavsnittentvå föregåendede1
finnsrättegångsbalkenförfattningarandrabeslag. I änstämmelser om

omhändertagandeformerandraocksåemellertid regler avavom
avsnittDettai äganderätten.inskränkningarandraegendom och

omhändertagandereglerförredogörelseinnehåller kort avomen
delberörsbeslag. Dessutomegendom sätt än enannat genom

befatta sig medpåbefogenhet sättpolisensbestämmelser annatattom
egendom.

egendomOmhändertagande av

brottmål.ikvarstadbestämmelserfinnsrättegångsbalken26 kap.I om
hanbefaras,skäligen kanoch detmisstänkt för brott attnågonOm är

ellerundanskaffa egendomelleravvika att an-att genomgenom
förverkadvärdetbetala böter,sigundandragernorledes att av

ellerallmännatill detersättningellerföretagsbotegendom, annan
kantill målsäganden,ersättning antasskadestånd eller somannan

kap. 1 §enligt 26fårådömas honom,brottetgrundkomma att av
fordringenegendomhansså mycketkvarstad på attförordnas avom

meddelaskvarstadBeslututmätning.täckt vidblikan avantas om
ellerundersökningsledarenfårbeslutpåi avvaktan rättensrätten, men

Är detförvar.egendom i§ lös26 3med stöd kap.åklagaren taav
paragraf vidtas ävenåtgärden enligtdröjsmål fårfara i avsamma

polisman.
Denskriftliga bevis.innehåller reglerrättegångsbalken38 kap. om

betydelsehahandling, kanskriftliginnehar antas somsomensom
medkanförete den. Rättenskyldig§enligt 38 kap. 2bevis, är att

och kanförete handlingenhonomförelägga38 kap. 4 §stöd attav
kronofogdemyndig-tillhandahållasden skallförordnaockså att genom

rättegångs-39 kap.finns ibestämmelserförsorg. Liknandehetens
bevis.betydelsehakanföremålbeträffandebalken antas somsom

egendomfårstöldgods1974:1065 visstEnligt lagen somm.m.om
lagenvissa ipåträffas underbrott ochnågonfrånhäntshar somgenom

ellervarkeni förvar ägarenförutsättningarangivna annan somtas om
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har till den känd.rätt Beslutär egendoms tagande i förvarom
meddelas allmän domstol eller, i vissa fall, åklagare.av av

Regler omhändertagande egendom finns i lagenävenom av
1976:511 omhändertagande berusade Dessaom av personer m.m.
bestämmelser polisman befogenhet ifrån omhän-att tager en en
dertagen alkoholdrycker och andra berusningsmedelperson samt
injektionssprutor, kanyler och andra föremål kan användas försom
narkotikamissbruk. Sådan egendom skall förstöras inte särskildaom
skäl förtalar egendomen återställs efter frigivandet.att

Föreligger risk för missbruk får polismyndigheten enligtav vapen
32§ vapenlagen 1973:1176 besluta omhänderta ochatt vapen

Ärammunition. faran för missbruk överhängande får polisman även
sådant beslut omhänderta och ammunitionen. 47 §utan vapnet

vapenkungörelsen 1974: 123 polisman befogenhet omhändertaattger
medförs någon inte kan visa föreskrivetett vapen som av som upp

tillståndsbevis eller liknande. Bestämmelser omhändertarätt attom
och andra farliga föremål finns i lagen 1988:144ävenvapen om

säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och
utskott lagen 1981:1064 säkerhetskontroll vid domstols-samt om
förhandlingar.

I 23 och 31 §§ körkortslagen 1977:477 50 och 59 §§samt
körkortsförordningen 1977:722 finns bestämmelser polismyn-attom
digheten förhållandenunder vissa skall omhänderta körkort eller

Äventraktorkort. luftfartscertifikat får enligt lufzjfartslagen 1957:297
omhändertas efter beslut polismyndighet. En polisman skall ocksåav
enligt 78 § vägtrafikskattelagen 1988:327 hand fordonsta ettom
registreringsskyltar inte vägtrafikskatten betalas i tid.om

I kap. utlänningslagen5 3 4 §§ 1989:529 föreskrivs att-
polismyndigheten handfår utlännings och biljetter ita om en pass
avvaktan fårhan tillstånd vistas här eller lämnar landet.att att
Också i 18 § passlagen 1978:302 finns bestämmelser omhän-om
dertagande och förordningeni 1958;272 tjänstekortav pass om
regler omhändertagande sådana kort.om av

Polismyndigheten har också befogenhet hand egendom iatt ta om
avvaktan på sådan undersökning inleds i lagenatt som avses
1990:712 undersökning olyckor. Något annorlunda be-om av

finnsstämmelser i jaktlagen 1987:259, jaktförordningen 1987:905
och lagen 1943:459 tillsyn hundar och katter. Enligt dessaöverom
har polisen befogenhet hand säljaoch eller eventuellt avlivaatt ta om
svårt sjuka, vanvårdade eller skadade djur. Djurskyddslagen
1988:534 föreskriver bl.a. länsstyrelsen under särskildaatt om-
ständigheter fär besluta djur skall hand polismyn-att ett tas om genom
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sälja ellersedan skall låtapolismyndighetenförsorg ochdighetens att
djuret.avliva

egendomriktar sigingripandenAndra former motsomav

omhändertabeslagta ellerbefogenhetinte baraPolisen har att
egendom.befattning medockså sättegendom, taatt annatutan

15 §i 27 kap.ingripanden finns bl.a.sådanaBestämmelser om
förbjudabl.a. fårpolismyndighetenenligt vilkenrättegångsbalken, att

dylikockså vidta annanPolismyndigheten fårföremål flyttas.visst
45 §utredning brott. Isäkerställafördet behövsåtgärd att omom

fårräddningsledareföreskrivs1986:1102räddningstjänstlagen att
egendom.förstörasåsomingrepp iföreta rätt t.ex. attannans

det biträdebestämmelse lämnaskall enligtPolismyndigheten samma
tullmyndighetföreskriver15501994:59 § tullagenbehövs. attsom

stårandratransportmedel ochlåsfår anbringabl.a. varor som
registreringsbevis ochhandtillfälligtochtullkontrollunder ta om

Polisenavgår.transportmedelför hindrahandlingarliknande att ettatt
tullkontrollverksarnhet.vidmedverkaskyldigtullagenenligtär att

förordningen1982:129 ochfinns i lagenbestämmelserAndra
bl.a.enligt vilkafall,fordon i vissaflyttning1982:198 avom

flyttningverkställa beslutochfår meddelapolismyndigheten avom
skyldigheti vissa1932:242också lagenfordon. Här kan nämnas om

behovför ordningsmaktensförnödenhetertillhandahållafall att m.m.
för ord-sarnrnandragespolisstyrkadålänsstyrelsenvilkenenligt

förnödenheter,bl.a.kan förordnaupprätthållandeningens att
skall till-fordonochpersonal, hästarförtransportmedel, rum

handahållas polisen.
myndighet rättbestämmelserfinnsförfattningarI vissa ger ensom

denåtgärdnågonvidtaarbete ellerutföralåta somett omatt annan
kanintedet sätträtteligen bordeförfattningen göraenligt annat

finns ibestämmelsesådanskyldighet. Enfullgöra sinförmås att
underlåtitnågon har1993:1617. Omordningslagen att§3 kap. 21

lokalaordningslagen,3 kap.enligtåligger honomåtgärdvidta somen
med stödmeddelatsharvillkorbeslut ellerföreskrifter eller avsom
försurnligesdenåtgärdenvidtapolismyndighetenfårordningslagen,

bekostnad.
harmyndighetofta någonpolisenalltidinteDet är utan somannan

sådanavidtagna. Ibliråtgärdersådanaföransvaret att ovanavsessom
Handräcknings-polishandräckning.ofta föreskrifterdockfall finns om
elektriska stark-1957:601i förordningenfinnsbestämmelser om

kontinentalsockeln, lagen1966:314lagenströmsanläggningar, om
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1970:299 skydd flyghavre, väglagen 1971:948, växt-motom
skyddslagen 1972:318, oljekrislagen 1975:197, berberislagen
1976:451, epizootilagen 1980:369 och lagen 1983:738 om
bekämpande salmonella hos djur. Det enligt utredningensärav
uppfattning oklart vilket polisen har befogenhet ingripa medsätt att
anledning dessa bestämmelser SOU 1993:60 243 f..och 252av s.
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3 Vissa uppgifter utländsk rättom

1 Danmark

I den danska retsplejeloven finns bestämmelser förundersökningom
och straffprocessuella tvångsmedel. I kapitel 69 och 70 finns regler

anholdelse och varetaagtsfzengsling, vilket deom motsvarar
svenska reglerna gripande, anhållande och häktning. Kapitel 71om
reglerar indgreb i meddelelseshemmeligheden, dvs. hemlig
telefonavlyssning, avlyssning, hemlig teleövervakning,annan
brevöppning och kvarhällande brev och andra postförsändelser.av
Bland dessa regler det endast de handlarär brevöppning ochsom om

kvarhällande brev berörs i detta avsnitt. Dessutomom tarav som
utredningen bestämmelserna i kapitel 72 legemsindgreb,upp om
dvs. kroppsvisitation och kroppsbesiktning, och kapitel 73 om
ransagning dvs. husrannsakan.

,
I kapitel finns74 bestämmelser beslag på sigtedes formueom og

forbud foreninger skrifter, vilka rättegångsbalkensmot motsvararog
bestämmelser kvarstad i brottmål också möjlighetom attmen ger
lägga kvarstad åtaladesden förmögenhet för det fall hanatt
undandrar sig lagföring. Kapitel innehåller75 regler person-om
undersøgelser, dvs. personundersökning och rättspsykiatrisk
undersökning, kapiteloch 75 regler besigtigelse, dvs. Ia om syn.
kapitel b75 regleras beslaglzeggelse, vilket institutetmotsvarar
beslag i 27 kap. rättegångsbalken.

1 1 Husrannsakan
.

Bestämmelserna ransagning i kapitel 73 i demotsvarar stortom
svenska reglerna reell husrannsakan. Förutsättningarna förom
ransagning skiljer sig beroende åtgärden skall företas hos denom

misstänkt, sigted,är eller hos någonsom annan.
Såvitt gäller misstänkta får ransagning enligt 794 § ske i en sigtets

bolig eller andre for efter af forbrydel-attrum og gemmer søge spor
eller efter ting, genstand for beslaglaeggelse. Det krävssen som er

det antingen fråga brottär det ankommer påatt ett stats-om som
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åtala antagepåviselig grund tilfinnseller detadvokaten atatt att
föremålellerspår från brottetanträffakommaskall att somatt man

underkastade beslag.är
företas795 §ransagning enligt794 § fårsyfte il sägssomsamma

förutsättergemmer. Detellerbolig,ikke sigtetsi en attäven rum
statsadvokatenpåankommerdetbrottfråga attdet är ett somom

förhållanden företas:får under sådanaRansagningåtala.
därgripits ellermisstänkte harbegåtts, där denhardär brotteta

friskeellergerningforfulgtes på friskhanvarit medenshan har
spor,

skallantagegrund tilpåviseligfinnsdetb attat manannarsom
eller föremål ärspår från brottetanträffakomma att som

underkastade beslag eller
ellersamhällehussamling utgöråtgärden omfattar ettc somenom

samhälle eller kommun.avgränsad delstörre ett enaven
Även §§ inteoch 795i 794förutsättningarde angessomom

tidigarei desyfteransagning, ifårföreligger angessomsamma
bestemmelsesinefterelleri husföretasparagraferna, ersomrum

søerligepolitietsstår underellerenhver,for alletillgazngeligt somog
796 §.tillsyn

Huvudprincipen ärbeslutsordningen.regler att797§I omges
fleraemellertidprincip harransagning. Dennabeslutarrätten om

ransagningbeslutafår såledesPolisenundantag. omom
tillsamtyckeruttryckligenskall företasransagningvilkenhosden1

elleråtgärden
når derdröjsmålfara iföreliggerdetuppenbartdet2 ärnär att

villeransagningenmedøjemedetfare forøjensynlig ater
ochforspildes

ggn§ och bi 795sådanaförhållandena sägsära asom
statsadvokatenpådet ankommerfråga brott attb det är ett somom

ell:beivra
för brottmisstänktransagning hos den ärfråga ettdetc är somom

straff böter.föreskrivet högre änvilketför är
ransagninghurochbestämmelser närfinns798 800 närmareI om-

vidharoch rätt närvaravittnengenomföras, attskall vem somom
tredjeregelni 800 §framhållassärskiltBland dessa kanförrättningen.

I dit ochöverklagatsi mål harbådeinför landsrâtten,för talanStadsadvokaten som
idirektinstans. Målförstai landsrätten tasi mål uppsomtas somuppsom

fyratill minsttilltaladedendömabli frågadet kansådana därlandsrätten är attom
Stadsadvokatentill värd. äröverlämna honomförvaring ellerellerårs fängelse att

vissabl.a. brottallvarliga brott,vissa andra staten,i mâl motockså åklagare om
frihetsberövande.olagamord ochallmänfarliga brott, grovt
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stycket, enligt vilken ransagning bör företas nattetid endast när
ändamålet med åtgärden beroende därav.är

I kapitel 69 i den danska retsplejeloven, vilket handlar an-om
holdelse, finns bestämmelser ransagning demotsvararom som
svenska reglerna personell husrannsakan. Ransagning för efter-om
sökande den skall anhållas eller skall avtjäna straff fårav som som
enligt 759 och 761 §§ företas i hus det finns grund tilett atom
antage den eftersökte uppehåller sig där och åtgärden inteatt är
oproportionerlig med hänsyn till sakens betydelse. Beslut om ransag-
ning fattas Polisen fårrätten. också beslut företarättensutanav
ransagning den har rådighet huset har samtyckt tillöverom som
åtgärden, den misstänkte har förföljts i omedelbar anknytning tillom
brottet eller det fara i dröjsmål.ärom

Nya danska regler ransagningom

I betänkande avgivet danska Justitsministeriets Strafferetsple-ett av
jeudvalg föreslås regler ransagning under efterforskningnya om
Betaanlcning 11591989. Med ransagning förstås förslagetenligtnr.

undersökning någons bolig, øvrige husrum, andre lokaliteter,en av
andre genstande, dokumenter, papirer liknende. Medgemmer, og

ransagning dock endast sådana undersökningar utgör ettmenas som
led i strafforfølgning. Begreppet omfattar därför inte under-en
sökningar företas i administrativ ordning. Till ransagning räknassom
enligt förslaget inte undersökningarheller skulle kunna företassom av

straffbara. Som exempel undersökningutan att nämnsenvar vara av
bilar uppställda parkeringsplats. Undersökningar allmänten av
tillgängliga platser, eller skogsområden, skall inte hellert.ex. gator
betraktas ransagning. Enligt Strafferetsplejeudvalget frånbörsom
begreppet ransagning sådanaundantas undersökningaräven ärsom
nödvändiga för polisen skall kunna fullgöra uppgiftsin utredaatt att
brott, de dessutom till i falleller inte till någotär nytta, vartom
egentligt för områdeägaren undersökt ellerett utrymme.men av
Polisen borde enligt Strafferetsplejeudvalget därför stöd i lagutan
kunna undersöka övergiven bil intryck ha blivitatten som ger av
stulen eller undersöka lokal där kanske påbrott häller begåsett atten
eller just begåtts.har Om åtgärd skall betraktas ransagningen som
eller inte får med hänsyn till omständigheternaavgöras i det konkreta
fallet, varvid särskild hänsyn bör dels till intresseägarenstas attav
förhindra intrång från andra, dels till undersökningens syfte, karaktär
och omfattning.

109



uppgifter utländskVissa rätt 1995:47SOUom

bestämmel-de nuvarande danskadanska förslaget skiljer liksomDet
icke-misstänkta.misstänkta och hosmellan ransagning hosserna

undersökning icke-för företa hosFörutsättningarna att enen
miss-undersökning hosdet gällermisstänkt är strängare än när en

Å undersökningsamtycke tillsidan kan polisen inhämtatänkt. andra
inteåtgärdenicke-misstänkt med verkan utgörhos att en ransag-en

olikamellanövrigt skiljer sig reglernaning lagens mening. li
kriminali-formkrav,fråga kompetens,former undersökningar i omav

frånMed utgångspunktmisstankekrav och indikationskrav.tetskrav,
kategorierföreslagit tvåStrafferetsplejeudvalgetdetta har ransag-av

den danskaundersökningar enligtbygger på vissaning. Förslaget att
vissafå företas. Dessa jämtebeslut förgrundlagen kräver rätten attav

integritetskränkandelikaundersökningar kanandra anses varasom
ransagningomfattarkategori vilkentillhör den föreslagna av

verkstäder,lagerlokaler,andra husrum kontor,bostäder och
elektroniskaoch liknandedokument,husvagnar, hytter, papper

ransagningKategori 2 omfattarinnehållet i låsta föremål.medier samt
områden utomhus,andraträdgårdar ochlokaler utanför husrumav

halvtak,husrum,byggnader inte kan betraktas t.ex.somsom
kategoriinte hör tilllösöreskjul och liknande,öppnacarportar, som

olästa väskor.maskiner ochbilar inte låsta,kläder,1 ärsom

kroppsbesiktningKroppsvisitation och3.1.2

legemsindgreb,bestämmelseri retsplejelovenKapitel 72 omger
legemsundersøgelse.legemsbesigtigelse ochframför allt om

utsida,kroppensbesiktninglegemsbesigtigelse omfattarBegreppet av
utsidaliknande från kroppensavtryck ochfotografering, samt

vederbörande har sig. Legems-de kläderundersökning av som
undersökningar kroppen,innefattar bådeundersøgelse närmare av

röntgenundersökningarandrablodprov ochtagande samtproverav
undersökningar.liknandeoch

sigingripanden riktarsådanalagen skiljerdanskaDen motsom
gäller miss-Såvittandraoch ingripandenmisstänkta mot personer.

företas påförsta stycket792 §legemsbesigtigelse enligttänkta fâr a
för brottmisstänktmed rimelig grund är ett somen person som

väsentligingripandet kanåtal,faller under allmänt antas vara avom
handlar69,l kapitelutredningen brottet.förbetydelse omsomom

polisenspecialbestämmelsefinnsanholdelse, dessutom som geren
besigtigelseföretaanholdelsesamband medbefogenhet iatt og

påmed henblicktøjlegemeundersøgelse den anholdtes attogav
vold ellertilkan benyttesgenstande,vedkommendefratage som
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undvigelse, eller i øvrigt medføre fare for den anholdtekan ellersom
andre.

Legemsundersøgelse får enligt företasandra stycket det finnsom
begrundet mistanke vederbörande har gjort sig skyldig tillattom

brott för vilket stadgat fängelse i och halvt år ellerärett ett ett mer
eller det fråga sådant brott i 249 förstaär §att ettom som avses
stycket straffeloven motsvarande vållande till kroppsskada. Dessutom
krävs det ingreppet kan avgörande betydelse föratt antas vara av
utredning brottet.om

i fallFörutom de får, enligt 792 § förstab stycket,sägssom ovan
fingeravtryck och fotografi syftei kunna identifieratas att en person

med rimelig grund misstänkt för för vilketbrott stadgasär ettsom
fängelse i och halvt år eller Enligt paragrafens andraett ett mer.
stycke får dessutom blodprov finnsdet begrun-tas av en person om

mistankedet han har gjort sig skyldig till brottatt ettom som
grundas på intagande alkohol eller andra berusningsmedel.av

I 792 § bestämmelser beslutsordningen såvitt gällerc ges om
ingripanden misstänkta. Polisen får enligt paragrafdenna beslutamot

legernsbesigtigelse legemsundersøgelse det endast ärsamtom om om
fråga undersöka kroppens utsida, säkerställanärmareattom prover
härifrån eller blodprover. I fall polisen behörig fattaäratt ta annat att
beslut legemsundersøgelse endast det föreligger fara i dröjsmålom om
eller den misstänkte har lämnat skriftligt samtycke till åtgärden.om
Under förhållanden fårandra legemsundersøgelse företasinte utan
beslut rätten.av

någonBestämmelser ingripanden inte sigtet finnsärmotom som
i 792 d Huvudprincipen legemsindgreb den inteär äratt av som
misstänkt fårinte företas med stöd reglerna i retsplejeloven. Omav
vederbörande samtyckt får åtgärdenhar visserligen företas, men
retsplejelovens regler gäller inte. samtycke skallEtt sådant det ärom
möjligt skriftligt. I fårvissa fall några legemsbe-dock typervara av
sigtigelse företas, nämligen sådana inte kräver den utsättsattsom som
för ingripandet behöver klä sig. exempelLagtexten nämnerav som
fotografering, avtryck och liknande från och undersökningkroppen av
kläderna. För sådan undersökning skall få utföras fordrasatt atten
utredningen brott för vilket fängelse istadgat ochrör ärett ett ett
halvt år eller undersökningen må antagessamt attmer vara av
avgörande förbetydelse brottsutredningen. Beslut undersökningom av
den inte misstänkt fattas för fallär det deträtten ärutom attsom av
fara i dröjsmål.

I sista stycket 792 d § finns särskild bestämmelseav en som ger
polisen ytterligare befogenhet foretage afvisitation tøjet hos alleatt

trzeffesder på stedet i syfte leta efter Förut-attpersoner vapen.
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få genomföras detför sådan visitation skallsättningarna är attatt en
undersökning brottsplatsen i omedelbar anknyt-samband medi en av

allvarligt våldsbrott har förövats uppkommer begrun-ning till att ett
gällermistanke någon Detsammadet ävengömmer ettatt vapen.om

vid undersökning företas tillsådan misstanke uppkommer en somom
allvarligt våldsbrott vidnågon har hotat begåföljd samtatt ettattav

undersökningar.andra
legemsindgreb skall företas finns i 792Regler hur someom

proportionalitetsprincipen. 792 f § finns reglerockså uttryck för Iger
får fotografier materialvilken utsträckning poliseni samtsparaom

någon formupplysningar har åtkommitsoch andra genom avsom
kroppsligt ingrepp.

1.3 Beslag

finns flera olika ställen i den danskaRegler beslaglatggelseom
speciallagstiftningen.finns också iretsplejeloven. Vissa regler

till syftetolika med hänsynBestämmelserna kan delas in i tre grupper
omfattar beslaglzeggelseförstamed åtgärderna. Den avgruppen

föremål skall återställas tillbevismaterial, förverkade föremål och som
syftebeslaglaeggelse iomfattarmålsäganden. Den andra attgruppen

tredjerättegångskostnader och denbetalning bl.a.säkerställa av
tilltalade bl.a. inställasyfte förmå denbeslaglzeggelse i attattgruppen

redogörelseinnehåller framför allträttegång. avsnittsig till Detta en
detformen beslaglzeggelse, vilkenför den första närmast motsvararav

finnsbeslaglzeggelse ibeslagsinstitutet. Regler sådansvenska om
b i retsplejeloven.kapitel 75

ting kanparagrafen i kapitel 75 binledandeI den sägs att som
konfiskeres ellereller börbetydelse bevismedelhaantas somsom

i bevaring, hvornågon brott, kan tageshar frånhänts genomsom
Om sådana ting inte utlämnasfornødent 824 §.skønnesdette

vissa angivna förut-i underfrivilligt kan de beslag närmaretas
inneharsåledes bara denbeslag användssättningar. Institutet somom

före-ifrån sig frivilligt. praxislämnar det Iföremål intet.ex. ett
bevaring-den frivilliga formen, s.k.beslaglzeggelse oftast ikommer

Strafferetsplejeudvalg, BetzenkningJustitsministerietsstagelse om
efterforskning, Betankningunderbeslaglzeggelse editionog

12231991 14.s.nr.
beslagfrån bestämmelsernafinns undantag824 § andra stycketI om

sådant vittnemeddelanden innehållskriftligasåvitt gäller är ettattvars
Beslagsförbudetuttala sig.170 kanmed stöd 169 och vägra attav

meddelandensigförutsättning detgäller endast under röratt om
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mellan den misstänkte och enligt dessa regler inte ären person som
skyldig vittna och handlingen innehas den sistnämnde. Omatt att av
denne misstänkt för delaktighet faller beslagsförbudetär i brottet bort.

omfattasDe beslagsförbudet för det förstaär präster,personer som av
läkare och advokater. Den som har krav på hemmeligholdelse kan
emellertid medge sådan ändå avlägger vittnesmål. Rättenatt en person
kan också ålägga andra och försvarare i brottmålän präster att avge
vittnesmål. Under sådana förhållanden torde beslagsförbudet inte
längre gälla.

Beslagsförbudet gäller också handlingar, innehåll omfattasvars av
i offentligtystnadsplikt tjänst. vissa fall fattasI kan det beslut attom

innehållet i sådana handlingar ändå får röjas, vilket också torde
beslagsförbudetinnebära faller bort.att

ÄrDet enligt 825 § fattar beslut farabeslag. detär rätten som om
dröjsmåli får polisen provisoriskt föremål i beslag. Sammaäven ta

befogenhet polisen har också påträffar misstänktsom envar som en
i udførelsen af forbrydelse eller på friske spor. För bådaperson en

fall finnsdessa bestämmelser inom viss skalltidrätten prövaattom
beslaget skall bestå.om

beslut skulle innebäraOm beslag icke-misstänktett attom en person
för förlustskulle komma bör enligt 826 detutsättasatt en man om

tillräckligt, avstå från beslaget vederbörande lovar påär attom
ellerbegäran forevise, framlzegge medbringe tingen. Ett sådant

löfte kan förenas säkerhet.med
handling någotstället för eller föremålI i beslag kantaatt annaten

förelägga§ denmed stöd 827 innehar föremåleträtten attav som
förevisa det. Föreläggandet får medföraeller överlämna inte detatt

innehavarenkommer fram upplysningar handlingen ellersom av
vittnaföremålet skyldig enligtinte reglerna i 169 172 §§.är att om -

läkareDe i 169 och och170 är präster,personer som avses
offentliganställdaadvokater tjänstemän. Enligt 171 § förstasamt

stycket dessutom närstående fritagna från vittnesskyldigheten. Ettär
vittne behöver enligt andra heller uttala sig det skullestycket inte om
röja han själv eller har begått brottslignågon närståendeatt en

medförahandling eller det skulle väsentlig skada.sättannatom
kan emellertid med tredje stycket ålägga vittnetRätten stöd att avgeav

fritar m.fl. frånförklaring. 172 § journalister skyldighetäven att
lämna upplysning författare eller källan till artikelärom envem som

Äveni periodisk skrift. i fall kan dock under vissadetta rättenen
förklaring.förutsättningar ålägga vederbörande att avge

828 830 §§ finns regler förfarandet. Det kan bl.a. anmärkasI om-
intehandling i beslag skall undersökas rätten,att tasen som av om

vederbörande sitt samtycke till polisen undersöker handlingen.attger
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utbyte brott skallbrott ellerFöremål har avhänts någon avgenomsom
vedkommende. Etttill rettesaken slutligt avgjord, utlärrmasnär är
från dettill den vilkeni lämnas tillbakabevisbeslag skall stället togs.

efter i första instans,regel tillbaka domBevismedel lämnas omsom
Betaankning 12231991iföremålen behövs överrätteninte även nr.

eller denskall på begäran polisen19. Rätten görsomav avs.
skallegendomenbeslagtagen egendom, beslutaanspråk på vem

för äganderättsför-inte betydelsetill. Ett sådant beslut harutlämnas
till skall haställninghar således barahållandet. Rätten taatt somvem

Om detanförda betänkande 20.besittning till föremålet ärs.
föremål kan polisenflera tillhar väntatveksamt rätt ettav somvem

äganderättsfrågan avgjortsharföremålet, till dessmed lämna attatt ut
egendomenockså lämnatvistemål. Polisen kani vanligtdomstol utav

skadeståndsansprâkeventuellasäkerhet förställermottagarenom
anförda betänkande 20.s.

beslagreglerdanskaNya om

Justitsministeriets Strafferetsple-danskaavgivetbetänkandeI ett av
ustitsministe-reglerna beslag Jändringarjeudvalg föreslås vissa av om

editionbeslaglmggelseBetaznlmingStrafferetsplejeudvalg,riets ogom
innehåller1223 1991. FörslagetBetzenkningefterforskning,under nr.

beslaglaeggelse.reglernareformspråklighuvudsaki omaven
kapitelbestämmelser samlas i iallaföreslås detDessutom ettatt

retsplejeloven.

meddelelseshemmeligheden°Indgreb i1.4

indgreb isärskilda reglerfinnskapitel i retsplejeloven71I om
befogenhetpolisenbl.a.meddelelseshemmeligheden, vilka attger

fårpostbefordran. Polisenhindraochkvarhålla och brevöppna att
avlyssnaföreta sådana ingreppförsta stycketenligt 780 § attgenom

telekommunikation telefonav-motsvarandetelefonsamtal eller annan
uttalanden med hjälpsamtal ochandralyssning, avlyssna av en

telefonerupplysningar vilkainhämtaavlyssning,annanapparat om
varit iharkommunikationsapparatermotsvarandeoch andra som

teleupplysning,liknandetelefon ellermed vissförbindelse en
breve,bekendt med inholdetsigåbne ochtillbageholde, avgøre

eller standsebrevábningforsendelserandratelegramrner og
andrabrevstandsning. Avaf forsendelservidere befordringden

ochfår upptagningarpolisenparagraf följerstycket i göraattsamma
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kopior de samtal, uttalanden, försändelser och liknande polisenav som
enligt första stycket har del I kapitlet vidarerätt att ta av. ges
bestämmelser förutsättningarna för formernade olika indgrebom av
i meddelelseshemmeligheden.

För brevåbning eller brevstandsning skall få företas enligtkrävsatt
781 första§ stycket det föreligger bestemte grundeatt att anta att

pådet den pågatldende måde gives meddelelser eller foretages
forsendelser fratill eller mistaznkt. in-Det krävs också atten
gripandet kan avgörande betydelse för brottsutredningenantas vara av

det fråga antingen för vilket fängelsebrott stadgatär ärsamt att ettom
i år eller eller något i paragrafende uppräknade,sex mer av grova

Enligtbrotten. paragrafens tredje stycke får brevåbning och brev-
standsning förekomma finnsdessutom det satrligt bestyrketom
mistanke det i försändelsen finns föremål frånhäntäratt ettom som
någon brott eller grund brott förverkat.ärsomgenom av

782 § innehåller bestämmelser i viss mån begränsar möjlig-som
heten ingrepp i meddelelseshemmeligheden. förstaI stycketgöraatt

proportionalitetsprincipen lagfäst. medförAndra stycketär att man
inte får eller hindra befordran brev innehållakanöppna ettav som
meddelanden mellan den misstänkte och läkare eller advokatpräst,en

enligt 170 § inte skyldig vittna i saken. Beslutär öppnaatt attsom om
eller hindra befordran fattas enligt §brev 783 regelettav som av

Vid fara dröjsmål får beslutet fattasi dock polisen.rätten. även av
Polisens beslut skall underställas prövning inom timmar.24rättens

denInnan beslutet fattas skall det advokat skall företrädautses en som
beslutet angår 784 §. Advokaten har del handlingarrätt attsom av

andravid förhandling i 785 § och då brev ochrättennärvarasamt att
Efterförsändelser 787 §. det sådant ingripandeöppnas att ett som

genomförts, skall avsändarenhär har och underrättasmottagarenavses
ingripandet inom viss tid 788 Om underrättelsen skulle§. varaom

till skada för utredningen kan besluta underrättelse inte skallrätten att
eller den skall lämnas först Detsamma gällerlämnas att senare. om

omständigheterna i övrigt talar underrättelse lämnas.mot att en
överskottsinformation. OmI 789 § finns vissa bestämmelser om

får information någotpolisen brevöppnaatt t.ex. ett annatgenom om
brott det låg till grund för beslutet ingripa och inte ärän att somsom

fårså skulle ha föranleda liknande ingripande,det kunnat ettgrovt att
informationen i fråga. Sådanpolisen ändå utnyttja för utreda brottetatt

information får dock inte användas bevis i rätten.som
finns hållits kvar i syfteI 790 § regler brev haratt attom som

möjligt vidare. Vill polisen hindraskall skickasöppnas snarast att
tillskall brevstandsning inbrevet vidarebefordras begäran gesen om

handlingar skallinom 48 timmar. Fotokopior brev och andrarätten av
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enligt 791 § första stycket regel förstöras inte åtaldet väckssom om
eller åtalet läggs ned. Skulle materialet ändå ha betydelseom ur
utredningssynpunkt kan med stöd andra stycket irätten, av samma
paragraf, besluta materialet inte skall förstöras eller det skallatt att
förstöras först vid viss tidpunkt. Om polisen atten senare genom

skulle kommabrev ingripa i den misstänktes relation tillöppna ett att
eller till sin försvarare, skall material detta ingripandeprästen om

förstöras.omedelbart Det gäller dock informationeninte om ger
anledning misstänka eller försvararen för brott ellerprästenatt att
frånta försvararen hans fjärdeuppdrag. I stycket stadgas slutligen att
allt material visar sig sakna betydelse för brottsutredningen skallsom
förstöras.

3.2 England

Allmänna regler i engelsk beslag, kroppsvisita-husrannsakan,rätt om
tion finns i 1984 års CriminalPolice and Evidence Act. Dessam.m.
regler i utsträckning den tidigare gällande ordningenersätter stor
enligt law. framställningcommon Denna bygger, inte annatom

helt lagens allmänna regler, det kan finnas be-sägs, trots att
tydelsefulla från eller tillägg till dem i specialförfattningar.avsteg

Huvudregeln i engelsk beslut husrannsakan skall fattasrätt är att om
domare på begäran polisman. Förutsättningarna för ettav en av en

sådant beslut warrant det skäligen kan det harär antas attatt
finnasbegåtts brott viss allvarligare karaktär, det kanett att antasav

betydelse förviss egendom i i fråga väsentligärutrymmet som av
föreligger kollusionsfara. Samtycke tillutredningen och detatt

husrannsakan kan emellertid ofta medföra något beslut domareatt av
inte behövs.

befinner område eller iEn polisman rättsenligt sig ettettsom
ha åtkommitsfår i beslag vad skäligen kanutrymme antasta som

till förhindrandebrott och måste beslagtas att egen-genom som av
går förlorad, förändras förstörs. Han fårdomen skadas, ellergöms,

också i beslag vad skäligen bevis brottkan utgörata antassom om om
kollusions-det föreligger kollusionsfara.Vidare har polisman, viden

frånfara, i läsbar form få del information dator, deträtt att en omav
finns skälig anledning det fråga information brottäranta att om om
eller informationen har åtkommits brott. Undantag frångenom
beslagsrätten gäller föremål information omfattas legaloch som av
privilege, dvs. vittnesmål inför dettadomstol. Irätten vägraatt avge

föreligger likheter dockhänseende mellan svensk och engelsk rätt, att
bikthemligheten i England inte omfattas legal privilege.av
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Innehavaren det där beslaget skedde eller denutrymmeav som
dessförinnan hade det beslagtagna i sitt förvar eller under kontroll har

polismannen få bevis beslaget.rätt Beviset skallatt ettav om
överlämnas inom skälig tid efter beslaget. Beslagtagen egendom får
hållas kvar så länge det nödvändigt med hänsyn till samtligaär
omständigheter. Vad har beslagtagits på grund det kanattsom av
användas för skada eller egendom, för förstöra bevisningatt attperson
eller underlätta ryrnning får inte hållas kvar, den frånnär person
vilken det har tagits har frigivits, med eller borgen.utan

Police and Criminal Evidence inleds medAct detaljerade be-
stämmelser polismans befogenheter och genomsökaatt stoppaom per-

och fordon undersöka allmänt tillgängligasamt utrymmen,soner
trädgårdar och gårdsplaner. En grundläggande förutsättning för att en
sådan åtgärd skall tillåten polismannen har skälig anledningär attvara

han kommer påträffa stöldgods eller föremål inte fåranta att att som
innehas. Sådana förbjudna föremål offensive weapons ochär t.ex.
brottsverktyg. Motsvarande befogenheter finns i narkotika-, vapen-,
jakt- och ñskelagarna. Skälet till polisman har dessaatt getts-
befogenheter har han skall kunna vissautrönaangetts attvara, om

brott har begåtts eller nödvändigtvis behöva gripatyper utan attav
i fråga på skälig misstanke brott. Ett gripandepersonen om av en

misstänkt kan således undvikas, det visar sig han inteattperson om
för med sig något kan bevis han har begått brott.utgöra attsom om

Genom 1984 års lag har alla befogenheter för polismän företaatt
husrannsakan enligt reglerna i common law upphävts med ett
undantag. En polisman har alltid bereda sig tillträde förrätt att att
förhindra eller avbryta sådan ordningsstörning benämnsen som
breach of the peace se utredningens delbetänkande, Enligt117.s.
1984 års lag har polisman också Warrant förrättarätt att utanen
husrannsakan för verkställa häktningsbeslut ofwarrantatt ett

förarrest, gripa för återföra rymling eller föratt atten person, en
rädda liv eller hälsa eller förhindra allvarlig skada egendom.att

Vidare kan polisman husrannsakan hos gripits,göraen en person som
det föreligger skälig anledning han kommer påträffaanta att attom

bevisning det misstänkta brottet, något brott med anknytningannatom
till förradet eller liknande anträffasbrott. Vad vid sådansom en
undersökning får i beslag.tas
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3.3 Finland

finns i tvångs-finska reglerna straffprocessuella tvångsmedelDe om
från år kapitel bestämmelser gripande,medelslagen 1987. l 1 omges

reseförbud.anhållande och häktning och i kapitel 2 bestämmelser om
kapitel i kapitelSkingringsförbud och kvarstad regleras i 3 och beslag

kroppsvisitation kroppsbe-Bestämmelser husrannsakan och4. samtom
kapitel 6 ytterligare regler vissasiktning finns i kapitel 5 och i omges

framför allt förtvångsmedel. Utredningen redogör i detta avsnittandra
kroppsbesiktninghusrannsakan, kroppsvisitation, ochreglerna om

beslag.
redogörelse för vissa bestämmelseravsnitt innehåller ocksåDetta en

polisensbestämmelsernafinska polislagen, bl.a.i den omnya
förföreta och kroppsvisitationbefogenhet husrannsakanatt upp-

säkerhet eller för fullgöranderätthållande allmän ordning och avav
anknytning till utredningandra polisiära uppgifter sådana harän som

särskilda bestämmelserbrott. Dessutom berörs polislagensett omom
inhämtande information.av

3 .3. 1 Husrannsakan

företas itvångsmedelslagen får husrannsakanEnligt 5 kap. §1
slutnakommunikationsmedel ellerbyggnader, eller slutnarum

på reellskiljer i finskförvaringsställen. Liksom i svensk rätträtt man
innebär under-husrannsakan. Reell husrannsakanoch personell en

beslag eller föreftersökande föremål skall isökning för tassomav
betydelse för utredningomständigheter kan hautrönande omsomav

första stycket företasSådan husrannsakan får enligt 5 kap. 1 §brottet.
vilketför brott för detpå sannolika skäl misstänkthos den är ettsom

månaders fängelse. gällerstraffet Detsammaärsträngaste änmer sex
förfalskningsmaterial, falskainnehavmisstanke innehavvid avom av

paragrafens styckeEnligt andraeller intrång i personregister.pengar
på sannolikadenfår reell husrannsakan företas hos änäven annan som

begåttsbrottet har hos honomskäl misstänkt, under förutsättningär att
finnseller deteller den misstänkte har gripits där annarsomom

beslag kanföremål skall isynnerliga skäl tasatt anta att ett som
vinnas.påträffas eller utredning brottetomannan

undersökning för eftersökandehusrannsakan innebärPersonell en
häktas, hämtas till domstolnågon skall gripas, anhållas ellerav som

föras till kroppsbe-instämmas svarande i brottmål ellereller som
stycketfår enligt kap. § tredjesiktning. Sådan husrannsakan 5 l
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företas dels hos den eftersöks, dels hos det finnssom annan om
synnerliga skäl den sökte uppehåller sig där.att anta att

I 5 kap. 2 § finns bestämmelse 28 kap. 3 § idenmotsvararen som
svenska rättegångsbalken och innebär husrannsakan i syftedetattsom

i § får företas1 i vissa lokaler oberoende det straffsom anges av som
stadgas för brottet. De lokaler dels tillgängligadeär ärsom avses som
för allmänheten, dels de brukar tillhåll för brottslingar ellersom vara

emotdär sådan egendom eftersöks brukar köpas eller tassom upp som
pant.

Beslut husrannsakan skall enligt 5 kap. 3 § regel fattasom som av
anhâllningsberättigaden tjänsteman. En polisman har likväl

befogenhet sådant förordnande företa husrannsakanävenatt utan om
undersökningen syftar till eftersöka den skall gripas, anhållasatt som
eller häktas eller skall hämtas till domstol eller föras till kropps-som
besiktning. Detsamma gäller det fråga ta i beslagär att ettom om
föremål direkt efter brottet kunnat följas eller spåras. Ensom
polisman får också företa husrannsakan efter beslut sakeneget om
inte tål uppskov.

I kap. 8 §§ finns bestämmelser5 4 förfarandet vid husom-
bl.a.rannsakan, vittnens och sakkunnigas vidrätt närvaraattom

förrättningen protokoll och intyg utförd förrättning.översamt om
Enligt § skall,5 innan husrannsakan inleds, skriftligt förordnande

föruppvisas den hos vilken undersökningen skall vidtas. Om det inte
finns något skriftligt förordnande skall i syftetstället med under-
sökningen förklaras muntligen. Husrannsakan får enligt samma

inteparagraf företas mellan kl. 21.00 och 6.00. I 6 § finns särskilda
fårbestämmelser lov och undersöka slutetöppnaatt ettsomom vem

slutenbrev eller någon handling påträffas vid hus-annan som en
rannsakan.

finnsI 5 kap. 8 § bestämmelse 10 i28 kap. §motsvararen som
den svenska rättegångsbalken. Bestämmelsen innebär undersökningatt
i det syfte i kap.5 § får också på andra platserl företassägs änsom
de i för1 de inte tillgängliga allmänheten.sägs även ärsom om

3.2.2 Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

kroppsvisitationMed enligt 5 kap. 9 § tvângsmedelslagen enmenas
undersökning vad den visiterade har i sina kläder eller bärav annars
på sig. Med stöd 5 kap. lO § får sådan undersökning företasav en

syftei söka efter föremål skall i beslag eller föratt tas attsom annars
omständighet kan ha betydelse för brottsutredningen.utröna som

Undersökningen får den sannolika skälpå misstänktäravse som
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antingen för för vilket straffet fängelse ibrott det strängaste ärett mer
månader, eller för lindrig misshandel, snatteri, lindrigän sex

förskingring, lindrigt olovligt brukande, lindrigt bedrägeri, innehav av
Ävenförfalskningsmaterial eller innehav falska pengar. änav annan

sannolika för vissaden skäl misstänkt brottet kan underärsom
förhållanden kroppsvisiteras. förutsätter dock enligt kap. 10 §Det 5
andra stycket det på synnerligen giltiga skäl kanatt antas att ett
föremål skall i beslag anträffas utredningkan ellertassom annan om
brottet vinnas visitationen.genom

Kroppsbesiktning innebär enligt 5 kap. 9§ undersökningen av
kroppen och kan dessutom innebära blodprov elleratt tas att annan
undersökning utförs. sådan får medkroppen En undersökning stödav

företas i syfte för kroppsvisitation.5 kap. ll § gällersamma somav
antingenkrävs den undersökte på sannolika skäl misstänktDet äratt

straffet månadersför brott för vilket det strängaste är änett mer sex
för rattfylleri.fängelse, eller

§ jämfört med kap. 3 § framgår beslutAv 5 kap. 12 5 att om
skall fattaskroppsvisitation och kroppsbesiktning regelsom av en

sådananhâllningsberättigad tjänsteman. En polisman får dock företa en
undersökning förordnande syftet med ingripandet äräven utan attom

i direkt efter brottet kunnat följas ellerta föremål beslagett som
kroppsbe-spåras. polisman får också företa kroppsvisitation ochEn
kroppsvi-efter beslut inte tål uppskov. Vidsiktning sakeneget om
vid hus-sitation kroppsbesiktning gäller regleroch samma som

angår undersökning påträffade handlingarrannsakan såvitt vittnen, av
jämfördintyg ingripandet kap. 12 § medprotokoll och 5översamt

i föreskrifter omfattandekap. §§. Dessutom finns 12 §5 5 7 attom-
för dettaundersökningar skall i hargöras reserveratssomrum

får utföraändamål, läkare inte blodprov ellerän taatt annanannan
medicinsk sakkunskap kroppsbe-undersökning kräver samt attsom

får utföras bevittnassiktning regel inte eller den ärsom avavsom
kön.motsatt

ytterligare några tvångsmedeltvångsmedelslagen reglerasI 6 kap.
kroppsbesiktning.med kroppsvisitation ochhar sambandnärmastsom

6 förarekap. § åläggaBl.a. kan polisman med stöd 3 etten aven av
för hanfordon genomgå konstateramotordrivet ett attatt omprov

rusmedel.intagit alkohol eller något Denmöjligen vägrarannat som
paragraf skyldiggenomgå sådant enligtär attett sammaprov

§ finns be-underkasta sig kroppsbesiktning. I 6 kap. 4 dessutom
fingeravtryck.bl.a. fotografering och tagandestämmelser avom
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3 3 3 Beslag
. .

beslag finnsReglerna i kap. tvångsmedelslagen.4 Kapitlets förstaom
paragraf olika förgrunder beslag. Det i samtliga fallärtar treupp
fråga beslag föremål, lagtexten i övrigt framgår attom av men av
begreppet föremål omfattar handlingar olikaäven slag. Enligtav

kap. får4 § föremåll således i beslag det finns skälett tas attom
det kan ha betydelse bevis i brottmål. Detsamma gälleranta att som

det finns skäl föremålet har avhänts någon brottatt attantaom genom
eller förklararen domstol förbrutet.detatt

Såvitt gäller handlingar olika finnsslag det i 4 kap. 2 §av
väsentliga frånundantag de allmänna bestämmelserna beslag. Enom
handling får således enligt paragrafens första stycke inte i beslagtas
för användas bevis den innehåller meddelande mellanatt ettsom om
den misstänks för brott och någon honom närstående. Detsammasom
gäller det fråga meddelande mellanär ärettom om personer som
närstående till den misstänkte. Beslagsförbudet gäller dock endast om
handlingen innehas någon de nämnda Skulleav av nu personerna.
brottsutredningen allvarligtmycket brott faller beslagsförbudetettavse
bort helt och hållet. förutsätterDet dock det föreskrivet minstäratt

fängelseårs för brottet.sex
I andra stycket paragraf föreskrivs vidare handlingattsammaav en

inte får i beslag den kan innehålla sådant dentas antasom som som
i kap. rättegångsbalken inte17 23 § får vittna Paragrafenavses om.

gäller för första vissa tystnadspliktigadet tjänstemän föroch det andra
har betydelsede information för rikets säkerhet. Läkare,som av

apotekare och barnmorskor liksom ombudär och rättegångsbiträden
inte heller skyldiga vittna, inte den till förmån tystnads-att om vars

samtycke.plikten gäller sitt Med undantag för rättegångsbiträdenger
dessa dock skyldiga frågavittna det brottär äratt ettpersoner om om

för vilket föreskrivet fängelse i år ellerär I 4 kap. 2 §sex mer.
tvångsmedelslagen finns tillvidare hänvisning 17 kap. 24 § 2 elleren
3 rättegångsbalken, vilket innebär beslag inte får läggasattmom.

handling den kan uppgiftinnehålla ärantasen om om somvem
författare eller källan till artikel periodisk skrift elleri etten en
meddelande i radioprogram. Beslagsförbudet gäller i bådat.ex. ett
dessa fall endast under förutsättning handlingen innehas antingenatt

den har sig eller förmånuttala den tillrätt vägraattav som av vars
tystnadsplikten gäller. Om den innehar handlingen skulle ha rättsom
eller skyldighet vittna förundersökning någotvidatt om som
handlingen innehåller faller beslagsförbudet emellertid bort.

Brev och andra försändelser finns eller vårdi televerketspost-som
får enligt 4 kap. 3 § i beslag endast misstanken gäller brotttas ettom
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års fängelse. krävsför vilket stadgat minst Dessutomär attett
avvaktan påhade kunnat i beslag hos Iförsändelsen mottagaren.tas

försändelse kap. 4 §kan med stöd 4beslag hinner verkställasatt en av
eller telekontor.hållas kvar t.ex. ett post-
anhållningsberättigade tjänstemänEnligt kap. 6 § det4 är som

beslut beslagemellertid också fattabeslag. Rätten kanbeslutar omom
drabbatsåtal. kan den hardå den handlägger Dessutom ettavsom

åtgärdinterimistiskbegära prövning. Sombeslag enligt 13 § rättens en
hanpolisman omhänderta föremåltill beslag fåri förhållande somen

husrannsakan,verkställerdå han griper ellerpåträffar personen
Även fåri falleller kroppsbesiktning. andrakroppsvisitation en

saken inteföremål skall i beslag ompolisman omhänderta tassom
föremål finns igäller dock inte sådanatål uppskov. Detta post-som

televerkets vård.eller
omhändertagits skall deni beslag ellerföremål har tagitsOm ett

§. I 8 §åtgärden 4 kap. 7föremålet underrättasfrån vilken togs om
undersökabefogenhet ochregler harvidare öppnaattsomom vemges

Bestämmelserenskilda handlingar.andra slutnaslutna brev och om
10 §finns i 9 § och ibeslag och bevis beslagprotokoll över gesom

föremål.förvaring beslagtagnaregler avom
Inledningsvisbeslag finns i 4 kap.Regler hävande 11 sägsavom

Ett beslagså det inte längre behövs.beslag skall hävasdet snartatt ett
från detväckts inom fyra månaderockså inte åtal harskall hävas om

förlängninginte har medgettverkställdes,beslaget rättenatt avom
anhållningsberättigad tjänstemandet regelEnligt 14 §tiden. är ensom

fattat besluttidigarehävande beslag. Harbeslutar rättenom avsom
Detsammahävande meddelasskall besluti saken rätten.även avom

beslagtagetframställs anspråkrättegång hardet igäller ettom
också beslutamålet skallföremål. När rätten avgör rätten om

i saken.det förordnasskall bestå tillsbeslaget sättannat
skall ske medbestämmelser vad§ finnsI 4 kap. 17 somom

hämtaregendomen inteden har tillegendombeslagtagen rättom som
denellerEnligt första stycket harhar hävts.den sedan beslaget ägaren

sig hämtaföremålet månadertillhar rätt atttreannarssom
föremåletmeddeladefrån det polisenFristen räknasegendomen. attatt

tillhar hareller den rättfanns hämta. Om ägarenatt annarssom
skall polisendärför meddelas,känd och inte kaninteegendomen är

honomkungörelsestycket i ställetenligt andra attuppmanagenom
från kungörel-fall månader räknati dettaanmäla sig. Fristen är sex

upphittarenellertillfaller egendomenEfter fristens utgång statensen.
hittegods.det frågaär omom
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3.3.4 Vissa tvångsmedel i polislagen

I den finska polislagen finns bl.a. bestämmelser polisensnya om
befogenhet företa husrannsakan och kroppsvisitation föratt upp-
rätthållande allmän ordning och säkerhet eller för fullgörandeav av
andra polisiära uppgifter sådana har anknytningän till utredningsom

brott. Med stöd 2 kap. 13 § får polisman i vissa fallettom av en
företa husrannsakan för gripande finnsDet anledningav en person.

påpeka uttrycket gripa inte har betydelse i den finskaatt att samma
lagtexten i den svenska. Med gripande finski lag inte barasom menas

interimistiskt anhållande, också andra former inskränk-ett utan av
ningar i rörelsefriheten, verkställighet beslut hämtningt.ex. ettav om
till förhör. Det således det faktiska omhändertagandetrentsynes vara

med gripande. kap.2 13 § såledesettav person som avses ger en
polisman befogenhet vad följer tvångsmedelslagen,utöveratt, som av
företa husrannsakan för eftersöka skall hämtas tillatt en person som
förhör eller skall gripas med anledning begäransom av en om
handräckning. Husrannsakan får företas dels hos den eftersökte, dels
i andra byggnader, eller fordon. För husrannsakan hos änrum annan
den eftersökte fordras det finns synnerligen vägande skälatt att

eftersökteden uppehålla sig där. Beslut husrannsakan skallanta att om
fattas polisman hör till befälet.av en som

2 kap. 15 § bestämmelser polisens befogenhet företaattger om
husrannsakan befinner sig i fara eller försvunnen.när Iären person
syfte bistå någon, finna försvunnen eller utredaatt etten person
dödsfall har polisman få tillträde tillrätt bostad elleratten en en

plats och där företa behövlig husrannsakan, det finns skälannan om
befara någon befinner i livsfara,sig hans hälsa hotas, hanatt att att att

fallit offer för brott eller olyckshändelse eller hanett en om annars
förmodaskan i behov omedelbar hjälp eller kan förmodas havara av

avlidit.
12 kap. 16 § finns särskilda bestämmelser polisens befogenheterom
ingripa för förhindra farlig ellergärning händelse. Om detatt att en

finns fog misstänka förövasdet gärning eller inträffaratt att en en
händelse innebär allvarlig fara för liv, personlig frihet eller hälsasom
eller vållar avsevärd skada på egendom miljö,eller fårsom en
polisman bereda sig tillträde till byggnad, hemfridsskyd-en en annan
dad plats eller fordon, det nödvändigt för polismannenärett attom
skall kunna avvärja faran eller söka efter och omhänderta sprängäm-

eller andra farliga Detsamma gäller det finnsämnen.nen, vapen om
överhängande fara för farlig händelse. Beslut ingripande skallen om

regel fattas polisman tillhör befälet. Vid fara isom av en som
dröjsmål får polisman ingripa, sådant förordnande.även utanen
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befogenhet ipolismanharförsta stycketkap. 22 §Enligt 2 atten
förvar,ihäktning och tagandeanhållande,gripande,medsamband

hansigför förvissaåtgärdenkroppsvisitera den attatt omavsersom
för-kanmed vilka han äventyramedför föremål ellerinte ärrmen

gällerfara.andra för Detsammasjälv ellersigvaringen eller utsätta
handräckningsåtgärdföretardå polismanförsta stycketenligt enen

§ andraMed stöd 22frihet.personliganågonsriktar sig mot avsom
kroppsvisite-första stycketii de fallstycket kan avsessompersonen

identitetshandlingar.eftersökandeföräven avras
omhändertagandebestämmelserfinns23 och 242 kap.I avom

stöd dessahar medpolismanEnföremål ochfarliga ämnen. av
omhändertatillfälligtbefogenhet sprängämnen,bestämmelser att vapen

innehar dem, meddenföremål ellerfarligaoch andra änmen, somom
sinnestillstånd eller andraberusning, sittsintill sin ålder,hänsyn

fara föröverhängandeorsakamisstänkasmed fog kanomständigheter,
framgårtill polislagenförarbetenasäkerhet.ordning och Av attallmän

föremål grundtillämpasavseddbestämmelsen endast är att som
ochfarliga. Förutombetraktasbeskaffenhet kansin vapensomav

dykarharpuner,armborst,exempel ävennämnssprängärnne vapensom
explosivaochfyrverkeripjäserhemgjordalufttryck,medfungerarsom

Även metylalkoholochförtunningsmedellim,kemiska ärrmen. som
från normalavvikerberusningssyfteanvändas i sättkan ett som

farligasådanabetraktas ämnenförarbetenakan enligtanvändning som
skall i principföremålOmhändertagnamed bestämmelsen.som avses

får24 §Med stöddygn.inom fjortontill innehavarenåterlämnas av
eller förstöras.stället säljasförutsättningar iföremål under vissa

informationInhämtande3.3.5 av

ellerandrabetraktaFinland haioch rättVar attatt genomen anses
Även principhar ipolisenförehavanden.iaktta deraspå andralyssna

draiakttagelser ochmedborgareandra göra atträtt attsomsamma
harskall skyddasintegritetmedborgarnasdärav. Förslutsatser att man

i myndigheternasbör rättbegränsningarvissa görasdock attansett att
skallpoliseni lag. Förförbjudnainteåtgärder ärvidta attannarssom

sidan haå andrapolisen rättmåstetjänsteuppdragsina attskötakunna
informationsinhämt-också sådanaanlitaförutsättningarvissaunder

harpolislagen3 kap.tillåtna. linteallmänhetningsmetoder i ärsom
skerinformationinhämtandereglergivits särskildadärför somavom

individensingrepp idet kansådant utgörapå sätt ettattett anses
informationdäravsedd gällainteRegleringenintegritetsskydd. är att

innebärinte kanåtgärdensådantinhämtas sätt attutan ansesett
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något anmärkningsvärt ingrepp i någons rättssfär. Bestämmelserna
begränsar därför inte polisens befogenhet tillfälligt bedriva allmänatt
övervakning förhand obestämd utanförav en grupp personer
hemfridsskyddat område.

Med teknisk övervakning enligt 3 kap. 28 § första stycket 1avses
iakttagande eller avlyssning allmänheten, fordonsförare ellerav
fotgängare med hjälp teknisk automatiskapparat samtav en upp-
tagning ljud eller bild. Teknisk övervakning har enligt förarbetenaav
till bestämmelsen karaktär allmän övervakning och får därför baraav

förhand obestämd människor på viss plats elleravse en grupp av en
visst område allmänheten har tillträde till. Upptagningsom av
information i anslutning till sådan övervakning får således inte gälla
vissa på förhand utvalda Det har därför stadgats attpersoner.
upptagning ljud och bild skall ske automatiskt.av

Med observation enligt 3 kap. 28§ första stycket 2 attmenas
polisen fortlöpande eller återkommande inhämtar information om en
viss eller hans verksamhet. Observation kan enligtperson om
förarbetena ske polismannen iakttagelser med hjälpgörattgenom egna

eller hörsel och detta eller med hjälpsätt privata ellerav syn av
offentliga källor inhämtar, samlar och systematiserar uppgifter denom

föremål för observation.ärperson som
Teknisk observation innebär enligt 3 kap. 28 § första stycket 3 att

polisen fortlöpande eller återkommande avlyssnar viss meden person
hjälp teknisk anordning och därvid ljudupptagningargör tekniskav en
avlyssning, iakttar och avbildar honom optisk övervakning eller
spårar hur fordon eller förflyttar sig tekniskett spärning.en vara
Eftersom det skall fråga fortlöpande eller återkommandevara om
iakttagelser, omfattar bestämmelsen enligt förarbetena inte sådana fall
då polisen i underrättelsesyfte under mycket kort tid följeren en

för klarlägganärmast det finns skäl till systematiskattperson, om
informationsinhämtning och skall bli föremål för sådan.vem som

I 3 kap. 29 31 §§ bestämmelser under vilka förutsättningarges om-
teknisk övervakning, observation och teknisk observation får före-
komma. Teknisk övervakning tillåts enligt 3 kap. 29 § allmän plats
för upprätthållande allmän ordning säkerhet,och förebyggandeav av
brott, identifiering misstänkta för brott förärav personer samtsom
bevakning särskilda övervakningsobjekt. I syfte förebyggaav att
eller avbryta brottslig verksamhet får polisman enligt 3 kap. 30 §en
första stycket observera inte befinner sig i bostaden person som en
och uppförande eller något skäl misstänka hanannat attvars attger

sig skyldig till brott.gör Avsikten med sådan observation skall enligt
förarbetena förhindra brottslig verksamhet befinner sigattvara som
på förberedelsestadiet, avbryta pågående brottslig verksamhet eller att
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andra30 §enligt 3 kap.fårpolismanEnsådan.skadornabegränsa av
sigbefinnerinteavsikt observeraistycket person somensamma

anledninggrundadfinnsdetområde,hemfridsskyddat attett om
vilket detför strängastebrotttillmedverkatmisstänka han ettatt

polisenBestämmelsenfängelse.månadersstraffet änär gersexmer
nödvändigtvis själv görinteobserverabefogenhet att sompersonen

gärnings-medverkartill brott, att t.ex.sig skyldig gegenommen som
hanellermedhjälpa honomlogi, annattransport sommannen

falli detta änobservation strängareför ärFörutsättningarnabehöver.
grundadskallbrottmisstankenkrävsstycket. Detförstai att varaom

utanförbefinner sigobserverasdenskälsannolikapå samt att som
område.hemfridsskyddat

teknisk observationföretapolisenfår31 §kap.Enligt 3 enav
ellerområdehemfridsskyddatpåsigbefinnerinte ett avsomperson

detförfogande,sitttillharellerfordon ompersonett som enen vara
uppgifterkanobservationenförmodaanledninggrundadfinns att geatt

krävsavlyssningtekniskFörbrott.avvärjandeförbehövs avsom
sannoliktframstårdetsådanaomständigheterna är attdessutom somatt
vilket detförbrottskyldig tillsigskall observeras gör ettdenatt som

tekniskochövervakningoptiskår. Förtvåstraffet minstärsträngaste
för brottetstraffet ärdettillräckligt strängastedetspårning attär

observationTekniskmånader.i somfängelse än personenavsexmer
§ företas31enligt 3 kap.fårområdehemfridsskyddatpåsigbefinner

detpågår,denmedanochpolisâtgärd vidtasinnanomedelbart omen
förvidtas ellerkunnaskall attåtgärdenförnödvändigt entryggtär att

avvärjas.skall kunnafaraöverhängandelivshotande,
bestämmelserocksåslutligenfinns§§och 3534 om3 kap.I

privatmyndighet,uppgifter samman-polisens rätt enatt enav
bestämmelserdessatillförarbetenaAvprivatperson.ellerslutning en

nödvändigtilltillgångfåpolisenförmöjligheternaframgår attatt
olikastadganden300cirkadebl.a.begränsasinformation omav

lagstift-finskagällandedenfinns itystnadspliktmyndigheters som
flerasplittradeochmångabarainteStadgandena ärningen.

medförochdelvisvarandradessutomöverlapparDeförfattningar.
ibestämmelsernanämndatillämpningsproblem. Dedärför nyss

nuvarandedenproblemderåda botavseddapolislagen är att som
frånförarbetenaenligtutgårochpolisenförmedförlagstiftningen

få demyndigheterandrahaskall rättpolisenprincipen attatt av
ålagtsharuppgiftutförandetförbehövsuppgifter somav ensom

myndig-egenskapipolisenåliggeruppgifterdeAllapolisen. avsom
oberoendeinformation,tillmedföra rättförarbetenaenligt avskallhet

förundersökningslagenipolislagen,iregleratsuppgifterna harom
därförstadgasförsta stycket§kap. 343lagstiftning. Iieller annan
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polisen utan hinder myndighetsatt tystnadsplikt har rättav en att
för tjänsteuppdrag avgiftsfritt få behövliga uppgifterett och handlingar

myndigheten, inte lämnande uppgiften eller handlingen tillav om av
polisen eller användningen uppgiften såsom bevis har förbjuditsav
eller begränsats i lag. I förarbetena anförs de andra myndig-att
heterna, beroende situationen, skall lärrma uppgifterna i skriftlig
eller fonn.muntlig När uppdraget kräver det skall polisen också ha

få utdragrätt register. Däremot stadgandetatt t.ex. inteettav ger
polisen befogenhet hand originalexemplaratt ta myndighetsom av en
handlingar. Om polisen har behov originalhandling får i ställetav en
reglerna beslag tillämpas. Polisens få uppgifterrätt skall enligtattom
förarbetena förstås så i andra lagar stadgad tystnadspliktatt skallen
vika, det inte uttryckligen förbjudetär lämna uppgifter tillom att
polisen eller polisens få uppgifterrätt har begränsats på visstattom

i specialförfattning.sätt en
Polisen skall enligt propositionen till polislagen också ha fårätt att

information behövs för tillståndsförvaltningen. Om polisen ärsom
behörig återkalla tillstånd har polisen därföratt uppgifterett rätt att

omständigheter gäller egenskaper eller beteendeom som en persons
och skall hållas hemliga. I 3 kap. 34 § andra stycketsom annars
föreskrivs polisen, för kunnaatt körkort,avgöraatt ettom en
vapenlicens eller något likande tillstånd skall återkallas, har rätt att

hinder tystnadsplikt få uppgifterutan tillståndshavarensav om
hälsotillstånd, bruk rusmedel eller våldsamma uppförande, detav om
finns skäl befara tillstândshavaren inte längreatt att motsvarar
förutsättningarna för beviljandet tillståndet.av

I 3 kap. 35 § finns bestämmelser polisens få informationrätt attom
privat sammanslutning eller privatperson. Paragrafenav en en synes

avseddnärmast polisen få sådanarätt uppgifteratt attvara ge som
skyddas någon form företagshemlighet, banksekretess. Iav t.ex.av
förarbetena påpekas det reglerna beslagsförbud inte omfattaratt om
uppgifter kan betraktas företagshemlighet eller skyddassom som som

bestämmelser banksekretess. Bestämmelsen i polislagenav om ger
polisen rätt motsvarande uppgifter för utredningatt brott,ettom

behöva åberopa beslagsreglerna. I 3 kap. 35 § förstautan att stycket
föreskrivs således: utan hinder sammanslutnings med-attav en
lemmar, revisorer, styrelsemedlemmar eller arbetstagare bundnaär av
företagshemlighet eller bank- eller försäkringshemlighet, har polisen
på begäran polisman tillhör befälet få uppgifterrätt attav en som som
behövs för avvärjande eller utredning brott. Som framgårav av
bestämmelsen har polisen också få uppgifterrätt skyddasatt som av
företagshemlighet eller banksekretess det behövs för förebyggaattom

avvärja brott. Det enligt förarbetena tänktär polisen skallatt kunnaatt
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ekonomiska brott,förebyggasyfteparagrafen i t.ex.tillämpa att
konkursbrott.ellerpenningtvättbedrägerier,förhindraattgenom

polisen vidarehar rättstycket§ andrakap. 35 att,Enligt 3 enav
hemligtuppgiftteleverksarnhet, fåsammanslutning utövar omsom

utförandetförbehövsenskilt falliuppgifternatelefonnummer ettom
polisen.ankommeruppgift somav en

tredje35 §enligt kap.3har polisentillståndsförvaltningsinFör
ellersammanslutningprivatuppgifterfåstycket enrätt att av en

fjärdeochtredje§ andra,i 34stadgasvadenligtprivatperson som
ellervapenlicenskörkort,kunnaFör avgörastyckena. ettatt enom

såledespolisen rättåterkallas, harskalltillstånd attliknandenågot
tillståndshavarensuppgiftertystnadsplikthinder omutan av

detuppförande,våldsammarusmedel ellerbrukhälsotillstånd, omav
inte längretillstândshavarenbefara motsvararskälfinns attatt

harandraochLäkaretillståndet.beviljandetförförutsättningarna av
offentligianställdadeuppgiftsskyldighet ärsåledes oavsett omsamma

rörelse.privateller driververksamhet

Norge3.4

bestämmelserinnehållerdelfjärdestraffeprosesslovensnorskaDen om
fengsling,pågripelsereglerkapitlettvångsmedel. I 14 ogomges

ransa-reglerarkapitlet15häktning.ochanhållandegripande,dvs.
16kroppsvisitation. Iochhusrannsakanvilketking, motsvarar

dvs.utleveringspålegg,ochbeslagbl.a.reglerfinnskapitlet om
bevis, ochbetydelseharföremålöverlämnaföreläggande somatt som
kvarstad ivilketheftelse,bl.a.regler motsvararkapitleti 17 om

telefonavlyssning ireglerfinns16kapitel,brottmål. I nytt omett a,
föralltframförutredningenavsnitt redogördettanarkotikamål. I

Reglernautleveringspålegg.ochbeslagransaking,reglerna omom
alls.intetelefonavlyssning berörsfengslingochpågripelse samt om

kroppsvisitationochHusrannsakan3.4.1

bådeomfattarstraffeprosesslovenkap.iransaking 15Begreppet
beskrivsHusrannsakankroppsvisitation.ochhusrannsakan som

ochboligTilloppbevaringssted.ellerbolig,ransaking romav
har hyrtmisstänkte överden nattenhotellrumocksåräknas somrom

bil ellerparkeradbl.a.räknasoppbevaringsstedoch enensom
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väska förvaringinlämnad förär Undersökningsom av en persons
ryggsäck eller handväska faller däremot under reglerna kroppsvisi-om
tation.

Den norska lagen skiljer mellan husrannsakan hos misstänkta och
husrannsakan hos andra. Om någon skäligen misstänktär för en
handling enligt lagen kan medföra frihetsstraff får husrannsakansom
enligt 192 § första stycket företas hos honom for å i verksette
pågripelse eller for å søke bevis eller ting kanetter etter som
beslaglegges. I paragrafens andra stycke stadgas husrannsakanatt
under vissa villkor också kan företas hos andre når det skjelliger

Ävengrund til mistanke slik handling. det också här krävsom en om
det finns skälig misstanke brottatt kan medföra frihets-ettom som

straff, det inteär nödvändigt det finns någon bestämd misstänktatt
Andenaas 129. Husrannsakan får under sådana förhållanden företass.
där brottet har förövats eller där den misstänkte har gripits, där den
misstänkte har varit under forfølging på fersk gjerning eller ferske
spor eller det for øvrig saerlig til å mistenkteom anta ater grunn
der kan pågripes, bevis finnes eller ting beslaglegges.

Husrannsakan i undersökningssyfte etterforskingsøyemed får enligt
193 § särskilda villkor företas i hus ellerutan tillgängligaärrum som
för alla, restauranglokaler, ellert.ex. används för verksamhetersom

kräver tillstånd polisen, pantlånekontor.t.ex.som av
194I § finns regler vad kallas razzia, dvs. husrannsakanom som

i alla hus eller i bestämt område Andenzesett 129 f..rum s.
Förutsättningen för så omfattande undersökningatt skall ske ären

det finns skälig grund för misstankeatt brott kan medföraettom som
fängelse i åtta år eller Dessutom fordras det det finns skälattmer. att

gärningsmannen håller sig gömd itro att området, eller där kanatt
finnas bevis eller andra föremål kan i beslag.tassom

Bestämmelser ransaking motsvarande kroppsvisi-om av en person
tation finns i 195 Om någon skäligen misstänkt -förär brottett som
kan medföra frihetsstraff får han kroppsvisiteras det tilom er grunn
å det kan føre till oppdagelseanta bevis ellerat ting kanav av som
beslaglegges. Det alltsåär inte vid husrannsakan tillräckligt attsom
syftet med åtgärden letaär efter föremål. Det måsteatt t.ex. ett
dessutom finnas grunn til å anta syftet skall kunna uppnås.att
Andenaes emellertid det inte krävs särskilt mycket förattmenar att
lagens krav skall uppfyllt och pekar därvid på det enligtattvara
bestärrnnelsens ordalydelse bara krävs åtgärden kan føre tilatt att
bevis eller andra föremål upptäcks, inte den vil føre til dvs.att

2 Johs. Andenas, Norsk straffeprosess cit.H Andenars 128.s.
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Någon130.resultat Andenzes störretill dettaledakommer att s.
denhusrannsakan hosförmellan villkorendärför inteblir detskillnad

kroppsvisitationvillkoren förmisstänkt ochskäligenär avsom
Även med stödkroppsvisiteraskanmistenkteandrehonom. avenn

misstankedet finnsförutsättningunderandra stycket195 § ettatt om
månader. Dessutomimedföra fängelsekan änbrott mer sexsom

under-sådantalar föromstendighetersxrligefordras attatt en
företas.skallsökning

undersökningoch främstförstransakingMed menasen personav
föremåleftersökandeförliknandeväskor ochkläder, avpersonensav

fårf..131 DessutomAndenasbevisbetydelsekan ha s.somsom
reglernastödföretas medbesiktning kroppenutvärtes omavaven

misstänkte hardenundersökakanpolismanransaking. En t.ex. om
eftermärkenhareller hanföremål på kroppen sprutor.fäst något om

förgranskningockså företa attkanPolisen yttre seen personaven
Läkarundersök-blodspår kroppen.ellerbitmärkenharhan t.ex.om

röntgenundersökningarblodprovstagningar ochslag,olikaningar av
kroppsbesiktning.legemsundersøgelse, dvs.däremotutgör

i principfattaskroppsvisitationhusrannsakan ellerBeslut avom
emeller-får beslutetopphold,veddröjsmål, fareiVid fararätten.

Är husrannsakan idet frågapåtalemyndigheten.tid fattas omav
sannsynligdetdock dessutom ärkrävs, atredaktionslokaler att

påskulleskadelidende väntavesentligbliviletterforskingen manom
beslut.rättens

Även fall inhämtabrådskandeinödvändigtsåledes intedet är attom
skall fattapåtalemyndighetenomständighetenkan denbeslut atträttens

Ävenförlorat.gårundersökningenändamålet medmedförabeslut att
fallsärskilt angivnaibefogenhetdärförpolismän harvanliga att

kropps-misstänktakroppsvisitationhusrannsakanbesluta samt avom
på-ellersåledeskräver rättensmisstänktaandravisitation änav

första stycket198 §får enligtpolismanEnbeslut.talemyndighetens
dvs. i hus193ilokalersådanahusrannsakan iföreta1 avsessom

avsedda föralla ellerför ärtillgängligaeller är somsomrum
fårstycket 2förstatillstånd. Enligtpolisenskräververksamhet som

kroppsvisitation nårhusrannsakan ochföretadessutompolismanen
ferskegjerning ellerferskforfølgestreffes ellermistenkteden
förstaden iemellertidtordebestämmelsenviktigastespor . Den vara

husrannsakan ochföretabefogenhetpolisman attstycket ger ensom
medformâletfornasreliggende faredet finnskroppsvisitation atom

sterkfinnasmåste detDessutomforspilles.vilellerransakingen
fängelsestraff imedföra änkanhandlingmistanke mersomenom

förskjellig grunnmedintesåledesräckermånader. Detsex
rannsakingbeslutfattadärför intepolisman kanmisstanke. En om
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enbart på den grunden han träffar på känd föratt ären person som
polisen sedan tidigare och bär på påse det naturligtärsom attsomen
tänka sig innehåller narkotika eller inbrottsverktyg Andenats 133.s.

198I § tredje stycket föreskrivs vidare polisman skallatt en som
verkställa eller påtalemyndighetensrättens beslut pågripelse fårom
företa husrannsakan den misstänktes bolig eller eller på stedav rom,
hvor det saarlig til å han oppholder seg.anta ater grunn

I 197 § första stycket finns bestämmelse innebär rättensatten som
beslut ransaking kan den berördesersättas skriftliga samtycke.om av
Även villkoren i 198 § inte uppfyllda kanär polisman såledesom en
företa husrannsakan eller kroppsvisitation han fåtthar vederböran-om
des samtycke. De materiella villkoren för åtgärden måste emellertid
alltid uppfyllda Andenars 134.vara s.

Bestämmelser legemsundersøkelse kroppsbesiktning finns inteom
i anslutning till reglerna ransaking på ställe i kap.15utan annatom
straffeprosessloven. Den skjellig kangrunn misstänkas försom

handling kan medföra frihetsstraff kan enligt §157 under-en som
kastas kroppsbesiktning det kan betydelse förantasom vara av
utredningen och inte framstår oproportionerligt ingripande.ettsom
Vid kroppsbesiktning får enligt paragraf också blodprovtassamma
och utföras andra undersökningar det kan ske fara ellerutanom
betydande Kroppsbesiktningsmärta. kan aldrig beslutas av en
polisman, endast eller påtalemyndigheten.rättenutan av

Det skall också framhållas idet kapitlet pågripelse ochatt om
fengsling 178 § finns bestämmelse kroppsvisitation denen om av
pågrepne i syfte ifrån honom farliga föremål och sådantatt ta som
han kan använda för fly.att

3.4.2 Beslag

Reglerna beslag finns i kap.16 straffeprosessloven. Den inledandeom
bestämmelsen i 203 § olika grunder för beslag. I samtligatar treupp
fall det föremål, ting,är kan i beslag. Begreppet tingtassom
omfattar dokument,även företags bokföring eller förfalskatt.ex. ett ett

Andenzes 135. Också kan i beslagrecept det finnstass. pengar om
omedelbart samband mellan och det brott detett frågaärpengarna

om.
Enligt 203 § får föremål i beslag de kan antas å hatas om

betydning bevis, de antas å kunne indras eller å kunnesom om
kreves utlevert fornwrmede. Det behöver således inte finnasav
skälig misstanke, och misstanken brott behöver inte hellerom vara
riktad någon bestämdmot person.
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beslagallmänna bestämmelsernafrån definns undantagl 204 § om
vittneinnehåll sådantdokument och ärgällersåvitt att ettannat, vars

uttala sig.straffeprosessloven kanandra regler i vägrastödmed attav
antingeninnehassådana handlingarendastBeslagsförbudet gäller som

rettslig intressehardensig ellerkanden vägra yttra somavsomav
upplysning ochlämnatnormalt den hardvs.hemmelighold,i ensom

innehållerHandlingartystnadsplikt gäller.förmåntill somvars
obetingadandra haradvokater ochtill läkare,förtroenden präster, som

handlingari beslag. Allaregel intedärförtystnadsplikt kan tassom
har i praxisfredade. Manemellertid inteadvokathos ärt.ex. en
konkursför-advokathoshandlingargodtagit beslag varsomenav

skattebrottförföreträdare misstänktbolagvaltare för ett varvars
gäller inteBeslagsförbudet136 f..Andenzesanmärkt irättsfallet s.

mellominneholder betroelserellerdokumenterheller annet som
straffbaremedskyldige i detåmistenkt for vzeresom erpersoner

doku-beslagsförbudetfrån ärundantagYtterligareforhold. attett
urettmessigifrånbeslagsförbudet, kanoch tasannat, oavsettment

vedkommende. Omoverlevering tilå muliggjøreforbesitter rette en
handlingarhemligakopieratför spionage harmisstänksperson som

reglernahinderbeslagsåledes ikopiordessakan utantas omav
137.beslagsförbud Andenzes s.

också förbeslagsförbudfallen gällerovannämndadeiFörutom
offentlig tjänst. Itystnadsplikt iinnehåll omfattashandlingar avvars

handlingarsådanafattas beslutemellertiddetfall kanvissa attom
vidareBeslagsförbud gällerutlämnas.beslag eller ettfår iändå omtas

affärs-röjameddelarskyddet ellerinskränkaskullebeslagbeslut om
Även förklarings-beslutfattafall kani dessa rättenhemligheter. om

beslutapâtalemyndigheten kanmedföri sinplikt, vilket att omtur
socialarbetareocksåadvokater kanochläkare,beslag. Förutom präster

förtroendemottagitde harvittnespliktfrånbefriasoch andra ettom
skyldighetenfrånbefriat vittnetinte harSå längearbete. rätteni sitt

hindraremellertid ingetfinns detuppgiftenbegärdadenlärrma somatt
beslag.beslutarpâtalemyndighetenatt om

beslagfattar beslutpâtalemyndighetendet205 §Enligt är omsom
kan dockPätalemyndighetenfrivilligt.utlämnasinteföremål somav

drabbatsharoch dentillbeslag etträttenföra frågan avsomom
bestå.skallbeslagetprövarkan begära rättenbeslag att om

föremål i beslag närbefogenhet206 §enligtpolisman har taEn att
detpågripelse ochellerransaking närbeslutverkställerhan annarsom
mistenktenär denenhverocksåkandröjsmål. Beslagifara tasår av

sådantferske spor. Ettellergjerningferskforfølgesellertreffes
pâtalemyndigheten.skallbeslag prövas av
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Som framgår behövs det inget formellt beslut beslagovan om om
föremålet överlärrmas frivilligt. De lagstadgade förutsättningarna för
beslag skall det uppfyllda. Om den frivilligttrots harvara som
överlämnat föremål begär få det tillbaka kanett han begäraatt rättens
prövning och därvid finnerrätten förutsättningarna för beslagattom
inte uppfyllda föremåletär skall återlämnas.

I 209 § bestämmelser det möjligtgör underlåta beslagges attsom
det i stället ställs säkerhet för föremålet kommer utlämnas.attom att

Brev och andra handlingar i eller televerkets vård får enligtpost-
211 § i beslag först efter besluttas För beslagrätten. attav av en
sådan handling skall tillåtet krävs det handlingen skulle haattvara
kunnat i beslag hos och misstankentas gäller brottmottagaren att ett

kan medföra månaders fängelse.än Påtalemyndighetensom mer sex
kan vid fara i dröjsmål besluta handlingen skall hållas kvar iatt
avvaktan på beslut.rättens

I 213 § finns regler hävande beslag. Inledningsvis detsågsom av
i paragrafen beslag skall hävas det, innan saken slutligtatt ett harom
avgjorts, visar sig det inte längre finns behov beslaget.att Det ärav
påtalemyndigheten eller beslutarrätten hävande beslag.som om av
Påtalemyndigheten kan häva beslag det har fastställtsävenett om av

Efter deträtten. saken slutligt avgjordär faller beslaget bort.att
Rätten kan emellertid bestämma bevisbeslag skall bestå efteratt även
det domen har vunnit laga kraft, det finns anledningatt att anta attom
saken kan komma igen med hjälp detatt extraordinäratas upp av
rättsmedlet gjenopptakelsd eller det finns särskilda skäl.om annars

Bestämmelser vad skall ske med beslagtagen egendom närom som
beslaget hävs eller faller bort finns i 214 Saker har frånhäntssom
någon brott skall huvudregel utlämnas till målsäganden.genom som
Om det föreligger tvist har till det beslagtagnarättom vem som
godset, kan forhørsrettenrätten besluta egendomen skall hållasatt
kvar hos polisen till dess frågan äganderätten har avgjorts elleratt om
förordna egendomen skall lämnas till dematt görut en av som
anspråk på den, eventuellt säkerhet. Ett sådant beslut har baramot
betydelse för själva besittningsfrågan, medan frågan ärom vem som

skallrätt ägare i enlighet tvistemålsreglerna.avgöras med Enligt
Andenaes torde bestämmelsen i 214 § medföra forhørsretten kanatt
besluta det beslagtagna godset skall lämnas till målsäganden,att ut

åtalet tidigareäven har ogillats. harDen blivit bestulen påom som
egendom torde således kunna få egendomen utlämnad åtaletäven om
för stöld ogillas och tredje gällande han hargör köptatten man
godset i god den åtalade Andenaes 141.tro av s.

Andra föremål sådana har frånhäntsän någon brott skallsom genom
enligt 214 § återlämnas till den från vilken de I händelse tvisttogs. av
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beslutapå sägskan sättäganderätten rätten omovansomsammaom
till.utlämnasskallgodsetbeslagtagnadetvem

Även beslutinnebäri 214 §uttryckligendet inte ettsägs omom
igåromedelbartgodset överdet beslagtagna statensförverkande att

ställetgodset ibifalls skallinteförverkandebegäranOmägo. omen
141.Andenaesdetfrån vilkettill denåterlämnas togs s.

påtalemyndig-bevismedel kanbeslagbeslutaförställetI att avom
innehardenförelägger210 § begära rättenmed stödheten att somav

sakenvittna iskyldigdendet. Endast äröverlämna attbeviset att som
bevis. Detbetydelseharnågotutlämnaföreläggaskan somatt som

dokumentföremål ellerbestämtdetocksåfordras är somettatt
Paragrafen142.Andenaesutlämnasskallbegärpåtalemyndigheten s.

föremål, inteinneharbl.a.tillämpas ettkan vet mensomvemmanom
skäl förfinnsdet inteellerhusrannsakan,vidfinna detkunnathar om

husrannsakan.företaatt

Tyskland3

beslag ochtagande iregleromfattandefinnsStrafprozessordnungI om
regleringenDäremotegendom. ärbeslagtagenhanteringen avavom

knapphän-tämligenstraffprocessensyften inomolikaundersökningar i
diga.

betydelse föroch kanbevismedelFöremål, utgör envara avsom
Omsäkerställas på sätt.elleri förvarfår annatutredningpågående tas

frivilligtintedennebesittning ochnågonssig ibefinnerföremålen
föremålinneharbeslag. Denifår de ettdem,lämnar avtas somut
handet. Om vägraröverlämnabegäranskyldigangiven är attnatur

månader.tidlängstaförhäktaskommahankan att av sexytterst en
vittna.har vägraför vittnen rättdock integäller attDetta som

skriftligabeträffande delsbeslagförbudföreskrivitsDet har mot
vissaenligtochmisstänktedenmellanmeddelanden sompersoner

gjortsuppteckningardelsvittna,harbestämmelser vägrarätt somatt
förbundsdags-ellerläkareadvokater,försvarare,präster,t.ex.av

delsvittna,omfattas vägrainnehåll rättenoch attledamöter avvars
omfattasundersökningsresultat,läkaresinklusiveföremål,andra som

regel baragällerbeslagsrättenInskränkningen idenna omrätt. somav
har vägrabesittning rätti attfinns denföremålet avgesompersons

harden rättdock integäller attInskränkningenvittnesmål. somom
brottdelaktighet i det ut-misstänkt förvittna är somt.ex.vägra

redningen avser.
åklagarmyn-ellerdomstolendastbeslutasfårBeslag av enav en

tidningsredaktioner,anträffasföremålfrågaIdighet. somom
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förlag, tryckerier eller rundradioföretag domstolenär behörigensam
fatta beslut. Den har tagitatt föremål i beslag föregåendeettsom utan

domstolsbeslut skall inom dygn underställa domstolen frågantre om
beslagets bestånd, inte den drabbats eller någonom som vuxen
anhörig till honom närvarande vid beslaget eller någon sådanvar om

sig beslaget. Den drabbademotsatte kan alltid begära dom-person
stolsprövning beslaget och han skall alltid besked hur hanav om
skall till förväga få sådan prövning till stånd.att en

Brev och andra postförsändelser telegram till den misstänktesamt
får i beslag. Beslut härom fattastas eller,rätten i brådskande fall,av
åklagarmyndigheten. Rätten skall enligt huvudregeln be-öppna
slagtagna brev, denna uppgift kan delegeras till åklagaren, detmen om
behövs för dröjsmål inte skallatt ett äventyra utredningen.

Husrannsakan kan företas hos den i egenskap gärningsmansom av
eller medhjälpare misstänkt förär brott, iett dis-utrymmen som

honom. Syftet med åtgärden skall gripa honomponeras av attvara
eller för finna bevis. detI syftetatt får också kroppsvisitationsenare
företas.

Hos andra misstänkta fårän husrannsakan och kroppsvisitation
verkställas endast i syfte gripa den skyldige till brottet,att söka spår
på färsk gärning eller beslagta vissa bestämda föremål. Detta får dock

regel ske endast det föreligger omständigheter, kansom om varav man
sluta sig den sökte, det eftersökta spåretatt eller föremålet kan
anträffas i ifrågavarande Dessa befogenhetsinskränkningarutrymme.
gäller inte i vilka den misstänkte harutrymmen, gripits eller hansom
har beträtt under förföljandet.

I de delstatliga polislagarna, alla har i princip likartat innehåll,som
finns tämligen omfattande reglering de politirättsliga förut-en av
sättningarna för omhändertagande egendom, husrannsakan ochav
kroppsvisitation. Här kan utrymmesskäl lämnas endast kortfattadav en
redogörelse för dessa regler.

Polisen kan omhänderta föremål Sicherstellung dels förett att
avvärja föreliggande fara för störande allmän ordning ochen av
säkerhet, dels för skydda den rättmätige innehavaren föremåletatt av
från förlust eller skada det, dels det innehasav om av en person

kan omhändertas och föremålet kan användas för dödasom att t.ex.
eller skada sig själv eller andra dels det skäligen kanpersoner, om

föremålet kommerantas användasatt vid brott eller förverkat.att är
Härutöver finns ingående regler bl.a. förvaring, försäljning ochom
återställande Omhändertagna föremål.av

Kroppsvisitation kan företas den identitet skall fastställasav vars
enligt de särskilda reglerna därom. Vidare kan den kroppsvisiteras

skäligen kan ha med sig föremål får omhändertasantassom ett som
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kanKroppsvisitationtillstånd.hjälplöstsig ibefinnereller ettsom
elleromhändertasfårdeni frågagenomföras bl.a.också omsomom

ellerbyggnadmyndighetsnärhetensig ibefinnerden t.ex. enavsom
särskildfinnsdettrañkanläggning eller omperson,annanenen

för någonfaraattentatsrisk. Vidföreliggerdetanledning anta att en
regelSomkroppsbesiktigas.kan dennefrihethälsa ellerliv,persons

meddelasendastbesiktningsådanförordnandefår avett om en
läkare.utförasskalldomstol och av en

kategorier,tvåuppdeladehusrannsakanBestämmelserna ärom
GenomsökningWohnungen.lägenheterochSachenföremål av

kroppsvisiteras,får närnågonmedförsske deföremål kan när somav
finnsföremålidetskälig anledningdet finns ettattanta en person

detellerhjälplös närellerfrihetsberövad ärolagligenär somsom
omhän-kanegendomnågonfinnsdäridetkanskäligen att somantas

anträffas iföremålskegenomsökningkanVidaredertas. somav
biutrym-bostads- ochlägenheterMedpolisiering.medsamband avses
egendomliksomaffärsutrymmenochkontors-arbets-, annansamtmen

Genomsökningsådanamedförbindelseistår utrymmen. avsom
omhän-syfteisituationer,nödliknandei attfår ske bl.a.lägenheter

brott.förhindrandetillellernågondetta av
omfattandepolislagarnade tyskainnehåller1990årSedan en

användande och över-lagring,inhämtande,frågorreglering omav
tekniskasiganvändersiginformation,föring avmanvareav

härlångtföremellertid föraskulle attDetellerhjälpmedel
bestämmelser.i dessainnehålletredovisa
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4 Allmänt tvångsmedelom

Utredningen i detta avsnitt innebörden begreppet tvångsme-tar upp av
del och diskuterar i övrigt några de allmänna problem berörav som
olika former tvångsmedel. Utredningen har bl.a. vilkenövervägtav
betydelse samtycke till ingripande bör ha. En utgångspunktett anses
för den svenska lagstiftningen bör enligt utredningens uppfattning vara

åtgärd får intrång i de iatt utgöra Europakon-etten som anses
ventionen och regeringsformen skyddade fri- och rättigheterna eller

betraktas tvångsmedel, inte får företas på deänsom annars annatsom
villkor i lag, den för ingripandet harutsättsoavsettsom anges om som
samtyckt till det eller Det gäller i fall beträffande husrannsa-vart
kan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, medan beslag i viss mån
får på Som följd härav föreslårsätt. utredningenannatses atten
bestämmelsen verkan samtycke till husrannsakan i 28 kap. 1 §om av
tredje stycket rättegångsbalken upphävs.

Avsnitt 4.3 inleds med några synpunkter på hur de straffpro-
cessuella tvångsmedlen lämpligen bör från varandra.avgränsas
Därefter utredningen fråga förundersökningtar när kanupp en om

inledd. Utgångspunkten för straffpro-ärresonemanget attanses
cessuella tvångsmedel bara kan användas inom för pågåenderamen en
förundersökning eller rättegång inte har avslutats etten som genom
lagakraftvunnet avgörande. Om något formellt beslut inledandeom av
förundersökning inte har fattats, bör förundersökning därför rent
faktiskt inledd beslut tvångsmedelsanvändning.ettanses genom om
Kapitlet innehåller vidare analys begreppen skälig misstanke ochen av
fara dröjsmål.i

4.1 Definition begreppet tvångsmedelav

Utredningen har haft i uppdrag rättegángsbalkens regleröveratt se om
vissa straffprocessuella tvångsmedel. Som utgångspunkt för arbetet har
utredningen därför diskuterat innebörden begreppet tvångsmedel.av
Enligt utredningens mening bör begreppet tvångsmedel förreserveras
sådana direkta ingripanden eller egendom företas imot person som
myndighetsutövning och någon form intrång iutgörsom av en persons
rättssfär. Det bör dessutom fråga åtgärder syftar till attvara om som
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rättsligt resultat, ochinte endastresultat,konkretåstadkomma ettett
för denkännbara verkningarsynbara ellermedfördessutom somsom

inte i sigbör därförin informationsamlariktar sig Attåtgärden mot.
medföreftersom det intetvångsmedel,någon formbetraktas avsom

informatio-gällerverkningar. Detkännbarasynbara eller oavsett om
avlyssnarhandling,läserpolismaninhämtas ettatt engenom ennen

intehindrarinformation i dator. Deteftersökersamtal eller atten
ändå kanintegritetskränkande,kanåtgärder,sådana ytterstvarasom

ellerregeringsformenibestämmelserpå grundlagstödkräva av
konventionsregler.

Inledning4. 1

i 27 ochreglernahuvuduppgifthaft överharUtredningen att sesom
kroppsvisitation,husrannsakan,rättegångsbalken,28 kap. om

vadexempelingripandenoch beslag. Dessa utgörkroppsbesiktning
tvångsmedeltvångsmedel, dvs.strayjprocessuellakallasbrukarsom

kunnaskallsyfte eller förbrottsutredandeianvänds att mansom
brott.misstankemed anledningrättegånggenomföra omaven
någonintetvångsmedel dockstraffprocessuelltBeteckningen ger
kunnaavseddavilka åtgärderupplysning är attnärmare somom

kroppsvisita-husrannsakan ellerstöd reglernaföretas med t.ex.av om
regerings-också kap. 6 §visserligen i 2förekommertion. Begreppen

för-grundlagstexten. Avnågon definition iformen, intemen ges
§ lagfästaframgår dock det i 2 kap. 6regeringsformenarbetena till att

myndighetomfatta varjehusrannsakanskyddet är avsett attmot av
förvaringsställe,eller slutetföretagen undersökning hus,av rum

hellerundersökningen 1973:90 246. Intesyftet med prop.oavsett s.
tydligttillräckligtdetta förarbetsuttalande sättär ägnat ettatt

denframgår inte minstbegreppet husrannsakan. Detavgränsa av
olåst,förts i litteraturen huruvidadiskussion har om en mensom

förvaringsställeKslutet Begreppenstängd väska kan betraktas ettsom
oföränderliga. har nyligeninte heller avsedda Manär t.ex.att vara

i försök lösa svårigheternaändrat begreppet kroppsvisitation attett
föremålväskor andramed hur skall på undersökningar ochman se av

något därförkan förvara Utredningen att man somansersom man
försöka hus-utgångspunkt för arbetet måste begreppenavgränsa

] Olivecrona, i brottmål enligt RB, 3 256 cit.Karl Rättegången uppl. s.
tredjeOlivecrona. Torleif Bylund, Robert Boman, Rättegång,Per Olof Ekelöf,

cit. i Ekelöf III. Se l99394z24 40 ff.häftet, 6 73 Bylunduppl. även prop. s.s.
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rannsakan, kroppsvisitation, kroppsbesiktning och beslag och ta
ställning till vilka åtgärder fortsättningsvis bör med reglernasom avses
i 27 och 28 kap. rättegångsbalken.

grundläggandeEn förutsättning bör bestämmelserna skallattvara
just strajjiwocessuella tvångsmedel. Förutom husrannsakan,avse

kroppsvisitation, kroppsbesiktning och beslag kan exempel påsom
sådana tvångsmedel medtagande och hämtningnämnas till förhör
23 kap. 8 9 §§, vilka typiskt åtgärder kan främjaärsett som-
utredning brott. Till de straffprocessuella tvångsmedlen brukarettom
också räknas gripande, anhållande och häktning den misstänksav som

Ävenför brott 24 kap. rättegångsbalken. frihetsberövandeett ettav
vittne giltigt skäl vittnesmål torde räknasvägrarutan attsom avge som

straffprocessuellt tvångsmedel 36 kap. 21 § rättegångsbalken.ett
Dessa ingripanden har det de innebär intrång igemensamt att ett en

rättssfár och de kan genomföras med direkt verkandeattpersons
tvång. Enligt Bylund karaktäriseras straffprocessuella tvångsmedel av

det fråga åtgärder inteär straff eller sanktioner,att utgörom som men
har funktion i straffprocessen och dessutom innefattarsom en som

tvång eller egendom Bylund i Rättegång III, 22 ff..mot person s.
Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning brukar emellertid
också betraktas straffprocessuella tvångsmedel, de saknartrots attsom
inslag tvång. Det däremot inte fråga tvångsmedels-av anses vara om
användning polisman i hemlighet lyssnar till samtal försettom en som
mellan två i hans närhet. Att hemlig teleavlyssning ochpersoner
hemlig teleövervakning räknas till tvångsmedlen torde bero på deatt
omfattas grundlagsskyddet i 2 kap. 6 § regeringsformen ochav

övervakademöjligen också på den avlyssnade eller skulleatt motsätta
Ävensig åtgärden han kände till den Bylund 25. sådanom a.a. s.

TV-övervakning lagreglerad torde betraktasär tvångsmedel,som som
medan andra oreglerade former spaning och övervakning inteav
räknas till tvångsmedlen. Begreppet tvångsmedel i realitetenär inte
något entydigt, väl begrepp.avgränsat För skall kunnaatt taman
ställning till vilka åtgärder fortsättningsvis bör omfattassom av
reglerna straffprocessuella tvångsmedel, bör därför förstom man
försöka precisera begreppet tvångsmedel.

överväganden4. 1

Utgångspunkten för utredningens definition begreppet tvångsmedelav
sådana åtgärderär någon formatt intrångutgör iav en persons

rättssfär. Det kan fråga inskränkning dent.ex. vara om en av
personliga friheten, intrång i till privatlivrätten eller inskränk-ett en
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Ekelöf III 23.Bylund iförfoga egendomning i överrätten att s.
karaktäriseraspersonella tvångsmedlenkan deEnligt Olivecrona som

försin frihet ellerberövasvilka utsättsåtgärder ettgenom en person
medborgerligainskränkning i den allmännamedförtryck ensom
med avseendebestår i åtgärdertvångsmedlenmedan de reellafriheten,

förfoganderättenden vanliga övervilka inskränkeregendom,på
förförutsättning214. Enfråga Olivecrona,egendomen i att ens.

förstadärför för dettvångsmedel börskall betraktasåtgärd ettsom
skyddasenskildeåtgärd densådanfrågadet äratt somenomvara

intrång i deregeringsformen eller utgörenligt ettmot som annars
Europakon-isåsom dessarättigheternafri- ochmänskliga t.ex.anges

Även interättssfäriandra ingreppvissaventionen. somen persons
rättigheter börfri- ochskyddet förkonstitutionelladetomfattas av

därförochkriminaliseradetvångsmedel, de ärbetraktaskunna omsom
ochjustitieombudsmannendanskestöd i lag. Denföretaskaninte utan

straffpro-betecknarGammeltoft-HansenHansrättsvetenskapsmannen
led iudføresforanstaltning, dertvångsmedel encessuella somsom

indeholdevillesaerlig hjemmelmangel afistrafforfølgning, og somen
beskyttelseinteresse. exempelSomaf privatestrafbar kraenkelseen

tvångsme-skulle betraktasdefinitionmed dennaåtgärd somsomen
syftebrottsutredandeundersökningar isådanadel kan nämnas som

stöd förrättegångsbalken. Bestämmelsen§i 28 kap. 10 attgeravses
omfattastordeinteundersökningar iföreta utrymmen avsom

ochtill skydd för hemmetbestämmelseEuropakonventionens rättom
hus-bestämmelse skyddregeringsformensinte heller motomav

ide ställenintrång någotEftersomramisakan. ett som avsesav
straffbartlagstöd skullei avsaknadbestämmelsen somvaraav

ändå betraktasåtgärdenexempelvis olaga intrång, bör ettsom
tvångsmedel.

dock intei rättssfär böringreppAlla åtgärder utgör personsensom
måste i ställettvångsmedel.betraktas Begreppet avgränsassom

framhållainledningsvisUtredningen vill redanytterligare. att
intebegreppet på sådantutredningen har valt sättavgränsa attettatt

regeringsformen bliri kap. 6 §samtliga åtgärder 2 attsom avses
mening. åtgärder krävertvångsmedel i egentlig Dessabetrakta som

tvångsmedel.begreppetnaturligtvis lagstöd huroavsett man ser

2 29 cit.tvangsindgreb,Gammeltoft-Hansen, StraffeprocessuelleHans s.
Gammeltoft-Hansen.
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Myndighetsutövning

Som tvångsmedel bör enligt mening betraktasutredningens endast
Åtgärdersådana åtgärder företas företasmyndigheter.som av som av

enskilda således i princip uteslutna. Som tvångsmedel bör inteär
heller betraktas varje åtgärd företas förrepresentantsom av en en
myndighet, polisman. avgörande iDet bör ställett.ex. en vara om
åtgärden kan betraktas led i myndighetsutövning, dvs. detettsom om

fråga faktiskabeslut eller åtgärder uttryckär ärytterst ettom som
för samhällets maktbefogenheter och kommer till stånd fårochsom
rättsverkningar för eller enskilde offentligrättsligaden i kraftemot av
regler 1988892113prop. 12. Alla åtgärder polismans. som en
företar i tjänsten inte i myndighetsutövning.led Att polis-är ett ett
ingripande med direkt tvång uttryck för maktbefogen-samhälletsär ett
heter torde dock odiskutabelt. mån direkt tvång inteI denvara
kommer till användning det framför allt syftet åtgärdmedär en som
har betydelse för åtgärden kan ha företagits i myndig-ansesom

Åtgärder företashetsutövning. i polisens hjälpande och stödjandesom
därför oftastverksamhet inte myndighetsutövning. Fråganutgör om

går inte möjligt något generellttorde på.gränsen attvar vara ge svar
Om polisman besöker i hans bostad i syfte lämnaatten personen
information stöldskydd bör det dock inte formbetraktasom som en av
myndighetsutövning. Skulle polismannen däremot ha tänkt sig att

efterlystsamtidigt undersöka befinner sig i bostaden,personom en
frågamåste det i detta hänseende myndighetsutövning.anses vara om

Som exempel kan ber polisen hjälpnämnas attett annat en person om
in i sineftersom han inte vågar lägenhet rädsla för där skallattav

finnas polisman följerinbrottstjuv. Om med in enbart i syfte attenen
få i fråga känna sig bör det betraktasatt trygg,personen som en
hjälpande åtgärd inte myndighetsutövning.och någon formsom av

faktiskt finnsOm polismannen däremot har detanledning att atttro en
inbrottstjuv i lägenheten, därför tänker leta efter denoch han
förmodade tjuven, bör ingripandet myndighetsutövning,betraktas som

fallet regler.i det här husrannsakan enligt rättegångsbalkenssom en
Skulle polisen kommamisstänkt för stöld, beär t.ex.en person som
in i hans lägenhet för han inte förvarar någotförvissa sig attatt om
stöldgods där, bör detta betraktas husrannsakan,även även omsom en

i fråga kan intresse åtgärden.ha visstett egetpersonen anses av
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Direkta och indirekta tvångsmedel

för tvångsmedel vidare det fråga åtgärderUtmärkande är ärett att om
för syftar tillmedel nå bestämt mål ochutgör att ett attsom som

åstadkomma konkret resultat, inte rättsligt resultat. Med direktaett ett
tvångsmedel utredningen direkta ingripanden ellermot personmenar
egendom. Straffprocessuellafrihetsberövanden, husrannsakan, kropps-
visitation och beslag typiska exempel på sådana ingripandenär vars

bidra till förundersökning och rättegång kansyfte är att att genom-
vissa fall behöver myndighet emellertid inte ingripa medföras. I en

tvång, uppnå resultat meddirekt verkande kan i ställetutan samma
åtgärd. Häktning medhjälp rättslig kan ersättast.ex.annanav en

indirektareseförbud och beslag med editionsföreläggande. Sådana
syftet med inte kan uppnåstvångsmedel kännetecknas dematt omav

Syftet vitesföreläggande uppnåsinte den enskilde medverkar. med ett
med vitet.således först den enskilde håller sig till ändamåletom

uppnås harändamålet med indirekt tvångsmedel inteSkulle ett
ingripai vissa fall, inte i alla, möjlighet i ställetmyndigheten attmen

fortsättningsvismed direkt verkande tvång. Utredningen kommer att
tvångsmedlen, dvs. debehandla endast de egentliga utgörssom av

ingripanden eller egendom.direkta mot person

Synbara kännbara verkningaroch

fråga direkt tvångsmedel bör detdet skallFör att ett varavara om
medför någon form synbarafråga åtgärd omedelbartsom avom en

sigverkningar för den åtgärden riktar Atteller kännbara mot.som
tvångsme-betraktasinformation bör därför inte i sigsamla in ettsom

skriftligfråga muntlig ellerdel. gäller detDet äroavsett om om
inhämtas någotinformation eller upplysningarna sätt.annatom

förundersökning i brottmålunderFörhör med misstänkta och vittnen
det frågatvångsmedel. Däremotbör således inte i sig betraktas ärsom

till förhöret.tvångsmedel misstänkte eller vittnet hämtasdennärom
delform tvångsmedel,handling i beslagAtt är att tata menen aven

tvångsmedel. Detinnehåll bör inte betraktashandlingens ettsomav
informationtvångsmedel delinte heller betraktasbör att taett avsom

behövai och för sig kani dator, polisenfinns lagrad ävenen omsom
för leta efter datorn. Att polisenhusrannsakangöra att genom egna

inte heller betraktasskaffar sig information böriakttagelser som
tvångsme-därför betraktastvångsmedelsanvändning. Det bör inte som

det skernågon eller någon,del enbart övervaka lyssna ävenatt om
inte betraktassådana åtgärdermed hjälp teknisk utrustning. Attav
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tvångsmedel betyder å andra sidan de alltid företasinte kanattsom
fritt. Att samla in information kan så integri-om en person vara
tetskränkande det redan det skälet bör kräva lagstöd. Somatt av
exempel kan hemlig avlyssning och upptagning telefon-nämnas av
samtal eller förtroligt såmeddelande, vilka känsligaannat anses vara
åtgärder de enligt 2 kap. 6 regeringsformenoch 12 §§ inte fåratt
företas stöd i lag. Ett exempel övervakning med hjälpärutan annat av
TV-kamera eller teknisk utrustning, vilket interegel utgörannan som
något intrång i grundlagsskyddet för förtrolig kommunikation, men

integritetshänsyn ändå har fått särskild reglering i lagensom av en
1990:484 övervakningskameror Vissa föreskrifter iom m.m.
datalagen ytterligare exempel på rättsligt skydd sådanautgör mot
integritetskränkningar inte bör betraktas tvångsmedel.som som

Sammanfattning

Ett direkt tvångsmedel enligt utredningens definition såledesutgörs av
direkt ingripande eller egendom, vilket syftar tillett mot attperson

åstadkomma konkret resultat och vilket dessutom medför synbaraett
eller kännbara verkningar. Det kan tyckas naturligt endast sådanaatt
åtgärder genomförs den enskildes vilja skall betraktasmotsom som
tvångsmedel. Gränsen mellan frivilligt handlande och tvång kan
emellertid svårbedömd. Om tillåter polisen kommaattvara en person
in och undersöka hans bostad, det inte fulltsäkert det skerär att
frivilligt. Polismannen mycket välkan han inte har använtattanse
tvång, medan det för den enskilde har framstått han inte hadeattsom
något val. Ett ingripande i det enskilda fallet kan genomföras utansom
tvång bör därför betraktas fall tvångsmedelsanvändning,ettsom av om

ingripandeden myndigheten har möjlighet använda tvång detatt om
skulle behövas.

4.2 Betydelsen samtyckeav m.m.

I avsnitt 4.2.1 och 4.2.2 utredningen frågan huruvidatar upp om
samtycke begäraneller bör kunna till grund för beslutläggas om
tvångsmedel. utgångspunktEn för den svenska lagstiftningen bör
enligt utredningens uppfattning åtgärd får utgöraattvara en som anses

intrång i de i regeringsformenEuropakonventionen och skyddadeett
fri- och rättigheterna, inte får företas villkordeänannat som anges
i lag, den för ingripandet samtyckt tillhar detutsättsoavsett om som
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eller gäller i fall beträffande husrannsakan, kroppsvisita-Det vart
följd utredningention och kroppsbesiktning. Som härav föreslår ien

bestämmelsen verkan till hus-avsnitt 4.2.3 samtyckeatt om av
rannsakan i 28 kap. § tredje stycket rättegångsbalken upphävs.1

innehåller några synpunkter på samtyckets verkan förAvsnitt 4.2.4
tvångsmedelsliknande åtgärder.vissa

Betydelsen samtycke4.2.1 av

anfört bör tvångsmedel endastutredningen tidigare har begreppetSom
innefatta sådana direkta ingripanden eller egendommot person som

skallnågon form intrång i rättssfär. Detutgör en persons varaav
verkningarfråga handling har synbara eller kännbara ochsomom en

i sådant syfte det kansker med direkt tvång eller attettannarssom
myndighetsutövning. ifrågasättas samtyckeDet kanutgöra omanses

medföra ingripandet inte bör betraktastill sådant ingripande kan attett
samtycke tillintrång i rättssfären. Visserligen tordeett ensom

också ledastraffbar handling befria från bör samtycketansvar, men
Äventvångsmedelinte blir betraktatill ingripandet att ettatt omsom

fabriksägarens samtyckeundersökning fabriksområde medettaven
intrång, bör det kanske ändå betraktasinte olagautgör ettett som

Frågan28 kap. 10 §rättegångsbalken.sådant tvångsmedel isom avses
intrångfråga åtgärdpå sin detställs utgörär ettspets om om en som

i någonsfri- rättigheterna. husrannsakani de mänskliga och t.ex. en
medföra ingripandetsamtycke i sådant fall kunnabostad. Bör attett

Europakonventionensomfattas regeringsformens ochinte längre av
lagstadgadefår företas depå lagstöd eller ingripandetkrav ävenatt om

inte föreliggerförutsättningarna
inledningsvis ifrågasättas ingripandekan utgörDet ettettom som

rättigheterna, såsom dessa beskrivs imänskliga fri- ochintrång i de
internationella konventionerna, huvudregeringsformen och i de över

Enligt utredningens meningsamtycke.bör få ske med stödtaget av
fri-för de mänskliga ochtanken bakom skyddetskulle det strida mot

förmån för skulleden enskilde tillrättigheterna, statenatt acceptera att
husrannsakan ochfrån till skyddkunna avstå rätten mott.ex.
lagstiftningen börför den svenskakroppsvisitation. En utgångspunkt

i defår intrång iåtgärddärför utgöra ettatt som ansesenvara
rättig-fri- ochregeringsformen skyddadeEuropakonventionen och

i lag,de villkorinte får företasheterna, än oavsettannat som anges
eller ej.för ingripandet har samtyckt till detden utsättsom som

någonsamtyckeskäl för inte tillmätafinns också andraDet att
utmärkstvångsmedelsanvändning. Vissa tvångsmedelvidverkan attav
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Samtyckelagstöd skulle straffbara handlingar.de i avsaknad utgöraav
brottsligtorde befria från förtill sådana åtgärder regel ansvarsom

eller enskilddet polismangärning, äroavsett person somom en en
enskild skulle således med samtycke kunnautför åtgärden. En person

till för hemfrids-kunna ställasundersöka bostad, utan att ansvaren
skyldig till hemfridsbrottpolisman skulle sigbrott. hellerInte göraen

polis-situation. Det emellertid inte detsammai sådan är attsomen
genomföra undersökningen. Sombefogenhethar att ut-mannen

anfört till husrannsakan inte tillmätashar bör samtyckeredningen ovan
på grundinnebär polisman inte enbartnågon verkan, vilket att aven

den beskrivna. Detfår ingripa i sådan situationsamtycke en som nyss
skulle kunna fåegendomligt polisman intemöjligen tyckaskan att en

emellertid beror påenskild får vilketdet göra,göra atten personsom
ingripermyndighetsutövning. polismanhandlar i Enpolismannen som

faktiskt uttryck för samhällets maktbe-myndighetsutövningi rentger
tvång inte. Så torde dethan använder ellerfogenheter, oavsett om

ochingripandet riktar siguppfattas denockså mot somperson somav
aldrigsådant underläge detdärför befinner sig i strängt tagetattett

frivillighet. samtycke i sådanegentlig Ettbli tal någonkan enom
för verklig frivillighet. Detsammasällan uttrycksituation torde vara

ingripande,frivillig medverkan tillgälla tilltorde ett ensynesen
uttryck för den enskildessällan tordemedverkan utgöra ett egensom

bli föremål för ingripandet intedenvilja. praktiken harI som avses
allamyndigheten under förhållanden kommernågot val, eftersom att

svårt i efterhandockså mycketgenomföra åtgärden. Det är att
samtycke till åtgärd verkligen harformelltkontrollera ett enom
eventuellt visa sigSkulle detfrivilligt.lämnats att en person, som

föringripande, i realiteten hartillpåstås samtycktha utsattsett
påtryckningar, finns inte heller någradetomedvetnamedvetna eller

uppgifter kan hadeförbjuda användningenmöjligheter att somav
Även olagligt åtkomna bevisfram i samband med ingripandet.kommit

ytterligare för samtyckeåberopas.svensk Detta talarfår enligt rätt att
tvångsmedelsanvändning. Detnågon verkan vidtillmätasinte bör

intrång iingripandenbeträffande sådanagäller i fall utgörvart som
kroppsbe-kroppsvisitation ellerskydd husrannsakan,tillrätten mot

falli vissaanledningkan det finnassiktning. Däremot att se an-
polisen iinnebärsådana åtgärderpå samtycke tillnorlunda attsom

från myndighet,handlinginformation lånarsyfte inhämta ettatt enen
polisens möjligheterangåendeprivatpersonföretag eller atten

avsnittbeslag,dem iföremåltillfälligt hand tautan attta seom
9.2.1.
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4.2.2 Betydelsen begäranav en

Nästa fråga begäran frånär polisen mätteattom en en person om
ingripa på visst bör tillmätas betydelse samtycke.sätt, större än ett
Det har i andra sammanhang bör skilja mellan åtgärderansetts att man

företas på begäran den berörs och åtgärder företassom av som som
med stöd samtycke. Detta ligger till grund för bestämmelsensynsättav

verkan samtycke vid husrannsakan 28 kap. § tredje1 stycketom av
rättegångsbalken. Enligt fårdenna bestämmelse för husrannsakan
hos den misstänkte inte något fall åberopasi hans samtycke, med
mindre självhan begärt åtgärden . Bestämmelsen infördes ursprungli-

på initiativ i årsJO 1933 lag vissa tvångsmedel i brottmålgen av om
se NJA 1933 114 116 med anledning det enligtatts. av-
promulgationslagen till strafflagen inte tillåtet annorledes änattvar

lagen stadgas misstankegrund brott hålla någon i förvar,av om
ändå han därtill samtycker. JO ansåg föreskriftmotsvarandeatt att
borde meddelas i fråga husrannsakan. Departementschefen anfördeom
emellertid i lagrådsremissen samtycke visserligen regel inteatt som
borde medföra befogenhet företa så ingripande åtgärdatt en som
husrannsakan, det inte påkallat med generellt stadgandeatt ettmen var

samtycke. Det borde enligt departementschefens mening i ställetom
överlåtas till rättspraxis med hänsyn till omständigheterna i detatt
särskilda fallet vilken verkan samtycke tillavgöra husrannsakanett
kunde ha. Lagrådet anförde:

Uppenbart det icke låter sigär behandla alla fallgöraatt att
lika. Vad särskilt angår den misstänkes för brott bör detsom
visserligen, han själv drift i syfte fria sigattom av egen -
från misstanken eller anledning begär hus-attav annan -
rannsakan skall hos honom företagas, icke uteslutet attvara

hänsyn till sålunda framställd begäran. Annorlundataga en
emellertidär läget initiativet, såsomnär regelmässigt är

händelsen, utgår från den har hand utredningen.som om
Blir den misstänkte tillspord, huruvida han har något att
erinra husrannsakan sker, ligger det för honommot att nära
till hands avböjande skall betraktasatt antaga, att ett svar

för honom ofördelaktig omständighet, huru goda skälsom en
han må hava haftän för sin Attvägran. huruvida iutröna,
dylika fall till myndigheten lämnatett samtycke har till-
kommit fullt frivilligt eller icke, därför näppeligenär
möjligt. Samtycke i denna ordning inhämtas hos densom
misstänkte bör därför icke under några förhållanden få
åberopas såsom stöd för hos honom företaga husrannsa-att
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såupprätthållesdenna grundsatskan. Att strängt synes vara
nöden.bestämmelse iuttrycklig ärviktigt, ämnetatt aven

rättegångsbalken3 skillnadenbeträffandeanförstillkommentarenI
och begäran:samtyckemellan

det iåtgärdbehöva tillåtaemellertidMan att avensynes
undantagsfalli dealltid kan företasslagetparagrafen angivna

mednågonelleråtgärden skerhos vilkendendär det är
har intressetvänskaplig fotstårhonellervilken han som

visserli-Situationenstånd...till äråtgärden kommerattav
opraktisk,inteoproblematiskfallflestai de ommengen

varjeinnefattardensåskall tolkas6 § RF2 kap. att av
hus-därplatsundersökningföretagenmyndighet en.

undersökningen. Attmedsyftetkan skerannsakan oavsett
emellertidmarkerasfrivillighetförekommerverkligendet en

åtgärdensig vilja haförklararden enskildebäst attgenom
samtycker.och inte baraframställer begäranutförd, dvs. en

direktAndenaâstill kommentarenförfattarnaLiksom att enanser
deingripandeförtill grund ävenläggaskunnabörbegäran ett om

inte uppfyllda,ingripandetförvillkoren ärlagstadgade t.ex. om en
förnågot slagundersökningföretapolismanber att en avenperson

98. Ombrott Andenzes,misstankefrånhonomfriaatt s.om
bostadi hansföljer med insituationi sådanpolismannen personenen

någon forminte betraktasbör detlugna honom,i syfte attmest som
Åtgärden definitionutredningensmedmyndighetsutövning. utgörav

tvångsmedel. emellertid harOm polismannenheller någotdärför inte
åtgärdenefter stöldgods, måstesökaverkligenför avsikt att anses

tvångs-därmed betraktasmyndighetsutövning ochföretagen i ettsom
måsteåtgärdsamtycke tillgällerPå då detmedel. sätt ensomsamma

samhälletstilldå hänsyn polismannen representeraratttaman
begäranifrån säkertdärför långtmaktbefogenheter. Det är att omen

vilja. Enbartberördesverkligen för denåtgärd uttryck enegengeren
iför intrångstöddärför inte kunna åberopasbegäran bör ett ensom

frågadeträttssfär. synnerhetDetta gäller i är ettomompersons
intrång i skyddade fri- och rättigheterna.de

3 Rättegångs-Ann-Louise Eksborg,Fitger, Lars Eklycke,Ingvar Gullnäs, Peter
cit.28:9 Rättegángsbalkenbalken s.
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överväganden4.2.3 angående 28 § tredjekap. 1 stycket
rättegångsbalken

Enligt kap.28 § tredje stycket rättegångsbalken får för1 husrannsakan
hos misstänkte inte något fall åberopasden i hans samtycke, hanom

åtgärden.inte själv har begärt En begäran från misstänkten person om
polisen måtte företa husrannsakan i hans bostad skall enligtatt

således tillmätas fårgällande betydelse. Däremot polisen interätt
frånföreta husrannsakan enbart med stöd samtycke denettav

Initiativet skall följaktligen komma från den misstänktemisstänkte.
själv.

enligt sin ordalydelseBestämmelsen i 28 kap. § tredje stycket har1
på den misstänkt för brott. Då det gälleravseende endast är ettsom

samtycke från någon inte misstänkt finns inga uttryckligaärsom
bestämmelser. nyssnämnda regeln har dock i praxisDen ansetts
medföra husrannsakan får företas stöd från någonmed samtyckeatt av

inte misstänkt, de lagliga förutsättningarna förär ävensom om
åtgärden inte skulle uppfyllda se Gärde 379, Olivecronavara s.

och Rättegångsbalken257 I 28:8. sådanEn tillämpnings. s. av
bestämmelsen dock enligt utredningens uppfattning förenligmindreär

Ävenmed regeringsformens krav på lagstöd för husrannsakan. om
samtycke enligt gällande kan tillerkännas viss detverkan, lär interätt
kunna läggas till grund för husrannsakan i det syfteänannat som

i 28 kap. 1 § rättegångsbalken se JO 199192 116. Detanges s.
måste också föreligga misstanke brott för åtgärden skall fåattom
vidtas. Samtycke torde inte heller medföra den beslutandeatt
myndigheten kan undantag från kravet fängelse skallgöra kunnaatt
följa brottet. JO har i det falletnämnda sammanfattningsvisnyss
konstaterat det inte med säkerhet kan den beslutandeatt sägas att
myndigheten med stöd begäran den misstänkte bortsekanav en av
från några andra regler den misstankenän skallsäger attsom vara
skälig och med stöd samtycke någon från den regelettav av annan

föreskriver det skall förekomma synnerlig anledningatt attsom man
hos honom skall anträffa föremål det slag medav som avses paragra-
fen.

Eftersom utredningen husrannsakan inte bör få företasattanser
endast med stöd begäran eller samtycke bör bestämmelsen iettav en
28 kap. §l tredje stycket i fall ändras. Man skulle i och för sigvart
kunna tänka sig låta första ledet stå kvar, dvs. förbudet hus-att mot
rannsakan med stöd av samtycke från misstänkt. Eftersom denen
nuvarande uppfattningen bestämmelsen tolkningsvisattsynes vara
medför reell husrannsakan med stöd samtycke får företasatt hosav

den misstänkteän åtminstone vissaäven de lagligaannan om av
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utgåbestämmelsen dockför åtgärden saknas, börförutsättningarna
helt.

tvångsmedelinteSamtycke till åtgärder utgör4.2.4 som

åtgärdsamtycke tillanförttidigare har börutredningenSom en som
rättsenligtill åtgärdenledatvångsmedel inte kunna attutgör anses

heller begäranInteförutsättningarna saknas.lagstadgadede entrots att
tvångsmedelsanvåndning. Där-förtill grundläggaskunnabör ensam

samtyckestödpolisen, medsigtänkakunnaskulle att avemot man
inte kanåtgärdsådankunna få vidtaskullebegäran,eller somen

interegeringsformenenligttvångsmedel ochbetraktas ett somsom
åtgärderVissa sådanastöd i lag. ärskäl kräverandraheller av

regel intehärtillmed hänsynoch kankriminaliserade,emellertid som
frågangenerelltUtredningen intelagstöd.företas att tautan uppavser

konstaterartill sådana åtgärder,samtyckebetydelsen attmenavom
Ävenfrån straffansvar.befriaregelsamtycke om enansessom

åtgärd med stödföretafall skulle kunnamyndighet i vissa av enen
myndigheten börtalarandra skälkan det finnasbegäran, attmotsom

lämpligtvissa fall torde detbegäran. Itillmötesgå denna attvara
inom föråtgärden fallerbegäran,polisen beaktar t.ex. ramenomen

effektivitets-stödjande verksamhet. I övrigt börochpolisens hjälpande
bör ingripaför i vilken utsträckning polisenavgörandehänsyn vara

begäran av en person.
frågan samtycke till åtgärder inteavseende bör utgörI ett om som

sådananågot nämligen då det gällertvångsmedel beröras närmare,
får genomföras tvångsvisvisserligen inteingripanden men somsom

åtgärdtvångsmedel. Exempel sådani övrigt har karaktär ärav en
införda bestämmelsen i 19 §urinprovstagning med stöd nyligendenav

bestämmelse avseddförsta stycket varusmugglingslagen. Denna är att
för upptäckabefogenhet genomföra urinprovstagningartullen attattge

frivilligt medverkarnarkotikasmugglare, den skall undersökasom som
förut-Urinprov får undertill det. enligt bestämmelsen tas samma

för kroppsbesiktning,sättningar gäller kroppsvisitation och ytligsom
finns någon anträffas vidnämligen om det anledning att anta att som

eller plats, med förbindelsekustort eller ankommer tillgräns- enen
har på sig denna lag underkastattill utlandet, gods enligt ärsom

Departementschefen förarbetena till bestämmelsenbeslag. anförde i
urinprov visserligen betrakta kroppsbe-tagande är attatt somav

jfr rättegångsbalken,siktning 28 kap. 12 § andra stycket attmen
skallförutsätter medverkan denförfarandet i detta fall somav

inte skall kunna genomdrivaundersökas och tullen därföratt en
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undersökning med tvång prop. 199394:24 56 för-57. Atts. -
farandet frivilligt har i lagtexten kommit tillär uttryckavsett att vara
på så där föreskrivs ingen får hållas kvar för urinprovstag-sätt att att
ning.

principiella ifrågasättasDet kan skäl det lämpligt tillåtaår attav om
ingripanden för den enskilde företer likheter med riktigastorasom
tvångsmedel, förutsätter frivillig frånmedverkan denmen som som

ingripandet. finns risk förberörs Det den blirstor attav en som
anmodad medverka till undersökning genomförs, känner sigatt att en
pressad gå med undersökningen rädsla för det skulle haatt attav

ofördelaktig betydelse för i bevishänseende eller för hanhonom atten
tvångsmedelskulle bli för något ingripande prop.utsatt mer

120 Bylund i Ekelöf III 81 f.. Frivillig-199394:24 samts. s.
i sådana fall ofta eller mindre illusorisk. Detheten torde vara mer

också svårt, för inte omöjligt, för exempelvis polismanär sägaatt en
säkerhet fulltmed samtycke verkligen lämnasavgöraatt ettom

frivilligt och svårare efterhand kontrollera medverkaniännu att att
fråninte resultat några påtryckningar polismannen.ettvar av

För den enskilde det dessutom svårt det frågaär avgöra äratt om
ingripande tvångsmedel, och därför kanutgörett ettom som som

genomföras hans vilja, eller ingripande han kan slippa blimot ett som
för han medverka. I båda fallen detvägrar ärutsatt attom en

för myndighet ingriper och den enskildesrepresentant en som
underlägsna ställning också lika påtaglig. Det finns därförär en
avsevärd risk för det den enskildes synvinkel i praktiken inteatt ur
blir någon skillnad mellan åtgärder kan genomföras med tvångsom

sådanaoch åtgärder förutsätter medverkan. Detta bör enligtsom
utredningens mening tillmätas betydelse då övervägerstor attman
införa regler ingripanden förutsätter medverkan från denom som som
berörs.

Bestämmelsen i 19 första§ stycket varusmugglingslagen föranleddes
tullen borde rationella möjligheter upptäcka smugglings-att attav ges

försök 199394:24prop. 57. Departementschefen ansåg atts.
urinprov därför borde kunna redan det fanns anledningtas attom

någon hade sig smuggelgods. Om skulle krävthaanta att man
förutsättningarsträngare exempelvis vederbörande skäligenatt var-

misstänkt för varusmuggling skulle regel urinprovstagningen om-
enligt departementschefen inte ha fått någon självständigstörre
betydelse vid sidan rättegångsbalkens regler kroppsbesiktningav om
anförda 57.prop. s.

Det följaktligen effektivitetshänsyn talade för tullenattvar som
borde möjlighet ingripa vid lägre misstankegrad vadänatt en som
enligt rättegångsbalken krävs för kroppsbesiktning med anledning av
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försig kunnat sänka kravenmisstanke brott. Man hade i och förom
Skälettagande urinprov.kroppsbesiktning, åtminstone såvitt avser av

bestämmelse urinprovstag-stället valde införatill iatt att omman en
ansåg dettorde ha varitförutsätter medverkanning att mansom

i formtvång, exempelvistillåta någon formolämpligt att avav
i 19 §misstankevid så låg grad sägskvarhållande, redan somaven

har anfört finns dettidigarevarusmugglingslagen. Som utredningen
uppfattarinteför enskildavsevärd riskemellertid att personenen

urinprovstagningformkroppsbesiktning iskillnad mellannågon av
medverkan, ochförutsättervarusmugglingslagen, vilketstödmed av

då tvång i sistarättegångsbalken,med stödåtgärd företagen avsamma
effektivitet ochmellanavvägningOm vidfår användas.hand man en

miss-mycket lågviddet försvarligtinterättssäkerhet att enanser
tvång,med börbefogenhet ingripamyndighettankegrad att mange en

påvisserligen byggeråtgärder,tillåta liknandehellerdärför inte som
tvångsmedel.skiljas frånpraktiken inte kanifrivillighet, sommen
tillämpade,sådana regler,ifrågasättas ärkan vidare rättDet om

medvetenoskyldig inteeffektiva. Ensärskilt är attomperson, som
enligturinprovstagningmedverka tillmöjlighetharhan vägraatt

då tullen ber honomtorde inte nekavarusmugglingslagen, att
Även får kanurinprov. hanmedverka till lämna sägaveta attatt om
rädsla han kommer bliför han, förnej finns det risk attatt attav

ingripande åtgärd, ändå känner sigför någon atttvungenutsatt mer
narkotikasmugglare emellertid inte ha någottordemedverka. En som

torde därför, förutsättningställa och underhelst intresse attatt uppav
åtgärden frivillig, välja avstå frånfår klart för sighan har år attatt att

medverka.

straffprocessuella tvångsmedel4.3 Närmare om

inleds med några synpunkter hur de straffprocessuellaAvsnittet
lämpligen varandra. Däreftertvångsmedlen bör frånavgränsas tar

i avsnitt 4.3.2 fråga förundersökning kanutredningen närupp en om
straffpro-inledd. Utgångspunkten för ärresonemanget attanses

tvångsmedel för pågåendecessuella bara kan användas inom ramen en
förundersökning eller rättegång inte har avslutats ettgenomen som
lagakraftvunnet inledandeavgörande. Om något formellt beslut om av
förundersökning fattats, därförinte har bör förundersökning rent
faktiskt tvångsmedelsanvändning.inledd beslutettanses genom om

innehåller innebörden begreppetAvsnitt 4.3.3 ett resonemang om av
skälig fara imisstanke och i avsnitt 4.3.4 analyseras begreppet
dröjsmål.
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4.3.1 Avgränsningen de olika straffprocessuellaav
tvångsmedlen

Utredningens uppdrag omfattar straffprocessuellaendast tvångsmedel,
dvs. sådana tvångsmedel används led i straffprocessen.ettsom som

vissa fall tvångsmedelI det otvetydigt har helt syfteär att ett ett annat
utreda och beivra brott, medan andra tvångsmedel sådanaän äratt att

de i vissa fall kan komma användas led i brottsutred-att ettsom en
gäller särskilt sådana tvångsmedel används i syftening. Det attsom

förebygga eller förhindra brott. Som straffprocessuella tvångsmedel
sådana tvångsmedel syftebör emellertid betraktas endast vilkas

generellt kan bidra till utredning brott eller tillsägas att attomvara
medrättegång anledning brottet kan genomföras. Gammeltoft-en av

Hansen karaktäriserar de straffprocessuella tvångsmedlen foranstalt-
efter almindeligeninger, der deres forrnål utføres led isom en

Ävenstrafforfølgning Gammeltoft-Hansen 30 ft. det is. om
samband ingripandemed uppkommer misstanke innebärbrottett om
det inte den åtgärd företas måste betraktas straffpro-att ettsom som
cessuellt tvångsmedel. Kravet på det skall fråga åtgärdatt vara om en

efter sitt almindelige formål led i straffprocessenutgör ettsom
innebär omhändertagande enligt lagen omhändertagan-att t.ex. ett om
de berusade LOB inte bör betraktas ettav personer m.m. som
straffprocessuellt tvångsmedel, det visar sig omhän-även attom en
dertagen har gjort sig skyldig till Syftetbrott. med omhändertagan-ett
de enligt LOB skall framför allt hjälpa den berusade, inteatt attvara
utreda brottet.

Bestämmelser straffprocessuellade tvångsmedlen finns förom
närvarande huvudsakligen i rättegångsbalken. Utgångspunkten för
utredningens arbete har varit bestämmelserna straffprocessuellaatt om
tvångsmedel fortsättningsvisäven skall samlade där. I denvara
utsträckning regler sådana tvångsmedel finns i andra författningarom
bör det det lämpligt föraövervägas dessa bestämmelserär överattom
till rättegångsbalken. Man bör också inte deöverväga regler iom
balken inte har direkt samband med den brottsutredande verksam-som
heten bör kunna föras till polislagen.över

Sådana tvångsmedel används under förundersökningen börsom
enligt utredningens mening koncentreras till 23 28 kap. rättegångs--
balken. Av praktiska orsaker bör andra straffprocessuellaäven
tvångsmedel de förekommerän under förundersökning kunnasom en
regleras i kapitel. Det gäller husrannsakan för delgivningt.ex.samma

stämning i brottmål eller för eftersökande den skall hämtasav av som
till inställelse vid rätten.
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indelade medgällandestraffprocessuella tvângsmedlen i rättDe är
olika skyddade intressen.intrång ifrån deutgångspunkt att avser

till skyddintrång iframför alltinnebär således rättenHusrannsakan ett
kroppsbesiktningkroppsvisitation ochprivatliv, medanochför hem-

för den fysiskatill skyddintrång iformerskilda rättenutgör av
rådaintrång iformBeslag i stället rättenintegriteten. utgör attaven
denanledningkan finnas övervägaegendom. Det attöver om

förändras i någotden börlämplig ellerindelningennuvarande är om
tvângsmedlensystematiseringen ärförprincipviktigavseende. En av

kanregleringensådantin i olika sättdelasde bör attettatt grupper
allainte täckerrättsreglernamöjligt. Omuttömmandesågöras som

tillkommatvångsmedel kan behövadåsituationertänkbara an-
snabbt kan blidetsådantuppbyggd på sättvändning eller attär ett

reglerna kan kommabefintligaför dedet riskfinns attföråldrat, att
tvångsmedelsreglerna,sådan tillämpninganalogiskt. Entillämpas av

rättssäker-tilltänkta, med hänsynde inteför vilka ärsituationer äri
möjligt. Dettautsträckningundvikas i såbörnågotheten stor somsom

de olikabeskrivningalltför detaljeradmåni visstalar mot aven
tvângsmedlen.

Å detaljerad och konkretfördelar medsidan finns detandra en
och förutsättningarna för derasolika tvângsmedlendebeskrivning av

tvångsmedel beskrivs, desto lättarekonkretanvändande. Ju ettmer
legalitets- och ända-i enlighet medtillämpa reglernablir det att

kontrollera reglernablir det lättaremålsprinciperna. Dessutom attatt
nyssnämnda grundläggande principernadeefterlevs och att upp-

tvångsmedel enligtstraffprocessuella börReglernarätthålls. om
därför så detaljerade och konkretameningutredningens vara som

tillinnehålla sådana rekvisit kan ledaoch intemöjligt, vaga som en
jfr Ekelöf 28.tillämpning reglerna Bylund i IIIextensiv s.av

fullständigföljaktligen såTvångsmedelsregleringen bör somvara
samtidigt på förhållandevis konkretamöjligt, den ändå bör byggasom

tvângsmedlen. indelningen tvângsmedlen ibeskrivningar Vidav av
det lämpligast liksom för närvarande utgåolika torde attgrupper vara

tvångsmedel kränker. de olikafrån det intresse varje Inomsom
konkret beskrivninghuvudgrupperna bör sedan kunnaman ge en mer

kunna innehållade olika tvângsmedlen. En sådan beskrivning börav
redogörelse för typiska ingripanden får företas med stöd aven som en

viss bestämmelse. exempliñerande,Redogörelsen bör änvara snarare
för blir alltföruttömmande, inte skall riskeraatt att systemetman

slutet och svårt tillämpa.att
förutsättning för tvångsmedelsregleringenEn grundläggande är att

ställs ireglerna efter de krav på integritetsskydd olikasomanpassas
sammanhang. krav växlar, framför allt beroende på vad detDessa är
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för intressen träds för olika ingripanden. Junärsom genom mer
kränkande ingripande desto intresset rättsligt skyddär, ärstörreett av

ingripanden. effektivt medförsådana Behovet polisarbetemot ettav
å andra sidan polisen har intresse kunna använda tvångsme-attatt av

fördel i varje situation då det skulle kunna till brottsut-nyttavara en
något hänseende.redning eller i Integritetsintresset ochannat

därför i konflikt. skalleffektivitetsintresset kan komma För att man
börunder vilka förutsättningar tvångsmedel kunnakunna avgöra ett

avvägning mellan de bådaanvändas fordras följaktligen en
integritet och effektivitet kanavvägning mellanintressena. Denna man

samlar de tvångs-under och begrepplättast göra ett sammaom man
skyddså i intensitet intresset rättsligtmedel likaär att motavsom

tvångsmedlen,ingripanden lika starkt. De kränkandesådana är mest
under förhållandevisvilka få företasinte bör strängaänannat

de fallen effektivitetsin-förutsättningar, bör således samordnas. I bör
integritetsskydd.grad få stå tillbaka för kravet på Ii högretresset

fall intresset rättsligt skydd ingripandeandra kan mot ettav vara
effektivitetsintresset tillgodosesbetydligt mindre, vilket bör leda till att

mindre kränkande böri utsträckning. Sådana ingripandenstörre som
kunna tillåtas i fler situationer bör därför samordnas och regleras för
sig. Avvägningen mellan integritet effektivitetoch ytterligareär ett
skäl till den rättsliga regleringen bör utgå från den integritetskränk-att
ning ingripande medför.ettsom

bör således efterMan systematisera tvångsmedlen påsträva att ett
sådant de olika präglas relevant, inresätt att ettgrupperna av

Ävensamband. det finns viss skillnad mellan olika ingripanden,om en
bör inte skilja dem skillnaderna så deän ärannat attstoraman om
materiella eller formella förutsättningarna för ingripandena bör vara
olika. fall,l delar tämligen likartade tvångsmedelannat om man upp
i alltför många grader, torde risken för gränsdragningsproblem öka.
Slutligen vill utredningen framhålla det inte möjligt byggaäratt att

tvângsmedelssystem innebär bara behöverett attupp tasom man
hänsyn till fakta då skall förutsättningarna föravgöraman om
användning tvångsmedel uppfyllda. Det måste finnasär också ettav
visst för olika subjektiva bedömningar. Ett med klarautrymme system
och lättfattliga regler dock i hög gradär ägnat underlätta sådanaatt
bedömningar.
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Något4.3.2 inledande förundersökningom av

straffprocessuella enligtSom tvångsmedel bör utredningens upp-
ochfattning betraktas endast sådana används i syfte utredaattsom

Straffprocessuella därför huvudbeivra brott. tvångsmedel bör över
till inte förutsättningarna förinte komma användning atttaget om

språkligt förförundersökning uppfyllda. Rent finns detinleda är
någon direkt koppling mellan bestämmelsennärvarande inte om

förundersökning i 23 § rättegångsbalken ochinledande kap. 1av
rättegångs-tvångsmedel i bl.a. 27 och 28 kap.bestämmelserna om

framgår dettvångsmedelsreglernagranskarbalken. Om närmareman
för tvångsmedel skallgrundläggande förutsättningemellertid attatt en

brottåtminstone finns anledningdetfå användas är att anta att ettatt
husrannsakan och kroppsvisitation inteExempelvis fårbegåtts.har

förövats.förekommer anledning, brott harinteföretas det attom
misstänktdessutom någon skäligenkroppsbesiktning krävs ärFör att

fordras enligtföremål skall kunna i beslagför brottet. För tasatt ett
föremålet skäligen kanstycket rättegångsbalken§ första27 kap. 1 att

utredning visst, konkret brott eller detbetydelse förha attettantas om
avhänt någon visst brott ellerskäligen kan ettantas vara genom

förverkat. Om det finns förutsättningar för beslutagrund brott attav
kroppsvisitation,husrannsakan, kroppsbesiktning eller beslag,om
också förutsättningar inleda förundersökning.finns det följaktligen att

första stycket rättegångsbalken föreliggerEnligt 23 kap. § under1
regel också skyldighet förunder-sådana förhållanden inledaattsom

sökning.
har tidigare kunnaEn förundersökning inledas på olika sätt.ansetts

vissa fall det fattats särskilt beslut, ofta förunder-I har harett men
sökningen inletts helt formlöst utredningsarbetet i gångatt sattsgenom

199495:23prop. 76. kap. första stycket rättegångs-Av 23 3 §s.
balken framgår förundersökningbeslut inleda skallatt attnumera
fattas polismyndighet eller åklagaren SFS 1994: vilken1412, harav

i kraft den april 1995.1 Tanken bakom lagändringen detträtt är att
skall framgå tydligt förundersökning skall inledasatt ettgenom
formligt någonbeslut inleda förundersökningbehörigär attav som
anförda 77. Har något formellt förundersökningbeslutprop. s. om
inte fattats, bör emellertid enligt utredningens uppfattning förunder-
sökning ändå faktiskt inledd beslut tvångsme-rent ettanses genom om
delsanvändning JO 199394se 97, JO:s beslut 1994-09-26,även s.
dnr 4145-1992, och 1994-11-01, 2194-1993dnr Kristersamt
Malmsten i Svensk Juristtidning 1994 102. Beslutet tvångsme-s. om
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således innefatta formlöstdelsanvändning kan beslutett attanses om
förundersökninginleda

utredningens mening står detta inte i tillEnligt synsätt motsats
på det skall fattas formellt beslut inledandekravet att om avnumera

framför allt föranledd detförundersökning. Lagändringen är attav
ellerförundersökning har inlettsibland har varit oklart omom en

befinner sig förberedande stadium ochfortfarandeutredningen ett
framför allt till fästa undersökningsledarenssyftar därför att upp-

förundersökningsfrâgan.på skyldigheten ställning imärksamhet taatt
formellt beslut inledandeAvsikten också detär ettatt om avgenom

skall framgå vad förundersökningenförundersökning tydligare avser
ff. och SOU 1992:61 371. Bestämmelsen199394:23 76prop. s.s.

vid förunder-avsedd tillämpastycks således närmast attvara
farainte då polisman vid isökningsledarens skrivbord, och en

tvångsmedelställning till han skall ingripa meddröjsmål har att ta om
Principen beslut tvångsmedels-misstänkt ettmot attperson. om omen

sådan situation måste innefatta faktisktanvändning i etten anses
inledande förundersökning, rättslig konsekvensär närmast attav en av

befogenhetpolismannen har besluta användningatt ettom av
tvångsmedel bara får förekomma under förundersökning.som

Om förundersökning inte redan har straffpro-inletts nären en
cessuell tvångsåtgärd vidtas, skall polismanden har beslutatsom om
åtgärden dokumentera sitt beslut. Oavsett resultatet åtgärden skallav
polismannen också brottsamnälan skall diarieföras iupprätta en som
kriniinaldiariet JO:s beslut 1994-11-01, dnr 2194-1993. Protokoll
och brottsanmälan skall därefter överlämnas till den förunder-
sökningsledare behörig besluta fortsattaden hand-är attsom om
läggningen se det nyssnämnda JO-beslutet. Polismannens skyldighet

anmäla åtgärden till den skall leda förundersökningen böratt som
enligt utredningens mening framgå förundersökningskungörel-3 §av a

Om förundersökningsledaren vid sin prövning finner det inteattsen.
finns anledning fullfölja förundersökningen, skall denna enligtatt

4 Förundersökning enligtskall 23 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken inledas
polismyndigheten. Eftersom varje polisman behörig vid iär fara dröjsmål fattaattav

beslut husrannsakan, kroppsvisitation, kroppsbesiktning beslagoch börom
polismyndighetens inleda förundersökningrätt delegeras till polisman i deatt nu
avsedda fallen. Om finnsdet myndighetsföreskrifter eller delegationsbeslut som
medför vissaendast polismän behöriga inleda förundersökning,är bör dessaatt att
föreskrifter ändras.
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ned5.andra23 kap. 4 § stycket läggas Oavsett förundersökningenom
skall fortsätta eller den skall läggas bör förundersökningsleda-nedom

dokumenteras ifrågasättasbeslutet skriftligen. Det kan interens om
förundersökningsledarens fortsattaskyldighet ställning till denatt ta
handläggningen lämpligen framgå § förundersökningskun-bör 1av
görelsen.

omständigheten straffprocessuella tvångsmedel bara kanDen att
förundersökning ellerför pågåendeanvändas inom enramen en

inte avslutats lagakraftvunnet avgörande,rättegång har ettsom genom
förundersökningockså alla tvångsmedel skall hävasinnebär att om en
1994-09-26, dnrde nyssnämnda JO-besluten beslutläggs I ettner. av

låtaJO tagit frågan det möjligt4145-1992 har är att ettupp om
Ärendet gälldebestå sedan förundersökning har lagtsbeslag en ner.

misstanke bedrägeriförundersökning med anledning grovtomaven
denurkundsförfalskning. I samband med husrannsakan imedelst

visst bevismaterial tagits i beslag. För-misstänktes bostad hade
eftersom misstänkte hadeundersökningen lades sedermera denner

hävdes emellertid inte. JO konstateradeavvikit utomlands. Beslagen
måste ha blivit avslutad ned-förundersökningenatt anses genom

därför Omläggningsbeslutet och beslagen skulle ha hävts.att
beslagen hade bort bestå, hade förunder-åklagaren hade ansett att

avslutad försökningen enligt JO inte kunnat och förutsättningaranses
formligt beslutlägga ned den hade därmed saknats.att ettgenom

får,Straffprocessuella tvångsmedel utredningen tidigare harsom
anfört, användas inom för pågående förundersökningbara ramen en

rättegång inte har avslutatseller lagakraftvunnetetten som genom
avgörande. också komma tillDetta bör uttryck i lagtexten, exempelvis v

föreskrift vissa tvångsmedel bara får användas underattgenom en om
förundersökning. Huvudsaken kopplingen mellan förunder-är atten

tvångsmedelsökning och kommer tydligttill uttryck. Enligt ut-

5 Beslut lägga ned förundersökning 23 §med stöd kap. 4 andra stycketattom en av
rättegångsbalken fattas förundersökningsledaren. I fall diskuterasde här tordeav som
polismyndigheten förundersökningsledare. polismanEn har fattat beslutvara som om
tvångsmedelsanvändning skall således dettill polisens undersökningsledare,rapportera

i sin skall dokumentera inledandebeslutet förundersökning. Omtursom om av
undersökningsledaren samtidigt visarkonstaterar misstanken brott sigatt om vara
ogrundad bör han behörig lägga ned förundersökningen. Något hinderattvara

finns idäremot varken rättegångsbalken eller i forundersökningskungörelsen. Skulle
emellertid finnas myndighetsföreskrifterdet medför polisens undersöknings-attsom

inte fårledare lägga ned förundersökning i dessa fall, bör föreskrifterna ändras.en
effektivitetsskälDet bör inte krävas ärendet till åklagaren iöverlämnasatt ettav

sådant fall.
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för reglerna ochdet öka förståelsenuppfattning skulleredningens
till riktig tillämpning.också medverkadärmed en

kap. 8ändringen i 23 §avslutningsvis kommenteraUtredningen vill
fårbestämmelserättegångsbalken. Enligt dennastyckettredje en

medinledasförundersökning har hunnitinnanpolisman taäven enen
paragrafenside förutsättningarförhör undertill angessomperson

be-förhör enligt dennatillMedtagandeoch andra stycke.första
i brottsutre-uteslutande förekommeringripandestämmelse är ett som

straffprocessuelltdärför måste betraktassyfte ochdande ettsomsom
8enligt 23 kap. §få krävsskall förekommadettvångsmedel. För att
detförövats brott. Avharbl.a. detstyckenaoch andraförsta ettatt

förhör, liksommedtagande tillmeningutredningensframgår enligt att
inomförekommakantvångsmedel, barastraffprocessuellaandra

förekommainte hellerbrottsutredning. Det börför att enenramen
medtill förhörmedicke-misstänkt,ellermisstänkt tasperson,

därefterförstför polisenförövats,brott haranledning attatt ettav
polismansskall inledas. Enförundersökningställning tillskall ta om

innefattabör i ställettill förhörmedtabeslut ettatt ansesen person
förundersökning.inledandebeslut om av

misstankeGraden4.3.3 av

finns anledningdet inte detlagstiftning räckerEnligt nuvarande attatt
ellerbegåtts för husrannsakanviss svårhet harbrott attettanta att av

huvudregelföretas. Istället krävs detkroppsvisitation skall attsom
harmisstanke den åtgärdenföreligger skäligdet att som avserom

misstänkt får kroppsvisiteras i deskäligenbegått brottet. Den ärsom
fårkap. § rättegångsbalken. Dessutomsyften i 28 11angessom

i enlighet ihusrannsakan företas hos honom med vad sägssom
företas denHusrannsakan kan också hos28 kap. 1 än somannan

skäligenmisstänkt. skydda den inteskäligen För ärär att som
från obefogade ingripanden krävs emellertid detmisstänkt att

för syftetföreligger omständigheter med viss styrka talar medattsom
uppnås. förhåller kroppsvisi-åtgärden skall På det sig medsättsamma

skälig misstanke därför myckettation. Innebörden begreppet ärav
kroppsvisita-betydelsefull för bedömningen husrannsakan ellerav om

får fall. gäller beträffande kroppsbe-tion företas i visst Detsammaett
företas beträffandesiktning enligt 28 kap. 12 § bara kan den somsom

följa.misstänkas för brott vilket fängelse kanskäligen kan ett
skälig misstanke förekommer också rekvisitenBegreppet ettsom av

för frihetsberövande enligt kap. rättegångsbalken och har således24
betydelse för de personella tvångsmedlen. direktiven tillIäven
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utredningen har det pekats finnsdet behov analysatt ett av en av
problemen kring rekvisitet skälig misstanke. Riksåklagaren och
Rikspolisstyrelsen har framhållit områdeträttspraxis på främstatt

principiella uttalanden JO, JK och Riksåklagaren iutgörs av av
polismänenskilda ärenden där klagomål har riktats åklagare ochmot

Dessa uttalanden enligt Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen inteär
entydiga, varför rekvisitet skälig misstanke bör utvecklas närmare.

Rikspolisstyrelsen anförtSom Riksåklagaren och har har JO i ett
olika haft anledning ställning till detantal ärenden haratt ta om

funnits grund för husrannsakan eller kroppsvisitation, varvid bl.a.
frågan det har förelegat skälig misstanke brott har varitomom
föremål för bedömning. Dessa beslut har varit naturligJO:s en

rekvisitet skälig misstanke.utgångspunkt för utredningens analys av
den analysen redovisar utredningenSom inledning till närmareen

beviskravetsdärför några beslut behandlar styrka belysandeettsom
Eftersom förutsättningarna alltid skiljer sig från fall till fall ochsätt.

JOrs bedömning grundas bevisvärderingen i det särskilda fallet, bör
försiktig med generelladra slutsatser utifrån dessaattman vara

ärenden skälig misstanke kan föreligga.närav anses

Västerviksfallet

fallDetta rörde två polismän hade kroppsvisiterat K.som en person
med anledning misstanke narkotikabrott JO 199293 204.av om s.
Polismännen hade upptäckt K. på och konstaterat hangatan att var
påverkad. På fråga K. han hade besökt känd miss-attuppgav en
brukare. Han svarade i övrigt undvikande på polismännens frågor. JO
anförde i sitt beslut:

I det aktuella ärendet grundades beslutet kroppsvisita-nu om
tion K. väsentligen han känd i narkotikasam-ärattav
manhang sedan 60-talet och han, då han anträffades,att var
påverkad alkohol och därför betedde sigän under-annatav
ligt. Enbart dessa förhållanden inte konkretautgör om-
ständigheter beskaffenhet grunda skälig misstankeattav en

sådant narkotikabrott kan följas fängelse. Attom som av
beslutsunderlaget inte tillräckligt framstår för övrigtvar
särskilt tydligt den brottsanmälan upprättades iav som

6 Riksåklagaren Rikspolisstyrelsenoch i utredning angående vissa frågoren om
ekonomisk brottslighet, vilken tillöverlämnades regeringen den 7 januari 1992.
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någonredovisasinte kunnatnämligensaken; där har
blivitsådant brottpåomständighet pekade ettattsom

till-finna det förelegatsåledes intekanbegånget. Jag att
kroppsvisitera K..räckliga skäl för att

Landskronafallet

Även medkroppsvisitationfrågafall deti detta personav enomvar
101.199394JOnarkotikabrottmisstankeanledning s.omav

ochsammanträffat med P.hadehur K.hade gatanPolismännen sett
tidigare haförkändaoch P.Både K.något till P. attöverlämnat var

kontakt medfickpolismännennarkotikaförsäljning. Närmedsysslat
haft kontakthadetill hannekadefrån Hanskilts P.hade hanK. att

före-sinauppgifterfelaktigai övrigtlämnadeochmed någon om
för narkotikabrottmisstänkthanupplystesK.havanden. att varom

efter beslutkroppsvisiteradesdär hanpolisstationenfördes tilloch av
anförde:JOpolismännen.aven

föreliggerdetfå ske krävs.kroppsvisitation skallFör .attatt .
fängelse.kan följasbrottbestämtmisstanke ett avsomom

kroppsvisita-föremål förframgår blevK.utredningenAv att
narkotikabrott normalgra-förmisstänktskäligention avsom

JO krävsärenden hosi flera tidigareframhållitsden. Som
för brottskäligen misstänktskallför attatt ansespersonen

viss styrkaomständigheter medkonkretaföreliggerdet som
gärning miss-fråga begått denitalar för att sompersonen

tanken avser.
kroppsvisitation aldrig kanbeslutinnebärDetta att ett om

kunskaper vissallmännagrundas bara personsom en
Enbart det förhållandettidigare brottslighet.livsföring eller

exempelvis intenarkotikasammanhangnågon känd i äräratt
narkotika-skälig misstankegrundatillräckligt för att omen

sådana omständigheterbrott. Inte heller attsom en person
någoni sällskap medmed denna bakgrund är annan som

påträffaseller hannarkotikasammanhangockså känd iär att
lokal där sådanaanslutning till bostad elleri annanen

tillräckliguppehålla sig kanbrukar utgöraansespersoner
här frågaför skälig brottsmisstanke. Detgrund är omen

normala inslag ikanomständigheter sägas utgörasom
levnadssätt.sådana personers

skäligskall kunna betecknasmisstankeFör att somen
pånågon omständighetdet tillkommerkrävs ettatt merasom

160



Allmänt tvångsmedelSOU 1995:47 om

specifikt på frågapekar i har gjort sigsätt att personen
skyldig till bestämt brott. Det kan i detta sammanhangett
förtjäna påpekas enbart förhållandet känddetatt att att en
narkotikamissbmkare uppträder påverkad något änannatav

skälig någontingalkohol inte kan grunda misstankeen om
bruk narkotika, dvs. brott enligtänannat eget ettav som

inte kan föranleda allvarligare påföljd böter.gällande änrätt
bestämda för vadlägga fast några riktlinjerAtt mera som

inteskall krävas för misstanke skall skälig äratt en anses
fråga får i stället från fall till fall,möjligt. Denna avgöras

finns självfallet visst för olikaoch härvid utrymmeett
mening omständigheterna i detbedömningar. Enligt min var

förelågaktuella fallet sådana bedömningen detatt att en
avseende narkotikabrott får godtas.skälig misstanke K.mot

ansåg avslutningsvis frågan kroppsvisitation borde haJO att om
hänskjutits till förundersökningsledaren.

Jönköpingsfallet

fallDetta JO:s beslut den 30 augusti 1993, dnr 1357-1993 gällde
också kroppsvisitation med anledning misstanke narkotikabrott.av om
Genom spaning narkotikahandlares lägenhet hade två polismänmot en
uppmärksammat för polisen känd narkotikalangare, O., hadeatt en
gått in i lägenheten. O. kom igen efter ungefär fem minuter,ut
stoppade något i innerfickan och gick sedan från platsen. Polis-ner

följde efter i bil. Enligt polismännenmännen uppträdde han påtagligt
besvärat sedan han hade upptäckt dem. Han lämnade också oriktiga
uppgifter vilken lägenhet han hade besökt. Polismännen beslutadeom
därför kroppsvisitera O. JO ansåg omständigheterna i falletatt att var
sådana polismännens bedömning det förelåg skälig misstankeatt att

O. avseende narkotikabrott fick godtas, ocksåmot med vissom
tvekan.

Katrineholmsfallet

JO:s beslut den 17 januari 1994, dnr 2-1993, gällde också kroppsvisi-
tation med anledning misstanke narkotikabrott. Två patrulleran-av om
de poliser observerade i Katrineholmtorget en person, som senare
visade sig tillsammansN., med för dem känd narkotikarniss-vara en
brukare. tvåDe stod intillmännen varandratätt och smusslade med
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någon dem överlämnadePolismännen såg dock intenågot. avom
iakttagnaupptäckte deandre. Närnågot till den männen att var av

håll. Några minutersittpolisen försvann de snabbt senarevar
stodbåda på Männenåter deupptäckte polismännen männen torget.

heller dennasmusslade med något. Inteochmycket intill varandratätt
någotöverlämnadenågongång kunde polismännen männenom avse

omständigheternaansåg dockandre.till den De sammantagnaatt var
narkotikabrottmisstanketill skäligde upphovsådana att omengav

andremellan och dennarkotika N.överlåtelseibestående aven
ingen deN. TrotskroppsvisiteradärförDe beslöt attatt avmannen.

ansågöverlämnandenågotsig ägahadebåda polismännen sagt rumse
samband medomständigheter iövrigabakgrund deJO, mot av

för, dessaredogjorthadepolismänneningripandet att ensom
misstankeförelåg skäligbedömning detgrundadomständigheter att om

kunde godtas.för vadinomfick ligganarkotikabrott somramenanses

misstanke kanvad skäligpå frågangår inutredningenInnan om
förkrävsförst beröra vadfinns det anledninginnebära, att somanses

omständighetenVad innebär denskall få inledas.förundersökningatt
begåttsbrott har Process-anledning antaskall finnasdet ettattatt

rättegångsbalkentill 28 kap. §anförde i motiven llagberedningen att
frihetsstraff kanvaråbrott,inte måste ha konstaterats,det att ett

misstanke däromanledning tillallenast,följa, förövats, attutan
vägledning328. NågonSOU 1938:44förekommer närmares.

Enligtanledning anta således inte.begreppetvid tolkningen gesav
emellertid det finnsrättegångsbalken krävs detkommentaren till att en

okändbrott, gärningsmannenmisstanke konkret även ärett omom
Ekelöf behöver23:6. hellerRättegångsbalken Inte attanser mans.

tillägger det i övrigt inte krävstill någon gärningsman ochkänna att
styrka7. också uppfatt-Ekelöf stöderbevisning någon nämnvärdav

brotts. Visserligenskall fråga konkretningen det ettatt omvara
Ekelöf känna till den ifrågavarande gärningensenligt intebehöver man

exakt den utförts. Det räcker dock intedetaljer och inte helleralla var
viss brottsligfinns anledning någon sigdet ägnaratt anta attatt

narkotika till Sverige ochinföra partierverksamhet, störreatt attt.ex.
inte känner till något konkret fallförsälja densamma, såvidahär man

enligt Ekelöf något kansådan verksamhet utövashärav. En är som ,
förövas det i 23 kap. 1 § rättegångsbalken.inte sägsmen som

begåttspå det skall finnas anledning brott harKravet äratt anta att ett

7 Rättegång, häftet, 6 98 cit. Rättegång V.Per Olof Ekelöf, femte uppl. s.
8 Juristtidning 658 cit. Ekelöf i SvJT.Ekelöf i Svensk 1982, s.
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således något fråganhar avseende på gärningennärmast ärsom om
sådan den brott. Att det fråga ganska lågt beviskravutgör äratt ettom

83°.torde stå klart jfr JO 198687 JO har framhållitt.0.m. atts.
förundersökning inledas såkan på mycket misstankar, snartvaga

något kandessa brott JO 1953 107.ettavse som vara s.
När utredning har kommit så långt polisen misstänker vissatten en

för rättegångs-den gärningen, kan polisen med stödantagnaperson av
balkens regler använda olika tvångsmedel. högre misstankegradenJu

fårdesto integritetskränkande tvångsmedel användas. Denär, mer
misstänkas förlägsta graden misstanke torde någon kanattav vara

Beviskravet förekommer kap. 9 rättegångs-det brottet. i 23 §antagna
förbalken, där det regleras hur länge den kan misstänkas brottetsom

för förhör. innefattar uttrycketskyldig kvar Enligt Ekelöfär att stanna
fallkan misstänkas där det sig mycket bevisningäven rör om svag

Rättegångden misstänkte V, 106.mot s.
Uttrycket skälig misstanke innebär krav på misstankensstörreett

styrka. Så någon skäligen kan misstänkas för det brottetsnart antagna
skall åklagaren enligt 23 kap. 3 § rättegångsbalken regel övertasom
ledningen förundersökningen. Den misstänkte skall enligt 23 kap.av
18 § underrättas misstanken. Han kan under vissa ytterligareom
förutsättningar anhållas och häktas kap.24 och 63 §§ och utsättas
för husrarmsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning 28 kap.
11 och 12 §§. Som funnitJO har det omöjligt någonär med högreatt
grad precision i generella skälig misstankenärtermer motav ange en
någon kan föreligga. JO har också framhållit det måsteattanses

inte obetydligt för olika i och för sig för-accepteras ett utrymme
svarbara bedömningar huruvida omständigheterna i visst fallettav

tillräcklig grund för skäligutgör misstanke brott JO 199293en om
152. Denna vaghet hos begreppet, liksom hos andra förekommandes.

beviskrav, bör emellertid inte till intäkt för tänja påtaman att
beviskraven. Ekelöf pekar på går påatt ett ut attresonemang som
beviskraven har viss spännvidd medförakan vidatten man grova
brott håller sig till bedömningsskalans lägre del hänsyn till intressetav

beivra just brottgrövre Ekelöf i SvJ 656.att T, Som Ekelöf harav s.
funnit detta betänkligt.är Beviskravet bör naturligtvis tillämpas så
enhetligt möjligt. Dessutom bör brottsmisstanken konkretsom vara
grundad. JO har i olika ärenden understrukit kravet på skäligatt
misstanke brott innebär det skall finnas konkreta omständig-attom
heter viss styrka pekar på den misstänkte har begått brottetattav som

9 Samma beviskrav finns i fall,även andra 13 kap. l 23 kap. 22 33 kap.t.ex.
6 § och 34 kap. l § rättegångsbalken.
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verkligaElwingJK 1991 57.198687 83, sägerJO även atts.ses.
måstevederbörande; detmisstankenfinnas förskäl skola mot

misstanke,för sådangrunder till stödobjektivapåtagligaföreligga en
irrelevanta°.naturligtvisantagandensubjektivaoch ärorent

bl.a.uttryckför brottet,misstänktskäligennågonAtt är ett som
rättegångs-28 kap. §husrannsakan i 1bestämmelsenianvänds om

denfastslagitsmåste hadetemellertid inteinnebär attbalken, att
finnsdeträckerbrott. Detbegåttshar utgör attgärning ettsom

utredningenvilket,begåttsharbrottanledning att ettanta somatt
kanEnlågt ställt krav.ganskaanfört,hartidigare är ett person

full klarhetfåttharredan innanmisstänktskäligensåledes manvara
i bilagauppfyllda JOverkligenbrottsrekvisiten ärobjektivadei om

osäkerhetsak43. En ärämbetsberättelse,års atttill 1975 annans.
bedömningenbetydelse vidfåkanstraffbarhetförhållandets av omom

Om det105.jfr Andenzestvångsmedeltillgripalämpligtdet är att s.
brott,gärning verkligen utgörosäkert ettå sidan ärt.ex. om enena

fåtorde detgärningsman,möjligfinnsbaraå andra sidandet enmen
skallför detbrottetsjälvautredningytterligarenågon attkrävas om

tvångsmedel.medingripaförsvarligt attvara
hankanför brottskäl misstänktsannolikapåOm är ettpersonen

misstankenoch häktas. Föranhållasförutsättningarunder vissa motatt
skäl fordrassannolikagrundad änskall sägas mervaraen person

misstänkt. Det tordeskäligennågon skallförvad krävs att varasom
objektivvidmisstankensådanaomständigheternakrävas är attatt en

SOU62 ochjfr Elwingberättigadframstårbedömning s.som
skallskäl för åtaltillräckliga313. För1938:44 att ansess.

rättegångsbalken6§till 20 kap.enligt motivenfordrasföreligga
denobjektiva grunder kanpååklagarendärutöver motseatt

Enligt Ekelöf257.SOU 1938:44sakfällandemisstänktes s.
och be-straffbargärningen skallden åtaladedetinnebär att vara

för fällandetill grundkan läggashärför så stark denvisningen att en
krävsanför 62 detElwing s.118.Rättegång V,dom att atts.

i saken så starktförhållandemisstänktes ärövertygelsen denom
fulla vissheten.sig denfotad, den närmaratt

uppfattning kommainte kunnautredningenstorde enligtMan
intetordeskälig misstanke. Detdefinition begreppetnärmare aven

precisera begreppet.försöka ytterligarelämpligtheller attvara

1° Elwing.Tillräckliga 62 cit.Elwing, skäl,Carl M. s.
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4.3.4 Fara i dröjsmål

i dröjsmålFara begrepp harär betydelse i tvångsmedels-ett storsom
sammanhang. En polisman får själv fatta beslut husrannsa-t.ex. om
kan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning det fara i dröjsmålärom
28 kap. 5 och 13 rättegångsbalken. Vid sådan fara får polisman
enligt kap.27 4 § också föremål i beslag. Många polismän harta
därför oftaganska anledning ställning till det föreligger faraatt ta om
i dröjsmål. Det tycks emellertid råda viss osäkerhet fara inären om
dröjsmål föreligger. Någon definition i lag finns inte, allmäntrentmen
torde kunna det skall så bråttomsäga ändamålet medatt attman vara

åtgärd går förlorat med företa åtgärden.väntar Det äratten om man
omständigheterna deti särskilda fallet skall läggas till grund försom
bedömningen faran. Eftersom omständigheterna varierar från fallav
till fall torde det omöjligt generellt definiera begreppet. Detattvara
hindrar emellertid inte åtminstone försökakan finna vissatt man
vägledning för tolkningen. finnsDet dessutom exempel kan visasom
hur begreppet tolkas i praxis.

Inledningsvis kan det innebörden fara i dröjsmål intenoteras att av
i förarbetena till de angivna bestämmelserna.tas Begreppetupp ovan

analyserades inte heller i sambandnämnare med ändringen be-av
stämmelsen i 28 kap. 5 § rättegångsbalken, polismans befogenhetom

företa husrannsakan efter beslut. Enligtatt den tidigare lydelseneget
28 kap. § hade5 polisman befogenhet företa husrannsakanattav om

åtgärden hade till syfte eftersöka den skall gripas, anhållasatt som
eller häktas eller hämtas inställelsetill vid ellerrätten verkställaatt
beslag på färsk följtsgärning eller spårats, så och eljest, då farasom

Ändringeni dröjsmål.är genomfördes år 1990 innebarsom att
polisman får fatta beslut husrannsakan endast då det ärnumera om

dröjsmål.fara i Rättegångsbalken kom härigenom bringas iatt
överensstämmelse med vad gäller enligt 20 § polislagen.som
Ändringen grundades på undersökning tillämpningen deen av av
dåvarande bestämmelserna i 28 kap. rättegångsbalken,5 § vilken
Justitiekanslern hade utfört på uppdrag regeringen. Justitiekanslernav
anförde prop. 198889: 124 121, bet. 198889:JuU25även 29s. se s.
f.:

Huvudregeln enligt 28 kap. 4 § rättegångsbalken in-är att en
tegritetskrånkande åtgärd husrannsakan endast skall fåsom

.luU:25,Prop. 198687:l15, JuU36, 198889:l24, rskr. 313,prop. prop.
198990:71, JuU32 och rskr. 292.
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ellerförundersökningsledare, åklagare rätten.beslutas av
måsteövervägandendetill dettaAnledningen är att som

överlämnasdet börså grannlagaoftast är attgöras naturav
frågor.bedömningar i sådanapersonalrättsbildad göraatt

anförtrosskälstarkadet intemening börEnligt min utan
husrannsakan.fatta beslutsjälvenskild polisman att omen

innebärrättegångsbalken§i 28 kap. 5Bestämmelserna att
ihusrannsakanbeslut ävenfår fattasjälvpolisman omen

dröjsmålfara iföreliggerdetsituationervissa attutan
ound-emellertid intekan detmeningEnligt min anses

husrannsakansyftet mednödvändigt förgängligen att en
i frågorbeslutanderättenpolisman haruppnåsskall omatt en

de...Meddröjsmål.fara idåi fall ärhusrannsakan änannat
modernaförfogande i dettillstårkommunikationsmedel som

försvårigheteruppstå någraintetorde detsamhället en
förunder-ansvarigmedkontaktfåvid behovpolisman att en

dennesinhämtandeföråklagareeller medsökningsledare av
snabbtkravSamhälletshusrannsakan.förordnande ettom

situationerhusrannsakan i demedingripandeeffektivtoch
därförtorderättegångsbalken§28 kap. 5iavsessom

fattasjälvpolismannensbli åsidosatta rättknappast attom
dröjsmål.fara isituationer dåtillinskränks ärbeslut

tekniskamed dealltsådröjsmål koppladesfara iBegreppet samman
behörigkontakt medkomma ihadepolismannenmöjligheter att en

frånenkäti samband medår 1991detta belystesbeslutsfattare. Just en
RiksåklagarenRikspolisstyrelsen ochtillJustitiedepartementet

ville departemen-91-1496. Genom enkätendnrJustitiedepartementet
därför, medfrågadeeffekter ochlagändringensundersökatet

modernabetydelsenuttalandetill Justitiekanslernshänvisning avom
fältetmellan polismännenkommunikationsmedel, kontakternaom

fungeratförundersökningsledarna haderespektiveoch åklagarna
dröjsmål hadebegreppet fara itolkningentillfredsställande och avom

framgårbeslutsordningen. Avförändradepåverkats den attsvarenav
åklagare dygnetförutsättningar nåregel fanns tekniskadet att ensom

faktiska möjligheternahusrannsakan. Deför beslut t.ex.runt om
handläggandetill denemellertid variera med hänsyn bl.a.tycktes att
förhandlingoftast iåklagaren kunde upptagen annat,av avvara
måstemedförde åklagarevilket i sindomstol, övertatur att en annan

nackdel det innebarMyndigheterna pekade denfrågan. att
tidigareför åklagare intemåste föredra fråganpolismannen somen

efterspanad underhade varitärendet. Omhade sig in isatt personen
förföredra ärendetbli frågatid kunde det dessutomlängre attomen
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flera olika åklagare, ibland i olika distrikt, inte lika insatta isom var
ärendet polisens spaningsledning. En polisman ville hasom ettsom
beslut tvångsmedel brukade, enligt vad framgick enkätsva-om som av

regel kontakt med åklagaren via kommunikationsradiotaren, som
eller mobiltelefon. Eftersom varken kommunikationsradion eller
mobiltelefonen skyddade frånär avlyssning tycktes polismännen
emellertid de sekretesskäl inte kunde lämna all in-attanse av ut

Åklagarenformation. riskerade således få ofullständigt underlagatt ett
Ännuför sitt beslut. tordesämre underlaget ha blivit i de fall då

polismannen enligt vad vände sig till exempelvissom uppgavs,
vakthavande befäl vidarebefordrade uppgifterna till åklagaren.som
Vissa myndigheter framhöll i enkätsvaren beslut tvångsmedelatt om

huvud inteöver borde fattas via radio eller mobiltelefon.taget Det
alternativ då återstår polismannenär försöker kontakt medattsom ta
åklagaren det vanliga telefonnätet, vilket emellertid igenom man
enkäten skulle både opraktiskt och tidskrävande. Detuppgav vara
framkom också polisen vanligtvis inte sig ha personal föratt anser nog

både bevaka fastighet däratt husrannsakant.ex. göraatten man avser
och samtidigt skicka polismännen ringa till åklagaren föratten av att

beslut husrannsakan.ett om
Då det gällde frågan tolkningen begreppet fara i dröjsmålom av

hade förändrats lämnade åklagannyndigheterna skiftande Somligasvar.
myndigheter tolkningen inte hade förändratsatt alls, medanangav
andra ansåg begreppet hade kommit tolkasatt tidigare.snävare änatt
Rikspolisstyrelsen det flertalet polismyndigheteratt intestorauppgav
ansåg begreppet fara i dröjsmål hade påverkatsatt i någon nämnvärd
omfattning. Ett antal myndigheter hade dock det fannsangett att en
risk för begreppet kunde komma fåatt utvidgad tolkningatt meden
hänsyn till kommunikationsproblemen. Andra polismyndigheter hade

anförttvärtom tolkningen har blivitatt Rikspolisstyrelsensnävare.
anförde sin mening fara i dröjsmål borde föreliggaattsom i deanses
fall då det uppkommer akut behov husrannsakanett och det inte gårav

omedelbar kontakt med denatt behörigär fatta beslut.attsom
JO har i ärenden gällande husrannsakanett och kroppsvisitationpar

haft anledning ställning till fara iatt dröjsmålta kan haom anses
förelegat. Det första 1974 79 gällde husrannsakan i antals. etten

i hus disponeradesett utländska praktikanterrum anställdasom vidav
Volvo.
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på VolvopraktikanterhosHusrannsakan

praktikanternasnågraihadeVolvovidanställdaSäkerhetsvakter av
ochVolvofrånstuletmisstänkaskundegodsfunnit varasomrum

till platsenkompolismändeEnpolis.därförtillkallade somav
husrannsakningarnaVidi niohusrannsakanbeslutade rummen.avom

fråntillgripnamisstänktesföremålsamtligaibeslagtogs varasomrum
ytterligareupplystes ettattpolismannenbeslutandeDenVolvo. om
skulle lämnaallaochområdetinombodde attpraktikanter60-tal

med sittkontakttelefondåHandag.någoninomlandet tog per
i dehusrannsakanbeslutfickochpolishusetbefäl i ett omnärmaste

f.:81bl.a. s.anfördePolismyndighetenövriga rummen.

fördeni frågauppgivitsvad avresanOavsett snaraomsom
tveksamtdetboendeidedelfalli synesrummenvart aven

istadgandet rätte-förelegatdröjsmålifarasådan somom
hadesynpunktdennaenbartSettgångsbalken uravser.

tillfällefåttS.intill dessanståkunnatsannoliktåtgärderna
befattnings-beslutsbehörignormalförfråganföredragaatt

anståkunnathusrannsakningarnahadesigoch förhavare.
. återkommit.ocharbetedagensslutatberördatills personer

synpunktermångavaritdetickeifrågasättaskanDet urom
föredra.att

förelåg S.dröjsmål närifaratveksamtdetfannJO att omvar
beslutakunnaskullesjälvhanavgörandetinförställdes omom

förfogvisstfannsdetdockansågJOhusrannsakningar. att upp-
varförspåratellergärning följtå färskblivitgodsetfattningen att

hus-beslutabehörigreglernagällandedå attenligt deS. omvar
rannsakan.

kurdisk föreninghosHusrannsakan en

efterspaningarnamedsambandhusrannsakan igälldefallEtt annat en
anhållen53. En198990JOmördareOlof Palmes somvarpersons.

anteckningpåträffathade hosPolisenför mordet.misstänkt enmannen
anslutning till vadomedelbarilågLokalentill lokal.adress enenom

därförhadeochflyktväggärningsmannensantagits manvarasom
där iuppehållit sighaderedaintresse att ta mannenomav

de fanndärplatsen,sig tillbegavTvåmordet.tillanslutning spanare
kurdiskdisponeradesavsåganteckningenlokalden enavatt som

någon därochpolishusetmedkontaktförening. Spanarna tog
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beslutade husrannsakan polismyndigheten menade detattom var
fattatkommissarien S. hade beslutet husrannsakan, medan JOsom om

det inte med säkerhet kunde fastställas hade fattatansåg att vem som
Därefter företogs husrannsakan i lokalen och tiotalbeslutet. ett

för förhör. Polismyndigheten anförde inledningsvismedtogspersoner
detta slag tvångsåtgärder borde fattas55 besluts. att avom av

förelegatnågon egentlig fara i dröjsmål inte borde haåklagaren, att
åklagaren.med telefonsamtal tillsaken kunde ha ordnats ettattsamt

mellanförundersökningsledningen deladtillMed hänsyn att var
tidsödande för S.polisen skulle det emellertid ha blivitochåklagaren

förundersökningsledare i dennapåförsöka redataatt vem som var
beslutsfattare enligtsedan finna tordeutreda det ochdel. Att rätt

tidsspillanha medfört sådanpolismyndigheten med kunnarätta antas
bedömningen ochdröjsmål förelåg. JO delade dock inte denfara iatt

torde hamed hänsyn till uppslagets viktanförde s. 59 det rentatt av
lokalenfrån utredningssynpunkt, tills vidare ställavarit bättre, även att

under bevakning.

bostad och bilHusrannsakan i

beslut 8 1988, dnr fråganI den november 1047-1988, JOett tog upp
förelegat förutsättningar för idet hade husrannsakangöraattom en

bostad. F. hade fått låna bostad bekant, Polisenpersons en av en
vid fyra tillfällenhade gjort husrannsakan i lägenheten för sökaatt

efter efterlyst.S. Vid husrannsakningarna gåtthade polisensom var
tillhörigheterigenom Fzs och vid två tillfällen dessutomäven

undersökt hans bil. Vid dessa tillfällen hade åklagaren beslutat om
husrannsakan i lägenhet förSzs eftersökande narkotika. Eftersomav

föremålde påträffades i lägenheten tillhörde beslöt polismän-F.som
husrannsakan i hans bil. Med hänsyn riskengöra till för F.att attnen

skulle frånköra platsen ansåg de det förelåg fara i dröjsmål. Deatt
underlät därför inhämta åklagarens beslut husrannsakan i bilen.att om

anförde:JO

I detta fall har det varit åklagaren i egenskapsom av
förundersökningsledare haft fatta beslut husrannsakan.att om
Husrannsakningen i Fzs bil har emellertid företagits utan
sådant förordnande, därför fara i dröjsmålatt ansett attman
förelegat. Jag delar inte den bedömningen. Det har således

framkommitinte något hinder förelegatatt mot att ex--
empelvis telefon inhämta åklagarens beslut frågan.iper -
Detta ha varit särskilt angeläget då husrannsakan ficksynes
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denmisstänktinriktning än sompersonannan nyen --
åklagaren avsett.

narkotikabrottslingmisstänktKroppsvisitation av

kroppsvisitationdet fråga199394 101O-fallJI ett omvars.senare
Polis-narkotikabrott.anledning misstankemed omavpersonav en

på ochsammanträffat med P.hadehur K.hade gatanmännen sett
tidigare haförkändaBåde K. och P.något till P.överlämnat attvar

kontakt medpolismännen ficknarkotikaförsäljning. Närmedsysslat
hade hafttill hanemellertidfrån nekadeskilts P. K.hade hanK. att

uppgifter sinaövrigt felaktigalämnade inågon ochkontakt med om
sig skyldig tillhade gjortmisstänkte K.Polismännenförehavanden. att

dröjsmål. Enförelåg fara idetansåg ocksånarkotikabrott. De att av
skyddsvisi-kontrolleras. K.skulledärför K.polismännen beslöt att

där handärefter till polisstationenfördesochterades i porten
anförde:kroppsvisiterades. JO

aktuella falletomständigheterna i detmeningEnligt min var
misstankeförelåg skäligbedömningen detsådana attatt en

narkotikabrott får godtas.avseendeK.mot
frihetsbe-grundades detutredningenSåvitt framgår av

för reglernaföremål interövande K. blev omsom
förhör. Med hänsyn till denmedtagande tillgripande eller

möjlig-råda i fråga de rättsligaoklarhet får anses omsom
stödfriheten enbart medheterna beröva någonatt av

emellertid inte riktakroppsvisitation vill jagreglerna om
åtgärdkritik polismännen med anledning derasnågon mot av

också kunnaföra till polisstationen. Jag migK.att anser
åtgärd föregående beslutgodta de vidtog dennaatt utan av

förundersökningsledare.
polisstationen fanns det emellertidSedan anlänt tillman

något hinder fråganuppenbarligen inte längre mot att om
förundersökningsleda-kroppsvisitation hänsköts till behörig

i detta fall vederbörande åklagare. Som länsstyrelsen harre,
anfört därför frågan ha inhämtats frånborde beslut iett
denne.

170



Allmänt tvångsmedelSOU 1995:47 om

överväganden

förarbetena till tvångsme-har tidigare konstateratUtredningen att
frågan vad viddelsparagraferna inte något svar om somger

dröjsmål skulletillkomst fordrades för fara irättegångsbalkens att
omfatta då, finns detbegreppet ansågsföreligga. Oavsett vadanses

innebörden har förändrats sedan dess. Interäkna medanledning attatt
inteenkätsvaren visar begreppettidigare nämnda årminst de att

visserligenenkätJustitiedepartementetsoföränderligt. Svaren ger
tordehar förändrats. Numerabild hur begreppetnågon exaktinte av

dröjsmål, eftersomföreligger fara idetdock sällan attmera anseman
möjligt förkommunikationstekniken i princip detmoderna görden en

Även JO:s bedöm-åklagare.alltid få kontakt medpolisman att en
påtyderutredningen har redovisatfallningar i de attovansom

1974 års fall intog JOinnebörd har förändrats. Ibegreppets en
beslutade hus-polismanliberal hållning. Dentämligen omsom

telefon.tydligen tillgång tillförsta haderannsakan i de rummensex
fanns tiduppenbarligen den bedömningen detgjorde hanDessutom att

denöverordnad polisman då det gälldeinhämta beslutatt senareav en
det anförde JO endast detdelen husrannsakan. Trots att varav

dröjsmål.det verkligen hade förelegat fara itveksamt om
förening JObeslutet gällde husrannsakan hos kurdiskI varsom en

varitrestriktiv. Polismyndighetens inställning hanågot attsynesmer
dröjsmål för förelegat ochnågon egentlig fara i i och sig inte borde ha

borde ha kunnat ordnas telefonsamtal till åklaga-saken ettatt genom
det inte hade varit för de speciella förhållanden rådderen, om som

under Palme-utredningen. JO konstaterade emellertid det inte hadeatt
förelegat fara i dröjsmål. Förundersökningsledarens beslut kunde
således ha inhämtats risk för ändamålet med husrannsakanutan att
skulle förfalla. Det bör emellertid tilläggas omständigheterna i justatt

falletdet här sådana JO ansåg det till frånoch medatt attvar
utredningssynpunkt torde ha varit bättre ingripandet.medväntaatt

fall avsågDet husrannsakan i bl.a. bil visar enligt ut-som en
redningens uppfattning tydligt JO:s uppfattning har blivitatt mer
restriktiv jämfört med 1974 års fall. Polismännen ansåg det hadeatt
förelegat fara i dröjsmål med hänsyn till risken för misstänktedenatt
skulle försöka köra från platsen. JO delade emellertid inte den
uppfattningen och pekade särskilt polismannen kunde haatt

Äveninhämtat åklagarens beslut telefon. det fall gälldeper som
kroppsvisitation misstänkta narkotikabrottslingar enligtav ger
utredningens uppfattning föruttryck skärpt på begreppet faraen syn
i dröjsmål. Framför allt det de tekniska möjligheter polisen harär att
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förundersökningsledare tycksi kontakt med åklagare ochkomma som
fått betydelse för begreppets förändring.att

rättegångsbalken ändradesSkälet till 28 kap. 5 § attatt var man
162.jfr lagrådet i 198990:71ville stärka rättssäkerheten s.prop.

så känsliga detansåg beslut husrannsakanJustitieutskottet är attatt om
bedömningar irättsbildad personalborde överlämnas göraatt

förstarka skäldet därför också borde krävassådana frågor och attatt
husrannsakanfatta beslutpolisman självanförtro enskild att omen

torde ha varit enklaref.. Visserligen det29l98889zluU25bet. s.
själva hadeutsträckningpolismannen imyndigheternaför störreom

ound-ansågs intedethusrannsakan,fått fatta beslut varamenom
uppnåshusrannsakan skallsyftet mednödvändigt förgängligen att en

husrannsakani frågorbeslutanderättenpolisman har annatatt omen
yttrande idröjsmål Justitiekanslernsifall då farai ärän prop.

mellan intressetsåledes avvägning198889: 124 121. Det avenvars.
rättssäkerhetbrottsutredande arbetet och intresseteffektivitet i det av

polismanutsträckningför bedömningen i vilkenavgörande avvarsom
avvägninghusrannsakan. Sammabefogenhet beslutaskulle ha att om

enligt utredningenseffektivitet och rättssäkerhet börmellan upp-
kap. §för tillämpningen 28 5fattning också ligga till grund av

fara idärmed för tolkningen begreppeträttegångsbalken och av
dröjsmål.

deJustitiekanslern ansåg i fråga husrannsakan över-attom
så det börväganden måste oftast grannlagagöras är natur attavsom

bedömningar i sådanaöverlämnas rättsbildad personal göraatt
förunder-frågor. kan emellertid konstateras också polisensDet att

beslutsökningsledare, inte rättsbildade, har befogenhet fattaär attsom
husrannsakan. Enligt utredningens uppfattning ligger det emellertidom

alltid värde i fråga tvångsmedel bedöms änett stort att om av meren
Även i och för sig sådana beslutdet önskvärt atten person. om vore

fattadesalltid rättsbildad personal, bidrar det naturligtvis till ökadav
rättssäkerhet frågan först bedöms den föredragande polismannenatt av

därefter förundersökningsledaren.och För rättssäkerheten skallattav
stärkas i praktiken och inte bara måste emellertid denpapperet som
skall fatta beslutet, åklagare eller förundersökningsledare, få ettannan
tillfredsställande förunderlag sitt beslut och dessutom få möjlighet att

sig in i ärendet tillräckligt mycket för bilda sigsätta att en egen
uppfattning. Om det så bråttom ändamålet med åtgärdär att en
riskerar förfalla i på åklagaren eller förundersökningsle-väntanatt att
daren har fått det underlag nödvändigt för beslut i tvångs-är ettsom
medelsfrågan, bör beslutet därför i stället få fattas enskildav en
polisman. Avgörande för bedömningen föreliggerdet fara iav om
dröjsmål bör därför inte polismannen har tekniska möjlighetervara om
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med åklagaren eller förundersökningsledaren,kontaktatt ta utan om
fatta underlagfinns den skall beslut tillräckligtdet tid ettatt ge som

för beslutet.
underlag föråklagarna inte alltid får detframgårAv enkätsvaren att

polisenviss mån tycks det bero påönskvärt. Isina beslut attsom vore
radio ellerinformation vialämna all relevantinte sig kunnaanser

polisen intetill för avlyssning. Ommobiltelefon med hänsyn risken
behöver detför tvångsmedelsbeslut,fullgott underlagalltid lämnar ett

kommunikationsutrust-nödvändighet bero påemellertid inte med att
oftatvångsmedel uppkommertillräckligt bra. Frågorningen inte är om

naturligaförundersökningen då materialetinledande skedei ett avav
inte haregel torde polismannensärskilt fylligt. Sominte kanskäl vara

iakttagelser och densinameddela åklagarennågot änannat att egna
kanbeslutsunderlagethar gjort. Trotsbedömning han själv att vara

bedömningpolismannensnaturligtvis intresset prövasär attmagert av
gång. Finnsunder utredningenslika starktnågon som senareannanav

såredogöra för ärendetför polismannenemellertid inte tiddet att
sig införundersökningsledaren kangrundligt åklagaren eller sättaatt

åtgärden går förlorat, bör detdet ändamålet medi attutan anses
finns möjligheterfara i dröjsmål det tekniskaföreligga attoavsett om

tvångsmedels-med den behörig besluta ikontakt är attta som annars
kontaktmöjlighetenfrågan. således inte börDet är som vara av-

möjligheten förse överordnad beslutsfattare medgörande, attutan en
tillräckligt underlag.

frågan tvångsmedel uppkommer under utredningenOm om senare
torde den polisman företa husrannsakan elleröverväger attsom

försöka fåkroppsvisitation i första hand kontakt med den åklagare som
har hand ärendet. Om det lyckas torde det inte något problemom vara

frågan åklagarensunderställa prövning i situationer då detäven äratt
ganska bråttom. Av enkätsvaren framgår emellertid polisen inteatt
alltid åklagarekan nå insatt i dagtidärendet. Underär ären som
åklagarna ofta med förhandlingar och utanför ordinarieupptagna
tjänstgöringstid polisen hänvisad till jouråklagaren. sådanaUnderär
förhållanden måste polismannen åklagareden får kontakthan medge
tillräcklig tid sig i ärendet, vilket i vissa fall kan ganskasättaatt ta
mycket tid i anspråk. Polismannen har fåttkanske i uppdrag att
verkställa beslut anhållande eller hämtning förhör,till iett om men
övrigt inte fått så mycket, någon, information vad beslutetom ens om
grundar sig på. Om det uppkommer fråga personell husrannsakanom
kan polismannen därför sannolikt inte lämna så mycket uppgifter att
åklagaren fattakan beslut omedelbart efter föredragningen. fåFör att

bild ärendet måste åklagaren kanske kontakt med någontaen av annan
kan redogöra för grunden för beslutet anhålla eftersöktedenattsom
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eller hämta honom till förhör. Om ändamålet åtgärden riskerarmedatt
förfalla i åklagare sig i ärendet bör detväntan sätteratt att en ny

enligt utredningens mening ofta föreligga fara i dröjsmål, trotsanses
faktiskt möjligt för polisen komma i kontakt meddet är attatt rent en

åklagare.
naturligtvis åklagare inte tidigarekan invändaMan äratt en som

blir fatta beslut hus-i ärende ochinsatt ett tvungen att omsom
alltför kortfattad föredragning kan nejrannsakan efter sägaantasen

från polismannenOm utgårtill begäran husrannsakan. attom man
kännedomoch sin bristandeplatsen, i situation trots omsamma

till förhör,anhållande eller hämtningbakgrunden till beslutet om
besluta husrannsakanåklagarenskulle benägen än att omvara mer

förför åklagarens prövning behövsskulle det i och för sig tala att att
sådana situationer börobefogade ingripanden. Iförhindra man

till polismannen, de iakttagelseremellertid också hänsyn attta genom
underlag för beslutetgjort kan ha bättrehan har platsen, änett en

kommit i kontakt med ärendet. Somåklagare aldrig tidigare harsom
det visserligen värdefullt i sigutredningen tidigare har framhållit är att

tvångsmedelsanvändning bedömsfrågan än en person.av merom
åklagarenPolismannen skall också huvudregel kontakt medtasom

förundersökningsledaren för få dennes beslut. Rättssäkerheteneller att
åklagaren blir fatta beslutemellertid inte att tvungen attgagnas av

uppgifter han inte tid och möjlighet kontrollera ellerattsom ges
Återigen kommunikationstekniken kommerkomplettera. det iär som

finnsEnbart den omständigheten det tekniska möjlighetercentrum. att
komma i kontakt med åklagare bör enligt utredningens meningatt en

inte avgörande för bedömningen föreligger faradet ivara av om
dröjsmål. Det avgörande bör i stället det finns tid denattvara om ge

skall fatta beslut det underlag behövs för välgrundatettsom som
beslut.

polismanNär grund fara i dröjsmål har beslutaten av om
husrannsakan eller kroppsvisitation underrättar förunder-han
sökningsledaren sitt efterbeslut först det åtgärden ärattom genom-
förd. Man skulle emellertid kunna tänka sig situationen, efter detatt

polismannen fattathar sitt beslut, ändras sådant detsättatt ett att
frågauppkommer inte förundersökningsledaren borde ställningtaom

till åtgärden bör genomföras. Så skulle falletkunnat.ex.om vara om
det visar sig ingripandet blir mycket omfattande vadänatt mer
polismannen först hade och det därför inte kan genomförastrott att
omedelbart eller det andra skäl inte längre kan faraom av anses vara
i dröjsmål. Detsamma borde kanske gälla ingripandet visar sigom

mycket känsligt integritetssynpunkt polismannenvadänvara mer ur
Ävenförst hade föreställt sig. det skulle föreligga fara i dröjsmålom
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sådan situation, borde frågan tvångsmedelsanvändningi en om av
lämplighetsskäl kanske ändå underställas förundersökningsledarens

företaprövning. En polisman har beslutat husrannsakan ellerattsom
kroppsvisitation emellertid regel kunna genomföra åtgärdenbör som

i någon mån skulle förändras eftersituationen beslutet. Detäven om
skallenligt utredningens uppfattning inte krävas polismannenbör att

i sådana speciellahänskjuta frågan till undersökningsledaren änannat
omständigheter avgörande betydelse.fall då det tillkommer av

JO-fall gällde kroppsvi-problemet i detberördaDet tas upp somnu
narkotikabrottsling. Ozs beslut utvisarmisstänkt Jsitation att enav en

kontrollera K.. Såvitt framgårpolismännen beslöt att avav
kroppsvisi-polismannen ha K. skulleomständigheterna tycks menat att

först in i där debåda polismännen med sig K.De tog portteras. en
kroppsvisitation, skyddsvisitation. De fannytlig s.k.företog enen

fanns skälnarkotika, ansåg ändå detvisserligen ingen att attmen
väsentligingående. Eftersom kroppsvisitationvisitera K. mer av mera

verkställas inomhus avskilt 28 kap. 13 §omfattning skall och i rum
rättegångsbalken polismännen med sig K. till polisstationen. JOtog

företog åtgärd föregåendesig kunna godta de dennahar ansett att utan
förundersökningsledare, har inte fannsbeslut anmärkt detattav men

hinder frågan behörig förundersökningsleda-något prövadesmot att av
de väl hade anlänt till polisstationen.sedanre

Polismännens åtgärd med K. till polisstationen borde enligt JOatt ta
föranlettsåledes ha beslutet kroppsvisitation underställdesatt om

undersökningsledarens prövning. Den enda omständighet tillkomsom
efter beslutet, och enligt JOzs uppfattning förändrade situationen,som

polismännen vidtog åtgärd nödvändig föratt attvar en som var
beslutet kroppsvisitation skulle kunna genomföras. Att dennaom
åtgärd skulle behövas kunde förutses redan då beslutet fattades. Man
skulle i och för sig kunna ifrågasätta det verkligen förelåg fara iom
dröjsmål med hänsyn till den tid det skulle föra K. till polissta-ta att
tionen. Skulle ha kommit fram till det inte fara i dröjsmålattman var
hade det naturligtvis ålegat polismännen kontakt med åklagarenatt ta
redan från början. I det här fallet riktade JO emellertid inte någon
kritik polismännens beslut med K. till polisstationen förmot att ta
visitation, vilket torde innebära JO godtog det inledningsvisatt att
förelåg fara i dröjsmål. Eftersom åtgärden med tillK. polissta-att ta
tionen endast ingick led i verkställigheten polismännensettsom av
redan fattade beslut kroppsvisitation, borde polismännen enligtom
utredningens uppfattning därför också ha kunnat fullfölja det beslutade
ingripandet på polisstationen beslutet först omprövadesutan att av
undersökningsledaren. förtjänarDet anmärkas polismännen i detatt att

fallethär inte hade haft befogenhet hålla kvar K. i avvaktan påatt
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åklagarens beslut kroppsvisitation K. inte gripen och deattom var
befogenhetinte heller hade hålla honom kvar i avvaktan påatt

åklagarens överprövning beslutet kroppsvisitation.av om

Ett begreppnytt

språkligaUtredningen begreppet fara i dröjsmål skäl börattanser av
rättegångs-med modernare begrepp. lagstiftningI änersättas ett annan

på infört uttrycket i brådskande fall ibalken har tidman senare
stället för fara i dröjsmål. Exempel på detta finns bl.a. i 17 §a
kreditupplysningslagen ändrad SFS 1992:1616 och 6 kap.genom
8 b § lagen värdepappersrörelse ändrad SFS 1994:2015.om genom

förekommerUttrycket i brådskande fall också i tvângsmedelslag-
stiftningen. I lagen 1975:295 användning vissa tvångsmedelom av
på begäran främmande infördes år 1990 förregler kvarstadstatav om

säkerställa verkställighet i Sverige utländska värdeförverkanden.att av
Enligt 9§ andra stycket i nämnda lag får i brådskanderätten
fall. .omedelbart bevilja kvarstad gälla till dess bestäms Avatt annat.
förarbetena till 9 § 198990:82 framgårprop. 49 bestämmelsenatts.

avsedd befogenhet meddela interimistiskaär kvarstads-rättenatt attge
beslut enligt regler 26gäller i kap. § tredje stycket2samma som

Enligt den sistnämnda paragrafen får det fara irätten, ärom
dröjsmål, omedelbart bevilja kvarstad. Uttrycket i brådskande fall
används i detta sammanhang följaktligen med fara isynonymt
dröjsmål.

Även i rättegångsbalken förekommer begreppet i brådskande fall .
24 kap. förstaAv 7 § stycket följer polisman i brådskande fallatt en

får gripa anhållningsbeslut.även Processlagbered-utanen person
ningen anförde beträffande denna bestämmelse SOU 1938:44 s.
302 polisman borde ha befogenhet gripaatt ävenatten en person

anhållningsbeslut det förekom skäl till anhållandeutan om men
anhållningsmyndighetens beslut ickedärom fara kundeutan
avvaktas. hellerInte i detta sammanhang ha göraavsett attsynes man
någon skillnad mellan begreppen i brådskande fall och fara i
dröjsmål.

Såvitt utredningen har kunnat finna uttrycket i brådskande fallär
det uttryck oftast får fara i dröjsmål iersätta lagstift-som nyare
ning. Eftersom uttrycket i brådskande fall dessutom förekommer

till fara i dröjsmål då det gäller de personellasom synonym
tvångsmedlen, föreslår utredningen begreppet fara i dröjsmål iatt
27 och 28 kap. rättegångsbalken byts i brådskande fall.ut mot
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användandeInhämtande och5 av

information

införas allmännafrågan det böravsnitt utredningenI 5.1 tar omupp
brottsutredning,underinhämta uppgifterregler polisens rätt att enom

otillfredsställandebl.a.nuvarande regelsystemeteftersom det ettger
ocksådiskuteraruppgifter. Utredningenför integritetskänsligaskydd

efterbefogenhet sökapolisensfrågan hur bör reglera attom man
utredningen några frågoravsnitt 5.2 berörinformation i datorer. I om

underhar inhämtatsanvända informationpolisens rätt att ensom
frågan polisens5.3 bl.a.brottsutredning och i avsnitt rätt attom

handlingar.fotokopiera beslagtagna

informationInhämtande5.1 av

har betydelsedel reglerdet här avsnittetUtredningen itar en somupp
framför alltinformation.inhämta Detbefogenhet ärför polisens att

till skydd föri beslagskapitletde övriga reglernabeslagsförbuden och
Utredningen konstaterarhar intresse.uppgifterintegritetskänsliga som

integri-skydd förotillfredsställandebestämmelserdessa ettatt ger
polisenbara gällereftersom reglernauppgifter, närtetskänsliga

liknande i beslag.handling ellerinformationinhämtar att ta engenom
ellerdatalagrad informationexempelvis inteReglerna skyddar

polisen kopiainhämtasinformation att tar av engenom ensom
skullereglernanuvarandemed deskriftlig handling. Problemen

inhämtandesärskilda reglerlösas infördetroligen kunna ommanom
inhämta vissförbudochinformation i allmänhet mot attomav

informationfrågadetinformation,integritetskänslig äroavsett omom
Utredningeninformation.datalagradhandling elleri skriftlig t.ex.en

eftersom det inte kanregler,något förslag till sådanadock intelämnar
ändringaromfattandeföreslå säuppdragingå i utredningens attanses

utgår därförUtredningen ävenstraffprocessuelladet systemet.av
ordningen.den nuvarandefortsättningsvis från
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Utgångspunkterl

Polisen företar i det brottsutredande arbetet mängd olika åtgärderen
i syfte samla in den information behövs för utredning.att som en
Vissa dessa åtgärder kan betraktas tvångsmedel. Enligtav som
utredningens mening bör i enlighet med vad har isagtsman, som
avsnitt 4.1.2, tvångsmedel betrakta endast sådana direktasom
ingripanden eller egendom företas i myndighetsutöv-mot person som
ning och någon form intrång i rättssfär.utgör Detsom av en persons
bör dessutom fråga åtgärder syftar till åstadkommaattvara om som

konkret, inte endast rättsligt resultat, och dessutom medförett ett som
synbara eller kännbara verkningar. samla in informationAtt bör därför
inte i sig betraktas någon form tvångsmedel.som av

Polisens åtgärd hålla förhör med misstänkta och vittnen underatt
förundersökning i brottmål bör följaktligen inte formanses vara en av
tvångsmedelsanvändning. Däremot det fråga tvångsmedelär närom
den misstänkte eller vittnet hämtas till förhöret eller tvingas att stanna
kvar på polisstationen till dess förhöret har avslutats. Attatt ta en
handling i beslag form tvångsmedel, delär att taen av men av
handlingens innehåll läsa den, kan knappast betraktasattgenom som

tvångsmedel. Det gäller polisen först måste hus-även göraett om
rannsakan för eftersöka handlingen. En sådan husrannsakan böratt
i princip avslutad så den ingripande polismannen funnitharsnartanses
den sökta handlingen. Skulle polismannen kvar och läsastanna
handlingen platsen, bör det betraktas slags fortsättningsom en av
husrannsakan. Det emellertid den omständigheten polismannenär att
alltjämt befinner sig i bostad eller i företags lokaleretten persons som

det bör betraktas form tvångsmedelsanvändninggör inteatt som en av
polismannen tillgodogör sig information läsa denatt attgenom

påträffade handlingen.
Pâ motsvarande kan det inte heller betraktas någon formsätt som
tvångsmedel polisen inhämtar information söka iattav om genom en

dator. Visserligen kan polisen behöva genomföra husrannsakan fören
finna datorn, då den väl funnen bör själva husrannsakan iäratt men

sig slutförd. Att polisen tillgodogör informationsedan sig frånanses
datorn lika litet då det fråga inhämtande informationär, ärsom om av
från skriftlig handling, betrakta tvångsmedel.att etten som

bådaI de nämnda fallen kan förfarapolismannen olika sättnu
för tillgodogöra informationen.sig förstaFör det kan han nöja sigatt
med läsa handlingen på platsen och sedan använda informationenatt
i utredningsarbetet. Polismannen ocksåkan fotokopia hand-ta en av
lingen och lämna kvar originalet eller handlingen i beslag och vidta
behov fotokopiera den innan beslaget hävs. Den information han får
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tillgång till i falldessa precis densamma i det första fallet.är Densom
enda skillnaden han dessutom fått informationenhar fäst påär att

antingen i form originalhandlingen eller i formpapper, av av en
kopia. En handling sådan kan naturligtvis intressesom vara av som
bevis, vill styrka den förfalskad eller den misstänkteäratt attom man
har bokföringen.manipulerat Om handlingen bara intresseär av som
bärare information finns det egentligen inget skäl beslagta ellerattav
kopiera handlingen, polismannen behöver det stödänannat om som
för minnet. När det gäller information finns lagrad i dator kansom en
polismannen motsvarande för det första del informationensätt ta av
på platsen, för det låtaandra skriva uppgifterna eller diskettut ta en
med uppgifterna med sig till polisstationen föroch det tredje ta
informationsbäraren, datorn, i beslag. Vilket polismannensätt än
väljer fär han tillgång till information kan användas isamma som
utredningsarbetet.

I fall reglerat polisen skall för skaffavissa det hur tillär väga att
fram information förbehövs brottsutredning. finns bl.a.Detsom en
regler polisen befogenhet skriftliga handlingar i beslag.att tasom ger
Polisen har också befogenhet tillgripa tvångsmedel för sökaatt att
efter sådana handlingar. Den innehar handling harsom en som
betydelse bevis kan föreläggas förete editionsföre-denattsom
läggande. finns däremot inga allmänna bestämmelserDet polisensom

få uppgifter behövs för fallrätt brottsutredning. mångaIatt som en
därför hänvisad tillämpapolisen till beslagsreglerna iär ävenatt

situationer då inte borde behövaegentligen använda tvångsmedel.man
Så kan fallet polisen vill uppgifter frånfåt.ex. utomvara en
myndighet.

Om informationen finns allmän och offentlig handling hari en
polisen, i utsträckning få inforrnatio-delrätt attsamma som envar, av

Uppgifter för vilka sekretess gäller får i princip inte lämnas ut.nen.
vissa bestämmelserkap. sekretesslagen finns emellertidI 14 om

uppgiftbegränsningar i sekretess. Sekretess hindrar bl.a. inte att
uppgiftsskyldighet följer lag ellerlämnas till myndighet,annan om av

i lagförordning 14 kap. § sekretesslagen. Någon bestämmelse1 om
uppgifter till polis ochskyldighet för myndigheterna lämnaallmän att

sådanfinns inte, vittnesplikten exempelåklagare är ettmen
bestämmelseuppgiftsskyldighet i kap. 1§. Denna14som avses

rättegångs-därför viker för reglernamedför sekretesslagens regleratt
f..197980:2 del 399angående vittnesplikt prop. A,balken s.

under vissaBestämmelserna i 36 kap. § rättegångsbalken5 är
fråga förhör förunder-förutsättningar tillämpliga också i underom

Sekretesslagens regler viker§ rättegångsbalken.23 kap. 13sökning
rättegångsbalken,för bestämmelserna i 38 och 39 kap.också om
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Äventillhandhållande allmänna handlingar och dessaav om syn.
bestämmelser gäller under förundersökning. En förundersökningsle-en
dare kan således med stöd rättegångsbalkens regler vittnesplikt,av om
editionsplikt och vända sig till domstolen och begära få delattsyn av
uppgifter visserligen hemliga enligt sekretesslagen,ärsom men som
inte omfattas föreskrifterna i 36 kap. § inskränkningar5 iav om
vittnesplikten.

I 14 kap. 2 § sekretesslagen finns ytterligare bestämmelser görsom
det möjligt för myndighet under vissa förutsättningar lämnaatt uten
sekretessbelagda uppgifter angår misstanke brott till polis-som om

åklagarmyndigheteller kap. får14 2 §. Dessutom sekretessbelagden
uppgift, förutom i de fall i 14 kap. och 2 §§, lämnas1 utsom avses
också om det intressetuppenbart uppgiften lämnas harär att attav
företräde framför det intresse sekretessen skall skydda 14 kap.som
3 §. Denna bestämmelse dock inte tillämplig i fråga allär om
sekretess och gäller inte sekretessbelagda uppgifter inom hälso-t.ex.
och sjukvården enskilds hälsotillstånd 14 kap. 3 § andra stycketom
och 7 kap. §. Om reglerna i kap. sekretesslagen1 14 medför att en
sekretessbelagd uppgift kan lämnas till polisen, skall ocksådenut
lämnas Av kap. 5§ följer nämligen15 myndighet påut. att en
begäran myndighet skall lämna uppgifter denutav en annan som
förfogar i den mån hinder inte på grund bestämmelseöver möter av

sekretess.om
Polis och åklagare har i princip också möjlighet inhämtaatt

uppgifter tvångsmedelsanvändning formi husrannsakan ochgenom av
BRÅbeslag PM 1980:24 24 och 1982:6PM 73. Dessa instituts. s.

dock sakna egentlig praktisk betydelse eftersom det hotanses som
ligger i husrannsakan och beslag kan tillgripas medför de sällanatt att
behöver användas.

Om polis eller åklagare vill få fram uppgifter från myndigheten
under förundersökning kan de följaktligen välja två olikamellanen

förfaranden,rättsliga dels det anvisas i sekretesslagen, dels detsom
anvisas i rättegångsbalken. Uppgifter visserligen hemligaärsom som

enligt sekretesslagen, inte omfattas inskränkningarna imen som av
vittnesplikten i 36 kap. rättegångsbalken,5 § kan under vissa
förutsättningar tvingas fram reglerna husrannsakan ochgenom om
beslag eller hos domstol begär vittnesförhör hållsatt attgenom man
eller handling eller föremål tillhandahålls under förunder-att etten
sökningen. Reglerna straffprocessuella tvångsmedel, reglernat.ex.om

beslag, således polisen till information vadrätt änom ger mer
sekretesslagens regler ger.

kan ifrågasättasDet inte polisen, tillämpabehövautan attom
tvångsmedelsregler, under förundersökning borde kunna inhämtaen
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kan säkrasinformation enligt gällande rätt t.ex. genomsomsamma
avseddåtgärdeditionsföreläggande eller beslag. Beslag ärär en som

eller längre tid berövamöjlighet under kortarepolisen attatt enge
fåOm polisen villtill föremål eller handlingar.besittningen utperson

det handlingenuppgifter från myndighet, intesekretessbelagda ären
information handlingenintresse, densådan är utan somsom avsom

situation såledesi sådanBeslagsreglerna kommerbärareär attenav.
för uppgiften.sekretesskyddetsyfte brytatillämpas endast i att

be-finns det inga allmännahar anförtSom utredningen ovan
förbehövsfå uppgifterpolisensstämmelser rätt att ensomom

i fall detleder till polisenbrottsutredning, vilket bl.a. ettatt som nyss
egentligendettvångsmedelsreglerbeskrivna måste tillämpa atttrots

inhämtandeallmänna reglerbehövas. Bristeninte borde om av
integritetskänsligaför särskilttill skyddetinformation leder också att

tekniskaavseenden.ofullständigt i vissa Denuppgifter mycketär
hemligtill reglerna beslagockså lettutvecklingen har att samtom om

otillräckliga, då detframstårteleövervakningteleavlyssning och som
information.inhämtapolisens möjlighetergäller att

för och överföringhjälpmedel lagringtekniskaoch andraDatorer av
information.

i viss utsträckning regleratdettidigare harSom utredningen nämnt är
I 27 kap.information på olikahar inhämtavilken polisen sätt.rätt att

föremålpolisens befogenhetregleras inte bararättegångsbalken att ta
telefonsamtal.befogenheten bl.a. avlyssnaocksåi beslag, attutan

teleövervakning skallteleavlyssning och hemlighemligReglerna om
skyddbestämmelserregeringsformensbakgrund motmot omavses

följerregeringsformen2 kap. 6 och 12 §§sådana åtgärder. Av att
telefonsamtal elleravlyssning eller upptagninghemlig annatav

olovligenAttfår ske med stöd lag.förtroligt meddelande bara t.ex.av
brytandestraffbarttelefonsamtalavlyssna dessutomär post-avsom

falli§ brottsbalken. Deneller telehemlighet 4 kap. 8 annatsom
ljud iåtergivningförmedelst tekniskt hjälpmedelolovligen av

samtal mellanellerbl.a. tal iavlyssnar ellerhemlighet upptager enrum
för olovligdömas9 brottsbalkenenligt 4 kap. a§andra kan av-

enligtteleövervakningteleavlyssning och hemlig ärlyssning. Hemlig
tillåtetförutsättningarunder vissarättegångsbalkenkap. 18 24 §§27 -

hemlig avlyssning änbrottsutredande syfte. Däremoti är annan
tillåten.teleavlyssning inte

bara två deteleövervakningoch hemligHemlig teleavlyssning är av
Poliseninformation.använda för inhämtakanmetoder polisen attsom
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skaffakan fram information övervaka Attt.ex. attgenom en person.
övervaka med automatisk liknandeTV-kamera ellerpersoner en
utrustning så integritetskränkande särskilda bestämmel-attanses vara

sådan övervakning har i lagen övervakningskamerorgettsser om om
form tekniskAnnan övervakning inte särskilt reglerad.ärm.m. av

tekniska utvecklingen har, i kombination bristenDen med
lagregler, gjort det ibland svårt viss metodär avgöra äratt att om en

Ärtillåten eller inte. det form sådan hemlig avlyssningt.ex. en av av
telefonsamtal i regeringsformen höra samtalatt ettsom avses som
förs mobiltelefonpå Får polisen använda apparatur utan attsom,
fönnedla innehållet informationi samtal,ett ger om var en person
befinner Särskilt informationsig det gäller datalagrad har dennär
tekniska utvecklingen inneburit reglerna för polisens verksamhetatt
framstår otillräckliga.som

regeringsformen föreskrivs varje medborgare detI gentemotatt
allmänna skyddad bl.a. undersökning brev ellerär mot annanav
förtrolig försändelse 2 kap. 6 §. Något motsvarande i grundlagen
föreskrivet skydd finns inte för förtroliga uppgifter lagras isom en

straffbart tillgångdator. Det dock olovligen bereda sig tillär att
upptagning för automatisk databehandling eller olovligen ändra eller
utplåna eller föra sådan upptagning.i register in Om gärningen inte är
belagd straff i brottsbalken eller i lagen 1990:409 skydd förmed om
företagshemligheter kan den sig skyldig till sådantgör ettsom
förfarande dömas för dataintrång 21 § datalagen. Som framgår av
bestämmelsen dataintrång kan vissa brottsbalkens bestämmelserom av

förfarandeockså bli tillämpliga på sådant otillbörligt med datamaterial
paragrafen. dessa bestämmelser hör bl.a. reglernai Tillsom anges om

förfalskningsbrott i brottsbalken.tillgrepps- och 8 kap. och 14 kap.
kan också bli aktuellt döma till för exempelvisDet att ansvar

skadegörelse enligt kap. § brottsbalken eller trolöshet12 1 mot
brottsbalkenhuvudman enligt 10 kap. 5 § prop. 1973:33 145.s.

dataintrång eftersom ansågsStraffbestämmelsen tillkom det det,attom
bestämmelserstraffbestämmelserna i brottsbalken, behövdesutöver

material åtgärder,helt allmänt skyddade datalagrat obehörigamotsom
åtgärderna medförde otillbörligt integritetsinträng elleroavsett om

omfattar dataregister, sådana inteSkyddet alla slag även somav
innehåller personinformation.

År möjliggöra effektiva-1986 ändrades 21 § datalagen i syfte att ett
olovlig avtappningingripande bl.a. wire-tapping, dvs.mot avre

Ändringenbefordran. innebar det i första stycketdata underär attsom
upptagning för automatisktill andra mening enligt vilkenlades en

uppgifter befordran viadatabehandling underäven äravser som
för användas förelektroniskt liknande hjälpmedeleller attannat
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automatisk databehandling. Avsikten med ändringen i datalagen attvar
bestämmelsen skulle omfatta alla former informationsöverföring tillav
eller från anläggningar för automatisk databehandling prop.
198586:65 30. olovligenAtt informationavlyssna överförss. som
mellan två anläggningar för automatisk databehandling via televerkets
linjer redan tidigare straffbart brytande telehemlighetvar som av

kap.4 8 § brottsbalken. Annorlunda förhöll det sig informationmed
inte kopplad till det allmänna telenätet. Meddelandetsom var var

då inte under befordran allmän befordringsanstalt på det sättgenom
krävdes för straffansvar enligt kap. 84 § numera 4 kap.är ävensom

8 § ändrad omfattaroch meddelande eller telebe-ett post-som
fordringsföretag förmedlar postförsändelse eller telemeddelande.som
Om uppgifterna fixerade på någon form datamediumär ochav
överförs från centralenheten till terminal de emellertidutgören en
upptagning för automatisk databehandling. Att olovligen bereda sig
tillgång till informationsådan också före ändringen i 21§var
datalagen straffbart dataintrång. Genom ändringen i datalagen harsom
det slagits fast straffbestämmelsen tillämplig kommuni-är även näratt
kationen sker i riktning, informationdvs. förs frånnär övermotsatt

terminal till dator i vilken den bearbetas och lagras på etten en
datamedium.

Det således straffbart olovligen delär informationatt ta av som
överförs mellan två anläggningar för automatisk databehandling,

kommunikationen viasker det allmänna telenätet eller påoavsett om
Sådan datakommunikationsätt. sker via allmäntettannat som

tillgängligt fråntelenät till eller viss teleanläggning får avlyssnas av
polisen med stöd reglerna hemlig teleavlyssning. finnsDetav om

intedäremot någon motsvarande befogenhet för polisen delatt ta av
information överförs mellan två anläggningar försättannatsom
automatisk databehandling. förarbetenaI till telelagen tog man upp
frågan reglerna hemlig bordeteleavlyssning utvidgas till attom om
omfatta telemeddelanden utväxlas alla telenät,inom t.ex. ettsom
företags interna datanät eller interna snabbtelefoner inom bostaden

199293:2OOprop. 258 ff.. Departementschefen anförde atts. en
sådan utvidgning reglerna teleavlyssning skulle leda till attav om
mängden överskottsinformation skulle öka och konsekvensernaatt

i övrigt svåra överblicka med avseende det ökadeäven attvar
integritetsintrång ändringen skulle kunna resultera Departe-som
menstchefen fråganansåg huruvida utvidgning be-att om en av
stämmelserna hemlig teleavlyssning ändå borde vidareom ges en
tillämpning lämpligen kunde i sammanhang.tas annatupp

Enligt utredningens mening det angeläget försöker skapaär att man
enhetliga regler för polisens arbete med inhämta infonnation,att
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vilket tekniskt hjälpmedel föranvänds överföringoavsett som av
informationen. Det gäller särskilt de områden helt oreglera-ärsom
de. Som exempel kan avlyssning förssamtalnämnas av som
mobiltelefon. Att avlyssna sådant oftastsamtal kan inte betraktasett

hemlig teleavlyssning, eftersom sådana samtal regel intesom som
befordras via telenät radiovågor. Det finns inte hellerutan genom
något lagligt hinder sådan avlyssning, integritetsin-annat mot trots att

sig lika gällande beträffande sådanastarkt samtal dågörtresset som
det gäller samtal med bestämmelsen hemlig teleav-som avses om
lyssning eller sådan kommunikationsöverföring omfattassom av
bestämmelsen dataintrång jfr bl.a. -beslut 1989JK A 15.om

Polisens befogenhet eftersöka information finns lagrad iatt som
ocksådatorer oreglerad. Om polisen företar husrannsakan i syfteär att

efter information visst företags bokföring,söka slag, lärt.ex. ettav
intedet ovanligt polisen bereder sig tillträde tillävenattvara

företagets dator. Trots det inte finns något uttryckligt lagstöd föratt
sådan åtgärd, polisen berättigad under husrannsakanatten anses en

söka efter information i dator, lika väl polisen läsa dekanen som
påträffashandlingar under husrannsakan. En sådan åtgärd tordesom

därför inte omfattas dataintrångbestämmelsen i 21 § datalagen.av om
Även följaktligen finnsdet inte någon bestämmelse i lagom som
hindrar polisen tillgångunder husrannsakan bereda sig tillatt en
upptagning för automatisk befogenhetdatabehandling, borde polisens

föremåli detta hänseende bli för reglering. För sådan talaren en
framför allt den risk för integritetsintrång kan uppstå polisennärsom
söker information i datamängder eller bland särskilt känsligastora
data. Om polisen har obegränsade möjligheter söka efter in-att

fara förformation i samband med husrannsakan uppkommer också en
sitt på något åstadkomma skadorpolisman under arbete kansättatt en

för därför finnasi upptagning automatisk databehandling. Det bören
bestämmelser, inte bara förutsättningarna för polisen skallattom
bereda sig tillträde till sådan upptagning, också det sättutanen om
vilket åtgärden bör ske.

Enhetliga regler inhämtande datalagrat material ellerom av av
förmedlas hjälpmedel, således.information med tekniska skullesom

den praktiska tillämpningen, också förstärkainte bara underlätta utan
integritetsskyddet. framgår också jämför reglernaDet man omom

med gäller beträffande polisens möjligheterbeslag vad att t.ex.som
i ochsöka efter information i datorer. För närvarande finns det 27

28 kap. rättegångsbalken särskilda bestämmelser polisensom
befogenhet skriftliga handlingar.och läsa vissaöppnaatt typer av
Bestämmelserna, syftar till förhindra innehållet i be-att attsom
slagtagna enskilda handlingar obehörigen röjs, innebär handlingatt en
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får undersökas har tagits i beslag. Någrainte den intenärmare om
finns information. 2 kap. 3 §motsvarande regler inte för databaserad I

visserligen handlingar medtryckfrihetsförordningen jämställs
uppfattaspåupptagningar kan läsas, avlyssnas eller sättannatsom

definition gäller inte i rättegångs-med tekniska hjälpmedel, dennamen
för ekonomisk brottslighetbalken. Om företagare misstänkssomen

polisen inte förhindradsin bokföring data tordehar lagt varaupp
granska bokföringen. Skulle bokföringenunder husrannsakanatt en

rättegångs-form, dvs. i 27 kap. 12 §finnas i traditionell vad som
fåttskulle böckerna inte ha granskasbalken kallas handelsböcker,

åklagaren.undersökningsledaren ellerän rätten,närmare annanav
skyddad integritetssyn-Databaserad information såledesär sämre ur

skriftlig information, innehållet kanmotsvarandepunkt ävenän om
iupptagningen för automatisk databehandlingdetsamma i somvara

det förhåller sig så beror inteden skriftliga handlingen. Att att man
information mindre skyddsvärd,databaseradhar utanansett vara

för denregelsystemet inteåterigen på det nuvarande är avpassatatt
polisens möjligheterinfonnationsbehandlingen. Skillnaderna imoderna

skriftlig form och information i databaseradinformation iinhämtaatt
finns behov regler för polisensemellertid detform visar ettatt av

för automatiskinformation i upptagningarmed söka efterarbete att
också granskar reglernadatabehandling. framgårDet närmareom man

bestämmel-beslagsförbuden och de särskildabeslag, i synnerhetom
för brevhemligheten.till skyddserna

Beslagsreglerna

rättegångsbalken får polisen i beslag§Med stöd 27 kap. 1 taav
haskäligen kanhandlingar och föremålskriftliga andra antassom

vilket slag deAlla handlingar,för utredning brott.betydelse ett avom
deskäligen kankan således i beslag detän är, attantastas om

brott ochtill utredningeninnehåller uppgifter kan bidra ettomsom
tillämplig. Reglernanågon undantagsreglernainte är omavom

Bestämmelsen ioch 3 §§.från beslag finns i 27 kap. 2undantag
i beslag deinte fårkap. § innebär skriftliga handlingar27 2 tasatt om

36 kap. 5 §sådana uppgifter vittne enligtinnehållakan ettantas som
frågafår kanrättegångsbalken inte höras Det t.ex. omvaraom.

läkare elleradvokat,lämnats i förtroende tilluppgifter har enensom
skriftligavidareinnebärUndantagsregeln i 27 kap. 2 §präst. atten
får inärståendemisstänkte och hansmeddelanden mellan den tas
kap. 3 §allvarligt brott. I 27mycketbeslag bara vid misstanke ettom

vilkenenligtför brevhemligheten,bestämmelse till skyddfinns en
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brev, telegram eller försändelse, finns hos ellerett post-annan som
telebefordringsföretag, får i beslag endast det för brottet ärtas om
föreskrivet fängelse i år eller däröver och försändelsen hade kunnatett

i beslag hos mottagaren. I avsnitt 9.2.3 går utredningen in på detas
olika beslagsförbuden och diskuterar också det finnsnärmare om
anledning utvidga eller inskränka dem. Här utredningen baraatt tar

frågan vilka konsekvenser den omständigheten får attupp om
beslagsförbuden bara omfattar skriftliga handlingar.

Tanken med beslagsförbud huvud torde bl.a.över taget attvara
skydda medborgarna myndigheterna får kännedom derasmot att om

förhållanden.privata Beslagsförbudet i 27 kap. 2 § fyllermest
emellertid i praktiken inte den funktionen eftersom polisen i många
fall oförhindrad inhämta informationär sätt änatt annat attgenom

handlingar i beslag. finnsDet inget hindrar denta t.ex. attsom som
utreder brott nöjer sig med läsa handling för få delett att atten av
informationen. Beslagsförbudet ingenhar betydelse för sådantett
förfarande. Inte heller hindrar beslagsförbudet handlingen fotokopi-att

Den tekniska utvecklingen har dessutom medfört beslagsför-atteras.
budet i praktiken endast omfattar del den information tordeen av som

avsedd skyddas. Då rättegångsbalken infördes detattvara var
visserligen naturligt tänka sig all känslig information med-att att
delades telefon eller i någon form skriftliga handlingar. Numeraper av

Ävenkan känslig information också finnas lagrad i datorer. om
beslagsförbudet hindrar polisen i särskilt fall beslagta diskettatt ett en
med skyddad information, finns det inget hinder polisen undermot att

förutsättningar överför informationen från datorn tillsamma en
diskett. Polismannen kan också låta skriva och med sigtextenut ta
utskriften formellt den i beslag. Beslagsförbudet utgörutan att ta
således otillräckligt skydd för särskilt känslig information så längeett
det inte finns några bestämmelser polisens befogenheter attom
inhämta information pâ andra sätt.

Bestämmelsen i 27 kap. 3 § rättegångsbalken visserligen ettger
förstärkt förskydd brevhemligheten, skyddar inte formerandramen

förtrolig kommunikation. finnsDet i och för sig skäl föreskrivaattav
villkor för beslag brev och andra försändelsersträngare ärav som

under befordran och därför inte nåtthar Somännu mottagaren.som
departementschefen framhöll i förarbetena till tvångsmedelslagen NJA

1933 103 innebär beslag och teleförsändelser delspost- etts. av
ingrepp i det normala befordrandet sådana försändelser, dels ettav
ingrepp i brevhemligheten. Att brevhemligheten allmänt anses vara
särskilt skyddsvärd framgår bl.a. undersökning brev ellerattav av

förtrolig försändelse i regeringsformen denämnsannan som en av
åtgärder varje medborgare skyddad 2 kap. 6 § regerings-är motsom
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formen. Brevhemligheten skyddas också Europakonventionensav
bestämmelser, där det i artikel 8 föreskrivs har till skyddrättatt envar
för bl.a. sin korrespondens. Den nuvarande lagstiftningen utgår
emellertid från föråldrad kommunikationsteknik. Telegramen numera

något alltmer sällan förekommer, medanär det å andrat.ex. som
sidan finns andra former förtrolig kommunikation inte skyddasav som

den nuvarande bestämmelsen i 27 kap. 3 Eftersom det frågaärav
inskränkning i beslagsrätten kan bestämmelsen naturliga skälom en av

inte omfatta telefaxmeddelanden under befordran.ärt.ex. som
Beslagsreglerna huvud inte tillämpliga på sådanaär över taget
meddelanden förrän de har kommit fram och pâ något har blivitsätt
fixerade vid skriftlig handling. Beslagsreglerna kan inte hellert.ex. en
tillämpas s.k. elektronisk under befordran. Enärpost som
bestämmelse inskränkningar i befogenhetpolisens handlingaratt taom
i beslag kan endast omfatta brev, telegram, bandinspelningar,
videogram och andra liknande föremål. Detta talar också för att man
borde försöka skapa enhetliga regler för polisens arbete med sökaatt
efter information under brottsutredning. Först därigenom skulle allaen
olika former förtroliga meddelanden kunna skyddav ges samma

på vilket de överförs.sättoavsett

överväganden.21

Som utredningen redogjort förhar saknas det i utsträckningstorovan
regler för polisens med skaffa fram den informationarbete kanatt som
behövas för brottsutredning. Det borde därför införas regleren om
polisens befogenhet informationinhämta också andra sätt änatt

beslaghandlingar och i eller avlyssnaatt ta annat attgenom genom
telefonsamtal. Utredningen bestämmelserhar också konstaterat deatt

vilkai gällande avsedda skydda särskilt integritetskänsligarätt, är att
uppgifter, inte tillräckliga för bestämmelserna skallsyftet medär att
uppnås. beslagsförbudenFör skall sin funktion borde detfyllaatt
därför finnas motsvarande bestämmelser inskränkningar i polisensom
befogenhet del sådana till denuppgifter hänsynatt ta av som av
personliga integriteten inte bör till de brottsutredandekomma
myndigheternas kännedom, fråga skriftligadet äroavsett om om
handlingar, framställningar upptagningar läsas,i bild eller kansom
avlyssnas uppfattas tekniskteller endast med hjälpmedelsättannat
jfr kap. första2 3 § stycket tryckfrihetsförordningen.

efterOm vill reglera polisens möjligheter söka och inhämtaattman
flera alternativadatalagrad information kan tänka sigt.ex. man

lösningar. det första kan reglerna beslag såFör attman anpassa om
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information inte bara omhän-omfattar inhämtande ochde även av
Datastraff-dertagande föremål. sådant förslag till lösning harEttav

i sitt betänkande Information och denrättsutredningen presenterat nya
Bl.a. har Datastraffrättsut-InformationsTeknologin SOU 1992:110.

motsvarande den i 3 kap. 2 §redningen föreslagit regelatt en
rättegångsbalken,tryckfrihetsförordningen införs i 38 kap. l §

rättegångsbalken skulle bli direkti och 28 kap.varigenom reglerna 27
anförda betänkandepá databaserad informationtillämpliga även

såledesDatastraffrättsutredningenHusrannsakan skall enligt347.s.
oberoendeföreligga vid intrång i datautrymmen,även av omanses

och självatekniskt förfarande s. 353,data skyddas någotgenom
ochinformation, dvs. visstrepresentationen mönster ettorett avav

för beslag 371.det egentliga objektet s.nollor, skall ses som
lösningendetta den bästaframstår tveksamtDet äromsom

husrannsakan och beslageftersom reglernaproblemet, genomom
överföras områdeförslag skulle tillDatastraffrättsutredningens ett som

uttryckt sinför. Utredningen har tidigareinte avseddade är som
betraktas någotinformation inte böruppfattning inhämtandeatt somav

husrannsakan ochtraditionella tvångsmedlentvångsmedel. Deegentligt
polisens med sökaavpassade för arbeteinriktade på ochbeslag är att

därförsigföremål. Reglerna lämparefter hand materiellaoch ta om
efter infonnationsyftar till sökainte för åtgärder endast att avsom

framgår inte minstbrottsutredning. Detbetydelse för manomen
polisen rättsligbeslag, vilketbeaktar syftet med reglerna är att geom

besitt-tid berövaför kortare eller längrebefogenhet att personen
beslagtagnaupphör skall dettill föremål. beslagningen När ettett

intefrån vilken detdärför tillbaka till denföremålet lämnas togs, om
kallarDatastraffrättsutredningenförordnar Vaddomstol annat.

ha besittning tillnågot kanrepresentation information inteär manav
Bestämmelsernatillbaka.följaktligen heller lämnasoch kan inte om

beträffande beslagmeningskulle därför saknahävande beslag ettav
reglernagällerrepresentation information. Detsamma omavav

skalleftersom sådan prövningprövning beslag,rättens avseenav
föremål i sinbeslagtagetfå ha kvarfrågan polisen bör ettom

från vilkentillbaka till denföremålet bör lämnasbesittning eller om
det togs.

rättegångs-bestämmelser i 27 kap.också jämföra med dekanMan
hemlig teleöver-teleavlyssning ochhemligbalken handlar omsom

syfte inhämtapolisen iföretasvakning. Sådana åtgärder attav
ellerfäst påinformationen inte finnsEftersominformation. papper

uppenbarligen inteharnågot mediumfixeratår ansettmanannars
telefon-hemligbeslagsreglerna tilllämpligtdet att t.ex.anpassavara

uppfattningenligt utredningensmåsteavlyssning. På liknande sätt man
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det gäller databaseradnär information. De problem ärresonera som
förknippade med polisens sökande efter information i upptagningar för
automatisk databehandling så speciella det inteär lämpligtäratt att

reglerna husrannsakan och beslag till vad bör gällaanpassa om som
beträffande databaserad information. Dessutom kommer bestämmelser

sådan information behöva ändras allteftersom datateknikenattom
utvecklas. Enligt utredningens uppfattning det heller inte lämpligtär

låta reglerna husrannsakan och beslag påverkas deatt mycketom av
speciella krav sådana tekniska förändringar kan leda till. I ställetsom
bör polisens och åklagarnas möjligheter få tillgång till databaseratatt
material regleras särskilt, lämpligen i anslutning till reglerna om
hemlig teleövervakning.teleavlyssning och hemlig Det torde
emellertid inte ligga inom för utredningens uppdrag föreslåattramen
så specialiserade bestämmelser eller mindre teknisk naturav mer som
det skulle bli fråga om.

Även anpassade reglerna beslag efter de speciellaom man om
förutsättningar bör gälla för polisens inhämtande databaseradsom av
information, skulle därmed ändå inte ha löst problemet med attman
det saknas regler polisens befogenhet inhämta information påattom
andra Dessa problemsätt. skulle i stället kunna lösa attman genom
införa särskilda regler inhämtande information i allmänhet.om av
Sådana bestämmelser finns exempelvis i den finska polislagen.nya

Kapitel i3 den finska polislagen handlar inhämtande in-om av
formation utförlig redogörelseen för kapitlets bestämmelser finnsmer
i avsnitt 3.3.5. Kapitlet inleds med paragraf där definieraren man

formerolika inhämtande information. Med teknisk övervakningav av
iakttagande eller avlyssning allmänheten, fordonsförare elleravses av

fotgängare med hjälp teknisk automatiskapparat samt upptag-av en
ning ljud eller bild. Teknisk övervakning har enligt förarbetena tillav
bestämmelsen karaktär allmän fårövervakning och därför baraav avse

på förhand obestämd människor viss plats eller vissten grupp av en
område allmänheten har tillträde till. Med observation attsom menas
polisen fortlöpande eller återkommande inhämtar information om en
viss eller hans verksamhet. Observation kan enligt för-person om
arbetena ske polismannen iakttagelser hjälpmedgörattgenom egna

eller hörsel och på detta eller hjälpmed privata ellersättav syn av

1 Reglerna hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning borde enligtom ut-
redningens uppfattning egentligen lyftas 27 rättegångsbalkenkap. eftersom deut ur
inte alls hör med beslagsreglerna. Bestämmelser olika inhämtasätt attsamman om
information kunde däremot föras samman.
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denuppgiftersystematiserarsamlar ochinhämtar,källoroffentliga om
innebärTeknisk observationför observation.föremålärperson som

vissåterkommande avlyssnarfortlöpande ellerpolisen personenatt
ljudupptagningardärvidochteknisk anordning görmed hjälp av en

övervakningoptiskhonomoch avbildariakttaravlyssning,teknisk
spår-tekniskförflyttar sigellerfordonspårar hureller ett en vara

fortlöpande eller återkomman-frågadet skallEftersomning. omvara
sådanainteförarbetenabestämmelsen enligtomfattariakttagelser,de

följertidmycket kortunderrättelsesyfte underdå polisen ifall enen
systematiskfinns skäl tilldetklarläggaförnärmast att omperson,

deföremål för sådan. Iskall bliinformationsinhämtning och somvem
förut-under vilkabestämmelserparagrafernaföljande omtre ges

formerolikaobservation ochövervakning,teknisksättningar av
förekomma.fårobservationteknisk

fåpolisensparagraferockså två rättinnehållerKapitlet att upp-om
privat-ellersammanslutningprivatmyndighet,gifter enenav en
hinderstadgas polisen utanstycketförstakap. 34 §I 3 attperson.

tjänsteuppdragförtystnadsplikt har...rättmyndighets att ettav en
myndigheten,handlingaruppgifter ochbehövligaavgiftsfritt omav

använd-ellertill polisenhandlingenuppgiften ellerlämnandeinte av
i lag.förbjudits eller begränsatsbevis haruppgiften såsomningen av

tystnadspliktstadgadi andra lagarsåledesinnebärBestämmelsen att en
information,få ävenpolisensskall vika förregel rätt att omsom

polisendock inteStadgandettillämpas.beslagsreglerna inte ger
myndighetsoriginalexemplarhandbefogenhet att ta enavom
får i ställetoriginalhandlingbehovpolisen harOmhandlingar. av en

polisen§i kap. 35Bestämmelsen 3beslag tillämpas.reglerna gerom
bl.a.fåprivatpersonsammanslutning ellerprivaträtt att enenav

företagshemlighet,formnågonskyddasuppgiftersådana avavsom
banksekretess.t.ex.

in-inhämtandeinförde reglerrättegångsbalkeniOm avomman
exempel-kundefinska polislagen,idenliknande demformation, man

polisen harolika metoderdebestämmelsemedinledavis somomen
exempelvisPolisen kaninformation.för inhämtaförfogandesitttill att

upptagningarolikadelområde,ellerobservera taett somavpersonen
skriftliga handlingarfrågaantingen detinformation,innehåller är om

fotograferatekniskt media,bundna till någotupptagningareller ärsom
teleöver-hemligtelefonavlyssning ochhemligföretaeller filma,

kanskei framtidenochövervakningskameraeller användavakning
rättsligadeDärefter kundehjälpmedel.tekniskaockså andra angeman

hänvisningeventuelltmetoderna,för olikadeförutsättningarna genom
övervakningskameror.lagenförfattningar,andratill t.ex. omsom

förbudmedkombinerasockså kunnaskulle motbestämmelserDessa
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inhämta uppgifter visst integritetskänsligtatt slag,av oavsett om
uppgifterna finns i skriftlig form eller i upptagning fört.ex. en
automatisk databehandling. Ett sådant förbud borde i princip allaavse
sådana uppgifter för närvarande visserligen omfattas beslags-som av
förhuden, i övrigt inte skyddade.är Man skulle också kunnamen som
införa särskilda begränsningar i polisens befogenhet delatt ta av
förtroliga meddelanden under befordran,är postförsändel-t.ex.som

telefaxmeddelanden eller elektronisk Beslagsförbuden ochser, post.
de särskilda reglerna i beslagskapitlet till skydd för brevhemligheten
skulle därmed kunna upphävas. Det bör dock framhållas det skulleatt

svårt kontrollera efterlevnaden förbudatt inhämtavara ett mot attav
viss information, eftersom den svenska utgår från principenrätten att
all information polisen har inhämtat får användas fritt. Skullesom
polisen komma förbjuden informationöver finns det enligt gällande

följaktligenrätt inga formella möjligheter hindra den används.att att
Liksom har gjort i finskaden polislagen skulle kunnaman man

komplettera bestämmelser inhämtande information med reglerom av
polisens myndigheter,rätt företag, organisationeratt ochom av

enskilda få den information behövs för brottsutredning. Sådanasom en
regler skulle behöva begränsas i viss mån för medstämma överensatt
vad gäller beträffande vittnesskyldigheten. De skulle ocksåt.ex.som
behöva samordnas med reglerna editionsföreläggande i 38 kap.om
rättegångsbalken. Med stöd sådan uttrycklig befogenhet attav en
inhämta information skulle polisen kunna begära få handlingar,att ut
i original eller kopia, från banker, myndigheter och enskilda,t.ex.

behöva handlingarna i beslag. Polisen skulleutan att också kunnata
få del databaserad information eller information bunden tillta någotav

tekniskt medium. Om företag eller enskildannat t.ex. ett en person
inte skulle lämna uppgifter polisen enligt sådana bestämmelserut som
skulle ha till, borde polisenrätt kunna företa husrannsakan för sökaatt
efter informationsbäraren, antingen frågadet skriftligär om en
handling eller dataterminal. Beslagsreglerna skulle dock regelen som
inte behöva tillämpas i andra fall då polisen har intresseän att t.ex.av

tillgång till originalhandling för undersöka den äratten om
förfalskad eller polisen dator bör hand föratt tasom attanser en om

skall kunna säkra bevisningen i mål. Skulle polisen bara viljaettman
tillgång till informationen sådan, skulle det tillräckligt attsom vara

åberopa bestämmelserna polisens uppgifter.rätt attom
En ändring det slag utredningen har skulleantyttav som ovan

innebära tydligare skilde mellan sådana åtgärder syftar tillatt man som
polisen skall få fram information betydelse föratt brottsutred-av en

ning och beslag i egentlig mening, dvs. omhändertagande föremålav
har betydelse bevis, förverkade ellerär harsom som som som
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emellertid ingetlämnarUtredningenbrott.frånhänts någon genom
inteeftersom detinformation,reglerallmännatill sådanaförslag om

föreslå så omfattandeuppdragingå i utredningenskan attanses
förslagsådantEttstraffprocessuella regelsystemet.detändringar av

mängd frågoriövervägandengrundligadessutomkräver somen
till. Vadställningmöjlighethafthär harinteutredningen att ta som

begränsningar ifrågan hurövervägandenfordrar ärframför allt om
kontrolleraskunnainformation skulleinhämtabefogenhetpolisens att

inskränk-någrainte tillåteri princip,åtminstonei rättssystemett som,
information.användainingar rätten att

indgreb i med-särskilda reglerinförtDanmark harI omman
bl.a.befogenhetpolisenvilkadelelsehemmeligheden, attger

Reglernapostbefordran.hindrabrev ochochkvarhålla öppna att
särskildaderättegångsbalken närmastsvenskai den avmotsvaras

brevhemlighetenskydd förtillbeslagskapitletibestämmelserna
§§.och 9kap. 327

i kapitelfinns 71meddelelsehemmelighedenindgreb iReglerna om
avsnittfinns ireglernaförredogörelseenretsplejeloven närmarei

sådana ingreppföretastycket§ förstaenligt 780Polisen får3.1.4.
telekommu-motsvarandeellertelefonsamtalavlyssnaatt annangenom

uttalanden medochandra samtalavlyssnatelefonavlyssning,nikation
vilkaupplysningarinhämtaavlyssning,annanhjälp apparat omav en

harkommunikationsapparatermotsvarandeoch andratelefoner som
teleupplysning,liknandeellertelefonmed vissi förbindelsevarit en

breve,inholdetmedsig bekendtåbne ochtillbageholde, avgøre
standseellerbrevábningforsendelserandratelegrammer og

andrabrevstandsning. Avforsendelserbefordring afden videre
upptagningar ochfårpolisenparagraf följer görastycket i attsamma

polisenoch liknandeförsändelseruttalanden,samtal,kopior de somav
meddelelsehemme-Indgreb idelharförsta stycketenligt rätt att ta av.

bestemtedet finnsförutsättningunderförekommafår attligheden
meddelelsermåde givespågwldendedendertilgrunde atantage,at

kaningreppetmistaenkt ,fratil ellerforsendelserforetageseller atten
utredningenutredningen ochförbetydelseavgörande attantas vara av

ellerårs fängelseminimistraffbrottallvarligtmycket sexettavser
fårbrevstandsningBrevåbning ochuppräknade brott.särskiltvissa
detmistankebestyrketszerligfinnsdet attföretasdessutom omom

eller harförverkadeföremål ärfinnsförsändelsei somsomen
brott.någonfrånhänts genom

olikaframför allt betraktasbrevstandsning kanochBrevåbning som
framgårvilket bl.a.information,inhämtande attformer avavav

telefonavlyssning ochmedjämställsretsplejeloveniåtgärderna
syftet medhuvudsakligaDetmed beslag.inteteleövervakning och
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bestämmelserna brevåbning och brevstandsning torde ocksåom vara
skydda den förtroliga information kan finnasatt i brev, vilketettsom

framgår brevåbning och brevstandsning tillåts påatt mycketav
lindrigare villkor i de fall polisens intresse inte riktar sig demot
uppgifter brev innehåller, de föremål kanett utansom antarsom man
finnas där, narkotika eller stöldgods.t.ex.

Om jämför med de svenska reglerna finner reglerman attman om
polisens befogenhet befattning med brev under be-att ta ärsom
fordran, bara meddelas i anslutning till beslagsreglerna. Bestämrnel-

torde få tolkas så polisen inte har rätt och läsaatt öppnaserna att ett
brev under befordran, förstär det i beslag. Om polisenutan attsom ta
bara har för avsikt brev och läsaöppna det på postkontoret,att ett
borde praktiskt inte behöva tillämpa beslagsreglerna, lika litetsettman

beslagsreglerna borde behöva tillämpas i andra sammanhang dåsom
polisen bara har intresse uppgifterna i skriftlig handling. Enligtav en
de danska reglerna sådant förfarandeär inte heller betraktaett att som
beslag, brevöppning. Detsamma gäller polisen påutan som ettom
postkontor brev enbart föröppnar söka efter föremålett att antassom
finnas i försändelsen. I svensk torde sådanrätt undersökning inteen
få företas brevet först har tagits i beslag. Enligtutan utredningensatt
mening finns det anledning ytterligare överväga inte regleratt om om
brevöppning föredra framför regler beslag försändel-attvore om av

Sådana regler bör intedock införas i samband medänannatser. mera
övergripande bestämmelser inhämtande information.om av

Inhämtande information enligt utredningensär uppfattning detav
grundläggande för polisens brottsutredande arbete. Om inteman
reglerar vilken information polisen får hämta in och på vilket detsätt
får ske, kan inte heller på tillfredsställande byggasättettman upp
regler polisens befogenhet använda tvång för inhämtaattom att
information. Utredningen det lämpligaste införaatt attanser vore
särskilda bestämmelser inhämtande information. Som utred-om av
ningen tidigare har anfört, kan det dock inte ingå i utredningensanses
uppdrag lämna förslag till så omfattande förändringaratt i det
straffprocessuella det då skulle bli fråga Utred-systemet som om.
ningen utgår därför fortsättningsvis frånäven den nuvarande ord-
ningen, vilken bl.a. innebär polisen i vissa fall hänvisad tilläratt
beslagsreglerna för kunna inhämta uppgifter behövs föratt som en
brottsutredning. Beslagsförbuden till skydd för särskilt integritets-
känsliga uppgifter och de särskilda bestämmelserna i beslagskapitlet
till skydd för brevhemligheten bör också behållas, de endastäven om

begränsat skydd. Det förtjänar framhållasäven polisensett attger att
befogenhet söka efter information i datorer alltjämt kommeratt att

oreglerad. Till dess särskilda bestämmelser har införts i dettaattvara

1937 15-0448
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eftermed sökapolisens arbetekringproblemenfâr atthänseende,
alltjämt lösasdatabehandlingautomatiskförupptagningarinformation i

praxis.i

informationAnvändande5.2 av

användandefrågornågraavsnittetdet häriUtredningen berör avom
Utgångs-brottsutredning.underinhämtatsharinformation ensom

fårinhämtatharpoliseninformationdenallpunkten är att som
skaffaförpolisen harmetod använtvilken attfritt,användas oavsett

utnyttja vissför polisenförbudBestämmelser attuppgifterna.fram om
har inhämtatsinformationellerinformationintegritetskänslig som

svenskmedöverensstämmelsestå iintehar tidigarevisst sätt ansetts
regler.sådananågrahellerföreslår inteutredningenochrättstradition

finnsdet inteutredningenföljd häravallt attFramför ansersom en
så kalladanvända över-polisenförnågot förbudinföra attskäl att

skottsinfonnation.

Utgångspunkt15.2.

utländska rättssystem,från vissaskillnadtillinte,finnssvenskI rätt
möjlighetermyndigheternas attreglerövergripandenågra om

siganvändapåvidarebefordra eller sättsig och annattillgodogöra av
andraellerrättegångsbalkenivarkenfinnsinformation. Det t.ex.

hurbestämmelsergenerellatvångsmedel, någraförfattningar omom
hjälpmedinhämtatsharinformationhanteraskall avpolisen som

integritetsintressenochanonymitets-skyddatvångsmedel. För att
informationskaffamöjligheterpolisensställeti att genominskränks

ellerkroppsvisitationellerhusrannsakanföretaexempelvis genomatt
utnyttjafritt kanpoliseninnebäratordebeslag. Detföremål attatt ta

finnsreglerinskränkandeVissahar inhämtats.informationall som
sekretesslagen.iframför alltemellertid,

fritt kanutnyttjasfårinformationallinnebärEtt attsystem som
ändå vissaföranledertillämpa,enkelttämligen atttyckas menvara

alldisponerabör kunnapolisenfråga sigkanManproblem. t.ex. om
kanskeDetinhämtats.informationen harhurfritt,information oavsett

informationutnyttjakanpolisenstötandemindre somverkar attvara
hari ställetpolisenOmhusrannsakan.olagliginhämtatshar genom en

avlyssning,tekniskhemligmetod,olagligi sig t.ex.använt en
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framstår det tveksamt det bör stå polisen fritt användasom attmer om
informationen.

Det finns också skäl överväga information bör få användasatt om
vilketi syfte helst. Om det under förundersökning har kommitsom en

fram uppgifter inte har samband med den aktuella brottsutred-som
ningen finns fördet närvarande inget hindrar uppgifterna ändåattsom
utnyttjas, de har betydelse för utredningen någott.ex.om annatom
brott. Frågan huruvida sådan s.k. överskottsinformation skall fåom
användas fritt har tidigare varit föremål för diskussion i olika
sammanhang har inte föranlett lagstiftning. mångaI fall kan detmen
tyckas självklart informationen bör få förutnyttjas utredaatt att ett

Ärbrott. det emellertid fråga information känsligärom som ur
integritets- eller anonymitetssynpunkt det måhändaär tveksamtmer

informationen bör få användas. Det gäller särskilt det frågaärom om
uppgifter inte hade kunnat inhämtas vittnesförhör ellerom som genom

handling innehållande sådana uppgifter inte hade kunnat iom en tas
beslag. I sådana fall kan det ifrågasättas det borde finnas någonom

för polisens möjlighetspärr använda informationen.att
Eftersom information känslig integritets-är eller anonymi-som ur

tetssynpunkt kan användas fritt, har för skydda sådanaattman
uppgifter begränsat polisens möjligheter husrannsakan ochatt genom
beslag få tillgång till uppgifterna. Det har i sin lett till bl.a.tur att
polisen praktiskt aldrig kan husrannsakangöra hostaget t.ex. en
advokat med hänsyn till risken för polisen därigenom får tillgångatt
till skyddade uppgifter. kan ifrågasättasDet inte polisen borde haom

möjligheterstörre husrannsakangöra advokatkontor.att t.ex.
Frågan vilket reglerna i så fallär bordesätt förändras.

Svensk innebär alltså den informationrätt polisen haratt som
inhämtat får användas fritt, vilken metod polisen haroavsett använt
för skaffa informationen. Denna princip ha samband denatt sägs med
fria bevisprövningens princip, vilken innebär vidrätten avgörandeatt

saken kan beakta alla upplysningar betydelse. Trots de tveksam-av av
heter sådant kan leda till, bl.a. med hänsyn till informationett system

inhämtas någon olaglig metod, utredningen intesom genom attanser
finnsdet anledning föreslå allmänt tillämpliga bestämmelseratt om

förbud för polisen utnyttja viss integritetskänslig informationatt eller
information har inhärntats visst Sådana förbud har intesätt.som

Äventidigare stå i överensstämmelse med svensk rättstradition.ansetts
utgångspunkten följaktligen bör densamma fortsättnings-ävenom vara

vis, nämligen all information får fritt,användas kan det ändå finnasatt
anledning åtminstone kort beröra frågan på någotatt börsättom man
reglera polisens använda så kallad överskottsinformation.rätt att
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Överskottsinfonnation5 .2 2
.

informationfårpolisentvångsmedel kan medföraAnvändning attav
föranlettbrottsmisstanke harmed densambandinte har somsom

någotutredningenförhar betydelseingripandet, annatomsommen
begå brott. Förplanerarnågonvisarbrott eller ettattattsom

så kalladutnyttja sådantillåtet för polisendetnärvarande attanses
fåböröverskottsinformationFråganöverskottsinformation. närom

vid riksdagsbe-sammanhang, bl.a.fleraihar tagitsanvändas upp
reglerförslag tillmed197576:202handlingen omnyaav prop.

bet.brottmåliförundersökningvidtelefonavlyssning m.m.
frågansamband därmediLagrådet uttalade197677:JuU20. att om

Underi lag.borde reglerasöverskottsinfonnationutnyttjande av
vilketmeningarolikaemellertidframkomremissbehandlingen om

justitieutskottet ansågEftersomborde ha.lagstiftninginnehåll sådanen
propositionen iavslogsbeslutsunderlagbättrefrågan krävde ettatt

sedanöverskottsinformationanvändningdel. Frågan togsdenna avom
TvångsmedelbetänkandetiTvångsmedelskommittén, somupp av -
begränsningarvissaföreslog1984:54Integritet SOUAnonymitet -

Kommitténs förslagöverskottsinformation.användamöjligheteni att
frittanvändasskullei principöverskottsinformationinnebar omatt

den aktuellaförbetydelsehadeuppgifterfrågadet somomvar
i principöverskottsinformationskullefallI andrabrottsutredningen.

uppgiftenanvändningvidtvångsmedel,användas detbara varsom
uppgiften ieftersökaförfått användashadekommit fram,hade att

departementschefen ienig ochdock inte togKommitténfråga. var
lagregleraförslag rättennågotheller attpropositionen inte attomupp

meningenligt hansdeteftersomöverskottsinformation,utnyttja var en
198889: 124lagstiftningför prop.mindre välsiglämpadefråga som

32.s.
utnyttjahapolisen rättanförttidigare harutredningenSom anses

inhämtats.hardevilketuppgifter, sätttillgängligaalla oavsett
frågaockså detfortsättningsvis, ärgällaprincip bör ävenDenna om

vidtillfällighetframkommitharinformation an-av ensomom
förbudsyfte. Etttvångsmedel i något mot attvändningen annatav
försvaraskunnamöjligenskulleöverskottsinformationanvända som

dockDettvångsmedelsreglerna. ärmissbrukförebyggasätt attett av
metod föreffektivverkligenförbudsådant är atttveksamt ett enom

integritetenpersonligadenskydd förIntressetmissbruk.förhindra av
inskränkning i polisens rättallmännågonföranleda atthellerintebör

utreda brott,förhindra ellersyfteöverskottsinformation ianvända att
integritets-skyddaskälfinnaskandet inteeftersom attsammaanses
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känsliga uppgifter oavsiktligt röjande direkt efter-mot motsom
forskning. Rent faktiskt finns det inte heller några möjligheter att
hindra polisman från i spaningsarbete utnyttja den informationatten

handling innehåller och han redan har tagit del Detsom en som av.
dessutom orealistisktnärmast kräva polisman skallattvore att en

bortse från uppgift han har inhämtat och har betydelse fören som som
brottsutredning. Det torde också omöjligt kontrolleraen attvara om
sådan uppgift något har kommit till användningsätt underen

utredningsarbetet. Sammantaget utredningen därför det inteattanser
finns skäl reglera polisens använda överskottsinformation.rättatt att

5.3 Kopiering beslagtagna handlingarav

Utredningen i detta avsnitt frågan polisen bör hatar rätt attupp om
fritt fotokopiera beslagtagna handlingar och sådana kopior måsteom
bevaras eller de får förstöras.om

5.3.1 Kopiering beslagtagna handlingarav

I utredningens direktiv pekas särskilt på problemet med fråganatt om
fotokopiering beslagtagna handlingar oreglerad. JK:sär beslutav
1978, dnr 1191-77-21 och JO 198283 53. Metoden fotokopieraatts.
beslagtagna handlingar har många fördelar. Av olika skäl kan det ligga
i den enskildes intresse polisen kopierar beslagtaget material, föratt

så möjligt kunna lämna tillbaka originalen. Såatt kansnart t.ex.som
fallet förundersökningen drar på tiden eller det frågaärutvara om om

bokföringsmaterial omgående behövs på företag. Fotokopi-ettom som
ering beslagtagna handlingar har emellertid inte bara fördelar.av
Beslagsreglerna i kap.27 rättegångsbalken nämligen tillämpligaär
endast på den handling har tagits i beslag, inte på kopiorna, vilketsom
bl.a. leder till kontrollsystemet i 27 kap. rättegångsbalken inte bliratt
tillämpligt. Enligt 27 kap. 6 § rättegångsbalken kan den harsom
drabbats beslag begära prövning beslaget.rättens Sedanettav av
beslaget väl har hävts finns dock ingen möjlighet få beslagetatt

inte polisenprövat, eller åklagaren har behållit fotokopiorens om av
de beslagtagna handlingarna se NJA 1977 574. Med anlednings.
härav har Högsta domstolen uttalat polisens åtgärd fotokopieraatt att
beslagtaget material för sedan häva beslaget, inte kan välatt anses
förenligt med grunderna för bestämmelserna begärarätt attom
domstolsprövning beslag, det inte grundas på önskemål ellerav om
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1988 473.beslaget NJAdrabbasfrån denmedgivande s.som av
förfarandehuruvida sådantfrågandockUtredningen ettatt omanser

beslagsinstitutet.syftet medbelysningibörkan accepteras ses av
åtminstoneinnehavarenbeslag innebär detiföremålOm attett tas

möjlighetenoch därmedtill föremåletbesittningenförlorartillfälligt
tillsyftar endastbeslagetprövningdet. Rättensdisponera överatt av
harbeslagetbesittningsrubbningåterställa deneventuellt somatt

detfrån vilkentill denåterställtsföremålet harmedfört. Om togs,
gällerbetydelse. Detdärför ävendomstolsprövningensaknar om

föremåletbeslagtagnatidigarefotografi detskulle hapolisen ett av
kanhandling. Polisenbeslagtagentidigarekopiaeller t.ex.av enen
misstänkttillhörjackautseendet påförvissa sigvilja ensomenom

ibokföringendelviljafotografera ellerden,därföroch ta avperson
bokföringen. Fotogra-kopieradärförochföretagmisstänkt personsen

dentillgång tillpolisentillsyftar endastkopianochfiet att ge
Även skulledetföremålen bärareinformation är varaomav.som

prövadlaglighetbeslagetsfå frågansituationi sådanmöjligt att omen
läm-föremålet harbeslagtagnaoch dethar hävtsbeslagetefter det att

förförbudnågotresultera ikunnainteskulle prövningentillbaka,nats
fotokopianellerfotografietinformationanvända denpolisen att som

inteanfört,tidigare harutredningenförbud har,Sådana somger.
byggerrättstradition,svenskmedöverensstämmelsestå i somansetts

på vilketinformation,använda allfårpolisen oavsettprincipenpå att
inhämtats.den harsätt

dela Högstadärför inteutredningenSammanfattningsvis kan
iinnehålletsäkraåtgärdpolisensuppfattningdomstolens attatt

kanbeslaget, intedärefter hävaförhandlingarbeslagtagna att anses
begärabestämmelserna rättförgrunderna attförenligt medväl om

börbeslag behovsprincipentillMed hänsyndomstolsprövning av
vadomfattning äränkopieras idock inte störrehandlingar som

brottsutredningen.förnödvändigt
intefalli vissainformationkonstaterattidigareUtredningen har att

exempelvisbeslagsreglerna,tillämpningmedinhämtaskan änannat av
delellerbefordranunderbrev är tavilldå polisen öppna avett som

vissapolisen. Isekretessbelagda ävenhandlingar gentemotärsom
tvångsmedelsregler,tillämpaanledningfinnsfall, då det inteandra att

inhämtaoförhindradmeningutredningensenligt attfår polisen anses
ellermyndighetfrånhandlinglånaformlöstuppgifter att enengenom

exempelvisinnehashandling ettfotokopiera avatt somengenom

2 möjlighetinföras någondet börutredningen frågan attavsnitt 9.6.1I tar omupp
väl har hävts.beslagetbeslagsfrågor sedanpröva
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företag eller enskild i avsnitt 9.2.1 går utredningenen person
in på frågannärmare polisen kan ha befogenhet lånaom attanses

bevis och utredningsmaterial. Utredningen vill dock framhålla vikten
dokumenterar vilken information har tillförtsattav man som en

brottsutredning, på vilket det har skett ochsättoavsett oavsett om
tvångsmedel har eller ej. Omanvänts polisen har fått tillgång till en
handling i fotokopia den i beslag, bör det därför framgåutan att ta
lika tydligt det fråga reellt beslag. Det kanettsom t.ex.om var om

lämpligt polisen anteckning beslagsprotokolletgör ellerattvara en
i protokollet husrannsakanöver se JO 198283 42.s.

5.3.2 Förfarandet med kopior

JO har överlämnat beslut till utredningen där bl.a. frågan hurett om
skall förfara med kopierade handlingar beslut 1993-06-tasman upp

22, dnr 1355-1992. Beslutet gäller visserligen kopior sådanaav
postförsändelser har kvarhållits postanstalt med stödsom en av

kap. 927 har intresse beträffandeäven kopior andramen av
beslagtagna handlingar. Av yttrandet i ärendet från Regionåklagarmyn-
digheten i Stockholm framgår det förekommer kopior visaratt att som
sig sakna betydelse för brottsutredningen i vissa fall förstörs efter
beslut åklagaren.av

När försändelse grund förordnande enligt 27 kap. 9 §en av
rättegångsbalken har kvarhållits befordringsanstalt, skallen
förundersökningsledaren omedelbart fatta beslut i beslagsfrågan. Om
det beslutas försändelsen skall i beslag, den ochatt öppnastas
förundersökningsledaren granskar innehållet. Enligt regionåklagarmyn-
digheten hävs beslaget omedelbart förundersökningsledaren efterom

finnergranskning försändelsens innehåll saknar betydelse föratt
utredningen, varefter försändelsen lämnas åter till befordringsföre-

Om meddelandet författat främmandeär språk enligttaget. tas
regionåklagarmyndigheten i stället kopia meddelandet,regelsom en av
vilket på beslagsprotokollet eller i handling. Kopiannoteras annan
lämnas därefter för översättning, försändelsen med originalet tillsluts,
beslaget hävs försändelsenoch återställs till befordringsanstalten. Om
meddelandets innehåll efter översättning sigvisar sakna betydelse för
utredningen beslutar regionåklagarmyndigheten regel kopianattsom
skall förstöras. Regionåklagarmyndigheten anförde vidare i yttrandet

det visserligen inte finns några bestämmelser hur skallatt om man
förfara med kopior meddelanden, sådana kopior visarattav men som
sig sakna betydelse för brottsutredningen borde kunna få förstöras.
Regionåklagarmyndigheten hänvisade avslutningsvis till bestämmelsen
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uppteckningarochupptagningarvilkenenligt24kap.i 27 som
anfördeochskall förstöras,telefonavlyssninghemlig attvidgjorts

handlingar. JOkopiorbeträffandeinförasbordeliknande regler av
behovetuppfattningregionåklagarmyndighetensdelade avom

handlingar ochbeslagtagnakopieringfråganbl.a.reglering avomav
tillärendetdärföröverlämnadekopior ochsådanaförstoring av

Polisrättsutredningen.
handlingarmedförfaraskallför hurUtgångspunkten somman

reglernapolismyndighet, ärhosellertill upprättasinkommer omen
handlingallmänhandling ärbeslagtagenEnhandlingar.allmänna en

tillinkommendå denbemärkelsetryckfrihetsförordningensi anses
Fråganstycket TF. är§ första62 kap.polismyndigheten om en

det haroriginalet sedanvilkenhandling, ersättersådankopia av en
handling.allmänbetraktaocksååterlämnats, är att ensom

ellereller bildskriftiframställningdvs.handling,En enen
meduppfattaseller sättavlyssnaskan läsas, annatupptagning som

tryckfrihetsför-stycketförsta§2 kap. 3enligthjälpmedel,tekniskt är
ochmyndighethosförvarasdenallmänordningen att omsomanse
hosupprättadtill ellerinkommen§eller 7enligt 6 är att anse som

handlingtillställning ärmåsteförstamyndighet. Det ta om enman
harmyndighetenmyndighet, ävenförvarad hoskan omenanses

kopia. Avhar kvaroch baraoriginalhandlingenåterlämnat en
handling,förstaför detframgår§kap. 3 atttill 2förarbetena en

förvarad hoskanförhållanden,vissaunderåtminstone enanses
myndighetensig hosbefinnerfysisktintedenmyndighet även om

handlingocksåkans.l22. Det197576:16O attnoterasprop. en
myndigheter sigtänkaMan kanflerahos t.ex.förvaraskunnaanses

harmedanoriginalihandlingenförvararmyndighet annanenatt en
handling-kopiafåtthartredjeochavskriftitill dentillgång avenen

förvarings-ställningintamyndigheterdessaSamtliga somansesen.
skyldiga prövaocksåföljaktligen attochmyndigheter envaraanses

Bohlin 73. Detta synsätthandlingenutlämnandebegäran s.avom
omständighetendenmedvälmening attutredningensenligtstämmer

hand-betraktasliknandeADB-upptagningar och somnumeraäven
härige-eftersombemärkelse,tryckfrihetsförordningensilingar man

sådant ärinformationsinnehålletdetklargjort ärhar somsomattnom
Offentlig-Holmberg-Ryman,jfrinformationsbärareninteintressant,

198889JO10uppl.14myndigheterna, samtochhetsprincipen s.
meningutredningensenligt attdettatyderSammantaget250. ens.

3 anmärktajämte där280Bohlin,cit.handlingarBohlin, AllmännaAlfSe s.
rättsfall.
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beslagtagen handling skall förvarad hos polismyndigheten ävenanses
sedan beslaget har hävts och originalhandlingen har lämnats åter till
den från vilken den det finns kvar kopia handlingentogs, om en av
hos myndigheten.

För sådan kopia skall allmän handling krävs vidare,att en vara en
enligt 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen, den enligtatt

eller6 7 § i kapitel inkommenär till ellerattsamma anse som
upprättad hos myndighet. En handling enligt 6 § inkommen tillanses

myndighet, den har anlänt tillnär myndigheten eller kommiten
behörig befattningshavare till handa. En handling i beslagtassom av

polisman torde därför inkommen så polismannen harsnarten anses
fått den i sin besittning. Enligt 7 § handling upprättad näranses en
den har expedierats eller det ärende till vilketnär den hänför sig har
slutbehandlats hos myndigheten eller, handlingen inte hänför sigom
till visst ärende, den har justeratsnär myndigheten eller annatav

färdigställts. Frågan kopiasätt beslagtagenär handlingom en av en
blir allmän handling först då den kan upprättad i tryckfrihetsför-anses
ordningens mening, eller den allmän handlingär attom anse som
redan det skälet den bara ytterligareutgör exemplaratt ettav av en
handling redan allmän. För detär talar framförsynsättetsom senare
allt den omständigheten tryckfrihetsförordningens bestämmelseratt

utgå från det informationsinnehållet i skriftlig fram-ärattsynes en
ställning eller ADB-upptagning intressant, inte informations-ärsom
bäraren sådan jfr Bohlin 79. Skulleäven kopiasom s. en av en
beslagtagen handling inte bli allmän handling förrän den kunde anses
upprättad, då förundersökningsprotokollet färdigställt, skulleärt.ex.

dessutom kunna kringgå reglerna allmänna handlingarman om genom
kopiera beslagtagen handling, häva beslaget och âterlämnaatt en

originalet. förtjänar ocksåDet påpekas polisen inte alltid iatt att tar
beslag sådana handlingar har betydelse för brottsutredning.som en
Det förekommer exempelvis polisen formlöst kopioratt tar emot av
handlingar kan innehålla information betydelse förantassom av
utredningen. Dessa kopior blir allmänna handlingar så de harsnart
inkommit till polismyndigheten. Det anmärkningsvärt ivore om man
fråga handlings offentlighet skulle skillnad mellan sådanagöraom
kopior handlingar och kopior har framställts på polismyndig-av som
heten. Sammantaget utredningen därför polisenattanser en av
framställd kopia beslagtagen handling regel torde böraav en som
betraktas allmän handling, beslaget sedermera hävsävenensom om
och originalet återställs till den ursprunglige innehavaren.

En allmän handling skall i princip bevaras för framtiden. Enligt
§ arkivlagen12 1990:782 får statlig myndighet dock under vissaen

förutsättningar avhända sig allmänna handlingar, bl.a. attgenom
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gallra dem.ellerarkivmyndighetdem tillöverlämna attgenomen
enligt 10 §myndigheter får dockstatligahandlingar hosAllmänna

gallras endast iarkivförordningen 1991:446§arkivlagen och 14
sådantRiksarkivet påbeslutmed föreskrifter ellerenlighet samt ettav

handlingar ochdel allmännatillgodoser rättensätt att taatt avman
Enligtarkivlagen.information 10 och 3behovrättskipningens av
skulleföreskrifteringa sådanaRiksarkivet finns detuppgift från som

beslagtagnagallra kopiorför polisendet tillåtetgöra utatt av
handlingar.allmännadessa betraktai den månhandlingar, är att som

arkivmyndighet fåröverlämnande tillgallring ochFörutom engenom
allmäninte avhända sig§ arkivlagenmyndighet enligt 12statlig en

beslutefter särskiltförfattning ellermed stödhandling änannat avav
skall docklånhar fått handlingarmyndighetOmregeringen. somen

återställas.handlingarna givetvislånadede
ochpolismyndigheteninkommit tillharhandlingEn somsom

får följaktligenhandling,därför allmänförvaras där, och är ensom
inkommit ihandlingen harlag,stöd iinte förstöras oavsettutan om

hosgälla dentorde fåeller i kopia. Detsammaoriginal omanses
beslagtagentidigarekopian harförvaradepolismyndigheten ersatt en

stödinte få förstörasalltsåkopia tordeoriginalhandling. En sådan utan
beslagtagetinte. Omför närvarandefinnsSådant lagstödi lag.

börkopior bokföringenharbokföringsmaterial ut-ersatts avav
deförstöras,inte fårkopiorna ävendärförgångspunkten att omvara

börDetsammaför utredningen.betydelseskulle visa sig saknasenare
harenskild handlingnågonellerbeslagtaget brevgälla ett annanom

kopia.ersatts av en
TvångsmedelbetänkandetiTvångsmedelskommittén föreslog -

kopiorregelgenerell1984:54Integritet SOUAnonymitet attomen-
skulle förstöras.förutsättningarvissahandlingar underbeslagtagnaav

lagregleraförslagkommitténssamband medhadeFörslaget, attsom
emellertid inte prop.godtogsöverskottsinforrnation,utnyttjarätten att

finns det inteuppfattningutredningensf.. Enligt321988892124 s.
beslagtagnakopiorgenerella reglerinföraheller skäl attatt avom

allmännautsträckning deiförstöras den utgörfårhandlingar även
tillgång tillfåkunnaintressetdet allmännahandlingar, eftersom attav

eventuella intressepolisenshandlingarsådana än attväger tyngre av
försaknar intressehandlingarmedsigkunna göra ensomav

integritetskänsligintresseenskildesbrottsutredning. Den attav
möjligennödvändigt, skullevadspridsinformation inte ärän sommer

ellervissakopiorreglerborde införatala förkunna attatt avomman
regler tordeSådanaförstöras.skallhandlingarbeslagtagnaalla

sprids.informationhindraeffektivt kunnapåemellertid inte sätt attett
från ipolisenhindramöjligheteringafaktiskt finns det attRent att
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spaningsarbetet utnyttja den information handling innehållersom en
och polisen redan har tagit del finnsDet inte heller någrasom av.
rättsliga möjligheter hindra åklagaren från åberopa vadatt att
handlingarna innehåller. Trots det skulle det den enskildes synpunktur
ändå kunna fördel polisen inte har kvar kopior in-attvara en av
tegritetskänsligt material. Frågan det med hänsyn härtill finnsär om
anledning införa bestämmelse kopior brev ochatt att t.ex.en om av
liknande handlingar i vissa fall skall förstöras.

Regionåklagarmyndigheten i Stockholm anförde i det tidigare
nämnda yttrandet till JO bestämmelser liknande dem i 27 kap. 24 §att
rättegångsbalken borde införas beträffande kopior handlingar. I denav
nyssnämnda paragrafen föreskrivs upptagningar och uppteckningaratt

har gjorts vid hemlig teleavlyssning skall bevaras i de delar de ärsom
betydelse från utredningssynpunkt. Då förundersökningen harav

nedlagts eller avslutats eller, åtal har väckts, då målet slutligt harom
avgjorts skall de enligt paragraf emellertid förstöras. Regelnsamma

enligt förarbetena föranledd intressetär material frånattav av
avlyssning inte skulle bevaras i utsträckning och under längrestörre
tid nödvändigt 198889:124prop. 69.än Departementschefens.
anförde dock i propositionen det ofta kunde svårt bedömaatt attvara
vilka uppgifter verkligen betydelse för utredningen och attsom var av
det därför oundvikligt upptagningar kunde komma iatt attvar sparas

utsträckning kunde visastörre sig påkallat.än som senare
Då det gäller regeln i 27 kap. 24§ rättegångsbalken finns det

inledningsvis anledning framhålla upptagningar ochatt att upp-
teckningar telefonsamtal, vilka har framställts polisen, inte skallav av

allmänna handlingar förrän förundersökningen harutgöraanses
avslutats eller, handlingarna ingår i förundersökningsprotokollet,om
då detta har färdigställts Corell m.fl., Sekretesslagen, 3 uppl. 117s.

Bohlin 150. Bestämmelsen i kap.27 24 § gäller enligtsamt s.
förarbetena inte till den del upptagning eller uppteckning harsom
tagits in i förundersökningsprotokollet 198889:124prop. 69 ochs.

dess färdigställande har blivit allmän handling. för-Isom genom
undersökningsprotokollet skall enligt första22§ stycket förunder-
sökningskungörelsen in allt sådant har förekommit undertas som
förundersökningen betydelse för målet. Handlingar saknarav som
betydelse behöver således inte i förundersökningsprotokolletin ochtas
blir därmed inte heller allmänna handlingar. fårDet gälla ävenanses
uppteckningar och upptagningar telefonsamtal, i den mån de inteav
har betydelse från utredningssynpunkt. Sådana upptagningar och
uppteckningar bedöms frånsakna betydelse utredningssynpunktsom
skulle därför, uttryckligt lagstöd, få förstöras. Bestämmelsenäven utan

Äveni 27 kap. 24 § innebär de integritetsskäl skall förstöras.att av

203



informationanvändandeInhämtande och SOU 1995:47av

förunder-skall förstörasuppteckningar närochupptagningarandra
målet haråtal väckts,eller,avslutatsnedlagts ellerharsökningen om
förunder-tagits in idel de hartill dendock inteslutligt,avgjorts

betydelse förhaftde hadeltill densökningsprotokollet, dvs. anses
Bestämmelsen i 27 kap.förundersökningskungörelsen.målet 22 §

integri-visstförstöraskyldigheträttegångsbalken§24 att aom
gällaintehuvudalltsåmaterial övertetskänsligt taget upp-synes

allmänna hand-den del detill utgörupptagningarteckningar eller
lingar.

bestämmelseinförasdet börtveksamtdetUtredningen enomanser
vissaintegritetsskäl förstöra ävenför polisenskyldighet att avom
Vadhandlingar.allmännabetraktasböratordehandlingar somsom

påintedenbestämmelsesådan ärframför allt talar ettattemot ensom
utnyttja den in-frånpolisenhindraskulle kunnaeffektivt attsätt

inte hellerenskilde kaninnehåller. Denbrevformation ettsom
minnesan-ellerkopiorytterligareinte harpolisenkontrollera t.ex.att
det enligtinnehåller. Allmänt ärhandlingenvadteckningar settom

börtveksamtmycketuppfattning dessutomutredningens om man
material, vilkabeslagtagetkopiorförstöra sådanapolisentillåta att av

sådanaskulle tillåtaändåOmhandling.allmän attkaraktärhar manav
myckethandlingargälladet endastbordeförstördeskopior av

försändelserkopiordock inte barakaraktär,integritetskänslig somav
Regionåklagarmyn-jfrbefordringsföretaghosi beslagtagitshar ett

kanandra handlingarfinnsJO. Detyttrande till ävendighetens som
dagboksanteck-privatbrev,integritetskänsligaväl så t.ex.ettsomvara

handlingarkopioromfattadebestämmelseEnningar. t.ex. avavsom
svårbliemellertidskulleartintegritetskänslig attytterstsärskilt

ogörligt avgränsadettorde i närmasteDet atttillämpa. envara
kopior vissaförstörapolisenskyldighet förbestämmelse att avom

hand-integritetskänsligaträffar deden delssåhandlingar mestatt
intressedet allmännasinskränkaonödigtvis attlingarna avattutan

intressettillgodoserdelsskall bevaras,handlingarallmänna av
skullebestämmelsesådanregler. Entillämpbarapraktiska och

omfattaskullebaradeni så måttobli inkonsekventdessutom att
tillinkommerHandlingarhandlingar.beslagtagnakopior somav

denskulle, ihandlingarlånadekopiorkopia ochipolismyndigheten av
få förstöras.således intehandlingar,allmännautsträckning de utgör

Även skallhurbestämmelserinföraviljaskulle manomom man
in iregler intesådanaskullekopiorsådanaförfara med passa

polisensbestämmelserbland allmännabeslagskapitlet, utan omsnarare
Sammanfattningsvisinformation.utnyttjaochinhämtabefogenhet att

reglerinföraskälfinnsdärför det inteutredningen att vareattanser
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befogenhetsig eller skyldighet för polisen förstöra kopiorattom av
beslagtagna handlingar.
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6 Husrannsakan liknandeoch

undersökningar

Avsnitt 6 behandlar sådana tvångsmedel kan olikasägas utgörasom
former intrång i den i Europakonventionen föreskrivna tillrättenav

förskydd hemmet, undersökningar bostäder och kontorsloka-t.ex. av
liknandeler, och tvångsmedel, visserligen kanske inte alltid kansom

betraktas intrång i till skydd för hemmet, irätten vartsom men som
fall intrång deni allmänna till skydd för privatlivet,utgör rätten t.ex.
undersökningar bilar och andra fordon eller väskor, lådor, skåpav av
och andra förvaringsutrymmen. avsnittI 6.1 utredningentar upp
frågan hur dessa tvångsmedel indelasbör med hänsyn till detom
integritetsintrång de innebär. I avsnitt 6.2 diskuterar utredningen i
vilka syften undersökningar företasbör och i avsnitt 6.3 förut-
sättningarna för olika former undersökningar.av

6.1 Indelningen tvångsmedlenav

detta avsnitt utredningen fråganI hur tvångsmedel kantar upp om som
olika former intrång i till skydd försägas utgöra hemmet ochrättenav

liknande tvångsmedel, indelasbör med hänsyn till det integritetsin-
trång de innebär. Utredningen sådana tvångsmedel kan delasattanser

två förstai vilka den omfattar de integri-mestupp grupper, av
tetskänsliga ingripandena och den andra de mindre känsliga.gruppen
Till de integritetskänsliga undersökningarna, för vilka demest

villkoren bör gälla, undersökningarsträngaste bör räknas i hus, rum
och andra liknande i byggnader ochexempelvisutrymmen transport-
medel undersökningar slutna förvaringsutrymmen. Till desamt av
mindre integritetskänsliga undersökningarna, vilka bör kunna få
företas mindre villkor, bör höra undersökningarstränga allmäntav
tillgängliga undersökningar förvaringsutrymmenutrymmen, av som
inte slutna och undersökningar områden utomhusär inte ärav som
allmänt tillgängliga. Utredningen föreslår begreppet husrannsakanatt

språkliga skäl med begreppet undersökning samlandeersättsav som en
beteckning för de här nämnda tvångsmedlen.
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Inledning6. l 1
.

liknande tvångsmedel finns i 28husrannsakan ochBestämmelser om
paragraferna, derättegångsbalken. de tvâ inledandekap. I ärsom

husrannsakan i hus, eller slutetcentrala i kapitlet, regler om rumges
specialbe-finns det i 28 kap. 2 §förvaringsställe. Dessutom a en

i transportmedel vid misstankestämmelse husrannsakan ettomom
i lokalerSärskilda regler husrannsakanmycket allvarligt brott. om

butiker,tillgängliga för allmänheten,är t.ex. restauranger,som
tagitsSOU 1938:44 329, harkaféer, och biograflokalerteater- s.

husrannsakan ibestämmelse omfattarin i 28 kap. § Samma3 även
.

ellertillhåll för lösdrivare eller förbrytarelokaler plågar utgörasom
plågar uppköpas ellerdär sådant gods, eftersökes, mottagas somsom

ii § får husrannsakan skesådana lokaler 3pant. l ävenavsessom
finns slutligenoch §§. I 28 kap. 10 §fall i 1 2änannat som avses

ställen i Bestäm-undersökningar andra 1regler sägsän somom
fabriksomrâden,gärdsplaner,avsedd omfatta exempelvismelsen är att

1938:44byggnadsplatser SOUoch liknande upplagbrädgårdar samt
får företas isådana områdenUndersökningar på330. sammas.

betraktasändå inte avsedda§§,syfte i och 21 ärsägs attmensom
husrannsakan.som

indelade medtvångsmedlen i gällandestraffprocessuella rättDe är
intrång olika skyddade intressen. Defrån de iutgångspunkt att avser

rättegångsbalken kan i deti 28 kap.tvångsmedel regleras avseen-som
intrångolika formerinnefattardet dedet hasägas gemensamt att av

hem och sinoch familjeliv, sittskydd för sitt privat-i tillrättenvars
framför allti Europakonventionen. Detkorrespondens artikel 8:1 är

bestämmelsernaför hemmet inskränkstill skyddrätten omgenomsom
undersökningar.och liknandehusrannsakan

i Europa-i meningför privatlivet, dentill skyddRätten som avses
mycketklart avgränsadkonventionen, inte rätträtt,är utan avenen

188.Daneliusolika delarmängdvilken omfattarallmän art, s.en
frediinnefattar lämnasdetallmänt kan rättRent säga attatt enman

element189. Ett viktigtangelägenhetergäller privata a.a.detnär s.
skydd för hemmettillskydd för hemmet. Rättentillär rätten avser

därockså den platsfaktiskt bor,hus därinte bara det utanpersonen
200. Dessutomverksamhethuvudsakliga a.a.sinutövar s.en person

affärs- och kontorsloka-praxisEuropadomstolensomfattas enligt även
Europadomstolenvilket enligtför privatlivet,till skyddler rättenav

ochprivatlivmellanmotiverat dels gränsenär att personsenav
skydd sigbehovetflytande, dels göryrkesliv kan att avavvara

i egentligdå fråga hemfall detlika starkt i dessagällande är omsom
Tyskland,i fallet NiemitzEuropadomstolens dombemärkelse se mot
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251-B.1992-12-15, Aser. nr.
vidböravsnitt 4.3. ltidigare har anfört seutredningenSom man

från det intressefortsättningsvis utgåtvångsmedelindelningen ävenav
tvångsmedelsådanaBestämmelsertvångsmedel kränker.varje omsom

till skydd föriolika former intrångkan rättenutgörasägas avsom
kontorslokaler, börbostäder ochundersökningarhemmet, t.ex. av

regler börmed dessasammanföras. Tillsammansmöjligtdärför om
tvångsmedel,liknandereglerförsöka samordnaockså somomman

tillintrång ibetraktasinte alltid kan rättenvisserligen kanske som
allmännaintrång i denfalliskydd för hemmet, utgörvartmen som
bilar ochundersökningarprivatlivet,till skydd förrätten t.ex. av

förvaringsutrym-skåp och andraväskor, lådor,fordon ellerandra av
fysiska integritetendeninkräktarTvångsmedel närmastsommen.

förtill skyddeller ii äganderättenintrång rätteneller utgörsom
för sig.emellertid regleraskorrespondens bör

börutgångspunkt från dettamedtvångsmedelDe resonemangsom
den gradmed hänsyn tillolikain ibör delassamordnas avgrupper

avsnitt 4.3.1. Deinnebära sede kanintegritetsintrång sägas mest
underfå företasvilka inte börtvångsmedlen, änkränkande annat

desamordnas. Ibör såledesförutsättningar,förhållandevis stränga
för kravetfå stå tillbakai högre gradeffektivitetsintressetfallen bör

skyddrättsligtfall intressetkanintegritetsskydd. I andrapå mot ettav
tillledavilket möjligen kanmindre,betydligtingripande attvara

mindreSådanai utsträckning.tillgodoseseffektivitetsintresset större
situationer, börtillåtas i flerkunnaböringripandenkränkande som

sig.föroch reglerasdärför samordnas
intrång ikan betraktasingripanden rättenexempelSom somsom

undersökningartidigareutredningenhar nämntskydd för hemmettill
tvångs-liknandeexempel påkontorslokaler ochbostäder och somav
väskor,fordon ellerbilar och andraundersökningarmedel, avav
mindreliknande,Vissaförvaringsutrymmen.skåp och andralådor,

ifrågasät-det kankaraktäremellertid sådanåtgärder haringripande att
tvångsmedelsådanabetraktashuvud kande över taget somtas somom

privatliv. Enhem- ochskydd förintrång i tillkan rättenutgöraanses
till-allmäntvilket inteområde utomhus, ärundersökning ettav

eftersom dettvångsmedel,allmänhet betraktasbör igängligt, ettsom
rättssfär. Ensigingripande riktarfråga motär ett annanssomom

sådanteller körgårinnefattar polisman överåtgärd bara ettatt ensom
frågadet börinte sådantorde dockområde, art att varaansesvara av

kanåtgärdenintebemärkelse,egentligtvångsmedel iett omensom
sådanbedömningenförAvgörandemedföra skada.beräknas enav om

tvångsmedelsanvändningformåtgärdliknandeeller någon utgör aven
företasåtgärdsyfte. Enåtgärdensframför alltej, böreller somvara
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i brottsutredande syfte, undersökning för efter-t.ex. tomten av en
sökande spår efter den misstänkte gärningsmannen, bör enligtav
utredningens mening betraktas tvångsmedel. Om polismanettsom en
endast under fullgörandeöver någontomtpasserar en av annan
tjänsteuppgift, får det betraktas led i den tjänsteupp-närmast ettsom

Ävengiften och inte tvångsmedel. det inte kan betraktasettsom om
egentligt tvångsmedel mark, börväg överett att tasom annans en

sådan åtgärd, med hänsyn till bestämmelsen i 12 kap. 4 § brottsbalken
olovligt tagande inte företas uttryckligt stöd i lag.väg, Iutanom av

många fall torde dock polisman med stöd sin befogenhet atten av
använda våld 10 § polislagen kunna beträda mark i de fall detannans
behövs för han skall kunna fullgöra tjänsteuppgift.att en

6.1.2 Undersökningar hus, liknandeoch utrymmenav rum

De centrala bestämmelserna husrannsakan finns i 28 kap. 1 ochom
2 §§ rättegångsbalken, där förutsättningarna för husrannsakan i hus,

eller slutet förvaringsställe Förutsättningarna förrum anges.
husrannsakan i sådana formerför andraär strängare änutrymmen av
undersökningar regleras i kapitel. Uppräkningen desom samma av

i vilka husrannsakan får företas dessamed stödutrymmen av
bestämmelser, hus, eller slutet förvaringsställe, infördes irum
rättegångsbalken på förslag Processlagberedningen. Tidigare hadeav
det, i 1933 års tvångsmedelslag, saknats bestämmelser om var
husrannsakan fick företas. För husrannsakan skulle kunnaatt av-

från andra liknande undersökningsåtgärder, beträffande vilkagränsas
mindre förutsättningar borde gälla, ansågstränga Processlagbe-
redningen det borde bestämmelser husrannsakanatt upptas om var
kunde verkställas SOU 1938:44 328. Med avsågsuttrycket huss.
enligt Processlagberedningen inte bara bostadshus, andraävenutan
byggnader, såsom ekonomi- och uthusbyggnader, fabriker och
magasin, och med uttrycket kontors- och lagerlokaler, hytterävenrum
och på fartyg. Som slutet förvaringsställe borde enligt Processlag-rum
beredningen betraktas stängd bil kassafack i bank. Mant.ex. samt

ha uppfattat integritetsintrånget vid undersökningarstörstsynes som
i somkunde hus, eller förvarings-slutetutgörautrymmen anses rum
ställe, varför förutsättningarna för sådana undersökningar borde vara

för undersökningarsträngare områden utomhus.än t.ex. av
Utredningen i likhet med Processlagberedningen attanser en

undersökning inomhus i allmänhet måste betraktasett utrymmeav som
betydligt integritetskränkande undersökning omrâdeän ettmer en av
utomhus. Förutsättningarna för polisen skall få genomsökaatt en
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förutsättningarna fördärför regelbyggnad bör änsträngaresom vara
emellertidkanfå undersökas. Detutanför byggnaden skallområdetatt

integritets-behandlas lika iinomhus börallaifrågasättas utrymmenom
mellanskillnadfinns anledningdet görahänseende eller attom

för sigi ochkanolika Manundersökningar attantautrymmen. enav
uppfattasi allmänhetbostadundersökning mersompersonsav en

affärslokal.undersökningintegritetskränkande än t.ex. enaven
skiljaalltid gårintedetdock konstateratEuropadomstolen har attatt

affärsloka-ochyrkeslivprivatliv och hansmellanklart atten persons
artikelden iomfattashärtill börmed hänsynbl.a.och kontorler av
fallethemmetskydd förstadgade tillEuropakonventionen8 i rätten
31. I§§ 29251-B,1992-12-15, ATyskland,Niemitz mot ser. nr. -

advokatkontor,husrannsakangälldeNiemitz,fallet ettensom
Europadomstolen bl.a.:anförde

possibleconsiderdoesThe Court tonot necessaryor
of privateof the notiondefinitionexhaustiveattempt an

limit therestrictivebewouldlife. However, totoo
livethe individualin whichcircleinnernotion to mayan

therefromexcludeandlife he choosespersonalhis toasown
within thatencompassedworldoutsidetheentirely not

compriselife alsoprivateforcircle. Respect tomust a
relationshipsand developestablishrightdegree thecertain to

beings.humanwith other
possible drawbealwaysalso,this toIn notcontext may

relatedactivities whichsincedistinctions,precise to aare
conducted fromwell bebusinessprofession amayor

activities whichandresidenceprivate notpersons soare
commercialofficecarried inwell berelated oranonmay

andhomewordsofinterpretation theApremises. narrow
risk ofthetherefore give risedomicile could to same
of theinterpretationofinequality treatment as a narrow

theinterpretgenerally,life... Morenotion of private to
certainincludinghomelife andprivatewords as

would bepremisesactivitiesbusinessprofessional oror
Articleofandessential objectwith theconsonant purpose

interferencearbitraryindividual againstthenamely protectto
authorities.publicby the

påhusrannsakansåledes ettEuropadomstolen t.ex.Enligt utgör
Medför hemmet.skyddtillintrång iocksåadvokatkontor rättenett

lagstiftningensvenskaför denutgångspunktenhärtill börhänsyn vara
privatliv iochhemskyddförtjänaryrkeslivet meratt somsamma
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inskränkt bemärkelse. Visserligen kan det åtminstone i del fallen
skillnad i integritetshänseende mellan husrannsakanantas ivara en en

bostad och husrannsakan i vad Europadomstolen kallar professio-en
nal business premises, kontor eller affärslokal.t.ex. ettor en
Allmänt torde skillnaden emellertid inte så detsett ärstor attvara
motiverat införa olika förutsättningar för sådana ingripanden.att
Europadomstolen har också pekat privatliv och yrkesliv ofta äratt
starkt förknippade med varandra sådant det inte gårsättett att att
hänföra privatlivet uteslutande till visst medan yrkeslivetett utrymme,

hänföraskan till något finnsDet därför betydandeannat utrymme. en
risk för lika fall kommer behandlas olika skiljer påatt att om man
förutsättningarna för husrannsakan i bostäder och husrannsakan på
kontor eller i affärslokaler.

Alla lokaler där yrkesverksamhet torde emellertid intesorters utövas
lika skyddsvärda. Sett integritetssynpunkt torde i störrevara ur man

utsträckning kunna husrannsakan i lagerlokal elleracceptera t.ex. en
fabriksbyggnad i kontorsrumän eller omklädningsrumett t.ex. etten

i fabrik. Det dock tveksamtär skillnaderna i integritetshänseen-en om
de så det finnsär behov skilda regler för husrannsakanstora iatt av
olika sådana lokaler. Med hänsyn härtill och till detyper gräns-av
dragningssvårigheter kan uppstå, utredningen husrann-attsom anser
sakan i bostäder och i andra i byggnader bör få ske påutrymmen

villkor.samma
Bestämmelserna i 28 kap. ochl 2 omfattar inte bara hus-

rannsakan i byggnader, också husrannsakan i hytter ochutan t.ex.
andra på fartyg SOU 1938:44 329. I integritetshänseenderum s.
finns det enligt utredningens uppfattning inte skäl skillnadgöraatt
mellan i byggnad och ombord fartyg.t.ex. ettrum en rum
Undersökningar för bostadsändamål och andra liknandeav rum

bör därför företas på villkor detutrymmen äroavsettsamma om
fråga i byggnad eller någon Somutrymmen annanstans.om en
exempel på sådana bör jämställas med iutrymmen som rum en
byggnad förutomkan, de Processlagberedningen angivna, ocksåav

bostadsutrymmen i husvagnarnämnas och husbilar, flygplanskabiner,
tågkupéer, i bussar och förarhytten ipassagerarutrymmen t.ex. en
lastbil.

Sådana i vilkatransportmedel, förareavsedda för ellerärutrymmen
bör följaktligen undersökas på villkorpassagerare, samma som

liknande i bostad. Det kan dock ifrågasättasutrymmen t.ex. en om
detsamma bör gälla för andra iäven transportmedel,utrymmen t.ex.
bagage- eller En undersökning imotorutrymmen. motorrummetav en
bil innefattar visserligen mindre integritetsintrångavsevärt änett en
undersökning bostad, det frågaäroavsettav en persons om om en
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mellanSkillnadenbåt.ombordexempelvisbostad i hus ellerett en
kupénoch själva ärbils bagageutrymmeundersökning enaven

integritetshänseen-Skillnaderna iliten, någon.ganskadäremot ensom
transportmedeli ärundersökningar i olikamellande utrymmen

integritetsin-bakgrundså endastvisserligen inte motattstora avman,
olika under-skilja dekunnanaturligt skullesätttresset, ett

ochhus,undersökningbestämmelseåt. Ensökningarna rumavom
omfattaendastsystematiska skälbör dockliknande utrymmen av

medföreter likhetertransportmedelisådana ett rumutrymmen som
kabiner. Ut-ochhytteri byggnader,och andra t.ex.utrymmen

detta börhuruvidatill fråganavsnitt 6.3iredningen återkommer om
undersökning.förför förutsättningarnabetydelsenågonha

tillgängligaallmäntUndersökningar6.1.3 utrymmenav

Även iliknandeoch andraundersökningar utrymmenav rumom
frågadetvillkor, ärfå företas påbörprincip oavsett omomsamma

anledningfinns detnågonbyggnad elleri attannanstans,utrymmen en
för sådanaundantagmån böri vissinte göraöverväga om man

tillgängliga.allmäntärutrymmen som
hus-regelfinns särskildrättegångsbalken3 §28 kap.I omen

butiker,för allmänheten,tillgängligai lokalerrannsakan är t.ex.som
1938:44biograflokaler SOUochkaféer, teater-restauranger,

2i ellerändamål, lfår förlokaler sägssådana329. I soms.
innebärfall där avses. Detjämväl i änske atthusrannsakan annat

finnasmåstevisserligenskall få företas,husrannsakanfördet, att
intebegåtts, det krävsharbrott attanledning ettanta attatt men

3 §28 kap.med stödHusrannsakansvårhetsgrad.vissbrottet är avav
Det krävsbötesbrott.vid misstankeförekommafår således även om
synnerligfinnseller detmisstänktnågon skäligenhellerinte är attatt

avsedda resultatetdettillingripandet skall ledaanledning att attanta
måstedockdethävdatJO har28:11.Rättegångsbalken atts.

grundobjektivpåomständighetereller fleraföreligga gersomen
brottsutred-vissbetydelse förantagande någottillanledning att enav

f..96199394JOaktuella lägenhetenanträffas i denskallning s.
motsvarandeJO på sättenligthusrannsakan fordraspersonell attVid

rimligttillanledningomständighetföreligger någon ettdet som ger
i lägenheten.eftersökte finnsdenantagande att

tillgängligaundersökningar allmänthänsyn till utrymmenMed att av
integritetsinträngmindre äninnefattafårgenerellt ettsett anses

under-börliknandeochandraundersökningar utrymmen,rumav
fortsättningsvis fåtillgängliga ävenallmäntsökningar utrymmenav
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företas på mindre villkor.stränga En bestämmelse undersökningom
allmänt tillgängliga bör dock liksom för närvarandeutrymmenav

endast omfatta de delar byggnad eller transportmedel tillettav en
vilka allmänheten har tillträde. Var går mellan allmäntgränsen
tillgängliga och privata kan visserligen svårtutrymmenmer attvara
bedöma, det avgörande bör enligt utredningens mening hurmen vara
starkt integritetsintresset sig gällande igör det enskilda fallet. Några
generella kriterier för bedömningen kan dock inte ställas Ettupp.
hotellrum upplåtet till börär dock inte omfattasgästsom en av en
bestämmelse undersökning allmänt tillgängliga SOUutrymmenom av
1938:44 329. En sovkupé tåg eller uthyrd hytt påetts. etten
kryssningsfartyg bör inte heller falla under sådan bestämmelse,en
medan på tåget, fartygets matsal och andrarestaurangvagnen ut-

allmänt tillgängliga förär kanrymmen som passagerarna anses vara
mindre skyddsvärda. Frågan vilka villkoren för undersökningar iom
allmänt tillgängliga bör utredningenutrymmen närmaretarvara upp
i avsnitt 6.2.

6.1.4 Undersökningar s.k. tillhållav

I 28 kap. 3§ rättegångsbalken finns särskilda bestämmelser för
undersökning inte bara i lokaler allmänt tillgängliga ocksåär utansom
för lägenheter plågar tillhåll för lösdrivareutgöra eller för-som
brytare eller där sådant gods, eftersökes, plågar uppköpas ellersom

pant. sådanaI lokaler får för ändamål, imottagas sägssom som
1 eller 2 husrannsakan ske järnväl i fall där avsesänannat
angående tolkningen bestämmelsen, avsnitt 6.1.3.av se

Då bestämmelsen infördes ansågs de s.k. tillhållen ha mindre
skyddsvärde andra lokaler inteän allmänt tillgängliga.ärsom
Processlagberedningen anförde SOU 1938:44 119:s.

föreliggerDet otvivelaktigt behov för de med utredningarett
brott sysselsatta myndigheterna under mindre strängaattav

förutsättningar kunna företaga husrannsakan i lägenheter av
angivet slag. Erfarenheten visar, undersökningattovan en

i dessa lokaler mycket ofta leder till uppklarande ettav
förövat brott eller till återskaffande egendom,av som genom
brott förlorats. På grund förhållandenas utgörnaturav en
husrannsakan i dessa lägenheter oftast heller något
synnerligen kännbart ingrepp i någons intresse. Ur denna
synpunkt därför betänklighetmöter medgivamot att en
utsträckning i de angivna hänseendena befogenheten attav
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verkställas ifåHusrannsakan börhusrannsakan.företaga
oberoende brottetsför utredning brottlägenheterdessa avav

beskaffenhet.

betraktaskanför slags lokalervad detFrågan ärär somnumerasom
naturligtvis interäckerförbrytare. Detför lösdrivare ellertillhåll

Uttrycketstraffadetidigarelägenhet bebosatt personer.aven
möjligenluffare, i dagbl.a. kantidigare avsåglösdrivare, ansessom

bostad ochstadigvarandefast arbete ochsaknaromfatta personer som
28:11. IIRättegångsbalkenlivasocialtför allmäntett s.som

stöd förtid använtsbestämmelsenpraktiken har somsenare
bostadslägenhetervanligadvs.knarkarkvartar,s.k.undersökning av

andraoch därnarkotikamissbrukarekända äveninnehas avsom
utredningensenligtlägenheterDessabrukar vistas. ärmissbrukare

bostadslägenheterandraskyddsvärdamindremening inte än en-
narkotikamissbrukaresocksåunderbyggsuppfattning bl.a. attavsom

hemfridsbrott.förstraffbestämmelsenomfattasbostäder omav
kriminellavistasutslagna ochlägenheter därförskälYtterligare attett

sådanabostäder,rättsskydd andra äränbör ha attinte sämreett
andratillfälligt bor hosdärförbostad ochofta saknar egenpersoner

förbryta-ellerlösdrivarekategorintillhöravarken kan ansessom
re.

skyddtillhåll inte förtjänars.k.skulleändåOm att sammaanseman
skulle viljaoch därförliknandeochandra lägenheter utrymmen,som
bestämmel-nuvarandemotsvarande denregleringsärskildha kvar en

vilkaproblemet med bestämmauppkommer3i 28 kap. attsen
för bedömningentill grundläggaskunnaomständigheter bör attsom

3§i 28 kap.tillhåll. Då bestämmelsenlägenhet utgör etten
lägenhetsvårtsåinte avgöradet kanske ettinfördes att varom envar

bestämdövrigtförlösdrivare,för luffare ellertillhåll term varsomen
svårarebetydligtdetlösdriverilagstiftningen. I dag attärgenom

ellerför utslagnatillhållbrukarlägenhet utgöraavgöra om en
dennackdelar tillkommerdessaFörutomkriminella personer.

visat sig§ har28 kap. 3finns iden regelomständigheten att som nu
harBestämmelsenmissbruka.misstolka ellerlätt rentatt avvara

rutinmässiga under-stöd förtidigareåtminstone använts merasom
åtgärden barapåupprätthållit kravetharsökningar, attattutan man

JOsekonkret brottmisstankeutredasyfteföretas ifår ettatt om
regleringsärskildsåledestalarff.. skäl92 Dessa199394 mot ens.

73.Ekelöf III,Bylund itillhåll sehusrannsakan i s.k. även s.av
särregleringsådan ärtala förskulle kunnaeventuelltVad ensom

kanmöjligt. Detutredningsarbeteeffektivtsåintresset ett somav
verkligentillhåll äri s.k.husrannsakanemellertid ifrågasättas enom
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så mycket effektiv åtgärd husrannsakan företagen med stödänmer av
huvudregeln i 28 kap. 1 Med hänsyn till det starka intresset av
skydd för integriteten i dessa fall, utredningen dessutom attanser
effektivitetsintresset inte tillräckligt för motiveraär lägreensamt att
krav för husrannsakan i s.k. tillhåll för motsvarande ingripandeän i
andra Undersökning sådana lägenheter i dagutrymmen. av som
betraktas s.k. tillhåll bör enligt utredningens uppfattning därförsom
följa de vanliga reglerna.

6.1.5 Undersökningar områden utomhusav

I 28 kap. 10 § rättegångsbalken finns särskild bestämmelseen om
undersökningar vissa områden utomhus. Enligt denna fårparagrafav
bl.a. polisman för ändamål, i eller1 2 § företagasägsen som
undersökning å ställe i §1än det ickeävenannat äravses, om
tillgängligt för allmänheten. Undersökning får med stöd dennaav
bestämmelse företas gårdsplan, fabriksområde ellert.ex. etten en
byggnadsplats. Undersökningen inte avseddär husrannsakanutgöraatt
i rättegångsbalkens bemärkelse SOU 1938:44 330.s.

En undersökning gårdsplan, fabriksområde,t.ex. ettav en en
brädgård eller byggnadsplats enligt utredningensär uppfattningen en

tvångsmedel och kräver därför stöd i lag. Integritetsintrångettyp av
emellertid mindreär vid undersökningaravsevärt inomhus,än även

skillnaden inte i alla sammanhang lika En undersökningär stor.om
fabriksområde skiljer sig i integritetshänseende inte så mycketettav

från undersökning själva fabriksbyggnaden från undersökningav som
bostadshus. Som regel skillnaden i integritetshänseendeett är dockav

så kraven för få företa sådana genomsökningar börstor att att vara
lägre vad förgäller de egentligaän husrannsakningarna. Det ärsom
därför motiverat med särskild bestämmelse undersökningaren om av
områden utomhus, vilka inte allmänt tillgängliga.är

Utredningen har lindrigare villkorövervägt bör gälla ävenom
undersökning bostadshus. sådanEn undersökningtomt runt ettav en
torde generellt få innefatta integritetsintrångstörre änettanses en
undersökning något område utomhus. Detta ligger tillsynsättannatav
grund för bl.a. bestämmelsen i 12 kap. § brottsbalken,4 enligt vilken
det straffbart olovligenär eller på sätt vägatt överannat ta tomt
eller plantering någon skada kan ske, medan detoavsett ärom
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därav.de kan skadas Kanandra endaststraffbart beträda ägoratt om
brottsbalkensibetraktasområde bostadshus tomtrunt ettett som en

undersökningdärför måhända reglerbordemening strängare avom
integritetshänseende iborde isådan undersökningområdet gälla. En

bostadshuset. Detundersökningjämställas medså fall närmast av
praktiskt tillämpbarträttegångsbalkensvårt iskulle dock ettattvara

till bostad,närhetenområden, på grundbeskriva desätt enavsom
områden. Framför allt medandraskyddförtjänar starkare änett

villkorfrån föreslåavstår utredningenhärtill strängarehänsyn attatt
för andrabostadshusför undersökninggälla änbör runttomterav

dock leda tillProportional itetsprincipen börutomhus.områden att man
område iundersökningbeslutaförsiktigare med näraär ettatt om av
exempelvisundersökninganslutning till bostadshus, änett enavom

fabriksområde.gårdsplan eller ett
utomhustillgängligt områdeundersökning allmänt ärEn ett somav

innefattareftersom det intetvångsmedel,betraktaregel inte ettatt som
områden utomhusrättssfär. Allmänt tillgängligai någonsingreppett

något särskilt lagstöd. Ipolisengenomsökasföljaktligenkan utanav
betraktasinnefattar något kansådan åtgärdden mån ettsomsomen

formåtgärden docknågons rättssfär, börintrång i utgöraanses en av
Även uttryckligt stödpolismantvångsmedelsanvändning. utanom en

fårutomhus hanallmänt tillgängligt områdelag får genomsökai ett
därmed utförabefogenhet, i sambandlagstadgaddärför inte, utan

skulle kunnaenskild medborgareförundersökningarsådana ensom
förfarande eller skadegörelse. Enegenmäktigtförmedföra t.ex.ansvar

lagstöd genomsöka exempelvissärskiltvisserligenpolisman får utan
finns där,stöldgods hansöka efter gömtstadspark för troratt somen

eller på förstöra ellerrabatthan får inte sättgräva annatupp enmen
någon sådanskulle behöva företapolismannenOmskada egendom.

undersökningarbestämmelsernaske medåtgärd, bör det stöd omav
tillgängliga.områden allmäntsådana utomhus inte ärsomav

Undersökningar lösöre6.1.6 av

företas,husrannsakan fårrättegångsbalken§ följer28 kap. 1Av att
Vadförvaringsställe.också i sluteti hus ochinte bara ettutanrum,

det råderförvaringsställe någotmed uttrycket slutet ärsom avses
för-diskuteratsframför alltmeningar Det hardelade ettomom.

1 695 cit.uppl.förklaringar, band 5Brottsbalken jämteBeckman m.fl., s.
Brottsbalken
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varingsutrymme måste låst för husrannsakansregeln skallattvara vara
tillämplig, eller det tillräckligt föremåletär fastänär stängt,attom
olåst. Frågan inte i förarbetena till rättegångsbalken,närmaretogs upp

enligt Processlagberedningen borde dock stängd bil betraktasmen en
slutet förvaringsställe, liksom kassafack i bank SOUett ettsom en

1938:44 328. Olivecrona måsteatt ett utrymmes. synes mena vara
låst för räknas slutet förvaringsställe s. 256, medan andraatt ettsom
författare regeln i 28 kap. § måstel omfattaatt ävenanser anses
undersökningar olästa stängda Rättegángsbalkenutrymmenav men

28:6-7 och Bylund i Ekelöf III, 73 ff..s. s.
Föremål inte kan undersökas med stöd bestämmelsernasom av om

husrannsakan, kan i vissa fall i stället undersökas enligt reglerna om
kroppsvisitation. Med kroppsvisitation nämligen enligt 28 kap.avses

§11 tredje stycket rättegångsbalken en undersökning kläder ochav
någon bär på sig väskor, paket och andra föremålannat samtsom av

någon har med sig. Uttrycket föremål inte omfattaär avsett attsom
sådana lösa saker bilar, båtar eller andra transportfordon,störresom

däremot paket, bagagelådor, barnvagnar 199394:24prop.men m.m.
41.s.
Den nuvarande lagstiftningen innebär somliga föremål kanatt

undersökas antingen med stöd reglerna husrannsakan eller medav om
stöd reglerna kroppsvisitation och vissa dessa kan bliattav om av
föremål både för husrannsakan och kroppsvisitation. Vissa andra
föremål omfattas varken reglerna husrannsakan ellerav om av
reglerna kroppsvisitation. Det gäller exempelvis bil inte ärom en som

ellerstängd väska inte stängd, det inte kanär atten som om anses
någon har den med sig. Eftersom undersökning sådana föremål inteav

betrakta sig husrannsakan eller kroppsvisitationär att vare som som
det föremålen får undersökas fritt. Det enligt utredningensärattanses

mening klar brist det inte finns lagstöd för sådana under-atten
sökningar. En undersökning föremål bör, likavälettav som en
undersökning och liknande betraktas formutrymmen,av rum som en

tvångsmedel och bör därför inte få företas polisen utanav av
uttryckligt lagstöd. Det gäller föremålet inte befinner sig iäven om
någons omedelbara besittning, eftersom undersökningen ändå får

Ärbetraktas intrång i rättssfär. det frågaägarensettsom om en
undersökning föremål i någons besittning tillkommer denettav
omständigheten åtgärden kan straffbar egenmäktigtatt vara som
förfarande den företas laga stöd. Det därför fordrastordeutanom
ytterligare regler i rättegångsbalken undersökning föremål iom av
straffprocessuellt syfte.

I viss utsträckning torde dock undersökningar föremål ha stöd iav
gällande Ett beslut husrannsakan torde regel få uppfattasrätt. om som
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egendom påträffas vid undersökningen,på det sättet att t.ex.som
lådor eller skåp, får undersökas särskilt beslutväskor, också utan

tillhördärom, åtminstone under förutsättning egendomen inteatt
någon den riktar sig Detsammahusrannsakanän mot.annan som

dockgäller inte vid kroppsvisitation. Pâ motsvarande börsätt ett
undersöka sådantkroppsvisitation polisen befogenhetbeslut attom ge

återkommer i avsnittpåträffas vid visitationen utredningen 7som
innefattas itill frågan vilka undersökningar börnärmare somom

påträffas andrakroppsvisitation. föremål underbegreppet För att som
särskilt lagstöd.skall få undersökas fordras dockomständigheter

villkor elleralla föremål bör få undersökas påFrågan är sammaom
mellananledning i gällande skiljadet finns rätt,att, ex-somom

låsta och Innanempelvis slutna eller öppna utrymmen.utrymmen
frågan finns anledning iutredningen går in på den det övervägaatt

föremål huvud börutsträckning undersökningvilken över tagetav
rättegångsbalken.regleras i 28 kap.

företas för eftersökandefår enligt 28 kap. §Husrannsakan 1 av
för omständighetkan i beslag eller utrönandeföremål tas somavsom

brottsutredning. Med hänsyn till det uppgivnabetydelse förhar en
i kap.det rimligt reglerna 28syftet med husrannsakan är atten

omfattar undersökningför närvarande endasträttegångsbalken av
någon form förvaringsut-betraktassådana föremål kan som avsom

slutna förvaringsställen. Utredningenbestämtnärmare somrymmen,
innehålla regler undersökningkap. alltjämt bör28att om avanser

förvaringsutrymmenFöremål inte kan betraktasutrymmen. somsom
behovomfattas dessa regler. Om polisen hardäremot intebör attav

brottsutredning,i samband med börundersöka andra föremål en
därefter Reglernai beslag för undersökas.föremålen i stället atttas

rättsligt åtgärdendast stöd för polisensbeslag emellertid attgerom
besittningen tillellerunder kortare längre tid beröva ettpersonen

föremål i beslagomständigheten polisen tagitföremål. Den har ettatt
också undersökapolisensåledes inte automatiskt förrätt attger

föremålbeslagtagetföremålet. vissa fall kan undersökningI ettaven
bil ellerdåske med stöd reglerna husrannsakan, t.ex. enom enav

intefall kap. rättegångsbalkenportfölj har tagits i beslag. I de då 28
för undersökningtillämpligt saknas emellertid uttryckligt lagstödär av

finnas anledningbeslagtagna föremål. Det kan därför övervägaatt om
sådaninföras reglerdet inte i 27 kap. rättegångsbalken bör om

undersökning.
undersökning slutna för-gällande skiljer mellanI rätt avman

det finns olikavaringsställen och andra utrymmen, upp-av men
Vissa hävdarförvaringsställe.fattningar vad med slutetom som avses

låstaomfattar förvaringsställen,husrannsakansbestämrnelsen endastatt
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medan andra bestämmelsen omfattar stängda,ävenattmenar men
olästa Utredningen för sin del det i integritetshän-utrymmen. attanser
seende inte någon skillnad mellan leta igenom låst väskaär ochatt en

visserligen olåst stängd se Bylund i Ekelöf III,är ävenen som men
73 ff.. Oavsett hur den nuvarande bestämmelsen husrannsakans. om

i förvaringsutrymmenslutna bör tolkas därförbör förutsättningarna
fördesamma undersökning förvaringsutrymmen låstaärvara av som

föroch sådana slutna låsta.är utan attsom vara
undersöka förvaringsutrymmenAtt inte slutna innefattarärsom

ofta, inte alltid, mindre intrång i privatsfären under-änettmen en
sökning slutet Exempelvis undersökningärett utrymme.av en av en

låda eller container mindre integritetskränkandeöppen än t.ex. en
Åundersökning stängd väska. andra sidan skillnaden iärav en

integritetsintrång mycket liten, någon, mellan undersökningom ens en
stängd ochväska väska skyddsvärdaDeär öppen. mestav en en som

förvaringsutrymmena enligt utredningens harmening deär som
personlig karaktär eller föravsedda personligt bruk. gällerDettaär

stängda eller Utredningen har därförär öppna.oavsett utrymmenaom
skulle frångâkunna indelningen mellan slutna ochövervägt om man

icke-slutna förvaringsställen och i stället föreskriva förut-strängare
försättningar undersökningar förvaringsutrymmen avsedda förav

personligt bruk. Förvaringsutrymmen inte för personligt brukärsom
skulle då få undersökas mindre villkor. En regelstränga som

på förvaringsutrymmenbyggde gjorde skillnad mellan avseddaatt man
för personligt bruk och andra förvaringsutrymmen, skulletyper av
emellertid leda till betydande tillämpningssvårigheter. Den nuvarande
indelningen mellan slutna och icke-slutna enklareärutrymmen att
tillämpa och åtminstone i de flesta fall, tillfredsställande skyddettger,
för den personliga integriteten. Utredningen därför dennaattanser
uppdelning behållas och förutsättningar således börbör strängareatt
gälla för undersökningar förvaringsutrymmen för sådanaslutna änav

inte slutna. finnsDet dock anledning i sammanhangetär attsom
framhålla betydelsen proportionalitetsprincipen, vilken bl.a. medförav

polisman undersöka förvaringsutrymmeatt att etten som avser som
inte bör finns andra omständigheteruppmärksamma detär stängt, om

föremålet har särskilt Såskyddsvärde. kangör att ett t.ex.som vara
fallet ellerdet fråga för tillfället handväskaär öppenom om en
portfölj.

.och förvaringsutrymmen,Att undersöka stängdaöppna t.ex. en
förvaringsbox, brevlåda, bil, regel såväska eller är etten en en som
allvarligt intrång privatsfären förutsättningarna för sådani att en
åtgärd bör desamma för undersökning hus, ellervara som rumav

för sådana under-liknande Samma förutsättningarutrymme. som
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sökningar bör därför gälla för polisen skall få undersöka slutnaatt
fö rvaringsutrymmen. Undersökningar förvaringsutrymmen inteav som

slutna kan i integritetshänseende jämställasi stället medår nännast
undersökningar allmänt tillgängliga undersökningarlokaler ellerav av
sådana områden utomhus inte allmänt tillgängliga.ärsom

6.1.7 Ett begreppnytt

Sammanfattningsvis utredningen straffprocessuelladeattanser
tvångsmedel kan intrång i till skydd för hem-utgöra rättensom anses
och privatliv och bör regleras i 28 kap. rättegångsbalken kansom
delas i två vilka den första omfattar de in-mestavupp grupper,
tegritetskänsliga ingripandena och den andra de mindregruppen

Till de integritetskänsliga förkänsliga. undersökningarna, vilkamest
de villkoren bör gälla, bör räknas undersökningar hus,strängaste av

och liknande i exempelvis transportmedelutrymmen samtrum
undersökningar slutna förvaringsutrymmen. Vid sådana under-av
sökningar bör de föremål påträffas få undersökas detäven som om
behövs för utredningen. Till de mindre integritetskänsliga under-

få företas påsökningarna, vilka bör kunna mindre villkor, börstränga
höra undersökningar allmänt tillgängliga undersökningarutrymmen,av

förvaringsutrymmen inte slutna undersökningarochärav som av
utomhus inte allmänt tillgängliga.områden ärsom

Frågan vad olika undersökningar bör kallas. gällandedessa Iär rätt
används två begrepp, nämligen husrannsakan och undersökning.

omfattar dels undersökningarhusrannsakan hus, ochBegreppet av rum
delsslutna förvaringsställen 28 kap. l §, undersökningar allmäntav

tillhålltillgängliga och s.k. 28 kap. 3 § dels under-utrymmen
fordonsökningar 28 kap. husrannsakan räknas dock2 §. Somav a

undersökningar kap. 10 Enligtinte områden 28 §.utomhusav
ochutredningens mening det lämpligt användaatt ettvore samma

för de olika former harbegrepp undersökningar nämntssomav
inledningsvis i detta avsnitt. och skallOm undersökningar husav rum

förbetraktas husrannsakan detsamma, liksom närvarande,börsom
Emellertidgälla sådana hus och allmänt tillgängliga.även ärrum som

skulle begreppet komma undersökningaromfatta ävenatt av ex-
empelvis ombord båt tåg, vilket språkligaellerutrymmen etten av
skäl mindre lyckat. skäl också mindre lämpligtAv detär är attsamma
låta begreppet husrannsakan omfatta undersökningar väskort.ex.av
och brevlådor. inte kan betraktasTrots sådana undersökningaratt som

gällandehusrannsakan i egentlig mening, har begreppet husrannsakan i
omfatta slutna förvaringsstäl-kommit bl.a. undersökningarrätt att av
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också omfattai 28 kap. 2 a§ fårlen. Husrannsakan avsessom
förvaringsutrymmen kanbl.a. lådor och andraundersökning somav

transportmedelfraktas i prop.dölja människa och etten som
1990912129 15.s.

tiden fått alltmersåledes med harHusrannsakan är term enen som
talarförekommervidgad och innebörd. Det t.ex. att man omvag

hus-visar begreppethusrannsakan i brev, uttryck attett som
ursprungliga betydelse.utsträckning har förlorat sinrannsakan i stor

skulle kunnadärför intefinns anledningDet övervägaatt manom nu
dansknågot lämpligare uttryck. Ihusrannsakan med rättersätta annat

undersökning, för sådanaransagning, dvs.används uttrycket
förekommerhusrannsakan. I norsktvångsmedel rättmotsvararsom

för husrannsakan ochbeteckningransaking också samlandesom
motsvarande begrepp,i engelsk användskroppsvisitation och rätt

straffprocessuella tvångsmedel det härför sådanasearch, ärsom
skälspråkligautredningens mening detfråga Enligt vore avom.

undersökning ellerinföra begreppetlämpligt också i svensk rättatt
för sådanasamlande beteckningnågot motsvarande begrepp ensom

rättegångsbalken.kap.tvångsmedel regleras i 28som
förekommeremellertid begrepphusrannsakanBegreppet är ett som

i kap. 6 §regeringsformen, där husrannsakan 2bl.a. i nämns ensom
skulleskyddad Dettavarje medborgarede ingripanden är mot.somav

byta begreppetanföras skälmöjligen kunna attett mot utsom
meningenligt utredningensundersökning,husrannsakan ärmot men

omständigheten hus-Enbart dentillräckligt starkt skäl.inte attett
innebäri regeringsformen,förekommerbegrepprannsakan är ett som

rättegångs-användas också inödvändighet måstedet medinte att
tiden harmedsärskilt betydelsen begreppetbalken. gällerDet avsom

under-osäkerhet vilkakan uppståså mycket detförändrats att om
Anknytningen tillomfattas begreppet.egentligensökningar avsom

exempelvisbehållas påregeringsformen kan dessutom sätt,annat
tilli rubrikentills vidare användshusrannsakanuttrycketattgenom

lagtexten.
bytashusrannsakan börsåledes begreppetUtredningen utattanser

Undersökningbegrepp.eller något liknande ärundersökningmot
mångaanvänds iuttryck,visserligen mycket allmäntett samman-som

tvångsmedel. Dettillassociationerdärför inte direkthang och gersom
tämligenanvänderförfattningaremellertid iförekommer att mannyare

ihusrannsakanegentligenför vadbegreppallmänna är ensom
särskilda1994:466exempel lagenbemärkelse. Etttraditionell är om

be-bl.a. finnsbeskattningsförfarandet, där dettvångsåtgärder i
handlingaromhändertagandeeftersökande ochstämmelser avom
omfattashandlingfår enligt 6 §§§. Exempelvis6 8 avsomen-
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revision eftersökas i den reviderades verksamhetslokaler för att
handlingen skall kunna omhändertas. åtgärdBeslut enligt 6 § fårom
enligt 21 § verkställas kronofogdemyndigheten, enligt § får23av som
genomsöka lokal, förvaringsplats eller låta öppnaannat utrymme samt
lås eller på sig in i tillslutna Eftersökandesättannat ta utrymmen.
och omhändertagande handlingar följaktligen närmastmotsvararav
husrannsakan beslagoch i det brottsutredande arbetet.

I kap. § konkurslagen finns7 14 bestämmelse motsvararen som
§ lagen särskilda23 tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.om

Bestämmelsen tillämplig då konkursförvaltare begär handräck-är en
ning kronofogdemyndigheten för kunna omhänderta ellerattav annars

tillgång till bl.a. gåldenärens bo med de böcker och andra hand-
lingar boet. Kronofogdemyndigheten får då enligt bestämmel-rörsom

genomsöka hus, eller förvaringsställen och, tillträdesen rum om
behövs till något tillslutet, låta lås eller sigär öppnautrymme tasom
in på En liknande bestämmelse finns i 2 kap. 17 §sätt.annat
utsökningsbalken, enligt vilken hus, eller förvaringsställe fårrum
genomsökas det behövs för verkställighet enligt utsöknings-attom
balken skall kunna ske. Om förrättningsmannen behöver ha tillträde

fårtill tillslutet, han enligt bestämmelse låtaärutrymme som samma
lås tillträdeeller bereda sig pá Bestämmelserna iöppna sätt.annat

konkurslagen och utsökningsbalken kronofogdemyndighetensom
befogenhet tillträdebereda sig till och genomsökaatt utrymmen ger
följaktligen också stöd för åtgärder enligt regeringsofrmen är attsom

husrannsakan i de underordnade lagarna fått andraanse som sommen
beteckningar.

I tullagen används i stället uttrycket undersökning för sådana
ingripanden kan jämföras med husrannsakan. Enligt 57 §närmastsom
tullagen får bl.a. tulltjänsteman och polisman, för kontroll attav

uppgiftsskyldighetanmälnings- och tullagen har fullgjorts,enligt
undersöka transportmedel, lådor och andra därcontainrar, utrymmen

kan förvaras frihamnarområden för tullupplag, tullager,samtvaror
och exportbutiker, flygplatser där står underoch bangårdar, varor som

förvaras,tullkontroll och lokaler sådana områden.inom Sammaäven
bestämmelse tulltjänsteman befogenhet ocksåoch polisman attger
undersöka handresgods, såsom resväskor och portföljer, samt
handväskor och liknande medförs resande.som av en

Uttrycken eftersökning och genomsökning har i de ovan-
nämnda författningarna för företas syftesådana åtgärder ianvänts som

söka efter föremål. straffprocessuellt syfteHusrannsakan iatt ger
emellertid befogenhet för sig tillpolisen bereda tillträde plats,att en
inte bara för efter också förleta eller föremål,att utan attpersoner

förallmänt samla in information, granska platsenatt t.ex.mera genom

223



undersökningarHusrannsakan liknandeoch SOU 1995:47

föremål företa olikaeller ellerfotografera vissabrott, utrymmenett
uttrycketsådana åtgärderundersökningar. Förkriminaltekniska passar

därförutredningenSammantagetundersökning bättre. attanser
med hänsyn tillframför alltföredra,undersökninguttrycket är attatt

beteckningrättegångsbalkenförekommer i 28 kap.det redan som
utomhus vilkasyfte områdenstraffprocessuelltiundersökningar av

därför hus-föreslårUtredningentillgängliga.inte allmänt attär
betecknasundersökningar fortsättningsvisliknandeochrannsakan

undersökning.endast

tvångsmedlenSyftet med6.2

undersökningaroch liknandehusrannsakanförekommergällandeI rätt
ändringar i dettaföreslår endastUtredningen smärrei två syften.

för eftersökandefå företasbör såledesUndersökningavseende. av
omständigheterutrönandei beslag ellerföremål kan tas somavsom

brottspår efterbrottet,utredningbetydelse förkan ha ettt.ex.om
det blirleda tillkanomständigheterandra liknandeeller attsom

undersökningbörbegått brottet. Dessutomharklarlagt vem som
i syfte sökaellersyfte gripapolisman iföretas attatt personenenav

enligtsinhäktad ianhållen ellerefter är utevaro, somsomen person
skallinställelse vidtilltill förhör eller rätten,skall hämtasbeslut som

kroppsvisita-skall underkastasenligt beslutstämning ellerdelges som
kroppsbesiktning.tion eller

Inledning6.2. 1

detavsnitt harbehandlas i dettaundersökningar gemensamtDe som
således företasfårtvångsmedel. Destraffprocessuellade utgöratt

formernade olikaSyftet medbeivra brott.utreda ochendast i syfte att
preciserasi gällandeliksomemellertid, rätt,undersökningar börav

med hänsynnärvarande vadför§ regleras128 kap. 1ytterligare. som
fårhusrannsakanSådanhusrannsakan.reellsyftet brukar kallastill

underkastatföremål,eftersökande ärförföretas antingen somav
kanomständighet,utrönande ägatilleljestbeslag eller somav

husrannsakan,personellMedbrottet.utredningförbetydelse om
syfteiundersökningi 28 kap. 2regleras attenmenassom

tillhäktas, hämtasanhållas ellergripas,skalleftersöka den som
brottmål ellerstämning idelgesvidinställelseförhör eller till rätten,

2 §28 kap.kroppsbesiktning. Ikroppsvisitation ellerunderkastas a
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finns dessutom särskild bestämmelse personell husrannsakan ien om
transportmedel. Sådan husrannsakan får företas i syfte söka efteratt
någon förskall gripas, anhållas eller häktas misstänkt ettsom som

Övrigatämligen allvarligt brott. bestämmelser i 28 kap. rättegångs-
gäller reglerna i ochbalken hänvisar såvitt syftet med åtgärderna till l

2 §§ se 28 kap. 3 och 10 §§.
Enligt utredningens mening lämpligt fortsätt-kan det ävenattvara

upprätthålla skillnadenningsvis mellan reella och personella under-
eftersökande föremålsökningar, dvs. mellan åtgärder syftar tillsom av

olika slag sådana syftar till eftersökande Detochav som av personer.
finnas anledning rättegångsbalkenskan emellertid granskanärmareatt

bestämmelser i det här avseendet, för skall kunna ställningatt taman
till reglerna tillräckligt preciserade och i övrigt lämpligtärom
utformade.

6.2.2 Reella undersökningar

Reella undersökningar bör, i enlighet med vad för närvarandesom
gäller enligt 28 för det första företas för eftersökandekap. l av

Polisens befogenhet företa under-föremål, kan i beslag.tas attsom
följaktligen heltsökning i sådana fall avhängig reglernaär av om

föremål inte i beslag till följd beslagsförbudetbeslag. Kan ett tas av
undersökning inte heller företas syftei 27 kap. 2 kan i sökaatt

föremålet.efter
gällande företas tillHusrannsakan får enligt utrönanderätt även

betydelse föromständighet, kan utredning brottet.ägasom omav
omständigheter framgårVad med sådana emellertid inte,som avses

förarbetenasig eller till rättegångsbalken.lagtexten avvare av
i rättegångsbalkenEftersom bestämmelsen 28 väsentligenkap. §l

med vad gällde enligt § i 1933 årstidigare 12överensstämmer som
lag vissa tvångsmedel i brottmål tvångsmedelslagen, där detom
stadgades husrannsakan kunde företas för eftersökande föremålatt av

underkastat beslag utrönande omständighetoch eljest tillärsom av
förkan betydelse utredning brottet kan förarbetena tillägasom om

tidigare gällande tvångsmedelslagen viss förden vägledningge
tolkningen begreppet.av

1920 års förslag till angående polisundersökning i brottmål,I lag
vilket korn ligga tvångsmedelslagen, föreslogstill grund förattsenare

borde få företa husrannsakan bl.a. för upptäckaattatt annat,man
kan bidraga till utredningen angående den brottsliga gärningensom

Processkommissionens betänkandeSOU 1932:29 56. Ise s.
SOU 1926:32 föreslogs iangående rättegångsväsendets ombildning

2258 15-0448



Husrannsakan och liknande undersökningar SOU 1995:47

stället husrannsakan skulle få företas bl.a. för eftersökandeatt av
spår efter brottet, varmed avsägs fall då det fanns behovt.ex. attav
iaktta förhållandena på brottsplatsen eller behov konstateraattav
blodfläckar eller liknande anförda betänkande 116. På grundvals. av
1920 års förslag och Processkommissionens förslag utarbetades en
promemoria angående lagstiftning vissa straffprocessuellaom
tvångsmedel SOU 1932:29, i vilken föreslogs bestämmelseen som
i detta avseende i överensstämde med 1920 förslag.årsstort sett
Betydelsen bestämmelsen kommenterades visserligen inte närmareav
på denna punkt i 1932 års förslag, torde ändå kunna utgåmen man
från bestämmelsen i sak avsedd innebära i huvudsakatt attvar
detsamma Processkommissionen hade föreslagit. Eftersomsom
bestämmelsen i 28 kap. §rättegångsbalkenl väsentligen överensstäm-

med den tidigare regeln i tvångsmedelslagen, bör Processkommis-mer
sionens uttalande kunna vägledande vid tolkningen denävenvara av

bestämmelsen.nuvarande Uttrycket omständigheter kan hasom
betydelse för utredning brottet torde därför närmast avsettom vara

gälla spår efter brott eller andra liknande omständigheteratt ett som
kan leda till det blir klarlagt har begått brottet. Ett typisktatt vem som
exempel på undersökning i detta syfte kriminaltekniskären en
undersökning.

Denna tolkning bestämmelsen i 28 kap. medför1 § det inteattav
tillåtet för polisen företa undersökning för redaär att att ta

omständigheter skulle kunna ha betydelse för eftersökandesom av en
Ävenviss misstänkt. den misstänkte känd,är ärperson som om men

det inte klarlagt han befinner sig, 28 kap. § följaktligen1är var ger
inte befogenhet för företapolisen husrannsakan hos olikaatt personer
för söka efter adressuppgifter eller telefonnummer kanatt t.ex. som

upplysningar den misstänkte befinner sig. Bestämmelsen ige om var
28 kap. 2 personell husrannsakan, inte heller stöd förom ger

syfte.husrannsakan i sådant Utredningen har finnsdetövervägt om
anledning införa bestämmelse undersökning detiatt en om nu

syftet. sådandiskuterade En bestämmelse skulle emellertid innebära
långtgåendemycket utvidgning polisens befogenheter vilket,en av
till intresset för integriteten,med hänsyn skydd inte motiverat.ärav

fram uppgifterOm polisen behöver misstänkt befinnerom var en
sig torde det i stället lämpligaste håller förhör med demattvara man

någon informationkan ha lämna.antas attsom
Reella undersökningar bör följaktligen fortsättningsvisäven

företas eftersökande föremålendast för kan i beslag ellertasav som
för utrönande omständigheter kan ha betydelse för utredningav som

brottet.om
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6.2.3 Personella undersökningar

för det första företasPersonell husrannsakan kan enligt 28 kap. 2 §
häktas.för eftersökande den skall gripas, anhållas eller Avsomav

beslut frihetsbe-bestämmelsens ordalydelse framgår inte ettom om
företas, eller detrövande skall ha fattats redan då husrannsakan ärom

anhållandeförutsättningarna för gripande,tillräckligt de rättsligaatt
häktning uppfyllda, påföljd den eftersökte kan kommaeller medär att

Rättegångsbalkens för-berövas friheten han väl påträffas.näratt
någon vägledning vid tolkningen be-arbeten inte närmare avger

emellertid, vilket utredningenstämmelsen i detta avseende. Man kan
i 28 kap.utvecklar nedan, viss ledning bestämmelsennärmare ta av

skall häktas§ tredje stycket rättegångsbalken, där uttrycket4
återkommer.

eller anhållasför eftersökande den skall häktasUndersökning somav

rättegångsbalken regleras befogenhetenkap. § tredje stycketI 28 4 att
för eftersökande den skallfatta beslut husrannsakan av somom

stycket,i 24 kap. § tredje ihäktas enligt beslut 17 somavsessom
verkställande beslut häktning någonsin handlartur somav om avom

således skallvid Det tydligt uttrycketinte närvarande ärär rätten. att
egentligen husrannsakan ii 28 kap. § tredje styckethäktas 4 avser

fattat beslut häktning. finns ingetsyfte verkställa redan Detettatt om
haskulle betydelse i 28 kap.talar uttrycket intemot att sammasom

förutsättningarna för sådan husrannsakan. Avreglerar2 som
tvångsmedelslagennämnda från år 1933,till den tidigareförarbetena

tankenha varit bakom den bestämmelseframgår också detta måsteatt
överföras till 28 kap. 2 §tvångsmedelslageni korn attsom senare
föreslog nämligen SOUrättegångsbalken. Processkommissionen

eftersökandehusrannsakan få företas för1926:32 123 skulleatt avs.
misstänkes förom förordnande meddelats, denatt sompersonen

skall anhållas eller häktas. Processkommissionen menadebrott, att
åtgärder föråtgärder i sådana fall endastpolisens att anse somvar

myndighet meddeladeverkställighet det vederbörandeutavav
husrannsakan få användas medelbeslutet och borde kunna ettatt som

2 1990 SFS 1990:443. Tidigarefick sin l juliBestämmelsen nuvarande lydelse den
befogenhet förordnande företapolisman stöd 28 kap. 5 §hade med att utanav

gripas,skall anhållas eller häktas.husrannsakan i syfte eftersöka bl.a. denatt som
inte iskall häktas samband medinnebörden uttrycketFrågan togs uppom av

lagändringen.
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för verkställigheten särskilt beslut därom 120. 1932 årss. Iutan
förslag till tvångsmedelslag formulerades visserligen syftetinte med
personell husrannsakan på Processkommissionen hadesättsamma som
föreslagit. Den slutliga lydelsen den paragraf i tvångsmedelslagenav

nuvarande 28 kap. 2 § rättegångsbalken innebarmotsvarar attsom
husrannsakan fick företas för eftersökande den skall gripasav som
eller häktas NJA 1933 tvångsmedelslagens112. I bestämmelses.

befogenhet besluta husrannsakan dock polismanatt attom om angavs
förordnande befogenhethade företa husrannsakan dåäven utan att

åtgärden syftehar till eftersöka den, enligt myndighets beslutatt som
skall gripas eller häktas 1933 tordeNJA 116. Av dettas. man
kunna dra slutsatsen tvångsmedelslagen i det diskuteradeatt nu
avseendet inte avsedd skilja sig från Processkommissionensattvar
förslag. Personell års tvångsmedelslaghusrannsakan enligt 1933 torde
därför inte ha fått förekomma för verkställandeänannat ettav
föregående beslut häktning frågan förtill husrannsakanom om
eftersökande den skall anhållas eller gripas återkommerav som
utredningen nedan. Den nuvarande bestämmelsen i rättegångsbalken

husrannsakan för eftersökande den skall häktas kanom somav
följaktligen inte beslut häktningheller tillämplig inte ettanses om om
har meddelats se JO:s beslut den 6 maj 1993, dnr 3533-1991.även

får således, Processkom-Husrannsakan med stöd 28 kap. 2 §av som
anförde, betraktas medel för verkställa häkt-missionen attettsom

ningsbeslutet.
rättegångsbalkens införande reglerades bl.a. anhållningsin-Genom

Samtidigt utvidgades bestämmelsen personell husrannsakanstitutet. om
såi förhållande till vad hade gällt enligt tvångsmedelslagen, påsom

syftehusrannsakan fick företas i eftersöka denävensätt attatt som
uppfattningskall anhållas. Uttrycket måste enligt utredningens

uttrycket skall häktas, vilkettolkas på motsvarande sätt som
med 28 kap. 2 § inte får företas iinnebär husrannsakan stödatt av

anhållas, endastsyfte efter kan kommasöka att utanatt person somen
fattat anhållningsbeslut.för verkställa redanatt ett

integritetsskäl fortsättnings-Utredningen det inte hellerattanser av
tillåtet företa undersökning i syfte eftersökavis bör attatt envara

eventuellt kan komma bli anhållen eller häktad.attsenareperson som
frihetsberövande har beslutats innansåledes krävasDet bör att man

för kan det bordeundersökning. I och sig det tyckasbeslutar attom
de rättsliga förutsättningarna för anhållande ellertillräckligt attvara

sådana förhållanden inte finns tidhäktning uppfyllda. Om det underär
anhållningsbeslut kan polisman emellertid ändåinhämtaatt ett en

misstänkte. falletföreta undersökning för gripa den I det prövasatt
Ärpolismannen. däremotsåledes frågan frihetsberövande detavom
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inte så brådskande polisman med stöd 24 kap. 7 § förstaatt en av
stycket rättegångsbalken kan gripa den misstänkte, utredningenanser

det måste krävas åklagaren eller ställning till denrättenatt att tar om
misstänkte skall berövas friheten. Bestämmelsen personellaom
undersökningar bör därför utformas så det framgårtydligtatt att
undersökning får företas endast för eftersökande av en person som
redan anhållen eller häktad i sinär utevaro.

Undersökning för eftersökande den skall gripasav som

Även undersökning för eftersökande den skallom av som an-
hållas eller häktas måste innefatta krav beslutett attanses om
frihetsberövande redan fattatshar då undersökning företas, det inteär
givet detsamma gäller eftersökandevid den skallävenatt av som
gripas. Begreppet gripande förekommer nämligen i två olika
betydelser. Ett gripande kan för det första innebära polismanatt en
verkställer beslut anhållande eller häktning. I sådant fallett ettom
tillämpas bestämmelsen husrannsakan i syfte eftersöka denattom som
skall anhållas eller häktas. falletDet andra gripande detärav som
regleras i 24 kap. 7§ första stycket rättegångsbalken. Om förut-
sättningarna för anhållande visserligen uppfyllda,är ettmen an-
hållningsbeslut inte kan avvaktas, får polisman enligt dennaen
bestämmelse förgripa den misstänkt brott. Gripande i dettaär ärsom
fall interimistisk åtgärd polismannen självständigt har vidtaattsomen
i de fall då det finns tidinte åklagarens beslut iväntaatt an-
hållningsfrågan. bedömningenDen rättsliga förutsättningarnaav om
för uppfyllda kan baragripande polisman befinnergörasär enav som
sig på platsen och där har möjlighet bl.a. ställning tillatt tasom om
åklagarens beslut inväntaskan JO 199192 61 f..eller se Des.
rättsliga övervägandena därför i till självaregel anslutninggörs som
fasttagandet. finnsOm det frihetsberövandetid låta fråganatt om

någon den ingripande skall fråganpolismannen,prövas änav annan
enligt rättegångsbalken hänskjutas till åklagaren. En polisman har
således inte befogenhet förväg beslut gripandei fattaatt ett om som
sedan skall verkställas någon Uttrycket skall gripas kanav annan.
därför syftabara förestående gripande. det skallFörett att vara
tillåtet företa undersökning i dessa situationer krävs det såledesatt att
undersökning sker i syfte förhållandegripa den misstänkte. Dettaatt
bör tydligare framgå lagtexten.av
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Övriga andraochpersonella undersökningar hus,fall av rumav
och områdenutrymmen

syfteiföreta husrannsakanfår enligt 28 kap. 2 §polisman ävenEn att
vidtill inställelsetill förhör ellerskall hämtaseftersöka den som

kroppsvisitationbrottmål eller underkastasdelges stämning irätten,
förhusrannsakandå det gällerkroppsbesiktning. Liksomeller

bestämmel-häktas, tordeskall anhållas ellereftersökande denav som
fattat beslutredansyfta på verkställigheteni denna deläven ettavsen

fårHusrannsakandelgivning stämning.hämtning ellert.ex. avom
dendet kangrundenföretas enbart densåledes inte attantasatt
Omkroppsvisitation.föremål förkomma blieftersökte kan t.ex.att

prövning måsteåklagarenstid inväntasådant fall inte finnsdet i attett
försthusrannsakan,beslutardärför, innan hanpolisman taomen

finnsskall kroppsvisiteras. Deteftersöktetill frågan denställning om
utvidgadetta avseendeinte skäl iutredningens uppfattningenligt att

bestämmelsen.
framkommit någotheller i övrigt hardet inteUtredningen attanser

undersökningar.personellaföretaökade möjligheterbehov attav
personellafå företadärför polismanSammanfattningsvis bör en

eftersyfte sökaeller isyfte gripaundersökningar i attatt enpersonen
enligt beslutsinhäktad ianhållen ellerär utevaro, somperson som

delgesskallinställelse videller tilltill förhör rätten,skall hämtas som
kroppsvisitation ellerskall underkastasenligt beslutstämning eller som

kroppsbesiktning.

undersökningarFörutsättningarna för6.3

förutsättningarnamaterielladebehandlar utredningenavsnittI detta
fråganUtredningen därvidundersökningar.för olika former tar uppav

förviss svårhetskallbrottetdet misstänkta att ettavvaraom
måsteenskilda falletdet i detfå användas,tvångsmedel skall om

ingripandettalar förmed viss styrkaomständigheterfinnas attsom
misstankenochavsedda resultatettill detledakommer motatt enom

användasskall fåtvångsmedelstyrka förha vissviss skall attperson
Utredningenförutsättningarna.angivnade övriga, i lagenunder anser
undersökningarliknandeoch ärför husrannsakanförutsättningarnaatt

ändring-mindreföreslår därför endastochi gällandeväl avvägda rätt

ar.
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6.3. 1 Inledning

Enligt artikel 8 i Europakonventionen fär husrannsakan och andra
intrång i privatlivet förekomma endast i den utsträckning det i ett
demokratiskt samhälle nödvändigtär med hänsyn till vissa allmänna
intressen, såsom exempelvis förebyggandet oordning eller brott.av
Mot bakgrund härav bör utgångspunkten för den svenska lagstift-
ningen husrannsakan och liknande undersökningar får företasattvara
endast i de fall då det påkallat något viktigt straffprocessuelltär av
intresse och då det integritetsintrång ingripandet medför kansom

med hänsyn till effektivitetsintresset. För fastställaaccepteras att
förutsättningarna för olika former straffprocessuella undersökningarav
fordras således avvägning mellan integritetsintresset och effektivi-en
tetsintresset.

I gällande används olikarätt förutsättningar,tre typer av som
varieras med hänsyn till den grad integritetsintrång ettav som
ingripande innebär. Dessa olika förutsättningar har utredningen valt

kalla straffbarhetskravet, indikationskravet och misstankekravet.att
Med straffbarhetskrav utredningen krav på det misstänktaatt attmenar
brottet skall viss svårhet för tvångsmedel fåskallatt ettvara av
användas. En grundläggande förutsättning för alla straffprocessuella
tvångsmedel bör finnsdet anledning brott haratt att anta att ettvara
begåtts. Avvägningen mellan integritet och effektivitet medför
emellertid vissa tvångsmedel inte bör användas inteatt om
misstanken tämligen allvarligt brott. Ju integritetsin-störreettavser
trång tvångsmedel medför, desto allvarligare brott bör detett vara
fråga för tvångsmedlet skall komma till användning. Iattom
gällande finns fyra olika straffbarhetskrav såvitträtt gällertyper av
husrannsakan och liknande undersökningar. För husrannsakan enligt
28 kap. § krävs det1 kan följa fängelse på brottet. Personellatt
husrannsakan i syfte söka efter den skall delges stämning iatt som
brottmål förutsätter enligt 28 kap. 2 § det stadgar fängelse föräratt
brottet. iHusrannsakan transportmedel i 28 fårkap. 2 §som avses a
företas endast misstanken brott för vilket föreskrivetinte ärom avser

Övrigalindrigare straff fängelse fyra år.än i undersökningar som
i 28 kap. rättegångsbalken får företas något särskilt påkravutanavses

brotters svårtet.
Indikationskravet innebär krav det i det enskilda falletett att

skall finnas omständigheter styrka förmed viss talar in-attsom
gripandet kommer leda till det avsedda resultatet. Ett grund-att
läggande krav i den här delen ingripandet behövs för uppnåär att att

idet lagen avgivna syftet med tvângsmedlet. följerDetta närmast av
behovsprincipen, för polisens del har kommit till iuttryck 8 §som
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i form ochtvång får tillgripas endast denpolislagen och säger attsom
uppnås.resultatet skallför det avseddautsträckning det behövsden att

någonenskilt fall finns åtminstonedärför krävas det i varjebörDet att
ingripande behövs.omständighet visarkonkret att ettsom

integritetskrän-följer vidareproportionalitetsprincipenAv att mer
det finnsställas pååtgärd desto högre krav börkande är, atten

resultat. Enligtåtgärden skullepekar påomständigheter att gesom
§§ företas hosenligt 28 kap. l och 2får husrannsakangällande rätt

undermisstänkt för brottet endastskäligenden ärän somannan
åtgärdenfinns synnerlig anledningdetförutsättning attatt antaatt

Husrannsakan iavsedda resultatet.leda till detkommer transport-att
finnsföretas endast det28 kap. 2 a§medel får med stöd omav

platsen.den sökte kommersärskild anledning attatt anta att passera
misstankekrav deninnefattar slutligenMisstankekravet ett att

tvångsmedelstyrka förskall ha vissvissriktas attmot personensom
förutsättningarna.angivnaövriga, i lagenfå användas under deskall

riktastvångsmedelskiljer i flera fall mellanRättegångsbalken motsom
andra.tvångsmedel riktasmisstänkt ochskäligenden motär somsom
kunnaingripande skallfördet krävsHuvudregeln är att ettatt mer

gällandeskäligen misstänkt. Inågon inte rätt ärföretas ärmot som
ingripande företas,straftbarhetskravet detsamma mot ettoavsett vem

fall.i vissaindikationskravuppställsdet däremotmedan strängareett
antingensåledes skärpasingripande kanFörutsättningarna för ett

allvarligare brottfrågadet skall änkrav på ettett att omvaragenom
enskildai detomständigheternakraveller attettgenomannars

behövs.tala för ingripandetstyrka skallfallet med större att

Straffbarhetskravet6.3.2

fängelseföljakrävs det kanenligt kap. 1 §husrannsakan 28För att
skallefter densyfte sökahusrannsakan ibrottet. Personellpå att som

§ detenligt 28 kap. 2brottmål förutsätter ärstämning idelges att
transportmedel medihusrannsakanfängelse för brottet, medanstadgar

förbrottmisstankenfår företas endastkap. 2 §stöd 28 avseromav a
Övrigafyra är.straff fängelse ilindrigareföreskrivetvilket inte änär

särskildanågrafår företasi 28 kap.undersökningar utanavsessom
svårhet.på brottetskrav

straffbarhetskravfrågan vilkautredningen går in påInnan somom
anledningfinns detundersökning,formergälla för olikabör attav

följakandetkap. § krävsdet enligt 28 luppmärksamma attatt
2 § krävsenligt 28 kap. 2 ochmedan detstraff brottet,visst atta

för Attföreskrivet brottet.ärstadgat respektivestraff ärvisst
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brott innebärföreskrivet förellerstadgatstraff skall attvisst ettvara
överskridaskallbrottetföreskrivs förmaximistraffdetåtminstone som

följa brottetstraff skall kunnai visstnivån. Om ställetangivnaden
på deninverkakantill andra reglerskall hänsyn äventas som

straffet kanvilkaenligtstorlek, dvs. reglerstraffskalanstillämpliga
framförVad146.1964:10bl.a.eller lindras seskärpas mans.prop.

brottsbalken3 §regeln i 26 kap.tänkt påtycks haallt är om
straff skallvisståterfallsbrott. Kravetstraffskärpning vid att vara

ihäktningbestämmelsenockså iåterfinnsför brottetföreskrivet om
gälldeinförandebrottsbalkensFörerättegångsbalken.§24 kap. 1

häktningförpå brottetföljastraff måste kunnavisstemellertid attatt
uttrycketändradeslagrådets inrädanfråga. Pâikunna kommaskulle

skullehäktningsbestämmelsentillämpningsområdet föreftersom annars
särskildaDenoch 347.327anfördaför vidsträcktbli s.prop.

årinfördestransportmedel,ihusrannsakanbestämmelsen somom
före-straff skallvisstocksåfordrarkap. 21991 i 28 att varaa

brottmål får hus-stämning idelgivningFörskrivet för brottet. av
stadgatför brottetdet§ företas är28 kap. 2enligtrannsakan om

uppfattningutredningensbör enligtStraffbarhetskravetfängelse.
tvångsmedel, vilketbeträffande samtligapåformuleras sättsamma

visstundersökningar bör krävasbeträffandetill det attleder ävenatt
misstänkta brottet.för detföreskrivetskallstraff vara

slutnaliknandeochhus,Undersökning utrymmen samt avrumav
förvaringsställen

fängelse kanför närvarandekrävsanförtutredningen har attSom ovan
rättegångs-enligt §husrannsakan 28 kap. 1förpå brottetfölja att

utredningensenligtbörstraffbarhetskravfå företas. Dettabalken skall
integritetskrän-gäller desåvittprincip upprätthâllasuppfattning i mest

liknandeochhus,undersökningardvs.ingripandena,kande rumav
utred-skälPå deförvaringsställen.slutnasamt somutrymmen av

det skallemellertid krävasbör detanförtharningen att varaovan
förfängelse brottet.föreskrivet

företasi princip2 §stöd 28 kap.får medhusrannsakanPersonell av
beslutmeddelatordningföreskrivensvårhet. Ett ibrottets omoavsett

vidtill inställelseellerförhörhämtning tillhäktning,anhållande,
kroppsbesiktningellerkroppsvisitationeller beslutdomstol ett om

hus-företapolisenförbefogenhetdärför allmängrundar atten
skall kunnasådana beslutintressettillMed hänsynrannsakan. attav

hus,undersökning ibefogenhet företapolisensverkställas bör att rum
vissbrottfalltillbegränsasinteliknandeeller avutrymme som avser
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svårare beskaffenhet.
För husrannsakan i syfte delge stämning i brottmål gälleratt en

dock för närvarande det skall fängelsestadgat för brottet. Detatt vara
kan ifrågasättas det finns skäl skillnad mellan under-göraattom
sökning i detta syfte och övriga fall undersökningar för efter-av
sökande När bestämmelsen infördes år 1985 anfördeav personer.
departementschefen prop. 198485:109 f.57 det inte kundeatts.
godtas misstänkt för brott skulle kunnaatt en person som var
undandra sig lagföring och straff hålla sig undan delgivning,attgenom
varför det fanns starka skäl tillåta husrannsakan i bostad föratt att
genomföra delgivning i sådana fall, det ingripandeäven om var mer

vadän Med hänsyn till den integri-accepterat.som annars var
tetskränkning för den enskilde sådan åtgärd innebar, ansågsom en
departementschefen emellertid det borde krävas det frågaatt att var

brott allvarligare slag. En lämplig avgränsning enligtom av var
departementschefen fördet brottet skulle stadgat fängelse. Detatt vara
har enligt utredningens uppfattning inte framkommit något som ger
skäl sänka Straffbarhetskravet för undersökning hus,att ellerav rum
liknande i syfte delge stämning i brottmål. Det bör därförutrymme att
alltjämt krävas det föreskrivet fängelse för förär brottetatt att
undersökning i sådant syfte skall kunna få företas.

Bestämmelsen personell husrannsakan för gripaattom en person
syftar, utredningen har redogjort för i avsnitt 6.3.2, på ettsom
förestående gripande. Straffbarhetskravet dock detsamma förär som
de former personell husrannsakan förutsätter föregåendeettav som
beslut anhållande eller häktning. Varken i förarbetena tillt.ex.om
tvångsmedelslagen eller rättegångsbalken har det ifrågasätts ettom

straffbarhetskrav borde gälla.strängare Processkommissionen ansåg
dock faran för missgrepp så polisman inte borde haatt stor attvar
befogenhet företa husrannsakan i syfte gripa misstänktatt att en person

i lägenhet, till vilken han under förföljandet tagit sin tillflykt.utom
I sådana fall fanns det enligt Processkommissionen behovstarktett av
skyndsamhet samtidigt faran för misstag på jämförel-som person var
sevis obetydlig SOU 1926:32 119 och 123. tvångsmedelslagenIs.

emellertid ingen sådan begränsning. Däremot inskränktesupptogs
polismans befogenhet själv besluta sådan husrannsakan till fallatt om
då det förelåg fara i dröjsmål eller då den misstänkte följts eller
spårats till lägenheten NJA 1933, ff..112 Genom Processlagbe-s.
redningens förslag till rättegångsbalk utvidgades slutligen polismans
befogenhet besluta husrannsakan till omfatta bl.a. alla fallatt attom
då polisman gripa misstänkt. Utredningenäger emellertid inteen anser

det finns skäl höja straffbarhetskravet för sådana undersökningaratt att
företas för gripande misstänkt. Det har inte visatheller sigsom av en
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exempelvispå detförutsättningarnaanledning skärpa sättfinnas att
föreslog.Processkommissionensom

bestämmelse hus-år särskildinfördes 199128 kap. 2 §I omena
bestämmelseenligt dennaHusrannsakantransportmedel.rannsakan i

anhållenellerfår gripaseftersökande den ärfår företas för somav
föreskrivetför vilket intemisstänkt för brotthäktad äreller ettsom

försök till sådant brott.år eller förstraff fängelse i fyralindrigare än
eftersökte kommersärskild anledning denfinnsOm det attatt anta att

undersökas. Ut-fordon platsenfår varjeviss platsenpassera
bestämmelsen harfall dåfinna någotinte kunnatredningen har

förutsättningarnainte beroförefaller emellertidDettillämpats. att
tillämpas,skulle kunnabestämmelsen inteså stränga utanär att

harsituationer då denuppkommit någrainte harpå detattsnarare
det finns behovinteUtredningenbehövt tillämpas. attatt avanser

transportmedelundersökningför sådanförutsättningarnaändra somav
paragraf.i dennaavses

husrannsakan hosstraffbarhetskrav förnärvarande gällerFör samma
tvångsmedelslagmisstänkta. 1933 årsImisstänkta hosicke som
ochstraffbarhetskrav strängareuppställdes dock både strängare ettett

förmisstänktesmed skälHusrannsakan hos denindikationskrav. som
följa antingendet kundeföretassåledeskundebrottett om

hosmedan husrannsakanbrottet,eller fängelsestraffarbete annan
kundeså det endastbrottetmisstänkte krävdeden grovt attän att var

skälfanns särskiltdessutomstraffarbete detfölja attatt antasamt att
Processlagberedningensavsedda resultat. Iskulle detåtgärden ge

tillräckligdock det inte fannsanfördesrättegångsbalktillförslag att
hus-straffarbetsbrott vidbegränsningen tillbehållaanledning att

för intemisstänkte. Skyddet dendenrannsakan hos än som varannan
tillräckligtProcesslagberedningenenligtför brottmisstänkt var

övrigt bordeiförutsättningar,detillgodosett strängare somgenom
föreslogProcesslagberedningen1938:44 328 f..SOUgälla s.

denhusrannsakan hos änviddärför indikationskravetatt annan
skäl.synnerligatillfrån särskilt skälskulle skärpasmisstänkte

upprätthållaskanintegritetenförockså skyddetUtredningen attanser
denundersökningar hosindikationskrav försträngare somettgenom

principenfrångåanledningfinns därförmisstänkt. inteDetinte är att
miss-hos denundersökningföranledade brott kanallaatt somom
förut-hosundersökningföranledaockså bör kunnatänkte annan, om

uppfyllda.i övrigtsättningarna är
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Andra undersökningar

Undersökningar allmänt tillgängliga förvaringsutrym-utrymmen,av av
inte slutna områdenär utomhus inte allmäntärsamtmen som av som

tillgängliga kan, utredningen tidigare har anfört, generellt settsom
betraktas mindre integritetskränkande. Beträffande sådanasom
undersökningar bör lägre straffbarhetskrav gälla. För närvarandeett
uppställs huvud inte något kravöver brottets svårhet förtaget att

lägenhet tillgänglig för allmänheten skall få undersökasären som
28 kap. Områden3 §. utomhus inte allmänt tillgängliga fårärsom
också undersökas brottets svårhet 28 kap. 10 §. Utredningenoavsett

de mindre integritetskränkande undersökningarnaatt ävenanser
fortsättningsvis bör kunna få företas redan vid misstanke ettom
bötesbrott. Det bör därför inte ställas något särskilt straffbar-upp
hetskrav såvitt gäller dessa undersökningar.

6.3.3 Indikations- och misstankekravet

Med indikationskrav utredningen krav på det i enskiltett att ettmenar
fall skall finnas omständigheter med viss styrka talar för att ettsom
ingripande kommer leda till det avsedda resultatet. Misstankekravetatt
innefattar krav på den misstanke riktas vissett att motsom en person
skall ha viss styrka för tvångsmedel skall få användas under deatt
övriga, i lagen förutsättningarna.angivna

För husrannsakan enligt 28 kap. l eller 2 § skall få företas hosatt
den skäligen misstänkt fordras det finns synnerligän är attannan som

anledning åtgärden kommer leda till det avseddaatt anta att att
resultatet. särskildaDen bestämmelsen husrannsakan i transport-om
medel på viss plats kräver det finns särskild anledningatt att anta att

eftersökteden kommer platsen. I övriga fall, dvs. såvittatt passera
gäller husrannsakan enligt 28 kap. 3 § undersökningar enligtsamt
28 kap. finns inget10 uttryckligt indikationskrav.

Ett grundläggande krav för alla former tvångsmedel är attav
ingripandet förbehövs det eftersträvade resultatet uppnås.skall Detatt

därförbör alltid krävas det i det enskilda fallet finns åtminstoneatt
någon eller några konkreta omständigheter visar ingripandetattsom
behövs. lindrigaste formernaDe undersökning bör enligt ut-av
redningens uppfattning få företaskunna något in-strängareutan
dikationskrav. I sådana fall bör det således tillräckligt attvara
omständigheterna i det enskilda fallet anledning attatt anta ettger
föremål eller något betydelse för utredningen skall påträffasannat av
där undersökning skall företas. Enligt 28 kap. § får husrannsakan2en
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finnsviss plats dettransportmedeli varjeföretas ompasserar ensom
kommereftersöktsärskild anledning anta attatt att personen

1990912129prop.inte i förarbetenaplatsen. Det angespassera
valdes. starkareanledning Ettindikationskravet särskildvarför
tillämpningsområdettorde emellertid ha begränsatindikationskrav

inte helleruppfattningfinns enligt utredningensalltför mycket. Det
krav.integritetshänsyn upprätthållaskäl strängareettatt av

integritetskränkande undersökningarnaför deFörutsättningarna mest

undersökning,integritetskränkande formernadet gäller deNär avmer
andra liknandehus, ochundersökningnämligen utrymmenav rum

anledningfinns detförvaringsutrymmen,undersökning slutnasamt av
indikations-tämligenför vissa fall ställaåtminstone strängtettatt upp

misstänkta och ickeskillnad mellandetgällandekrav. I rätt görs
bara gäller vidindikationskravpå såmisstänkta, strängaresätt att ett

Även iskäligen misstänkt.denhusrannsakan hos ärän somannan
för hus-kravtvångsmedelslag uppställdesårs strängare1933 att

misstänkt. Pro-inteföretas hos denskullerannsakan varsom
för brottinte misstänktanförde dencesskommissionen ettatt som var

intehusrannsakanunderkasta sigskyldigbordeinte att omvara
kravkrävde det ochintressenbetydande allmänna strängaremycket att

sannolikapåingripanden den integälla fördärför borde mot som var
påpå116 och 123. Kravet1926:32misstänkt SOUskäl ens.

lagrådsremissen medockså imisstankegrundadsannolika skäl upptogs
remissenanförde den iLagrådet,tvångsmedelslag.tillförslag attsom
syfteskett isannolika skäl hadetillskärpningenföreslagna att

emellertidhusrannsakningar, menadegrundadealltför löstförebygga
krävdesdet inte änsyftet skulle kunna uppnåsdet även attmeratt om

Lagrådet ansågbrottet.med skäl misstänkt förvederbörande var
misstänkteföretas hos denfåhusrannsakan borde kunnadessutom att

skäl fördet fannsså starkmisstanken honominnanredan attmot var
sänkadärför anledninglagrådetfanns enligthäktning. Det att
vilketskäl,sannolikaför frånhusrannsakanmisstankekravet

inrådanPå lagrådetshäktning, till något lägre krav.förkrävdes ett
innehållatvångsmedelslagen kommisstankekravet ochsänktes att

förförutsättningar gälldedär skildahusrannsakanbestämmelser om
vissför brottskäl misstänktmedhusrannsakan hos den avsom var
hus-Bestämmelsenhosbeskaffenhet och husrannsakan omannan.

deli dennarättegångsbalken28 kap. § överensstämmerrannsakan i 1
såtvångsmedelslag,års sättgällde i 1933med vad att ettsom

husrannsakan hosvid ängällerindikationskrav barasträngare annan
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den skäligen misstänkt.ärsom
Det har inte framkommit något visar kravet på skäligattsom

misstanke inte skulle tillräckligt för upprätthålla till-att ettvara
fredsställande skydd för integriteten. Hos den skäligenärsom
misstänkt bör undersökning hus, och liknande utrymmen samtav rum
undersökning slutna förvaringsutrymmen därför fortsättnings-ävenav
vis få företas det behövs för uppnå något de i lagen angivnaattom av
syftena. Om misstanken viss inte har uppnått sådanmot en person
styrka vederbörande kan skäligen misstänkt, bör denatt anses vara
dock med hänsyn till integritetsskyddet inte kunna läggas till grund för
så ingripande undersökningar förutsättningar i övrigtsträngareutan att
bör gälla. integritetsskälAv bör liksom för närvarande uppställas ett

indikationskrav för undersökningarsträngare hus, elleräven av rum
andra liknande vilka företas hos den eftersökte.änutrymmen, annan

Enligt gällande får reell husrannsakan hos denrätt än ärannan som
skäligen misstänkt företas allenast brottet förövats hos honomom
eller den misstänkte gripits där eller eljest synnerlig anledning
förekommer, rannsakningen föremål, underkastatäratt genom som
beslag, skall anträffas eller utredning brottet vinnas.annan om
Personell husrannsakan får företas hos den eftersökte omänannan
synnerlig anledning förekommer, den sökte uppehåller sig där.att
I 1933 års tvångsmedelslag upprätthölls emellertid lägre in-ett
dikationskrav. Processkommissionen hade visserligen i sitt förslag,
vilket låg till grund för tvångsmedelslagen, anfört attsenare en
lämplig avvägning mellan integritets- och effektivitetsintressena vore

husrannsakan hos den på sannolika skälänatt annan som var
misstänkt inte fick företas det inte fanns sannolika skäl för attom
åtgärden skulle leda till det avsedda resultatet se SOU 1926:32 s.
118. Indikationskravet korn emellertid ändras lagstiftnings-underatt
arbetet, resultat misstankekravet på lagrådets inrådanett attsom av
sänktes. Som utredningen tidigare har redogjort för ansåg lagrådet vid
tvångsmedelslagens tillkomst husrannsakan förut-särskildaatt utan
sättningar i övrigt borde företas, inte bara hos den påsom var
sannolika skäl misstänkt, också hos den med skälutan som var
misstänkt NJA 1933 f..115 Departementschefen ansåg atts.

samtidigt sänkte misstankekravet på det sättman, som man som
lagrådet hade föreslagit, borde uttrycket sannolika skäl medersätta
något uttryck på andra ställen i paragrafen. Indikationskra-ävenannat

ändrades därvid från sannolika skäl till särskilt skäl. Detvet
framgår inte departementschefens uttalande uttrycket särskiltav om
skäl föruttryck lägre indikationskrav elleravsett att ettvar ge om
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missförstånd straffbar-Närenbart för undvikaskeddeutbytet att
tillkomst sänktes frånsamband med rättegångsbalkensihetskravet

frånindikationskravetsamtidigtfrihetsstraff, höjdesstraffarbete till
f..1938:43 328SOUtill synnerlig anledningsärskilt skäl s.

synnerli anledningIndikationskravet g

kommenterassynnerlig anledningförstås med uttrycketVad som
28 kap.särskilt isituationeri förarbetena. De nämnsinte närmare som

husrannsakanförövats därbrottet harnämligenandra stycket,§1 att
måste dockgripits där,misstänkte hardenföretas ellerskall att

synnerligtypiskt föreliggerfall då detexempelbetraktas settsom
resultatet.avseddakommer detåtgärdenanledning attattatt anta ge

förvägledandekanJO-beslutantalfinns dessutomDet ett varasom
beslut JOsådantsynnerlig anledning. Ettbegreppettolkningen av

postför-avseendetillgreppsbrottmisstanke159 gällde1965 oms.
hadeuppgifter frånpågrundadesMisstankensändelser. somen person

förklarat hanoch adress, ochpolisstationen,tillringt attuppgett namn
för tillgreppsbrott. Hanmakaoch hansbrevbäraremisstänkte en

in gods ibäratillfällen hade makarnaflerahan vidpåstod settatt
levdegällande degjorde hanDessutombilar.bostaden från attpostens

kundepåståenden intedessaansågliv. JOganska högtett att ge
makarnamisstankegrundadmycket löstanledning till motänannat en

anledningsynnerliguppenbart kravetvidareoch det attatt utan var
uppfyllt.inte var

hade198586 123fall JOI person perett annat anonyms. en
ibefann sigtvå efterlystauppgifterlämnattelefon att enpersonerom
tvådetredje Dentillhördelägenhetviss person. ena avensom

det hade krävtskonstateradei sinhäktad JOefterlysta attutevaro.var
Uttrycketlägenheten.iför husrannsakananledning företasynnerlig att

skalldetfå tolkasanledning torde enligt JOsynnerlig attsom
fogmedpåtagligt visarfaktisk omständighetföreligga att mansomen

husrannsakanden därfinns hossig den eftersökteförväntakan att
till dekännavisat sigvisserligenUppgiftslämnaren hadeföretas.

delägenhet därtill denpersonuppgifter och adressenefterlystas
viktigastebedömningför ärendetsbefinna sig, denpåstods men

deförekomanledningvilken synnerliguppgiften, dvs. attsom

3 påsannolika skäl närmastuppfattning uttrycketutredningens syftarEnligt
jämföras meddärför inteoch börvissmisstanke riktasgraden mot personensomav

iomständigheterna detsyftaranledning,synnerlig närmastuttrycket attsom
föreligger.förhållandeutvisa visstviss styrka skallenskilda fallet med att ett
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eftersökta skulle uppehålla sig just hos H., saknades helt. Upp-
gifterna kunde enligt JO därför inte ha utgjort grund för ettanses
beslut husrannsakan i lägenheten.om

I ytterligare fall hade beslut husrannsakan pågrundatsett ett ettom
tips JO 198889 68. En visserligen hadeanonymt s. person, som

sin bostadsadress inte sitt hade ringt till polisenuppgett men namn,
och påstått namngiven i fastighet till-att en annan person samma
verkade sprit. Uppgifterna bedömdes trovärdiga. Dessutom hadesom

adress några månader tidigare förekommit i liknandeettsamma
sammanhang. polismänDe åkte till platsen konstaterade detattsom
uppgivna förekom på två lägenheter. I den lägenhet därnamnet
husrannsakan sedan företogs före midnatt ljuset Entänt.strax var av
polismannen tyckte sig också höra klirr flaskor från lägen-som av
heten. JO ansåg emellertid det inte hade förelegat någon faktiskatt
omständighet påtagligt hade visat med fog kunde haattsom man
förväntat sig påträffa föremål underkastade beslag elleratt som var
vinna utredning brottet. kunde enligtDet JO därför starktannan om
ifrågasättas uppgifterna verkligen sådana de kunde haattom var anses
utgjort tillräckligt underlag för beslut husrannsakan.ett ett om

Även förarbetena inte någon vägledning vidnärmareom ger
tolkningen begreppet synnerlig anledning, torde tillämpningenav av
bestämmelserna husrannsakan hos den misstänkteänom annan
respektive den eftersökte, ha fått viss stadga JO:s avgöranden.genom
Det har inte framkommit några omständigheter visar kravet påattsom
synnerlig anledning skulle för lågt för på tillfredsställan-att ettvara

de integriteten hos den riskerar bli försätt värna att utsattom som en
mycket integritetskränkande undersökning. Utredningen därföranser

kravet på synnerlig anledning bör upprätthållas, vilket böratt
tolkas det skall föreligga faktisk omständighet påtagligtattsom en som
visar fogmed kan förvänta sig uppnå det avsedda resultatetatt attman
med åtgärden, dvs. skall så påsäkeratt gott attman vara som
åtgärden skall resultat.avsettge

Undersökning hos den misstänkte eller den eftersökte

Utredningen följaktligen det bör ställas högre krav förattanser
undersökningar hus, eller liknande förutrymmen samtav rum
undersökningar slutna förvaringsutrymmen, de företas hosav om

den skäligen misstänkt eller hos denän är änannan som annan
eftersökte. Frågan vad med undersökning företasär attsom menas en
hos viss JO har i ärende JO 198586 anfört155etten person. s.

generellt bör kunna företasundersökning hossägaatt sett attman en
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han principi har oinskränkt tillgång till iutrymmeten person om
fråga. Det skall enligt JO dessutom tämligen hansäkert attvara
disponerar på detta Det således inte ägarförhållandetsätt. ärutrymmet

bör avgörande för bedörrmingen, fråganutansom vara snarare om
har râdigheten det eller områdeöver skallutrymmevem som

undersökas. Undersökning hotellrum uthyrt tillär gästettav som en
därförbör riktad och inte hotellets Under-gästen ägare.motanses

sökning skåp anställd disponerar på sin arbetsplats börettav som en
likaledes rikta sig den anställde och inte arbetsgivaren,mot motanses
liksom undersökning bil normalt bör rikta sig förarenmotav en anses

bilen. Om skäligen misstänktäger äroavsett vem som en person som
för brott tillfälligt bor hos bekant, torde han emellertidett en som

disponeraregel inte lägenheten det krävs försätt attsom en
undersökning lägenheten skall kunna företagen hos denav anses
misstänkte. Annorlunda torde förhålladet sig misstanken riktar sigom

två samboende. Då torde undersökningen få företagenmot en av anses
hos den misstänkte. bör dockDet uppmärksammas föremålatt som
påträffas i samband med sådan undersökning, inteen sommen
disponeras den misstänkte, inte får undersökas det inte finnsav om
synnerlig anledning sådan undersökning skulle detatt anta att en ge
avsedda resultatet.
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Kroppsvisitation kroppsbesiktning7 och

I avsnitt 7.2 redogör utredningen för bakgrunden till de nuvarande
kroppsvisitation förbestämmelserna och kroppsbesiktning samtom

innebörden dessa begrepp enligt Avsnitt in-gällande 7.3rätt.av
nehåller bl.a. överväganden i hänseende. föreslårdetta Utredningen
några mindre justeringar begreppen kroppsvisitation och kropps-av
besiktning. kroppsvisitation sålunda mindreSom bör delsavses en
omfattande undersökning kroppens dels undersökningyttre,av en av
de kläder och liknande bär på sig. Egendomen person somsom
påträffas i samband med kroppsvisitation bör också få undersökasen

särskilt beslut därom, sådan undersökning bör inteutan men en
egentlig mening.betraktas kroppsvisitation i Begreppet kropps-som

omfatta under-besiktning bör dels alla de allvarligare kroppsliga
sökningar kan betraktas kroppsvisitation, dels olikaintesom som

Även frånformer provtagningar. har tagitsom prover somav
undersökas, bör detta inte innefattas imänniskokroppen bör

Utredningen föreslår sist i avsnitt 7.3begreppet kroppsbesiktning. att
också misstänktdet införs bestämmelser denän äratt annan somom

kroppsbesiktning förutsättningarnaför brott får underkastas samt om
utredningen syftet med och förut-för detta. I avsnitt 7.4 tar upp

för kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Utredningensättningarna
integritetskränkandeför de formernaföreslår förutsättningarna mestatt

Lindrigare villkor bör generellt kunna fåkroppsbesiktning skärps.av
för hudprov,för undersökningar hârprov,gälla kroppens yttre,av

provtagningar inte kräversalivprov och blodprov för andrasamt som
förvillkor bör gällaundersökning kroppens inre. Strängareaven

provtagningar deundersökningar kroppens inre andraför änsamtav
föreslår allvarligare formennämnda. Utredningen därför denattnyss

skall fåkroppsbesiktning den skäligen misstänkt baraärav av som
fängelse i tvâ år ellerförekomma det för brottet föreskrivetärom

kroppsbesiktning skäligen misstänktdenFör äränav sommer. annan
lindrigareföreslår utredningen villkor Densträngare än annars.

föreskrivetformen kroppsbesiktning bör få förekomma det äromav
allvarligare formenårs fängelse eller för medan dentvâ brottet,mer

föreskrivet lindrigarekroppsbesiktning bör kräva det inte ärattav
straff fängelse i två år.än
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Inledning1

kroppsbesiktning finnskroppsvisitation och iBestämmelser om
kroppsvisitation, varmed§§. 28 kap. § regleras28 kap. 11 14 l 11-

bär på signågonundersökning kläder ochen annat somavavses
sig.föremål någon har medoch andraväskor, paketsamt somav

kanföremål för närvarandevissa dessabör uppmärksammasDet att av
nämligenhusrannsakan, demed stöd reglernaundersökas även omav

väskor.förvaringsställen, låstabetraktas slutnakan t.ex.somsom
undersökning§enligt 28 kap. 12Med kroppsbesiktning avavses

från människo-tagandeoch inremänniskokroppens yttre samt av prov
sådana prov.och undersökningkroppen av

ändradeskroppsvisitation och kroppsbesiktningBestämmelserna om
januari 1994i kraft den1408, trädde lnyligen SFS 1993: somgenom

199394267.rskr. Dessa199394:JuU7,199394:24, bet.prop.
kroppsvisita-intresse, begreppeninnebar, såvittändringar är attavnu

framgårdeñnierades på detkroppsbesiktningtion och sätt ovan.som
Ändringarna oklart vilkai flera avseendenföranleddes detatt varav

kroppsvisitationförkunde företas inomingripanden ramensom
föremålvilkaville bl.a. klarläggakroppsbesiktning. Manrespektive

och vilkakroppsvisitationundersökas vidborde kunna ensom
företas vid ellerborde kunnaoch provtagningarundersökningar som

kroppsbesiktning.förinom ramen en
detfråga kan hadet härtvångsmedel sägasDe är gemen-omsom

privatlivför sitttill skyddintrång ide rättutgörattsamt envars
utredningenharI avsnitt 6Europakonventionen.artikel 8:1 i

till skyddinkräktar påtvångsmedelbehandlat vissa andra rättensom
andrabl.a. bostäder ochundersökningarnämligenför privatlivet, av

från sådanakroppsbesiktning skiljer sigKroppsvisitation ochlokaler.
integriteten.i fysiskaintrång denundersökningar de utgörattgenom

flestauppfattas i deintegritetenkränker den fysiskaTvångsmedel som
privatlivet ochintrång iintegritetskränkande andrafall änsom mer

därför regleras för sig.uppfattningenligt utredningensbör
ingripandesvårti fall utgörkan vissa avgöraDet ettatt ettomvara

frågaallmänteller detfysiska integriteten ärintrång i den ommerom
efterpolisman letarprivatlivet. Omtill skydd förintrång i rättenett en

ingripandet fåsig, tordebärföremål i de kläderett personen
integriteten. Detfysiskaintrång i den äruppfattas ett mersom

undersökninggälladetsamma kantveksamt även ettavenansesom
föremålundersökningsig.föremål bär En somavpersonsom en

intrång i deninte räknassig bör avgjortnågon har med ettsom
Även föremål inte kanundersökningarfysiska integriteten. avom

ändå vissade ifysiska integriteten, börintrång i deninnefattaanses

244



Kroppsvisitation och kroppsbesiktningSOU 1995:47

fall företas i samband med kroppsliga undersökningar olika slag.av
Det kan praktiskt förutsättningarna för sådana undersökningarattvara

föremål får företas i samband med kroppsvisitation,t.ex.av som
regleras i samband med de kroppsliga undersökningarna. Det innebär
emellertid inte sådana undersökningar föremål med nödvändig-att av
het måste betraktas kroppsvisitation.som

7.2 Nuvarande indelning tvångsmedlenav

detta avsnittI redogör utredningen för bakgrunden till de nuvarande
bestämmelserna kroppsvisitation och kroppsbesiktning församtom
innebörden dessa begrepp enligt gällande rätt.av

7.2. l Kroppsbesiktning

Bestämmelserna i rättegångsbalken kroppsvisitation och kroppsbe-om
siktning gâr tillbaka på reglerna i 1933 års tvångsmedelslag. I
tvångsmedelslagen gjordes dock inte skillnad mellan kroppsvisitation
och kroppsbesiktning. formernaBåda ingripande föll i stället underav
begreppet kroppsrannsakan och fick företas på villkor. 1920Isamma

förslag,års låg till grund för tvångsmedelslagen, hadesom senare
visserligen tagits in bestämmelse polisen under vissaatten om
förutsättningar fick företa kroppsrannsakan den misstänkte, såav
ock besiktning hans kropp. Processkommissionen föreslogav
emellertid i sitt betänkande angående rättegångsväsendets ombildning
SOU 1926:32 bestämmelse enbart kroppsrannsakan denen om av
som på sannolika skäl misstänkes för brott, varå kan följa straff-
arbete eller fängelse. Processkommissionen anförde s. 123:

Såsom från kroppsrannsakan skilt rättsinstitut behandlasett
stundom kroppsbesiktning. Därmed då undersökningavses

levande kropp i syfte vinna bevis brott,attav persons om
under det kroppsvisitation bestämmes under-att som en
sökning vad någon bär på sig. Enligt Processkommissio-av

åsikt erfordras några särskilda bestämmelsernens om
kroppsbesiktning, det enklast låtautan attsynes vara
begreppet kroppsrannsakan omfatta vad stundomäven som
betecknas såsom kroppsbesiktning
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1932:29tvångsmedelslag SOUförslaget tillslutligaI det upptogs
kroppsbesiktning,bestämmelsesärskildnågoninte heller utanom

onödigtansågskroppsrannsakan. Detbestämmelseendast varaomen
kroppsbesiktning eftersomochkroppsrannsakanmellanskiljaatt

tvångsme-ingripanden. Iför dessaändå borde gällareglersamma
kroppsrannsakan.bestämmelseenhetligdärför indelslagen togs omen

införande begreppenrättegångsbalkensmedförstDet somvar
Processlag-infördes i lagtexten.kroppsbesiktningkroppsvisitation och

regler förolikaborde gällaavseendeni vissaansåg detberedningen att
kallasbordedessaochkroppsrannsakanolika slagende attav

menadekroppsvisitationkroppsbesiktning. Medkroppsvisitation och
och medkläderundersökning någonsProcesslagberedningen en av

1938:44SOUkroppenundersökningkroppsbesiktning s.av
brottmåliblodundersökninglagendå gällandeEnligt den331. om

förantingenmisstänktskälden medpåblodprovkunde tas varsom
trafiknykterhets-förfölja ellerstraffarbete kundepå vilketbrott ettett

fanns behovemellertid detansågProcesslagberedningen attbrott. att
därförföreslogfall ochi andramisstänktablodprov ävenkunna ta

uttryckliginnehållaskullekroppsbesiktningbestämmelsen enatt om
kroppsbesiktningvidskulle kunnablodprovföreskrift tasattom

under-bordekroppsbesiktning ävenerfordrades. Viddet annanom
undersökning förutföras,kunna att takroppensökning t.ex. enav

ellersjukdom röntgen-led vissmisstänktedenpåreda enavom
förkunde ske nämnvärtdetdock endastundersökning, utan menom

undersökte.den
ändringarnagenomfördanyligentill deförslagpropositionen medI

kroppsbe-27199394:24departementschefen prop. attanförde s.
rättegångs-oklart ikundeviss måni sägassiktningsbegreppet vara

i förarbetenavägledningenda attdeneftersombalken, vargavssom
Departementschefenkroppen.undersökningkroppsbesiktning avsåg av

fickbesiktningsådanhurdet intepekade vidare att enangavs
elleromfattandehuravsågs, ellerdelar kroppenutföras, vilka somav

ansåg departements-Dessutomfickundersökningeningående vara.
klarinnebarinteundersökningannanuttrycketchefen enatt
Detkroppsbesiktning.vidfickvadavgränsning göras ensomav

önskvärdinte hellermen hadenämnvärtrekvisitetbegränsande
precision.

rättegångsbalkenkroppsbesiktning iochkroppsvisitationBegreppen
Vissoklara.ha varitåtminstoneellermåni visskan sägas vara
frånhämta bl.a.kanbegreppentolkningenvägledning vid manav

medborgarevarjeföreskrivskap. 6 §det i 2regeringsfonnen, där att
ingreppkroppsligapåtvingadeskyddaddet allmänna är motgentemot

kroppsbesiktningkroppsvisitation. Begreppetbl.a.och dessutom
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används inte i bestämmelsen, beträffande uttrycket kroppsligtmen
ingrepp i förarbetenasägs prop. 1975762209 147 detatts. avser
våld människokroppen läkarundersökningar,mot samt smärre
ingrepp vaccinering och blodprovstagning liknandesom samt
företeelser brukar betecknas med ordet kroppsbesiktning. Frånsom
kroppsligt ingrepp skiljer sig kroppsvisitation enligt motivensom avser
undersökning kläder eller något denne har medav en persons av som
sig, handväska. I Rättighetsskyddsutredningenst.ex. betänkandeen
SOU 1978:34 202 207 Förstärkt skydd för fri- och rättigheter,s. -

de lagenliga inskränkningarna det grundlagsenligaattangavs av
skyddet kunde delas in i fyra olika nämligen a påtvingatgrupper,
kroppsligt ingrepp, innebär våld människokroppen, bmotsom
påtvingat kroppsligt ingrepp i fall, dvs. kroppsbesiktning, främstannat
läkarundersökning, ingreppsmärre vaccination, tagandesamt typav

blodprov eller fingeravtryck, c kroppsvisitation eller såledesav
undersökning någons kläder eller det någon bär med sig,av av som

d samhällets i fallandrarätt våldsamt enskildautövaatt mot
dvs. generell för det allmännasrätt verkställandepersoner, en mera

till våldsutövning för genomförande förvaltningsupp-vissaorgan av
gifter.

Som exempel på ingrepp hamnar i den första nämnssom gruppen
kastrering och transplantation. Bland ingrepp hamnar i den andrasom

dvs. ingrepp skall kroppsbesiktning,utgöra nämnsgruppen, som anses
läkarundersökning, ingreppsmärre vaccination tagandetyp samtav av
blodprov och fingeravtryck. Däremot hänförs inte tagande fotografiav
eller alkoholutandningsprov till denna Till den tredjegrupp. gruppen,
kroppsvisitation, hänförs undersökning någons kläder eller väskaav

någon bär med sig. Till den fjärde hänförs bl.a.som gruppen
polismans bruka våld. Rättighetsskyddsutredningenrätt tilladeatt att
gränsdragningen mellan de fyra inte entydig, utangrupperna var

i viss mån godtycklig, gränsdragningsfrågorna intet.o.m. attmen var
intresse i sammanhanget, eftersom grundlagsskyddet detsammaav var

för alla fyra grupperna.
den tidigareI nämnda propositionen prop 199394:24 33 f.s.

anförde departementschefen sammanfattningsvis beträffande begreppet
kroppsbesiktning:

Med kroppsbesiktning undersökning kroppen.avses en av
Häri innefattas såväl ytlig, okulär undersökningen som en

Äveningående undersökning kroppens inre. borttagandeav
bandage och avlägsnande omfattas be-proteserav av av

kroppsbesiktning. Viss oklarhet kan rådagreppet sägas om
huruvida provtagningar olika såsomslag, exempelvisav
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Även i övrigt kanbegreppet.innefattas iblodprovstagning,
undersökningarvilkabeträffanderådaviss oklarhet sägas

detbakgrundsärskiltbegreppet,inom attmot avsom ryms
ocksåkroppsbesiktningjämte28 kap. 12 § RBexempelvisi

kroppsbe-undersökning. Begreppetannantalas om
inomkroppsbesiktning, fallerytligliksomsiktning, även

enligtfattadettaingrepp,kroppsligt ärbegreppet attsom
kroppsbesiktningregeringsf0rmen...Med ytlig enavses

före-inklusiveden nakna kroppenbesiktningokulär av
fårundersökskommande Den attproteser. uppmanassom

armhálornasålyftaochfotsulornavisa attarmarnauppupp
ellervidröra kroppenKontrollanten får intekontrolleras.kan

Kontrollställningar.inta speciellaundersökteanmoda den att
anmodasundersöktedenhålrum attkroppens attgenomav

Huvudhår ochfår inte ske.skinkornaeller såraattgapa
undersökningen.vidfår dock vidrörasperukeventuell

48:44anfördavidareanfördeDepartementschefen prop. s. -

kroppenUndersökningar självaav

kroppsbe-framgåinledningsvisdefinitionen börAv att
såväl dessundersökas;fårkroppensiktning innebär yttreatt

välkroppsbesiktningbegreppetSå långtdess inre. ärsom
hän-terminologisktidet täckeri dag ochredaninarbetat

ochbesiktninginnebärolika åtgärderseende väl enensom
allaalltsåomfattarBegreppetundersökning kroppen.av
in-såvälundersökningar;kroppsliga utvärtesformer somav

Vadlagtexten.framgåtydligtklart ochbörDettavärtes. av
naturligtvisinnefattaskroppensundersökninggäller yttreav
Vid under-nakna kroppen.denbesiktningokulär aven
undersöktedenanmodaockså tillåtetdet dåsökningen är att

delar kroppendoldasåställningar,vissainta attatt avannars
tillåtetockså rörabesiktning. Detföråtkomliga är attblir

undersökamed händernaexempelvisvid kroppen, att
inrekroppensundersökningarMedhårbotten. avsesav

såsom ändtarmen,håligheter,kroppensundersökning av
ochvaginan munnen.

kroppsprodukterUndersökning m.m.av

detkroppsbesiktningbeträffandenärvarande gäller attFör
under-genomförasochblodprovfårvid sådan tas annanen
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sökning. Rent definitionsmässigt det alltså tveksamtär om
blodprovstagning och andra undersökningar innefattas i
begreppet kroppsbesiktning. Regler kroppsbesiktning harom
i allmänhet också tillämpats provtagningar ochsom om
liknande har fallit utanför begreppet kroppsbesiktning. En
sådan ordning enligt min mening otillfredsställande.är Ett

komma till med detta låta begreppetsätt rätta äratt att
kroppsbesiktning omfatta alla undersökningar och provtag-
ningar kan komma i fråga. Provtagningar kroppsut-som av
söndringar och andra kroppsprodukter faller enligt min
mening sakligt väl under begreppet kroppsbesiktning.sett

dessa fall det inte själva människokroppenI granskasär som
eller undersöks, innehållet i någon kroppsprodukt. Förutan

få fram krävs endera produkten frånatt ett att tasprov
kroppen, i form blodprov, eller självkroppent.ex. ett attav
levererar produkten, vilket fallet det gäller exempelvisär när
avföringsprov. Exempel på andra kan blityper av prov som
aktuella urin-, saliv-, hår-, sekret- och hudprov liksomär
utandningsprov.

åtgärder harDe kan mycketnämntssom nu vara av
skiftande det ikaraktär samtliga fall frågaärmen om
provtagningar olika slag. En möjlighet skulle därförav
kunna i rättegångsbalken införa begreppetatt provtag-vara
ning och självständigt tvångsmedel. Medreglera det ettsom

situationerhänsyn till de skiftande kan uppkomma isom
praktiken det inte möjligt idock lagär göraatt en upp-

ingripandedelning mellan lindriga och provtagningar.mer
hellerDet allmänt inte önskvärt införaär rent att typen ny

straffprocessuellt tvångsmedel vid sidan befintliga.deav av
Jag föreslår därför den först lösningen, nämligennämnda

begreppet kroppsbesiktning omfattaskall under-ävenatt
sökningar och provtagningar.

I promemorian lagstiftningendet angelägetär attattanges
inte låses till undersökningsformer kända i dag.ärsom
Någon låsningremissinstans har hävdat sådantvärtom att en
bör I likhet med vad i promemorian föreslårgöras. sägssom
jag bestämmelsen utformas såkroppsbesiktningatt attom
den inte knyter till vissa undersökningsformer.endastan
Enligt min mening bör alltså undersökningaralla typer av
och provtagningar syfte hänföras tilli brottsutredande

kroppsbesiktning. kommer tillbegreppet Som jag strax
innebär givetvis fältet fritt fram för vilkadetta inte äratt
undersökningar och provtagningar helst. Begränsningarsom
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redovisa, dessaskallfinnas, vilket jagmåste strax men
utformas så endast vissabör intebegränsningar att typer av

provtagningar faller under begreppetochundersökningar
alltså klart framgåbörkroppsbesiktning. Av lagtexten att en

får ochprodukterkroppensundersökning göras attav
redan hargenomföras. jagdå får Detprovtagning är som

alla deräknai lagtextenknappast möjligtpåpekat att upp
kunnaprovtagningar skulleundersökningsmetoder och som

Risken skullestadgandet.genomföras med stöd varaav
tillräckligtinte blevsådan regleringöverhängande att en

förslagetLagrådet remitteradeeffektiv. det tilloch Iföljsam
undersök-skallkroppsbesiktningföreslog jag medatt avses

och inremänniskokroppensoch provtagningning yttreav
dess produkter.samt av

Definitio-följande.beträffande uttalatdettaLagrådet har
vittomfattande.alltförblirbegreppetinnebära attnen synes

Även människokroppenfråninteprovtagningar görssom
exempel kanomfattas. Som nämnassålunda kommatorde att

anträffas påkroppsprodukterprovtagningar ensomav
kroppsprodukter görsUndersökningarbrottsplats. somav

föreslagnatorde med denmed provtagningsambandutan
kroppsbesiktning. Enocksådefinitionen komma utgöraatt

framgår intesåvittbegreppet harvid omfattningsådan av
lämplig. Bestämmelsenhelleravsedd och kan intevarit anses

föreslår begreppetLagrådetdärför formulerasbör attom.
kroppsbesiktningMeddefinition.följande avsesges

inreochmänniskokroppensundersökning samtyttreav
undersökningochfrån människokroppentagande avprovav

sådana prov.
Avsikten begreppetLagrådet.med ärJag är attense

provtagningensåväl självaskall omfattakroppsbesiktning
åtkomskroppsprodukterdeundersökningen somavsom

kroppsprodukternaHuruvidaprovtagningen.eller vidgenom
exempelvisnaturligtpålämnat kroppen sätt,har ettett

exempelvisingrepp,elleravföringsprov, ett genomgenom
Inågon betydelse.inte haskall däremotblodprovstagning

kroppsproduktenundersökningenskallbåda fallen av
kroppsbesiktning.begreppetdet juridiskaomfattas av

kroppsprodukterundersökninginteskallDäremot somav
omfattasprovtagningnågonsamband medpåträffas utan av

definitio-därförföreslårkroppsbesiktning. Jagbegreppet att
förslag.med Lagrådetsi enlighetutformasnen
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Menrekvisitet m.m.

Jag vill till börja med framhållaatt den föreslagnaatt
lösningen, innebär alla former undersökningarattsom av
och provtagningar faller under begreppet kroppsbesiktning,
medför de krav legalitetsprincipen ställeratt väl tillgodoses.
Skyddet för den enskilde ocksåär väl tillgodosett dengenom

i 28 kap. 3 § RB, vartill 28 kap. 13 § RB hän-numera a
Ävenvisar, lagfästa proportionalitetsprincipen. ändamåls-

och behovsprinciperna innebär jag tidigare har sagtsom
avsnitt 2.2 den enskilde skyddas för långt gåendeatt mot
ingrepp i hans kroppsliga integritet. I detta sammanhang vill
jag också betona de nämnda principerna skall beaktasatt nu
vid all tvångsmedelsanvändning och de sig påmindagöratt
med särskild styrka då olika former ingående kroppsbe-av
siktning aktualiseras. Enligt min uppfattning emellertidär
inte detta skydd tillräckligt. Min uppfattning detär äratt
nödvändigt med någon form begränsning i rättegångs-av
balkens bestämmelse kroppsbesiktning. I promemorianom
föreslås det begränsande rekvisitet nämnvärtatt men

Fleramönstras remissinstanser har ställt sig tveksammaut.
till det.

För närvarande gäller undersökning inte fåratt annan
genomföras vid kroppsbesiktning den inte kan skeen om

för dennämnvärt undersökte.utan Som framgårmen av
promemorian har denna begränsning vållat del problemen
i den praktiska tillämpningen. Osäkerheten har därvid gällt
hur begreppet nämnvärt men skall tolkas. I förarbetena
till rättegångsbalken 1943NJA 374 har rekvisitet intes.
förklarats. Det också oklartär rekvisitet siktetarom
undersökningsmetoden sådan, eller det under-ärsom om
sökningen i det enskilda fallet Rent språkligt ärsom avses.
ordet men inte heller helt entydigt. Det kan betyda, och
betyder vanligtvis, framtida lidande i form fysisk ellerav
psykisk ohälsa eller skada. Men det kan också betyda
lidande i form övergående eller obehag. För allsmärtaav
tvångsmedelsanvändning gäller våld får användas,att men
bara i den utsträckning det behövs. Den förutsätts ettsom
tvångsmedel skall alltså inte åsamkas obehagstörre nöd-än
vändigt. förarbetenaI till smittskyddslagen se prop.
198889:82 uttalades det självklartär den under-att att
sökningsmetod skall väljas innebär minst obehag försom
den undersökte och frågan vilka undersökningar ochatt om
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situationi vissrespektiveskallvilka göras tas enprov som
denkan riskerafall.från fall till Ingreppfår avgöras som

obetydligtförorsakaövrigthälsa eller i änenskildes annat
blod-ärendet nämndesförekomma. Iinte fåbör dockmen

åtgärderexempel utgöravföringsprovoch somsomprov
provtagninguttaladesingrepp. Vidareobetydligaendast att

kroppsutsöndringar,liknandeavföring ochurin,saliv,av
måsterimligenpatientsådantblodprov,liksom utgör som en

innebärprovtagningarochundersökningarmedantåla, som
och vissaingrepp,operativa ryggmärgsprovstörre t.ex.

vilja.patientensfå utförasinte börvävnadsprov, mot
imin meningenligtsynpunkter kanMotsvarande stort

bestämmelsernamed stödkroppsbesiktningpåanläggas av
ändamåls-,angivnatidigarederättegångsbalken. Justi

proportionalitetsprinciperna innebär störreochbehovs- att
ifråga ikan kommainteöverhuvudtagetoperativa ingrepp
mindreOckså andrakroppsbesiktning.medsamband en

fall nämndaantalihindrasoperativa ingrepp ett stort av
jag redan haremellertid,principer. Jag sagt, attsomanser

enskilde,skydd för denotillräckligaprinciperdessa är som
förslagmittbakgrundsärskiltalldeles attdetta mot omav

genomförasskall fåprovtagningarochundersökningar utan
Även handi sistadettill vissainskränkningar typer. om

kroppsbesiktningen,utför avgörläkaredenalltid är somsom
denfå bör gränsenskallingreppvilka göras, ytterstasom

fårprovtagningaroch görasundersökningarvilkaför som
framgåkroppsbesiktningsinstitutetförinom avramen
enligt minbegränsning börsådanrättegångsbalken. En

imenvad tidigaretillknytasmening sagts oman
skada.ellerform ohälsalidande iframtidabetydelsen av

ochundersökningari formKroppsbesiktning provtag-av
såfå utförasförslag aldrigmittsåledes enligtskall attningar

drabbasdärigenom kanundersökteför denfinns riskdet att
allautesluterDetta störreeller skada.framtida ohälsaav

kroppsbesiktning. Attförfrån områdetingreppoperativa en
övergåendemedföraprovtagning kanundersökning eller en

kortvarig ärförorsaka smärtaocheller besvärobehag
få hindraskallför siginte i ochnågotdäremot genom-som

får före-våldsanvändningdengällerförandet. Vad som
skall kunnakroppsbesiktningbeslutadförkomma att en

i polislagen.finns reglerverkställas
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7.2.2 Kroppsvisitation

Vad med begreppet kroppsvisitation, förutomsom detavses att
omfattar undersökning kläder, har framgåren av en persons som ovan
inte utvecklatsnärmare i förarbetena till rättegångsbalken. för-I
arbetena till regeringsformen docknämns kroppsvisitation kanävenatt
omfatta undersökning något har med sig,av som t.ex.en person

handväska prop. 1975762209 147, eller undersökningen s. av
sådant bär med sig SOU 1978:34 97. Det harsom en person s.
i olika sammanhang diskuterats i vilken mån undersökning väskorav
och liknande bagage innefattas i begreppetannat kroppsvisitation. I
propositionen förslagmed till de nyligen genomförda ändringarna i
rättegångsbalken anfördes prop. 199394:24 26 f.:s.

I doktrinen har hävdats uttalandena i förarbetena innebäratt
portföljer, resväskor, påsar och liknande,att någon harsom

med sig inte omfattas bestämmelserna kroppsvisita-av om
tion. I stället skulle bestämmelserna husrannsakanom vara
tillämpliga i dessa fall. I 28 kap. §1 RB föreskrivs att
husrannsakan under vissa angivnanärmare förutsättningar
får ske i hus, eller slutet förvaringsställe. I förarbetenarum
till rättegångsbalken NJA 1943 369 atts. anges som
slutet förvaringsställe bör betraktas stängd bilt.ex. samt
kassafack i bank. Undersökning väska någon bärav en som
på sig omfattas den slutenär eller inte alltsåoavsett om- -

bestämmelserna kroppsvisitation. Undersökningav om av en
väska någon bär med sig omfattas å andra sidansom av
bestämmelserna husrannsakan; dock endast har detom -
hävdats den sluten se Bylundär i Ekelöf, Rättegång IIIom-

67. ickeEn sluten väska någon har med sig skulles. som
således inte omfattas sig bestämmelsernaav vare om
kroppsvisitation eller bestämmelserna husrannsakan. Iom
kommentaren till rättegångsbalken Fitger m.fl. 28:6 7-
hävdas däremot husrannsakan kan ske beträffandeatt även
olåsta förvaringsställen. Däremot där upprätthål-ävensynes
las krav förvaringsställetett väskan sluten, elleratt är
med uttryck stängd, för husrannsakanett skallannat att
kunna komma i fråga jfr också JO 1974 128 och 197778s.

129 NJA 1974 229.samts. s.
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40 42:anfördavidareanfördeDepartementschefen prop. s. -

detkroppsvisitation hartvångsmedletgällerdet somNär -
vilkenioklarhetråttlängeredovisathartidigarejag om-

kroppsvi-användas. Klart ärtvångsmedlet kan attomfattning
igenomsökaskläder kanundersöktesdeninnebärsitation att

kännakaninnebärsyften. Dettaangivna atti närmare man
råderDetliknande.ochfickoriutanpå klädernasåväl som

föranvändaskankroppsvisitationtvekaningenheller attom
undersöktedenliknande,ochväskorigenomsöka somatt

utsträckningvilkenioklartdäremotsig. Detpå ärbär
under-sig, kanpåbärinteundersöktedenegendom, som

vissI2.2.3.avsnittberörthartidigarejagvilketsökas,
redovisathartidigarejagdetharlagstiftning somannan

kroppsvisita-förutomdetangivitssärskilt2.2.4avsnitt att
ochmedhavda väskorundersökamöjligtocksåtion är att

egendom.medhavdannan
skallkroppsvisitationföreslås begreppetpromemorianI att

någonochkläderundersökning annatinnebära somaven
någonliknandeochpaketväskor,sigpåbär somsamt av
erinrahaft någotintehar attRemissinstansernamed sig.har
såvälfårkroppsvisitationklargörsdet att avseattmot

någon haregendompå sigbärnågonegendom somsomsom
omotiveratsakligtocksådetmeningminEnligt ärmed sig.
exempelvisväskor,skiljahänseendenhithörandeiatt

ochsigpåbäraxelremsväskor,ochryggsäckar mansom
resväska.ordinärexempelvissig,medbärväskor enman

bärdärpå fallskiljaomotiveratsakligtockså att manDet är
ned denställttillfälligtdäroch fallhandenresväskan i man

skulletvångsmedletbärsyftenmarken. De uppsom
kunnaskulleandra,denintedenförfelas menena,om

förmeningminenligt atttalarskälStarkaundersökas.
såvälundersökningfå omfattaskallkroppsvisitation aven
medbäregendomsig,påbäregendom mansommansom

knappastkanintegritetenpersonligadenförSkyddetsig.
medhavdaocksåförtydligandet atturholkassägas genom

kroppsvisitation.vidundersökasfårföremål en
fåskallföremål,ellerobjekt,vilkafråga ärEn somannan

Ikroppsvisitation.förinomundersökas pro-enramen
skall fåundersökning görasföreslåsmemorian sagt attsom

sig.medharnågonliknandeochpaketväskor, somav
krävaintetordepaketrespektiveväskormedVad avsessom

osäkerhetvisskanDäremotförklaring.någon närmare en
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inställa sig beträffande uttrycket och liknande som
används i promemorian. Med uttrycket och liknande

i detta sammanhang föremål avsedda förvaramenas andraatt
föremål så länge de liknar väskor eller paket. Förutom
väskor och paket i egentlig mening kan exempelvis plån-
böcker, skrin, kartonger, lådor, fodral förvaringskärloch av
skilda slag omfattas uttryckssättet. Detta torde medav
tillräcklig tydlighet framgå den i promemorian föreslagnaav
lydelsen. Flera remissinstanser har emellertid efterlyst en

klarareännu avgränsning det område inom vilket kropps-av
visitation kan förekomma. Med uttrycket och liknande
blir enligt min mening möjligheten till kroppsvisitation ett
inte önskvärt knutensätt till enbart väskliknande föremål
eller paketliknande föremål. Behov kunna undersökaattav

andraäven medhavda föremål väskliknandeän sådana
föreligger inte sällan. Ett alternativ kunde i lagtextenattvara
knyta till begreppet lösa saker förekommer inoman som
civilrättslig lagstiftning. Med lösa saker emellertidavses
nära varje slag rörligt fysiskt föremål, kläder,nog av t.ex.
väskor, paket, ryggsäckar, påsar, bagagevagnar, barnvagnar,
bilar och båtar jfr 198990:89 28 ff. och 59 ff..prop. s. s.
Det alltsåär betydligt vidare krets föremål vadänen av som
i dag kan undersökas med stöd beslut kroppsvisita-ettav om
tion. Enligt min mening skulle det föra för långt knytaatt an
till lösa saker. Exempelvis bör inte bilar och båtar kunna
undersökas inom för kroppsvisitation. Inte bararamen en

språkliga skäl sakligaäven skälrent talarutan såemot ett
vidsträckt tillämpningsområde. De flesta föremål som
omfattas begreppet lösa saker bör dock kunna bliav
föremål för kroppsvisitation. Om i lagtexten i ställeten man

det med kroppsvisitationatt undersökninganger avses en av
kläder och någon bär sig väskorannat och andrasamt av
föremål får enligt min mening tydligså avgränsningman en

möjligär Genomgöra.att använda ordet föremålsom att
utesluter enligt min mening tillräckligt klart sådana lösaman
saker bilar, båtar och andrat.ex. transportfordon.störresom
Däremot omfattas sådana saker väskor, paket, bagagelå-som
dor, barnvagnar begreppet föremål.m.m. av

Det innebär alltså viss begränsning använda ordetatten
föremål i lagtexten. Den betydelsfulla begränsningenmest
kommer dock i första hand, i stället för utgörasatt av
objektets karaktär, utgöras det skall finnasatt vissattav en
anknytning mellan föremålet och den skall undersökas.som
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kropps-förinomundersökaskanföremålDe enramensom
promemorianföreslås imed vadenlighetbör ivisitation som

medundersökas harskalldenföremålsådana somsomvara
viktigt konstaterahärmening attminenligt attsig. Det är

betjinte äntegentligenintegritetsskydd ärenskildes enden av
Detundersökas.fårföremålvilkabestämningsnäv somav
hurställetiintegritetsskyddssynpunkt ärfrånavgörande

utfor-tvångsmedelsanvändningen ärförförutsättningarna
värdedetofrånkomligt är attdetdetta attTrots ärmade. av
möjligt.avgränsningså klarjuridiska begrepp somges en

med dennasyftenahuvudsakligadeocksåDetta är ett av
intekroppsvisitationsområdetfrånutesluterrefonn. Detta

skåp,sakerlösasådanaföremål ävenfastabara somutan
alternativEtttransportlägenheter.andraoch störrecontainers

bestämmamed sigharnågon attföremåltill voresom
sig. Enmedbärnågonsådanaföremål tillkretsen somav
orsakaochbli för snävdockriskeraravgränsning attsådan

dådetskulleExempelvisgränsdragningsproblem.oönskade
shopping-ellerbarnvagntvekanrådakunna t.ex. enenom

kroppsvisitation. Jagförföremålbliskulle kunnavagn
skallmed signågon harföremålalladärförföreslår att som

kroppsvisitation.förinomundersökaskunna enramen
sigmedharnågon ettskall kunna säga attFör att man

sinunderegendomenharvederbörandeföremål krävs att
exempelvisnedställttillfälligt etthankontroll. Attfysiska
bestämmelsentillämpningutesluter intemarkenpåpaket av

blidock intekanföremålHerrelösakroppsvisitation.om
detföremål där ärhellerIntekroppsvisitation.förföremål

kantillhör,föremålettänkbarafleraosäkert somavvem --
krävskroppsvisitation. Detförinomundersökas enramen

innehavarebestämdpekakanalltid somut personatt enman
Äganderätten dock ingenharföremålettillföremålet.av

sammanhanget.ibetydelse
kroppsvisita-begreppetföreslås vidarepromemorian attI

föremål,medhavdaundersökningomfattaskalltion av
pålåsta ellerstängda, annatföremålen öppna,äroavsett om

erinrahaft någotintehar attRemissinstansernatillslutna.sätt
legalitetsprincipenfallipåpekandetdet attmed ettdetta,mot

föremålslutnaframgår lagtext ävenklartdet attkräver att av
Minkroppsvisitation.förinomundersökasfår ramen

skillnadskäl görasaknasdetockså attuppfattning är att
sådan ärochegendom är öppenmedhavd sommellan som

svårtocksådet attfall kanvissalåst. Ieller varasluten
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exempelvisavgöra när väska eller stängd. Detär öppenen
kan också tillfällighet bäraren sinstängtvara en ren om
väska eller inte. Att det praktiskt i vissa fall kanrent vara
besvärligare genomföra kroppsvisitation låstatt etten om
föremål skall undersökas inte något bör påverkaär som
utformningen regleringen. Eftersom begreppet kroppsvisi-av
tation enligt mitt förslag uttryckligen omfattar undersökning

väskor, paket och andra föremål någon begränsningutanav
framgår det enligt min mening klart kroppsvisitation färatt
ske inte bara låstaöppna elleräven sättutan annatav av
slutna föremål.

En bestämning ifrågavarande begrepp i enlighet medav
vad jag har medför begreppet kommer över-sagt att attnu
lappa vad för närvarande kan ske inom försom ramen
tvångsmedlet husrannsakan. Så länge förutsättningarna för att
dessa båda tvångsmedel huvud skallöver användastaget

desamma, bör dock sådan överlappning inteär förorsakaen
några tillämpningsproblem. Det kan i vissa fall tvärtom vara

fördel med sådan överlappning. I praktiken kan deten en
nämligen önskvärt kunna undersökaattvara en persons
kläder låstaoch väskor han har ställt ifrån sig. Det ärsom
då fördel detta kan ske inom för beslut,etten om ramen
nämligen beslut kroppsvisitation. På motsvarandeett sättom
kan det fördel inom för beslutatt ettvara en man ramen om
husrannsakan i exempelvis lägenhet kan undersöka ävenen
väskor påträffas i lägenheten genomsöks. Lagrådetsom som
har också påpekat gränsdragningen mellan kroppsvisita-att
tion och husrannsakan inte spelar någon eftersomrollstörre
förutsättningarna desamma för de bådaär tvångsmedlen.
Enligt Lagrådet får det ankomma rättstillämpningen att
lösa gränsdragningsfrågorna eftersom knappastdet möjligtär

i detalj lagreglera gränsdragningen. Lagrådet pekaratt mer
dock på möjligheten slå de två instituten tillatt ettsamman
institut, komma ifrån de diskuteradesättett attsom nu
gränsdragningsprobleinen.

Mitt förslag innebär alltså föremål,allaatt oavsett art,
har med sig skall kunna undersökas inomsom man ramen

för tvångsmedlet kroppsvisitation. Härigenom får såman -
långt det möjligt klar,är tydlig och uttömmandesom en-
beskrivning kroppsvisitation får förekomma.när Som jagav
redan har innebär sådan utvidgning kretsennämnt en av av
saker kan bli föremål för kroppsvisitation, inte denattsom
enskildes integritetsskydd påverkas. Den föreslagna ut-
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saker i dag kanendast sådanainnebärvidgningen att som
ocksåmitt förslag kanhusrannsakan medföremål förbli en

kroppsvisitation.bli föremål för en

Överväganden indelningenangående7.3 av

tvångsmedlen

justeringaravsnitt några mindreföreslår i dettaUtredningen av
kroppsvisitationSomkroppsbesiktning.kroppsvisitation ochbegreppen
kroppensundersökningomfattandemindredels yttre,bör avenavses

påbärliknandekläder ochundersökning dedels personsom enaven
denvikaåtgärderingripandefögasig. Sådana att t.ex. uppsom

såledeshand börknutnahansellervisiterades skjortärm öppnaatt
kroppsvisitation.bestämmelsernastödföretas medkunna omav

ocksåkroppsvisitation börsamband medpåträffas iEgendom ensom
börundersökningsådandärom,särskilt beslutfå undersökas utan men

egentlig mening. Begreppetkroppsvisitation ibetraktasinte som
kroppsligaallvarligarededels allaomfattakroppsbesiktning bör

kroppsvisitation, dels olikabetraktasinte kanundersökningar somsom
Även fråntagitsharprovtagningar.former prover somomav

undersökning intesådanundersökas, börfåbörmänniskokroppen
kroppsbesiktning.innefattas i begreppet

införasdet börfråganutredningenavsnitti dettaSist tar omupp
förmisstänktden ärkroppsbesiktning änregler somannanavom

målsägandesyftestraffprocessuelltiUndersökningarbrott. t.ex. enav
undersöktesstöd denmedföretasnärvarande baraför avanses

nackdelar.allvarligaemellertidharordningsamtycke. Denna
bestämmelser närinförsdärför detföreslårUtredningen att om

får förekomma.målsägandebl.a.kroppsbesiktning av

övervägandenAllmänna7.3.1

nyligenkroppsbesiktning harochkroppsvisitationBestämmelserna om
någraanledninginte övervägadärförfinnsändrats. Det att nu

utredningenssig. Enligtibegreppenändringaromfattande av
tvångs-olikabestämmelsernaemellertidbör typeruppfattning avom

ii språkligt ochbådelikforrniga,möjligtdetså långtmedel är vara
ändringarbakgrund dehänseende. Mot ut-systematiskt somav

ochhusrannsakanbestämmelsernaiföreslagitharredningen om
därför motiverat överkan detundersökningar, attliknande sevara
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bestämmelsernaäven kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Detom
kan också i finnasövrigt anledning ytterligare precisera innebördenatt-

de olika begreppen.av

De olika ingripandentyperna av

Innan utredningen går in frågan på vilket de tvångsmedelsättom
riktar sig den fysiska integriteten bör frånavgränsasmotsom

varandra, finns det anledning något beröra vilka olikaatt typer av
ingripanden och bör inom de nuvarande begreppensom ryms rymmas
kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Uttrycket kroppsbesiktning

språkligt intryck redan den omständighetensett att attger av en
polisman på kropp skulle kunna formser en persons vara en av
tvångsingripande. Att kroppsbesiktning också innefatta bl.a. enanses
okulär besiktning den nakna kroppen framgår bl.a. förarbetenaav av
till de ändringarna i 28 kap. rättegångsbalken prop.senaste
199394:24 f..33 Utredningen emellertid det regelatts. anser som
inte kan betraktas tvångsmedel endast iett attsom se en person
syfte inhämta viss information. Att titta på med kikareatt en person
betraktas för närvarande inte tvångsmedel. Inte hellerettsom anses
det fråga tvångsmedel polisman betraktar påkläddvara om om en en

på häll. Självfallet kan det intenärmare heller betraktasperson som
tvångsmedel titta på avklädd Samtliga dessa åtgärderett att en person.

kan normalt företas och inte granskningen blir såav var en, om
Ävenpåträngande den kan bestraffas ofredande. polismanatt som en

därförbör kunna granska särskilt lagstöd. En polismanutanen person
också regel få efter har blåmärken eller såranses som se om en person

i ansiktet eller händerna. Om skall identifieras bären person som
kortärmad skjorta kan polismannen särskilt lagstöd granska deutan
synliga delarna hans för han har några tatueringarattav armar se om

kan information han Enär. ärsom ge om vem person som mer av-
klädd, på badstrand, bör i och för sig också kunna betraktast.ex. en

särskilt lagstöd under förutsättning det inte blir frågautan att om-
ofredande. Resonemanget förutsätter frågai inte behöveratt personen

sig några kläder på uppmaning polisen för viss delta attav av en av
kroppen skall kunna granskas. Om granskning skulle kräva atten en

klär sig bör det emellertid fråga tvångs-ettperson av anses vara om
eftersommedel, sådan åtgärd antingen kräver polisen ingriperatten

våldmed eller den berörs på polismannens uppmaning aktivtatt som
medverkar själv klä sig. Det torde knappast ha varitattgenom av
lagstiftarens mening polisman uttryckligt lagstöd skulleatt utanen

förhindrad granska de synliga delarna kropp.attvara av en persons
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naknabesiktning denokulärförarbetenadet i sägsNär att aven
endast detdärför sannolikttvångsmedelformkroppen är avsesaven
sig förbehöver kläingripandetberörs attfallet denatt avavsom

ske.besiktningen skall kunna
ingripandenbetraktasbörför vadnedreDen gränsen somsomsom

besikt-sådanasåledestordeintegritetenfysiskakränker den vara
på deExempelsig kläderna.kräverningar taratt avpersonensom

polismanbesiktningsådan är tarformernalindrigaste att avenav
knäpperhänderna,för kunnahandskarhans att upp ensepersonen

vikerellerpå halsenmärkenharför hanskjortknapp upp enatt se om
denkräverBesiktningartatuerad.han attför ärärm somatt se om

vidrörpolismannenfordrarkläder ellerallaundersökte atttar somav
Ävenkränkande.uppfattasregelfråga tordei som mersompersonen

slagolikaprovtagningarochmänniskokroppenundersökningar avav
integriteten.fysiskadenkränkeringripandenexempel påär som

integritetskränkande änregelingripandenSådana vara meranses som
undersökningar,formervissa t.ex.besiktningar, även avom

ingripande.särskiltbetraktasvanligtvis inteblodprovstagning, som
tillåtnaprovtagningaroch ärundersökningarformerVilka somav

vilkaenligtkroppsbesiktning,reglernagällandedebestäms omav
inreochmänniskokroppensundersöka tafår samtpolisen yttre prover

under-densådantpådock endast sättmänniskokroppen, attfrån ett
andra12 §28 kap.skadaellerframtida ohälsariskerarsökte inte

formersåledes allafårprinciprättegångsbalken. Istycket av
förinomgenomförasprovtagningarochundersökningar enramen

propositionendock ianfördeDepartementschefenkroppsbesiktning.
28 kap.iändringarnagenomfördanyligendetillmed förslag

proportionalitetsprin-ochbehovs-ändamålsgrättegångsbalken att
kanintehuvudingreppoperativa över tagetinnebärciperna störreatt

Också andrakroppsbesiktning.medsambandiifrågakomma en
nämndafallantalhindras iingreppoperativa stortmindre ett av

deinteuppfattning kan sägautredningens attEnligtprinciper. man
operativtformvarjeuteslutergenerelltprincipernanämnda avtre

uteslutna.tordefalli flertaletsådana ingreppingrepp, även varaom
ochbehövligtbådefall då detsigtänkakunnaskulleMan voret.ex.

frånpistolkulabevissyfteiproportionerligt ut enatt enoperera
kravLagensskottdrama.medsambandiskadatsharmisstänkt ettsom

riskerarundersökte intedensåutförasskallundersökningar attpå att
allauteslutaemellertideller skada är attohälsa avsettframtida

kroppsbesiktningförområdetfrånundersökningaroperativastörre
uppfattningutredningensenligtkanDet48.199394: 24prop. s.

undersökningaroperativaalla störreifrågasättasemellertid om
skada.ellerohälsaframtidarisk förinnefattakanverkligen sägas en
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Vissa ingrepp torde visserligenstörre kunna innefatta sådan risk.en
I andra fall torde risken för framtida ohälsa eller skada bero inte bara
på hur ingrepp det frågaär ocksåstort patientensutan t.ex.om,
fysiska tillstånd. Om generellt vill utesluta operativastörreman
undersökningar från begreppet kroppsbesiktning bör det enligt
utredningens uppfattning framgå tydligare lagtexten. Utredningenav

i och för sig inte det nödvändigtär generellt utesluta allaattanser att
operativa ingrepp frånstörre begreppet kroppsbesiktning. I stället

skulle kunna tänka sig överlåta till den undersökande läkarenattman
vilka undersökningaravgöraatt risk skulle kunnautansom ge-

nomföras. Med hänsyn till bestämmelsen kroppsbesiktningatt om
nyligen har ändrats i detta avseende, lägger utredningen dock inte
fram något sådant förslag.

Den nedre för intrång igränsen den fysiska integriteten alltsåär
besiktningar kräver avklädning, medan den enligtövre gränsensom
gällande går vid större operativarätt undersökningar. Däremellan

hel mängd olika former undersökningar och provtagningar.ryms en av
Som exempel på tillåtna undersökningar nämnde departementschefen
i den tidigare nämnda propositionen urin-, saliv, hår-, sekret- och
hudprov liksom utandningsprov anförda 45. Departements-prop. s.
chefen anförde vidare det för få fram krävs enderaatt att ett attprov
produkten från kroppen, vilket falletär det gällertas exempelvisnär
blodprov, eller kroppen själv levererar produkten, vilket falletatt är

det gäller exempelvis avföringsprov.när Tydligen menade departe-
mentschefen provtagning skall betraktas formatt en som en av
kroppsbesiktning den förutsätter visst mått tvångoavsett ettom av
eller våld, blodprovstagning, eller den kant.ex.som en om ge-
nomföras våld behöver användas. Urinprovstagningutan att är ett
typiskt exempel på undersökning normalt kan genomföras utanen som
våld eftersom den undersökte kan beräknas medverka attgenom
frivilligt lämna det begärda Om den undersökte vägrarprovet. att
medverka får undersökningen med stöd §10 polislagen genomförasav
med tvång, under förutsättning det kan behövligt ochatt anses
proportionerligt. Redan det faktum tvång kan användas tordeatt vara
tillräckligt för den misstänkte skall kunna förmås medverka tillatt att
provtagningen.

kanDet i sammanhanget finnas anledning fråganatt ta upp om
utandningsprov fortsättningsvis bör inordnat under begreppetvara
kroppsbesiktning. Utandningsprov får enligt lagen alkoholutand-om
ningsprov i syfte fastställa alkoholkoncentrationen i utandnings-tas att
luften hos antingen skäligen misstänkt förär etten person som
trafikbrott eller i fall för motordrivet fordon ellerannat ettsom
liknande. Som utredningen tidigare har anfört bör utgångspunkten vara
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börtvångsvisgenomföraskanundersökningarsådanaendast somatt
aldrigemellertidkanUtandningsprov tastvångsmedel.betraktas som

blialdrigsåledeskanDetmedverka.villenskildedenänannat om
intevåld. Ommedprovtagningengenomföra personfråga enattom

honom,blodprovställetfår iutandningsprov tastillmedverkavill av
kroppsbe-bestämmelserättegångsbalkensstödmedantingen omav

förmisstänktskäligenärfrågadetsiktning, är sompersonenomom
detalkoholutandningsprov,§ lagen4stödeller med ombrott, omav

Även utandningsprovkontroll.mtinmässigfråga omär meraenom
dentvång imedförenasdetvåld, kanmedgenomföraskaninte

förriskerar utsättasmedverkarinte attden merenmeningen att som
betraktasdärförbörUtandningsprovprovtagning.ingripande som en

tvångsmedel.form av
rättegångsbalken§1228 kap.iändringarnagenomfördanyligenDe

människokroppenfrånundersökningarbl.a.innebar även provatt av
enligtfinnskroppsbesiktning. Deti begreppetinnefattasnumera
sådanrimliga idetifrågasättaskäluppfattningutredningens att en

förfordrasprovtagning attellerundersökningDenordning. som
vadförinomfallatvivelbörblodprov somfram ramenutanettt.ex.

ellerundersökningenförutsättningundertvångsmedel attär ett
gällande ärEnligt rätttvångsvis. ettgenomförasfårprovtagningen

ellerprovtagningenDåkroppsbesiktning.ingripandesådant en
kanframfåttharochavslutats ettharundersökningen somprovman

avslutad.emellertidkroppsbesiktningensjälvabörundersökas, anses
någotpå sättinteåtgärdärUndersökningen provet somenav
kroppsbe-hardenhosintegritetenfysiskadenkränkerytterligare som

någottalaintehuvuddessutomkan över tagetoch omsiktigats man
utredningensEnligtblodprov.analysmedsambandi ettt.ex.tvång av

under-innefattabehovnågothellerdet inte attfinnsuppfattning av
kroppsbesikt-i begreppetmänniskokroppenfrånsökningen provav

reglernaeftersomsvårigheterställa tilldet omkanning. Tvärtom
analysdenpåtillämpliga ävenblirkroppsbesiktningvidförfarandet

Utredningenliknande.ellerlaboratoriumskersedermera ettsom
ändrasrättegångsbalkenstycketandra§28 kap. 12därförföreslår att

intemänniskokroppenfrånundersökningarpå så sätt att proverav
skalloklarheteringakroppsbesiktning. För atti begreppetinnefattas

detföreskrivsuttryckligen attdetdockutredningenföreslåruppstå att
harsådanaundersökasyftebrottsutredande somi provertillåtetär att

Under-kroppsbesiktning.bestämmelsenstödmedtagits omav
denkroppsbesiktningentill attlänkaddetdock sättetsökningen är

kroppsbesiktningförförutsättningarnaavbrytasellerställas inskall om
saknats.sig havisarellerfaller bort
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Även undersökning inte bör betraktas kroppsbe-ettom av prov som
siktning, kan det naturligtvis ändå finnas behov regler för vissaav

undersökningar. Dettyper med hänsynär till Europarådetsav t.ex.,
rekommendation angående användningen DNA-analys inomav ramen
för det systemet,straffrättsliga angeläget det införs regleratt om
DNA-analys blodprov. Det kan emellertid inte ligga inomav anses

för utredningens uppdrag lämna förslag till sådana regler.ramen att

7.3.2 Indelningen tvångsmedlenav

Utgångspunkten för indelningen tvångsmedlen i olika börav grupper
utredningen tidigare har anfört alltid den integritetskränlcningsom vara

ingripande innebär. Om detett med hänsyn till gradensom av
integritetsintrång finns anledning uppställa skilda förutsättningar föratt
olika ingripanden, kan det också finnastyper anledning skiljaav att
dem begreppsmässigt. Det skulle därför i och för sig kunna finnas
anledning dela de kroppsliga ingreppen iatt fler tvåän Iupp typer.
samband med de nyligen genomförda ändringarna i 28 kap. rätte-
gångsbalken beslöt emellertid behålla indelningen kropps-attman av
liga ingripanden i kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Med hänsyn
härtill utredningen det inte finns skäl ifrågasätta någraattanser att nu
ändringar i detta avseende. Om det finns behov det kan iav man
stället tänka sig skilja vissa ingripanden frånatt varandra inom ramen
för dessa huvudgrupper, förutsättningarna för myckett.ex. om
allvarliga former kroppsbesiktning skulle behöva skärpas iav
förhållande till lindrigare former kroppsbesiktning.av

Var skall gågränsen mellan de båda tvångsmedeltyper av som nu
finns, kroppsvisitation och kroppsbesiktning, inte inärmaretogs upp
samband med de nyssnämnda ändringarna i rättegångsbalken.
Utredningen dock det finns anledning beröra den fråganattanser att
något. Vad framför allt bör uppmärksammas det föreärsom att
rättegångsbalken införande bara fanns kroppsligt tvångsingri-typen av
pande, nämligen kroppsrannsakan, och sådan kroppsrannsakanatt
ansågs innefatta de åtgärderäven betraktas kroppsbe-som nu som
siktning SOU 1926:32 123. Skälet till deladeatts. man upp
kroppsrannsakan i två begrepp det ansågs böra gälla olikaattvar

Council of Europe, Committee of Ministers recommendation No. R 92 1 of the
Committee Ministers member the of analysis ofto deoxyribonucleicog states on use
acid DNA within the framework of criminalthe justice Rekommendationensystem.

ministerkommittén den 10 februari 1992.antogs av
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1938:43SOUkroppsrannsakansärskilda slagenderegler för av
olika be-användalämpligtocksådärföransågs attDet331.s.
nämligenkroppsrannsakan,formerolikadessanämningar av
alltsåKroppsrannsakankroppsbesiktning. ettochkroppsvisitation var

fysiskaintrång i denformerallainnefattadebegreppvidare avsom
för dereserveradeskroppsvisitationbegreppetDetintegriteten. nya

kläder,någonsundersökningingripanden,formernalindrigare avav
ingripanden,formernaallvarligareför dekroppsbesiktningoch av

SOUregleringsärskildkrävdevilkakroppen,undersökning av
begreppetböruppfattningutredningensEnligt331.1938:43 s.

i denintrångformerspecielladealltjämtkroppsbesiktning avavse
särskiltkränkningallvarligsåinnebär attintegritetenfysiska ensom

likhetibör däremot,Kroppsvisitationmotiverade.regler ärstränga
formeralla deinnefattakroppsrannsakan, avmed begreppet anses

de börallvarligasåinte är attintegritetenfysiskai denintrång som
fallaböringripandeOmkroppsbesiktning. ett ansesbetraktas som
börkroppsbesiktningbegreppetellerkroppsvisitationunder begreppet

integritetsintrångmåttvilketberoendehuvudsakligendärför avavvara
innebär.ingripandet

bestämmelsenåberopapolisendet attnärvarande utanFör attanses
eftermärkenharefterkan t.ex.kroppsbesiktning personenomseom

anförttidigare harutredningenSomhänderna.påochansiktetislag
formnågonbetraktasintehuvudåtgärdersådana över taget sombör

tvångsmedelfrågadettvångsmedel. Däremot är personenomomav
granska hansskall kunnapolismannenförhandskarnamåste attta av

måste knäppafrågaigäller enhänder. Detsamma upppersonenom
skallpolismannenförskjortärmarnavika attellerkragknapp upp
ellerhalsenpåskadornågraexempelvis harhankunna se om

åtgärdersådanatycksuppfattningenrådande attDen varaarmarna.
kroppsbesiktning ärförförutsättningarnaintefår företasinte om

frågadetocksåförefaller omuppfyllda. Det varaansesomsom
handknutnamed våldpolisen öppnarkroppsbesiktning personsenom

emellertidUtredningen atti handen.vad han gömmerför anseratt se
till detmed hänsyningripanden,dessainteifrågasättasdet kan om

betraktasbordefrågaintegritetsintrång det är somringa snarareom,
vidare igårutredningenkroppsvisitation. Innanformerolika av

dessapå hurnågotanledningfinnasdetkan att seresonemanget
länder.andranågraihar löstsproblem

kroppsligaformertvåsvenski rättliksomhardansk avI rätt man
ellervägamedverkan,visskräver attbesiktning t.ex.Eningrepp. som

denbetraktashandflatornaeller somattmäta sepersonen
Tilllegemsbesigtigelse.kallasingripandeformlindrigare somav

egentlignågonkräverintebesiktningkategori hör somsamma
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avklädning fordrar den föremål för ingripandetärattmen som som
knäpper skjortknapp eller viker Fingerav-ärm.t.ex. upp en upp en

avklädning tillhör ocksåtryck och besiktning kräversom samma
kategori. Till den kategorin legemsundersøgelse hörsträngare

kroppens utsida.undersökningar består i berör Provtag-attsom man
olika slag och undersökningar kroppens inre hör ocksåningar avav

visitera kläder enligttill den kategorin. Attsträngare ären persons
dansk uppfattning egentligen inte form kroppsligt ingripande.en av

praktiska skäl har det emellertid regler bör gällaAv ansetts att samma
undersökning kropp hans kläder. Under-för som avav en persons

sig innefattas därför isökning kläder harsom en personav
legemsbesigtigelse. kan sådant ingripandebegreppet Däremot ett

omfatta undersökning kläder i fråga har tagitinte personenav som av
ifrån väskor och liknande han för medsig och lagt sig eller annat som

Undersökning sådana föremål får ske enligt reglernasig. av om
jämför danskaransagning. Om de svenska reglerna med deman

finner således bl.a. besiktningar kräveratt attman som en person
sig kläder, vilket i svensk betraktas denmåste alla rättta av som

formen ingripande, i dansk jämställs med under-allvarligare rättav
svensk betraktas densökning själva kläderna, vilket i rätt somav

formen ingripande.lindrigare av
finns bestämmelser flera olika undersök-EnglandI typerom av

kallas search.lindrigaste formen vadningar. Den synes vara som
i samband straffpro-sådan undersökning kan företas både medEn ett

polisman medcessuellt frihetsberövande och i samband med att en
efter stöldgods ellerstöd på för sökalaga stannar gatan attpersonen

förbjudet inneha. lagtexten framgårefter föremål det Avär attsom
påpekasvad innefattas i begreppet search, detinte direkt mensom

polisman får på allmän platsinte be änatt taatt meren person aven
torde innebära polismanjacket gloves. Dettaouter attcoat, enor

barastöd search kanmed bestämmelserna göra än attav om mer
bär sig. långt searchkontrollera kläderna Hursom personen en

utgångspunkt från vad framgårsträcker sig svårt medsägaär att som
andrafinns emellertid också bestämmelserlagtexten. Det om merav

Ävenundersökningar, searchesingripande former bl.a. °intimate .av
intima undersökningardet inte framgår lagtexten vad sådanaavom

slutsatseninnefatta torde emellertid kunna drakan att merman
bestämmelser-ingripande undersökningar inte kan företas med stöd av

isearch. jämförelse mellan svensk och engelsk detEn rättna om
också åtminstone deavseendet visar i England betraktarhär att man

integritetshänseendeenklaste formerna kroppsliga ingrepp isomav
sig.likställda med undersökning de kläder bärav en person
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uppfattning i svensk liksom i danskEnligt utredningens bör rätt,
allra lindrigaste formerna intrångoch engelsk åtminstone derätt, av
företas på mindre villkorfysiska integriteten kunnai den stränga än

olikaundersökningar människokroppen ellervad gäller för avsom
Sådana föga ingripande åtgärderformer provtagningar. attsomav

syfte börskjortärm i granska hansvika attt.ex. armupp en persons
kroppsvisita-bestämmelsernadärför få företas med stödkunna omav

knutna hand för hantion. gömmerAtt öppna att se omen persons
åtgärd inteföremål handen, också exempelnågot i ärär ett somen
kroppsbesiktning.integritetskränkande den bör betraktasså att som

tilluppfattning inte skäl hänsynfinns enligt utredningensDet att av
förhållandevis små ingrepp i dentillåta sådanaintegritetsskyddet
relativt förutsättningarintegriteten endast under defysiska stränga som

borde i stället kunnakroppsbesiktning. Sådana åtgärdergäller för
rättegångsbalkenistöd de nuvarande reglernaföretas med omav

kroppsvisitation.
undersökningarnasåledes de minst omfattandeUtredningen attanser

innefattas i det nuvarande begreppetbör kunnakroppens yttreav
språkligaför bl.a den in-Vad talar detkroppsvisitation. ärsom
utredningenskroppsvisitation, vilket enligtuttrycketnebörden av

skullebegreppet baramening visar inte kan ha attatt avsett avseman
föremål. Till stödnågons kläder och vissaundersökning typer avav

kroppsvisita-begreppetuppfattning innebördenför utredningens avom
typisktsådana åtgärderockså den omständighetention talar settatt

undersökerdå polismanföretas i de situationerbehöver kunna enen
narkotika ellerefterkläder för sökaatt t.ex. upp-vapen,persons

förvånande beslutskullelysningar identiteten. Det ett omvara omom
polismangällande inte barakroppsvisitation, enligt rätt ger ensom

hanskläder, dessutomgenomsökabefogenhet utanatt en persons
befogen-polismaninte skulleplånbok, väska och bagage,annat ge en

något i handen.visiteradeundersöka denhet också gömmeratt om
uppfattning inteenligt utredningensSådana ingripandenenklare är

Frågankläderna.undersökning ärheller kränkande än varen avmer
företas inomingripanden kangår mellan sådanagränsen ramensom

börså allvarliga desådanaför kroppsvisitation och är attsomen
självaundersökningarkroppsbesiktning. Närmarebetraktas avsom

integritetshänsynprovtagningar olika slag börliksomkroppen avav
ingripande.formen Detallvarligarealltid hänföras till den ärav

polismannen skallsyftar tillsådana ingripandensåledes endast attsom
företas med stödbör kunnakroppkunna granska persons somen

frågaockså bara blikroppsvisitation. Det kanbestämmelserna omav
alla sinagranskningar inte kräversådana taratt en person avsomom
medförakroppsvisitation intebeslutkläder. Normalt bör ett ansesom
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skyldighet för klä sig handskar, skor ochänatt annaten person av
och kanske vika eller knäppaärmarnastrumpor att ettupp upp par

Äveniknappar skjortan. polisman i samband med gransk-om en
ningen berör den undersöktes händer, fötter eller bör det intearmar
medföra ingripandet så allvarligt det måste betraktasatt attanses som
kroppsbesiktning. Kroppsvisitation bör dessutom innefattaanses
befogenhet lyfta på den undersöktes hår. Att närmareatt t.ex.
genomsöka håret torde dock så integritetskränkande det fårattvara
betraktas kroppsbesiktning. Exakt går omöjligtgränsen är attsom var

frågagenerellt. Det fåravgöra bedömas utgångspunktär meden som
från de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet.

Sammanfattningsvis utredningen följaktligen begreppetattanser
kroppsvisitation bör omfatta dels mindre omfattande undersökningar

kroppens dels undersökningar de kläder och liknandeyttre,av av som
bär på sig. Begreppet kroppsbesiktning bör omfatta dels allaen person

de allvarligare undersökningar kroppens inte kanyttreav som
betraktas kroppsvisitation, dels undersökningar kroppens inre,som av
dels olika former provtagningar.av

Begreppet kroppsvisitation bör enligt utredningens uppfattning
tolkas på i lagstiftning rättegångsbalken,ävensätt änsamma annan om
det inte tydligt framgår avsikten med viss bestämmelseatt en om
kroppsvisitation intehar varit innefatta sådana undersökningar.att
Som exempel på kroppsvisitationsbestämmelse utanför rättegångs-en
balken kan 19 § varusmugglingslagen. [förarbetena tillnämnas denna
bestämmelse diskuterades vaddet kroppsvisitation respekti-utgörsom

kroppsbesiktning i varusmugglingslagens mening. Departements-ve
chefen anförde därvid bl.a. granskning och undersökningatt av en
avklädd tordekropp hänföras till begreppet kroppsbe-persons
siktning 198182:2 20. Uttrycketprop. språkligt närmastsetts. ger
intryck departementschefen avsågendast granskningattav av en

har klätt sig helt och hållet. granska vissa delarAttperson som av av
kroppen kan synliga den berörs behövergöras utan taattsom som av
alla kläderna skulle därför inte heller i varusmugglingslagens mening
med nödvändighet betraktas kroppsbesiktning. Vad utredningensom

anförthar begreppet kroppsvisitation därför kunna tillbör läggasom
förgrund tolkningen begreppet kroppsvisitation iävenav varusmugg-

lingslagen.
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föremålUndersökning kläder och7.3.3 av

börkroppsvisitationanfört begreppetUtredningen har att ansesovan
inteintegritetenintrång i den fysiskainnefatta sådana smärre som

§ tredjeEnligt 28 kap. 11kroppsbesiktning.omfattas begreppetav
enkroppsvisitation dessutommedrättegångsbalkenstycket avses

sigundersökte bärdenundersökning kläder och samtannat somav
sig. Dennanågon har medföremålpaket och andraväskor, somav

tillkom vid denkroppsvisitationbegreppetdefinition senasteav
vilkalagtextenframgick det inteparagrafen. Tidigareändringen avav

kroppsvisitation. För-iinnefattaskundeundersökningar ensom
varitavsiktendockrättegångsbalken utvisadetillarbetena attatt
ochnågons kläder vadundersökningkroppsvisitation skulle avavse

framgår331. SomSOU 1938:44bär på sighan eljest avs.
ändringarna,förarbetena till deuttalanden iciteradetidigare senaste

för under-kroppsvisitation förut stödbestämmelsenansågs geom
råddenågon bar på sig. Detliknandeochsökning bl.a. väskor somav

omfattakundeundersökning dessutomsådanoklarhetdäremot om en
kroppsvisi-definitionen begreppetdenegendom. Genom avnyaannan

egendomundersökningarförstaklargjordes för dettation ävenatt av
skallsig,bärsig, intehar med numeramenpersonsom en

allansågs det inteEmellertidkroppsvisitation.betraktas attsom
föremålbli förborde kunnamed sigkan haegendom en personsom

grund förlåg tilldepartementspromemoriankroppsvisitation. I som
paketuttrycket väskor,hadepropositionenförslaget i använtman

departementschefenEnligtmed sig.någon harliknandeoch som
skulle bliundersökningsrättenemellertidliknandeinnebar ordet ° att

exempelvisbordeoch paketväskor ävenalltför begränsad. Förutom
olikaförvaringskärlfodral ochlådor,skrin, kartonger,plånböcker, av

kroppsvisitation. Departements-bestämmelsenslag omfattas omav
lösatill begreppeti stället knytaövervägde i lagtextenchefen att an

ibestämmelseneftersomskulle bradet intefannsaker, att varamen
lösafall. Uttrycketför mångatillämplig i alltskulle bliså fall

vilka enligtbåtar,omfatta bilar ochbl.a. kommasaker skulle att
bestämmelsenomfattasmening inte bordedepartementschefens omav

till vissundersökningsrâttenbegränsakroppsvisitation. För att
föremåloch andraväskor, paketuttrycketslutligenvaldesegendom

anförde prop.Departementschefenmed sig.någon harsom
199394:24 s.41:

kroppsvisita-det medi ställeti lagtextenOm attangerman
pånågon bärochavses kläderundersökningtion annataven

minfår enligtföremålandraväskor ochsig samt manav
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mening så tydlig avgränsning möjligär göra.atten som
Genom använda ordet föremål utesluter enligtatt man

tillräckligtmin mening klart sådana lösa saker t.ex.som
bilar, båtar och andra transportfordon. Däremotstörre
omfattas sådana saker väskor, paket, bagagelådor,som
barnvagnar begreppet föremål.m.m. av

Enligt utredningens uppfattning finns det skäl låta undersökningatt av
kläder bär sig få företas på villkor desom en person samma som
allra lindrigaste kroppsliga undersökningarna. främsta anled-Den
ningen sådana mindre undersökningar kroppen och under-är att av
sökningar kläderna regel företas samtidigt och därför svårligensomav

skiljas frånkan varandra i systematiskt hänseende. Som utredningen
också i dansktidigare har redovisat har under-rätt ansett attman

sökning kläder har sig praktiska skäl börav som en person av
innefattas legemsbesigtigelse, eftersomi begreppet reglersamma
bör gälla för undersökning kropp hans kläder.av personsen som av
Även i norsk kan personlig ransaking, vilket lindriga-rätt ären en

form undersökning legemsundersøgelse, innefattaänre av
Ävenundersökning kläder. villkoren för under-av en persons om

sökning kläderna och vissa mindre undersökningar kroppenav av
således bör desamma det inte nödvändigt innefattaär attvara
undersökning kläderna i begreppet kroppsvisitation. Eftersomav en
undersökning de kläder bär på sig bör betraktas etten personav som
intrång i fysiska integriteten bör sådan undersökning dockden

kroppsvisitation.betraktas formsom en av
undersökning föremål följandeNär det gäller utredningengörav

Även påträffasföremål vid kroppsvisitation böröverväganden. som en
villkor gällerundersökas på för kroppsvisitationen.kunna somsamma

uppfattningEnligt utredningens emellertid tveksamtdetär ommer
undersökning föremål i kroppsvi-verkligen bör innefattas begreppetav
sitation. I utländsk har problemet olika Denlösträtt sätt.man
norska tillåter undersökning väskor och liknande inomrätten ramenav
för personlig ransaking, i Danmark innebärmedan reglerna atten

legemsbesigtigelse inte undersökning kläderkan omfatta av somen
ochi fråga har tagit ifrån sig eller väskorsig och lagtpersonen av

Undersökning sådana föremålliknande han för med sig.annat som av
får enligt danska reglerna ransagningden ske endasträtten om om

Även föremåltillämpliga. enligt vissa de isvensk kanär rätt somav
och för omfattas kroppsvisitationsbestämmelsensig den nuvarandeav

Reglernaundersökas med stöd bestämmelserna husrannsakan.av om
ihusrannsakan och kroppsvisitation överlappar således varandraom

viss mån. Departementschefen anförde emellertid i den nyssnämnda
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förorsaka någraöverlappning inte bordesådanpropositionen att en
för husrannsakan ochförutsättningarnatillämpningsproblem eftersom

departementschefen detansågI ställetkroppsvisitation desamma.är att
sådan överlappning prop.fördel medfall kundei vissa envara en

199394:24 42:s.

önskvärt kunnanämligenkan detI praktiken attvara
han harkläder och låsta väskorundersöka sompersonsen

inomdå fördel det kan skeifrån sig.ställt Det är en om
kroppsvisitation.nämligen beslutför beslut, ettett omramen

inomfördeldetmotsvarande kanPå sätt att manvara en
exempelvishusrannsakan iför beslutett enomramen

påträffas i lägen-väskorundersökalägenhet kan även som
genomsöks.heten som

Även kroppsvisita-påträffas vidföremålundersökning ensomavom
skulle i ochkroppsvisitationinnefattas i begreppettion inte skulle man

för sådanformellt beslutfatta ytterligareför sig inte behöva attett
lämpligaredetUtredningenskulle få ske.undersökning att voreanser

föreskrivakroppsvisitationbestämmelsenanslutning tilli attatt om
också fårkroppsvisitationsamband medpåträffas iegendom ensom

därmedskullepåträffad egendomUndersökningenundersökas. av
med andratvångsmedel, likställtsjälvständigtbetraktas ettsom

under-sådanformellt beslutföremål. Någotundersökningar omav
utredningenlika litefattas,inte behövasökning skulle däremot som

under-beslutformelltfattasdet skall behövahar ettavsett att om
denbörhusrannsakan. Däremotpåträffas vidföremålsökning somav

detnaturligtvis ärgenomför kroppsvisitationen överväga omsom
detpåträffas. Iegendomundersöka denocksånödvändigt att som

vadfrånemellertid inteförslagsig utredningensavseendet skiljer som
visssådan prövningvidgälla. Om detfår attansesenansesnu

direkt påstödjaskunnaundersökningenundersökas, börböregendom
kroppsvisitation.beslutet om

kroppsvisi-verkställerdenbestämmelseuttryckligEn att ensomom
samband medpåträffas isådantfårockså undersökatation som

innebäragäller,skillnad från vadskulle, tillvisitationen attsom nu
kroppsvi-omfattas begreppetinte skulle kommaundersökningen att av

kroppsvisitationvidförfarandetsärskilda reglernasitation. De om
förrättningarhurtillämpliga, reglernabliskulle således inte t.ex. om

verkställafårföretas elleromfattning skallväsentlig somom vemav
också lösaskullePå dettakroppsvisitation kvinna. sätt manav en

egendomdenmed försöka avgränsaproblemet att somavgrupp
kroppsvisitation. Avi begreppetinnefattasbör kunnalämpligen
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propositionen framgår det svårt finna lämpligtatt sättatt ett attvar
beskriva den egendom enligt departementschefens mening bordesom
omfattas kroppsvisitationsbestämmelsen. Utredningenav anser
emellertid inte den slutligen valda formuleringen på tillfreds-att ett
ställande klargör vilka undersökningarsätt får företas med stödsom

bestämmelsen. Till skillnad från vad departementschefen anfördeav
utredningen ordet föremål inte kan uteslutat.ex. attanser anses

sådana lösa saker bilar, båtar och andra störret.ex. transport-som
fordon. Att ordet föremål i andra sammanhang omfatta ävenanses
bilar och båtar framgår bl.a. jämför med bestämmelsenom man om
beslag i 27 kap. § rättegångsbalken.1

Sammanfattningsvis utredningen den nuvarande definitio-attanser
begreppet kroppsvisitation bör justeras. Rent språkligt detärnen av

huvud inte särskilt lämpligt talaöver kroppsvisitationtaget att om en
väska eller barnvagn. Departementschefen anförde också attav en en
föreslagnaden definitionen begreppet kroppsvisitation kan sägasav

innebära begreppet har kommit fjärma sig från denatt att rent
språkliga innebörden ordet kroppsvisitation prop. 199394:24av s.
43. Lagrådet påpekade den föreslagna definitionen begreppetatt av
kroppsvisitation skulle bli missvisande med hänsyn till begreppetatt
skulle omfatta undersökning såväl den egendomav en person som av
han har med sig och undersökningen dessutom inte främst skulleatt

sikte på den undersöktes kropp på föremål han bär på sigta utan som
anförda 118. Lagrådet föreslog därför institutet skulleattprop. s.
betecknas personvisitation. Utredningen emellertid det ärattanser en
bättre lösning bryta undersökning egendom från begreppetatt ut av
kroppsvisitation.

En bestämmelse den genomför kroppsvisitationsom ger som en
befogenhet undersöka egendom påträffasäven i samband medatt som
kroppsvisitationen skulle således lösa vissa gränsdragningsproblem.
Den skulle kunna tillämpas sådant kan pátrájfat isom anses
samband med kroppsvisitation, plånböcker, väskor, paket,t.ex.en
resväskor, barnvagnar och den visiterade för sig.med Iannat som

Ävenandra fall måste också särskilt beslut undersökning fattas.ett om
de formella förutsättningarna för undersökningar föremål skulleom av

uppfyllda, kan naturligtvis behovs- och proportionalitetsprin-vara
ciperna leda till i vissa fall bör avstå från undersökning.att man en
Det enligt utredningens uppfattningär angeläget kroppsvisitationatt en
inte eller mindre automatiskt medför undersökning allmer av egen-
dom den visiterade har med sig. Den genomför kropps-som som en
visitation bör enligt gällande ha skyldighetäven rätt attanses
fortlöpande ställning till hur långt undersökningen bör sträcka sig.ta
Ju undersökningen avlägsnar sig från den innersta fysiska sfären,mer

271



kroppsbesiktningochKroppsvisitation SOU 1995:47

ställning tillblir intressetstarkaredesto nytt taratt omav man
anknytningen tillgenomföras. eftersomAlltundersökningen bör

också angelägetblir detkroppsvisitation blirbeslutet mersvagare,om
undersökainte barafinns anledningdetpå pröva attnyttatt om
Ävensig.föremål han har medockså dei fråga, utan ompersonen

dengällande innebärockså enligtbör rätt,bedömningenden göras av
detförsäkrar siglösningenförordadeutredningen attatt omman

sambandetförnyad prövningformellt beslut närgörsett engenom
lika starkt.kroppsvisitationen inte längremed beslutet årom

förövervägande skäl talarsåledesUtredningen attattanser
kroppsvisitation,betraktasegendom inte börundersökning somav

börkroppsvisitationsamband medpåträffas iegendomatt ensommen
förvarings-Andraformellt beslut därom.särskiltfå undersökas utan

reglernamed stödfå undersökaskunnabör omutrymmen av
rättegångsbalken.enligt 28 kap.undersökningar

används ikroppsbesiktningoch ävenkroppsvisitationBegreppen
Även deträttegångsbalken.författningarandra attän ansesom

förbetydelseharrättegångsbalkenidefinitionerna begreppenav
intelagstiftning, kanbegrepp itolkningen utanmanannansammaav

författningari andraavseddautgå från begreppen ävenvidare är attatt
det inte börEftersomrättegångsbalken.isättavgränsas samma som

bestämmelsemedvadråda någon tvekan omenavsessomom
definieras i dekroppsbesiktningkroppsvisitation ochtvångsmedel bör

hänvisninguttryckligde förekommer,författningar där t.ex. genom en
redanförekommerhänvisningarSådanaregler.rättegängsbalkenstill
skall59. För199394:24lagstiftning seviss atti mans.prop.nu

kroppsbe-ochkroppsvisitationbestämmelsernakunna avgöra omom
emeller-måstekompletterasellerfall bör ändrassiktning i något man

bestämmel-de olikasyftet medklarlägga detförst försökatid närmare
överväganden isådanalämpligast göraDet torde attvaraserna.

granskas i andraolika författningarnadesamband med samman-att
hang.

målsägandekroppsbesiktningSärskilt7.3.4 avom

endast denföretas ärkroppsbesiktningfårgällandeEnligt rätt somav
det intedock inteinnebärför brott. Detmisstänktskäligen attett

denandra änkroppsbesiktning ävenskulle förekomma personerav
lärför brott. Tvärtommisstänktskäligenkan betraktas ettsomsom

besiktning. Denformerolikaofta underkastastämligenmålsägande av
bestå itordemålsägandebesiktningformenvanligaste av enav

frågakanDetkroppensundersökning t.ex.yttre. enomvaraav
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skallför polisensig klädernafårmisshandlad attta avperson som
skadormälsägandesbevissyfte. Enskador ifotografera hanskunna

kanläkarundersökning,också dokumenteraskan varasomengenom
oftaresulterarläkarundersökningingående. En sådanmindreellermer

företettmålsägandenskadorvilkautfärdar intygläkareni ettatt om
Framför alltkantill skadornaorsakentroligavilken denoch vara.om

undersökningarolikadetförekommersexualbrottmål äveni av
formför någonblivithamisstänksinre. Barnkroppens utsatta avsom

andraundersökningar. Isådanaocksåunderkastassexualbrott
blodprovfårmålsäganden lämnaförekommakan detsammanhang att

på denblodfläckarnaklarläggaskall kunnaför t.ex. omatt man
närvarandeförmålsäganden. Detfrånkläder härrörmisstänktes anses

företas,syfte fårbrottsutredandemålsägande ibesiktningatt enav
hansellerundersöktedenlagstöd saknas,uttryckligtatttrots om

inteemellertidåtgärden. Dettatill ärsamtyckerställföreträdare en
vilkafrågangår inutredningenInnanoproblematisk ordning. om

börkroppsliga ingreppformernaolikaför deförutsättningarna av
börtill detställningförstanledningdärfördetfinns taatt nuomvara,

den ärkroppsbesiktning änlagreglerinföras somav annanom
misstänkt.skäligen

syftestrafiprocessuelltundersökningar igrund förSamtycke som

kroppsundersök-såledestycksuppfattningenrådande attDen envara
fårmisstänktintesyfte ärbrottsutredandeining person somav en

utgåtordeDettasamtycke.dennesstödföretas med resonemangav
undersöktbliintresseharmålsägandentanken attfrån egetettatt av

det härundersökningarDemisstänkta brottetfå detsyfte utrett.i att
målsägandensenbart iföretagnaemellertid intekanfrågaär ansesom

och beivrautredaallmännas intresseockså det attDetintresse. är av
Mälsägandensundersökningen.tillgodosesbrottmisstänkta genomsom

vilket bl.a.intresse,med det allmännasiibland stickgår stävintresse
inteförekommerhustrumisshandel. Detmisstänktsig i fallvisar av

utredningentillmedverkavillintei sådana fallmålsägandensällan att
anmälansintillbakavillförklarar honmedtill ochhon taoch attatt

allmännasdetfall bestämtför sådanaharLagstiftaren attbrott.om
misshandelintresse,målsägandensföre attskall gåintresse genom

angivelsepåkravåtalspliktenabsolutaunder denfaller in utannumera
fårmâlsägandeundersökningarmålsäganden. Defrån som en

idokumenterasskall kunnaskadorhennesförgenomgå, attt.ex.
målsägan-intedet allmännas,iföretagnaocksåmåstebevissyfte, anses

intresse.dens
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En undersökning målsägande har emellertid ofta flera syften.av en
Även läkarundersökning kommer till stånd på polisens initiativom en
och polisen serviceåtgärd kanske till och med kör målsägandensom en
till sjukhuset, har målsäganden ofta också intresseett eget attav
undersökningen utförs. Målsäganden kan behöva vård för akuta skador
eller kan fåvilja läkarintyg för kunna styrka framtidaett att ett
skadeståndsanspråk. Att målsäganden hand eller med polisensegen
hjälp uppsöker läkare kan inte i sig betraktas formnågonen som av
tvångsmedelsanvändning, polisen också haräven intresseett attom av
undersökningen kommer till stånd. På grund sekretesslagensav
bestämmelser har polisen dock inte möjlighet i sådan situationatt en
få del läkarens utlåtande, inte målsäganden själv eftergerta av om
sekretessen. Inte heller kan det betraktas någon form tvångs-som av
medelsanvändning polisen målsägandennär uppsökaattuppmanar en
läkare för få intyg kan användas bevis. Målsägandenatt ett som som
har enligt gällande ingen skyldighet efterkommarätt sådanatt en
uppmaning och polisen kan inte heller lagligen framtvinga en
undersökning. Inte polisen övertalning förmårens om genom
målsäganden eller mindre motvilligt underkasta sigatt mer en
undersökning, kan undersökningen betraktas tvångsmedelsan-som
vändning. Ett tvångsmedel blir det först polisen möjlighethar attom
tillgripa någon form tvång för undersökningen skall kunnaattav
genomföras målsägandens vilja.även De kroppsundersökningarmot

målsägande underkastas i brottsutredande syfte kan följaktligensom en
inte betraktas tvångsmedel, eftersom de inte kan genomföras medsom
tvång, har i övrigt likheter med sådana kroppsbesiktningarstoramen

enligt rättegångsbalken får utföras någon skäligenärsom som
misstänkt för brott.ett

Eftersom förundersökning hustrumisshandel sällan kant.ex.en om
drivas vidare målsäganden inte bidrar till bevisningen attom genom
underkasta sig kroppsbesiktning, finns det alltid risk för atten en
målsägande för någon form påtryckningutsätts från polisens sidaav
och därför känner sig underkasta sig kroppsundersök-tvungen att en
ning behövs hänsynmed till brottsutredningen. ocksåDetsom synes
förekomma polisen målsägandebiträdet till hjälp för förmåatt tar att
målsäganden gå med på låta sig undersökas. Det kan emellertidatt att
ifrågasättas det bör få förekomma polisen, stöd i lag,att utanom

påtryckning i syfte förmåutövar målsägande underkasta sigatt atten
sådana tvångsmedelsliknande åtgärder. Utredningen har tidigare se
avsnitt 4.2 anfört tvångsmedel huvud inte bör fåöveratt taget
grundas på samtycke från den berörs ingripande. Detettsom av
viktigaste skälet för utredningens ställningstagande svårighetenär att

samtycke verkligenavgöra lämnas fullt frivilligt. Skyddet förettom
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sidan.på detoch rättigheterna kan sättet sättasmänskliga fri-de
frågan hurtagit4.2.4 vidarei avsnittUtredningen har om manupp

fårintevisserligenåtgärdersamtycke tillställa sig tillskall som
tvångsmedel,karaktäri övrigt hartvångsvisgenomföras avmen som

härmålsägande det ärläkarundersökningarsådana somt.ex. enav
lämpligtdetifrågasättasprincipiella skäl ärkanfråga Det omavom.

medlikheterföreterför enskildeingripanden dentillåta storaatt som
från denmedverkanfrivilligförutsättertvångsmedel, somsommen

detsvårtenskilde det avgöradeningripandet. För är attberörs omav
därförtvångsmedel, ochingripandefråga utgör ettär ett somsomom
slippahan kaningripandevilja, ellerhansgenomföraskan ettmot som

oftamålsägande,Enmedverka.för hanbli vägrar att somutsatt om
för,hardet brott hanpå grundpressad redanmycket utsattsär av
tillställningandra kunnasvårareregel ha äntorde ännu taattsom

för fåsigläkarundersökaskall låtahan att ettpolisens begäran attom
sigmålsäganden kännerrisk fördärförfinnsrättsintyg. Det attstor

härtill börMed hänsynundersökningen.medtvingad enatt
målsägandeförmåförsökai lagstödinte attpolisman utan en
syfte. Enbrottsutredandeläkarundersökning isigunderkasta annanen

verka förfår och börsjälvfallet bådepolismannen attsak är enatt
hanläkarvårdfår denmisshandladblivithar somt.ex.somperson

oförhindradbör ocksåPolismannenskäl.medicinskabehöver varaav
skullebrottsutredningenmålsägandenupplysa attt.ex.att om

på sinaläkarintygkundemålsägandenunderlättas presentera ettom
medpolismanfå förekommaintebör detskador. Däremot att en

undersökning-medmålsägandenövertalning försöker attpressa
tvångsme-medalltför likheteråtgärd harsådaneftersom storaenen,

före-intehuvudbörPåtryckningar överdelsanvändning. taget
direkt ellermöjlighet medockså harintepolisen attkomma om

iundersökningengenomgåmålsägandentvång förmåindirekt att
börpåtryckningar,tillåta polisenVill utövafråga. att manman

polisen bör kunnaförutsättningarunder vilkalag regleraföljaktligen i
kroppsundersökning.genomgåmålsägandetvinga att enen

införa be-lämpligtemellertid tidigare inteDet har attansetts
Processlagbered-målsägande.kroppsbesiktningstämmelser avom

1938:44SOUrättegångsbalkentillanförde i förarbetenaningen s.
331:

å denendastföretagaskunnabör däremotKroppsbesiktning
miss-frågaDåbrottet. ärmisstänkes förskäligen omsom

oftavisserligenbrott kanliknandehandel eller vara av
å målsägan-verkställeskroppsbesiktning ävenbetydelse, att

skyldig-stadgalämpligtemellertidharden. Det attansetts
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het för honom underkasta sig sådan åtgärd. Däremotatt
hinder kroppsbesiktningmöter företages å mâlsägan-att

den, han medgiver det. Vägrar han sitt samtycke, tordeom
detta i allmänhet kunna lända honom till i bevishänseen-men
de.

I förarbetena till de ändringarna i 28 kap. rättegångsbalkensenaste
anförde departementschefen det visserligen kunde finnas befogatatt ett
intresse från brottsutredande utgångspunkter tvångsmässigt kunnaatt
underkasta mâlsägande och kanske andra kroppsundersökningaräven

skilda slag. Trots det fanns det enligt departementschefens meningav
inte tillräckliga skäl frångå vad hade uttalats vid tillkomstenatt som

rättegångsbalken prop. 199394:24 54. Vad emellertidav s. som
avfärdades i förarbetena till rättegångsbalken eni lag föreskrivenvar
skyldighet för målsäganden underkasta sig kroppsbesiktning. Denatt
nuvarande ordningen torde dock medföra mâlsägande ofta uppfattaratt
det det faktiskt föreligger sådan skyldighet. Somatt rentsom en
utredningen har anfört tidigare bör därför i stället i lag föreskrivaman
under vilka förutsättningar mâlsägande bör skyldig atten vara
underkasta sig undersökning i brottsutredande syfte, dvs.en en
kroppsbesiktning. Om väljer inte införa regler kroppsbe-attman om
siktning, bör det framhållasstarkt polisen under inga förhållandenatt
bör någon form påtryckning den mâlsägandeutöva inte villav som
ställa på sådan undersökning.upp en

Undersökning barnav

Problemen med samtycke grund för kroppsundersök-att acceptera som
ningar blir tydligare då det barnännu skall undersökas.år ett som
Frågan det barnet eller förmyndarnaär är skall lämnaom som
samtycke för kroppsundersökning skall kunna stånd.komma tillatt en
Om barnet har uppnått sådan ålder och mognad förmågadet haratt att

ställning till frågan kroppsundersökning bör barnets samtycketa om
Ärnödvändigt för kroppsundersökningen skall genomföras.attvara

det däremot fråga litet barn kan föräldrarnas samtyckeettom vara
tillräckligt. Däremellan kan tänka sig situationer då både barnetsman

föräldrarnasoch samtycke bör inhämtas. fall föräldrarnaI de skulle
misstänkta för brott barnet, och förmyndare och barn såledesmotvara

har motstridiga intressen, kan förordna god för barneträtten en man
efter ansökan Överförmyndaren ll kap. föräldrabal-2 och 15 §§av
ken. Den gode får företräda barnet i föräldrarnas ställe i detmannen
avseende förordnandet omfattar. Det enligt utredningensärsom
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verkligenemellertid tveksamt god haruppfattning manom en
särskilt detbarnet,befogenhet besluta läkarundersökningatt omom av

omständigheter så långvilja. under allaskulle ske barnets Detmot tar
inte torde detgod förordnad polisentid attatt anse varaen man

förordnande. Dessutom tordeändamålsenligt begära sådantatt ett en
sekretessbeläggas,inte kunnaförordnande godbegäran manom av

någon kan företrädaknappast kan förordnavilket innebär att somman
målsägan-till föräldrarnas kännedom. Ettdet kommerbarnet attutan

inte förmyndarnasvisserligen förordnas kandebiträde kan övertamen
befogenhet besluta barnet.att om

enligt lagen medanvänds barnet omhändertasmetodDen är attsom
varefter socialnämn-vård LVU,bestämmelsersärskilda om av unga

enligtläkarundersökning. Vårdgenomgåskallbeslutar barnetden att
misshandel, otill-på grundi fråga bl.a. detkan kommaLVU avom

något förhållandeellerutnyttjande, brister ibörligt annatomsorgen,
utvecklinghälsa ellerrisk för denfinns påtagligi hemmet att ungesen

enligtotillbörligt utnyttjandeMed begreppetskadas. avses
pornografiskt utnyttjande prop.ochbl.a. sexuelltförarbetena

beslut denGunnel Norell-Söderblom har i65. JO198990:28 etts.
socialnämndens1690-1991 uttalat sigdnroktober 199313 om

misstankeförundersökning med anledningmedverkan vid omav
framför allt fråganutredning behandlarJO:ssexualbrott barn.mot om

socialnämnden behörighet inställa barnetomhändertagande attett ger
kroppsbe-läkarundersökning egentligenoch beslutatill förhör om

6 LVU,Beträffande tillämpningen §siktning barnet. omavav
beslut omedelbart omhän-socialnämndensförförutsättningarna om

anförde JO:dertagande barn,ettav

social-omhändertagande medför i principbeslutEtt attom
erhållersidan vårdnadshavarennämnden vid sammaav

vad gäller barnetbefogenheter och skyldigheter dennesom
genomföra vården.omfattning behövs föri den attsom

särskiltsocialnämndenSom redovisats har ett ansvarovan
det gällertrygghet. Närbarns säkerhet ochvärnaatt om

liknandeandraunderårig ochmisstänkta övergrepp mot en
skyldighetdärvidsocialnämndenmissförhållanden har atten

ocherforderligt skyddunderårige beredsdentillse att
polisutredningnödvändig vård. I dessa sammanhang är en

sådant för-betydelsefull. Vidrörande oftaövergreppen
polisförhörtillinställande barnethållande måste ett somav

befogenheteringå i demisstänktade övergreppenrör anses
6 § LVU.med stödsocialnämndentillkommer avsom
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Någon grund för socialnämnden vårdnadsha-att utanannan
medgivande vidta sådan åtgärd finns inte.varens en

Trots vad JO har anfört socialnämnden med anledningatt ettom av
beslut omhändertagande erhåller befogenheter ochom samma
skyldigheter barnets vårdnadshavare, utredningen detsom anser vara
tveksamt den omständigheten barn har ornhändertagits enligtatt ettom

verkligen kanLVU socialnärrmden befogenhet beslutaattanses ge om
läkarundersökning barnet i syfte utreda misstänkt brott.att etten av
torde inte råda någonDet tvekan socialnämnden har befogenhetattom

besluta sådana undersökningar omhändertaget barnatt ettom av som
förkan behövas fastställa barnet behöver vård eller iatt om som

övrigt nödvändiga för vården barnet. Sådana undersökningarär av
med anledning misstänkt sexuellt kan åtminstone iövergreppettav
vissa fall fylla dubbla funktioner. Undersökningen kan fördels ske att

skall kunna utreda barnet har fått skador motiverarman om som
någon form behandling, dels för skall finna omständigheterattav man

kan ha betydelse för utredningen brottet. Frågan är ävensom om om
undersökningar företas enbart i brottsutredande syfte kansom
betraktas inslag i den vård LVU syftar till. Chefs-JO Claessom som
Eklundh har i beslut den 18 augusti 1994 dnr 1654-1993 uttalatett
sig angående de rättsliga förutsättningarna för bl.a. läkarundersökning

barn under brottsutredning vårdnadshavarens samtycke.ett utanav en
JO anförde bl.a.:

måste,Man diskuterar de här aktuella frågorna,när man
beakta regleringen i LVU och bestämmelsernaatt om
förundersökning i brottmål har skilda syften och tillämpas av
myndigheter i hög skiljer sig från såvittgrad varandrasom
gäller uppgifter och arbetssätt. syftarSom redan nämnts

tillreglerna i LVU skydda barn och ungdomar för riskeratt
visst angivet slag, medan däremot förundersökningsförfa-av

ingårrandet led i samhällets verksamhet förett attsom
utreda och beivra begångna brott.

förDen utmärkande ändamålsprincipen innebärrättsstaten
tvångsingripande enskild får ividtas endast detatt ett mot en

syfte föranlett förhar den reglering läggs till grundsom som
ingripandet. Det får exempelvis inte förekomma att man
beslutar iomhänderta barn med stöd LVU enbartatt ett av
syfte underlätta brottsutredning. sakEn är attatt en annan
det kommer fram vid sådan utredning många gångersom en
kan ha betydelse för socialnärrmdens ställningstaganden vid
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förgäller desstillämpningen den lagstiftningav som
verksamhet.

isåledes sammanfattningsvis konstatera detkanMan att
få till ståndfall möjligtdagens läge i vissa inte är att en

avseendefrån sida i utredningmedverkan barns ettett en
det omhän-barnetbrott riktat självt äränmot annat om

förlagliga förutsättningardertaget enligt LVU, ettattmen
för handen.inte alltidomhändertagande i dessa situationer är

möjlig-tillfredsställandeenligt min mening inteDet är att
allvarligt brott på dettautreda kanske mycketheterna ettatt

lagstiftning hartillämpningenberoendesätt är somav av en
sarnhälleli-tillgodose det allmännasyftehelt änannat attett

brott beivras.intresset attavga
utgångspunkter ifrågasät-från principiellavidareDet kan

läkarundersökningpolisförhör ochmedgivande tilletttas om
det brottSocialnämnd har anmältlämnas somsomensom av

kani rättssäkerhetshänseendeföremål för utredningär
företrädare församtyckejämställas med ett som avges av en

såväl de berördafri i förhållande tillstårbarnet som
vårdnadshavare och inte harmyndigheterna barnets somsom

tillbörlig hänsyntilli sakennågot intresse än att attannat se
i de uppkomna situatio-personliga integritettill barnetstas

nen.

ändamålsprin-det med hänsyn tillliksom JOUtredningen attanser
brottsutre-undersökningar iotillfredsställande beslutcipen är att om
tillkommitlagstiftning inte harsyfte fattas med stöddande en somav

och åklagare utreda brott,för polisdet möjligti syfte utangöra attatt
för vissa risker. Deoch ungdomarskydda barnsyftar till attsom

behovtillvarata barnetsöverväganden behöver förgöras att avsom
skiljer sigkaraktär ochsocialskydd har medicinsk ochvård och

beslutinförbörrättsliga övervägandendärför från de göras ettsom
gällandesyfte. Oavsett huri brottsutredande rättundersökningom en

fattasocialnämndendärför påborde det inte ankommatolkas,bör att
motiveradehuvudsakligenläkamndersökningar inte ärbeslut somom

processuella skäl.medicinska skäl, utan avav
syftebrottsutredandeiundersökningarskäl förYtterligare ett att

iundersökningardessaLVUfå företas med stödinte bör är attav
antingenform tvång,någonofta till ståndpraktiken kommer avgenom

inominsatserförutsätterindirekt tvång, medan LVUdirekt eller att
med densamförståndskall ioch ungdomsocialtjänsten för barn göras

Är barndet fråga§ LVU.vårdnadshavare 1och hans somomunge
respekterasvilja börmognad derasålder ochnått sådanhar att egen
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Socialstyrelsen barnets uppfattning i fråganattanser egen om
läkarundersökning skall beaktas. Från års åldertolv barn ianses
princip ha nått sådan mognad råd frånAllmänna socialstyrelsen
1991:3 114. praktiken förefaller emellertidI barnetss. egen upp-
fattning inte särskilt förha betydelse socialnämndernas beslutstor om
läkarundersökning med anledning misstanke brott barnet.motav om
I stället tycks företrädarna för de olika myndigheterna försöka
motivera barnet medverka till läkarundersökningen. Går inte det,att
förekommer socialnämnden, inställning,det barnetsatt oavsett egen
beslutar barnet skall genomgå läkarundersökning. självklartDet äratt
önskvärt för alla inblandade undersökning sker med barnetsatt en

förmedverkan. Om det inte möjligt, det frågaär ärt.ex. att ettom
mycket litet barn eller barn med någon form psykisk störning,ett av
kan undersökningen utföras under narkos. Undersökningar under

förekommer fall utsträckningnarkos i andra i varierandeäven
uppgifterAllmänna råd från socialstyrelsen 1991:3 116. Av des.

framgårutredningen har fått det finns risk för under-att atten
sökningen genomförs under det visar sig barnet inte villnarkos attom

uppnått sådan ålder ochmedverka. Det gäller barn haräven som en
mognad deras vilja egentligen borde respekteras. Ett sådantatt
förfarande har enligt utredningens uppfattning klar karaktären av
tvångsmedel. torde kunna betraktas tvångsmedicine-Det t.o.m. som
ring, vilket lagstiftaren hittills så allvarligt ingrepp i denansett ettvara
kroppsliga integriteten inte för detmisstänkta bör utsättasatt ens

Även199394:24 48. narkos eller form tvångprop. s. om annan av
inte behöver användas det skälet barnet har övertalatsatt attav

företagen frivillig-medverka kan undersökningen knappast anses
utgångspunkthetens grund, vilket för närvarande lagstiftarensär

anförda 54.prop. s.
För skall kunna det motiveratavgöra är utsättaatt att ettman om

för läkarundersökning till börja klart förbarn bör med göraatten man
syfte företas, vilket sinsig i vilket undersökningen skall i kantur vara

genomförasvägledande för bedömningen undersökningen börav om
barnets vilja. undersökning i straffprocessuellt syfte börEnäven mot

enligt uppfattning tillutredningens rättssäkerhetsskäl och hänsynav av
personliga få företas stöd LVU.den integriteten inte enbart med av

få företas,Om det sådana undersökningar bör kunna börattanses
vilket hindrarförutsättningarna regleras i rättegångsbalken, inte att

undersökningari läggs till grund för beslutbestämmelserna LVU om
behövs med hänsyn till barnets behov vård.som av
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medvetslösaUndersökning av

syftebrottsutredandeundersökningar iordning byggerEn attsom
medvetslösatillsamtycke leder bl.a.företas medfårbara att personer

ingetnaturligtvisråderDetundersökas.inte kanhuvudöver taget
i denläkareundersökaskanmedvetslöstvivel att av enpersonenom

emellertiddet. Dettillstånd kräver ärmedvetslösesutsträckning den
iundersökningarsyftehelthar änundersökning annatettsomen

medvetslösundersökningsyfte. Läkarensbrottsutredande personav en
medicinskakrävsvadsträcka sig längreheller änintekan avsom

lagstöddetintekanskäl. Det tasatt utanaccepteras somt.ex. prover
utlåtandeNågot övermedvetslöse.denför vårdenbehövsinte av

undersökteinte denpolisentillinte lämnasundersökningen kan ut om
tillmed hänsynmöjligteller dettill det ärsamtyckersedermera annars

sekretesslagen.

undersökningarutföraskyldighetLäkares att

Även kroppsundersökning kangenomföraskallläkareför den ensom
samtycktundersökte hardendet förutsättsuppstå problemdet attom
bedrivnaoffentligtdeninomverksamläkare ärtill åtgärden. En som

undersökningarutföraskyldigprincipsjukvården ihälso- eller är att
elleråklagarebl.a.på begärandessautlåtandenoch över avge

föråligganden[1994:1290]förordningen4§polismyndighet om
eller polismyn-åklagarensjukvården. Omochhälso-personal inom

undersökningformell begäranframställerdigheten av enomen
ochundersökningenskyldig utförasåledesläkarenmålsägande, attär

meddelakunnasekretesslagen reglerhinderdessutomtorde utan av
sådanSamtidigt förutsätterundersökningen.resultatetpolisen enav

under-tillsamtycktundersökas harskalldenbegäran att som
behövaåligga läkarenvisserligen intekan attsökningen. Det anses

mâlsägandensamtycke verkligen har rentkontrollera getts,att men om
läkarentordeundersökningenmedverka tillvillfaktiskt inte vara

försvarbartmedicinsktställning till det attäroförhindrad att ta om
börså fallidenvilketundersökningen och sättgenomföra

under-formell begäranfinns någondet inteOmgenomföras. om
börhantillställningsjälvåligga läkarendettordesökning taatt om

sekretessla-tillmed hänsynhanundersökningen ochgenomföra om
polisen.tillundersökningenresultatetlämnaregler bör ut avgens

bl.a.frånsamtyckeanförtsharframgår vadSom omovansomav
läkareförsvårtibland vetakan det attmedvetslösaochbarn envara
departements-sida. I denmålsägandensfrånföreliggersamtyckeom
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promemoria låg till grund för de ändringarna i rättegångs-senastesom
balken anfördes emellertid frågan i vilka fall läkare kanatt en

samtycke till åtgärd patient inte kontaktbarärpresumera en av en som
lämpar sig inte för reglering inom RB och måste lösas utifrån mer

Ävengenerella medicinska och etiska kriterier Ds 1991:56 54.s.
inte i rättegångsbalken kan ställa regler för samtyckenärom man upp

till undersökningar i brottsutredande syfte kan presumeras, anser
utredningen det kan lämpligt i rättegångsbalkenatt attvara man

reglerar sådanasätt undersökningarnär får företas.annat börDet inte
överlämnas till läkare endast efter generella medicinska och etiskaatt
bedömningar undersökning,avgöra när faktiskt måsterenten som
betraktas tvångsmedel, skall kunna företas. En sådan under-ettsom
sökning företasbör först efter rättsliga överväganden. En sakannan

det i sista handär den läkare utförär kroppsundersökningenatt som
måste vilka ingreppavgöra kan godtas medicinska skälsom som av

se 199394:24 47.prop. s.

vângsntässigaT undersökningar andra misstänktaänav

Den nuvarande ordningen, innebär kroppsundersökning denattsom av
inte skäligen misstänktär får företas med stöd samtycke, ärsom av

således ganska svår tillämpa och kan i vissa situationer upphovatt ge
till rättsliga problem. En brist det dåliga rättsskyddetär för barnannan
och andra inte har förmåga ställning till fråganatt tasom om
kroppsundersökning. Dessa helt utlämnadeär andras bedömning av

börde underkastas läkarundersökning, det finns någraom utan att
straffprocessuella regler för under vilkasätter gränser förut-som
sättningar sådana undersökningar bör förekomma. Enligt utredningens
uppfattning skulle uttryckliga regler kroppsbesiktning t.ex.om av
målsägande innebära förstärkt rättsskydd för dessa i vissaett personer
situationer. Sådana regler skulle dock samtidigt innebära ytterligareen
inskränkning i de mänskliga fri- och rättigheterna, eftersom det
därigenom möjlighet för polis och åklagare låta genomföraattges en
kroppsundersökning med tvång.

Motståndet reglera kroppsundersökning denmot att även av som
inte misstänkt tycks framförär allt bero på har detatt ansettman vara
alltför ingripande med tvång förmå målsägande underkastaatt atten
sig läkarundersökning. Mälsäganden har redan det påståddaen genom
brottet blivit så kränkt det inte rimligt honomutsättaatt attanses vara
eller henne för ytterligare Det däremot den misstänkteattpress. anses
bör få finna sig i bli föremål för kroppsbesiktning, eftersom hanatt

det påstådda brottet själv har försatt sig i den situation hangenom som
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emellertid oskyldig till detmisstänktebefinner sig Den kan vara
till det allmännas intressepåstådda får ändå med hänsynbrottet, men

gårallmännas intresseolika tvângsingripanden. Detunderkastas
för integriteten. I andraintresse skyddsåledes före den misstänktes av

inteocksålagstiftarensammanhang har äransett att personer som
för tvängsundersök-fåför brott bör kunnamisstänkta utsättas t.ex.

intresse.det allmännas Ibefogat med hänsyn tilldetningar, ärom
själva intetvångsingripandenfall tillåts såledesvissa mot personer som

uppfattning börsamhälletsvård, vilka enligtsig behöva menanser
fall, medmissbrukare i vissa lagenvårdvårdas lagense avom

psykiatriskoch lagenbestämmelser vårdsärskilda omom av unga
utredningblodundersökning vidtvångsvård. Lagen avm.m.om

också bestämmelserinnehållersmittskyddslagenfaderskap och om
undersökningar.tvångsmässiga

genomförskroppsundersökningar ärSamhällets intresse attav
handdet i sistafall så starkt det harföljaktligen i vissa ansetts attatt

i någontillgripa tvångför myndigheternamöjlighetmåste finnas atten
misstänkta brottsamhälleliga intressettill detMed hänsynform. attav

också få tillgripastvångmåhända änutredda, bordeblir mot annan
med be-primära avsiktenför Denmisstänks brottet.den ensom

emellertid inteskullekroppsbesiktning målsägandestämmelse avom
genomföravåld förtillgripabefogenhetpolisen attattatt envara ge

framhållaviktigtkroppsundersökning. Det tvärtomär attatt pro-
leda tillflesta fall torde kommai deportionalitetsprincipen att att en

omständig-med våld. dengenomföras Redanfårundersökning inte
befogenhet tillgripa våld tordehand hari sistapolisenheten attatt

bli föremål kroppsbesiktningförtillräckligt för denatt avsessomvara
medverkar undersökningenoch tillbeslutetockså attaccepterar

förinnefatta nivåframför allt lägstaskullelagregelgenomförs. En en
Målsägandenförekomma.målsägandekroppsbesiktning kannär av

andraundersökningar isigdärmed inte behöva underkastaskulle
förfå vikaintegritetsintresset bördå det kansituationer än attanses

effektivitetsintresset.
denkroppsbesiktning ärbestämmelse änEn somav annanom

påtrycknings-verkakunnaför brott skulle därförmisstänkt ettsom
ovillig underkastaskälnågotfall då målsäganden ärmedel i de attav

på brottexempelKvinnomisshandelläkarundersökning. ärsig etten
förundersökning kanvidmålsägandens medverkandär avvara

åtalasvisserligenKvinnomisshandel kanavgörande betydelse. numera
praktiken detianmälan, ärtillbaka sinkvinnanäven tar menom

inteför åtaltillräckliga skäluppnåmöjligtemellertid knappast att om
dokumenterai syftekroppsundersökningtillmedverkarkvinnan atten

Även befogat medinte skulleflesta falldet i deskadorna. attansesom
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företavåld kroppsbesiktning den misshandlade kvinnan, kanen av en
bestämmelse kroppsbesiktning användas stöd för förmåattom som
henne uppsöka läkare. En bestämmelse kroppsbesiktningatt en om
skulle också kunna medföra målsägande rädsla föratt en som av
repressalier inte vill medverka i utredningen ändå skulle förmáskunna

underkasta sig kroppsbesiktning.att
En bestämmelse kroppsbesiktning målsägande skulle kommaom av

omfatta barn femtonunder år. Det har emellertid iävenatt annat
sammanhang kroppsbesiktning barn huvud irteöveransetts att tagetav
bör få förekomma. Det gäller dock endast barn misstänks för attsom
före femton års ålder ha begått sådana fallbrott. I får utredningett en
angående brottet inledas under vissa förutsättningar 13 § LUL. Om
det finns särskilda skäl får också beslag, husrannsakan och kroppsvisi-
tation företas barnet. tillåtetDäremot det inte kroppsbe-ärmot att
siktiga barnet § Departementschefen17 LUL. anförde i förarbetena
till 17§ ifrågasättasLUL det kunde det lämpligtatt attom var
kroppsbesiktiga barn befann sig i förpuberteten och i känsligsom en
period sin utveckling. departementschefensEnligt mening fanns detav
anledning i stället till barnetssärskild hänsyn personligaatt ta
integritet, varför kroppsbesiktning barn i åldernden inte bordeav
tillåtas 1983842187 29. den tidigareprop. Av redogörelsens.
framgår emellertid sådana undersökningar kan betraktasatt som som
kroppsbesiktning förekommer,barn allt dock endast barnettrotsav om

för brott, inte det misstänkt för brott. Enärantas utsatt ettvara om
bestämmelse kroppsbesiktning målsägande skulle därför endastom av
innebära bestämde under vilka förutsättningar sådana in-att man
gripanden får förekomma. ingåDet kan inte i utredningensanses
uppdrag ställning till kroppsbesiktning barnävenatt ta om av som
misstänks ha begått brott före femton års ålder bör tillåtas.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis utredningen den inskränkning i deattanser
mänskliga fri- och rättigheterna bestämmelse kroppsbe-som en om
siktning målsägande skulle innebära skulle delsuppvägast.ex.av av
det ökade rättsskyddet för dessa vilka redan enligt gällandepersoner,

förkunna olika former undersökningar, delsrätt utsättasanses av av
Ävendet samhälleliga intresset utreda och beivra brott.attav

hänsynen till den misstänkte talar i viss mån för bestämmelseatt en
kroppsbesiktning målsägande bör införas, eftersom sådanom av en

bestämmelse sannolikt skulle kunna leda till förundersökningen iatt
vissa fall kunde effektivarebedrivas och misstänkt äratt en som
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oskyldig snabbare skulle kunna frias från misstankar. Utredningen
därför det bör införas bestämmelse kroppsbesiktningattanser en om

den skäligen misstänkt. Utredningen återkommerän ärav annan som
i de följande till fråganavsnitten vilka former kroppsbesiktningom av

tillåtas, förutsättningarnabör vilka bör och bör hasom vara vem som
befogenhet besluta sådan kroppsbesiktning.att om

7.4 Syftet och förutsättningarna förmed

tvångsmedlen

avsnitt syftetI 7.4.1 berörs med kroppsvisitation och kroppsbe-
siktning. avsnitt föreslårI 7.4.2 utredningen förutsättningarna föratt
de integritetskränkande formerna kroppsbesiktning börmest av
skärpas. Lindrigare villkor bör generellt fåkunna gälla för under-
sökningar kroppens för hårprov, hudprov, salivprov ochyttre,av
blodprov för andra provtagningar inte kräver under-samt som en
sökning kroppens inre. Strängare villkor förbör dock gällaav
undersökningar förkroppens inre andra provtagningar deänsamtav

avsnitt preciserar utredningen förutsättningarnanämnda. I 7.4.3nyss
för kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Såvitt gäller kroppsvisita-
tion föreslås ingen ändring. lindrigare formenDen kroppsbesikt-av
ning bör få företas, den skäligen misstänkt, detär ärav som om
föreskrivet fängelse för ochbrottet, det föreskrivetärav annan, om
fängelse två år eller allvarligare formenDen kroppsbesiktningmer. av
bör få skäligen misstänkt, förden det brottetgöras är ärav som om
föreskrivet fängelse två år eller ochi det inte ärmer, av annan, om

fängelse iföreskrivet lindrigare straff två år.än

Syftet tvångsmedlen7.4. 1 med

omständighetenDen kroppsvisitation och kroppsbesiktning enligtatt
28 kap. rättegångsbalken straffprocessuella tvångsmedel, medförutgör

ingripandena får företas syfte.endast i brottsutredande En närmareatt
precisering syftet med tvångsmedlen framgår 28 kap §llav av
rättegångsbalken, till vilken 28 kap. § hänvisar. Kroppsvisitation12
och kroppsbesiktning får enligt dessa bestämmelser företas endast i
syfte söka efter föremål kan beslag föri elleratt tas attsom annars

omständigheter betydelse för utredningkanutröna som vara av om
syftetbrottet. Före den ändringen lagtexten detsenaste attangavsav

med kroppsvisitation kroppsbesiktning skulle eftersökandeeller vara
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underkastat beslag, eller eljest till utrönandeföremål är avav som
för utredning brottet.kan betydelseomständighet, äga omsom

Ändringen interättegångsbalken i detta hänseende28 kap. 11 § ärav
faktisk förändring 199394: 24avsedd innebära någon prop.att

ändringarfunnit något behovUtredningen har inte heller80. avs.
kroppsbesiktning.kroppsvisitation och Dessasåvitt gäller syftet med

syftefortsättningsvis få företas i sökabör därförtvångsmedel även att
i syfte reda på omständig-föremål får i beslag ellerefter att tatassom

utredning brottet.ha betydelse förheter kan omsom

tvângsmedlenförutsättningarna förAllmänt7.4.2 om

enligtoch kroppsbesiktning börför kroppsvisitationFörutsättningarna
gällerefter principeruppfattning bestämmasutredningens somsamma

förutsättningar,avsnitt 6.3.1. Dessaundersökningar seför andra
miss-indikationskravet ochstraffbarhetskravet,delas in ikansom

avvägningrimligfastställas sådanttankekravet, bör sätt attett en
effektivitetsintresset. Enligtintegritetsintresset ochmellangörs

brott enligtmisstänkt förfår den skäligengällande ärrätt ettsom
kroppsbesikt-kroppsvisitation och§§ underkastas28 kap. och 1211

fängelse för detföreskrivetförutsättning detning under äratt
får den inteförhållandeUnder sådant ärmisstänkta brottet. även som

kroppsvisitation, dock endast detunderkastasskäligen misstänkt om
leda till detåtgärden kommeranledningfinns synnerlig attatt anta att

avsedda resultatet.
olika förutsättningarin på deutredningen gårInnan närmare som

finnskroppsbesiktning, detkroppsvisitation ochgälla förbör
beträffande förut-övervägandenvissa allmännaanledning göraatt

framför alltUtredningenför kroppsbesiktning.sättningarna tar upp
tilli förhållandebör skärpashuruvida förutsättningarnafrågan om

alla olikagälla förförutsättningar börochgällande rätt sammaom
kroppsbesiktning.former av

bestämmelsenändringarna ideförarbetena tillI senaste om
ifrågasattremissinstanser hadenågrakroppsbesiktning påpekades att
för vissaförutsättningarlämpligt krävaintedet strängareattvoreom

Departementschefen hänvisadeundersökningsåtgärder.ingripandemer
bl.a. fråganomfattadePolisrättsutredningens uppdragemellertid till att

intedärförkroppsbesiktning ochförförutsättningarna tog uppom
39. I den departe-199394:24aktuella ärendet prop.frågan i det s.

propositionenförlåg till grundmentspromemoria 1991:56Ds som
förförutsättningarnabeträffandenågra ändringarinte hellerföreslogs

möjlig-diskuteradeskroppsbesiktning. Däremotkroppsvisitation och
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heten skärpa förutsättningarna för kroppsbesiktning förhållandeiattav
till kroppsvisitation. I samband därmed redogjordes också för
motsvarande reglering i Danmark, där har olika förutsättningarman
för legemsbesigtigelse och legemsundersøgelse.

Den lindrigare formen undersökning, legemsbesigtigelse, kanav
innefatta undersökningar kroppens fotografering och liknandeyttre,av

undersökning de kläder vederbörande har på sig. Densamt av som
ingripande formen undersökning, legemsundersøgelse,mer av

innefattar undersökningarnärmare kroppen, inre under-ävenav
sökningar, olika former provtagningar, röntgenundersökningarsamt av
och liknande. Legemsbesigtigelse den med rimelig grundav som

misstänkt för brott får företas förutsättningär under dels brottetett att
faller under allmänt åtal, dels åtgärden väsentlig betydelse föräratt av
förundersökningen. Legemsundersøgelse misstänkt förutsätterav en
dels det finns begrundet mistanke vederbörande har gjortatt attom
sig skyldig till brott kan medföra fängelse i och halvt årett ett ettsom
eller dels åtgärden avgörande betydelse för förunder-ärattmer, av
sökningen dessutom får blodprov den misstänkt förärtas av som
trañknykterhetsbrott och liknande brott.

Förutsättningarna för olika åtgärdernade skiljer sig alltså dels i
fråga straffbarhetskravet brott faller under allmänt åtalom som
respektive och halvt års fängelse i straffskalan, dels frågaiett ett om
misstankekravet med rimelig grund mistankt respektiveer
begrundet mistanke. legemsbesigtigelseFör fåskall företasatt

dessutomkrävs ingripandet väsentligär betydelse för för-att av
undersökningen, medan det för legemsundersøgelse krävs in-att
gripandet avgörande betydelse. Då detär gäller undersökningarav av
den inte misstänkt, godtas samtycke förär grund ettsom som
ingripande. Utan får den intesamtycke misstänkt endastärsom
underkastas sådan legemsbesigtigelse inte kräver avklädning. Detsom
krävs dels frågadet brott kan medföraär ochatt ett ett ettom som
halvt års fängelse eller dels åtgärden avgörandeärattmer, av
betydelse för förundersökningen.

Den danska regleringen bygger värdering den kränkningen av
olika tänkbara ingrepp kan innebära. De minst kränkandesom

ingreppen inom begreppet legemsbesigtigelse och får företas påryms
lindrigare villkor de allvarligare ingrepp betraktasän som som
legemsundersøgelse. departementspromemorianI låg till grundsom
för de ändringarna i reglerna kroppsvisitation ochsenaste om
kroppsbesiktning påtalades det emellertid det svårt påäratt att ett
objektivt värdera kränkning integritetssynpunkt, eftersomsätt en ur
olika undersökningsåtgärder kan uppfattas eller mindresom mer
kränkande beroende på för åtgärden och under vilkautsättsvem som
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uppfattasregelDå kroppsvisitationgenomförs.förhållanden den som
ytligoch s.k. kroppsbe-kroppsbesiktningkränkandemindre änsom

fullständiglika kränkandeuppfattasi sin intesiktning tur somsom
departementspromemorianemellertid iansågkroppsbesiktning, man

ingreppförutsättningarna för dessafanns skäldet övervägaattatt om
anfördes vidare s. 45:promemorianIförbli desamma.borde få

avvägningändamålsenlighittadock svårtDet är att aven
utgår fråntvångsmedelför de olikaförutsättningarna som

Även kroppsbesiktningarvissaintegritetsaspekterna. om
gällerandra,ingripandeframstår äntypiskt sett som mer

kanfallet. Detsammaenskildaalltid i detdock intedetta
kroppsvisita-jämförelse mellanfallet vidävensägas envara

fullständigochkroppsbesiktningytligsidan, ochtion, å ena
vilkaobjektivtandra sidan. Att avgörakroppsbesiktning, å

ingripandemindreeller änkanåtgärder vara meransessom
därför knappastlåter sig göras.andra

detkan konstaterasvadbeaktandeMed attsagtssom nuav
ocheffektivitets-balanserarordninghittasvårtär att somen

särskiltnuvarande,bättre denintegritetssynpunkterna än om
tvångsmedelsregleringensupprätthålla kravetvillman

överskådlighet.ochenhetlighet

iemellertidifrågasatteremissinstanserNågra resonemanget pro-
lämpligt kräva strängaremenade detochmemorian attatt vore

undersökningsåtgärder. Eningripandeför vissaförutsättningar mer
regleringenengelskadanska ochockså till denhänvisaderemissinstans

regleringstriktutformagårpå detexempel attatt aven merasom
enskildadensådantingripanden sättintegritetskänsliga attett

ocksåUtredningenrespekteras.värdighetfrihet ochindividens anser
in-för deförutsättningarnaskärpabör överväga att meratt man

utformadnärvarandeförlagstiftningen ärSomtvångsmedlen.gripande
skyddetdet viktigasteproportionalitetsprincipen egentligen motutgör

medförtillämpadKorrektingripanden.långtgåendeallt för pro-
i detingripandensådanaför sigi ochportionalitetsprincipen att som

genomförs,hellerförsvarliga, inte ävenskullefallet inteenskilda vara
finnsuppfyllda. Detskulleförutsättningarnaformellade varaom

vidfåreffektivitetsintresset väga överförriskemellertid klar att enen
härtillMed hänsynföretas.åtgärd börbedömning anserenav om

inteproportionalitetsprincipen ärdet skyddutredningen geratt som
säkerställaförsökaspecifika reglerstället börtillräckligt. I genomman

ochändamåls-för övrigtprincip, och ävendennatillämpningen av
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behovsprinciperna. Kroppsbesiktning dessutom allmänt såär sett ett
integritetskränkande tvångsmedel det inte bör få företas påatt samma
villkor har tillräckliga för kroppsvisitation,ansettsom ettman

mindre ingripandeavsevärt tvångsmedel. Förutsättningarna för
kroppsbesiktning bör således skärpas i förhållande till vad som nu
gäller. Frågan för det första förutsättningarnaär behöver skärpasom
för alla former kroppsbesiktning eller endast för vissa och, för detav
andra, vilka förutsättningarna bör vara.

Begreppet kroppsbesiktning mängd olika formerrymmer en av
undersökningar och provtagningar. Vissa dessa åtgärder ärav
synnerligen integritetskränkande, medan andra innebär avsevärtett
mindre mått integritetsintrång. För de allvarligaste formernaav av
kroppsbesiktning bör det ställas tämligen kraftigt skärpta krav,upp
eftersom det endast i speciella fall intressetär utreda ochattsom av
beivra brott bör leda till så allvarliga integritetsintrångatt accepteras.
Lika villkor det integritetssynpunktstränga är emellertid inteur
nödvändigt föreskriva för de lindrigare formerna kroppsbe-att av
siktning. lindrigare,De inte så kränkande undersökningarna bör
således kunna få företas i fler situationer de mycket ingripande ochän
kränkande undersökningarna. Eftersom hänsyn effektivi-tillman av
tetsintresset inte bör ställa villkor vadsträngare än ärupp som
nödvändigt för tillgodose intresset skydd för privatlivet,att av anser
utredningen efter ländersandra förebild, bör föreskriva olikaatt man,
förutsättningar för formerolika kroppsbesiktning.av

Enligt utredningens uppfattning framfördetär allt undersökningar
kroppens inre så kraftigt integritetskränkandeär det finnsattav som

skäl skärpa kraven för kroppsbesiktning. Som exempel sådanaatt
undersökningar kan röntgenundersökningarnämnas och ultraljudsun-
dersökningar och undersökningar kroppens håligheter. Sådanaav
undersökningar skiljer sig i integritetshänseende tydligt från under-
sökningar kroppens dvs. ingripanden innefattar denyttre, attav som
undersökte får klä sig för skall kunna granska hans kropp,attav man
antingen i syfte dokumentera eventuella skador eller för efteratt att se

han döljer något föremål i armhålorna eller håret. Fört.ex.om
undersökningar kroppens inre bör därfördet ställas strängareav upp
villkor för undersökningarän kroppens yttre.av

Kroppsbesiktning kan också innefatta provtagningar mängdav en
olika slag, vilka kan uppfattas eller mindre kränkande.som mer
Sådana kan i samband med granskning kroppenstasprov som en av

hår- och hudprov, kan regel betraktas mindreyttre, t.ex. som som
integritetskränkande de utförs vidän undersökningsom en av
kroppens inre. Inte heller salivprov eller sedvanliga blodprov torde
betraktas särskilt kränkande former kroppsbesiktning. Dessasom av
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under-medintegritetshänseende jämställaskan iprovtagningar
kräverprovtagningarAndrasökningar kroppens yttre. som enav

betydligtbetraktasmåste däremotkroppens inreundersökning somav
integri-gälla för debörmed vadlikhetkränkande. I mersommer

allvarli-för deförutsättningarnabörundersökningarnatetskränkande
förhållande till vadiockså skärpasprovtagningformerna somgaste av

provtagningarnakränkandemindreFör denärvarande gäller.för
Fråganställasvillkorlikadäremot intebehöver stränga om enupp.

bör i principmindre allvarligellerprovtagning kan meranses vara
integritetsintrångmåtttill detmed hänsyn provtag-avgöras somav

underlätta denmedföra. Förkangenerelltningen attsett anses
räknadessutomi lagtextenkantillämpningenpraktiska uppman

mindre kränkandekanprovtagningarsådanaexempel på ansessom
sådanavillkor, ochlindrigareföretasfåsåledes böroch somsom

börvillkorvilkaoch förkränkande strängarebetraktasbör mersom
till riskenmed hänsynuttömmandebör inteUppräkningengälla. vara

föråldrad.bliskulle kunnasnabbtlagstiftningsådanför att en
förutsättningarnasåledesutredningenSammanfattningsvis attanser

förhållande till vadiskärpaskroppsbesiktning börformerför vissa av
kroppensUndersökningarkroppsvisitation.beträffandegäller avsom

blodprovsalivprov ochhårprov, hudprov,tagande samtyttre, av
inrekroppensundersökninginte kräverprovtagningarandra avensom

gälla förbörvillkorvillkor. Strängarelindrigarepåfå företasbör
frånandratagandeinre ochkroppensundersökningar provavav

hartidigare nämnts.människokroppen än som

kroppsbesiktningYtlig

ytligbegreppenförekommerrättegångsbalkenlagstiftning änI annan
formerolikabeteckningar påkroppsbesiktningfullständigoch avsom

inte dessaifrågasättasnaturligtviskanundersökningar. Det om
vill ställarättegångsbalkenianvändasborde ävenbegrepp om man

formerallvarligaochför lindrigaförutsättningarolika avmerupp
använda deinteemellertid valtharUtredningenkroppsbesiktning. att

kroppsbe-fullständigytlig ochinarbetade begreppenför sigochi
i detändamålsenliga begreppframstårintedeeftersomsiktning, som

uppfattningutredningensenligtframgårDettasammanhanget.här om
kroppsbe-ytligbegreppetinnebördendelsgranskarnärmare avman

19 §ibestämmelsentillbakgrundendelssiktning, varusmugg-
lingslagen.

19 §först iinfördeskroppsbesiktningytligBegreppet varusmugg-
variantlindrigareförarbetenabeskrivs iochlingslagen avensom
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kroppsbesiktning. En tulltjånsteman får enligt denna bestämmelse före-
ytlig kroppsbesiktning det förekommerta av en person om

anledning han har sig gods kan i beslag med stödatt tassom av
varusmugglingslagens regler. Ytlig kroppsbesiktning definieras i
förarbetena till bestämmelsen l98ll82z2prop. 12 och 24 ff.s. som

granskning någons nakna kropp undersökningyttre samten av en av
någons skägg, hår, peruk eller eller benprotes. I propositionenarm-

definitionen avseddär uttömmande, vilket innebäratt attanges vara
varje form kroppsbesiktning faller utanför begreppet ytligatt annan av

kroppsbesiktning. förarbetenaEnligt kan den undersökte attuppmanas
vissa dolda delar kroppen såsom fotsulor och amihålor,exponera av

inget ytterligare. Det bör enligt förarbetena inte komma i frågamen
be den undersökte inta några särskilda kroppsställningar föratt att att

underlätta besiktningen liksom inte heller undersöka munhåla elleratt
hålighet eller beröra vederbörandes nakna kropp förattannan att

undersöka delar denna. Den undersökte får inte heller attav uppmanas
sigta protes.av en

Innan bestämmelsen ytlig kroppsbesiktning infördes iom varu-
smugglingslagen kunde kroppsbesiktning i samband med tullkontroll
bara företas i enlighet med rättegångsbalkens regler, dvs. vid skälig
misstanke brott på vilket kunde följa fängelse. Beslut kropps-om om
besiktning fick dock inte fattas tulltjänsteman vid fara iav en ens
dröjsmål. Däremot hade tulltjänsteman befogenhet med stödatt av
19 § varusmugglingslagen besluta kroppsvisitation det förekomom om
anledning hade sig gods underkastat beslag.att en person som var
Lagstiftningsärendet ledde till begreppet ytlig kroppsbesiktningattsom
infördes, föranleddes det ansågs tulltjänsteman borde haatt attav
befogenhet besluta formviss kroppsbesiktning.även Ettatt om av
förslag tulltjänsteman skulle få befogenhet vid fara iatt attom
dröjsmål besluta kroppsvisitation enligt rättegångsbalkens reglerom
avvisades eftersomemellertid det inte tillräckligtansågs effektivt. Det
skulle bl.a. ha medfört kroppsbesiktning inte företagitskunde haatt
förrän det förelåg skälig misstanke brott. I stället ansågs det attom
tulltjänsteman borde få befogenhet besluta vissa formeratt om av
kroppsbesiktning under förutsättningar enligt 19 §samma som
varusmugglingslagen gällde för kroppsvisitation. Vid avgränsningen

formerde kroppsbesiktning befogenheten skulle omfattaav av som
lades framför allt vikt vid vilket behov tullen ansågs ha kunnaattav
utföra olika undersökningar anförda 24 f.. Det hade bl.a.prop. s.
kommit fram tullen behövde ha befogenhet granskaatt att en persons
nakna kropp för han hade narkotika fasttejpad påatt t.ex.se om
kroppen. praktiskaDe erfarenheterna ocksåhade visat tullenatt
behövde kunna undersöka huvudhår och armhålor i sökandet efter
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omfattas begreppetdärförundersökningar komnarkotika. Dessa att av
fullständig kroppsbe-ytlig ochmellankroppsbesiktning. Gränsenytlig

till vilkaallt med hänsyndragits framförsåledessiktning har
effektivtbehöva föransågstulltjänstemanbefogenheter ettatten

beaktande denmedså mycketnarkotika, och intespårakunnasätt av
innefatta.kanolika åtgärdernaintegritetsintrång degrad ansesav

villkor skalllindrigareförslagutredningenssyftet med ärEftersom att
villkor skallingrepp, medanför lindrigare strängareställaskunna upp

kroppsbe-olika formernamåste deingrepp,för allvarligaregälla av
beaktandemeduteslutanderättegångsbalkensiktning i avgränsas av

medföra. dettaAvkanintegritetsintrång degradden ansessomav
kroppsbe-fullständigkroppsbesiktning ochytligföljer begreppenatt

rättegångsbalken.ianvändassiktning inte bör

Straffbarhetskravet7.4.3

ochenligt 28 kap. llkroppsbesiktning krävskroppsvisitation ochFör
fängelse kanpå vilketbrottmisstankefinnsdet12 ettatt om

straffbar-6.3.2 böri avsnitthar anförtutredningenfölja. Som
straffprocessuellabeträffande allaformuleras på sätthetskravet samma

kroppsvisitation ochbeträffandedärförtvångsmedel. Det bör även
förföreskrivetstraff skallvisstkrävaskroppsbesiktning att vara

brottet.

Kroppsvisitation

deträttegångsbalken krävs§enligt 28 kap. 11kroppsvisitation attFör
kan följavilketbegåttsharbrottanledningfinns ettanta attatt

straffbarhetskravet.kritiknågonriktatshar intefängelse. Det mot
förställt kravtillräckligt högtdetmening attutredningensEnligt är ett

straffbarhetskravetnuvarandeDetintegriteten.skyddet förupprätthålla
upprätthållas.principdärför ibör

det ärdetsammastraffbarhetskravetnärvarande oavsettFör är om
misstänkt förskäligenkroppsvisitation den är ettfråga somavom

anledningfinnsdetFrågan ärnågonellerbrott omperson.annanav
sigriktaringripandenförstraffbarhetskravet mothöja somatt t.ex.

tvångsmedelslagentillgår tillbakaOmmisstänkta.andra än man
detkroppsrannsakanförstraffbarhetskravet attfinner varattman

endastdockfrihetsstraff brottet. Detformfölja någonkunde varav
underkastaskundeför brottetmisstänktskäligenden somsom var

deladesinföranderättegångsbalkensmedsambandIkroppsrannsakan.
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emellertid begreppet kroppsrannsakan i två begrepp, kroppsvisita-upp
tion och kroppsbesiktning, och kroppsvisitation tilläts beträffandeäven

den misstänkte.än Det ansågs förutsättningarsträngareannan att
borde gälla för kroppsvisitation den inte misstänkt och detav som var
föreskrevs därför åtgärden inte fick företasatt det inte förekomom
synnerlig anledning åtgärden skulle det avsedda resultatet.att ge
Straffbarhetskravet skulle dock alltjämt detsamma, oavsettvara om
åtgärden riktade sig misstänkt eller någon Enligtmot moten annan.
utredningens uppfattning finns det inte heller anledning i dettaattnu
avseende skillnad mellangöra misstänkta och andra eftersompersoner,
skyddet för integriteten i stället kan upprätthållas skärptettgenom
indikationskrav. På de skäl utredningen har anfört inledningsvissom
i detta avsnitt bör det emellertid krävas det skall föreskrivetatt vara
fängelse för brottet.

Kroppsbesiktning

För kroppsbesiktning skall få företas krävsatt enligt 28 kap. 12
liksom beträffande kroppsvisitation, det finns anledningatt att anta att
det har begåtts brott på vilket kan följa fängelse. förarbetenaAvett till
rättegångsbalken framgår inte vad anledning till valdeattsom var man

straffbarhetskrav för kroppsbesiktning för kroppsvisita-samma som
tion. Som utredningen har anfört i avsnitt 7.4.1 bör förutsättningarna
för kroppsbesiktning skärpas i förhållande till vad gäller försom
närvarande. Utredningen ihar avsnitt föreslagit kroppsbe-attsamma
siktning delas in i två olika grader för vilka olika villkor bör gälla.
Undersökningar kroppens tagande hårprov, hudprov,yttre,av av
salivprov blodprovoch andra provtagningar inte kräversamt som en
undersökning kroppens inre bör företas lindrigare villkor,av
medan villkorsträngare bör gälla för undersökningar kroppens inreav
och tagande andra från människokroppen.av prov

Enligt utredningens uppfattning finns det inte anledning skärpaatt
kravet för den lindrigare formen kroppsbesiktning såvitt gäller denav

skäligen misstänkt.är Skyddet för integriteten kan upprätthållassom
i tillräcklig utsträckning behåller kravet på det skallattom man vara
föreskrivet fängelse för det misstänkta brottet. De integritetskrän-mest
kande åtgärderna bör dock inte få företas det finnsänannat om
misstanke tämligen allvarligt brott, eftersom det först dåett ärom som
integritetsintresset bör få vika för intresset utreda och beivraattav
brottet. Undersökning kroppens inre och de kränkandeav mer
formerna provtagning bör därför företas endast det förav om
brottet föreskrivet fängelseär i två år eller Det skulle medföramer.
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tillåtna vidinte blevkroppsbesiktningformernaallvarligaredeatt av
våldmisshandel och ringaringavåldsbrott, brottlindrigare t.ex.som

vårdslöshet mednarkotikabrott,ringaMisstanketjänsteman.mot om
inte hellerskulle i principinterattfyllerieller ärnarkotika grovtsom

detslaget. Närallvarligaredetkroppsbesiktningföranledakunna av
vissaanledningemellertid göradetnarkotikabrott finnsgäller att

överväganden.särskilda
oftaurinprovstagningnarkotikabrott ärmisstanke ettVid om

narkotikabrottgällermisstanken baratvångsmedel,utnyttjat även om
narkotikakonsumtion ochförmisstänksbruk. Deni form eget somav

i praktikenblirkroppsbesiktningunderkastasdäravanledningmed
urinprovstagningformsådanurinprov. Enombedd lämna ettatt av

lindrigarehänföras till denuppfattningutredningens typenenligtbör
förutsätterurinprovtvângsvisprovtagning. Att ta personenavav

ochinrekroppens ärundersökningformemellertid någon avav
till denhänförasmåstedetintegritetskränkandesådessutom att

1993 detjuliden lkroppsbesiktning. Föreformenallvarligare varav
utföraellerurinprovmöjligtintehuvud att taöver annantaget

förmisstänkaskundebarakroppsbesiktning att varaperson somenav
narkoti-form ringaför sådanstraffeteftersomnarkotikapåverkad, av

narkotika-i 2 §ändringböter. Genomkunde bliendastkabrott en
i högstfängelseellerstraffet till böteremellertidhöjdesstrafflagen sex

denkroppsvisiteramöjligtockså blevdetpåföljdmedmånader, attatt
narkotikapåverkad. för-Iförmisstänktskäligen att varavarsom

straffskalananfördes1992932142ändringen prop. atttillarbetena
kundeendastdetstraffvärde ochspeglade brottetsintemed böter att

bruk, ävenförinnehavgradskillnad mellan eget somanses vara en
narkotika,brukochfängelse,föranledakundetidigare eget somav

kunde dessutomfannsskillnadDenföranleda böter.kundebara som
betraktaskundebrukförinnehaveftersomlitenmycketbli eget som

Även narkotikabruk ävenkonsumtion.tillförled eget avett om
ansåg departements-böterföranledaborderegelfortsättningsvis som

påföljdsprax-differentieradförskäl taladevägandechefen att meraen
narkotikabrukförstraffskalanförutsattevilket i sin egetis, att avtur

ändringsådananfördeDepartementschefenfängelse. attinnehöll aven
bestämrnel-tillämpningenförbetydelseskulle fåstraffskalan även av

kroppsbesiktningkroppsvisitation ochhusrannsakan,bl.a.serna om
f.:19anförda prop. s.

blireglerskulle dessaordningenföreslagnaMed den
narkotikabruk utgörmisstankevidtillämpliga eget somom

blidetkankroppsbesiktninggällerdetNärbrott.ringa
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aktuellt söka efter färska stickmärken på kroppen elleratt att
urinprov.ta
Jag vill dock betona användningen tvångsmedelatt av

skall följa sedvanliga bestämmelser, proportionalitets-som
regeln i 28 kap. 3 § rättegångsbalken vid kroppsvisi-samt,a
tation och kroppsbesiktning, de särskilda regler för-om
farandet finns i 28 kap. 13 § rättegångsbalken.som

Som framgår propositionen inte den egentliga avsikten medav var
ändringen skärpa straffet för ringa narkotikabrott i formatt egetav
bruk. Tvärtom framhöll departementschefen brottet regel ävenatt som
fortsättningsvis borde föranleda böter. Trots brottet således inteatt
betraktades särskilt allvarligt, ansågs det ändå såsom att ett pass
ingripande tvångsmedel kroppsbesiktning borde användas försom

utreda misstanke narkotikabruk. De nuvarandeatt bestämmelsernaom
kroppsbesiktning medför den misstänks för narkotikakon-attom som

sumtion kan underkastas kroppsbesiktning både i dess lindrigare och
dess allvarligare form. Utredningens förslag skulle emellertid leda till

inte kan urinprov med tvång från denatt självta vägrarman attsom
lämna sådant Det följer den allvarligasteett formenattprov. av av
kroppsbesiktning inte bör få förekomma vid misstanke såom
förhållandevis ringa brottslighet. Det torde inte heller ha varit
departementschefens avsikt misstänkt lärrmaatt vägraren som
urinprov i stället skulle för så ingripandeutsättas åtgärden som
urinprovstagning med tvång. effektivitetssynpunktUr bör det fulltvara
tillräckligt kan blodprov misstänkt lämnaatt ta vägrarman av en som
urinprov.

Då det gäller undersökningar inte misstänkta förärav personer som
brott utredningen kraven generellt bör högre vadatt änsettanser vara

gäller beträffande misstänkta. Inte lindrigastede formernasom ens av
kroppsbesiktning bör få företas villkor gäller församma som
kroppsbesiktning misstänkta. Undersökningar kroppens ochyttreav av
de lindrigare formerna provtagningar dock inte allvarligareär änav

de bör kunna få företas det för föreskrivetbrottet fängelseatt ärom
i två år eller mälsägandeEn skulle därmed, förutsättningarnamer. om
i övrigt uppfyllda, skyldigär underkasta sig undersökningattvara av
kroppens vid misstanke flestade våldsbrott och sexualbrott.yttre om
I samband därmed skulle också blodprov kunna för DNA-tas t.ex.
analys. Det skulle kunna hår- elleräven hudprover från målsägan-tas
den för skulle kunna jämföra med fynd från den misstänkte.att man
Misstanke vissa lindrigare brott ringa misshandel ellert.ex.om som
vållande till kroppsskada skulle dock inte tillräckligt för attvara
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kroppsbesiktningsigunderkastaskyldigskullemålsäganden attvara
huvudöver taget.

skäligenintenågon ärellermålsägandeFör att somannanen
kroppsbesiktning detförskall kunnabrott utsättasmisstänkt för avett

ställas Dessavillkormycketböringripande slaget stränga upp.mest
hänsyndeintegritetskränkandesåkroppsbesiktning attärformer avav

speciellamycketiförekommabör fåendastintegritetmålsägandenstill
begränsalämpligtdetuppfattning ärutredningens attfall. Enligt

till dekroppsbesiktningformenallvarligaredenanvändningen avav
föreskrivetinteför vilketbrott ärgällerförundersökningenfall då

innebäraskullefängelse. Dettvå års attstrafflindrigare än en
undersökningsigunderkastaskyldigskulleintemålsägande att envara
formernakränkandedenågonellerinrekroppens avmeraavav

nämligensexualbrott,allvarligavid vissaprovtagningar änannat
underårig ochutnyttjandesexuelltvåldtäkt,våldtäkt, grovt avgrov

inte kunnaskulle däremotundersökningarkoppleri. Sådanagrovt
misshandel.exempelvismisstankevidföretas grovom

självfallet alltidpolismanframhållaanledningfinnsDet attatt en
misshand-blivitharförverkabörfår och t.ex.både att somen person
Polisman-skäl.medicinskahan behöverläkarvårdfår denlad avsom

kroppsbesiktningfall dåi deoförhindrad,också ävenbör ansesnen
brottsutred-målsägandeupplysa atttillåtet,inte är att t.ex. omen

kundemålsäganden ettunderlättas presenteraskulleningen om
förekommafådet intebör attskador. Däremotpå sinaläkarintyg en

pågå medövertalning försöker attmedpolisman enpersonpressa en
medförförutsättningarockså finns attdet inteundersökning, om

fråga.iundersökningengenomgåförmå dennetvång att

misstankekravetIndikations- och7.4.4

den ärföretas änskall fåkroppsvisitation somFör annanavatt
rättegångs-§kap. 11enligt 28fordrasför brottetmisstänktskäligen
därigenomdetanledningsynnerligfinns attdet att antabalken att
detelleri beslagföremål kan attanträffas tas annarskommer att som

villkormotsvarandeNågotbrottet.utredningenförbetydelseär omav
misstänkt. Iskäligenden ärkroppsvisitationvidintefinns somav

kropps-förkravsådantemellertid attfannstvångsmedelslagen ett
Processkommissionenföretas.skulle fåmisstänktedenrannsakan av

sannolika skäldenföreslagitursprungligenhade att som var
kundefängelse,straffarbete ellerföljakundevarâbrott,misstänkt för

anledningskäligfannsdet attkroppsrannsakanunderkastas om
under-föremålupptäcktesdettillledaskulleåtgärden varatt som
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på skäligbeslag eller något spår efter brottet. Kravetkastade
med hänsyn tillenligt motiveratanledning Processkommissionenvar

1926:32 122. Ikroppsrannsakans ingripande SOUnatur s. pro-
i bestämmelsensänktes emellertid misstankekravetpositionen om

ändring i bestämmelsenföljd motsvarandekroppsrannsakan avsom en
Processkommissionen hadestället förhusrannsakan. det,I att somom

misstanke brottskulle krävas sannolika skäl förföreslagit, om
husrannsakan, skullekroppsrannsakan, liksomföreskrevs slutligen att

Enligtmisstänkt för brott.företas någon med skälfå ettvarom
således den med skälslutliga lydelse kundebestämmelsens varsom

fängelsefölja straffarbete ellerför brott på vilket kundemisstänkt ett
fanns skälig anledningkroppsrannsakan detunderkastas attom

under-föremålleda till det upptäcktesåtgärden skulle att som var
bidra till utredningen.något kundekastade beslag eller annat som

kropps-föreslog sedermera begreppetProcesslagberedningen att
kroppsbesiktning.i kroppsvisitation ochskulle delasrannsakan upp

få företasProcesslagberedningenKroppsvisitation borde enligt även
undermisstänkt, dock endastinte kundebeträffande den ansessom

synnerlig anledningdet förekomförutsättningenden strängare att
påträffades föremåldetleda tillåtgärden skulle attatt som var

kunde hanågot omständighetunderkastade beslag eller annan som
förtidigare gällande på detkravetför utredningen. Detbetydelse att

anledningmisstänkte skulle finnas skäligdenkroppsrannsakan av
med iavsedda resultatet intedetåtgärden skulle togsattatt tro ge

och inte heller i propositionen. DetförslagProcesslagberedningens
ff.Processlagberedningens SOU 1938:43 330framgår varken s.av

övrigtbetänkande eller förarbetena if.1943 373och NJA avs.
ändringen.vad skälet till densom var

alla former tvångsmedelkrav förgrundläggande ärEtt attav
uppnås.skall Detför det eftersträvade resultatetingripandet behövs att

fallet finns åtminstonedet enskildadärför alltid krävas i detbör att
ingripandetvisarkonkretaeller några omständigheternågon attsom

kroppsbesiktning denDå gäller kroppsvisitation ochbehövs. det av
särskiltinte någotmisstänkt utredningenskäligenär attansersom

vad följer be-föreskrivasindikationskrav behöver utöver avsom
utredningens meningenligthovsprincipen. Skyddet för integriteten kan

misstankenpåupprätthållas tillfredsställande dels kravet motattgenom
skäligensådan kanundersökte skall ha styrka handen sägasatt vara

då detiakttas. Liksombehovsprincipendelsmisstänkt, attgenom
böravsnitt 6.3.3undersökningar seoch liknandegäller husrannsakan

kroppsvisitation ochmisstänkt kunna underkastasskäligenden ärsom
i detomständigheternaförutsättningkroppsbesiktning under att

någotföremål ellerfallet anledningenskilda annatanta att ettattger
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betydelse för brottsutredningen skall påträffas. Kroppsvisitation ochav
skäligenkroppsbesiktning den inte misstänkt bör hänsynärsom avav

integritetsintresset emellertid inte få företastill strängareutan att
övrigt gälla.förutsättningar i bör

får inte skäligen misstänkt underkastasFör närvarande den ärsom
kroppsvisitation finns synnerlig anledningendast det att anta attom

resultatet. Vad medåtgärden kommer det avseddaatt menasge som
inte i förarbetena tillsynnerlig anledning kommenterasuttrycket

frånrättegångsbalken. finns emellertid antal avgöranden JODet ett
i praktikenganska klar bild hur begreppet tolkas sesom ger en av

kravet päavsnitt 6.3.3. Sammanfattningsvis kan säga attman
det skall föreligga faktiskasynnerlig anledning bör tolkas attsom

med fog kan förvänta sigomständigheter påtagligt visar attsom man
enligtuppnå resultatet med åtgärden. Detta kravdet avsedda äratt

för tillfredsställandeutredningens mening tillräckligt sättatt ett
för kroppsvi-riskerar bliskydda integriteten hos den att utsatt ensom

upprätthållasbörUtredningen vidare kravsitation. att sammaanser
skäligendensåvitt gäller kroppsbesiktning än äräven somav annan

finnas synnerlig anledningkrav det skallmisstänkt. Ett att antaatt
måste enligtdet förväntade resultatet,kroppsbesiktning skallatt geen

ställt Manbetraktas mycket högt krav.utredningens mening ettsom
inte villindikationskravet så,kan knappast skärpa änmer om man

kroppsbesiktningen kommerskall uppenbartföreskriva det attatt vara
skulle emellertidresultatet. så högt ställt kravdet tänkta Ettatt ge

fall,i fåkroppsbesiktning tillämpligbestämmelsegöra ytterstomen
synnerlig anledningoanvändbar. Kravet påi praktiken utgörnästan
lämplig avvägning mellanmening därförenligt utredningens en

effektivitetsintressena.integritets- och
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undersökning,8 Förfarandet vid

kroppsbesiktningkroppsvisitation och

beslutsfattarebehörig ibehandlar bestämmelsernaAvsnitt 8.1 om
sådana fall då det finns risk för detkap. rättegångsbalken. För28 att

omfattasröjas uppgifter tryck-åtgärden kommer att som avgenom
yttrandefrihetsråttslig tystnadsplikt eller bestämmelsernaeller av om

tvångsmedelsan-frågabeslagsförbud, föreslår utredningen att en om
brådskande fall,skall eller, ivändning uteslutande rättenprövas avav

integritetskränkande formernaåklagaren. Beslut de mest avom
andra fallockså fattas eller åklagaren. Ikroppsbesiktning bör rättenav

befogenhetförundersökningsledare hasåväl åklagarebör som annan
tvångsmedelsanvändning.beslutaatt om

förfarandet vidutredningen reglernaavsnitt 8.2I tar upp om
Utredningenkroppsvisitation och kroppsbesiktning.undersökning,

§proportionalitetsregeln i 28 kap. 3det förstaföreslår för att a
framgår skall tillämpasuttryckligen denkompletteras så det attatt

tvångsmedelsbeslut och ide fall detvid genomförandetäven att,ettav
proportionalitetsprincipen, vissa detillämpatillräckligtkan att avvara
förfarandet Vidare föreslårbestämmelserna upphävs.nuvarande om

bestämmelsen harvissa förändringarutredningen rättvem somav om
ocksåundersökning. Utredningennärvarande vid attatt anserenvara

manlig polisman visitera kvinna börförbudet fördet absoluta att enen
gäller de integritetskränkandesåvittkunna upphävas mestutom

innebär kroppsvisitationFörslagetkroppsbesiktning.formerna attav
bevittnasutföras ochkroppsbesiktning i andra fall regel böroch som

för ingripandet.kön den är utsattperson samma som somav en av
medtagandebestämmelseföreslår utredningenSlutligen också omen

och kvar-kroppsvisiteras kroppsbesiktigasskall ellerdenav som
den skall kroppsbesiktigas.hållande somav

gällandeförhållande tillAvsnitt 8.3 innehåller förslag till iett en,
tvångsmedels-dokumentationdetaljerad bestämmelserätt, avmer om

användning.
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8.1 Behörig beslutsfattare

frågan bör hadetta avsnitt utredningenI tar upp om vem som
fatta undersökning, kroppsvisitation ochbefogenhet beslutatt om

då finns risk för detkroppsbesiktning. sådana fall detFör att genom
uppgifter omfattas tryck- ellerröjasåtgärden kommer att som av

tystnadsplikt eller bestämmelsernayttrandefrihetsrättslig omav
fråga tvângsmedelsan-beslagsförbud, föreslår utredningen att en om

brådskande fall,uteslutande skall eller, ivändning prövas rättenav av
formernaintegritetskränkandeåklagaren. Beslut de mest avom

fallfattas eller åklagaren. I andrakroppsbesiktning bör också rättenav
befogenhetförundersökningsledare hasåväl åklagarebör som annan

dock, liksomtvångsmedelsanvändning. En polisman börbeslutaatt om
fatta beslut tvångsmedelnärvarande, i princip inte fåför änannatom

kroppsbesiktning börgäller beslutbrådskande fall. Såvitti om
mindre integritetskränkandeinskränkas till sådanpolismans befogenhet

misstänkt.någon skäligenkroppsbesiktning äravser somsom
skall delgesför eftersökande denundersökningBeslut somavom

enligt utredningenstill skallstämning i brottmål eller hämtas rätten
fall, polisman.eller, i brådskandeförslag fattas rätten av enav

undersökning sedan åtal harenligt förslaget gällaskallDetsamma
Frågorhäktad sineftersökande den iväckts för är utevaro. omsomav

fallhäktningsbeslut i andra skallför verkställandeundersökning av
förundersökningsledarenågonåklagaren ellerprövas rätten, annanav

polisman.i brådskande fall,eller, enav

Utgångspunkt1

kroppsbesiktningkroppsvisitation ochBeslut husrannsakan,om
under-rättegångsbalken28 kap. och 13 §§meddelas enligt 4 av

emellertidprincipåklagaren eller Denna ärsökningsledaren, rätten.
för delgivninghusrannsakanFörordnandeinte undantagslös. avom

bara meddelaskap. § första stycketbrottmål får enligt 28 4stämning i
blifall kan antashusrannsakan iOm storrätten. annat avenav
hos vilkenolägenhet för denmedföra synnerligomfattning eller

företasinte hellerlagrumåtgärden enligtåtgärden företas bör samma
dröjsmål. Dessafara iförordnande, det inte ärrättensutan om

kroppsbe-kroppsvisitation ochbeträffandegällerbestämmelser även
Är husrannsakanfrågaförsta stycket. det28 kap. 13 §siktning om

skallsin ellerhäktad iför söka efter någon är utevaroatt somsom
åklagarenellervarkentill inställelse vidhämtas rättenrätten är
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beslutas ibehörig fatta beslut. Sådan husrannsakan ställetatt av
rättegångsbalkenpolismyndigheten 28 kap. 4 § tredje stycket och

fårpolislagen. fara i dröjsmål20§ tredje stycket Om det är en
kroppsvisitationsjälv fatta beslut sådan husrannsakan,polisman om

medkroppsbesiktning i 28 kap. rättegångsbalken,eller som avses
husrannsakan för delgivning stämning i brottmålundantag för av

första rättegångsbalken 20 § tredje28 kap. 5 §och 13 § stycket samt
stycket polislagen

polisensMed vissa undantag således åklagaren ochär rätten,
mån beslutaförundersökningsledare för närvarande i lika behöriga att

alltjämt utgångspunktentvångsmedel. Frågan det börär om varaom
tvångsmedel. Bestämmelserna behörigför reglerna ärom vem somom
tvångsmedel annorlunda före rättegångsbalkensbeslutaatt om var

efter ifrågasattesi vissa delar ändrats hand. Dettillkomst och har
års tvångsmedelslag ochvid tillkomsten både 1933dessutom av

inte ordning lämpligare. Bl.a.rättegångsbalken om en annan vore
förslag låg till grund för utarbetan-ansåg Processkommissionen, vars

tvångsmedelslagen, beslut tvångsmedel idet störreatt ut-omav
Processkommissionen anfördesträckning borde fattas domstol.av

f.:SOU 1926:32 119s.

för den enskilde obehörig...det säkraste skyddet mot
söka däri, beslutahusrannsakan är rättenatt attatt om

insiktsfulla och omdömesgillahusrannsakan överlämnas
anordning den förberedandemyndigheter. Med den av

ställning till denna,undersökningen och årrättens som
länder, det givet, i allmän-vanlig i främmande är rättenatt

såsom den myndighet vilken detangiveshet lagarnaav
husrannsakan. Då det ligger itillkommer beslutaatt om

måste fattasoftasakens beslut husrannsakannatur, att om
förfelad, haricke skall blivamycket snabbt, åtgärdenom

medgivitemellertid kunnat härvid utanstannaman
dröjsmåldå fara iåklagar- och polismyndigheter att,

fatta beslut husrannsakan.föreligger, om

föreslog bakgrund dettaProcesskommissionen attmot av resonemang
husrannsakan. Hus-skillnad fallskulle mellan olikagöra avman

spår borde,eftersökande eller brottrannsakan för föremål utomavav
tillhåll ochHusrannsakan i s.k.fara i dröjsmål, beslutasvid rätten.av

för-kunna få företasi allmänna lokaler borde dock rättensutan
någonför eftersökandeordnade. gällde husrannsakanDetsamma av

Processkommissionen i flertaleteftersom enligtskulle gripas, detsom
åtgärd i syfte verkställafall kunde betraktas ettatt annanavsom en
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myndighet meddelat Processkommissionens förslag godtogsbeslut.
emellertid inte. tycks framför allt ha varit effektivitetsskälDet som

förstagjorde inte ansåg sig kunna det i handatt acceptera attman
tvångsmedel. tvångsmedelsla-skulle domstol beslutade lsom omvara

administrativinfördes i stället bestämmelsegen en som gav
förordna hus-häktningsmyndighet generell behörighet ochatt om

fattaskunde beslut tvångsmedelkroppsrannsakan. Dessutom avom
måldomstol, endast det fråga åtgärd i ettvara om en sommen om

fara dröjsmål kundedomstolen. Om det förelåg ihandlades enav
företa hus- eller kroppsrannsakan.polisman förordnandeäven utan

denhusrannsakan i syfte eftersöka bl.a.gälldeDetsamma att som
gripas eller häktas.skulle

i utsträckning bordeProcesskommissionens tanke domstol störreatt
Processlagberedningen itvångsmedelförordna togs avom upp

anförde SOUrättegângsbalk. Processlagberedningenförslaget till
1938:43 329 f.:s.

meddelaLiksom enligt gällande lag bör ägaäven rätten att
kunde ifrågasättas,förordnade husrannsakan. Detom

3för husrannsakan i andra fall i 2 ochhuruvida än
såvida sakenborde fordras beslutalltid rätten,avses av

dådärför kan framhållas,brådskande. Till stöd attvore
prövningverkställts, någon efterföljandehusrannsakan av

Emellertid liggervid beslag, kansåsom ägarätten, rum.
skyndsamt ingripandei tvångsmedlets ärnatur, att ett av

vinnas.avsedda syftet skall Detför det därmednöden att
alltför omgång krävaskulle därför medföra rättensattstor

isådan anordning tordetill åtgärden, ochmedgivande en
denpåkallad för skyddandekunnaregel heller avanses

blihusrannsakan kanenskildes intressen. Därest väntas av
affärslo-idå den skallomfattning, äga störrestor t.ex. rum
medförakaneller hotell, eller eljestkaler, kontor antagas

torde i regelintrång för beröres därav,väsentligt den som
tillstånd böra inhämtas.rättens

avsnittredogjort för i dettainledningsvis harSom utredningen
i såvälProcesslagberedningens förslagresulterade rättenatt som

beslutfår fattaförundersökningsledareåklagaren eller omannan
beslutProcesskommissionens tanketvångsmedel.användande attav

domstol tordefattasomfattning bordetvångsmedel i större avom
förunder-inblandad idomstolen inteframför allt ha byggt på äratt

därföroch kanpolis och åklagarepåsökningen sätt somsamma
framhöllProcesslagberedningenförväntas objektiv. Somvara mera
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verkställts intebeslut tvångsmedel harkan omprövas,ett somom
så utsträckningvilket också stöd tanken beslutet i storattger som

såsom imöjligt fattas domstol. Visserligen skullebör t.ex.av man,
omprövning tvångsme-Danmark, kunna införa bestämmelser om av

resultatet domstolensdelsbeslut. Enligt den danska kanrätten av
tillerkännasemellertid inte bli den kränkte kanprövning än attannat

förbjudakan således inteskadestånd En dansk domstolstaten.av
information olaglig husrannsakanpolisen använda denatt t.ex.som en

informationförbud utnyttja visshar En bestämmelse motgett. attom
Även infördeförskulle också främmande svensk rätt. manomvara

tvångsmedelsbeslut omprövade skulle detmöjlighet få rättenatt aven
företagna åtgärder skulle kunnasåledes inte medföra felaktigt rättasatt

intresset skyddefterhand. bör därför försöka tillgodosetill i Man av
reglerna behörighetför integriteten på andra bl.a.sätt, attomgenom

förordnandeomständighetenbesluta tvångsmedel. Den att ett omom
föröverväganden talar starkttvångsmedel kräver rättsliga rättenatt

domstolens opartiskhet.Ytterligare skäl för detbör fatta beslut. ärett
emellertid ordning medförEffektivitetsskäl talar rättenattmot en som

utredningensfatta tvångsmedel. Enligtalltid skall beslut upp-om
förundersökningenframför allt den omständighetenfattning detär att

polismyndigheten ochlagfaren åklagare, fristående frånleds av en
förundersökningen så objektivtmed skyldighet bedrivaatt som
kan frångå principen börmöjligt, rättengör attatt omsom man man
torde därför i flertalet fall intebesluta tvångsmedel. Det varaom

integritetsintressena frågortill krävanödvändigt hänsyn attatt omav
tvångsmedel rätten.prövas av

åklagaren besluta i debehörigLiksom för närvarande bör attvara
tvångsmedel starkareingripande destoflesta situationer. Ju är,ettmer

frågan tvångsmedel böremellertid förskälen prövasär att om av
för motsvarandeligger grundDenna princip också tillrätten.

beslutarDanmarkbestämmelser i där huvudregeln är rättenatt om
undantagtvångsmedel. Regeln har dock många gör attsom en

Även gällerfatta tvångsmedel. i Norgepolisman också får beslut om
principen fall fårtvångsmedel. brådskandebeslutar Irättenatt om

påtalemyndigheten ochfall fattasbeslutet i de flesta emellertid av
kroppsvisi-ochfall får husrannsakanvissa särskilt angivna besluti om

för dansk ochUtmärkande bådefattas polisman.tation även av en
tvångsmedel beslutasingripande formernanorsk derätt är att mest av

tvångsmedlen fårintegritetskränkandemedan de mindrerätten,av
polisen. Enellerefter beslut påtalemyndighetenföretas avav

frihetsberövande idå det gällerordning finns i svenskliknande rätt
frihets-ingripande formensyfte.straffprocessuellt Den mest av

behörigmedan åklagaredomstol,berövande, häktning, beslutas ärav
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besluta kortare tids anhållande. kortvarigtEtt mycketatt om en
Ävenfrihetsberövande i form gripande får beslutas polisman.av av en

det gäller husrannsakan, kroppsvisitation och andra liknandenär
tvångsmedel bör principen beslut de integritetskrän-att mestvara om
kande formerna tvångsmedel skall fattas åklagaren,ochrätten attav av
jämte bör fattaha behörighet beslut i övriga fall. Fråganrätten, äratt
i vilka fall bör ha behörighet frågorrätten prövaattensam om
tvångsmedel.

8.1.2 åklagarenBeslut ellerrättenav

närvarande i 28 första stycket beslutFör kap. 4§ attanges om
för delgivning brottmål alltid skallhusrannsakan stämning iav

meddelas Om husrarmsakan, kroppsvisitation eller kroppsbe-rätten.av
siktning fall omfattning eller medförai kan bliannat antas storav

företas, åtgärdensynnerlig olägenhet för den hos vilken åtgärden bör
dröjsmål.inte vidtas förordnande det inte fara irättens ärutan om

ansåg tillstånd borde inhämtasProcesskommissionen rättensatt om
omfattning, hus-husrannsakan kunde bliväntas t.ex.storaven

hotell, eller dårannsakan i affärslokaler, kontor ellerstörre en
förmedföra väsentligt intrång denhusrannsakan eljest kunde antas

förarbetena pekarberördes åtgärden. Både lagtexten och utsom av
viktig omständighet vidomfattningen husrannsakan som enav en

underställasbedönmingen frågan tvångsmedel bör rättensomav om
faktum förrättning kan bliprövning. Det antas storatt om-en av

betydelse föremellertid i praktiken inte ha avgörandefattning anses
kan besluta husrannsakan elleråklagaren själv rättensomom om

husrannsakan kantillstånd bör inhämtas. Det är antassnarast enom
företasför hos vilken åtgärdenmedföra synnerlig olägenhet den

Processkom-fråga prövning. Somdet blir begära rättensattsom om
fråga fall dådet kan detmissionen uttryckte t.ex. envara om
intrång för denhusrannsakan kan medföra väsentligtantas som

frågan tvångs-situationer då det angelägetberörs. De attanses om
sådana särskiltmedel framför allt därrättenprövas är tungaav

skall tillgodose,integritetsintressen står de intressen åtgärdenmot som
tidningsredaktioner, kyrkorhusrannsakan i lokaler tillhörigavidt.ex.

anonymitetsskyddetadvokater. alltså sådana fall beröreller Det är som
reglernatryckfrihetsförordningen yttrandefrihets grundlagen elleri och

anförträttegångsbalken. JO harbeslagsförbud i kap. 2 §27 attom
tidsskäl börtidningsredaktion inte angelägnahusrannsakan utanen

frågadet måsteföretas förordnande eftersomrättensutan anses vara
föreliggatill det bl.a. kanexceptionell åtgärd med hänsyn attom en

304



Fözfarandet vid undersökningSOU 1995:47

risk för företarden åtgärden kan befattning medkommaatt att tasom
material anonymitetsskyddat tryckfrihetsförordningenenligtärsom
JO 197576 154. Det har husrannsakan hosäven attansettss. en

syfte eftersökaadvokat i eller beslag handlingar tillhörigaläggaatt
klienter måste betraktas så allvarlig åtgärd den endastattsom en om
det fara i dröjsmål, bör få företas förordnande JKär rättensutan

i JO beträffande1981 47 JK 197778 44. JK harsamts. s. en
i lokaler tillhördehusrannsakan kyrka, anfört åtgärdenattsom en var

sådan frågan borde prövningdärom ha underställts rättensart attav
det inte hade förelegat fara i dröjsmål 1981JK 40.om s.

Även det något skäl tveksamt åtgärden börärannatom av om
förföretas det närvarande bedömningen tvångsmedels-attanses av

överlåtas JO anförde JOfrågan bör till I 197576 132 deträtten. atts.
självfallet hade funnits särskild anledning för åklagaren gå viaatt

hade haft anledning tveksam beträffandehanrätten attom vara
brottsmisstankens behovet husrannsakan Istyrka eller s. 153. ettav

anförde den ornständigheten den rättsligaärende JK attannat att
misstanken avsåg inte problemfribedömningen den gärning varav

talade för prövning JK:s beslut den 9 1977,rätten marsen genom
återgivet i JO:s ämbetsberättelse 197778 44.s.

förbör avgörande beslut tvångsmedel börDet om omsom vara
åklagaren enligt utredningens uppfattning ifattas eller ärrättenav

första integritetsintrång åtgärd innefattar. Juhand det mått somav en
åtgärd desto detintegritetskränkande angelägetär, är attmermer en

frågan tvångsmedel underställs prövning. Omfattningenrättens avom
naturligtvis kan haåtgärd planeras omständighetden är en somsom

vilket integritetsinträng åtgärd kanbetydelse för bedömningen enav
inte förtorde avgörandekomma innebära, ensamtatt ommen vara

åklagaren. intefattas eller Utredningenbeslutet bör rätten anserav
bli särskiltheller den omständigheten åtgärd kan antasatt att en

diskvalificera JO 199293 156uppmärksammad bör åklagaren se s.
jfr m.fl. Rättegångsbalken 28:14. Utredningenf., Gullnäs tars.

några speciella fall det anledningnedan där finns övervägaatt omupp
tvångsmedelsan-inte bör behörig beslutarätten attensam vara om

vändning.

Kroppsbesiktning

allvarliga-åtgärder denexempel mycket integritetskränkandeEtt är
kroppsbesiktningformen kroppsbesiktning, dvs. sådan somavre

ieller provtagningomfattar undersökning kroppens inreen av
huvudregeln skallsamband därmed. dansk och norskI rättenrätt är att
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besluta de integritetskränkande formerna kroppsligamest avom
undersökningar, inte fara i dröjsmål eller finns skriftligtdet är ettom

till Enligt utredningens uppfattning bör kroppsvi-samtycke ingreppet.
få företassitation och kroppsbesiktning regel efter beslutsom av

Även kroppsbesiktningåklagare. den allvarligare formen börav
åklagaren, åtgärden riktasliksom för närvarande kunna beslutas av om

skäligen misstänkt för brottet. kan detnågon Däremotärmot som av
behörigintegritetshänsyn ifrågasättas inte börrätten attom ensam vara

besluta sådan kroppsbesiktning målsägande och andra inteom av som
skäligen misstänkta avsnittse 7.3.4.är

utredningen går in på den frågan finns det anledningInnan närmare
framhålla inte varje läkarundersökning målsägande skallattatt av en

kroppsbesiktning i rättegångsbalkens mening. Detbetraktas ärsom
fråga kroppsbesiktning polisman medverkar tillintet.ex. enom om

läkarvårdhar blivit misshandlad får denatt t.ex. somen person som
han medicinska skäl behöver eller polismannen upplyserav om

brottsutredningen skulle underlättas han kundemålsäganden attom om
följaktli-läkarintyg sina skador. Sådana åtgärder börpresentera ett

förekomma förutsättningarna för kroppsbe-kunna få även omgen
uppfyllda. polisen inte på-siktning inte Däremot börär genom

förmå målsäganden underkasta sig under-tryckningar försöka att en
lagligbrottsutredande syfte, polisen inte också harsökning i om

målsäganden genomgå undersök-möjlighet med tvång förmåatt att
Påtryckningar bör följaktligen inte fåningen i fråga se avsnitt 7.3.4.

föreligger.förutsättningar för kroppsbesiktningförekomma inteom
målsägande förmåsdet krävs övertalning för skallOm attatt en

bör det därför först beslutasunderkasta sig läkarundersökning, omen
kroppsbesiktning.

integritetsintrång kroppsbe-hänsyn till det allvarligaMed som en
frågor sådaninre utredningensiktning kroppens utgör, att omav anser

underställas prövning detkroppsbesiktning i princip bör rättens ärom
inte skäligen misstänkt förmålsägande eller någon ärannan somen

slutsatsbli för undersökningen. Utredningensbrottet, utsattsom avses
ändamåleti vissa fall medföra viss risk för medkan dock atten

Även effektivi-beslut.åtgärden går förlorad i avvaktan rättens om
integritetsintresset,regel bör få vika förtetsintresset ansersom

brådskande fall bör fåi detta fall kroppsbesiktning iutredningen att
ifrågasättas inteföretas efter beslut åklagaren. Det kan systemetomav

så andrajourtjänstgöring i domstolarna kunde utökasmed ävenatt
Häkt-kunde under helger.tvångsmedelsfrågor häktningän prövas

sådana förhållandena kunna fatta beslut iningsdomaren skulle under
kroppsbesiktning målsägande.frågor t.ex.om av
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på viss platsHusrannsakan i bil

specialbestämmelsea§ rättegångsbalken finnsI 28 kap. 2 omen
syfte eftersöka skall gripas, anhållas ellerhusrannsakan i denatt som

föreskrivet lindrigaremisstänkt för brott, för vilket intehäktas ärsom
till sådant brott. Hus-straff fängelse i fyra år, eller försökän

visssyfte företas i transportmedel plats,rannsakan får i detta om
den eftersökte kommerfinns särskild anledningdet attatt anta att

möjligt för polisen under-Bestämmelsen detplatsen. gör attpassera
fordonet sådantviss plats,söka varje fordon äromsom passerar en
hålla sig dold där.tänkbart misstänkt kandet i och för sig är attatt en

omständigheterna finns anledninggrundkrävs inte detDet att av
visst fordon för polisensig iden misstänkte gömmer attettanta attatt

fordon undersökasfår bara defå undersöka det. Däremotskall som
anledning denfinns särskildplats där det anta attattpasserar en

Åtgärden får således inte vidtasmisstänkte kommer utanatt passera.
kan kommasannolikheten för platsenföregående prövning attaven

form199091:129 15. Dennaden misstänkte prop.att s.passeras av
förundersökningenhelst underfår företashusrannsakan när somav

inledningsskedetområde.inskränkt till något visst Iinte helleroch är
fordonpropositionen undersökningenligtförundersökningen kan avav

flyktvägar från själva brottsplatsen,utmed tänkbaraaktuellt främstbli
fordon vidbli aktuellt undersökaskede kandet imedan attett senare

något kanframkommithargränsövergångar det gör att mansomom
landet. kankan komma lämna Deteftersöktemisstänka den attatt

underantal ingripandenmycketbli frågasåledes stortett enom
lång tid.mycket

under-införtordebestämmelsenTanken bakom att envara man
villkoren uppfyllda, dvs.skallfordonvisst pröva ärsökning ett omav

misstänkte kommerdenskälig anledningdet finns attattatt antaom
fordonet. Dethusrannsakan idärefteroch beslutaplatsen, ompassera

för varjehusrannsakanföljaktligen krävas beslutskulle ett nytt om
emellertid inte troligtskall undersökas.fordon Det är att mansom

anledningfinns skäligfunnit detså praktiken. Om harförfar i attman
torde förut-platseneftersökte kommerden attatt anta att passera

underskulle fortgåkontrolleninteintesättningarna prövas nytt, om
anledningskäl finnstid eller detlängre att anta attannatom aven

fordon harSedanskulle ha förändrats.förutsättningarna stoppatsett
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husrannsakanmed stöd beslut torde dock ställningett taav om man
till i vilken utsträckning fordonet bör undersökas. Det kan tänkas att
polismannen har bil någon under-närmarestoppat attsom en anser
sökning inte nödvändig eller undersökningen i fallär kanatt vart
begränsas till vissa i fordonet. Det kan också tänkasutrymmen att man
till följd proportionalitetsprincipen sig böra avstå frånav anser
undersökning fordonet. Detta emellertid fråga påär närmastav en om
vilket den beslutade åtgärden skall utföras.sätt Det egentliga beslutet

husrannsakan slags generellt tillstånd till kontrollutgör närmast ettom
samtliga fordonde platsen. Det kan jämförasnärmastav som passerar

med tillstånddet måste inhämtas för telefonavlyssning. Sedansom
tillstånd till telefonavlyssning väl har meddelats rättenav ansvarar en
polisman för avlyssningen genomförs lämpligt Ut-sätt.att ett
redningen det lämpligt införa liknande be-att attanser vore en
slutsordning då det gäller sådana fordonskontroller isom avses
28 kap. 2 Ett skäl den inledande prövningen sådanär atta av om
kontroll bör tillåtas eller i första hand bör rättsbildadgöras av
personal. För detta talar bl.a. den omständigheten beslutatt ett om
husrannsakanmi transportmedel viss plats kan komma att
omfatta antal fordon pågå förhållandevisoch under lång tid.ett stort
Om det emellertid för närvarande krävs beslut för varjeett nyttsom
fordon skall medför det i praktiken frågan inte kanstoppas attsom

någon den polisman befinner påprövas sig platsen.änav annan som
Med hänsyn till vad har anförts föreslår utredningensom ovan

därför fordonskontroll inte får genomföras förrän tillstånd haratt
Äveninhämtats från åklagaren eller kandet deträtten. antas attom

regel går komma i kontakt åklagaremed för få sådantatt attsom en
tillstånd, bör det för de verkligt brådskande fallen finnas viss
möjlighet för polisen tillstånd till fordonskontroll. I brådskandeatt ge
fall bör därför förundersökningsledare åklagaren haäven änannan
befogenhet fråga sådant tillstånd. lagtextenAv börprövaatt en om
vidare framgå tillstånd till undersökning skall för vissgälla längstaatt
tid och viss plats.

1 Ett beslut innefattarhusrannsakan egentligen inte befogenhet polisenför attom
fordondet skall undersökas. Utredningen i sitt Polisenshar delbetänkandestoppa som

rättsliga befogenheter SOU 1993:60 föreslagit i polislagen införsdetatt en
bestämmelse polismans befogenhet fordon. Bestämmelsen skulleatt stoppaom ge
polisman uttrycklig befogenhet fordon det behövs för genomföraatt ettstoppa attom

liknandehusrannsakan eller undersökning.annan
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Undersökning hos advokat och har tystnadspliktannan som

Det i praxis frågor undersökning på advokatkontor börattanses om
underställas prövning åklagarensåvälrättens även om som annan
förundersökningsledare i princip fattabehörig beslut sådanär att om
undersökning. hängerDetta med bestämmelsen i 27 kap. 2 §samman
rättegångsbalken, enligt fårvilken beslag inte läggas på skriftlig
handling dess innehåll kan sådant advokat inte fårantas attom vara en
höras vittne därom och handlingen innehas advokaten eller densom av
till förmån tystnadsplikten gäller. 36 kap.Av 5 § andra stycketvars
rättegångsbalken följer fåradvokat höras vittne någotatt en som om

har anförtrotts honom elleri hans yrkesutövning han harsom som
erfarit i samband därmed, endast det medgivet i lag ellerärom om
den till förmån sekretessen gäller samtycker till det. En advokatvars

fjärde skyldigdock enligt 5 § stycket vittna i mål brott förär att om
föreskrivet lindrigare straff fängelsevilket inte i två år. Dettaär än

försvarare, aldrig fårgäller dock inte höras vittne vadsom somen om
har anförtrotts honom för uppdragets fullgörande änannatsom om

fjärdemedger det § tredje och styckena. Möjligheten5 attparten
advokat således mycketbeslagta handlingar hos liten. Dessutomären

proportionalitetsprincipen ofta måste avstå frånmedför att attman
advokat,företa undersökning hos syftet med under-även omen

efterforska något sådana integritetskänsligasökningen änår att annat
fåruppgifter advokat inte höras vittnesomsom en om.

föreslog iTvångsmedelskommittén betänkandet Tvångsmedel -
1984:54 vissaAnonymitet Integritet SOU regler syftade till attsom-

integriteten oavsiktligtskydda den personliga obehörigt ellergenom
uppgifter. De kommittén föreslagnaröjande skyddade be-avav

alltid skulle intresseavvägningstämmelserna innebar det görasatt en
fall tvångsmedelsanvändningdet i enskilt kunde konstaterasett attom
förinnefattade risk skyddade uppgifter skulle komma röjas.att atten

intresseavvägning borde kommittén alltidDenna enligt göras av
i de fall det förelåg dröjsmål. Tvångsmedelskom-domstol, fara iäven

förslag ändrad beslutsordning genomfördes emellertid inte.mitténs till
Utredningen inte för frågan beslagsför-har avsikt häratt ta upp om

lämpligt utformat såvitt integritetskänsliga uppgifter.budet gällerär
bordebeslagsförbudet i mån ändras eller ej,Oavsett någon börom

fråga advokat i principdock undersökning hos prövasen om aven
beslagBestämmelsen i kap. § emellertid inte bara27 2 berörrätten.

handlingar hoshandlingar hos advokater ävenutan annan somav
frågakanenligt 36 kap. § inte får höras vittne. Det5 t.ex. varasom

Även handlingläkare, kuratorer eller denpräster. somomom
uppgift eller deteftersöks inte innehålla någon skyddad ärantas om
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handling eftersöks precisnågot helt kan det iänannat en som som
finnas risk för skyddadefallet med undersökning hos advokat atten en

Även fråganuppgifter ändå komma röjas. i dessa fall bordekan att
undersökning prövas rätten.avom

skriftligai 2§ hindrar vidare beslagBestämmelsen 27 kap. av
någon närstående ellermeddelanden mellan den misstänkte och honom

fördet inte fråga brottmellan sådana närstående inbördes ärom om
föreskrivet lindrigare straff fängelse i två år. För detvilket inte änär

undersökningfall det finns konkret risk föratt att genom enen man
fråganinnehållet i sådant skriftligt meddelande börkommer röjaatt ett

redantvångsmedel underställas prövning,rättens t.ex. om manom
undersökningen omfatta privata brev.förhand kan kommersäga att att

prövning i sådanainte nödvändigt begäraDet bör dock rättensattvara
förvisserligen erfarenhet det finns riskfall då attvet att manman av

det intepåträffa privata brev,vid undersökningen kommer att men
stöder antagandet i detfinns någon konkret omständighet som

nödvändigt begärasärskilda fallet. heller bör detInte rättensattvara
undersökningenfinns något tyder påprövning det inte attsomom

kommaomfatta exempelvis privata brev kanbehöver attsom
för eftersökandeundersökning bostadpåträffas. Vid av enav en
torde regel intestöldgods eller brottsverktyg deteller somperson av

personliga meddelanden mellanfinnas någon konkret risk för att
kan dock uppståröjas. sådan risknärstående kommer Enatt om

information.syftar till eftersökandeundersökningen av
tvångsme-fråganUtredningen således bör prövarättenatt omanser

kommerfinns risk för det åtgärdendelsanvändning det att genomom
fårinte iuppgifter i skriftliga handlingar ochröjas annat tasatt som
beslutaåklagaren behörigbrådskande fall börbeslag. I även attvara

integritetsfallen. Dettvångsmedelsanvändning i de nämndanuom
tvångsmedelsfrågor behövaframhålla kanfinns anledning attatt

helger.underrätten ävenprövas av

Övriga integritetskänsliga tvångsátgärdersärskilt

kan inågon form tvångsmedelundersökning eller ävenEn avannan
integritetskrän-synnerligenfall de harandra nämntsän nyss varasom

till-funnit det inteemellertidkande. Utredningen har ettatt
fall dåde ytterligaregår generellt beskriva rättenfredsställande sätt att

fråga tvångsmedelsan-bör behörig prövaatt en omvaraensam
förordnandeåtgärd bör dock inte företasvändning. En rättensutan om

i detomfattningen eller omständigheternaden ellerden är arten omav
kan kommasådana åtgärdenenskilda fallet är antas attattannars
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Äveninnebära betydande intrång i vid undersökningintegriteten.ett
i kyrkolokaler kan frågan tvångsmedelsanvändning underställasom

prövning. Skulle avvaktasbeslut inte kunnarättens rättens utan att
ändamålet med åtgärden skulle förlorat, det omständighetär en som

betydelse för fråganbör kunna åklagarens bedömning av om om
tvångsmedel bör underställas prövning ellerrättens

Anonymitetsfallen

Som framgår redogörelsen för frågor bl.a.praxis det attav anses om
undersökning på tidningsredaktioner bör underställas prövning.rättens

de fall det finns risk för undersökning kan leda tillI att atten en
yttrandefrihets-anonymitetsskyddet i tryckfrihetsförordningen och

grundlagen träds för torde åklagarna i praktiken överlämnanär
tvångsmedelsfrågan till bedömning. Frågan emellertidrättens är om
inte borde behörig besluta tvångsmedelsan-rätten attensam omvara

fallvändning i sådana situationer. I finns det anledningvart att
tydligaredet inte borde framgå rättegångsbalkenöverväga av vemom

fatta i dessa fall.skall eller bör beslutsom
tryckfrihetsförordningen yttrandefrihets-Anonymitetsskyddet i och

i många fall användagrundlagen medför det uteslutetär attatt
uppgifterför efterforska hartvångsmedel att om personer som

tryckta liknande.medverkat vid framställningen skrifter ochav
på bestämmelserna i kap. § tryck-Anonymitetsskyddet bygger 3 1

vilken författare skriftfrihetsförordningen, enligt till tryckt inte är
skriften.sitt på Detsamma gäller den harskyldig sättaatt ut namn som

underrättelse för offentliggörande ilämnat meddelande ellerett en
författare eller upphovsman, utgivare ellertryckt skrift till annan

den enligtredaktion eller liknande. I mål tryckfrihetsbrott mot somom
föri tryckfrihetsförordningen ansvarigde särskilda reglerna 8 kap. är

skrift, får fråga huvud inte väckasöver ärtaget om vem somen
underrättelseförfattare eller har lämnat meddelande ellerett ensom

Anonymitetsintressetför offentliggörande i skriften §.3 kap. 2
tystnadsplikt har tagit befattning medskyddas vidare för denav som

utgivningen §. vissa falltillkomsten eller tryckt skrift 3 kap. 3 Iav
till förmångäller emellertid inte tystnadsplikten, bl.a. denom vars

§ andratystnadsplikten gäller har identitet röjs 3samtyckt till hansatt
säkerhetbrott riketsstycket eller det sig vissal rör motom grovaom

från tystnadsplikten§ andra stycket 2. Det vidare undantag3 görs
hemlig allmänuppsåtligt oriktigt utlämnandeför utredning avom

Tystnadspliktenhandling uppsåtligt åsidosättande tystnadsplikt.och av
finnervid förhandling detviker detta fall emellertid barai rättenom
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erforderligt uppgift huruvida tilltalad ellerlämnas, den äratt som
skäligen misstänkt för brottsliga gärningen har lämnatden med-
delandet eller medverkat till framställningen 3 § andra stycket 4.

mån fallTystnadsplikten gäller inte heller i den domstol i annat av
finnerhänsyn till allmänt eller enskilt intresse det synnerligett vara av

eller förhörvikt uppgift identiteten lämnas vid vittnesförhöratt om
under sanningsförsäkran 3 § andra stycket 5. Anony-med parten

mitetsskyddet förstärks ytterligare bestämmelsen i 3 kap. 4genom
efterforskaförbjuder myndighet och allmäntvilken attannat organ

vidare mån vadförfattare, utgivare och meddelare, i än som
står iför ingripande honom striderfordras åtal eller motannat som

Är tryckfrihetsförordningenförordning det tillåtet enligtmed denna
också efter-författare eller meddelare får haningripaatt mot en

sig skyldig till brottforskas. Misstänks han ha gjort grovt mott.ex. ett
får efterforskas frågor underrikets säkerhet han ettt.ex. genom

Är fråga något undantag frånpolisförhör. det däremot deom av
fårkap. § stycket eller 5tystnadsplikten i 3 3 andra 4nämnssom

polisförhör, eftersom tystnads-efterforskande frågor inte ställas under
vid förhandling i domstol, underplikten i dessa fall kan brytas endast

§sanningsförsäkran. 3 kap. 4vittnesförhör eller förhör under I anges
tystnadsplikten skall beaktasdärför också den i 3 § angivna ävenatt

Tystnadspliktenefterforskning får förekomma.för det fall att
frågeförbud för polis, åklagare och andrasåledes ettmotsvaras av

tystnadsplikt intedet med hänsyn till reglernamyndigheter. Om om
det följaktligenröja meddelare,tillåtet för ärär t.ex.atten person en

reda påfrågor i syfteinte heller tillåtet för polisen ställaatt att ta vem
tryckfrihetsför-imeddelaren Motsvarande bestämmelserär. som

filmer ljudupptagningarbeträffande radioprogram, ochordningen finns
yttrandefrihetsgrundlagen.i

tystnadsplikt i tryck-anonymitetsskydd ochBestämmelserna om
kompletterasfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen av

bestämmelserrättegångsbalken, innehållerkap. §bl.a. 36 5 omsom
femteEnligt 36 kap. 5 §vittnesplikten.inskränkningar i den allmänna

tryckfrihetsför-kap. 3 §får tystnadsplikt enligt 3stycket den harsom
vittneyttrandefrihetsgrundlagen hörasordningen eller 2 kap. 3 § som

mån detendast i denförhållanden tystnadspliktensom avserom
betydelsehar emellertidföreskrivs nämnda paragrafer. Bestämmelseni

vittnesförhör medför möjligheten hållainte bara att somen person
tillgripaockså för möjlighetenomfattas tystnadsplikten, attutanav

rättegångs-kap. §förundersökning. Enligt 27 2tvångsmedel under
innehåll kanskriftlig handling inte i beslag dessbalken får tas omen

enligtinnehassådant handlingenattantas somav en personvara
den tilldess innehåll ellerinte får höras vittne36 kap. 5 § avomsom
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kroppsvisitationUndersökning ochförmån tystnadsplikten gäller.vars
handling.eftersöka sådanheller företas i syftefår således inte att en

riketsbrottförundersökningen emellertid skulleOm ett motgrovtavse
tystnads-yttrandefrihetsrättsligavilket bryter den tryck- ochsäkerhet,

kaneftersöka handlingarundersökning företas förplikten, får att som
sådan under-Beslutförfattare, utgivare eller meddelare.avslöja om

åklagareni principfår fattas inte barasökning ävenrätten utan avav
förundersökningsledare.eller annan

innebär endast deti rättegångsbalkenBeslagsförbudet äratt
syftet efterforskatvångsmedel i det direktaanvändaförbjudet attatt

yttrandefrihetsrättsligaochuppgifter omfattas det tryck-sådana som av
något skyddBestämmelsen således inteanonymitetsskyddet. motger

syfte,företas i någotkroppsvisitationundersökning eller annatsom
uppgifter röjs.anonymitetsskyddadeförmedför risk attensommen

Även anonymitetsintressetrisk förenskilt fall finnsidet attett enom
tvångsmedel i principfråganfår prövasträds för när, av enom

förundersökningsledare.eller polisensåklagare av
syftat tillfram förslag harhar lagtutredningarTidigare attsom

anonymitet i situationermeddelaresför författares ochstärka skyddet
tvångsmedel. Utredningenanvändabehovdet uppkommerdå attav

i sittundersökning föreslogbeslag ochanonymitetsskydd vidom
särskilda1976:36tvångsmedel SOUAnonymitet ochbetänkande att

ellerundersökning medieföretaghosvid beslag ochskulle gällaregler
tryckfrihetsförordningen. Dessa3 §i 3 kap.som avsespersoner

det fanns risk förredanskulle tillämpasregler, att manom ensom
komma röja anonymitets-beslag skulleellerundersökning attgenom

förutsättningar skulle gällasärskildainnebaruppgifter,skyddade att
åtgärden i dessa fall skulleanonymitetsfallen,tvångsmedel iför att

skulle bevakasanonymitetsintressetdomstol,prövas att av enav
särskilda reglerföreträdare anonymitetsombudsärskild samt att

remissbehandladesförslagför förfarandet. Kommitténsgällaskulle
tvångsmedelskommit-lagstiftning. I stället tillsattesledde inte tillmen

fullständigbl.a. översynfick i uppdragtén, göraatt avensom
rättegångsbalken.tvångsmedelsregleringen i 27 och 28 kap.

Även till vissainnefattade förslagTvångsmedelskommitténs förslag
röjandeobehörigtsyftade till skydda anonymitetenregler motattsom
skyddaskulle dessutomtvångsmedelsanvändning. reglerDessagenom

tvångsmedelsan-medsambandoavsiktligt röjande ianonymiteten mot
intresseavväg-alltid bordeKommittén ansåg detvändning. görasatt en

tvångsmedelsan-fall kunde konstaterasi enskiltdetning, attettom
uppgifteranonymitetsskyddadeförinnefattade riskvändning atten

därvid tillmätasbordeAnonymitetsintressetröjas.skulle komma att
kunnasåledes inteskulletvångsmedelsanvändningsynnerlig vikt och
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komma i fråga inte intresset därav vägde Prövningenännu tyngre.om
tvångsmedelsfrågan borde vidare ankomma på domstol. Förslagetav

genomfördes emellertid inte.
Förutsättningarna för undersökning för eftersökande handlingarav
helt kopplade till möjlighetenär handlingen i beslag. Utred-att ta

ningen inte i det här avsnittet frågan vilkaatt taavser upp om
förutsättningarna för beslag bör i fall dåde det finns risk förvara en

anonymitetsskyddade uppgifter kommer röjas avsnittse 9.2.3.att att
Det här endast frågaär skall fråganprövaom vem som om en
handling med hänsyn till reglerna i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen huvud får eftersökas.över Dentaget
prövning behöver således handling,göras är kan antassom om en som
innehålla skyddade uppgifter och innehas den harsom av som
tystnadsplikt eller den till förmån tystnadsplikten gäller,av vars
omfattas beslagsförbudet i 27 kap. 2 § rättegångsbalken ellerav om
situationen sådan anonymitetsskyddetär kan brytas. Prövningenatt av
dessa frågor bör enligt utredningens uppfattning överlämnas till rätten.
Svårigheten emellertid det inte alltidär klart den eftersöktaäratt att
handlingen innehåller uppgifter omfattas beslagsförbudet. Bådesom av
i sådant fall och i fall då det något helt handlingärett änannat en

eftersöks finns det emellertid förrisk anonymitetsskyddadeattsom en
uppgifter misstag råkar röjas. I vissa fall kan redan risken för attav
anonymitetsskyddade uppgifter kan komma röjas leda tillatt att man

hänsyn till proportionalitetsprincipen måste avstå från företaattav en
undersökning, de formella villkoren föräven undersökningen ärom
uppfyllda. Enligt 1976 års förslag skulle domstolsprövning visserligen

obligatorisk det kunde husrannsakan kundeantas attvara om en
medföra anonymitetsskyddade uppgifter kunde komma röjas,att att

endast för det fall åtgärden riktade sig medieföretagatt mot ettmen
eller sådan i 3 kap. 3 § tryckfrihetsför-mot en person som avses
ordningen. Risken för anonymitetsskyddade uppgifter röjs äratt
naturligtvis vid undersökning tidningsredaktionstörre t.ex.en en

något företag, det kanän ändå finnas viss riskannat oavsettmen en
undersökning företas. Det talar enligt utredningens uppfattning förvar
bestämmelser avsedda lösa konfliktenär mellan intressetatt attsom

utreda brott och skydda anonymiteten inte böratt attav av vara
avhängiga eller tvångsåtgärd företas. Utredningenmotav var vem en

i stället bör frågan tvångsmedelsanvändningrätten prövaattanser om
så det finns konkreta omständigheter särskild anledningsnart som ger

åtgärden kan komma medföra anonymitetsskyddadeatt anta att att att
uppgifter röjs. Utredningen dock åklagaren i brådskande fallattanser
bör behörig frågan tvångsmedelsanvändning. Underprövaattvara om
förutsättning den häktningsdomare har helgberedskap kanatt som
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sällan uppståsådan torde dettvångsmedelsfrågaävenpröva meraen
avvaktas.situationer då inte beslut kanrättens

ochverkställande häktnings-stämningDelgivning samt avav
hämtningsbeslut

får 28 kap.i brottmål enligtför delgivning stämningHusrannsakan av
meddelas Be-rättegångsbalken baraförsta stycket rätten.4 § av

syfte delgehusrannsakan iförordnandestämmelsen attomom
1091985:267 198485:ibrottmål tillkom SFS prop.stämning genom

syftade tilltillsammanslagändringarsamband med andrai attsom
hade stämningsmänTidigaredelgivningsverksamheten.effektivisera

områdesig tillträde till privatberedahuvud ingen rättöver atttaget
fickår 1985Genom ändringennågon handling.för delgeatt enen

områdefå tillträde till enskiltemellertidstämningsman rätt att som
polisen 29§begära biträdebostad ochinte utgjorde rätt att av

lagstadgadDepartementschefen ansågdelgivningslagen. att en
delgivningsför-för effektivtbetydelsetillträdesrätt ettstorvar av

integritetsskäl undantag för denbordefarande, göraattmen man av
Då detanförd 55.någons bostadsfären, dvs.privatamest prop. s.

brottmål förhållandena emellertidistämninggällde delgivning varav
inteformer delgivningenklareEftersom vissa ärannorlunda. av

denbrottmål kundei skall delges,stämningtillåtna det är somenom
delgivningsigmisstänkte tidigare undandra vägra attatt t.ex.genom

undandradärigenom ocksåHan kundesin lägenhet.dörren tillöppna
sådant förfarande enligt departe-Eftersomlagföring och straff.sig ett

skapafanns starka skälgodtas detmentschefen inte kunde ettatt
genomföra delgivning i sådana fall,medel för ävenverksamt att om

vadingripandeskulledelgivningsmetoden bli än som annarsmer
det,Departementschefen ansåganfördaaccepteras 57. attprop. s.
förundersökningrättegångsbalkenimed hänsyn till reglerna om

skalltill förhör ellereftersökande den skall hämtas somsomav
alltför långt-kundeinställelse vid knappasttillhämtas rätten, anses

då deti fallhusrannsakanmöjlighet användagående införaatt atten
särskiltskall kunna delges,brottmålnödvändigt för stämning iattvar

ianvändesmöjligheten intetillräckliga garantier för attgavsom
integritetskränkningtill den58. Med hänsynonödan anförda prop. s.

ansåg departe-innebärasådan åtgärd skulleför enskildeden som en
misstanke brottfrågamentschefen dock det bordeatt avomomvara

skulledet för brottetavgränsninglämpligallvarligare slag. En attvar
skulle kommatvångsmedletfängelse. Förstadgat attatt garanteravara
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användas restriktivt borde enligt departementschefen domstolendastatt
behörig åtgärden.beslutaattvara om

I proposition vissa effektiviseringar delgivningsområdeten om
199495: 188 föreslåsprop. husrannsakan skall kunna företas ävenatt

för eftersökande tilltalad skall delges kallelse till för-av en som
handling i brottmål. föreslås vidare förDet husrannsakan delgiv-att
ning skall få företas svårighetsgrad. föreslåsbrottets Däremotoavsett
ingen ändring i fråga fattafår beslut sådan hus-om vem som om
rannsakan.

Husrannsakan för delgivning stämning i brottmål har tidigareav
så integritetskränkande åtgärden bara får efterföretas beslutansetts att

Är fråga fördet husrannsakan eftersökande denrätten.av om av som
häktad i sin eller skall hämtas till inställelse vidär rättenutevaro som
emellertid huvud inte behörig fatta beslut.är rätten över taget att

Förordnande sådan husrannsakan meddelas i stället polismyn-om av
digheten eller, det fara i dröjsmål, polisman. Dennaärom av en
ordning infördes i samband med bestämmelsen i 28 kap. 5§att
rättegångsbalken ändrades SFS 1990:443, 198687:115, bet.prop.
198687:JuU36, 1988892124, bet. 198889:JuU25,prop. prop.
198990:71 198990:JuU32. Enligtoch bet. den tidigare lydelsen av
28 kap. § hade polisman befogenhet förordnande företa5 att utan

eftersöka skullehusrannsakan åtgärden hade till syfte denattom som
gripas, anhållas eller till förhör eller tillhäktas eller hämtas
inställelse vid rätten eller i syfte verkställa beslag föremålatt av

färsk gärning följts eller spårats eller då kundesom det anses
fara dröjsmål. påi Justitieutskottet pekade bet. 198889:JuU25vara

30 beslut oftast så dethusrannsakan känsligaatt atts. om var som
regel borde överlämnas till rättsbildad personal bedömningargöraatt
i sådana frågor och det inte starka skäl borde anförtrosatt utan
enskild polisman fatta beslut husrannsakan. Bestämmelsen iatt om

därför polismans28 kap. § borde enligt Justitieutskottet ändras så5 att
inskränktes tillsjälv fatta beslut husrannsakan uttryckligenrätt att om

kap.fall då det fara i dröjsmål. Ett förslag ändring 28 5 §var om av
förordat också framdet Justitieutskottet hade ladessätt som av

Justitiedepartementet lagrådsremiss. Lagrådet ansågi prop.en
framsteg från198990:71 162 f. ändringen utgjordeatt etts.

eftersom frågan förtjänaderättssäkerhetssynpunkt husrannsakanom
personal i de fall det frågaövervägande juridiskt utbildad även varav

tvångsåtgärderverkställa beslut personella t.ex.att ettom om som
syftehäktning eller hämtning. Då det gällde husrannsakan i att

häktning eller hämtning anförde lagrådetverkställa beslut om
emellertid:
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inteDet kan ifrågakomma den i brott-gärna rätten, näratt
mål meddelar beslut häktning frånvarande ellerom av om
hämtning, skall samtidigt meddela beslut husrannsakan.om

så fall uppnås inteI någon förstärkningreell rättssäker-av
heten; kan inte något derätten närmareveta om om-
ständigheter under vilka omhändertagandet måste ske. Inte
heller bör beslut husrannsakan i angivnaden situationenom
ankomma på undersökningsledaren eller åklagaren; för-
undersökningen ofta avslutad, åklagaren i måletär är part
och omhändertagandet skall verkställas polismyndigheten.av
Det därför i det angivna fallet polismyndigheten börär som
besluta husrannsakan. Detta bör i princip ske med stödom

20§ polislagen beträffande häktning och hämtning iav
tvistemål torde detta det enda tillgängliga alternativet.vara

Departementschefen ansåg anförda 79 liksom lagrådet attprop. s.
åklagaren inte borde behörig besluta husrannsakan i deattvara om nu

fallen eftersom åklagaren i målet.nämnda Att enbart lita tillär part
beslutsfattare i dessa situationer enligt departements-rätten som var

chefen inte särskilt praktiskt och inte heller nödvändigt. I stället ansåg
fannsdepartementschefen det goda skäl för införaatt att samma

ordning i tvistemål, nämligen polismyndigheten får beslutaattsom om
husrannsakan i alla situationer där det inte föreligger fara i dröjsmål.

28 rättegångsbalken infördes därförI kap. 4 § tredje stycke enligtett
förvilket förordnande husrannsakan eftersökande denom av som

iskall häktas enligt beslut 24 kap. § tredje stycket eller17som avses
meddelashämtas till inställelse vid polismyndighet ellerrätten av

polisman i polislagen.enligt bestämmelser
lagrådet anförde lagrådetVad tyder menade husrannsakanatt att

i de nämnda syftena inte i rättegångsbalken,alls borde reglerasnu
i polislagen. departementschefenDet emellertid tveksamtärutan om

avsåg förutsättningarna fastställasför sådan husrannsakan skulle iatt
polislagen 198990:71 tolkar lagtexten efterse 84. Omprop. s. man
dess ordalydelse den intryck polislagen tillämpligärattger snarare av

fråga förord-endast i skall besluta husrannsakanom vem som om
husrannsakan. .meddelas polismyndighet eller polismannande om av.

skulle såledesenligt bestämmelser i polislagen. Rättegångsbalken
beträffande förutsättningarna förtillämpas husrannsakan ocht.ex.

förfarandet vid sådan förrättning. På tolkas bestämmelsensättsamma
Råttegângsbalkeni I där det 28:15 polismyndighet ellers.sägs att

polisman kan meddela förordnande husrannsakan i vissa fallom av
förk personell husrannsakan enligt 2 §. Ytterligare stöd dennas

alltjämttolkning den omständigheten det i 20 § polislagenattger
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för eftersökandeföreskrivs det i fråga husrannsakan denatt avom
förhöranhållas eller häktas eller hämtas till ellerskall gripas,som

rättegångsbalken.vid domstol finns bestämmelser i Iinställelse
emellertid råda delade meningar hur be-praktiken tycks det om

också framförts synpunkter tillstämmelsen skall tolkas och det har
förtydligas.utredningen den bordeattom

tredje stycket rättegångsbalkenBestämmelsen i 28 kap. 4 §
rättegångsbalkens polislagensinnefattar sammanblandning ochaven

tvångsmedelgrundläggande krav för bestämmelserregler. Ett ärom
ellersådant de inte leder till tolknings-formuleras påde sätt attettatt

§ tredjeteknik används i 28 kap. 4tillämpningssvårigheter. Den som
fråga hänvisar till be-i vissoch innebärstycket att ensom man

åtminstone tidigare visatlagstiftning emellertidstämmelser i harannan
utredningens mening dessutomproblem och enligtsig leda till är

framgå direkt lagtexten iolämplig. bör i ställetprincipiellt Det av
fatta beslut undersökning.behörigrättegångsbalken är att omvem som

förordna undersökningdå bör behörigFrågan är att omvem som vara
skallsin ellerden häktad iför eftersökande är utevaro somav som

till förhandling.hämtas
talarmening finns det ingetEnligt utredningens rättenmot attsom

integritetsskäl deti frågor.skulle fatta beslut dessa Av tvärtomär att
Lagrådet ansågfrågan undersökningföredra rätten.prövasatt avom
förstärkningnågon reelldet inte skulle uppkommavisserligen att av

för efter-husrannsakanskulle beslutarättssäkerheten rätten omom
häktad i sinskulle hämtas ellerdensökande utevaro.som varsomav

frånutgick emellertidredovisatsharResonemanget, attovan,som
beslutethusrannsakan i samband medbeslutskulle meddelarätten om

bli fallet.Så skulle emellertid inte Eneller häktning.hämtningom
falletförrän det i det enskildaintefråga husrannsakan kan prövasom

sig tillträdeexempelvis beredabehov för polisenvisar sig finnas att
verkställa beslutbostad för kunnaeftersökttill ettatt ompersonsen

bakgrundbedömas dehäktning. Frågan skallhämtning eller mot av
husrannsakanföreligger då behovetomständigheterfaktiska avsom

förskydd denskall dels till intressetvarvid hänsynuppkommer, tas av
dels tillhusrannsakan,berörsintegriteten hos denpersonliga avsom

bakgrundUtredningenverkställs.beslutetintresset motatt anserav
tvångsmedel för verkställandefrågorlämpligaredethärav är attatt om

domstolenhämtninghäktning eller änbeslut prövas avavomav
bakgrunden till beslutet ochtillpolismyndigheten, inte kännersom

domstolen hurbedömningdärför inte kan göra avsomsamma
tvångsme-användningverkställsangeläget det beslutetär att genom av

fattasfrågor börför beslut i dessaytterligare skäldel. Ett att av
häktningverkställande beslutundersökning fördomstol är att omav
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eller hämtning kan jämställas med undersökning för delgivning av
stämning i brottmål. iDet båda fallen frågaär verkställandeom av
beslut uteslutande meddelas framgårdomstolen. Som densom av av
tidigare redogörelsen har det domstolen också bör beslutaansetts att

husrannsakan i stärnningsfallen. Samma beslutsordning bör gällaom
vid undersökning för verkställandeäven beslut hämtning ellerav om

häktning.
Domstolen bör följaktligen frågor undersökning förpröva om

eftersökande den häktad i sin eller skallär hämtasutevaroav som som
förhandlingtill eller delges stämning. Frågan också någonär om

bör behörig fatta beslut i sådana frågor. Enligtattannan vara
nuvarande bestämmelser behörig då det gällerär rätten ensam
husrannsakan för delgivning stämning, medan husrannsakan i deav
båda andra fallen får beslutas polismyndighet och, vid fara iav
dröjsmål, polisman. Då det gäller verkställande hämtningsbeslutav av
eller delgivning stämning kan fördet det första framhållas attav
sådana åtgärder endast förekommerregel sedan förundersök-som
ningen har finns därför ingenavslutats. Det förundersökningsledare

naturligt skulle kunna frågan. Beslut hämtning ochprövasom om
delgivning fattas dessutom åklagaren måleti kännerrätten, utan attav
till något beslutet. Varken åklagaren förundersök-ellernärmare om
ningsledaren bör därför undersökningbesluta för hämtning ellerom
delgivning stämning.av

Såvitt gäller för eftersökandeundersökning den häktad iärav som
sin något annorlunda.ställer sig saken bestämmelsenNär iutevaro
28 kap. tredje infördes framhöll4§ stycket åklagaren iattman
häktningsfallen inte fatta beslut husrannsakanborde eftersom hanom

målet skalli och omhändertagandet verkställas polismyndig-är part av
detheten. omständigheten polisenDen skall verkställaäratt som

undersökningen kan enligt utredningens mening inte tillmätas någon
betydelse just i falldetta eftersom ankommer polisendet att
verkställa alla beslut straffprocessuella tvångsmedel, oavsettom vem

har fattat beslutet. åklagaren i målet åtalAtt sedan harär partsom
bör inte heller hindra tvångsmedelsfrågorväckts han får besluta iatt

föranleds förundersökning. Omkompletterandet.ex.som av en
förundersökningkompletterande förekommer bör åklagareninte

däremot inte behörig besluta i frågor tvångsmedel sedanattvara om
åtal väckts, eftersom åklagaren åtalet harhar lämnat övergenom

för målet till härtill till domstolenMed hänsyn ochrätten.ansvaret att
dessutom har särskilt för häktade i målet bör sedanrätten,ett ansvar
åtal behörig undersökning förhar väckts, beslutaattensam vara om
eftersökande den häktad i sinär utevaro.av som
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förekommerför verkställande häktningsbeslutUndersökning av
fall verkstäl-förundersökningen. sådana haremellertid också under I
verkställandelikheter medhäktningsbeslutlande närmarare avav

finnsi dessa fall skälUtredningen inte detanhållningsbeslut. attanser
undersökning. Både åklagarefrågorför låta rätten prövaatt omensam
därför få besluta sådanförundersökningsledare böroch andra om

undersökning.
brådskande fallpolisman ienligt gällande börLiksom rätt en

hämtningsfallen.och Förundersökning i häktnings-besluta om
förbesluta husrannsakanpolisman dock intenärvarande får omen

finns skälinte detstämning. Utredningendelgivning att attanserav
olika fallen. Polisman börskillnad mellan deavseendei detta göra

ocksåundersökning i delgiv-fall få beslutadärför brådskandei om
Även fall polismanbrådskande bördet inteningsfallen. är ett enom

formernaintegritetskränkandebeslut de minstvidare få fatta avom
tillgängligaallmäntbl.a. undersökningundersökning, utrymmenav

områden utomhus.och andra

åklagareförundersökningsledare än8.1.3 Beslut annanav

behörigförundersökningsledarepolisensgällandeEnligt rätt är att
åklagare.utsträckningtvångsmedel iförordna somsammaom

i börförundersökningsledarepolisensUtredningen stort settattanser
tvångsmedel.beslutaåklagarebefogenhetha att omsomsamma
formernaingripandeför debör dockUndantag göras mest av
vilka inte börkroppens inre,undersökningkroppsbesiktning, bl.a. av

finnsDetåklagaren ellerefter beslutföretas rätten.få änannat avav
för vissaundantagböranledning göradessutom övervägaatt om man

situationer.för vissatvångsmedel ellerandra typer av
någon skäligenkommit så långtinte ärförundersökningenHar att

förundersökningen, ochledapolismyndighetenfårmisstänkt för brottet
påkallatinte ärtvångsmedel, detockså beslutasåledes avomom

3 §. Omledningen 23 kap.åklagaren skallsärskilda skäl övertaatt
förundersökningen endastledafår polisenskäligen misstänktnågon är

med enkelbeskaffenhet. Vadenkelsaken är menassomavom
räknas debilagacirkulär. Iframgår Riksåklagarensbeskaffenhet enav

beskaffenhet. Omenkelregel kanvilkabrott anses vara avsomupp
sådant fallnågottvångsmedel iförordnaaktuelltskulle blidet att om

frågadet inteåklagarenändå ärförundersökningenskall övertas omav
kroppsvisi-omfattning ellerintehusrannsakan störreär omavsomom

kap. 3 §stadgandet i 23Konsekvensenkroppsbesiktning.tation och av
RÅ:s förundersökningsledarepolisenscirkulärmedtillsammans är att
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har oinskränkt behörighet tvångsmedelbesluta så längeatt om
förundersökningen inte har fortskridit långt finnsså det någonatt som

skäligen misstänkt för brottet och det inte heller påkallatär är av
särskilda skäl åklagaren förundersökningsledningen.övertaratt

Varken förarbetena eller i sammanhang finns emellertidannatav
utvecklat vad med särskilda skäl, dvs. i vilkanärmare som avses

situationer undantagsregeln skall tillämpas. Såväl i förarbetena till
rättegångsbalken NJA 1943 300 i lagstiftnings-s. som senare
ärenden 198788:se 107 8 har emellertid framhållitst.ex. attprop. s.
det endast undantagsvis bör föreligga sådana särskilda skäl attanses
åklagaren bör ledningen förundersökningen redan innanöverta av

Åklagarutredningennågon skäligen misstänkt. Enligt Ett reforme-är
åklagarväsendet SOU förekommer1992:61, 281 det i praktikenrat s.

bara det fråga juridiskt komplicerade brottnär år t.ex.om som
ekonomisk brottslighet och undantagsvis vid andra mycket ochgrova

Åklagarutredningensvårutredda brott. Detsamma gäller enligt detom
fordrasi det enskilda fallet beslut åklagare, beslutt.ex. ettav om

tvångsmedel. I praktiken torde emellertid frågan tvångsmedelsan-om
vändning underställas åklagarens prövning i ganska många fall. Det
har inte gått få fram några exakta uppgifter vad det är äratt om som

föravgörande polisen kontakt med åklagaren eller inte då dettarom
tvångsmedel.uppkommer behov använda Om det någonattav av

förutsättningarnaanledning tveksamt de rättsliga för åtgärdenär om
föreligger torde frågan regel överlämnas till åklagarens prövning.som

Troligen torde åtgärder sin omfattningelleräven artsom genom
från åklagaren.avviker det vanliga beslutas fall från årI 1974ettav

ansåg JO bl.a. omfattningen åtgärden husrannsakan i 66att av en-
stöldmed anledning misstanke sådan frågan bordeattav omrum var-

prövningha underställts åklagarens den polisintendentäven om som
för sigfattade beslutet i och 1974 f..behörig JO 86var s.

förefaller såledesDet åklagaren, polisens för-trots attsom om
undersökningsledare formellt behörig fatta beslut, i de flestaär att mer

fall får tillfällekomplicerade till tvångsmedelställning böratt ta om
eller ej. Utredningenanvändas därför inte det fordras någonattanser

uttrycklig bestämmelse frågan tvångsmedelsanvändning börattom om
åklagarensunderställas prövning tveksamt tvångsmedeldet ärom om

bör tillgripas eller det fråga åtgärd någotär sättom om en som
avviker från det vanliga.
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polisman8.1.4 Beslut av

förundersökningsledareintefall polismanI vissa bör äräven somen
tvångsmedel. Enligt gällande haranvändandefå fatta beslut rättavom

fårfrämst vid fara i dröjsmål. Dessutombefogenhetpolisman sådan
utomhusundersökning områdensådanpolisman besluta somavomen

meningEnligt utredningensrättegångsbalken.i 28 kap. 10 §avses
hänseende.befogenhet i dettautvidga polismansfinns det inte skäl att

de minstbeslutadärför ha befogenhetpolisman börEn att om
undersökningundersökning, bl.a.integritetskränkande formerna avav

utomhus inteområdentillgängliga och ärallmänt utrymmen somav
fådessutomfall bör polismanbrådskandetillgängliga. Iallmänt en

ochundersökningfonnernaingripandefatta beslut de omavmerom
vissa fallfall iockså i brådskandepolisman börkroppsvisitation. En

innefattarintekroppsbesiktninglindrigaresådanfå besluta ensomom
förgällerskillnad vadinre. Tillkroppensundersökning mot somav

börpolisman intedockutredningennärvarande att varaenanser
denkroppsbesiktning ärbesluta änbehörig att somannanavom

intemålsägande börKroppsbesiktningmisstänkt.skäligen t.ex. enav
förunder-åklagare ellerefter beslutfå företas änannat annanav

sökningsledare.

Förfarandet8.2

undersökning,förfarandet vidolika reglerbehandlaravsnittDetta om
föreslår i avsnittUtredningenkroppsbesiktning.ochkroppsvisitation

så detkompletteras3 §proportionalitetsregeln i 28 kap. att8.2.1 att a
genomförandetvidtillämpasskallframgår den ävenuttryckligen att

utredningenföreslårföljd häravSomtvångsmedelsbeslut.ett enav
på dygnet28 kap. 6regeln i närbl.a.upphäverockså att omman

ställetiProportionalitetsprincipen börföretas.fårhusrannsakan vara
föreslårVidarehänseende.i dettabedömningenförvägledande

bestämmelsenförändringarvissa8.2.2avsnittutredningen i omav
Förslagetundersökning.vidnärvarandehar rätt att envaravem som

harundersökning rättberörsoch attbla.innebär att enaven somvar
Undantagtillkalla vittne.ochförrättningennärvarande vid ettattvara

det skulleendastfåi principhuvudregeln skall görasfrån om
skulle tilldetsådantförundersökningen på sättuppehålla attett vara

synnerligtskulle medföradetutredningen ellerförväsenligt ommen
allvarligt brott.förundersökningför ettomenmen
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I avsnitt 8.2.3 föreslår ändringutredningen vidare bestämmel-en av
endast kvinnlig får utförapolisman och bevittnaattsen om en

kroppsvisitation eller kroppsbesiktning kvinna. Med hänsyn tillav en
proportionalitetsprincipen kan det i princip tillräckligt attvara
föreskriva kroppsvisitation och kroppsbesiktning, finnsdet inteatt om
särskilda skäl däremot, bör utföras och bevittnas av en person av

kön den för ingripandet, denne skulleär utsattsamma som som om
uppfatta det särskilt integritetskränkande att motsattsom personer av
kön närvarande. Vid de integritetskränkande formernaär mest av
kroppsbesiktning bör dock principen alltjämt endastattvara en person

kön den undersökte får Avsnittnärvarande. 8.2.4samma somav vara
fråganbehandlar inskränkningar i rörelsefriheten i samband medom

kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. Utredningen föreslår en
bestämmelse vilken det för det första framgår den skallattav som
kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas skyldig följa tillmed denär att
plats där åtgärden skall företas och fårpolisman med denatt taen som

följa med. bestämmelsen framgår för detAv andra denvägrar att som
skall kroppsbesiktigas skyldig kvar viss tid detär att stanna en om
behövs för åtgärden skall kunna genomföras och polismanatt att en
fär hålla kvar den vägrar att stanna.som

förfarandet8.2.1 Allmänt om

kap. rättegångsbalken finns ellerI 28 mindre detaljerademer
bestämmelser förfarandet vid husrannsakan, kroppsvisitation ochom

§ föreskrivs:kroppsbesiktning. 28 kap. 6I

Vid husrannsakan må olägenhet eller skada förorsakas
vad oundgängligen nödvändigt.utöver ärsom
eller förvaringsställeRum må, det erfordras, öppnasom

med våld. Har så skett, förrättningenskall det efter på
lämpligt åter tillslutas.sätt

Husrannsakan må skäl verkställas mellansärskiltutan
nio eftermiddagenklockan och klockan förmiddagen.sex

bestämmelse för proportionalitetsprincipen, vilkenDenna uttryckger
innebär tvångsåtgärd i fråga styrka, räckvidd ochatt art,en om
varaktighet skall stå i rimlig proportion till vad står vinna medattsom
åtgärden prop. 1988892124 26. Proportionalitetsprincipens. anses,

ändamåls- för all tvångsmedelsan-liksom och behovsprinciperna, gälla
Ärvändning det inte kommit till uttryck i lag. 1989haräven om

proportionalitetsregel i 28 kap.infördes emellertid uttrycklig 3 §en a
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rättegångsbalken, enligt vilken husrannsakan får beslutas endast om
intrång i övrigtskälen för åtgärden det elleruppväger sommen

motståendeeller för någotåtgärden innebär för den misstänkte annat
beträffande kroppsvisitationtillämpligintresse. Bestämmelsen år även

kroppsbesiktning.och
enligt sin ordalydelse endastProportionalitetsregeln i 3 § gällera
vid själva genomförandetbeträffande beslut tvångsmedel, inte avom

skallframgår förarbetena till bestämmelsenbeslutad åtgärd. Som aven
vidproportionalitetsprincipen emellertid tillämpasden allmänna även

bestämmelsen igenomförandet. därför rimligtDet är anta attatt
uttryckligt stöd för proportionali-varit avsedd28 kap. 3 § har att gea

förfarandet i dettasåvitt gäller självatetsprincipens tillämpning även
§ rättegångsbalkenfall följer det 23 kap. 4hänseende. I attvart av

förundersökningenproportionalitetsprincipen skall iakttas under hela
får vidkännasför misstanke ellerså inte någon onödigt utsättsatt

polislagen följer vidareolägenhet. 8 §kostnad eller Av att ett
försvarligt medpolisingripande alltid skall företas ärsättett som

Med hänsynomständigheter.åtgärdens syfte och övrigahänsyn till
ifrågasättas detmeninghärtill kan det enligt utredningens ärom

förfarandetdetaljerade föreskrifternödvändigt i lag meddelaatt om
kroppsvisitation.vid husrannsakan ellert.ex.

rättegångsbalken28 kap. 6 §

rättegångsbalken,första stycketi 28 kap. 6 §Bestämmelsen attom
vad ound-förorsakasskada inte får ärolägenhet eller utöver som

den inte tordeundvaras eftersomi fallnödvändigt, kangängligen vart
proportionalitetsprincipen. Avvad följertillföra något utöver som av

Även dennavåld får användas.följer vidareandra stycket6 § att
våldbefogenheten användautgå eftersombör kunnabestämmelse att

be-följer de allmännasituationer 6§i de avser numera avsom
den harvåldsanvändning i polislagen. Attstämmelserna somom

i möjlighusrannsakanför genomföraegendomvåldanvänt attmot en
avslutad tordeförrättningentill sedanskall ställa allt ärmån rätta

6 § förstaFöreskriften iproportionalitetsprincipen.också följa av
förvaringsställevilken rum ellermeningen, enligtandrastycket

efterpå lämpligtvåld, skall tillslutas sättmedhar öppnatssom
upphävas.därför också kunnabörförrättningen

husrannsakan interegelfinns vidaretredje stycket6 §I attomen
liknandepå dagtid. Enföretasskäl fårsärskilt änutan annat

tidentvångsmedelslagen,fanns också ibestämmelse även om
såAvsiktentillkomst.rättegångsbalkens ärnågot vidutsträcktes att en
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ingripande åtgärd husrannsakan inte skall ske nattetid, då densom en
blir för åtgärden har befogat intresse inteutsatt störasett attsom av

prop. 199091:129 16. fallI vissa kan det emellertids. vara
nödvändigt företa husrannsakan kvälls- eller nattetid föratt att
åtgärden skall kunna resultat. En undersökning på restaurangge en
eller någon lokal tillgänglig för allmänheten kanär t.ex.annan som
behöva genomföras efter klockan nio på kvällen. Det torde regelsom
kunna föreligga särskilda skäl företa husrannsakan nattetidattanses
i sådana lokaler, under förutsättning det sker då lokalen är öppenatt
för allmänheten prop. 1983842111 130. Vid husrannsakan is.
transportmedel förhållandena oftast sådana åtgärden kan företasär att

eftersomnattetid, den färdas i transportmedel inte kanettsom
förväntas bli störd husrannsakan densättav en samma som som
vistas i sin bostad, det inte fråga husrannsakan iärom om en sovvagn
eller fartygshytt prop. 199091:129 16. Det tydligt 6 §är atten s.
också i denna del föruttryck proportionalitetsprincipen skallär ett att
tillämpas verkställighetsstadiet. Sedan rättegångsbalkenäven
infördes har emellertid samhället förändrats och det kan ifrågasättas

det allmänt uppfattas störande blisett att utsattom numera som mer
för husrannsakan klockan tio på kvällen klockan nio.änt.ex.

finns framgårDessutom det, vilket redogörelsen mängdav ovan, en
olika situationer då det motiverat undantag frånär göratt man
bestämmelsen. förDetta talar i sig bestämmelsen borde kunnaatt
upphävas. Dessutom har proportionalitetsprincipen visat sig vara

Äventillräcklig då kroppsvisitationdet gäller och kroppsbesiktning.
det beträffande dessa tvångsmedel inte finns någon bestämmelseom

28 kap. 6 tredje stycket,§ torde försöka undvikamotsvararsom man
företa nattetid, detkroppsbesiktning inte skulleatt ettom vara

brådskande fall. Med hänsyn härtill utredningen 28 kap. 6 §attanser
i helhetsin kan upphävas. proportionalitetsregelnDen nuvarande bör
emellertid förtydligas så det inte behöver råda någon tvekanatt attom
den skall tillämpas vid verkställigheten beslut tvångs-även ett omav
medel.

28 kap. 8 § rättegångsbalken

telegrafförsändelse,Post- eller enskildhandelsbok eller annan
handling, anträffas fårvid husrannsakan enligt 28 kap. 8 §som
icke undersökas, handlingheller brev eller slutennärmare annan

i ordning i 27 kap. 12 § första stycket sägs. Regelnöppnas änannan
skall enligt kroppsvisi-28 kap. 13 § i tillämpliga delar gälla vidäven
tation och kroppsbesiktning.
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irättegångsbalken behandlas avsnittBestämmelsen i 27 kap. 12 §
8 § ändras på motsvarandeUtredningen föreslår 28 kap.9.7.4. sättatt

beträffande i kapitlet.föreslås beslag detsom

vid undersökningFörfarandet8.2.2

28 kap. § föreskrivs:I 7

förrättnings-skall såvitt möjligtVid husrannsakan ett av
Förrättnings-trovärdigt vittneanmodat närvara.mannen

ellererforderligt biträde sakkunniganlitaäge avmannen
annan.

hanhusrannsakan företages, eller,vilkenDen, hos om
erhållahemmavarande husfolk skalltillstädes, hansär

tillkalla vittne,så ockförrättningentillfälle övervara attatt
därigenom uppehålles. Harundersökningendock utan att

tillkallathusfolk eller demhansvarken han eller någon avav
fördet kan skenärvarit, skall han, såvittne utansnart men

åtgärden.den vidtagnautredningen, underrättas om
tillåtasoch hans ombudmå målsägandeVid förrättningen

docknödiga upplysningar;för tillhandagå mednärvara attatt
ombudet i vidare måneller ickeskall tillses, målsägandenatt

förhållande,kännedomändamålet erfordras vinnerförän om
därvid yppas.som

harharinnehåller bl.a. reglerParagrafen rätt varaom vem som
uttryckligtdet ingetundersökning. Däremotnärvarande vid sägsen
beslutpraktiken verkställshusrannsakan. Ifår utföra omom vem som

uppfattningutredningensenligtpolisen. Det börundersökningar av
verkställerockså framgå denframgå lagtexten. Det bör att ettsomav

genomförafördet behövsfår anlita biträdesådant beslut attett om
själv fååtgärden börför utförandetåtgärden. Den taavansvararsom

och vad vederbörandebiträdebör anlitasställning till somvem som
tvångsmedelsbeslutet harfattatharinte denbör göra, somom

beslut JOJO har ihänseende.anvisningar i dettameddelat ett
biträde vidmedverkaderevisor197879 280 accepterat att somens.

uppfattning börutredningensEnligt ävenhusrannsakan. t.ex.en
biträda vidkunnapolismyndighetencivilanställd personal vid

olika handlingargenomgångomfattandekräverundersökningar avsom
föreskrifterdetaljeradedokumentering. Omomfattandeeller anses

förordningsform.meddelas ierforderliga bör dessa
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I 7 § andra stycket regleras har närvaranderätt attvem som vara
vid husrannsakan. Den hos vilken företageshusrannsakan elleren
hans hemmavarande husfolk skall således erhålla tillfälle att

förrättningen. Utredningenövervara och berörsattanser var en som
undersökning i princip har åtminstonenärvarande,rätt attav en vara

då undersökningen bostad eller därmed jämställt utrymme.avser en
Denna princip har i gällande tillkommit uttryck i 7 § andrarätt
stycket där det den hos vilken husrannsakan företagesattanges
eller hans hemmavarande husfolk skall erhålla tillfälle över-att

förrättningen. Närvarorätten medför den hemmaär närattvara som
polisen kommer för undersöka hans bostad har kvarrättatt att stanna
under förrättningen. Under förhållandenvissa kan han dock, utan att
detta särskilt avlägsnas, nämligenär han eller försökerstörutsagt, om
hindra undersökningen jfr 16 kap. § brottsbalken4 störandeom av
förrättning. Den inte hemma då polisen kommer förär göraattsom

undersökning har berättigat intresse bli underrättad såett att atten av
han kan närvarande. Bestämmelsen i 28 kap. 7 § honom ivara ger
princip sådan eftersom den berörs undersökningrätt,en som av en
skall erhålla tillfälle förrättningen. Om den drabbasövervaraatt som

undersökning inte hemma förrättningen skall påbörjas,är närav en
förutsätts det polisen tillkallar honom. Enligt ifrågavarande bestäm-att

nödvändigtmelse detta dock inte undersökningen därigenomär om
skulle uppehållas. JO tillfällehar vid godtagit avsiktligtett att man
företog husrannsakan sådan tid ingen skulle hemma JOatten vara
1974 79.s.

Enligt vad erfaritutredningen har det i praktiken ofta attanses en
husrannsakan hos misstänkt inte bör genomföras i dennes närvaro.en

kan anföras olika skäl för det. Ibland kanDet det naturligtvis såvara
misstänkteinte kan få på den och det inte möjligtäratt tag att attman

avvakta hans ankomst. Detta enda lagligendet god-är, nämnts,som
frånundantaget skyldigheten tillfällebereda honomtagna attatt vara

närvarande. Ett skäl anförts utredningstekniskärannat natur.som av
företarMan husrannsakan hos misstänkte sedan han hämtats tillden

förhör eller anhållits. Därefter sig fynden vidanvänder man av
husrannsakan, genomförts i den misstänktes för ställautevaro, attsom

uppgifter lämnats vid förhöret inte överensstämmermot som men som
med fynden. Vidare kan det allmäntdet inteantas att sett anses
önskvärt den misstänkte närvarande, då han eventuellt kanäratt vara
störande vid undersökningen. Beträffande hemmavarande personers

har det gjorts gällande det föreligger risk de undernärvaro att atten
eller i anslutning till husrannsakan kommer kontakt med denatt taen
misstänkte och därigenom varning sådenne han kan undan-attge en
skaffa komprometterande handlingar innan hinnereller polisenannat,
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Beträffande hus-han befinner sig.ställe därundersöka också det
inte utredningenmisstänkte harnågon denhosrannsakan änannan

tillämpningenproblem vidföreligga någradet skulleerfarit att av
bestämmelse.ifrågavarande

framhållahaft anledningåterkommande årutredningenSom att
betydelse vidintegritetenpersonligaskyddet för den stor ut-av
vid tillämpningentvångsmedel ochbestämmelserformningen omav

främstför denbestämmelsenifrågavarande rättendem. Den omnuav
förrätt-närvarande vidfåhusrannsakanberörs att varaav ensom

myndigheter kangrundläggande Attegentligenningen är natur.av
säkertolika syften harhemfrid imedborgarnasintrång ibehöva göra

godtasvåraretorde dockför.förståelse Detde flesta att attvara
ochfår närvarandesjälv utövahemfriden bryts attutan varaman

genomförs. Det kanförrättningenkontroll hurformnågon avav
någonintegritetskänslaenskildesför den ärdetifrågasättas avom

ieller någonpolismandetavgörande betydelse är somannanenom
utredningensdärför enligtbostaden. Dethemlighet söker igenom är

under-huvudregeln, denviktmycketmening attstor att av enav
tillfälleoch skall beredasdrabbade harsökning atträtt att vara

utredningsteknisknämnda skäletupprätthålls. Detnärvarande, avovan
vidnärvarandefåskullemisstänkte intetill denatt ennatur vara

fögakontor över-bostad eller hans äri hanshusrannsakan etc.
sannolikt denockså för utredningenframstårtygande. Det attsom mer

fallmångaundersökning ividmedverkanmisstänktes snarareen
beträffar denförundersökningen. Vadfrämjaägnadskulle attvara

fårhemmavarandenågonkan föreliggakollusionsfara närsom
någotinte dettautredningenhusrannsakan kanövervara somseen

finnas möjlig-flesta falli detaktik. tordefråga Detänannat omen
problem i dettanågrapå sådant sättanvändaheter attettatt resurserna

uppstå.skall behövahänseende inte
grundläggandetillhöra debördetståndpunktUtredningens är att
drabbasdenförundersökningunderrättigheterna att av ensomen

fårliknandeellersin bostad, kontorundersökning utrymmen varaav
denna regelkan dockundantagslösHeltförrättningen.närvarande vid

situationeri sådanaundantag kunnaförsta bör görasFör detinte vara.
berörde och därpå densvårtmycketframstårdär det tagattsom

på denavvaktanuppehållas iskulle kommaundersökningen attatt
dröjsmålförrättningen. Omvidtillfälleberörde närvara ettattgavs
i sådanautredningen börförväsentligttillskulle manmenvara

beredaskyldighetenavstå frånfåkunnasituationer att personen
föransträngningardocknormalfallet bör görasItillfälle närvara.att

falldetnärvarande. Förtillfälle attbereda honom attatt vara
problemnågradet intefrihetsberövad börvederbörande redan är vara
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föranstalta hans vid undersökning hansnärvaroatt t.ex.om en av
kontor eller bostad.

När det gäller undersökningar utanför den egentligautrymmenav
privatlivssfären utredningen inte behöverdet ställas likaattanser upp

Ärregler. det fråga undersökningstränga enligt 28 kap. §1om en
undersökning något allmänt tillgängligt ellert.ex. utrymmeen av av

område utomhus, bör få frånundantag skyldighetengöraett attman
bereda tillfälle därigenom skullenärvaraatten person om man
uppehålla undersökningen.

De nämnda undantagen medför polisen under vissaattovan
förutsättningar inte behöver tillkalla inte hemma dåären person som

förättning påbörjas.skall finnsDet emellertid också situationer dåen
det på förhand kan det skulle till nackdel för utredningenantas att vara

den berörs närvarande vid förrättningen. I samband medärom som
utredning allvarligare brottslighet, narkotikabrott måstet.ex.av grova
det därför finnas möjlighet företa undersökning någonsatten av
bostad i hemlighet. Detta kan nödvändigt exempelvis i sambandvara
med s.k. kontrollerade leveranser, något godtagitshar i svensksom

Om det skulle synnerlig vikt för förundersökningrätt. vara av en om
allvarligt därförbrott bör åklagare eller förundersökningsle-ett annan

fådare besluta skall undantag från skyldighetengöraatt attman
bereda tillfälle vid förrättning.närvaraatten person en

Vad förgäller misstänkta dvs. sådanasom personer, personer som
skäligen misstänkta, bör också gälla för andra berörsär som av en

familjemedlemmarundersökning, eller påanställda kontor.t.ex. ett
Självfallet allakan det inte begäras eventuellt kan tänkas bliatt som
kränkta få bör ankommaskall det på undersöknings-närvara, men
ledaren till någon berörs för-attatt vuxen person,se som av en
rättning, bereds tillfälle den. Vad fårredanövervaraatt som nu-

gälla den försöker hindra förrättningellerstörattanses om som en
avvisas finnsskall kunna inte på. Någondet någon anledning ändraatt

särskild bestämmelse i detta hänseende torde inte behövlig.vara
Enligt 28 kap. 7 § första rättegångsbalkenstycket skall vid hus-

såvittrannsakan, möjligt, förrättningsmannen anmodatett tro-av
värdigt vittne närvarande. sådant vittne särskilt betydelse-Ett ärvara
fullt undersökning genomförs den drabbasattutanom en som av
åtgärden närvarande jfr JO lagtexten följer1974 87. Avär s.
emellertid intedet i sådan nödvändigt tillkallasituation äratt attens en

vittne. förarbetenaI till tvångsmedelslagen, vilken innehöllett en
bestämmelse, anfördesmotsvarande förrättningsmannen hadeatt, om

gjort vad skäligen ankom på honom för anskaffa vittnen,attsom
frånvaron sådana inte fick hindra husrannsakan SOU 1932:29av s.
31 Enligt vad utredningen erfarit förekommerhar det knappast att
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lämpligt, den polismani och för sigtillkallas. Det kanvittnen attvara
bostadigenomföra undersökningskall t.ex. en personsensom

det visarnärvarande vid förrättningenvittnetillkallar attett omvara
dettaNågon särskild bestämmelsenågondet inte hemma.sig äratt om

oftai synnerhet det kanutredningens mening inte,behövs enligt som
olämpliga.olika skälfå på vittnen intesvårt äratt tag som avvara

Omförsta stycket kan därför upphävas.§Bestämmelsen i 28 kap. 7
någon skalltvångsåtgärd själv begärden berörs att varasom av en

så långtönskemål tillgodoseshansnärvarande vid förrättningen bör
drabbas under-Bestämmelsen denmöjligt.det är att av enom som

vissa falldärför stå kvar. Itillkalla vittne börskall hasökning rätt att
hindravittne ellertillåtet avslå begärandockbör det att om enenvara

härför börFörutsättningarnavittne.viss närvaraatt varasomperson
den berörsbefogenhet hindragäller för polisensdesamma att somsom

förrättning.närvarande vidfrån att envara
får tillåtasmålsägandentredje stycket följer28 kap. 7 §Av att vara

tillhandagå med nödigaförförrättningnärvarande vid atten
målsägan-förinte tillkommitBestämmelsen harupplysningar. att ge

för polisenendasti intresse,den närvararätt atteget utanatt ge
undersökning detmed vidlåta målsägandenmöjlighet att omenvara

till denförarbetenabrottsutredningen. Itillbehövs hänsynav
bl.a. SOUanfördestvångsmedelslagenbestämmelsen imotsvarande

1932:29 31:s.

tillåtasdennes ombudmålsägande eller närvararegel börI
emellertidStundom kanhusrannsakan. närvarovid av

påkallad,behovetombudhansmålsäganden eller vara av
det kanföremål, liksomeftersöktför identifieringsåsom av

förrättningen.biträder vidsakkunnigerforderligt, attvara
häktningsmyndighetentillåtas sedanendastdockDetta bör

Särskilt dåmedgivande därtill.särskild prövning lämnatefter
ellermålsägandensför närvarofaradet är att annansgenom

såsomåtgärden,vilken drabbastillfogas den,skada kan av
elleryrkeshemligheterandraaffärs- elleryppande avgenom

Målsägande ellervarsamhet iakttagas.dylikt, bör den största
tillåtasdärförbörsålunda får närvara, att mersomannan,

efterforskningarverkställahandmindreeller utanegen
råd.upplysningar ochtillhandagå medendast

tänktbestämmelsenförarbetsuttalandenframgår dessa är attSom av
till målsägan-medbl.a. hänsynpåkallatrestriktivt, vilkettillämpas är

föreslårframgå tydligareskalldettaFörintressen.dens attmotsatta
detfår baramålsägandenföreskrivs närvaradetutredningen attatt om
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väsentlig betydelse för förundersökningen.är Det bör framhållasav
bestämmelsen inte tänkt begränsa målsägandensatt rättattsynes vara

med vid undersökning i hans bostad. Om detatt t.ex.vara en egen
misstänkta brottet har begåtts hemma hos målsäganden och under-
sökning företas på brottsplatsen, har målsäganden därför oavvislig rätt

förrättningen.närvarande vidatt vara
Sist i 28 kap. 7 § tredje stycket föreskrivs det skall tillsesatt att

målsäganden och hans ombud inte i vidare mån för ändamåletän
erfordras får kännedom förhållanden under förrätt-om som yppas
ningen. följerDet redan proportionalitetsprincipen inforrnatio-attav

till målsäganden skall begränsas till behövs förvad brottsut-nen som
redningen. Utredningen föreslår därför den särskilda bestämmelsenatt
i detta hänseende skall utgå.

I 28 kap. 7 § andra stycket föreskrivs vidare den hos vilkenatt
husrannsakan företas under vissa förutsättningar skall underrättas om
åtgärden. Bestämmelsen har samband med reglerna dokumentationom
i 28 kap. 9 § rättegångsbalken. Enligt dessa regler skall den hos vilken

företashusrannsakan på begäran erhålla bevis därom. En förut-
sättning för framställahan skall kunna sådan begäran hanäratt atten

tillkänner det har företagits husrannsakan hos honom. Om han inteatt
hemma då husrannsakan företas skall han därför underrättasär om

åtgärden. Underrättelse behöver emellertid inte lämnas någonom av
hans husfolk eller tillkallatdem vittne närvarit behöver. Dessutomav

inte lämna den föreskrivna underrättelsen först sågenast utanman
för utredningen.det kan skesnart utan men

underrättelse skall lämnas tillAtt hos vilken utanen person man
vetskap företagit såhans har integritetskränkande åtgärden som en

integritetssynpunkthusrannsakan, viktig princip. Dennaär en ur
uppfattningprincip bör enligt utredningens komma till uttryck i

lagtexten. Det tillräckligt lämna underrättelseskyldighetenär att att
omfattar integritetskränkandede undersökning, dvs.formernamest av
undersökning hus, och liknandeandra utrymmen samtav rum

Ävenundersökning slutna förvaringsutrymmen. polisen börav om
lämna underrättelse andra företagitsundersökningar har utanom som

rättsinnehavare eller andra finns detberörda har varit närvarande,att
utredningensenligt mening inte skäl ha tvingande regel därom.att en

uppgiftPolisens lämna tvångsåtgärd bör inteunderrättelseatt om en
överlämnas till någon närvarande vid förrätt-har varitannan som

fråganingen, sig det husfolk eller tillkallade vittnen.ärvare om
hos vilken undersökning således alltidDen har företagits bören

underrättas han inte personligen har varit närvarande.om
Eftersom polisen i vissa situationer bör kunna företa under-en

sökning framförden berörs det känner till det allt dåutan att som av -
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fåsådana fall kunnaiefter bör väntapolisen söker manen person -
räcker det medEnligt gällandeunderrättelse.med lämna rätt attatt

förskulle till menunderrättelsekonstaterar att varaenman
Avbehöva lämnasför den inte skallutredningen genast.att

vilkenOm den hosemellertid skärpas.bör kraveträttssäkerhetsskäl
närvarande bör han enligtinte har varitföretagitsundersökning har

särskildadet inteuppfattning underrättas,utredningens genast avom
finns enligtåtgärden.syftet med Detmotverkaskäl kan antas

rättegångsbalken ställaiuppfattning inte anledningutredningens att
sådan underrättelse detinnehållet ipånågra kravnärmare somenupp

lämnasunderrättelsen intedet fallfråga Förhär är att genast,om.
denöverlämna protokolletlämpligt överemellertidtorde det attvara

innehållabaraUnderrättelsen behöveråtgärden.företagna annars
vid viss tidpunkt.företagitsundersökning haruppgift att enom

ocksåför utförandet börpå den harNamnet ansvarat anges.som
grundeni underrättelsenödvändigtbör det inteDäremot att angevara

erforderliga kan deföreskrifterOm särskildaför åtgärden. anses
förordningsform.meddelas i

kroppsbesiktningkroppsvisitation ochvidFörfarandet38.2.

beträffandeföreskrivstredje styckenaandra och13§I 28 kap.
kroppsbesiktning:ochkroppsvisitation

omfattning, skallväsentligFörrättning, är av merasom
Verkställes denavskiltiinomhus ochverkställas avrum.

förrättnings-möjligtskall såvittläkare,än ett avannan
måBlodprovtrovärdigt vittneanmodat närvara.mannen

sjuksköterska.legitimeradellerläkareäntagas annanav
utföras endastmåundersökningingåendeAnnan avmera

läkare.
fårkvinnakroppsbesiktningKroppsvisitation eller enav

kvinna, läkarebevittnaseller änverkställasinte av annan
enbartKroppsvisitationsjuksköterska.legitimeradeller som

undersöksmed sigharkvinnaföremålinnebär att som en
blodprovstagninginnebärenbartkroppsbesiktningoch som

bevittnasverkställas ochfår dock en man.av

kroppsvisita-vidförfarandetbestämmelseUtredningen att omanser en
föreskriftmedinledaskroppsbesiktning börtion och vem somomen

regelföretasKroppsvisitationåtgärderna.de olikafår utföra som
läkareutförskroppsbesiktningar ävenmedanpolismänendast avav
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och sjuksköterskor. Denna praxis bör utredningens uppfattningenligt
i princip lagfästas. Den nuvarande bestämmelsen innehåller kravett

sjuksköterska skall legitimerad för få blodprov.att att taen vara
För läkare krävs dock inte legitimation. Utredningen i förochanser
sig kroppsvisitation och kroppsbesiktning i första hand bör utförasatt

legitimerad sjukvårdspersonal. finns emellertid inte anledningDetav
uttryckligen detta i rättegångsbalken. Utredningen föreslåratt ange

därför uttrycket legitimerad bort från bestämmelsen.att tas
bör framgåDet lagtexten vidare den utför kroppsvisita-attav som

tion eller kroppsbesiktning får anlita biträde det behövs.ett om
Biträdet kan polisman håller fast den skallt.ex. vara en som som
visiteras, fotograf fotograferar skador elleren som en persons
sjukvårdspersonal assisterar läkare vid undersökning. Detsom en en
kan i och för sig diskuteras läkare utför undersökningom en som en
bör ha självständig befogenhet verkställa beslut kroppsbe-att ett om
siktning eller han endast bör anlitas biträde polisen. Skulleom som
läkaren bara betraktas biträde polisen skulle föransvaretsom
åtgärden emellertid vila polismyndigheten. Det enligtvore
utredningens uppfattning orimligt, eftersom polismyndigheten inte har
något inflytande hur läkare verkställer kroppsbesiktning.över en en

stället bör läkare, och legitimerade sjuksköterskor, befogen-I haäven
het utföra kroppsbesiktning Vissa formeratt eget ansvar. av
kroppsbesiktning bör inte få företasdessutom läkare. Iänav annan

§ andra stycket föreskrivs för närvarande ingående13 annanatt mera
undersökning bara får företas läkare. Utredningen attav anser

den ibestämmelsen preciseras bättre denna del begränsas till deom
kroppsbesiktning,allvarliga formerna undersökningdvs.mest av av

integritetskränkandekroppens inre och de formerna provtag-mera av
Blodprov får 13 § andra stycket inte företasning. enligt änannat av
eller sjuksköterska. finns skälläkare Denna bestämmelse det inte att

ändra. naturligtvis andra mindreDet fördelär även provtag-en om
företas sjukvårdspersonal, finns ingen anledningningar det attav men

beträffande dessa införa tvingande i rättegångsbalken.regler
hänsyn till den blir för kroppsvisitation ellerAv utsattsom en

kroppsbesiktning bör inte fler nödvändigt närvarandeänpersoner vara
då åtgärden genomförs. föreslagna komplette-Av den utredningenav

tillringen proportionalitetsregeln följer också det inte bör närvaraatt
fler vad försvarligt bl.a. till den berördesmed hänsynän ärsom

åtgärdensintegritet och syfte. naturligtvis denDessutom bör som
berörs åtgärden ha ha med vittne eller bararätt attav somen person

personligt stöd. princip framgår enligt utredningensDennasom
föreskrivsmening inte tillräckligt tydligt lagtexten, där det detattav

vid förrättning verkställs läkare, såvitt möjligt skallänsom annanav
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trovärdigt vittne. Vittnetförrättningsmannen anmodatnärvara ett av
intresse, i denemellertid inte i polismannensskall närvara utan

därför ändrasintresse. Utredningen föreslår lagtextenundersöktes att
för kroppsvisitation ellerframgårså det den utsättsatt att som

sig.vittne medkroppsbesiktning har harätt att ett
nödvändigt i rättegångsbalkeninte detUtredningen är attattanser

omfattning, skallförrättning väsentligföreskriva äratt som av mera
följerinomhus och i avskilt mm. Dettaverkställas närmast av

försvarligtåtgärd skall företasprincipen sätt ärettatt somom en
stycket kanintegritet. 28 kap. 13 § andratill den berördesmed hänsyn

därför upphävas.i denna del
utsträckning får13 § reglerar i vilkenledet mänDet senare av

på kvinnor.eller kroppsbesiktningoch bevittna kroppsvisitationutföra
förbjudet förinnebär bl.a. detBestämmelsen är attatt en man

motiverat hänsyn till denvilket kankroppsvisitera kvinna, vara aven
ocksåemellertidbestämmelsen framgårintegritet. Avundersöktas att

kroppsvisitationbevittnaförbjudet fördet är att en av enen man
motiveratinte sådant förbudUtredningenkvinna. äratt ett avanser

kroppsvisitationföreftersom den blirintegritetshänsyn, utsattsom en
genomför undersökningen.sig inför denbehöver kläinte somav

personalsitua-problem på grundmedför praktiskadessutomRegeln av
till polismanseftersom med hänsynpolisstationerna,tionen man en

berusadeller medlämna honom hennesäkerhet inte vill enensam
Även kvinnligfå påavvisiteras. kanskall tagom man enperson som

mindrevisitationen, åtminstone iutföra kan detskallpolis som
hjälpafinna ytterligare kvinna kansvårtpolisdistrikt att somenvara

ofta lösauppstå bråk. praktiken tycksIdet skulletill manom
utför Visitationen medankvinnlig polisproblemet på det sättet att en

detutanför för kunna ingripamanlig polis väntar attrummet omen
till-emellertid inteskulle behövas. Av säkerhetsskäl dettaär en

hålla fastmed våldnödvändigtfredsställande ordning. Om det är att
måstekunna genomförasskallskall visiteras åtgärdenden för attsom

kankvinnaytterligarei alla fall försöka finnadessutom somenman
vadpå tidendrahjälpa till. Visitationen kan därigenom änut sommer

be-talar förintegritetsskäl. Dettaegentligen motiveratär attav
ändras.stämmelsen i denna del bör

kroppsvisitationfråga sigdessutom anledningfinnsDet att om en
i lagennödvändigtdetså kränkande ingripande är attär attett upp-
i brottsutre-visitera kvinnaförbudrätthålla strikt för attett enen man

vilkenpolislagen, enligt19 §syfte. Man kan jämföra meddande en
säkerhetsskälbehövsfår visitera kvinna detmanlig polis avomen

skulletill polislagenförarbetenaidentifiera Enligteller för henne.att
tillregel kunna begränsas19 §kroppsvisitation med stöd ensomav
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summarisk undersökning kläder. förarbetenaden ornhändertagnes Iav
anförs självklart sådan visitation alltidvidare det skalläratt att en

med tillbörlig hänsyn till den omhändertagnes kön ochgöras ett
Någonsådant det inte väcker onödig uppmärksamhet.sätt att

härom ansågs inte behövlig 198384:l11 120.bestämmelse prop. s.
Även 19 polislagen kanvisitation med stöd § regelom av som

till ytlig undersökning, har begreppet kroppsvisita-begränsas meraen
i 28 kap. 12 § rättegångsbalkention innebörd där prop.samma som

undersökningsrätten199394:24 60. Att någon särbestämmelse oms.
nödvändig i viss mån förklaras med bestämmelseninte kan attansetts
ofta måste i situationer då inte kani polislagen tillämpas väntaman

finns risk för bärmed ingripandet, det attt.ex. person vapen.om en
harfrämsta förklaringen torde emellertid värderingarnaDen attvara

polislagenssedan rättegångsbalken kom till och det vidändrats att
för kvinna bli visiteradtillkomst inte ansågs lika kränkande atten av

situationen det naturligt-Om det möjligt med hänsyn tillär ären man.
utförsföredra kroppsligt ingripandevis att att ett av en person av

blir för ingripandet. Utredningenkön den utsatt ansersom somsamma
lika lite i polislagen,emellertid inte det i rättegångsbalken,att som

kroppsvisitera kvinnor.förbud förbehövs något absolut män att
vilkaregeln i 28 kap. 13 §finns ytterligare skäl ändraDet att om

nämligenfår utföras innehållerundersökningar Lagtextenmän.som av
kvinnaundersökning föremålsärskild bestämmelse som enom aven

för närvarandemed sig. sådan undersökning betraktashar En som en
får enligt huvudregeln således bara företas ochkroppsvisitation och av

undantagsbestärnmelse tillåtsGenombevittnas kvinnor. enav
medföremål kvinna haremellertid undersökaäven män att som en

föremålföreslagit undersökningsig. Utredningen har emellertid att av
kroppsvisitation. särskildaskall innefattas i begreppet Deninte

undantagsbestämmelsen kan därför upphävas.
finns beträffande blod-liknande undantagsbestärmnelseEn även

provtagningarsådanaprovstagning. Uppenbarligen har attansettman
kön.de få företasså föga känsliga kanär motsattatt personer avav

provtagningar,emellertid andrakanDetsamma sägas även t.ex.om
ieller salivprov. Bestämmelsentagande hårprov, hudprovav

uppfattning innehållaenligt utredningens interättegångsbalken bör
kvinnor ellerabsolut förbud för sådannågot män attatt ta prover av

måsteden skall lämnabevittna sådan provtagningar. Om provetsom
inre, börför undersökning kroppenssig eller sigklä utsätta avenav

kön.inte företasprovtagningen dock änannat sammaav en person av
bestämmelse i vilkeni och för sigUtredningen att omenanser

detfår undersökautsträckning polisman motsattaperson avenen
i lag.den bör meddelas Densådant skyddsintressekönet är attettav
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så falletbehöver emellertid inte detaljerad i gällandeär rätt.somvara
till den föreslagnakan i stället anknyta proportionalitetsregeln,Man

tvångsmedel skall verkställasenligt vilken beslut sättett ettom som
försvarligt, och utforma bestämmelsen på tillgodosersättär ett som

för integriteten samtidigt det möjligtintresset skydd görav men som
till olika situationer och till olika människortillämpningenatt anpassa

Bestämmelsen bör dessutom köns-med skiftande värderingar. vara
införas i för-Detaljerade regler kan det nödvändigtneutral. om anses

polisförordningen,undersökningskungörelsen eller varvid kanman
undersökningrestriktivitet beträffandeföreskriva mänsstörre av

framgårdet rättegångsbalkenkvinnor. Det väsentliga är attatt av
utföras bevittnaskroppsvisitationer och kroppsbesiktningar skall och

undersökte denkön den det avsom om annarsav en person av samma
särskilt integritetskränkande.skulle kunna uppfattasundersökte som

skallkan genomföras denOm undersökning inte utan att somen
försöka tillså långt det möjligtundersökas klär sig, bör är semanav

finnskön. Om detutförs och bevittnasdenatt sammaav en person av
undersökningenemellertid kunnasärskilda skäl bör acceptera attman

börkön. Det avgörandeföretas motsatt vara om-av en person av
omfattande undersökningenskilda fallet, bl.a. hurständigheterna i det

uppfattarberörs undersökningenfråga hur dendet är avsomom,
har finnamöjligheter polisensituationen och vilka rättatt aven person

dekroppsbesiktning ochallvarliga formernakön. De mestmest av
kroppsbesiktningsådanprovtagningarna, dvs.integritetskränkande

bevittnasaldrig få utföras ellerbör docki 10 § av enavsesom
undantag förfall bör dockkön. samtligaI göramotsatt manperson av

sjukvårdspersonal.

Medicinering

så skonsamtskall verkställastvångsmedelPrincipen att somom
kroppsvisita-för frågan vilketbetydelsemöjligt har sättäven enom

måttgenomföras och vilketböreller kroppsbesiktningtion aven
tidigareTvångsmedicinering inteharfå användas.våld börsom
låg tilldepartementspromemoriani svensk Irätt.accepterats som

kroppsbe-i bestämmelsernaändringarnagrund för de senaste om
införas uttryckligdet skulle1991:56 föreslogssiktning Ds. att en

skullemisstänkt kunnaenligt vilkenregel i rättegångsbalken gesen
anvisning läkare detenligtliknandeläkemedel och annat omav

utföra kroppsbesiktningunderlätta möjligheternapåtagligt kunde att en
remissinstansernaFleraskäl inte föranleddeoch medicinska annat. av

påtvingatläkemedelemellertid möjlighetenansåg ettattatt ge var
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nödvändigt medgick vadkroppsligt ingrepp utöver varsomsom
Departementschefen ansåg inteändamålet med regeln.tillhänsyn

samband medimedicinering borde tillåtastvångsmässigheller att
misstänktesmed denBeträffande medicineringkroppsbesiktning.
naturligtdetdepartementschefen visserligenansågsamtycke attvara
påkallatdetmedicinkroppsbesiktigas erbjuds ärden skall avomsom

beredningsunderlagetpå det föreliggandeskäl. Honmedicinska var
rättegångsbalkenföreskrift inågonberedddock inte att omge

samtycke.medicinering grundad
anfördedepartementschefentill vadhar med hänsynUtredningen

syftetvångsmedicinering ifråganberöraanledninginte närmareatt om
proportionali-tillRedan hänsynkroppsbesiktning.genomföraatt aven

förmedelalla tänkbaraanvändauteslutettetsprincipen det attär att
sigvisakroppsbesiktning. Skulle detbeslutadgenomföra att enen

misstänktedengenomförainte gårundersökning attutanatt ges
använderpolisenellerlugnande medel eller sövs attt.0.m. genom

från undersökningen.således avståvåld, fårkraftigtmycket man
det hittills harpåpekavill i sammanhangetUtredningen accepteratsatt

undersökningargenomgåförharmålsägande sövtsbarn attäratt som
Dettakroppsbesiktningar.jämställas medpraktiken kanisom

litemening inte godtas, likautredningensenligtkanförfarande som
motstånd ihan gjordesövdesmisstänktgodtasdet skulle att omen

undersökning.medsamband en
Även tvångsmedicinering inte börfrågan tas avuppomom

utsträckningdiskutera i vilkenanledningdet dockfinnsutredningen att
samtycke undersöktemed dentillåtetoch bördet attär geavvara

underlätta undersökningen. Attförmedicinformnågonhonom attav
utredningens inteuppfattningenligtkanläkemedelerbjuda personen

Exempelvis kan polismantvångsmedel.betraktas ett ge enensom
Omhuvudvärk.hartilltablett omhändertagensmärtstillande somen

narkotika tordesvaltmisstänker harpolisman att personenen
erbjuda denkunnaocksålagstöd i för sigochpolismannen utan

anförtutredningen harlikhet vadkräkmedel. I medmisstänkte
risk föremellertidurinprov finnsfrivilliga detbeträffande storen

han ärkräkmedel uppfattar deterbjuds tvungenden attatt somsom
formnågonförblioch han kommerinta det utsatt avatt att annanatt

polisman börEnkräkmedlet.inteundersökning han accepterarom
brottsutre-iläkemedel tillstöd i lag erbjudaintedärför personutan en

befogenhetuttryckligdå haFrågan polisen bör attsyfte.dande är om
eller andrakräkmedelhjälpkroppsbesiktningar medgenomföra av

läkemedel.
medicinering intetvångsmässigframhållits kantidigare harSom

skullealternativettänkbaraenda atti fråga. Detkomma gevara
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polisen befogenhet i syfte underlätta kroppsbesiktning,att, att en
erbjuda medicin till den undersökte. Medicineringen skulle kanske
kunna väldsanvändningersätta och möjligen också förkorta den tid
under vilken den misstänkte måste kvar för kroppsbesiktning.stanna
Någon verklig valfrihet har den undersökte emellertid inte i sådanen
situation. Tvärtom det endast mycket liten skillnadär mellan bliatten
erbjuden kräkmedel under sådan förutsättningar och bli tvingadatt

inta det. Utredningen därför det inte bör införas någraatt attanser
bestämmelser medicinering med stöd den berördes samtycke.om av
Som departementschefen anförde det emellertid naturligt förär en
läkare har för kroppsbesiktning den undersökteansvaret attsom en ge
någon form läkemedel det behövs hänsyn till den under-av om av
sökte. Något särskilt lagstöd för läkarens befogenhet läkemedelatt ge
i sådana sammanhang torde inte behövas. Med hänsyn till läkaretiken
torde medicinering inte kunna komma i fråga det behövsänannat om

Ävenmedicinska skäl. läkare skyldiga genomföraär attav om
undersökningar begäran polisen, torde läkare etiska skälav en av

sig förhindrad kräkmedel enbart i syfteatt attanse ge en person
genomföra kroppsbesiktning.en

váldsanvändningAnnan

Av lO första§ stycket och4 andra stycket polislagen följer att en
polisman får använda våld för beslut kroppsvisi-mot att ettperson om
tation eller kroppsbesiktning skall kunna genomföras, polismannenom
eller den han biträder motstånd. Bestämmelsenmötssom av ger
polisen befogenhet hälla fast skall kroppsvisite-att t.ex. en person som

det nödvändigt och försvarligt för åtgärden skallär kunnaattras, om
utföras. Frågan polisen också får använda handfängsel iär om en
sådan situation.

Handfängsel form hjälpmedel polisen kan använda sigär en av som
för genomföra tjänsteåtgärd med våld. Om våld får användasattav en

enligt 20 § polislagen, får handfängsel således i princip också
användas under förutsättning det förenligt med behovs- ochäratt
proportionalitetsprinciperna. Utredningen har dessutom i delbe-
tänkandet föreslagit det införs särskild bestämmelse polisensatt en om
befogenhet använda handfängsel. Enligt handfängseldenna skulleatt
få användas i samband frihetsberövandenmed och andra inskränk-
ningar i rörelsefriheten, dels under det nödvändigtärtransport, om av
säkerhetsskäl, dels i övrigt för betvinga våldsamt uppträdande,att om
andra medel visar sig otillräckliga och det oundgängligen nöd-är
vändigt hänsynmed till vederbörandes eller säkerhet till livannans
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bestämmelsenföreslagnaenligt denskulleHandfängselhälsa.eller
syfte.förebyggandeanvändas iföljaktligen kunna

användas endastföljaktligengällandeenligtHandfängsel får rätt
åtgärden skallförbehövsdetdvs.§ polislagen,med stöd 10 attomav

motstånd. Denpolismannen mötsgenomföras ochkunna avom
polismandäremotskullei polislagenbestämmelsenföreslagna enge

förebyggaförhandfängselanvändabefogenhetutvidgad attatt
fallendast i dedockgällervåldsanvändning. Detytterligare en

innefattakankroppsbesiktningellerkroppsvisitation enansesen
Även kankroppsvisitation oftarörelsefriheten.iinskränkning om en

befinna sig,råkarvisiterasskallplats där dendengenomföras som
Enlämpligare plats.tillförasiblandintegritetshänsynhanbör enav

liksomrörelsefriheten,iinskränkninginnefattaråtgärdsådan en
kvarhållastycket§ tredje28 kap. 12stödmedåtgärdpolisens att av

8.2.4avsnittföreslår iutredningenkroppsbesiktningförpersonen
och hållamedbefogenhetpolisensbestämmelserytterligare att taom

sådanaIkroppsbesiktning.kroppsvisitation ellerförkvar personen
föreslagnatidigareutredningendenmed stödpolisen,skullefall avav

betvingaförhandfängselanvändakunna t.ex.bestämmelsen, att
skallnarkotikapåverkadhosuppträdandevåldsamt sompersonen

samtligarattfylleri. Imisstankevidblodprovstagningunderkastas om
rutinmässigt,användasfåraldrighandfängsel utandockfall gäller att

i detomständighetersamtligabedömningefterdetendast avenom
försvarligt.ochnödvändigtkanenskilda fallet varaanses

genomföraförrörelsefriheteniInskränkningar att8.2.4
kroppsundersökningar

börkroppsvisitationföljerproportionalitetsprincipen attAv en
denkränkeronödigtintedensådant sättverkställas somattett

Åtgärden påföretasmöjligtdärförböråtgärden.för enutsätts om
kroppsvi-inomhus. Enfallflestai dedessutomplats ochundanskymd
den platsanslutning tillomedelbart iverkställasregelsitation kan som

emellertidIbland måstebefinna sig.råkarskall visiterasdendär som
utföralämpligtdetdärtill plats ärföras attvisiterasskallden ensom

rörelsefrihe-inskränkning iinnefattaråtgärdsådanEnvisitationen. en
stöd i lag.förekommainte fårkonstitutionella skäl utanvilketten, av

medsambandockså iförekommerrörelsefriheteniInskränkningar
tillmed hänsynkroppsbesiktningeftersomkroppsbesiktningar, en

och iinomhusverkställasregel bör ettproportionalitetsprincipen som
regelmässigtdärförmåsteundersökasskallDenavskilt somrum.

under-därplatsanträffas tillhanplats därdenfrånförflyttas en
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sökningen kan ske. Det gäller framför allt undersökningen skallom
företas läkare. Förutom det kan bli fråga ganska långaattav om

till den plats där kroppsbesiktningentransporter kan genomföras, kan
den skall kroppsbesiktigas dessutom komma hållas kvar, förstsom att
i avvaktan på undersökningen kommer till ståndatt och därefter under
den tid det genomföra undersökningen. Inte hellertar att sådanasom
inskränkningar i rörelsefriheten får förekomma stöd i lag.utan

I vissa fall då polisen behöver föra den skall underkastassom
kroppsvisitation eller kroppsbesiktning från plats till kanen en annan,
själva företas med stöd reglernatransporten gripande ellerav om
medtagande till förhör. Det finns emellertid situationer då dessa regler
inte tillämpliga, dåär ingripandet intet.ex. allsavser en person som

misstänkt för brottär eller misstänkt förär brottetten person som
inte så allvarligtär reglerna häktning, anhållande ochattsom om

gripande tillämpliga.är I det sistnämnda fallet kan dock tänka sigman
den misstänkte med stöd 23 kap. 8 §att rättegångsbalken medtasav

för förhör. Ett sådant förfarande emellertid mindreär väl förenligt
med ändamålsprincipen, eftersom syftet med medtagandet egentligen
inte hålla förhörär med den misstänkte,att verkställautan att ett
beslut kroppsvisitation. Det har i praxis reglernaom ansetts att om
kroppsvisitation och kroppsbesiktning i sig kan läggas till grund för

Äsådana inskränkningar i rörelsefriheten det här frågaärsom om.
andra sidan har det i olika sammanhang hävdats dessa inskränk-att
ningar i rörelsefriheten inte borde få företas uttryckligt lagstöd.utan
Frågan bl.a. vid riksdagsbehandlingen förslagettogs tillupp av
polislag, då det i motion förespråkades grunden för medtagandeatten
för blodprovstagning borde skrivas in i 28 kap. 13 § rättegångsbalken.
Motionen avslogs emellertid. Justitieutskottet anförde bl.a. bet.
l983l84tJuU27 f.:40s.

Utskottet vill vid ställningstagandet till spörsmålet mera
allmänt framhålla det lagstadgad brukarättatt att ettav en
tvångsmedel i åtskilliga fall måste följa befogenhet atten
också vidta visst ingrepp eller andra åtgärder ärsom
nödvändiga för bruka tvångsmedleträtten inte skall bliatt att

Ävenändamålslös. befogenhet till andra åtgärder torde
kunna härledas lagbestämmelse brukarätt attur en om
tvångsmedlet. Det sagda gäller ingreppet elleräven om
åtgärden i sig har karaktär tvångsmedel eller eljestettav
utförs tvångsvis. Ett exempel på det här utgörsagtssom
polisens medtagande för trafiknykterhetsbrott misstänktav en

till blodprovstagning på polisstationen.person
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kroppsbesiktning ocksåbefogenhet företainställning,Denna attatt en
emellertidinskränka rörelsefriheten,befogenhetskulle innefatta äratt

lagstödkonstitutionella kravet påtill detoomstridd. Med hänsyninte
fri- rättigheterna börgrundlagsskyddade ochför intrång i de man

befogenhet förinteutredningens uppfattningenligt acceptera att en
inskränkningar imindre ingripandeellerpolisen företaatt mer

bestämmelsertolkningsvisföljerrörelsefriheten endast av om
ellerVarken frihetsberövandenkroppsbesiktning.kroppsvisitation och

rörelsefriheten börinskränkningar iallvarliga formermindre av
torde ha varituttryckligt lagstöd. Detföretassåledes få ettutan

l2§ tredjedet i 28 kap.ledde tillliknande attresonemang som
vilken polisenbestämmelse enligtinfördesrättegångsbalkenstycket en

tid hålla kvar denkortareuttrycklig befogenhethar att somennumera
propositionenDepartementschefen anförde ikroppsbesiktigas.skall

199394:24 51:prop. s.

kroppsbesiktningkroppsvisitation ellerde flesta fallI när
nödvändigt medintetorde detskall genomföras ettvara

tid självatid, dennågon längrekvarhâllande under utöver
förhållandenafall dockvissa kanundersökningen Itar. vara

åtgärderför erforderligatid krävsytterligaresådana attatt
såsomregler,många fall torde andravidtas. Iskall hinna att

tillämpliga. Idåhäktninganhållande ochde ettvaraom
finnas behovdockfall kan detmindre antal attett enav

ellerkroppsvisitationförkvar attstannar enenperson
vederbör-genomföras,skall kunnakroppsbesiktning trots att

friheten.berövaseller bör,ande inte kan,

övrigtoch i§ RBi 28 kap. 13 ävenBestämmelserna
kroppsbe-ibland dådetetiska skälmedicinska och gör att en

längregenomföras kan krävasskallsiktning transporter,
och särskilda läkare görutrustningsärskildtillgång till som
Även undersökningensjälvapå tiden.drarförfarandet utatt

finns behovdettidskrävande. Jagiblandkan attanservara
skallför denskyldighetregelsjälvständig somom enav en

kroppsbe-bestämmelsenikvarundersökas att stanna om
hållaskanmånga gångerundersöktedensiktning, även om

begränsaNågra skälandra regler.stödkvar med attav
kroppsbesiktningarformerendast vissaskyldigheten till av

skallmöjligheteninte. Jagenligt min meningfinns attanser
kroppsbe-finns beslutfall detdestå i allaöppen ett om

siktning.
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Departementschefen föreslog därför regel den skallatten om som
kroppsbesiktigas får hållas kvar för ändamålet till timmarupp sex
eller, det finns synnerliga skäl, ytterligare timmar. Någraom sex
remissinstanser hade påtalat det också i samband med kroppsvi-att en
sitation kunde finnas behov självständig regel kvarhållandeav en om

den skall undersökas. Departementschefen ansåg emellertidav som
inte fannsdet behov någon sådan bestämmelse anfördaatt av prop.

53:s.

Visserligen kan tänkas fall finnsdär det behov haattav en
regel den skall kroppsvisiteras kan hållas kvarattom som en
viss tid. Behovet sådan regel bedömer jag emellertidav en
inte särskilt dessa fallI kan i stället krävastort. attsom man
den avskildhet krävs enligt 28 kap. 13 § RB, gårm.m. som

ordna i omedelbar anslutning till den plats där åtgärdenatt
aktualiseras. Jämfört med kroppsbesiktning kan kraven på
avskildhet för genomföra kroppsvisitation inte helleratt en

lika höga. Vidsättas kroppsvisitation krävs inte helleren
deltagande eller läkare ellernärvaro motsvarande ellerav
normalt tillgång till särskild utrustning. Sammantaget kan
behovet regel kvarhållande den skallav en om av som
kroppsvisiteras enligt min mening inte detsägas vara av
slaget det med hänsyn till motstående integritetshänsynatt
motiverar särskild regel därom.en

Av de skäl utredningen har redovisat tidigare bör inskränkningarsom
i rörelsefriheten inte företas uttryckligt stöd i lag. Detta gällerutan
både vid kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar. Den bestämmelse

nyligen har införts innebär visserligen polisen har fått förstödattsom
befogenheten hålla kvar det behövs för genomföraatt atten person om

kroppsbesiktning. Bestämmelsen enligt sin ordalydelseen ger
emellertid inte förstöd med den skall kroppsbesiktigas tillatt ta som

plats där undersökningen kan utföras. Eftersom den huvudöveren
inte tillämplig på kroppsvisitationerär den inte heller stödtaget ger

för polisens åtgärd med till polisstation elleratt ta t.ex.en person en
någon lokal där det lämpligt visitera honom.är Utredningenattannan

emellertid polisen bör ha uttryckligt stöd i lag för sådanaattanser
inskränkningar i rörelsefriheten nödvändiga för beslutär att ettsom

kroppsvisitation eller kroppsbesiktning skall kunna verkställas. Enom
regel medtagande för kroppsvisitation eller kroppsbesiktning skulleom
kunna utformas efter 23 kap. 8 § rättegångsbalken,mönster enligtav
vilken polisman har befogenhet med till förhöratt ta etten person

hålls omedelbart därefter . En sådan bestämmelse bör inlednings-som

342



Förfarandet vid undersökningSOU 1995:47

kroppsvisiterasskalluttrycklig skyldighet för denvis innehålla somen
skalltill plats där åtgärdenfölja med deneller kroppsbesiktigas att

bestämmel-skyldighet bör enligtuppfylla sinföretas. Den vägrarsom
proportionali-med polisman. Avföljd härav få tas av ensom ensen

kroppsbe-kroppsvisiteras ellerskalltetsregeln följer denatt som
nödvändigt förvadlängre sträckasiktigas inte bör föras ärän somen

tillfredsställandegenomföras pååtgärden skall kunna ärsättettatt som
skalleffektivitetssynpunkt. Enochfrån integritets-både person som

avskilda plats. Entilldärför föraskroppsvisiteras bör närmaste
brotteti den affär därofta visiteras i lokalkanmisstänkt Snattare en
företasvisitationer kanmindre omfattandebegåtts och andrapåstås ha

Är skallkroppsbesiktning torde denfrågapolisbil. deti somomen
eller till läkarmot-till polisstationenregel få förasundersökas ensom

tagning.
stycket§ tredjebestämmelsen i 28 kap. 12infördanyligenDen

denhålla kvarpolisman befogenheträttegångsbalken att somenger
kroppsvisiteras. Somskallinte denkroppsbesiktigas,skall sommen

anhållandetorde reglernaanförde i förarbetenadepartementschefen om
misstänkttillämpligafalli de flestaoch gripande personom envara

måste hållas kvarkroppsbesiktigasellerkroppsvisiterasskallsom
genomföras prop.på åtgärden kanavvaktanstund inågon längre att

straffpro-således reglernahand börI första199394:24 51. oms.
ibestämmelsernaanvändas. Förstfrihetsberövandencessuella om

grips ellerden misstänktemedgerrättegångsbalken intekap.24 att
syfteihålla honom kvarnödvändigtändå bedömsanhålls, det attmen

regelnkroppsbesiktning, börellerkroppsvisitationverkställaatt enen
det brottbli falletSå kantillämpas.kvarhållande somomom

åtminstoneingårallvarligt detsåinteförundersökningen är attavser
finns anledningeller detstraffskalanårs fängelse i attatt antaett om

också bristatill böter. Det kandömaskommermisstänkte baraden att
fullainte finnasSkulle dethäktningsgrunderna.särskildafråga dei om

gripas ochemellertid kunnatorde den misstänktetill häktningskäl
s.k.andra stycketkap. 6 §regeln i 24med stödanhållas omav

Även förförutsättningarnaformelladeutredningsanhâllande. om
dockuppfyllda, kan detoch för siggripande ianhållande och är
falletsärskildai detomständigheternahänsyn tilldet medtänkas att

i syftefrihetenmisstänktedenoförsvarligt beröva attattanses
förhållandenUnder sådanahonom.kroppsbesiktigakroppsvisitera eller

stödmedhållas kvarmisstänkte bördenifrågasättasdetkan avom
Är oförsvarligtdet12bestämmelsen i 28 kap.särskilda attden

rättegångs-i kap.reglerna 24med stödfrihetenhonomberöva av
med stödkvarhålla honomoförsvarligtlikatorde detbalken, attvara

syfte.ibestämmelsenågon sammamenannanav
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Den skall kroppsvisiteras kan inte hållas kvar med stödsom av
bestämmelsen i 28 kap. 12 § kvarhållande. Departementschefenom
anförde i förarbetena till den regeln kvarhållande detattnya om
visserligen kunde tänkas fall då den skall visiteras kan behövasom
hållas kvar viss tid prop. 199394:24 53. Enligt departements-en s.
chefens mening behovet emellertid inte så det med hänsynstort attvar
till motstående integritetshänsyn motiverat med särskild regelvar en

kvarhållande den skall kroppsvisiteras. Som departements-om av som
chefen anförde kan kroppsvisitation oftast genomföras i omedelbar
anslutning till den plats där den skall visiteras befinner sig. Isom
andra fall visitationenbör genomföras så har kommit tillsnart man
den plats där åtgärden skall genomföras. Polisen bör således inte ha
befogenhet hålla kvar i avvaktan beslutadatt atten person en
kroppsvisitation skall kunna genomföras.

Den skall kroppsbesiktigas får enligt gällande hållas kvarrättsom
för ändamålet till timmar eller, det finns synnerliga skäl,upp sex om
ytterligare timmar. Utrsprungligen hade tidsfrist på timmarsex en sex
föreslagits, vissa remissinstanser ansåg den förtiden kortattmen var
prop. 199394:24 5 l. Utredningen emellertid det inte böratts. anser
förekomma kvarhållanden för kroppsbesiktning under så lång tid,
eftersom det kan komma betraktas sådant frihetsberövandeatt ettsom

enligt artikel i5.4 Europakonventionen kräver domstolsprövning.som
Om kvarhållandet inte får bestå längre timmar torde detän sex
emellertid inte nödvändigt införa särskilda regler dom-attvara om
stolsprövning. denOm skall underkastas kroppsbesiktningsom
behöver hållas kvar under längre tid, bör i stället reglerna om
anhållande och häktning tillämpas. Utredningen följaktligen attanser
den skall kroppsbesiktigas bör kunna få hållas kvar så länge detsom

oundgängligen nödvändigt för åtgärdenär skall kunna genomföras,att
dock längst timmar.sex

Utredningen har tidigare konstaterat den misstänktäratt som som
regel kan hållas kvar för kroppsvisitation eller kroppsbesiktning med
stöd reglerna i 24 kap. rättegångsbalken. I andra hand bör denav
särskilda bestämmelsen i 28 kap. 12 § kvarhållande kunnaom
tillämpas, både i samband med kroppsvisitation och i samband med
kroppsbesiktning. Frågan bestämmelsen bör tillämpligär om vara
endast beträffande misstänkta eller också beträffande måls-t.ex. en
ägande skall kroppsvisiteras. målsägandeOm skall underkastassom en
kroppsvisitation, finns det för närvarande huvud inte någotöver taget
stöd för hålla honom kvar. För bestämmelsen kroppsvisita-att att om
tion målsägande inte skall bli ändamålslös behöver polisenav
emellertid ha möjlighet hålla kvar den inte misstänktäven äratt som
för brottet. Detsamma gäller vid kroppsbesiktning målsäganden.av
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därför kvarhållande bör gällaUtredningen reglerattanser samma om
beträffande såväl misstänkta icke-misstänkta personer.som

Departementschefen i förarbetena till bestämmelsen i 28 kap.har
sådantkvarhållande, tagit frågan§ rättegångsbalken12 ettomom upp

frihetsberövandekvarhållande med bestämmelsen utgör ettsom avses
formmindre ingripandeEuropakonventionens mening eller endasti en

rörelsefriheten 199394:24 52. Departe-inskränkning i prop. s.av
föravsedd stödmentschefen anförde regeln inte utgöra ettatt attvar

skulle enligti konventionens mening. Regelnfrihetsberövande
kortarebefogenhet underdepartementschefen endast polisen att enge

åtgärdenmisstänkt kvar föranvändande tvång hållatid med attenav
varit densåledes inte hakunna genomföras. Avsiktenskall attsynes

ikroppsbesiktning också skall kunnaförfår hållas kvar sättassom
Även polisenkvarhållande intebestämmelsenarrest. geromom

rörelsefriheteninskränkning ii förvar, kan denbefogenhet någonatt ta
fall blilångvarig den i vissa kanfråga bli sådet blir attattom

mening.Europakonventionensfrihetsberövande ibetrakta ettsom
förekomma endastEuropakonventionenFrihetsberövanden får enligt

artikel iföreskrivs i 5överensstämmelse med vadde står i somom
kategorierantal olikakonventionen, i vilken det räknas ett avupp

det frågafrihetsberövande denfrihetsberövanden. Ett ärtillåtna artav
artikelfall iomfattas detskulle kunnahär närmast angesav somom
någonfår bl.a. för tvingafrihetsberövande ske:b, enligt vilken5: l att

harEuropadomstolenföreskriven skyldighet.fullgöra i lagatt en
specifik ochfrågamåsteemellertid framhållit detatt om envara

skyldighet följa lagen. Detallmänskyldighet och intekonkret atten
harfriheten inteberövasockså tecken på denbör finnas klara att som

omständighetenskyldighet. Denfrivilligt fullgöra sinvarit beredd att
sigi och förhålla kvar kanfårpolismanatt ansespersonenen

kvar. Dennaför berördeskyldighet deninnefatta att stannaen
tilltill artikel 5:1:b kommaemellertid med hänsynskyldighet bör

ingripabefogenheterpolisensuttryck i börtydligt lag. Dessutom att
sin skyldighetfullgöraomfatta dentvång endastmed vägrar attsom

torde bestämmelsensådana förhållandenUnderkvar.att stanna om
kroppsbesiktigasellerskall kroppsvisiteraskvarhållande den somav

Europakonventionen.konflikt medkomma iinte

Dokumentation8.3

Över enligtskallkroppsbesiktningkroppsvisitation ochhusrannsakan,
ändamålet medvari skallprotokoll,9 och 13 föras28 kap. anges

Bestämmelsenförekommit.därvidoch vadförrättningen om
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dokumentation har mycket betydelse rättssäkerhetssynpunkt,stor ur
bl.a. det skälet den, tillämpad, det möjligträtt igöratt attav
efterhand kontrollera polisens verksamhet utredningensse även
delbetänkande, SOU 1993:60, 255 ff.. JO har också vid fleras.
tillfällen framhållit vikten tvångsmedelsanvändning detta skälattav av
dokumenteras se bl.a. JO 198889 55. Bestämmelsen inoggrant s.
28 kap. 9 § tillämpas emellertid inte alltid på tillfredsställande sätt,ett
vilket möjligen kan bero på den mycket allmänt hållen.äratt
Utredningen därför det fördel principerna förattanser vore en om
dokumentation tvångsmedelsanvändning preciserades i lagtexten.av

I delbetänkandet har utredningen föreslagit bestämmelse ien
polislagen dokumentation polisingripanden. Enligt denom av
föreslagna bestämmelsen skall uppgift alltid lämnas harom vem som
fattat beslut ingripande, förgrunden beslutet och tiden detnärettom
har fattats, eller vilka har deltagit i ingripandet,vem som vem
ingripandet har riktat sig tiden för ingripandet vad imot, samt som
övrigt har förekommit vid ingripandet. Protokoll undersökning,över
kroppsvisitation eller kroppsbesiktning bör på motsvarande sätt
innehålla uppgift har fattat beslut åtgärden, grundenom vem som om
för beslutet och tiden fattats,det har eller vilka harnär vem som
verkställt beslutet, åtgärden har riktat sig tiden för verkstäl-mot,vem
ligheten vad i övrigt har förekommit därvid.samt som

Anteckning tvångsmedelsanvändning bör således innehållaom
uppgift vilken tvångsmedel det fråga påochärsorts namnetom om
den har beslutat åtgärden. faktiska omständigheterDesom om som

grunden för beslutet bör också redovisas. Som utredningen harutgör
anfört i delbetänkandet s. 258 kan det inte krävas protokollatt ett

det bör ske så möjligt. Protokollsätts genast, snartupp men som
behöver inte uppgifternasärskilt och behöver inte hellersättas upp
antecknas någon särskild blankett. utfärdatEtt läkaresorts av en
rättsintyg formlöst protokoll kroppsbesiktning.utgör övert.ex. ett

Bestämmelsen dokumentation bör också innehålla reglerom om
bär för dokumentationsskyldigheten fullgörs jfransvaret attsomvem

delbetänkandet 258. Den har fattat beslut tvängsmedelsan-s. som om
vändning förbör ansvarig beslutet dokumenteras ochatt attvara
grunden tiden för föroch beslutet framgår protokollet. Ansvaret attav
uppgifter lämnas eller vilka har verkställt beslutet,om vem som vem
åtgärden har riktat sig tiden för verkställigheten vad imot, samt som
övrigt har förekommit, bör åvila den har för verkställig-ansvaretsom
heten. Som regel det polisman för verkställighetenär en som ansvarar
och därför har protokoll. läkare utförEnupprättaatt ettsom som en
kroppsbesiktning bör dock själv för åtgärden dokumente-attansvara

lämpligen liksom för i formnärvarande rättsintyg.ras, av

346



Förfarandet vid undersökningSOU 1995:47

följerAv 28 kap. 9 § vidare den, hos vilken husrannsakan haratt
företagits, på begäran har få bevis därom. Beviset skallrätt att
innehålla uppgift det brott misstanken Varkenäven om som avser. av
förarbetena till rättegångsbalken eller till den tidigare gällande
tvångsmedelslagen, där motsvarande bestämmelse fanns, framgåren
varför bevis innehållabör uppgift brottsmisstanken. Enligtett om
utredningens mening behöver inte beviset förses med sådan uppgiften
för fylla funktion bevis på polisens ingripande. Det kan ocksåatt som

till nackdel för utredningsarbetet polisen måste lämna sådanattvara en
uppgift innan utredningen har kommit så långt skäligenden äratt som
misstänkt för brottet, enligt kap. 1823 § rättegångsbalken skall
underrättas misstanken. Utredningen föreslår därför be-attom
ståmmelsen i 28 kap. 9 § andra stycket rättegångsbalken ändras på så

det fortsättningsvis inte skall nödvändigt förse bevissätt att att ettvara
med uppgift det brott misstankenom som avser.
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9 Beslag

detta avsnitt utredningenI bestämmelserna beslag i kap.27tar upp om
rättegångsbalken. fårBeslag enligt gällande företas i olikarätt tre
syften. För första får föremål syftedet i beslag i få framett tas att
bevis eller information visst konkret brott. Utredningenettannan om
kallar denna form beslag för bevis- och informationsbeslag. Beslagav
får också företas i syfte återställa egendom någonhar berövatsatt som

brott. form beslag kallar utredningen återställande-Dennagenom av
beslag. Med förverkandebeslag utredningen slutligen beslagettmenar

företas förverkandei syfte säkerställa föremål på grundatt ettsom av
brott.av

bevis-I avsnitt 9.2. behandlas och inforrnationsbeslag och i
samband därmed beslagsförbuden. Utredningen föreslår bl.a.även att
beslagsförbudet såvitt gäller handlingar innehållaändras kan antassom
uppgifter advokat eller läkare har anförtrotts i sint.ex. ensom en

i denna delyrkesutövning. Beslagsförbudet bör omfatta egendom som
kan innehålla meddelanden mellan ochantas t.ex.en person en
advokat eller läkare dennes anteckningar och liknande, vilkasamten

föranletts med den harhar kontakter anlitat honom.somav
återställandebeslag.Avsnitt 9.3 Utredningen föreslår bl.a.tar upp

återställandebeslag skärpsförutsättningarna för såvitt gäller beslagatt
egendom den misstänkte. Sådaninnehas egendomänav som annanav

finns sannolikabör i beslag endast det skäl för målsägan-tas attom
och det skäligenden har bättre till egendomen kan befaras denrätt att

innehar skaffar väsentligt försämraregendomen undan, eller påsom
förfogar målsäganden.egendomen till skada försätt överannat

Avsnitt 9.4 behandlar förverkandebeslag. Utredningen vissatar upp
tillämpningsproblem, föreslår ändringar såvitt gälleringamen
förverkandebeslag.

avsnitt 9.5 berör utredningen enligt kap. §I beslag 27 14 a
rättegångsbalken föremål förverkadeskäligen kan antasav som vara
enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. beträffande denna formhellerInte av
beslag föreslår utredningen några ändringar.

I avsnitt 9.6 behandlas reglerna behörig beslutsfattare ochom om
handläggning beslagsfrågor. Utredningen föreslår bl.a.rättens attav

befogenhet förhållande tillpolismans besluta beslag utvidgas iatt om
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särskildautredningenVidare föreslårnärvarande.gäller förvad som
beslagsförhandling.vidregler förfarandetom

vilket förförfarandet vid beslag,handlar närvaran-Avsnitt 9.7. om
föreslårUtredningenrättegångsbalken.9 12 §§i 27 kap.de regleras -

synnerlig vikt fördetförundersökningsledare, äratt avomen
inte skallunderrättelse beslagskall få beslutautredningen, att omen

tidpunkt.vidomedelbart, förstlämnas utan senare
beslag,havandevissa frågorutredningen9.8avsnittI tar avomupp

förordnas,inget särskiltgällerbeslaghur längebl.a. ett omomom
frågan hurdom ochlagakraftägandeavvaktan påbestå ibeslag kan om

beslaget har hävts.egendom sedanmed beslagtagenskall förfaraman
beslagtagetbestämmelsesärskildföreslår bl.a.Utredningen attomen
från vilkentill denåterlämnasskallhar hävts,sedan beslagetgods,
har tillhuvudregelenligt denna rättdenOmegendomen togs. som
det inte kanellertill godset,från sinavståttegendomen, har rätt om
under vissabör egendomenegendomenfrånutredas togs,vem

föreslårUtredningentillfå lämnasförutsättningarytterligare ut annan.
få säljas förskallgodsbeslagtagetbestämmelsevidare attomen

egendomen skallvilkenden tillför det fallbl.a.räkning, attstatens
viss tid.egendomen inomutlämnas inte hämtar

dokumenta-bestämmelsetillförslaginnehållerAvsnitt 9.9 ett omen
tion beslag.av

Utgångspunkterl

tillfälligtpoliseninnebärtvångsmedelformBeslag tarattär somen av
Även i sigsåledes intebeslagegendom.hand ettomannansom

måste beslagegendom,sindefinitivt berövasmedför att personen
egendomförtill respektintrång i denbetraktas rättändå somettsom

tilläggsprotokollet tillförstaenligtvarje medborgaretillkommer
till1952itilläggsprotokoll den 20artikelEuropakonventionen l mars

och derättigheternamänskligaskydd för dekonventionen angående
översättningen densvenskaEnligt denfriheterna.grundläggande av

ochjuridiskfysiskskall envarEuropakonventioneniaktuella artikeln
artikelokränkt. Sammaegendom...lärnnastill sinrätt gerpersons

bestämmelserinförafrihetganskaemellertid attstor omstaten
användningskontroll.s.k.egendom,utnyttjainskränkningar i rätten att

stå iförvissa kravuppfyllamåste dockbestämmelserSådana att
förstaartikel iEnligt lEuropakonventionen.medöverensstämmelse

användningskontroll godtasbestämmelsetilläggsprotokollet kan omen
nyttjandetför regleraerforderligdenfinnerbl.a. att avstatenom

Vidintresse.allmännasmed detöverensstämmelseiegendomviss
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bedömningen inskränkning erforderlig,är krävsav om en en av-
vägning mellan det allmännas intresse och den enskilde ägarens
intresse. Om åtgärd inte kan betraktas försvarlig vid sådanen som en
proportionalitetsbedömning den inte konventionsenlig.är Det bör
tilläggas Europadomstolen har tillåtit ganska omfattande in-att
skränkningar i utnyttja egendomrätten Danelius, 253. Föratt atts.
beslag och andra åtgärder innefattar någon form användnings-som av
kontroll ståskall i överensstämmelse med Europakonventionens
bestämmelser skydd för äganderätten fordras såledesom samman-
fattningsvis åtgärderna har stöd i lag, de står i överensstämmel-att att

med det allmännas intresse konventionsstaten harsamt att ansettse
dem nödvändiga, de ändå orimligt betungande förär denutan att
enskilde med hänsyn till det intresse skall tillgodoses.som

I gällande finns regler beslag irätt bl.a. 27 kap. rättegångs-om
balken. Beslag får enligt 27 kap. § företas i1 olika syften. detFörtre
första får föremål i beslag i syfte få fram bevis ellerett tas att annan
information visst konkret brott. Utredningen kallar formdennaettom

förbeslag bevis- och inforrnationsbeslag. Beslag får också företasav
i syfte återställa egendom har berövats någon brott.att som genom
Denna form beslag kallar utredningen återställandebeslag. Medav
förverkandebeslag utredningen slutligen beslag företasettmenar som

syftei säkerställa förverkande föremål grund brott.att ettav av
Utredningen kommer behandla formernade olika beslag föratt av var
sig.

Det bör redan här framhållas beslut beslag i sig inteatt ett om ger
befogenhet för polisen också undersöka den beslagtagnaatt egen-
domen. följerDet syftet med beslagsreglerna, vilket är attav ge
polisen befogenhet,rättslig under kortare eller längre tid berövaatt en

besittningen till hans egendom. tordeDet emellertid attperson anses
beslagtagen fåregendom undersökas. Eftersom polisen bör ha en
sådan undersökningsrätt, föreslår utredningen det i beslagskapitletatt
införs bestämmelse i princip polisen befogenhet atten som ger
undersöka all beslagtagen egendom. Bestämmelsen bör dock inte gälla
sådan egendom kan undersökas med stöd reglerna i 28 kap.som av
rättegångsbalken undersökning bl.a. förvaringsutrymmen.om av

föremålEtt kan betraktas förvaringsställeslutet kanettsom som
enligt gällande undersökas med stöd husrannsakansreglerna.rätt av
Dessa regler gäller föremålet har tagits i beslag. Om biläven om en

beslag,i krävs det följaktligen också beslut husrannsakantas ett om
för bilen skall kunna undersökas. Detta naturlig följdäratt atten av
förutsättningarna för beslag lägre förutsättningarna för hus-är än
rannsakan i bil. Om beslut beslag också medfördet.ex. etten om
befogenhet för polisen vidare undersöka det beslagtagna,att utan
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principdennakringgås. Förkunnahusrannsakansreglernaskulle att
utredningen denföreslåri lagtexten,till uttryckskall komma att nyss

komplet-egendomundersökning beslagtagenregelnföreslagna avom
rättegångs-28 kap.bestämmelserna ipåpekandemed attettteras om

egendomgäller i frågaföremål,undersökningbalken, även omavom
beslag.tagits iharsom

informationsbeslagBevis- och9.2

polisen,fråganavsnitt bl.a.i dettaUtredningen utan atttar omupp
och andrahandlingarhandbör kunnabeslagsreglerna,tillämpa ta om

brottsutredning. I bristförbetydelsekan haföremål antas ensom
beslags-information börinhämtapolisensreglersärskilda rätt attom

tillämpas.praktiska skälreglerna av
och 3i kap. 2beslagsförbuden 27behandlasavsnitt 9.2.3I

hänvisar tillhuvudsakligennärvarandevilka förrättegångsbalken,
föreslårUtredningenrättegångsbalken.kap. §frågeförbuden i 36 5 att

stället direktiochbortfrågeförbudentillhänvisningen atttas man
beslag.iinte fårliknandehandlingar ochvilka tassomanger

frågai sak iändringartill någrasyftar inteförslagUtredningens om
innehållakanhandlingarsåvitt gällerbeslagsförbuden, antasutom som

i sinanförtrottsläkare harelleradvokatuppgifter t.ex. enensom
egendomomfattadeli dennaBeslagsförbudet böryrkesutövning. som
ochmellanmeddelandeninnehålla t.ex.kan enpersonantas en

vilkaliknande,ochanteckningardennesläkareelleradvokat samten
anlitat honom.harmed denkontakterföranlettshar somav

övervägandenAllmänna9.2.1

har deträttegångsbalkenenligtbeslagformernaolikaDe gemen-av
vilket innebärtvångsmedel,straffprocessuella attde utgörsamt att

och beivrautredahuvudsakliga syfteti detfår företassådana beslag att
straffprocessuelltförförutsättninggrundläggandeEn ettbrott. att

förförutsättningarnaböranvändastvångsmedel skall attattvara
anledningdet finnsdvs.uppfyllda,förundersökning attinleda är att

informationsbeslagochbevis-begåtts. Förharbrott attettattanta
föremålet§kap. 1nuvarande 27enligtfordrasfå företas attskall

Även intedetbrott .för utredningbetydelsekan äga omantagas om
utredningfrågadetkrävastorde det äruttryckligen att omomanges

antaanledningfalli sådantfimisbrott. Det attkonkret attvisstett
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detta brott begåttshar och inte förundersökning redan har inlettsom
föremål i beslag, får förundersökningnär därför inleddett tas anses
beslutet använda tvångsmedel. Som utredningen tidigare harattgenom

föreslagit avsnitt 4.3.2 bör detta tydligare framgå lagtexten.av
Den omständigheten beslag tvångsmedel innebärär tvångatt ett att

visserligen kan, inte alltid behöver eller bör användas för polisattmen
och åklagare skall kunna få ha kvar utredningsmaterial eller bevist.ex.

Ävenunder den tid erforderlig. på begäransom anses om en person
lämnar föremål eller handling till polisen och förklararut ett atten
han inte har något låna den under erforderlig tid, kanemot att ut
föremålet eller handlingen således i beslag. Frågan emellertidårtas

beslagsinstitutet måste utnyttjas den från vilken beslagetävenom om
inte någothar lämna ifrån sig den beslagtagna egendomen.tas emot att

Bör samtycke kunna medföra polisen kan hand föremålatt ta ettom
eller handling förutsättningarna föräven beslag inte ären om
uppfyllda För närvarande förekommer det i praktiken polis ochatt
åklagare i vissa sammanhang lånar material behövs försom en
brottsutredning.

Utredningen har tidigare anfört sin mening samtycke iatt vartsom
fall inte bör tillmätas någon betydelse då det gäller frihetsinskränk-
ningar, olika former undersökning, kroppsvisitation och kroppsbe-av
siktning. Dessa tvångsmedel skiljer sig emellertid från beslag på det

ogrundad undersökning ellersättet kroppsvisitation inte kanatt en
med skadestånd, medanän ogrundat beslag alltidannat ettrepareras,

kan återställas. Det talar möjligen för polisen borde kunna fåatt ta
hand föremål det i beslag, förutsättningunderett utan att taom att
ingen anspråk få föremålet.gör Ett ytterligare skäl föratt ut att
tillmäta samtycke betydelse i sambandstörre med beslag i sambandän
med andra tvångsmedel intrång i till förär respekträttenatt ett
äganderätten inte betraktaskan lika allvarligt intrång iettsom som

till frihet eller till förskydd hemrätten och privatliv. Om en person
frivilligt anförtror polisen föremål kan ha betydelse förett som
utredning brott, borde det inte nödvändigt för polisenettom attvara
formellt föremålet i beslag.ta

förarbetenaAv till tvångsmedelslagen framgår Processkommis-att
sionen ansåg beslagsinstitutet borde för fallde dåatt ettreserveras
föremål inte utlämnades frivilligt innehavaren SOU 1926:32av

103. Om föremål däremot godvilligt ställdes till myndigheternass.
förfogande, behövdes enligt Processkommissionen endast föreskriften

föremålet, då så erfordrades, skulle förvar.i I 1932 årsatt tasom
förslag till tvångsmedelslag anfördes med anledning Processkom-av
missionens förslag SOU 1932:29 24:s.
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nödvändigtmakt ickeanvändandehuvudDä över sam-av
anledningtvångsmedel och någonmed begreppetmanhänger

beslagtagande medochi förvarskilja mellan tagande utanatt
utkasti föreliggandeföreñnnas, hartvång icke synes

föremålets innehava-fall, dåsådanagjorts mellanskillnad
dåfall, hanoch deutlämnande,till desssamtyckerre

detta.sigmotsätter

tvångsmedelslagtillpropositionenytterligare iinteFrågan togs upp
Sannolikt torderättegångsbalken.förarbetena tillheller ioch inte

betänkande liggaårsfram i 1932förtstankeemellertid somsamma
föremål behövsbestämmelser. Etträttegångsbalkensocksåbakom som

förinformation viktinnehållerhandlingellerbevis avsomensom
utlämnarinnehavarenbeslag,således ibörutredningen oavsetttas om

utredningensEnligteller inte.frivilligthandlingenföremålet eller
harföremålomständighetenemellertid denskalluppfattning att ett

någon avgörandetillmätasintetill polisenfrivilligtöverlämnats
frivilligteller Etti beslagföremålet börför fråganbetydelse tasom

formnågonanvändabehöverpolisen intebaramedförutlämnande att
ocksåför beslag. Dettillgängligt ärskall bliföremåletförtvång attav

kantillgängligt detblivitharnågotföremåletsedan sättförst som
omständighetenbeslagsfrågan. Dentillställning attbli aktuellt att ta

vissalämnarbegäran överföretagförföreträdare ettt.ex. en
praktiken endastiinnebärföretagetfinns hos atthandlingar som

söka efterförföretagethoshusrannsakanbehöver attpolisen inte göra
för beslagtillgängligablivitharhandlingarnaSedanhandlingarna.

i beslag.och börtill de kanställningdärför taspolisenmåste ta om
bevistjänakanföremåltycks detpraktikenI somsomsomomsom

demavstår frånfrivilligtinnehavarenbeslag,iregel oavsetttas om
intressantahandlingardet ärförekommerinte. Däremoteller att som

beslagsreglernaformlöst,informationskällor lånas utan attendast som
olikafrånhandlingarfallet medalltframförtyckstillämpas. Det vara

intresseradpolisen intefallsådanaI äreller företag.myndigheter av
information de kandenendastsådana,handlingarna utan geavsom

nöd-hellerdet inteOfta tordeutredningen.förbetydelse varaav
tid,längrenågonunderhandlingarnabehållapolisenförvändigt att
Ut-återlämnas.därefterochkopieraskanhandlingarnaeftersom

polisen,frågan intetagiti avsnitt 5 atthar utanredningen omupp
informationinhämtaborde kunnatvångsmedelsregler,tillämpa samma

Utredningen harbeslag.kan säkrasgällandeenligt rätt genomsom
reglersärskildainföramöjlighetendiskuteratdärvid att omav

bl.a.skulleSådana reglerallmänhet.iinformationinhämtande av
informationinhämtabefogenhetuttryckligpolisenkunna att genomge
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del handlingar, i original eller kopia, från företag, enskildaatt ta av
eller myndigheter. Polisen skulle också kunna fårätt attpersoner ges

del databaserad information eller information bunden tillärav som
något tekniskt medium. Beslagsreglerna skulle under sådanaannat
förhållanden regel inte behöva tillämpas i andra fall då polisenänsom
har intresse få tillgång till originalhandling föratt t.ex. attav en
undersöka förfalskad.den Skulle polisen bara vilja få tillgångärom

informationentill sådan skulle det tillräckligt åberopaattsom vara
bestämmelserna polisens få uppgifter. Utredningenrätt lämnarattom
emellertid inget förslag sådanatill regler, eftersom det inte kan anses
ingå i utredningens uppdrag föreslå så omfattande ändringar detatt av
straffprocessuella Utredningen utgår därför i frånstället detsystemet.
nuvarande vilket bl.a. innebär polisen i vissa fall ärsystemet, att
hänvisad till beslagsreglerna för kunna inhämta informationatt som

förbehövs brottsutredning.en
Utredningen således det borde möjligt för polisenatt attanser vara

få tillgång till information tillämpa beslagsreglerna. Därmedutan att
har emellertid inte tagit ställning till polisen, inom förman om ramen
det nuvarande bör kunna formlöst låna föremålsystemet, mera som
har betydelse bevis eller inforrnationskälla, ellersom som om
beslagsreglerna alltid bör tillämpas i sådana fall. JO har i beslutett
1990-03-19, dnr 27931987 mfl. anfört skall tillämpaatt man
beslagsreglerna under förundersökning att ettom man en anser
föremål bör hand skäletdet det kan ha betydelsetas att antasom av
för utredningen. JO har dock sig kunnaansett acceptera att t.ex.
mindre provbitar brandskadade föremål hand formlöst.tasav om mera
Om omhändertagandet däremot gäller något kan betraktas ettsom som
föremål, det helt eller delvis förstört,även det däremot enligtär ärom
JO fråga åtgärd på vilken beslagsreglerna skall tillämpas. JOom en
har inte anfört några skäl för sin uppfattning beslags-närmare att
reglerna skall tillämpas vid varje tillfälle då det möjligt tillämpaär att

Frågandem. också vilken betydelse det bör haär denattanses som
har föremålet i sin besittning inte har något lämna det tillemot att ut
polisen.

Man kan mycket väl tänka sig den har överlämnat föremålatt som
eller handlingar till polisen, antingen det fråga privatperson,är om en

företag eller myndighet, inte har något anförtro polisenett emot atten
föremålet eller handlingen tid. Det kan emellertid finnas andraen

Ävenintressenter föremåletberörs lämnas innehavarenut.som om om
inte någothar polisen hand egendomen kan det medemot att tar om

till ihänsyn dem övrigt berörs mindre lämpligt polisenattsom vara
inte tillämpar beslagsreglerna. kan också finnasDet andra hinder,

hindrarSekretessregler, handling överlämnas tillt.ex. attsom en
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tillämpas.beslagsreglerna börtalar också förpolisen. Det att
föremålet verk-skäl det kan tveksamtYtterligare ärett att vara om

också denbeslagsreglerna harfrivilligt. tillämpaligen utlämnats Att
kommeromhändertagande utlämnandeochfördelen frågornaatt om

därförslutsats blirUtredningenskvalificerad prövning.under att
brottsutredningundertillämpasbeslagsreglerna bör anserom man en

betydelse förkan haföremålhandsig behöva antasta ett somom
utlämnandet. Sammainställning tillinnehavarensutredningen, oavsett

myndighet överlämnargälla detprincip bör även är en somom
Är då polisensådan situationdet frågatill polisen.handlingar om en

fåpå begäransekretesslagen harkap. 5 §med stöd 15 rätt utattav
handdock formlöst kunnamyndighet, bör polisenuppgifter från taen

börPolisenmyndigheten.eller utlämnashandlingar annat avsomom
föremål frånvärdelösahandkunnaockså formlöst ta t.ex. enom

någons Utredningenkränkerinte därigenombrottsplats rätt.om man
fåkunnapolisen börtagit fråganvidarehar i avsnitt 5.3.1 omupp

oförhindradanfört polisen börochkopiera handlingar, attatt vara
beslagsreglernaOavsetthandlingen i beslag.detgöra att tautan om

någotnaturligtvis alltid sättej, skall polisentillämpas eller
tagitsföremål hardokumentera emot.att ett

handpolisens möjligheteranförtutredningen harVad att taovan om
avseende påhar barabeslagsreglerna,tillämpaföremål utan attom

brott.utredningförha betydelseföremål kansådana ettantas omsom
Är tillämpas,beslagsreglernaförverkandebeslag börfrågandet om

någonkan talaknappastsådansituationeneftersom är att omman
böråterställandebeslagvidhellersammanhanget. Inteifrivillighet
detförekommervissa falltillämpas. Iförfarandeformlöstnågot mera

hatill den rättåterlämnasstöldgods formlöstdock antasatt t.ex. som
informellasådana s.k.utsträckningi vilkenFråganegendomen.till om

avsnittiutredningentillåtaskunnabesittningsrestitutioner bör tar upp
9.3.4.

för beslagFörutsättningarna9.2.2

tillgängligtföremålendastgällande ärenligtkan rättBeslag somavse
beslutkanden danska,rättsordningar,andraför beslag. I t.ex. om

tillgängligt. Underi fråga inteföremålet ärmeddelasbeslag även om
ocksåfalletenskildanödvändigt i detdetförhållanden tasådana är att

skall kunnaförvidtasbehöveråtgärdertill vilkaställning att mansom
kroppsvisitationundersökning ellersärskilt tillföremålet ochfinna om

kundeordningvilkenFråganfå användas.bör anses varasomom
iProcesskommissionen detinföra i svensklämplig rätt togsatt upp av
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förslag sedermera låg till grund för tvångsmedelslagen. Pro-som
cesskommissionen anförde den enskildes intresse skulle skyddasatt
bättre beslag endast kunde föremål tillgängliga förom avse som var
beslag, eftersom beslagsfrågan då kunde bedömas bättre SOU
1926:32 105. finnsDet inget talar för skulle frångåatts. som man
den nuvarande ordningen.

Principen beslag endast kan föremål tillgängligt föratt äravse som
beslag har kommit till visst uttryck i lag, nämligen såvitt galler rättens
beslut beslag. I kap.27 första5 § stycket rättegångsbalkenom
stadgas: Rätten må förordna beslag, företes vid ellerrättenom som
eljest tillgängligt för beslag.är För domstol skall kunnaatt en
besluta beslag måste egendomen i fråga följaktligen finnasom
tillgänglig, i fall hos polisen. Som utredningen har redogjort förvart

gäller emellertid princip också då åklagare eller polismanovan samma
beslutar beslag. Det har i dessa fall dock inte nödvändigtom ansetts

införa särskild bestämmelse egendom fåratt i beslagatten tasom
endast under förutsättning den tillgänglig för beslag.är Dennaatt
princip visserligenär grundläggande betydelse, det intetordeav men

nödvändigt i lagtexten framhålla endast tillgänglig egendomatt attvara
får i beslag. Den särskilda bestämmelsen i 27 kap. första5 §tas
stycket rättegångsbalken bör därför kunna utgå.

I gällande inte skillnadrätt mellan beslaggörs föremålav som
innehas misstänkta föremåloch innehas andra,av t.ex.som av
målsägandc, vittnen eller andra inte har någon anknytningsom annan
till begånget brott de innehar föremålän polisenett att ett som anser

intresse för brottsutredningen. Utredningen inte det,vara av attanser
såvitt gäller bevis- och informationsbeslag, finns anledning att av
integritetshänsyn skärpa kraven för beslag föremål innehasav som av

den misstänkte. finnsän Det inte heller någon anledningannan annan
skillnad mellan beslaggöra hos misstänkta och andraatt personer.

För föremål skall få i beslag fordras enligt gällandeatt ett rätttas
det skäligen kan antagas föremålet antingen har betydelse föratt att

utredningen, berövat någon brottär eller på grund brottärgenom av
förverkat. förslagetl till tvångsmedelslag de allmännaupptog
förutsättningarna för beslag bl.a. det kunde någon deatt attantas av
särskilda beslagsgrunderna förelåg. På inrådan lagrådet skärptesav
emellertid kravet och i tvångsmedelslagen stadgades slutligen att
beslag fick företas endast det kunde skäligen föremålantas att ettom

hade betydelse för utredning brott. Utredningent.ex. ett attom anser
kravet på skälig anledning lämplig avvägningutgör mellanen
integritets- och effektivitetsintressena. Det bör därför stå kvar
oförändrat. Frågan det skäligen kan någon de särskildaattantasom av
beslagsgrunderna föreligger får bedömas bakgrund förhållande-mot av
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enligtanledning antaskäligenskilda fallet. Medi det avses,na
skäligfråga begreppetfunnit ivad utredningenförebild omav

viss styrkaomständigheterfinnas konkretadet skallmisstanke, att av
jfrutredningen avsnittbetydelse förföremålet harpåpekar attsom

4.3.3.

Beslagsförbud9.2.3

bestämmelserfinnsrättegångsbalkenoch 3 §§kap. 2I 27 som
och bl.a.handlingari beslagmöjlighetpolisensinskränker taatt

olika slag.postförsändelser av
innehållade kani beslaghandlingar inteEnligt 2 § får antastas om
uttala sigkap. § kanstöd 36 5vittne med vägrauppgifter ett avsom

förutsättning hand-underendastBeslagsförbudet gäller dock attom.
vittnesskyddsreglerna elleromfattasdeninnehaslingen avavsomav

hänvisas ikap. 5 §gäller. I 36tystnadspliktenförmåntillden vars
stadgari sekretesslagenbestämmelsertill vissaförsta stycket tyst-som

bundensäkerhet. Denrikets ärskydd för bl.a.nadsplikt till avsom
dentillståndvittnetystnadsplikt får inte hörassådan utan av myn-som

Andra stycketuppgiften har inhärntats.verksamhetdighet i avservars
läkare ochadvokater,bl.a.yrkeskategorier,vissatillhörpersoner som
någotvittnenfår hörasinteSådanapsykologer. somomsompersoner

erfarit ide haryrkesutövning elleri derasanförtrotts demhar som
den, tilli lag, ellermedgivetintedärmed, detsamband är varsom

Rättegångsombud,till det.samtyckergäller,tystnadspliktenförmån
vittneninte hörastredje stycketfår enligtförsvararebiträden och som

intefullgörande,uppdragetsföranförtrotts demharvad omsomom
styckenatredjei andra ochvadmedger det. Oavsett sägsparten som

vittna iskyldigaförsvarareandrajjärde stycketdock enligt än attär
i tvâ år.fängelseminimistraffet lägstför vilketangående brott ärmål

såvittvittnesförbudabsolutstycketi femtefinnsFör präster ett avser
samtal.själavârdandeellerbikterfarit underharsådant prästsom en

tystnads-bestämmelsertill vissaslutligenhänvisasstycketI sjätte om
yttrandefrihetsgrundlagen.ochtryckfrihetsförordningenplikt i

hansnågonmisstänkte ochmellan denmeddelandenSkriftliga av
i beslagintemeningenandrakap. 2 §får enligt 27närstående tas om

minimistraffet lägstärbrottsåfrågaintedet attär grovtettom
mellan denmeddelandenskriftligagällerår.fängelse två Detsamma
endastfallgäller i dessaBeslagsförbudetnärstående.misstänktes om

närstående.någon hansellermisstänkteinnehas denhandlingen avav
fanns redan ibeslagsrättenfrånundantagBestämmelser om

tvångs-tillförslagetlagstiftning. ItillförslagProcesskommissionens
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medelslag också bestämmelse beslagsförbud,upptogs enligten om
vilken beslag inte fick läggas på skriftligt meddelande mellan den som
misstänktes för brottet och den vid tiden för meddelandetsom var
hans rättegångsbiträde i saken. Skriftliga meddelanden mellan den
misstänkte och någon hans anhöriga fick inte heller i beslagtasav om
det inte kunde följa minst två års straffarbete på brottet. Detsamma
gällde meddelanden mellan den misstänkte och ämbetsman eller
tjänsteman, läkare eller annan meddelandets innehåll kunde antasom

skyddat tystnadsplikt. Bestämmelsen i tvångsmedelslagenvara av
överensstämde i princip med den bestämmelse finns isom numera
rättegångsbalken. Vissa ändringar företogs dock på förslag av
Processlagberedningen. Bl.a. anknöts bestämmelsen till regeln om
frågeförbud i 36 kap. 5

bestämmelsenI beslagsförbud finns således baraom numera en
hänvisning till regeln frågeförbud, inte någon beskrivning vilkaom av

Ävenskriftliga meddelanden undantagna frånär beslag. detsom om
praktiskt utformaär bestämmelse på det viset, medför detatt detatten

blir svårare få överblick beslagsreglerna.över Föratt polismanatt en
skall kunna få klart för sig handling får i beslag eller ej,tasom en
räcker det således inte han läser bestämmelserna i 27 kap.att
rättegångsbalken. Han måste dessutom vilka inskränkningar iveta
vittnesplikten gäller enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Försom att
han skall kunna få överblick frågeförbudet fordrasöver dessutomen

han har klart för sig vad föreskrivs iatt de bestämmelser isom
tryckfrihetsförordningen,yttrandefrihetsgrundlagen,sekretesslagenoch
kyrkolagen till vilka vittnesbestämmelsen hänvisar. Tillämpningen av
bestämmelsen beslagsförbud skulle enligt utredningens meningom
underlättas försökte undvika hänvisningar till lagstift-om man annan
ning och i stället vilkaräknade handlingar inte får itasupp som

Ävenbeslag. det inte är möjligt helt och hållet undvikaattom
hänvisningar kan i fall återge innehållet i 36 kap. 5§vartman
rättegångsbalken på överskådligt medförDet visserligensätt.ett att
bestämmelsen beslagsförbud blir mycket omfattande,om men
utredningen ändå det nackdelär uppvägsattanser atten som av
bestämmelsen blir lättfattlig. Eftersom bestämmelsenmer om
frågeförbud i 36 kap. 5 § mycket omfattande och förhållandevisär
invecklad, bör dock regeln beslagsförbud delas i fleraom upp
paragrafer för den skall bli så överskådlig möjligt. I principatt som
bör behålla uppdelning i 36 kap. §5 och degöraman samma som
ändringar föranleds det fråga beslagsförbudär och inteattsom av om
förbud vittnesförhör. Dessutom bör finnsdetmot övervägaman om
anledning utvidga eller inskränka beslagsförbudet i förhållande tillatt
frågeförbudet.
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säkerhetför riketsSkydd m.m.

vitt-begränsasrättegångsbalken5 §36 kap.stycketförstaI av
eller 2 §2 kap. 1följdtillden,på detnesplikten sättet att avsom

till vilkenbestämmelsenågonellersekretesslagen§eller 3 kap. 1
fåruppgift, intefår lämnaintelagrumdessai någothänvisas enav

imyndighetfrån dentillstånddennavittnehöras utan varsomsom
innehållerlagrumDeinhämtats.uppgiften harverksamhet som avses

mellanfolkligaSverigesför bl.a.skyddtillsekretessbestämmelser om
rikets§ ochkap. 22säkerhetrikets§,2 kap. 1förbindelser

§.kap. lvalutapolitik 3ochpenningpolitikfinanspolitik,centrala
enligtsekretessomfattasuppgifterinnebärBeslagsförbudet att avsom

intevittnesförhör,vidfår röjasalltså inteochbestämmelserdessa som
handlingarbeslagkännedompolisenstillfår kommaheller avgenom

Beslagsförbudetuppgifter.sådanainnehållakanoch antasannat som
deninnehashandlingarendastnärvarandeföromfattar somavsom
tystnads-för vilkenförmåntillden,ellervittnehörasfårinte som

kunnadock knappasttordehärde fallgäller. Iplikten manavsessom
förförmåntillgällertystnadspliktentala en person.attom

verksamhetmyndighet idendagiFrågeförbudet bryts varsom
uppgiften lärrmastillstånd till ut.harinhämtats,uppgiften har attgett

tilltillståndkanmyndighet attocksåföljerlagregleringenAv att geen
dettordetillståndOmi beslag.handlingarsekretessbelagda tas ges

hand-aktuelladennödvändigtinteregel taemellertid attvarasom
vissamedgermyndighetmyndigheten. När attfrånbeslaglingen i en

tillämpabehövainteregelpolisenbordeuppgifter lämnas ut som
inteochuppgifternavanligtvisdet äreftersombeslagsreglerna,

ocksåvillUtredningenintresseradinfonnationsbäraren är av.mansom
såfunktionsjälvständignågonfyllerbeslagsförbudet inteframhålla att

informationsinhämtande.reglerfinns allmännaintedetlänge om
vissainnehållerhandlingarvisserligenBestämmelsen hindrar att som
dessaintehindrardeni beslag,uppgifter attkänsligasärskilt tas men

kännedom.polisenstillkommernågotpå sättuppgifter annat

Förtroendeförhållanden

ibegränsningarrättegångsbalken§kap. 536stycketAndra avserav
läkare,advokater,gällerDetvittna.skyldighetvissa attpersoners

psykoterapeuterpsykologer,sjuksköterskor,barmnorskor,tandläkare,
kommuner,drivsfamiljerädgivningsbyråervidkuratorer avsomsamt

in-Sammasamfälligheter.kyrkligaellerförsamlingarlandsting,
någon debiträderdengällervittnesplikten ävenskränkning i avsom
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nämnda bestämmelsenDen omfattas fär intenyss personerna. som av
höras vittne något i denna deras yrkesutövning harsom om som
anförtrotts dem eller de i därmed erfaritsamband har detsom om
inte särskilt medgivet i lag eller den till förmån sekretessenär varsom
gäller har samtyckt till det. stycket fårEnligt tredje i 36 kap. 5 §
rättegångsombud, biträden och försvarare inte höras vittnensom om
vad har anförtrotts dem fullgörande.för uppdragets Dettasom
gäller de advokater eller Frägeförbudet kan brytasäroavsett om

medger det. I fjärde stycket finns ytterligare viktigpartenom en
inskränkning i vittnesplikten. Med undantag för försvarare samtligaär
de i andra och tredje styckena skyldiga vittnanämns attpersoner som
i mål angående för föreskrivetbrott, vilket inte lindrigare straffär än
fängelse i två år.

Bestämmelsen beslagsförbud i denna del inte helt lättillgäng-ärom
lig. Det kan bl.a. svårt något anförtrottsharavgöraattvara om en

i hans yrkesutövning eller i verksamhet. Det kanperson annan
också förifrågasättas vad krävs något skall anförtrottattsom anses

svårtDessutom kan det vad uttrycketavgöraatten annan person. vara
syftari samband därmed erfarit egentligen på bl.a. Rättegångs-se

balken I 36:20 22. har också i praxis hävdats bestämmel-Det atts. -
inskränker tordebeslagsrätten ha varit avsikten. Detänsen mer som

finns därför anledning någotredogöra för bakgrunden tillnärmareatt
beslagsförbudet i detta hänseende.

nuvarande bestämmelsen i rättegångsbalken hade före-Den en
gångare Processkommissionen, förslag lågi tvångsmedelslagen. vars

tvângsmedelslagen,till för beslagsförbudet anförde motivgrund i som
till 1926:32 105:bestämmelsen SOU s.

försvararen i brottmålsförfarandetMöjligheten för rättatt
utföra uppgiftsin väsentligen beroende han bemötesär attav
med förtroende den underlättamisstänkte. För attav
försvararens verksamhet har processkommissionen i annat
sammanhang...förordat syfte denbestämmelser, i att
misstänkte försvararen trygghet förhandlaoch skola kunna i

påkallas undantagmed varandra. Ur synpunkt ettsamma
från beslagsrätten innebörd, skriftliga meddelandenattav

må imellan misstänkte försvarareden och hans tagas
beslag.

Även meddelandeni några andra fall böra skriftliga vara
undantagna från beslag. förhållandet under iDetta bör vara
huvudsak förutsättningar, föranleda, vittnes-attsamma som
förhör vittne måstundom bör tillåtet eller att ettvara

vittnesmål. Såsom vid behandlingenavläggavägra att av
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ifrågasättes, bestämmelserskall utvecklas,vittnesbeviset att
detbeträffande sådant,innebördsådan upptagas somav

uppenbara,hans tjänsteplikttjänsteman såsomåligger att
meddelanden till vissafråga förtroligaisamt personer,om

denLikaså skulleoch advokater.läkareexempelvis präster,
vittnesmål.anhörigatilltalades äga vägranärmare

från beslagsreglernasåledesavsiktProcesskommissionens attvar
misstänkte och hansmeddelanden mellan denskriftligaundanta

till vissafrån den misstänktemeddelandenoch förtroligaförsvarare
tvångsme-advokater. Iläkare ochexempelvisandra präster,personer,

meddelandenskriftligabeslagsförbudet tillbegränsadesdelslagen
ellerrättegångsbiträdeoch hansmellan den misstänkte annan person

Vid råttegångsbalkenstystnadsplikt.lagstadgadomfattades avsom
skriftligt meddelandeutmönstrades begreppetinförande ur

hänvisning tillinfördesställetbeslagsförbud. Ibestämmelsen enom
anfördeProcesslagberedningenbeträffande vittnen.frågeförbudet att

skriftliga meddelandenbara ävenborde intestadgandet utanavse
Detta1938:43 324.läkarjournaler SOUhandlingar,andra t.ex. s.

bestämmelsenpropositionen,kommenterades inte iuttalande ommen
föreslagit,Processlagberedningen hadebeslagsförbud kom, attsom

handlingarskriftligameddelanden,bara skriftligaomfatta inte utan
beslagsförbudetemellertid inteFråganhuvud äröver taget. om

nödvändigtvadvidsträcktblivit ärhärigenom har än avsommer
integritetsintresset.tillhänsyn

handlingarfrågan beslagaktualiserades197778 19JOI avoms.
skattebe-bl.a.förundersökning angåendeadvokat. Underhos grovten

misstänktes bostaddenhusrannsakan iåklagarenbeslutadedrägeri om
misstänktesbokföringshandlingar. Denvissaför eftersökande av

Då polismannen,förrättningen.närvarande vidskullehustru somvara
bostadenkom tillhusramisakan, ävenverkställa beslutetskulle varom

Polismannennärvarande.offentlige försvararemisstänktesden
dessförinnan hadehustrumisstänktesdenupplystes straxattom

förvaradeadvokaten,tillhandlingarnade eftersöktaöverlämnat som
lämnabegäranvägradeportfölj. Advokateni sindem utatt

Åklagaren bestämmelsentilldet med hänsynansåghandlingarna. att
advokatenshusrannsakan iföretamöjligt§ intei 27 kap. 2 attvar

bl.a.bedömningfann vid sinJOhandlingarna.portfölj för beslagtaatt
därför omfattadesochadvokatenanförtrottshadehandlingarna avatt

kunnatdärför intebedömningenligt JOzsbeslagsförbudet. hadeDe tas
i beslag.

husrannsakanprövades begäran403rättsfallet NJA 1977I omens.
skullehandlingskriftligeftersökandeföradvokaten S.hos somav en
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Åklagareni beslag. hade anfört syftet med den begärdatas att
husrannsakan polisen skulle söka efter originalet tillattvar en
handling i fotostatkopia åberopats i klient till S.som en process av en ,bankiren L. Handlingen utgjordes kontrakt mellan L ochettav en

hade framkommitDet misstanke denattannan person. om senares
namnteckning på handlingen förfalskad. Originalhandlingenvar
behövdes för polisen skulle kunna undersöka det fanns fog föratt om
misstanken förfalskning. Kopieringen hade utförts på Szs kontorom
och synnerlig anledning förelåg, originalhandlingen förvaradesatt av
S. Tingsrätten ansåg den eftersökta handlingen omfattadesatt av
beslagsförbudet och lämnade därför begäran husrannsakan utanom
bifall. Hovrätten lämnade besvären bifall. Högsta domstolenutan
konstaterade inledningsvis underskriftäven handling äratt en en en
del innehållet i handlingen och handlingen inte kundeattav anses
undantagen från tillämpningen beslagsförbudet det skälet detattav av
inte fråga handlingens innehåll. Högsta domstolen anfördevar om
vidare:

Fråga uppstår emellertid härefter, handlingen börom anses
sådant slag undantagsbestämmelsen i § första2attvara av

punkten nämnda kapitel bör tillämpas på den. vissI
anslutning till i målet åberopat, professor OlofPerett av
Ekelöf författat utlåtande kunde hävdas bestämmelsen,att

där skriftligtalas handling begränsning,trots att utanom
borde få skriftliggälla handling sådanänannan som vore
betrakta meddelande från klienten till advokatenatt ettsom

eller i allt fall upprättad sambandi med och föranleddvore
klientens kontakt med advokaten. Handling vilkenav

tillkommit före klientens kontakt med advokaten eller i varje
fall oberoende därav, skulle falla tillämpningsom-in under
rådet. Bestämmelsens ändamål måste nämligen attanses vara
skydda förhållandet mellan ochklient advokat. Detta
ändamål främjades beslag förhindrades beträffandeattav
handling sistnämnda slag. beakta vidare följande.Attav vore
Innan handlingen klienten överlämnades till advokaten,av

den åtkomlig för beslag hos klienten själv. Om den,vore
sedan advokaten fått den i återlämnadessin besittning, till
klienten, skulle tillämpning stadgandet medföra, beslagattav
dåmera kunde ske hos klienten. Ett sådant resultatens
måste, enligt Ekelöf, betraktas orimligt.som

Starkt sakligt fog måste föreligga för denanses upp-
fattning här återges. Antagas måste undantagsregelnattsom
i 27 kap. § enligt2 sin lydelse kommit bli betydligt vid-att
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ändamålet tillgodoseföranledessträcktare än attsom av
mellan advokat ochi förhållandetbehovet sekretessav

särskilt frågaHinder får dockklient. är ettomsom-
tvångs-för enskildtill skyddstadgande givet motperson

sidafrån det allmännas rätts-ingripande möta motanses en-
ordalydelse.strid med stadgandetstillämpning i

anförts bör, domstolarnasålundaPå grund vad somav
husrannsakan därmed hellertillåtas ochfunnit, beslaget

kunna ske.

handlingarhade vissa röranderättsfall, 1990 537,NJAI ett annat s.
Innehavareni advokatbyrås lokaler.aktiebolag tagits i beslagett aven

ansågdomstolenstyrelseledamot i bolaget. Högstaadvokatbyrån var
anförtrotts advokaten i hanshadet kundehandlingarna trotsatt anses

beslagsför-omfattadesmedförde deadvokat, vilketegenskap att avav
domstolengrundat. Högstadärför inte lagligenbudet. Beslaget var

bolagetsammanhangetbetydelse ikundepåpekade detatt omvara av
Även karaktär kundehandlingarnaseller inte.advokatens klientvar

domstolen det bordeanfördeSlutligen Högstabehöva beaktas. att vara
sidabevisning från advokatensmåtttillräckligt med blygsamtett av

handlingpåståendeskulle kunna godtaför attettatt enomman
beslagsförbudet.omfattas av

TvångsmedelbetänkandeTvångsmedelskommittén föreslog i sitt -
bestämmelsen i 27 kap. 2 §SOU 1984:54Anonymitet Integritet att-

efterskullebeslagsfrågan i ställetoch avgörasupphävasskulle att en
vissa1988892124fallet. Ii det enskildaintresseavvägning omprop.

anledningdepartementschefen meduttalade36tvångsmedelsfrågor s.
i vissai kap. 2§regleringen 27den nuvarandeförslaget attav

från sakligmedföra begränsningarkundespeciella situationer som
Departementschefenlångtgående.alltförförefallasynpunkt kunde

undantagsfallipraktiken baradet iansåg emellertid extremaatt var
samtidigtproblem,upphov tillordningennuvarandeden somgavsom

till beslagmöjlighetvidgadsvårt konstrueradet utan attatt envar
rättssäkerhetsintres-med viktigai konfliktkommasamtidigt riskera att

något förslag tilldärför inte framladeDepartementschefensen.
anmärkas dekanavseendet. Detregler i det härändrade att en av
särskilt yttrande hadeTvångsmedelskommittén iisakkunniga ett

visserligen borde2 §beslagsförbudet i 27 kap.anfört 291s. att
vad Högstabeaktandemedborde ändrasbehållas, detatt avmen

sådantoch på1977 403rättsfallet NJAhade anfört idomstolen etts.
missbrukas,inte kundebestämmelserna attsätt t.ex.att genom en

undan-i syfteadvokat enbartmaterial till sinöverlämnar attperson
granskning.från myndigheternasmaterialethålla
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Även det inte finns fler refererade rättsfall berör fråganom som om
beslag handlingar hos advokat, kan det inte tolkas det inteattav som
skulle finnas behov företa husrannsakan hos advokater ochett attav
beslagta handlingar har anförtrotts advokater klienter. Tvärtomsom av
torde det enligt vad finnasutredningen erfarit behov sådanaav
åtgärder i betydligt omfattning vad departementschefenstörre än antog
i den nämnda propositionen. Som exempel det kan nämnasettovan

fall återges i beslut Riksåklagaren med anledningett ettsom av av
ÅDklagomål åklagare beslut 1993-05-07, dnr 112-93.mot en

ÅklagarenFallet gällde åtal förS. bl.a. bedrägeri.ett mot grovt
hade åberopat vittne för styrka S. hade vissaupprättatett att att
handlingar först år vad han hade påstått. Däremot hadeänett senare
åklagaren inte tillgång till originalhandlingarna, förgävesvilka man
hade sökt efter. Dessutom hade framgång sökt efterutanman
aktieboken i företag, uppenbarligen för utreda S. hadeett att om
överlåtit aktier på det han hade påstått. Under huvudförhandlingensätt
upplyste försvararen han hade originalet till åtminstoneatt aven
handlingarna. Försvararen visade också originalet för åklagaren.upp
Åklagaren beslutade handlingen i beslag, försvararensatt ta trots

Försvararen upplyste förhandlingenunder hanprotester. attsenare
Åklagarenockså hade aktieboken.tillgång till beslutade denävenatt ta

i beslag från försvararensoch hämtade den Tingsrättenbord.
fastställde båda beslagen.dag de Det visade sig tekniskvidsamma
undersökning den beslagtagna originalhandlingen den inte kundeattav
ha vid den tidpunkt hade påstått och S. dömdesupprättats av
tingsrätten för bedrägeri.bl.a. Kort efter tingsrättens dom hävdegrovt

originalhandlingen,hovrätten beslaget på eftersom den enligt hovrät-
beslagsförbudet.mening omfattades påBeslaget aktiebokentens av

hade tidigare hävts åklagaren och prövades därför inte hovrät-av av
ten.

Detta exempel visar påenligt utredningens mening övertygandeett
beslagsförbudet, anförde i rättsfalletHögsta domstolensätt att som

NJA 1977 403, har kommit betydligtbli vidsträcktare änatts. som
förkrävs behovet sekretess i förhållandet mellan advokat ochatt av

klient skall kunna tillgodoses. Enligt utredningens uppfattning bör
beslagsförbudet inte utformat på sådant kansätt attettvara en person
undanhålla bokföringshandlingar och material från myndig-annat
heternas granskning överlämna materialet till sin advokat.attgenom
Beslagsförbudet bör därför ändras i denna del och sådant sättett att
det inte går längre för förtroendeför-vad krävs skyddaän attsom
hållandet mellan advokaten beslagsför-och hans klient. Frågan är om
budet bör ändras såvitt innehållerhandlingar ochäven annatavser som
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anförtrotts någon i sådan yrkeska-uppgifter harsom annan person en
tegori i andra stycket 36 kap. 5nämns avsom

för ifall utredningen har redogjort tidigare detta avsnittDe som
Ävenbeslag handlingar hos advokater.handlar uteslutande omom av

betydelse förskulle kunna överlämna materialmisstänkt enaven
han kontakttill eller psykolog harbrottsutredning präst en somen

tveksamt materialet därmed skulle kunnamed, detär ansesom
omfattas beslagsför-på det krävs för det skallanförtrott sätt att avsom

till handlingarnas karaktär.budet. Frågan torde få med hänsynavgöras
fall inte anförtrottBokföringsmaterial torde i kunna prästvart enanses

den uppgift vederbörande hareller psykolog med hänsyn till somen
förhållakanskeförhållande till misstänkte. Annorlunda kan deti den

gällafall bör reglersig med komprometterande brev. Iett vart samma
andratystnadsplikt enligtbefattningshavare harför samtliga som

Även visat sig finnas behovdet inte harstycket i 36 kap. 5 avom
advokater, börförhållande till andraändra beslagsförbudet i änatt

m.fl.psykologer Detdärför omfatta läkare,ändringarna präster,även
det möjligtavsikten med ändringarna intepåpekasbör är göraattatt

innehåller skyddsvärdahandlingarför polisen beslagtaatt som
det intebegränsa beslagsförbudet såuppgifter, endast attutan att

sådana uppgifter.omfattar något änannat
beslagsförbud medförefalla lämpligt utformaDet kan ettatt
uppgifter skallanförtroddautgångspunkt från det endast äratt som

redogörel-granskning. Som framgårfrån myndigheternasundantas av
misstänkshandlingaremellertid visat sigför praxis har det att somsen

anförtrosbevis kanhar betydelseförfalskade och ensomsomvara
Även bokföringshandlingarfråndärmed undantas beslag.advokat och

frånfredasmed resultat deanförtros advokatkunna attenanses
någoninte finnssådana handlingar detbeslag. justDet är som

till denbeslagsförbud. Med hänsynanledning skydda ettatt genom
beslagsförbudet inteanförtro fått i praxis, börbegreppet hartolkning

anförtrodda uppgifterfrån detformuleras med utgångspunkt äratt som
påi stället beskrivasuppgifterna börskyddas. skyddsvärdaskall De

något sätt.annat
i kap. 2 §bestämmelsen 27för inte ändraskälenSom ett attav

svårt1988892124 detdepartementschefen ianförde attatt varprop.
riskerasamtidigtbeslagvidgad möjlighet tillkonstruera attutan atten

andraIviktiga rättssäkerhetsintressen.konflikt medkomma i
långt-emellertid mindreharden svenskarättsordningar än ettman

beslagsförbudet begränsat tillbeslagsförbud. Danmarkgående I är
sådant vittne kanmeddelanden, innehåll vägraskriftliga är att ettvars

endast detgäller dessutomBeslagsförbudetuttala sig det.att omom
misstänkte ochmeddelande mellan denfrågaär ett person somenom
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enligt dessa regler inte skyldig vittna handlingenär att samt om
innehas den sistnämnde. frågaDet kan läkare,präst,av vara om en en

advokat eller någon tystnadsplikt i offentlig tjänst.har Omen som
denne misstänkt för delaktighet i brottet faller beslagsförbudetär
emellertid bort. Finns handlingen hos den misstänkte kan den också

i beslag. danska föreslåsDe reglerna emellertid ändrade. 1tas
Strafferetsplejeudvalgets betänkande beslaglaâggelse editionom og
under efterforskning betzenkning 1223, 1991 föreslås såledesnr.
bl.a. det hos inte skyldig vittna inte skall fåäratt atten person som

i beslag sig skriftliga meddelanden mellan honom denochtas vare
misstänkte eller dennes lignende vedrørende den mistzenk-notater og

föreslåste. Som nyhet också inte heller hos den miss-atten man
tänkte skall få i beslag skriftliga meddelanden och liknandeta som
härrör från inte skyldig vittna.är atten person som

finskaDe reglerna i detta avseende i allt väsentligtöverensstämmer
med svenska. De norska bestämmelserna beslagsförbud innebär attom
beslag inte får dokumenterläggas eller hvis inholdannet ett
vittne med stöd andra regler i straffeprosessloven kan vägra attav
uttala sig Beslagsförbudet gäller endast dokument eller liknandeom.

innehas kanden sig eller den tillvägra yttrasom av som av vars
förmån tystnadsplikt Vadgäller. särskilt intresse i det härärsom av
sammanhanget den tystnadsplikt gäller för advokater,är präster,som
försvarare, äktenskapsmedlare,läkare, psykologer, apotekare,

sjuksköterskof.barnmorskor och Dessa tystnadsplikt kanpersoners
brytas den till förmånmed samtycke sekretessen gäller.varsav

vittnesmålet krävsDetsamma gäller för förhindraatt attom en
oskyldig för Beslagsförbudetdöms brottet. gäller inte heller för

inneholder betroelserdokumenter eller mellomannet som personer
medskyldigemistenkt for å i det straffbare forhold.som er vare

har i ocksåMan praxis handlingar hos advokatgodtagit beslag enav
konkursförvaltare företrädare misstänktför bolag,ettsom var vars var

för skattebrott, vilket i åklagaressvensk torde ochrätt motsvaras av
polismyndigheters konkurslagen få tillgångenligt 17 kap. §rätt 7att

allatill handlingar konkursbo och kan upplysningrör ettsom som ge
huruvida gäldenären kan ha skyldig till brottsligtgjort sigom

förfarande.
För beslagsförbudet omfattandeinte skall bli vadänatt mer som

förkrävs skydda förtroendeförhållandet mellan den misstänkte ochatt

1 Andra har mottagit förtroenden själavârd, socialt hjälparbete ellerundersom
liknande verksamhet kan befrias från vittnesplikt. Ett beslut vittnesbe-rättenav om
frielse tillämpliga.reglerna beslagsförbudgör även om
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tillbaka gällde enligthans advokat skulle kunna till vadman som
skulle således kunna inskränka beslagsför-tvângsmedelslagen. Man

skriftliga meddelanden mellan den misstänkte och hansbudet till t.ex.
förtroliga meddelanden. emellertidadvokat eller andra Det är

skyddsvärda uppgifteruppenbart det kan finnas vissa känsliga ochatt
i meddelanden mellan Det kaninte parterna. t.ex.tas varasom upp

vad klienten har vidfråga advokatens anteckningar sagt ettomom
i samband medsammanträde eller advokatens iakttagelser ettegna

jämförassammanträde. Sådana anteckningar kan medsådant närmast
framhöll exempelläkarjournaler, vilka Processlagberedningen som

beslagsförbudet i tvångsme-handling inte hade omfattatssom aven
före-borde omfattas det i rättegångsbalkendelslagen, som avmen

beslagsförbudet skall fylla den avseddabeslagsförbudet. Förslagna att
mellan denfunktionen måste därför omfatta meddelandendet änmer

förslagetadvokat eller läkare. I det danskamisstänkte och t.ex. enen
meddelandenomfattas både skriftligatill reformerade beslagsregler

advokat dennesmisstänkte och hansmellan den notatersamtt.ex. og
uttryck vidgar visserligenden mistaznkte . Dettalignende vedrørende

träffarmedför ändå det barabeslagsförbudet något, att an-men
uppgifter måsteskriftlig fonn. Sammaoch liknande iteckningar

skriftligideemellertid lika skyddsvärda, oavsett upptasomanses
avlyssnas eller påform de bara kan läsas,form eller i sådan annatatt

läkarehjälpmedel. Omhjälp något teknisktuppfattas medsätt enav
utskrift, bör bandetband förin journalanteckningarhar talat senare

omfattabeslagsförbudetfå i beslag. Likaså börsåledes inte t.ex.tas
samtal med klienten.anteckningar frånmed advokatsdiskett etten en

kanomfatta dels sådantdärför i fallBeslagsförbudet bör vart som
misstänkte ochmellan deninnehålla meddelanden t.ex.antas en

föranlettsharoch liknandeadvokat, dels anteckningar avsom
den misstänkte.advokatens kontakter med

meddelandenhindrar inteinskränkning i beslagsrättenEn sådan att
i beslag. Enmisstänkteadvokat och någon denmellan än tasannanen

skullepatient misstänktebeträffande någon denläkarjournal änannan
naturligtvisordning kanbeslag. En sådanockså kunna idärmed tas
uttalade sig1977 403Då domstolen i NJAHögstainte accepteras. s.

domstolen inteutformat gjordebeslagsförbudet bordehur varaom
misstänkte ochmeddelanden mellan denskillnad mellanheller någon

andraoch hansmeddelanden mellan advokatenadvokat ochhans
intebeslagsförbudetanförde i ställetdomstolenklienter. Högsta att

betraktahandling sådanskriftligborde få gälla än attsom varannan
i allt falladvokaten ellerfrån klienten tillmeddelandeett voresom

kontakt medföranledd klientenssamband med ellerupprättad i av
tordeadvokatoch hansmeddelande mellanadvokaten. Ett personen
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för utredningundantagsfall ha betydelseemellertid endast i ettom
begått. Man kanmisstänks hanågon klientenbrott änannansom

förmisstänkseller läkarefall då advokatemellertid tänka sig attenen
detvilketbrottslighet,form ekonomisk görbegått någonha attav

förjournalerellerigenom klienthandlingaranledning gåfinns attatt
därförbörhaft. Manmisstänkte harinkomster denutreda vilka

någon riskdet inte finnssådantbeslagsförbudet påutforma sätt attett
brottsutred-vidförtroende röjslämnats iuppgifter harför att ensom

lämpliguppgiften. Enden har lämnatnågonning änmot somannan
omfatta sådantbeslagsförbudetlåtaskulle kunnaavgränsning attvara

och be-mellaninnehålla meddelandenkan antas enpersonensom
eller dennesandra stycketi 36 kap. 5 §fattningshavare an-avsessom

befattningshavarensföranlettsharliknandeteckningar och avsom
gällermed vadanlitat honom. I likhethardenkontakt med somsom

innehassådantomfattabeslagsförbudet endastför närvarande, bör som
ellerandra stycket36 kap. §i 5befattningshavare avsessomav en

bör fallaBeslagsförbudetgäller.beslagsförbudetförmåntillden vars
uppgiftenröjabefattningshavaren fårmedgivet i lagdetbort är attom
gäller harbeslagsförbudetförmånden tillvittnesförhör,under varsom

för vilket intefråga brott ärdetbeslaget ellersamtyckt till är omom
falletsistnämndai två år. I detstraff fängelseföreskrivet lindrigare än

ocksåförundantag advokat ärnärvarandeliksom för görasbör som
detåterkommer till nedan.Utredningenförsvarare.

ellerbeslagsförbudet dokumenteromfattar inte annetI norsk rätt
for åmistenktmellominneholder betroelser personer ersomsom

bestämmelser-svenskaforhold . Destraffbarei detmedskyldigevare
advokatfallför detbeslagemellertidhindrar även att t.ex. enna

i dettaBeslagsförbudetklientens brott.i ärdelaktighetmisstänks för
skyddmisstänktestill den intressehänsynmotiveratavseende avav

såledesuppgifter. harintegritetskänsliga Det attför vissa ansetts
tillhänsyntillbakai viss män bör ståeffektivitetsintresset av

därför böroch liknandemeddelandenoch vissaintegritetsintresset att
för integritetenskyddfrån beslagsrätten.undantagna Intresset avvara

anförtrottmisstänkte hardendenlikaär stort, oavsett om person som
förtalareller ej. Detför delaktighet i brottetmisstänkastill kansig

tvåmellanmeddelandenbör omfattabeslagsförbudet även personeratt
Å sidan kanandragärning.för delaktighet imisstänktaär sammasom

har miss-omständighetersådanamisstänkta underhävda deattman
beslagsförbudetförtroendeförhållandetfördet skyddbrukat gersom

Utred-skyddsvärda.dem därför intemeddelanden mellan äroch att
bestämmelserinföraförunderlaginte finnsdetningen attatt nuanser

de norska.liknande
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Det bör avslutningsvis påpekas beslagsförbudet kommeratt att
ofullständigt skydd förutgöra integritetskänsliga uppgifter så längeett

det inte finns några allmänna regler polisens befogenhet attom
Äveninhämta information under brottsutredning. polisenen om

således skulle förhindrad i beslag diskett med känsligatt tavara en
information finns det inget lagligt förbud för polisen i sambandatt
med husrannsakan del informationen läsata atten av genom
dataskärmen eller utskrift. Om skriftlig handlingatt tagenom en en
faller under beslagsförbudet torde polisen dessutom oförhindradvara

kopiera handlingen och det få kännedom handlingenssättetatt om
innehåll, det kommer i konflikt med beslagsförbudet.utan att

Rättegångsombud, biträden försvarareoch

Enligt tredje stycket i 36 kap. §5 gäller särskilda bestämmelser
beträffande sådant har anförtrotts rättegångsombud, biträdeett ettsom
eller försvarare för uppdragets fullgörande Sådana. uppgifter fåren
inte lämnas vid vittnesförhör medger det.änut annat partenom

försvarareAnnan dock enligt 36 kap.än 5 § fjärdeär stycket skyldig
vittna i mål brott för vilket inte föreskrivet lindrigare straffatt ärom
fängelse i två år.än Bestämmelsen medför vissa uppgifter äratt

skyddade de har anförtrotts ombud,även biträde eller försvarareom
inte advokat eller omfattasär andra stycket i 36 kap.som annars av

5 För i viss mån skydda uppgifter i förtroende har lämnatsatt som
till ombud, biträde eller försvarare inte advokat börär med-som
delanden från klienten till sådan med anledningen person av upp-
draget inte heller fortsättningsvis få i beslag klientenäntas annat om
medger det. Det torde i vad gäller förstort sett motsvara som
närvarande, bortsett från det inte det möjligt för klientengöratt att
anförtro biträdet handlingar olika slag. Beslagsförbudet bör i dessaav
fall inte lika vidsträckt då det gäller advokater och börvara som
därför inte omfatta biträdets anteckningar och liknande.

Undantag från beslagsförbud vid allvarliga brott

Bestämmelsen i 36 kap. 5 § tredje stycket tillämplig ocksåär om en
advokat ombud eller försvarare. I sådana fallär kan bestämmelsen
emellertid medföra tolkningssvårigheter brottsutredningen gällerom

så allvarligt brott minimistraffet fängelse två år.i Welamsonärett att
har hävdat försvarare vid så brott bara kan åberopa denatt en grova
begränsade sekretess gäller enligt tredje stycket. Försvararensom
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hardetsåledes skyldig vittna änskulle annatatt somomvara
enligtgällerfullgörande. Detföranförtrotts honom uppdragets

295. I1962TSAförsvararen advokatWelamson äräven s.om
advokatocksåförsvarare ärhävdas däremotEkelöf-Boman att somen

styckenaf,tredjeochenligt andratystnadsplikt bådeåberopakan
vittnaskyldigintehuvudmedför han ärvilket över atttagetatt om

hanyrkesutövning elleri hansanförtrotts honomharsådant somsom
vilketförgäller brottdeterfarit, intedärmed hari samband ettens om

meningarsåledes deladerådertvå års fängelse. Detminimistraffet är
skall tolkas.styckenatredje och fjärde§hur 36 kap. 5om

tolkas,§ börfrågeförbudet i 36 kap. 5ställning till hurUtan att ta
besvärligtsynnerligenkan bliframhålla detändåvill utredningen att

ocksåförsvararehoshandling får i beslagavgöra tas somatt enom en
vid misstanketillåtertolkningsmodellernaadvokat. Ingen attär manav

kanhandlingbeslagtarallvarligt brottmycket antassomett enomens
anförtrotts denfullgörande haruppdragetsföruppgifterinnehålla som

Om dettredje stycket.36 kap. §5försvarareoffentligemisstänktes
uppgifterinnehålla sådanainte kanhandlingfråga antasär somom en

vidi beslagkunnaWelamsonsmed synsätt,handlingen,skulle tas
årsminst tvåföreskrivetdetför vilketbrott ärmisstanke ettom

ändåhandlingenmedföradäremotskulleEkelöfs tolkningfängelse. att
uppgift vadinnehållakundedenfick i beslaginte antas omtas om

erfarithadeuppdragutförande sittmedsambandiförsvararen av
stycket.§ andra36 kap. 5

frånadvokats anteckningar ettUtredningen t.ex.att enanser
skydd,omfattasklient börmed oavsettSammanträffande sammaaven

biträttellerför klientenförsvarareadvokaten har uppträtt somom
för intetalar görIntegritetshänsynpå attklienten sätt. manannat

omfattadärförBeslagsförbudet börhänseende.i dettaskillnadnågon
ochmellanmeddelandeninnehållakansådant personantas ensom
förförsvararevaritskulle haocksåadvokatenadvokat,hans även om

liknandeochanteckningargälla advokatensbörDetsammaklienten.
misstankeVidmed klienten.kontaktadvokatensföranlettshar avsom

beslagsför-börfängelseårsminst tvåföreskrivetför vilketbrott ärom
fall börsådanaIgäller försvarare.såvittfallabudet bort, utom

mellanmeddelandenomfattaföljaktligen endastbeslagsförbudet
liknandeochanteckningarförsvararensförsvararenochklienten samt

klienten.medkontaktförsvararensföranlettshar avsom

2 175,6 uppl.fjärde häftet,Rättegång, notRobert Boman,Ekelöf ochPer Olof s.
IV.36 cit. Rättegång
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Då det gäller försvarare inte advokat bör beslagsförbudet,ärsom
enligt vad utredningen har anfört endast omfatta meddelandenovan,
från klienten försvararentill med anledning uppdraget. Detsammaav
bör enligt utredningens förslag gälla rättegångsbiträdenäven samt
ombud inte advokat. Vid misstanke så allvarligtär brottettsom om

minimistraffet fängelse i två år ellerär bör beslagsförbudetatt mer
falla bort, såvitt gäller meddelanden från klient tillutom en en
försvarare med anledning uppdraget.av

kanDet i och för sig finnas anledning detöverväga äratt om
lämpligt låta beslagsförbudet falla bort i mål brott medatt om
straffminimum två år eller bör dras någonöver gränsenom annan-

Utredningen emellertid inte det finns frångåskälstans. att attanser
vad gäller för närvarande lagrådetsse och departementschefenssom
uttalanden i 1942:5 223 och 518 f..prop. s.

Statistikuppgijier

I andra stycket 36 kap. § finns år5 sedan 1985 bestämmelseav en om
vittnesförhör inte får hållas med den till följd 9 kap. 4 §att som av

sekretesslagen inte får lämna uppgifter där, detänannatsom avses om
medgivet i lag eller den till förmånär sekretessen gällervars

samtycker till det prop. 198485:133. 9 kap. 4§ sekretesslagen
gäller sekretess i sådan särskild verksamhet hos myndighet som avser
framställning statistik i den utsträckning regeringen före-samt,av
skriver det, i därmed jämförbar undersökning, utförsannan som av
myndighet, för uppgift enskilds personliga eller ekonomiskasom avser
förhållanden och kan hänföras till den enskilde. Uppgift isom
företagsregister, uppgift avliden, uppgift behövs försom avser som
forskningsändamål, uppgift personal och lönestatistik ochsom avser
uppgift, inte identitetsbeteckning ellersom genom namn, annan
därmed jämförbart förhållande direkt hänförlig till den enskilde, fårär
enligt bestämmelsen i sekretesslagen dock lämnas det står klartut, om

uppgiften kan röjas den uppgiften eller någonröratt utan att som
honom närstående lider skada.

Det kan i för ifrågasättasoch sig det hänsyn till integritetsin-om av
nödvändigt förbjuda beslagär handlingar kantresset att antasav som

innehålla sekretessbelagda statistikuppgifter. de flesta fallI torde det
ändå inte möjligt beslagta handling innehållande sekretess-attvara en
belagda statistiska uppgifter, eftersom skälen för sådan åtgärden
sannolikt inte skulle kunna det intrång eller iuppvägaanses men
övrigt åtgärden skulle innebära för de enskilda. Proportionali-som
tetsprincipen torde således tillräckligt skydd för integritetenutgöra ett
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bestämmelsendel. Dåbeslagsförbudet i dennamedi de fall som avses
tillämpligbliden skulledet dessutom§ infördesi 36 kap. 5 attantogs
emellertidDepartementschefen ansågundantagsfall.iendast yttersta

till allmänhetenshänsynbefogadbestämmelsen dettrotsatt avvar
hänsynuppgifter statistik. Medförförtroende för dem emottarsom

beslagtaförbudetändringutredningen ingenföreslårhärtill attav
andraförbudet börpå så ävenmaterial,statistiskt sättän attannat avse

skriftliga handlingar.informationsbärare än

själavårdBikt och

förtystnadspliktbestämmelsestycket finns§ femte36 kap. 5I omen
kyrkolagen,till 36 kap.hänvisningfinns detdet förstaFörpräster. en

detvigts tillordning harkyrkansi Svenskavilken denenligt som
uppgifterfrågatystnadsplikt iharkyrkliga ämbetet präst somomsom

samtal. Isjälavårdandebikt ellererfarit underharhan eller hon
någotinomdenföreskrivs vidare36 kap. 5 § annat trossam-att som

intarsamfundi sådantdenellersvenska kyrkanfund prästärän som
något hanvittneinte hörasställning fårmotsvarande somomsom

Tystnads-samtal.själavårdandebikt ellererfarit underhareller hon
tillsiganförtrottden harinnebärabsolut, vilketplikten är att ensom

olikaihartystnadsplikten. Detfrånlösa denneinte kanpräst
sig tillanförtrottharinte densammanhang diskuterats ensomom

tystnadsplikten ochfrånmedge undantagkunnaockså bordepräst om
Fråganvid brott.falla borteventuellt bordetystnadsplikten omgrova

någotemellertid inteborde ändrasavseendei något ärvittnesreglerna
frågeförbudetSå längei uppdragutredningen har överväga.attsom

också bördelbeslagsförbudet i dennautredningenabsolutär attanser
dettilltagit ställningintedärförUtredningen harabsolut. omvara

beslagsförbudet.skäl ändrafinns att

Meddelarskyddet

Bestämmelsentill år 1977.lades36 kap. 5 §isista stycketNäst
tryckfrihetsför-§kap. 3tystnadsplikt enligt 3hardeninnebär att som

får hörasinteyttrandefrihetsförordningen§kap. 3eller 2ordningen
i dentystnadsplikten änförhållanden annatvittne avsersomomsom

paragraferna.nyssnämndaframgår deutsträckning avsom
bestämmelserinnehållertryckfrihetsförordningen3 §3 kap. om

bestämmel-motsvarandemeddelarfrihetenskydd förtystnadsplikt till
ljudupptagningar iochfilmerbeträffande radioprogram,finnsser
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yttrandefrihetsgrundlagen. Tystnadsplikten emellertid inteär
oinskränkt. Den gäller inte den till förmån tystnads-t.ex. om vars
plikten gäller har samtyckt till hans identitet röjs 3 § andra stycketatt
1 eller det sig vissarör brott rikets säkerhet 3 §motom om grova
andra stycket 2. Det vidare undantag från tystnadsplikten förgörs
utredning uppsåtligt oriktigt utlämnande hemlig allmän handlingom av
och uppsåtligt åsidosättande tystnadsplikt. Tystnadsplikten viker iav

falldetta emellertid bara vid förhandling finnerrätten detom
erforderligt uppgift lämnas, huruvida den tilltalad elleratt ärsom
skäligen misstänkt för den brottsliga gärningen har lämnat med-
delandet eller medverkat framställningentill 3 § andra stycket 4.
Tystnadsplikten gäller inte heller i den mån domstol i fallannat av
hänsyn till allmänt eller enskilt intresse finner det synnerligett vara av
vikt uppgift identiteten lämnas vid vittnesförhör eller förhöratt om
med under sanningsförsäkran 3 § andra stycket 5.parten

Tystnadsplikten i 3 kap. 4 § allmänt frågeförbudmotsvaras ettav
för åklagarepolis, och andra myndigheter. Bestämmelsen innebär att
det tillåtet efterforska författare ellerär meddelare endast detatt en om
behövs för skall kunna ingripa honom enligt tryckfrihets-att motman
förordningen. efterforskningOm får förekomma skall den i 3 §
angivna tystnadsplikten beaktas. En misstänks för att t.ex.person som
ha gjort sig skyldig till brott rikets säkerhet får därförett grovt mot

Ärefterforskas, frågor under polisförhör. det däremott.ex. ettgenom
fråga något de undantag från tystnadsplikten inämnsom av som
3 kap. 3 § andra stycket får efterforskande4 eller 5 frågor inte ställas
under polisförhör, eftersom tystnadsplikten i dessa fall kan brytas
endast vid förhandling i domstol, under vittnesförhör eller förhör
under sanningsförsäkran. Frågeförbudet innebär också polis ochatt
åklagare inte kan använda tvångsmedel för komma uppgifter hosatt
dem för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § andra stycket 4 och

tryckfrihetsförordningen.5 Innehåller skriftlig handlingen en
anonymitetsskyddad uppgift direkt utredningenbetydelse förärsom av

brottet, får åklagaren i stället för handlingen i beslag försökaatt taom
få tillstånd fåtill fram uppgiftenrättens vid vittnesförhör prop.att
1988892124 35. Beslagsförbudet således i viss mån följdärs. en av
frågeförbudet i tryckfrihetsförordningen. För inte skall riskeraatt man

anonymitetsskyddade uppgifter röjs omfattar beslagsförbudet dockatt
inte bara handlingar bevisligen innehåller skyddade uppgifter,som

också sådana kan innehålla anonymitetsskyddadeutan antassom
uppgifter. Utredningen inte det finns skäl ändra beslags-att attanser
förbudet i denna del det bör omfattasätt än även änannat att annat
skriftliga handlingar.
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Tolkhjälp

inte får höraskap. 5i 36enligt vadnågon, sägsOm somsom
ifår enligt sista stycketförhållande,visstvittne ett sammaom

underdenmedvittnesförhörhellerparagraf inte äga somrum
Beslagsför-översättning.tolkning ellermedtystnadsplikt har biträtt

styckenade tidigareförbudet enligtdeleni härbudet medför den att
ochanteckningari beslagkringgåsinte kan annatatt tarmangenom

tolk.från en
beslagsför-olikaomfattas debörochhandlingarDe annat avsom

information. Omskyddsvärdinnehålla visskanbuden deär antassom
skydds-för sigi ochkaraktär densådaninformationen har att anses

denskyddsintresse,naturligtvishar denvärd, oavsett omsamma
ellerhar översättarehandlingframgår upprättats avav ensomenav

Utredningenvid samtal.har förttolkanteckningar attett anserensom
sådantutformas påbeslagsförbuden bör sättnämnda attde tidigare ett
meddelandenvissa angivnainnehållaomfattar sådant kande antassom

handlingaromfattarformuleringsådan ävenuppgifter. Eneller t.ex.
någondärför intebehövsDethar översättare.upprättats avsom

36 kap. 5stycket isistabestämmelsesärskild motsvararsom
föreskrivasbeslagsförbudende olikabeträffande attbör detDäremot

deninnehashandlingar ochsådanaomfattarde annatäven somavsom
översättning.ellermed tolkningbiträtttystnadsplikt harunder

Närstående

integift medvariteller har3 § den partEnligt 36 kap. ärär ensom
elleridengäller är rättDetsammaskyldig vittna. upp-att som
i detellersyskoneller ärsvågerlageller ärnedstigande släktskap

syskon,andresgift med denvariteller harsvågerlag den äratt ene
Frågeförbudetnärstående.på liknande äreller sätt partensom

meningen.andra2 §i 27 kap.beslagsförbudettmotsvaras av
misstänktemellan denmeddelandenskriftligaomfattarBeslagsförbudet

närstående inbördes.sådanaeller mellannärståendeoch någon hansav
allvarligt detsåbrottetdock inte ärgäller attBeslagsförbudet om
Beslagsförbudettvå år.fängelse iföreskrivetstraff ärlägsta ärsom

den miss-finns hoshandlingarsådanabaraomfattar dessutom som
dock intenärstående. krävsDethans attnågonellertänkte av

Huvudsaken ärelleravsändaren attfinns hoshandlingen mottagaren.
anledningfinns intenärstående. Det attkretseninte har lämnatden av

omfattabördetpå såi denna del, sättbeslagsförbudet attändra utom
meddelanden.skriftligainformationsbärareandra änäven
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Post- och teleförsändelser

I 27 kap. finns3 § ytterligare regel beslagsförbud. Bestämmel-en om
innebär brev, telegram eller försändelse, finns hosattsen annan som

eller telebefordringsföretag, får i beslag förendast detett post tas om
brottet föreskrivet fängelse i år ellerär däröver och försändelsenett
hade kunnat i beslag hostas mottagaren.

bestämmelsensAv ordalydelse framgår det frågaäratt ettom
undantag från beslagsrätten. När paragrafen infördes i tvångsmedels-
lagen det emellertid i syfte det möjligt beslagta brevgöraatt attvar
och liknande, eftersom det då ansågs tveksamt sådana försändelserom

huvud kunde i beslagöver SOU 1926:32 110, SOUtaget tas s.
1932:29 ansågs13. Det emellertid reglersträngare änatts. annars
borde förgälla beslag försändelser i och telegrafverkets vård,post-av
eftersom beslagen skulle innebära ett ingrepp i det normala be-
fordrandet sådana försändelser ioch den hemlighet ärav som
tillförsäkrad brev och telegram SOU 1926:32 108. I yttrandens.

utkastet till tvångsmedelslag hade ifrågasättsöver det fannsom
tillräckliga skäl dessa försändelser särställning i förhållandeatt ge en
till andra enskilda handlingar NJA 1933 103 f.. Det hade bl.a.s.
anförts lika starka skäl kunde åberopas för åtskilliga andraatt att
handlingar, exempelvis sådana hade anförtrotts bank, skullesom en
få ställning. Departementschefen ansåg emellertid det inteattsamma

tillrådligt tillåta beslag eller telegrafförsändelseratt post- annatvar av
Åunder de villkor hade föreslagits.än andra sidanstränga som var

det inte heller erforderligt utsträcka dessa särbestämmelser tillatt att
handlingar hade anförtrotts bank. något yttrandeIt.ex.avse som en

hade frarnhållits beslag borde kunna ske försändelserävenatt somav
hade överlämnats någottill för allmänheten upplâtet transportmedel,
såsom järnväg eller fartyg. Departementschefen invände detta attmot
sådana försändelser omfattades de allmänna reglerna beslag.av om
Tydligen ansågs det inte sådana försändelser borde omfattas deatt av

regler ansågs böra gälla och telegrafförsändelser.strängare post-som
tvångsmedelslagenI föreskrevs slutligen försändelser fanns iatt som

eller telegrafverkets vård och med skäl kunde härledapost- antassom
från den misstänkte eller avsedd för honom, kunde i beslagtasvara

det kunde följa straffarbete på brottet. ProcesskommissionensIom
förslag till rättegångsbalk intogs bestämmelse motsvarade denen som
tidigare regeln i tvångsmedelslagen. Processkommissionen anmärkte

bestämmelsen borde avfattning utmärkte detatt attges en som vara
fråga undantag från huvudregeln i Undantaget enligt1 bordeettom
Processkommissionen dessutom gälla alla försändelser, inte bara dem

kunde härledas från eller avsedda för den misstänkte.som var
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föreskrivasig finns skäldet i och förUtredningen attattanser
andra försändelserbrev och ärför beslagvillkorsträngare somav

Sominte har nåttdärförbefordran ochunder ännu mottagaren.som
NJAtvångsmedelslageni förarbetena tilldepartementschefen framhöll

teleförsändelser delsochbeslaginnebär1933 103 ettpost-avs.
delssådana försändelser,befordrandetnormalai detingrepp ettav

allmäntBrevhemlighetenbrevhemligheten.ingrepp i varaanses
särskiltregeringsformenframgår bl.a.skyddsvärd. Detsärskilt attav

försändelseförtroligellerbrevundersökningnämner ensomannanav
kap. 6 §skyddad 2medborgarevarjeåtgärder ärde motsomav

Europakon-ocksåskyddasBrevhemlighetenregeringsformen. av
harföreskrivsi artikel 8där detbestämmelser,ventionens att envar

korrespondens.för bl.a. sinskyddtillrätt
emellertid frånutgårlagstiftningennuvarandeDen numeraen

alltmernågotTelegramkommunikationsteknik. ärföråldrad t.ex. som
formerfinns andraå andra sidandetmedansällan förekommer, av

nuvarande be-deninte skyddaskommunikationförtrolig avsom
pekathar i avsnitt 5.1Utredningenkap. 3stämmelsen i 27 att

informationförofullständigt skyddbestämmelsen ett somger
ocksåharUtredningenbrev.påbefordras sätt änannat genom

läsa brev,ochtillåta polisen öppnamöjlighetendiskuterat attattav
utredningensEnligttvångsmedelsregler.tillämpabehövaattutan

befogenhetpolisenssärskilda reglerinföraborde attmening omman
dock intebrottsutredning. Det kanunderinformationinhämta ansesen
till reglerfram förslagläggauppdragutredningensingå i att om

därför i ställetföreslårUtredningeninformation.inhämtande attav
befogenhetpolisensinskränkerbestämmelsenbehåller attsomman

försändelser.och andratelegrambeslagta brev,
omfattabordebestämmelsen inteifrågasättasemellertidkanDet om

individermellanmeddelandenöverförandeförandra formeräven av
tillförarbetenadepartementschefen iansågVisserligenbrev.än genom

jämställa beslagfanns skäldet intetvångsmedelslagen att avatt
med beslagfartygellerjärnvägbefordras medförsändelser t.ex.som

åkan104. Det1933telegrafförsändelser NJAochpost- s.av
förskyddbestämmelseregeringsformenspåpekasandra sidan att om

meddelandenformeromfattar allameddelandenförtroliga somav
bandinspel-brev, telegram,påellersänds med sättannatposten som

kanform desådanihuvudellervideogram attningar, över taget en
medGrundlagarnaStjernquist,Holmbergbeslagföremål förbli -
ochhärtillMed hänsyn91.1980,Lundförfattningar,tillhörande s.

lika starkt,meddelandenförtroliga ärskydd förintressettill att av
utredningenbefordras,meddelandet attpå vilket sätt anseroavsett

kommunikationsteknikvilkengälla,princip börregler i oavsettsamma
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används. Eftersom det fråga inskränkningär i beslags-som om en
kan bestämmelsenrätten naturliga skäl omfattainte telefax-t.ex.av

meddelanden under befordran.är Beslagsreglerna huvudär översom
inte tillämpliga på sådana meddelanden förräntaget de har kommit

fram och på något har blivit fixeradesätt vid skriftligt.ex. en
handling. Beslagsreglerna kan inte heller påtillämpas s.k. elektronisk

under befordran.är En bestämmelsepost inskränkningar isom om
befogenheten handlingar i beslag kan endast omfattaatt brev,ta
telegram, bandinspelningar, videogram och kan i beslag.annat tassom
Å andra sidan bör alla dessa olika former försändelser omfattasav av
inskränkningen i beslagsrätten. Det kan jämföras med bestämmelsen
i nuvarande 27 kap. 9 kvarhållande försändelser, vilkenom av
också omfattar försändelser kommer in till andra befordringsföre-som

eller telebefordringsföretag.än På liknandetag post- sätt anser
utredningen inskränkningarna i beslagsrätten bör omfatta för-att
sändelser finns hos befordringsföretag, dvs. företag påett ettsom som
affärsmässiga grunder huvudsakligen förmedlar meddelanden i form

postförsändelser andra lämnar för distributiont.ex. prop.av som
199293:200 161 f..s.

Återstållandebeslag9.3

I detta avsnitt behandlas återställandebeslag, dvs. beslag företassom
för egendom misstänks ha frånhänts brottatt skallsom annan genom
kunna återställas till eller denägaren har tillrättsom annars egen-
domen. I avsnitt 9.3.2 redogör utredningen för några vanliga
tillämpningsproblem, framför svårighetenallt skilja mellanatt
återställandebeslag och kvarstad brottmåli problemoch de som
uppstår i samband med återställandebeslag och det beslagtagnahävsatt
godset skall lämnas ut.

Avsnitt 9.3.3 handlar förutsättningarna återställandebeslag.förom
För syftet återställandebeslagmed behovsprincipen skallatt och
komma till föreslåruttryck utredningen ändras så detlagtextenatt att
framgår föremål, skäligen kan avhänt någonatt ett antassom vara

brott, får i beslag endast det behövs för säkerställatasgenom attom
målsägandens till egendomen.rätt Utredningen föreslår också att
förutsättningarna för återställandebeslag såvittskärps gäller beslag av
egendom innehas den misstänkte. Sådanän egendomsom av annan
bör i beslag endast det finns sannolika skäl för målsägan-tas attom
den har bättre till egendomen ochrätt det befarasskäligen kan denatt
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skaffar väsentligt försämrar elleregendomen undan,inneharsom
till skada för målsäganden.egendomenförfogarsätt överannat

besittningsrestitutioner, dvs.informellaavsnitt 9.3.4 berörsI
föremålåterlämnarförfaranden innebär polisen t.ex. ettatt somsom

förstdenmisstänks stulet till ägare, utan att taantassom varavara
informellt förfarande skall kunnasådantföremålet beslag. Föri att ett

mening krävas detenligt utredningens ärbör det attaccepteras
möjligtoch det dessutomhar till godsetuppenbart ärrätt attsomvem

i sintill Detta tordeåterställa egendomenomedelbart rättsägaren.att
hangärningsmannen ochegendomen innehasförutsätta atttur att av

handfot. Om egendomgärning eller flyendepå bar tastas om av
beslagsreglerna börmedsådant ändamålpolisen för ett avsessom

betraktas beslag.åtgärden alltid ettsom

Inledning9. 3 1
.

beslag detföremål irättegångsbalken kanEnligt 27 kap. l § ett tas om
harnågon avhänt. Utredningenbrottskäligen kan antas vara genom

eftersomåterställandebeslag,beslag förkalla denna fonnvalt att av
haregendomsådant beslagegentliga syftet meddet är attett som

elleråterställas tillskall kunnafrånhänts brott ägarengenomannan
Återställandebeslag såledestill egendomen.har ärden rättsom annars

brottmisstankesyfte utredaåtgärd företas iinte ettatt omsomen
brottet kanrättegång med anledningtilleller för bidra attatt aven

informationsbeslag kanbevis- ochskillnad frångenomföras. Till
straffpro-egentligtnågotdärför inte betraktasåterställandebeslag som

det reglernadet harcessuellt tvångsmedel. Trots ansetts att om
omhän-bestämmelserplats blandåterställandebeslag bör ha sin om

för det tordestraffprocessuellt syfte. Skäletföremål idertagande av
oftanågon brotthar avhäntsföremålframför allt att genomsomvara

målet.bevis iockså behövs som
tvistemålspro-ofta visst inslaginnehållerBrottmålsprocessen ett av

återfåanspråk. Målsägandens intresseenskildai form attavavcess
det allmännas intressesamband medhar såsin egendom attnära av

form börmålsäganden i förenkladdet harbeivra brottet attatt ansetts
under brottmålsprocessen.misstänktetalan denfå kunna föra mot

Återställandebeslagen mälsägandenstill syfte säkrahar närmast att
måndärför i vissoch kansådan talanmed anledninganspråk enav

syftekvarstad,tvångsmedlet ärcivilprocessuellaliknas vid det attvars
visstvistemålsdom utfåendeverkställighetsäkerställa t.ex. avenav
medi sambandegendomen försutfåendetalanegendom. Om avom

emellertidkvarstadreglernacivilprocessuellaför deåtal brottet är om
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inte tillämpliga. Reglerna kvarstad i brottmål syftar visserligenom
också till målsägandenssäkra endast såvitt gällerrätt,att men
skadestånd eller ersättning den kan kommamisstänkte attannan som
förpliktas på grund brottet. Om målsägande i brott-utge av en en
målsprocess anspråk på viss egendom kan anspråket således integör
säkerställas på beslag.sätt änannat genom

Reglerna återställandebeslag har också viss likhet med be-om
i lagen 1974:1065stämmelserna visst stöldgods stöld-om m.m.

vilkagodslagen, dock till skillnad från beslagsreglerna bara kan
tillämpas då egendomens okänd. gällerDetsamma be-ägare är
stämmelserna i hittegodslagen. Särskilda bestämmelser beslag iom
syfte säkerställa civilrättsliga anspråk finns också i bl.a.att varu-
märkeslagen och finnalagen.

9.3.2 Redogörelse för tillämpningen reglernaav

någon medOm anledning brott gällande fordran ellergörettav en
följdnågot anspråk civilrättslig karaktär, kan detannat enav som

härav förekomma olika former tvångsmedel syftar till säkraattav som
verkställigheten den kommande domen. alla avseddaDe är attav

upphovtillämpas i mycket likartade situationer, vilket har visat sig ge
till vissa tillämpningssvårigheter. uppstår också tillämpningspro-Det

skallblem då återställandebeslag hävs och det beslagtagna godset
Utredningen kommer något för de olikalämnas nedan redogöraut. att

problem uppstå några på fall dåkan och samtidigt exempelsom ge
sådana problem har uppkommit.

det första finns det anledning peka på svårigheterna medFör att att
polisenskilja mellan återställandebeslag och kvarstad i brottmål. Om

vid husrannsakan eller kroppsvisitation finner kontanter hos en person
justmisstänks för stöld, inte säkert det dessadetär ärattsom

har frånstulits mâlsäganden. Det endast underkontanter ärsom
förutsättning det skäligen kan antas dessa kontanter haratt att
frånhänts brott de kan i beslag enligt reglernatasannan genom som

tillämpas,i 27 kap. rättegångsbalken. I fall får kvarstadsreglernaannat
vilket innebär polisen i förvar enligt reglerna i 26 kap.kan dematt ta
rättegångsbalken Olivecrona, Exempel på till-se bl.a. 250.s.

följande tvålämpningssvårigheter det här slaget finns bl.a. i JO-av
fall.
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Beslag eller kvarstad vid omhändertagande frånav pengar person som
för JO 197778gripits brott 90s.

frånS., hade kriminalvårdsanstalt, misstänktes förrymtsom en
tillgrepp personbilar. Vid husrannsakan S., samtidigtur greps som
kontanter och checkblanketter tillhörande konto i beslag.togsannans
Misstanken övergick till gälla bedrägeri medelst urkundsför-att grovt
falskning.

JO godtog i inledningsskedet förundersökningenatt pengarna av
i beslag. Med hänsyn till de omständigheter hadetogs nya som

framkommit ansåg JO emellertid åklagaren hade bort omprövaatt
beslaget. Det beslagtagna beloppet emellertid inte exakt detvar som
S. misstänktes ha kommit checkbedrägerierna och integenom var
heller identiñerbart sedelvalörer eller Det hadesätt.annatgenom
kommit fram S. hade köpt bil dagen innan han Detatt en greps. var
enligt inte osannoliktJO S. hade de han hade fåttanväntatt pengar

bedrägerierna och därvid fått växelpengar tillbaka, vilkagenom
således inte avhända någon brott. S. hade dessutom uppgettvar genom

Ävenhan hade fått i andra sammanhang. det inte kundeatt pengar om
uteslutas det beslagtagna beloppet hade åtkommits brott,att genom var
det enligt JO inte i högre sannolikt så fallet. ansåggrad JOatt var
därför åklagaren borde ha hävt beslaget, ansökt kvarstad ochatt om
tagit i förvar enligt 26 kap. rättegångsbalken.pengarna

Beslag eller förvarstagande kontanter JO J 994-01 -1 dnr 1207-av
1993.

misstänkt för ha begått inbrottsstöld, varvid bl.a. checkarN. attvar en
hade stulits, för därefter ha tagit hjälp dessaoch medatt ut pengar av
checkar. N. dag inbrottet begicks och 500-greps samma som en

Ändamåleti från med åtgärdenkronorssedel beslag honom.togs
säkerställa målsägandens enligt 26 3 §kap.rättattangavs vara

fastställdesrättegångsbalken. Beslaget dag, hävdessamma men
sedermera.

för JO hanDen polisman sedeln i beslag hade atttog uppgettsom
hade vidtagit åtgärden för säkerställa målsägandens rätt. JOatt

författningsstöd föranförde emellertid det saknades användaatt att
beslagsinstitutet för säkerställa målsägandens anspråk på skadeståndatt

ersättning. tillgodoseseller Detta intresse skulle enligt JOannan
reglerna kvarstad och förvarstagande.genom om

Polismyndigheten tycktes, till skillnad från polismannen, ha utgått
från det hade varit fråga egendom skäligenbeslagatt om av som
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Med anledning häravnågon frånhänd brott.kunde antas genomvara
kanrefererade beslutet och påpekade detJO till dethänvisade attovan

frånpåträffade kontanter verkligen härrör detsvårt avgöraattvara om
misstankenbrott avser.som

âterställandebeslagfrån JO visar reglernaYtterligare beslut attett om
för åklagare och polis,problem, inte barakvarstad kan leda tilloch

också för rätten.utan

1992-08-27, dnr 271 7-1991kvarstad. JOkontanter ochBeslag av

då bl.a. hadetvå inbrottsstölder, kontantermisstänkt förL. greps som
Sedeln500-kronorssedel på sig.gripandethade vidtillgripits. L. en

åtalet yrkadeför stöld. samband medåtalades Ii beslag och L.togs
medtillsammansmålsägandenas räkning L.åklagaren för att annanen

kr.med drygt 20 000förpliktas ersättningskulletilltalad utge
Åklagaren 500-kronorsse-skulle förpliktasyrkade vidare L. utgeatt

kr skulleandra hand 500målsägandena och itilldeln atten av
idömde för stöld ochTingsrätten L.med kvarstad.beläggas angav

skulle bifallassärskilda yrkandenåklagarensdomskälen attsamtatt
Domslutetpå beslag 500 kronor.skulle läggas ikvarstad tagna

delsbelopp skulleskadestånd dels yrkatbeträffandeinnehöll utges,att
beslag berördesFrågankvarstad på 500 kr.förordnandeett omom

ibedömning tingsrättengjordeinte. Hovrätten ansvars-somsamma
domskälen anfördeskadeståndsyrkandena. Ioch beträffandefrågan

på-tillförlitligen styrkt deninte kundedethovrätten attatt anses
utlämnande tillyrkandetinbrottet,härrörde frånträffade sedeln att om

kvarstads-bifallas tingsrättensdärför inte kundemålsäganden samt att
hävdes kvarstadsbeslutet. L.domslutethävas. Ibeslut således skulle

de beslagtagnaåterfick sedermera pengarna.
åklaga-inte hadetingsrättenföreföll det prövatEnligt JO som om

500 kr till målsägan-förpliktas utlämnaskulleyrkande L.attomrens
kvarstadsyrkandet intebifallits hadeyrkande hadeOm dettaden.

dåbestå skullebeslaget skulleförordnandeEttbehövt prövas. attom
bifallithade i ställetTingsrättenverkställigheten.säkrati stället ha
ocksåålegat tingsrättenhade enligt JOkvarstad. Detyrkandet attom

låtaförförutsättningarfannseftersom det intebeslaget,häva att
JO ansåg ikvarstad.förordnadessamtidigtbestå då detbeslaget om

till i ochL.återställtborde hapolismyndighetenfallvart att pengarna
beslaget. JOuttala sigmeddelade dom,tingsrättenmed attutanatt om

kvarstadsbeslutet.för hävamotiveringhovrättensifrågasatte även att
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Likheten mellan återställandebeslag och kvarstad i tvistemål kan också
upphov till problem i samband med enskilda anspråk i brottmålattge

avskiljs för handläggas tvistemål. förekommerDetatt t.ex. attsom
tingsrätten inte uttalar sig i beslagsfrågan i samband med beslutet om

avskilja det enskilda anspråket. Så fallet då tingsrätt dömdeatt var en
förL., stöld och förklarade målsäganden ägde bättreatten person,

L. till fem beslagtagna föremål. Målsäganden haderätt än i anslutning
till åtalet yrkat han skulle förklaras bättre L tilläga rätt änatt
ytterligare beslagtagna föremål. Tingsrätten hade emellertid undertre
huvudförhandlingen beslutat avskilja det enskilda anspråket såvittatt
avsåg dessa föremål, underlåtit i samband därmed uttala sigattmen

beslagen. Yrkandet bättre till de föremålen handladesrätt treom om
därefter tvistemål, varvid tingsrätten förordnade kvarstad påsom om
den omtvistade egendomen. I meddelad tredskodomen senare
förklarades målsäganden bättre till egendomen L.,äga rätt än
samtidigt tingsrätten hävde beslagen och förklarade kvarstadenattsom
skulle bestå.

Som ytterligare exempel kan följande fall, vilket ocksånämnasett
berör beslag enligt speciallagstiftning: H. misstänktes för brott mot
varumärkeslagen, varvid bl.a. antal piratkopiors.k. klockorett av

Ändamåletmed kända varumärken i beslag hos honom. medtogs
åtgärden säkerställa mâlsägandens enligt 26 kap.rättattangavs vara
3 § rättegångsbalken. Några dagar fastställdes hälftensenare av
beslagen, medan hävdes. Kort därefter yrkade företaget C. iresten en
ansökan stämning, H. skulle förpliktas skadestånd påatt utgeom
grund varumärkesintrång de beslagtagna föremålen skullesamt attav

till C. lösen eller, i andra hand, de skulle förstöras. Cutges utan att
yrkade dessutom tingsrätten omedelbart förordnaskulle deatt att
beslagtagna föremålen inte fick lämnas till H. beslaget skulleut om
hävas eller, för händelse beslagenden redan hade hävts,att att
föremålen skulle omhändertas kronofogdemyndigheten. C. ingavav

borgensförbindelse i enlighet med 15 kap. 6 § rättegångsbalken.en
Tingsrätten frågan säkerhetsåtgärd till prövning ochtog upp om
förordnade de två beslagtagna klockor märkta medatt som var
företagets inte fick utlämnas till beslaget skulleH. hävas.nanm om
Dessa föremål skulle enligt tingsrättens förordnande kvarligga hos
vederbörande godsförvaltare. beslagsprotokollet framgårAv att
beslagen hävdes påföljande dag. Knappt månad förordnadeen senare
tingsrätten i tredskodom bl.a. två beslagtagnade klockornaatt utan
lösen skulle utlämnas till C. det tidigare förordnandetattsamt om
säkerhetsåtgärd beståskulle till dess domslutet i denna del hadeatt
verkställts eller längst till dess månader hade förflutit från detatt sex

domen hade vunnit laga kraft.att
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Även ändamålet med beslagetdet i beslagsprotokollet attangavsom
enligt reglerna kvarstad isäkerställa målsägandens rättatt omvar

frågauppfattning ha varitbrottmål, torde det enligt utredningens om
medvarumärkeslagen. Syftetenligt § andra stycketbeslag 41 ettett

sådanframtida verkställighetbeslag säkerställasådant är att enen av
enligt kan företaseller skyddsåtgärd varumärkeslagensäkerhets- som

varumärkesintrång 199394: 122lidit prop.yrkande den s.somav
tordeförordnande säkerhetsåtgärd haTingsrättens41. omsenare

rättegångsbalken. de handlingargrundats på 15 kap. 3 § Av som
varför hävdes.haft tillgång till framgår inte beslagetutredningen har

åtal för varumärkesin-åklagaren inte ansågha varit såDet kan attatt
synpunkt 37 § andraskäl påkallat allmäntrång särskilda urvarav

hävdes.beslaget följd häravvarumärkeslagen ochstycket att som en
polismyndigheten sedanförhöll sig härmed, komhur detOavsett

föremål förendastförvara egendomhade hävtsbeslaget att som var
säkerhetsåtgärd.civilprocessuellen

ovanligtnaturligtvis ganskaredovisade exempletDet är ettsenast
uppstår i samband medde problemBetydligt vanligarefall. är attsom

beslagtagna godset skall lämnasåterställandebeslag hävs och det ut.
tillfälligdet endastUtgångspunkten för beslag utgörärett att en

därför skallhuvudregelbesittningsrubbning och egendomenatt som
Rättegångsbalkenfrån vilken dentill denåterlämnas togsperson

från dennaoch 62. UndantagJO 198788 5127:19 och bl.a. s.s.
någondomstol har förordnatnaturligtvisprincip skall göras attom

egendomen förverkad.förklarategendomen eller harskall få utannan
utfåendeyrkandebifaller målsägandensdomstolen inteOm avom

framställs eller beslagetyrkande intenågot sådantegendomen, omom
godset iskall det beslagtagnamålethävs innan rätten,avgörs av

praktiken förekommer detvilket det Iåtergå till den frånprincip togs.
beslagtagetdomstols förordnande lämnardock även utatt utanman

rättsinnehavare. Tanken bakommålsäganden ellergods till annan
ochbeslaget lämnahävapraxis tordedenna attatt man, genomvara

syftet medkunna tillgodoserättsinnehavaren, skullegodset tillut
äganderättsfrågan. JO harhainte skulle prövatbeslaget även rättenom

fall.i flerakritiserat denna praxisemellertid
inteförutsättningarna för beslaghävs det skäletOm beslag attett av

besittningsförhållandet enligtursprungligaföreligger skall detlängre
någon prövningåterställas detJO alltid görsutan att av annans

situationmisstänkte i sådanSkulle deneventuella till godset.rätt en
torde detlämnas till någongodset skallförklara han villatt att annan
JO 1974tillgodoses bl.a.önskemål bör seregel hansattansessom

uppstå återställande-svårigheter kanExempel på de123. närsoms.
fall från JO.i följande tvåfinns bl.a.beslag hävs
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hävts JOsedan beslagetbeslagtaget godsåterställaUnderlátenhet att
198788 50s.

domförordnande ifrån M. Tingsrättentagits i beslaghade attEn TV
kraft.vunnit lagadomtingsrättensbestå till dessskullebeslaget att

återfå TV-yrkandemâlsägandensogillade sedermeraHovrätten attom
hadeutredningsmannenSedandärför beslaget.hävdeochapparaten

besked TV-fåttochkronofogdemyndighetenmedtagit kontakt attom
till M.denhan lämnavägradeskulle utmätas, utattapparaten

anförde:JO

visstförbesittningsrubbninginnebärBeslaget aven
förförutsättningarändamål. Omrättsordningen godtaget

skall dethandenförinte längrebeståndbeslagets är ur-
någonåterställas. Attbesittningsförhâllandetsprungliga

till godsetgällande bättre ärkan rätttill göraäventyrsannan
situationenförändrashellerbetydelse. Inteprincipi utan av

ha intresse mätakronofogdemyndigheten kan att utatt av
heltpolismyndighetenkanAllmäntegendomen. sägas attsett

överprövningnågot slagsbefogenhetsaknar göraatt av
häva beslag.beslutdomstolselleråklagares att

fått beskedhadeså hanutredningsmannen,slutsatsJ0:s snartattvar
TV-apparatenskulle ha lämnatomedelbarthävt,beslaget utatt varom

till M.

beslaget hävtsegendom sedanåterställa beslagtagenUnderlåtenhetatt
1150-93dnr AD1994-04-08,RA

tillgångförtigitmisstänkt för hai konkurs,försattW., attvarsom var
Bilenkonkursbouppteckningen.beedigadedå hanbil togsi form av en

Åklagaren väcktemålsägandenssäkerställaför rätt.i förvar hos E. att
yrkade iochborgenäreroredlighetföråtal W. motmot grov

förnekadebestå. W.bilen skullebeslagetåtaletanslutning till att av
bilen till L.,hade bortföre konkursenhanochbrottet gettattuppgav

registrerats på E.därefter hadeskälpraktiskabilenatt avmen
bilen hantillfortfarande hade varit närägarefann W.Tingsrätten att

för brottet.honomoch dömdekonkursbouppteckningenbeedigade
domenbestå till dessskulleockså beslagetförordnadeTingsrätten att

kraft begärde L.vunnit lagahadekraft. När domenlaga attvunnit
Åklagaren sig emellertidansågtill henne.lämnasskullebilen ut

33513 15-0448
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funnitbilen till eftersom hade W.förhindrad lämna L., rätten attatt ut
Åklagaren förordnade ivid konkursutbrottet. ställetägde bilen att

konkursförvaltaren.tillbilen skulle lämnas ut
RÅ ifrågasättas huvudanförde kunde detbl.a. det över tagetatt om

i Beträffande fråganfunnits grund för bilen beslag.hade att ta om
RÅ föremålbilen till anfördeåklagaren kunde utlämna L.vägra attatt

från vilkenprincip skall återställas till denhar tagits i beslag somsom
RÅdärför enligt ha utlämnatsbeslaget hävs. Bilen bordedet närtogs

under hän-bilen till L.till åklagaren hade utlämnaE. Om vägrat
RÅ någrastället skulle lämnas till E., skulle enligtvisning till den iatt

RÅansågåklagaren. Däremotanmärkningar inte ha kunnat riktas mot
till någonhaft utlämna bilenåklagaren inte hade vägrarätt attatt

RÅ omständighetenkonkursförvaltaren. anförde: Denän attannan
kunnat leda till L.förd konkursboet hadeåtervinningstalan attaven

åklagarenkonkursboet inte någottvingats överlämna bilen till somvar
skulle lämnas,till beslagetmed i bedömningenbort ta vemav

civilrättsligfråga natur.eftersom det rentvar en av

Även uppfyllda förekommer detförutsättningarna för beslag är attom
lämnas till målsäganden.egendomen skall kunnabeslag hävs för utatt

från vilkenförfarande torde förutsätta dels densådantEtt att egen-
gällande någon tillintehar förklarat han rättdomen göratttogs

kan ha tillinte någondet rättdenna, dels är attatt utrett annan som
27:20. JO harjfr Rättegångsbalkenanspråk på detgodset gör s.

beslagtagenlämnatpolisen för hatillfällen kritiseratvid olika utatt
denfrån vilken beslagetdenegendom till än atttogs, utan somannan

angående sin tilldessförinnan hade hörtsbeslaget rätthade drabbats av
129. FråganJO 197778JO 1974 88 ochegendomen oms.s.

har ocksåfrån vilken egendomendenutlämnande till än togsannan
RÅ fall3.tvåföljandeJK och i bl.a.tagits upp av

brottmålbeslag iåtgärd vid hävandeför åklagaresSkadestånd att av
1988 200målsäganden JKegendomen tillåterställa s.

hadetill anmält N.grossistföretag, hade polisenMålsäganden, attett
fastställ-från och beslagetKaffet i beslag N.kaffe.888 kgstulit togs

3 RÅ itagits beslutharbeslagtagen egendomutlämnande ävenFrågor upp avavom
ÅD 1994-04-1994-04-06, AD 790-93 beslutdnr766-91, beslut1994-03-81, dnr samt

1034-92.AD15, dnr
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des. Drygt två månader hävde åklagaren beslaget och för-senare
ordnade kaffet skulle tillutlämnas målsäganden. Vid förhöratt senare
förnekade N. brott och kaffet frånhan hade tagitatt emotuppgav

Åklagarenmålsäganden betalning för skuld. beslutadesom en
sedermera avsluta förundersökningen åtal, eftersomväckaatt utan att
brott inte kunde styrkas. Dessförinnan hade målsäganden försatts i
konkurs. anförde:JK

Beslag innebär besittningsrubbiring för visst godtageten
ändamål. Om förutsättningar för beslagets bestånd inte läng-

för handen skall det rubbade besittningsförhållandetärre
återställas. Egendomen skall utlämnas till från vilkenden
den tagits, någon prövning eventuel-görsutan att om annans

till någongodset. Att gällande bättrerätt gör rättannan
till egendomen eller ifrågasättande före-äganderättenatt av

principkommer i betydelse. Domstol kan däremotär utan
det i brottinålet förs talan återställande egendomenom om av

förordna den skall utlämnas till hos vilkendenänatt annan
beslaget skett. Förundersökningsledare kan också under vissa
omständigheter förordna egendomen skall lämnas tillatt ut

den berättigade. En sådan förutsättning före-kanänannan
ligga den hos vilken beslaget skett medger attom egen-
domen utlämnas till eller den begär utfåattannan om som
egendomen kan visa han fått frånuppdrag den hos vilkenatt

skettbeslaget hämta egendomen. Dessa torde deatt vara
finnsundantag från huvudregeln.som

JK konstaterade det hade varit fel åklagaren lämnaatt att utav
till målsäganden ochegendomen N. tillerkändes ersättning statenav

för förlusten kaffet.av

Klagomål åklagare för Irans åtgärd under förundersökningenm0 att
hava beslag och utlämna egendomen till målsäganden RA 1994-ett

ÄD03-31, dnr 338-92

J hade hyrt bil finansbolag. Eftersom han inte betalade hyranetten av
beslutade finansbolaget återta bilen. visade sigDet då bilenatt att var
omregistrerad därefterN., V. och sedan på W.ägare,en ny
Finansbolaget anmälde J misstänkt för olovligt förfogande. Bilensom.

fråndärefter i beslag sig ha lånat dentogs en person som uppgav av
Åklagarenregistrerade W. fastställde beslaget. Drygt tvåägaren

veckor begärde företrädare för finansbolaget beslaget skulleattsenare
Åklagarenhävas för bilen skulle kunna lämnas till bolaget.att ut
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beslagsprotokolletdag beslaget och antecknade påhävde attsamma
till finansbolaget.bilen skulle utlämnas

misstänkta för olovligt för-tidigare hörtsW. och V. hade som
sedan beslaget hadevarvid de båda hade förnekat brott. Förstfogande,

uppgiftersig hade lämnat sådanafick åklagaren klart för W.hävts att
gjort något brottsligt förvärvrimligt han inte hadedet att tro attatt var

RÅbilen. anförde att:av

skyldig-åklagaren någon ellerbeslagsinstitutet inte rättger
tillellerställning till äganderättenhet rätt ettatt ta annan
innanföremål...Om åklagaren häver beslagetbeslagtaget

harhan, den från vilken godsetåtalsfrågan kanavgörs om
tillönskemål eller samtyckeri beslag uttryckertagits attom

förordna så skalltilldet beslagtagna utlämnas attannan,
inte innebärförutsättning emellertid dettaske...En är attatt

träds förtill godset när.rättannans
prakti-beslagtaget gods iinnebär det försagdaDet att att

den från vilkenutlämnas till någonken skall kunna änannan
det har klarlagtstagits i beslag krävs delsdet har att att

hakänt, kanenligt vadingen är ensomperson som,annan
anspråk på det, dels denframställertill godseträtt att som

fram-avstå från godset intesig bereddförklarar attvara
utlämnande.anspråk hindrarställer ettsom

RÅ lämnatinte borde hasammanfattningsvis åklagarenansåg utatt
sitt beslut borde hanfattadeåklagarenbilen till finansbolaget. Innan

RÅ ställdehört hurutredningen och dessutomtagit delenligt ha av
någrahadeåterfå bilen ochkrav påtill finansbolagetssig att om

företaget.krav

överväganden9.3.3

torde ha tvåhar redovisatstillämpningsproblemDe ovansom
återställande-likheterna mellanförstaorsaker. För dethuvudsakliga är

fall svårtdet i vissabrottmål såkvarstad i ärochbeslag attattstora
förefaller detdet andraföretas. Föråtgärd börvilkenavgöra somsom

tillräcklig utsträckning beaktariåklagare intepolis och attom
i principbeslagtagna egendomentill dentvistereventuella rättenom

besittningegendomen i sinden hadeangelägenhet mellanär somen
Frågananspråk den.beslagstillfället och den görvid person som

underlätta till-svårigheterna ochminskaskulle kunnaär manom
reglerna.någon ändringlämpningen avgenom
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Utgångspunkten för utredningens fortsatta det börär attresonemang
finnas någon form tvångsmedel för säkra verkställighetattav av en
brottmålsdom såvitt angår målsägandens till beslagtagen egendom,rått
dvs. tvångsmedel kvarstad i tvistemål enligt kap.15ett motsvararsom
2 Med hänsyn till likheterna mellan återställandebeslag och kvarstad
i brottmål till svårigheternaoch med vilken åtgärd böravgöraatt som
företas, skulle kunna avskaffa institutet återställande-överväga attman
beslag och i stället kvarstadsreglerna tillämpliga.göra Kvarstad skulle
således under vissa förhållanden kunna läggas på egendom kundesom

frånhänd brott och målsägande därförantas vara annan genom som en
kunde förklaras bättre till. Det emellertidäga rätt tveksamt detär om
verkligen skulle lösa tillämpningsproblemen. Dessutom måste man
beakta reglerna kvarstad och beslag mycket olika.äratt om

En omständighet talar tillämpning kvarstadsreglernamotsom en av
beslut kvarstad endast får fattasär Visserligen fårrätten.att ett om av

kvarstad föregås interimistiskt omhändertagande, förvars-ettav
tagande, detta inte leder till beslut kvarstad inom vissettmen om om
kortare tid, skall egendomen omedelbart återställas till den frånperson
vilken den beslagEtt kräver däremot inte förprövningrättenstogs.

bli bestående. Sådan prövning kan visserligen komma till stånd påatt
begäran den berörs beslaget, inte obligatorisk.ärav som av men
Skulle tillämpa kvarstadsreglerna i stället för beslagsreglernaman
skulle det medföra varje omhändertagande stöldgods måsteatt t.ex.av
underställas bedömning. sådanEn ordning skulle enligträttens
utredningens uppfattning mycket opraktisk. Det inte hellerärvara
nödvändigt med hänsyn till integritetsskyddet alltid kräva rättensatt
prövning sådana ingripanden. De nuvarande beslagsreglernaav ger
enligt utredningens uppfattning i detta avseende tillräckligt skyddett
för äganderätten. Den viktigaste frågan, frågannämligen om vem som
har bättre till egendomen, dessutom underkastad domstolensrätt är
prövning.

Ytterligare nackdel med kvarstadsreglerna beslutär atten om
kvarstad skall verkställas kronofogdemyndigheten ansökanav av
den har begärt kvarstad. Det skulle emellertid både onödigtsom vara
och opraktiskt tillämpa utsökningsbalkens regler då det gälleratt
omhändertagande stöldgods och egendom misstänks haav annan som
frånhänts någon brott.genom

Även återställandebeslag i viss mån har syfteom samma som
kvarstad i brottmål skulle sannolikt inte vinna tillämpaattman
kvarstadsreglerna i dess nuvarande form i stället för beslagsreglerna.
Praktiska skäl talar också för omhändertagande stöldgodsatt t.ex.av
bör jämställas med bevis- och informationsbeslag, eftersom föremål

har avhänts någon brott ofta också behövs bevis isom genom som
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áiterstáillatndc-låtaemellertid kunnaskulle övervägamålet. Man att
frånhänts någonföremål harbaraomfatta intebeslag genomsom

föremålför sådana sei ställetockså vad har trättbrott, utan som
skulle bl.a.sådan lösningff. En1953 175Gustaf Petrén i SvJT s.

detillställningskulle behövapolisen intemedföra t.ex.taatt om
stalsdemisstänkt inbrottstjuvpåträffas hos ärkontanter somensom

harmotsvarandeeller detvid inbrottet, är pengar somsummaom en
beslagsinstitutetutvidgningstals. sådanEnstället för detisatts avsom

skulle kunnaproblem. Detmedföra andrasannolikttorde dock t.ex.
den misstänktepåträffas hoskontanterbli svårt avgöraatt somom

egendom,eller stulenstulnasubstitut förverkligen utgör pengar annan
fåttmisstänkte hardenfråga kontanterdeteller är somomom

anknytning tillnågonalls harsåledes inteochnågot sättannat som
reglernamedföraordningskulle sådanDessutombrottet. att omen

förfler falltillämpliga isamtidigt änbeslag blevochkvarstad
tillämpningen. Ut-försvåraockså skullesannoliktnärvarande, vilket

tillämpningssvå-försöka lösabördärför interedningen att mananser
avseende.i dettabeslagsinstitutetutvidgningrigheterna avgenom en

mån begränsai visskunnastället skulle övervägaI attman
tillåta beslagintehuvudbeslagsinstitutet över tagetatt avgenom

skullesådana fallIsäkerställa målsägandens rätt.syftei attpengar
skullesäkerhetsåtgärden, vilkettillåtnaendadenkvarstad vara

kvarstadsreglerna.ochmellan beslags-väljaslappmedföra att man
utnyttjas ikommaföljd häravskulleKvarstadsinstitutet attsom en
smidigareställa kravtordei sinutsträckning, vilketstörre tur

intetillfall ställningi såbordekvarstadsregler. Bl.a. ta omman
kvarstadsfrågor kunde bort.förhandling ihållaskyldigheten tasatt

Ändringar antydda slagetkvarstadsreglerna detbeslags- och nuavav
lämpligen börinte görasövervägandenemellertidförutsätter som

kvarstadsreglerna.med allmänsamband översyniänannat aven
sådanuppdragutredningensingår i göradet inteEftersom att en

tillförslaginte någotavseendeti det härutredningenlämnaröversyn,
framförtsharsynpunkterdeändringar utöver ovan.som

kunnaskulleocksåför sig skäli och övervägafinnsDet att manom
medbeslagsreglernasamordnanågotförenkla sätt attgenom

Sådanastöldgodsvisst1974: 1065i lagenbestämmelserna m.m.om
genomgångomfattandeemellertid krävatordeöverväganden en mer

ilämpligen kanvad görasbestämmelser,stöldgodslagens än somav
sammanhang.detta

återställandebeslag kanalltjämtbör såledesUtgångspunkten attvara
föremål hartillmålsägandenssäkerställa rättföranvändas att som

praktiskaunderlätta denbrott. Förhonomfrånhänts attgenom
tydligtåtgärdensyftet medsåutformastillämpningen bör lagtexten att
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framgår. Härigenom har dock problem uppstårinte löst deman som
då återställandebeslag håvs och beslagtagna egendomen skallden
återlämnas. Som utredningen tidigare anfört torde de problemenhar
åtminstone vissi mån bero försökerpolis åklagare lösaochatt
äganderättsliga tvister, uppgift fördet inte de brottsutre-ärtrots att en
dande myndigheterna. Detta på förtorde i sin bero det närva-tur att
rande inte finns några regler förfarahur myndigheterna skall medom
beslagtaget gods sedan beslaget har hävts. Tillämpningen skulle i det
här avseendet sannolikt underlättas sådana regler infördes.om
Utredningen kommer fråganin den i avsnitt 9.8.närmareatt

Förutsättningarna för återställandebeslag

Syftet återställandebeslag säkerställamed verkställighetenär att av en
kommande såvitt angår målsägandens tilldom, viss egendom. Ettrått
yrkande utfâende egendomen, grundat på påståendeettom av om
bättre kan riktas både den misstänkt för brottet ochrätt, ärmot som

misstänkte, påstården den sig ha förvärvatänmot t.ex. somannan
Verkställighetenomtvistade egendomen i god kanden domentro. av

egendomeni båda fallen säkerställas i beslag. Förut-att tasgenom
för egendomensättningarna beslag innehas denär, oavsett om av

föremålet skäligenmisstänkte eller kanatt antagas...varaav annan,
Enligt 27 kap.någon avhänt. 1 § tredje stycket skallbrottgenom

proportionalitetsprincipen iakttas, vilket innebärdessutom att ett
för åtgärdenskälenföremål får i beslag endast detuppvägertas om

övrigt åtgärden innebärintrång eller i för den misstänktesommen
motstående intresse.eller för något annat

såledesProportionalitetsprincipen finns uttryckt i kapitlet, vilket27
fallet grundläggande kravdäremot inte behovsprincipen.med Ettär

behövs förför alla former tvångsmedel åtgärdenemellertidär attav
tilldet eftersträvade Behovsprincipen lederresultatet skall uppnås.att

det någon eller någradet i enskilda fallet finnasbör åtminstoneatt
behöver i beslagkonkreta omständigheter visar egendomen tasattsom

emellertidför syftet förekommermed åtgärden skall uppnås. Detatt
ifrågasättasegendom i beslag i kansituationer då detatt tas om

beslag frånåtgärden verkligen behövs. framför alltDet gäller annan
fallden misstänkte. följandeSom exempel kanän nämnas

4 2675-91-40.1994-05-26, dnrustitiekanslerns i skadeståndsärendeSe J beslutäven
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Riksåklagarensmisstänktedenegendom från änBeslag annanav
766-911994-03-31, ADbeslut

den cykelkontrolleraför b1.a.polisstationinkomB. att omen
förstulen. B.tidigaredagarnågrahade köpthan uppgavvarsom

namngivenför 550 krcykelnhade köpthanpolisen personatt av en
upptäckthade B.samband med köpet attpå köpet. Ikvittooch fått

därförövermålat. hadeB.ommålad ochcykeln ramnumretatt varvar
kontrolleraförpolisentilltänktehanför säljaren attförklarat att

polisenuppgifter tilllämnadestulen. B. närmarecykeln inteatt var
motsvarande vad han550 kr,medersättningyrkadesäljaren ochom

frånbeslag B.ikvittotCykeln ochcykeln.betalat förhade togs
T. ochTvåfrånstulencykelnvisade sigDet att personer,var

ochförnekade brottBådastölden.förmisstänktahördesZ., som
hademed B.från förhöretprotokolletned. Iförundersökningen lades

Åklagarenlämnades tillcykeln ägaren.medgavB.antecknats attatt
tilllämnasskulleförordnade denoch utdärför beslagethävde att

lämnafel åklagarenvaritdet hade utanförde attRiksåklagaren att av
det hadefråganinteRiksåklagarencykeln till S. Däremot tog omupp

i beslag.cykelnförgrundfunnits taatt

omständigheteringafannsredovisasfalldet t.ex.I somovansom
säkerställas.behövdecykelntillmålsägandens rätttydde att

hanochför brottmisstänktintecykelnInnehavaren varvarav
Behovsprin-lösen.cykelnavståvilliguppenbarligen motdessutom att

ihade tagitsintecykelntilllettdärför hafalleti detborde attcipen
beslagiföremål inteunderstryka vikten annattasbeslag. För attatt av

behovsprincipen, iutredningenbehövs,verkligendet attdåän anser
uttrycktydligttillbör kommaproportionalitetsprincipen,likhet med

dettillämpasskall kunna ärbehovsprincipenbeslagskapitlet. Föri att
framgårtvångsmedletmedsyftetocksånödvändigtemellertid att

ändraslagtextendärförföreslårUtredningenlagtexten. atttydligt av
avhäntkanskäligenföremål,framgår antasså det ett varaattatt som
förbehövsdetendasti beslag attfårbrott,någon tas omgenom

skulle bådeDärigenomegendomen.tillmålsägandenssäkerställa rätt
uttryck.tillkommabehovsprincipenochåtgärdenmedsyftet

finnasmåstefalletenskildadetdet imedförBehovsprincipen att
egendomenvisaromständighetkonkretnågon attåtminstone som

kanuppnås. Detskallåtgärdenmedsyftetförbeslagibehöver atttas
för denriskfinnsdetvisar attomständigheterfinnas att somt.ex. som

någotdenförfogarellerden överskaffar undanegendomeninnehar
mycketvidRedanmålsägandens äventyras.så rättsätt enattannat

säkerhetsåtgärder.behovfinnasför sigochdet irisk kanliten av
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föremålFrågan det bör möjligt i beslag, detär ävenatt taom vara om
finns mycket liten risk för den innehar föremåletbara atten som

föremålkommer undanskaffa det. Enligt gällande fårrätt tasatt t.ex.
i beslag, hur liten risken under förutsättning det inteär,oavsett att

proportionalitetsprincipen. emellertid för-strider Detta ärmot ett
beträffandehållandevis lågt ställt krav, jämfört med vad gällersom

kvarstad. i brottmål skall beviljas krävs enligt 26 kap.För kvarstadatt
§ bl.a. det på grund några särskilda omständigheter skäligen1 att av

kan befaras den misstänkte avvika elleratt att attgenom genom
undanskaffa egendom eller på kommer undandra sigsättannat att att
betala ersättning det kan målsäganden kommerden antas att attsom

tvistemål fordras enligt kap. § ocksåtilldömas. För kvarstad i 15 2 att
befaras skaffar undan, väsentligtdet skäligen kan att motparten

försämrar förfogar egendomen till skada föreller översättannat
sökanden.

inte finns anledning skärpa kravet dåUtredningen detatt attanser
skäligen någon avhänddet gäller egendom kan antassom vara

för Sådanaoch innehas den brottet misstänkte.brottgenom som av
vid mindre risk för denföremål bör kunna i beslag redan atttas en

förfoga till för målsäganden.misstänkte kommer demöveratt men
ställer sig annorlunda föremål innehasSaken ett en person somom av

misstänkt för brott, det frågahuvud inte äröver är t.ex.taget omom
pantbankanmälts stulen och påträffas hosegendom har som ensom

angivna JO-beslut. Om målsä-eller cykel iden omnämnssom ovan
tvistemål, skullesådan situation skulle föra talan iganden i en

skälig befarainte beviljas det inte fanns anledningkvarstad att attom
till skada för målsäganden.skulle förfoga egendomenövermotparten

för brott, har förvärvat egendommisstänktDen utan att varasom,
tillsåledes skydd för sinvisar sig stulen, har rättsämreettsom vara

förför talan samband med åtal brottet,egendomen målsäganden iom
utredningensförs enligt tvistemålsreglerna. Enligttalanän om

anledning ha olika regler iuppfattning finns det egentligen ingen att
för någotinte misstänktdessa situationer. Tvärtom borde den ärsom

tvistemåls-skydd, brottmålsreglerna ellerbrott ha oavsettsamma om
låtit förutsättningar gällareglerna tillämpas. ändå harAtt man samma

föranlettför icke-misstänkta hos misstänkta, tordebeslag hos varasom
Praktiska skäl emellertid inte tillräckligtpraktiska överväganden. ärav

säker-för skall upprätthålla skillnad mellan reglernaatt man en om
i tvistemål då gäller egendomhetsåtgärder i brottmål och det som

Äterställandebeslag iinnehas den misstänkte. utgöränav annan
civilrättsligtinte något interimistisktgrund och botten änannat ett

i mål redan tidigt stadium kantvångsmedel sägasettett varasom
inteföremål innehas någonkumulerat med brottmålet. Ett somsom av
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därför få endast det skäligen kanmisstänkt, bör i beslagär tas om
skaffar undan, väsentligt försämrar eller påbefaras han sättannatatt

till skada för målsäganden.förfogar egendomenöver
fallet fanns ingenting tydderefererade detI det attovan som

till cykeln innehavaren. Förmålsäganden skulle bättreäga rätt än att
föregåendefordras inte någonföremål skall få i beslagtasett

förklarasmålsäganden kommerbedömning det kan attantas attav om
klarlagttill föremålet. Det behöver intebättre rättäga vemens vara

dvs. skullefrånhänd sin egendom,det har blivitär somvemsom
tagits i beslag.från vilken egendomen harha bättre denkunna rätt än

bättremålsäganden skulle hafinns något tyderOm det inte attsom
emellertid strida be-skulle dettill egendomen innehavaren,änrätt mot

föremål,i beslag. Förhovsprincipen egendomen ettattatt ta som
fåfrånhänt brott, skall inågonskäligen kan tasantas genomvara

omständighetfinnas åtminstone någon konkretdet såledesbeslag, bör
till egendomenmålsäganden bättretill stöd för antagandet äger rättatt

beviljas i det härför kvarstad skallinnehavaren. Kraven är ävenän att
förs enligtbättreOm talanavseendet betydligt råttsträngare. om

rättegångsbalkenkap. 2 §kvarstad enligt 15tvistemålsreglerna kan
skäl för han har bättrevisar sannolikabeviljas först käranden attom

kvarstad i brottmål kravettill den omtvistade egendomen. För ärrätt
redan det kanfår sådan kvarstad beviljasEnligt 26 kap. §lägre. 1 om
skadestånd, ellertilldömasmålsäganden kan komma attattantas

misstänkte. Attfå fordran denersättning, och därigenom motenannan
brottmål i tvistemål kankvarstad iså mycket lägre vidkravet änär

målsägandensbrottmål bara kankvarstad iförklaras med att avse
Frågan intemisstänkt.skäligenfordran den ärärmot omsom

gällerDå detockså i detta avseende.borde skärpasbeslagsreglerna
för brottetkan misstänkasinnehas denbeslag föremål av somsomav

skärpaemellertid inte skäluppfattningfinns enligt utredningensdet att
förmisstänktomständighetenRedan den ärreglerna. attatt en person

utsträckning förtillräckligtalar iha stulit viss egendom, attt.ex.
däremotOm egendomenbättre till egendomen.målsäganden rättäger

anledningfinns det inteden misstänktenågoninnehas än attannanav
kvarstad igäller förförutsättningar, vadlindrigare änsätta somupp

från någon inteskall få i beslagföremåltvistemål. För tasatt ett som
sannolika skälfinnsdärför krävas detför brott bör detmisstänktär att

egendomen.bättre tillför målsäganden har rättatt
såvitt gäller beslagändringarna,föreslagnaDe utredningen avav

leda tilltordeden misstänkte,innehasegendom än attav annansom
undantagsfall. kanManföretas ibeslag inte kansådana änannat

målsägandensförsämringdettanaturligtvis invända är settatt uren
Å huvudfråga sig detsidan kansynvinkel. andra över tagetman om
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finns någon anledning tillåta återställandebeslag hos denänatt annan
misstänkte, eftersom talan riktas tredje ofta tordemotsom personen
handläggas tvistemål. Visserligen får talan grundar sig påsom somen
bättre till viss egendom i samband med åtalet, denrätt ävenupptas om
riktas den misstänkte. dock medföraän Det torde regelmot annan som
väsentlig olägenhet handlägga sådan talan medatt gemensamten
brottmålet, påstår sig förvärvat egendomenha imotparten t.ex.om
god Under sådana förhållanden får talan avskiljas från brottrnålettro.
för i stället handläggas tvistemål §,22 kap. 5 varvid reglernaatt som

kvarstad i tvistemål blir tillämpliga. Så länge det möjligtär attom
väcka talan enskilt anspråk, den misstänkte,även änmotom annan
behöver det emellertid finnas möjlighet med tvångsmedel säkerstäl-att

målsägandens Som utredningen tidigare anfört finnshar deträtt.
emellertid inte anledning ställa lägre krav för sådantatt ettupp
tvångsmedel, vad skulle gälla fördestalan i tvistemål.än som om

9.3.4 Inforrnella besittningsrestitutioner

återställandebeslagDet huvudsakliga syftet med säkra målsägan-är att
det ankommerdens Huvudregelnrätt. är rätten avgöraatt att vem

framgårhar till beslagtagna godset. Somdet redogörelsenrättsom av
förekommer det emellertidi det förra avsnittet föratt attman,

målsäganden behövainte skall återställervänta rättens avgörande,
förundersökningen.beslagtaget gods underredan Frågan i vilkenom

bör godtas kommerutsträckning sådana förfaranden utredningen att ta
fråganärbesläktad deti avsnitt 9.8. förEn är kan tillåtetomupp anses

föremål tillstuletpolisen återlänma målsäganden,ettatt t.ex. attutan
tjuv barförst polisendet i beslag. Om gärning det sigtarta teren

naturligtganska till målsägan-stöldgodset återlämnasomedelbartatt
den. Detsamma kan tjuv på flyktentyckas fallet polisen tar envara om
efter inbrottsstöld. påträffarpolisenMer tveksamt detblirt.ex. en om
egendom i situation tillanknytninginte har direktnågon etten som

Ävennyligen förövat brott. uppenbartdet skulle att egen-om vara
frånhänddomen i sådan situationär brott, kan denannan genom en

vanligtvis inte återlämnas målsäganden. I stället tordeomedelbart till
det fordras polisen polisstationen för redamed sig godset tillatt tar att

Ävenden med honom.och för kontakträtte ägaren är att tavem
det i vissa fall kan avstårförekomma innehavareegendomensattom

från sin till godset, finns det innehavaren hävdarockså fall dårätt att
han har gjort någon grundgodtrosförvärv eller påhanett att annan
har till godset. Frågan sådana förhållandendet underrätt är ävenom
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formlöst hand egendomen, dettillåtas polisenbör utan atttaratt om
beslag.betraktas ettsom

godvilligt lämnarden omständighetenEnbart att uten person
fall för informelltpolisen i inteegendomen till är att ettvart nog

tillframgår redan förarbetenaskall få tillämpas. Detförfarande av
avseddabestämmelserna beslagårs tvångsmedelslag1933 att om var

åtgärden,fall samtyckte tillför dettillämpas även attatt en person
anledning skilja mellanansågs finnas någoneftersom det inte att

samtyckte till dess utlämnandeföremålets innehavaresådana fall, då
SOU 1932:29SOU 1926:32 103,då sig detoch fall, han motsatte s.

fall från 1950.delade JO iinställning24. Denna etts.

1950återställande stöldgods JOomhändertagande ochInformellt av
58s.

återfanns hosbestulits 940 koppartråd, vilkenelverk hade kgEtt
bestredhördes polisen,Skrothandlarenskrothandlare. attav menen
brott. Hangodset åtkommethaft misstankehan hade att genomvarom

koppartråden tillöverlämnamed polismankom överens attomen
elverkettill elverketskulle utlämnaspolisen och den inte attutanatt

betalat för koppartråden,hadedeponerade 940 kr, vilket L. som
utredningen sådanaframgickpolisen. Detlösensumma hos attav

handmisstänkt stöldgodsvanliga dåöverenskommelser togs omvar
sålde begagnadeeller affärerfrån pantlånekontor varor.som

förarbetena tillRiksåklagaren tilltill JO hänvisadeyttrandeI ett
anförts därvad hadetvångsmedelslag och hävdadeårs1933 att som

Riksåklagarenrättegångsbalken.beslag itorde gälla reglernaäven om
tillämpades vid omhän-i vissa fallförfaringssättansåg detatt som

inteâtkommits brott,utlämnande godsdertagande och genomav som
lagstiftningens innebörd ochmedöverensstämmelsestå i rättasyntes

sig helt tillanvändning. JO anslöttill vidareborde kommadärför inte
anfört.Riksåklagaren hadevad

Även något lämnaföremål inte harinnehavaren emot att utettom av
all tillockså avstår fråndet hanpolisen innebär inte rättdet till att

det frågaredovisade falletdetegendomen. I en personomvarovan
visserligengodtrosförvärv ochgjorthävdade han har ettatt somsom

egendomen,handpolisen tillfälligthade någotinte togemot att om
ersättning.egendomenavstå helt frånändå inte ville utansommen

stöldgodsmisstänktinnehavarenemellertidförekommerDet att av
på egendomen. Ianspråknågra helstförklarar han inte göratt som

i369 beslaghävdas s.rättegångsbalkentillGärdes kommentar att
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ifrågakomma endast det kanmening böregentlig antas attom
alltsånågon till föremålet och beslagetinnehavaren gällandegör rätt

hävdas vidareintrång i hans eventuella Detkan rätt.sägas utgöra ett
torde kunnauppenbarligen har frånhäntsföremål, ägaren,att avsom

återställas tillomedelbart omhändertas ochpolisen ägaren samt att
i mening, kanbeslag egentligdetta inte är ett utan anses mera som en

fall från 1955instämde JO i seordningsfråga. detta uttalandel ett
78 och Olivecrona 253.JO 1958även s.s.

stöldgods JO 1955omhändertagande och återställandeInformellt av
192s.

kriminalvårdsan-efter ha fråni stulen båtG-N. att rymt engreps en
båten fannsöverlämnades till Iomhändertogs ochstalt. Båten ägaren.

Samtliga dessaföremål inte tillhörde båtensfleradessutom ägare.som
omhän-bar vid gripandet,civila kläder G-N.föremål, jämte de som

stulna ochföremålen visade sigpolisen. En deldertogs varaavav
G-NVid förhör månadåterlämnades till ägarna. attuppgavsenareen

debegärderadioapparat tillhörde honom. Hankläderna attsamt en
utlämnavägrade emellertidPolisenskulle lämnas till honom. attut

skullehänvisning till förstmed göraföremålen till honom, att man
JOtillhörde någonföremålenundersökningytterligare annan.av om

anförde:

föremål,misstänktAnträffas hos för brott som upp-person
föremålettordeavhäntsbrottetenbarligen ägaren,genom

tillåterställaspolisen och ägaren.omhändertagaskunna av
kani egentlig meningär...icke beslagDetta utan anses som

gällandeden misstänkteGör emellertidordningsfråga.en
nödvändigtfinnes detföremålet ochtillnågon rätt att

ibeslagibör detsammaföremålet omhändertages, tagas
rättegångsbalken stadgas.vad i kap.enlighet med 27

tillhade hävdat någoninledningsvis inteEftersom G-N. rätt egen-
medpolisennågon kritikenligt JO inte riktaskunde detdomen mot

Då G-N.hand egendomen.formlöst hade tagitanledning deatt omav
JO emellertidenligtpå egendomen hade denanspråkgjordesenare

ibort beslag.tas

får tillämpasförfaranden barainformellaframhöll såledesJO att om
brott ochfrånhäntsharuppenbart egendomendet är att genomannan
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den misstänkte inte gällande någon till egendomen. Dennagär rättom
ståndpunkt återkommer i fall från 1974.ett

Informellt omhändertagande och återställande hyrbil inteav en som
hade återställts avtalad tid JO 1974 76inom s.

biluthyrningsföretagEtt hade anmält C.R. hade hyrt bil,att en men
inte återlämnat den i tid. Bilen hämtades polisen och överlämnadesav

företaget.till
JO konstaterade, med hänvisning till bl.a. uttalandena i Gärdes

ansågs föremålkommentar, det uppenbarligen avhäntsatt att som
någon brott kunde omedelbart omhändertas och återställas tillgenom

och detta inte utgjorde beslag i egentlig mening. Ett sådantägaren att
förfarande kunde enligt JO emellertid ifrågakomma endast detom
kunde innehavaren inte gjorde gällande någon tillrättantas att

fallet visserligen brottegendomen. I det aktuella kunde det attantas
förelåg, det enligt JO:s uppfattning inte uppenbart såatt varmen var
fallet. Förutsättningar för omedelbart omhändertagande ochett
återställande bilen till målsägandena hade därför inte förelegat.av

därför beslag, varefter beslagets eventuellaBilen borde ha tagits i
målsäganden fått blihävande och bilens återställande till hade

utredningen i saken.beroende den vidareav

informellt förfarande skulle kunna fordradesFör accepterasatt ett
således det åtminstone kunde innehavarenenligt JO antas attatt av

inte gällande någon till den. JO har emellertidegendomen gjorde rätt
avseende. fall gällde godsi andra fall ställt högre krav i detta Ett som

med anledning misstankehade tagits i beslag vid husrannsakan omav
197778 128.stöld från arbetsplats JO 1974 88, JOävens. se s.en

företagetansågs uppenbarligen tillgripet frånDet beslagtagna godset
efter JOoch återlämnades därför omedelbart husrannsakningarna.

förhörtansåg polismannen lämnade godset först borde haatt utsom
berördes beslagen, eftersom det helt kundede intepersoner som av

uteslutas någon eller några dessa kunde anspråk pågöraatt av
formlöstgodset. Om polisen omhänderta egendom detöverväger äratt

förstdärför, till inställning, nödvändigt polisenmed hänsyn JO:s att
drabbas omhändertagandetkontrollerar kan kommade att avom som

fråga. exempel pågällande någon till egendomen i Ettgör rätt
följande fall.diskutabla förfaranden finns i
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Informellt omhändertagande och återställande hyrbil JOav en
198283 71s.

S. stoppades i bil i samband med rutinkontroll. Han atten en uppgav
framgickhan hade hyrt bilen. Det hyreskontraktet hyrestidenattav

hade gått dag. S. emellertid muntligen hadehanattut samma uppgav
förlängdfått hyrestiden med dagar. Polisen kontakt medett togpar en

för uthyrningsfirrnan, kunde inte få fram någrarepresentant men
uppgifter aktuella bilen. Eftersom Szs uppgifter inte kundedenom

förveriñeras beslutade polisman omhänderta bilen uthyrnings-atten
firmans räkning föra den till kriminalavdelningen. anmälanoch En

för olovligt förfogande upprättades. därpå framkom detS. Dagenmot
hade fått hyrestiden förlängd och förundersökningen lades därförS.att

ned.
anförde förelegat någon dåJO det inte hade misstanke brottatt om

bilen omhändertogs. hade därför inte funnits någon grund förDet att
Ävenifrån S. fordonet. det hade uppstått misstanke brottta om om

hade bilen hand polisen med stödinte kunnat änannattas avom av
beslagsreglerna, eftersom S. hävdade han hade disponerarättatt att

för föremål avhäntsbilen. JO anförde: I och sig kan visserligen som
återlämnas först i beslag,någon brott till ägaren utan att tasgenom
förutsättningen anträffas hos gärnings-under den absoluta detatt

före-och denne inte gällande han har någon tillrättgör attmannen
målet.

ifrågasätts för informellt förfarande skall kunnaDet har det, att ettom
absolut förutsättning föremålet anträffas just hostillämpas, är atten

påträffas hos någongärningsmannen. Om misstänkt stöldgodst.ex.
misstänkt för brott det emellertid knappast sannoliktinte är är attsom

frivilligt skulle avstå från all till det,innehavaren godset ävenrättav
ifrånhan skulle kunna tänkas med på tillfälligt lämna det sigattom

avstå från det ersättning. sådant fall kan det inte blieller I ettmot
fråga någon informell besittningsrestitution. Om egendomenom

eller in-påträffas hos inte vill kännas vid godset, omen person som
nehavaren okänd, kan egendomen inte heller överlämnas tillärannars
målsäganden förrän har försäkrat sig inte någon göratt annanman om

någon till den. Om polisen egendomen dess-gällande rätt attanser
hand för målsägandens skall säkras,förinnan behöver rättatttas om

får beslagsreglerna tillämpas.
förSammanfattningsvis kan konstatera polisensatt utrymme attman

förfarande dentillämpa informellt då egendom innehas änett av annan
fall absolut förut-misstänkte ganska litet. Det bör iär vart vara en

någon gällandesättning egendomen anträffas hos kan göraatt som
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någon till den, eftersom det endast under sådana förhållandenrätt är
polisen omedelbart kan reda innehavaren avstår från sintasom om
till godset. Om föremåläganderätten till kanrätt ett antassom vara

stulet inte kan klarläggas i samband med det påträffas polisen,att av
torde föremålet många gånger med till polisstationen för fortsatttas
utredning. En sådan åtgärd betrakta beslag, eftersomär att ettsom
egendomen omhändertas polisen, för kortare eller längre tid.av

uppfattning har också redovisatsDenna JO, skillnad pågörav som
sådana fall och fall dåde egendomen omedelbart lämnas tillut
målsäganden, vilket enligt JO i vissa fall bör kunna formlöst. JO:s
uppfattning framgår tydligt följande beslut.av

Informellt omhändertagande och återställande stulen cykel JOav en
198687 98s.

drev cykelaffår och hade nyligen köpt begagnad cykel förH. atten en
sälja Cykeln, låst utanför bostad, hadeden i rörelsen. stod Hzssom
emellertid stulits från därefter sålts till Sedan hadeoch H.
återfunnit cykeln utanför fastigheten, pekade hon den för tvåut
polismån. Efter beslut vakthavande befäl polismännen medtogav

ägarförhållandena. hördecykeln till polisstationen för utreda H.att av
gjordesig till polisen dag och underrättades beslaget. Hanomsamma

förklaradegällande han hade förvärvat cykeln i god tro, attatt men
återställdes till Cykelnhan inte hade något cykelnemot att

utlämnades därefter till
Vakthavande befäl förklarade hans order till polismännen hadeatt

Något beslagsprotokoll hadevarit förstå beslut beslag.att ettsom om
dock inte upprättats.

hade varit befogat cykeln iJO anförde inledningsvis det attatt ta
beslutade lämna cykeln hadebeslag. Den polisman att utsom

behörig beslaget. Handläggningenemellertid inte varit hävaatt gav
befattat sig medenligt JO intryck de polismän hadenärmast att somav

omhändertagandet cykeln mindresaken hade betraktat ettsomav
mening, första ledet i slagsbeslag i rättegångsbalkens än ettsom

formlöst handräckningsförfarande. JO anförde vidare:

också iSådan informell besittningsrubbning förekommer
Detfrämst stöldgods återtas på bar gärning.praktiken, när

andraockså godtagbart i vissahar stundom ansetts upp-
hos för tillgreppenbara fall, beslagetnär görst.ex. en

samtycker till godset utlämnasmisstänkt och denne attgenast
jag för delförfaringssätttill Sistnämnda ärägaren. egen
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för ändamålkritisk till; har godset tagits hand sådantettom
åtgärdenmed beslagsreglerna är att ettanse somsom avses

oberoende den hos vilken åtgärdenbeslag, ägt rumav om
förklarat sig intetill förfogande ochfrivilligt ställt godset

anspråk det.längre göra

förutsättningar förfall hade saknatskonstaterade det i dettaJO attatt
närvarandeeftersom inteförenklade förfarandet, H.tillämpa det var

väl hade kunnat hävdaoch han mycketcykeln omhändertogs ettnär
godtrosförvärv.

tillformlöst återställer egendompolisensåledesJO har accepterat att
fall då den miss-uppenbara fall. Ett sådantmålsäganden i vissa är

refereradeflyende fot. I detgärning ellertänkte påträffas bar ovan
besittningsrestitutioner stundominformellaanförde JO vidarefallet att

fall. Fråganandra uppenbarai vissa ärgodtagbara,har ävenansetts
egendomuppenbartsituationer det kani vilka att somanses vara

det intenågon brott. Omfrånhänts ärpåträffas polisen har genomav
då misstänktefallen, fall denovannämnda dvs.något defråga om av

olikadet alltid finnasflyende fot, kangärning ellerpå bartas
verkligen haregendomendet tveksamtomständigheter gör omsom

anmälts stulenbil harbrott. Omavhänts ägaren ett somengenom
dengrundervisserligen på godapolisen kan detpåträffas antas attav

inte uppenbart. Dendetbrott,frånhänts ärhar ägaren somgenom men
har fåttgällande haninnehar bilen kanvid tillfället göra attt.ex.

frågadet därför intebilen ochtillstånd bruka ärägarens attatt om
uppfattning förutredningenstalar enligtDettanågot brott. att

dåinte förekommabesittningsrestitutioner bör äninformella annat
brottslig gärning.anslutning tillomedelbaråtertas iegendom kan en

såledesbör detförfarande skall kunnainformelltFör accepterasatt
någongällandeinte kaninnehavarendet klarlagt görakrävas år attatt

detfå råda någon tvekaninte hellergodset. börtill Deträtt vemom
godset emellertid nöd-fall detde flestatill Ihar rättär som

frågor.för utreda dessaegendomenpolisen handvändigt atttaratt om

5 följande fall. Ettbl.a.vilket framgårsvårfråga kan avgöra,Denna att avvara
bil.förskingringalternativtbedrägeriG. föranmältlinansbolag hade grovt av engrov

U.S.A. medtill frånförst och sedanföretaget och fraktat denbilenG. hade leasat av
tilltill Sverige och utlämnadesi den återkomi beslag hamnenBilen närbåt. togs

sjöpantrâitt i bilen. Eftersomemellertidgjorde gällandeRederietfinansbolaget.
rederiettillerkändestill finansbolztget,bilen lämnadesdåupphördepanträtten ut

handläggning beslagetfelaktigaåklagarenspå grundskadestånd avstaten avav
990-93-40.1994-05-26, dnrskadeståndsärendebeslut iJustitiekanslerns
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Om egendom hand för sådant ändamål medtas ettom avsessom
beslagsreglerna bör åtgärden, liksom JO har anfört, alltid betraktas

beslag. Det medför bl.a. den drabbas åtgärden kanett attsom som av
begära häver beslaget och förordnarrätten egendomen skallatt att
återställas till honom. Om skulle polisen informelltacceptera attman
kunde omhänderta egendom under kortare eller längre tid, skulle det
bl.a. innebära den berördes omhändertagandet inte kundeatt som av
få åtgärden prövad domstol.av

Med hänsyn till vad har anförts torde informellasom ovan
förfaranden i praktiken bli aktuella endast i fall då detde uppenbartär

har till godset och då det dessutom möjligträtt är attvem som
omedelbart återställa tillegendomen Detta torde i sinrättsågaren. tur
förutsätta egendomen innehas gärningsmannen och hanatt att tasav
på bar gärning eller flyende fot. Om egendom i sådan situationen
informellt återställs till målsäganden, självfalletbör det krävas denatt
polisman för åtgärden dokumenterar ingripandet på ettsom ansvarar
sådant efterhanddet i möjligt kontrollera förut-sätt äratt att att
sättningarna förelåg.

9.4 Förverkandebeslag

Avsnitt 9.4 behandlar förverkandebeslag, dvs. beslag företas försom
säkerställa vissa förverkanden grund brott. endastDet äratt av

sakförverkande kan värdeför-säkerställas beslag, medansom genom
verkande kan säkerställas kvarstad enligt 26 kap. rättegångs-genom
balken. avsnitt utredningen några tillämpningsproblemI 9.4.1 tar upp

har samband med svårigheter under vilka förut-avgöraattsom
sättningar kontanter kan bli föremål för sakförverkande eller för
värdeförverkande. förutsättningarna förAvsnitt 9.4.2 handlar om
förverkandebeslag.

Skillnaden9.4.1 mellan beslag och kvarstad

Den tredje formen beslag har utredningen valt kalla förverkan-attav
företas för förverkandendebeslag, dvs. beslag säkerställa vissaattsom

på grund Förverkandebrott. egendom särskild rättsverkanärav av en
brott, vilken enligt antingen36 kap. brottsbalken kan drabba ettav

föremål sakförverkande eller värdet viss egendom värdeförver-av
kande. Det endast sakförverkande kan säkerställasär som genom
beslag, medan värdeförverkande kan säkerställas kvarstadgenom
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rättegångsbalken står i begrepppolismanDen26enligt kap. attsom
förverkande måstesäkerställaförviss egendomomhänderta ettatt

sådandet egendomen ärbedömningdärför ärgöra somsomav omen
torde dennaVanligtvisviss egendom.värdetförverkad eller endast av

sakför-problem, eftersomsärskildavålla någrabedömning inte
ellerinbrottsverktygspecifika föremål,verkande oftast t.ex.avser

förverkade.då detuppstårsvårigheterna ärmordvapen. är pengar som
brottkan utbytetbrottsbalken36 kap. §Med stöd 1 ettavav

samband medför kostnader iersättningförverkat, liksomförklaras
Är fråganaturligtvisföremål blir detbrottetutbytetbrottet. ett omav

underbrott kanutbytesakförverkande, utgöräven avsompengarmen
falletsakförverkande. Såförbli föremålförhållandenvissa t.ex.var

för försåldi betalningmottagitsdå735,i NJA 1977 sompengars.
ocksåSakförverkande harförverkade.förklarades,narkotika ansetts

kundesedlarfråga beträffandeikommakunna antas varasom
det1965 97 II. Ivalutaförordningen NJAenligtförverkade senares.

måni vadtveksamtdomstolen deträttsfallet anförde Högsta att var
för deni ställetegendom, vilkensakförverkande kunde trättavse

förverkad7. kontanterAvgörande förskulleegendom omvarasom
detdedärförsakförverkande torde utgörförbli föremålkan vara om
deti stället förHar kontanternabrott. trättursprungliga utbytet ettav

i stället säkrasfår förverkandetbrottet,utbytetursprungliga genomav
brottmål.kvarstad i

beslagsinstitutetsig utvidgakunna tänkai och för sigskulleMan att
iharegendombeslag trättidet blev möjligt ävenså att taatt som

förföremålegendomenbrott, ärför utbytestället oavsett omav
dockskullesådan ändringEnvärdeförverkande.sakförverkande eller

ochkvarstadsreglernaeftersomtillämpningen,underlättasannolikt inte
varandraöverlappa sättkommabeslagsreglerna skulle ettatt som

skulle det bliöverskådliga. Dessutommindredemskulle göra
de kontanterförsökapolisenför avgöranödvändigt att som enom

ursprungli-för detsubstitutkanverkligeninneharmisstänkt antas vara
alls harintefrågadetellerbrott, ärutbytet pengar somomomga av
tillämp-intedärförUtredningenskaffa.med brottet attatt anser

beslagsinstitutetutvidgningbörningssvårigheterna lösas avgenom en
inte ikunnaskulleavseende. övervägaDäremoti detta om manman

6 cit457del III, 4 uppl.,till brottsbalken,m.fl., KommentarUlf Berg s.
Brottsbalken HI.

7 konstaterade detdomstoleni målet. Högstaintedock besvaras attFrågan behövde
eftersom för-Sakförverkande,hindernågotinte fannsaktuella falleti det mot

i beslagtagnautgjort led vården denbeslagsstadiet ochskett påvandlingen hade ett av
egendomen.
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mån skulleviss kunna begränsa beslagsinstitutet inte tillåtaattgenom
beslag kontanter huvud Kvarstad skulle under sådanaöver taget.av
förhållanden den enda tillåtna säkerhetsåtgärden i frågavara om

Som utredningen har anfört i avsnitt 9.3.3, återställande-pengar. om
skulle sådant förslag emellertid förutsätta genomgångbeslag, ett en

Eftersom ingår i utredningenskvarstadsreglerna. det inteäven av
uppdrag dessa regler, går utredningen integöra översynatt en av

in på den här frågan.närmare
Förverkande också förekomma med stöd 36 kap.kanpengarav av

fråga frambragts2 § brottsbalken. Det kan harpengarvara om som
falskabrott, exempelvis eller sedlar, ellermyntgenom vars an-

vändande brott, exempelvis straffbar befattning med vederlag förutgör
narkotikahandel prop. 198283:141 31. Förverkande kan enligts.
36 kap. 2§ drabba sådan egendom haräven använtssom som
hjälpmedel vid brott. Bestämmelsen sikte på föremålnärmasttar som

brottsligsådana egenskaper de direkt kan utnyttjas förhar att
förfalskade eller dyrkar. Fråganverksamhet, handlingar ärt.ex. om

betalningsmedel kan sådant hjälpmedel för brottutgöraäven somanses
rättsfallet 316 ansågs det intekan förverkas. I NJA 1985 s. vara

möjligt hjälpmedel förverka hade använtsatt pengar som somsom
anförde skälinsatser vid dobbleribrott. Högsta domstolen attsom

fall dekan hjälpmedel endast i då använts sompengar anses som
föremål förlagor vid falskmynteri eller när använtsmyntt.ex. som, Å har varitverktyg. andra sidan har det hävdats att pengar somsom

borde kunna förverkas underavsedda för förvärv narkotikaav
fråga viss individualiserad egendomförutsättning det prop.äratt om

198283:141 30s.
förverkas den grund de harI den utsträckning kan attpengar

bli frågautgjort hjälpmedel vid brott, torde det regelsom om
förverkande harsakförverkande. Det gäller även av pengar som

frambragts brott eller användande brott. I samtligautgörgenom vars
värdeförverkande emellertid också förekomma med stödfall kan av

Då betalningsmedel förverkas36 kap. § andra stycket brottsbalken.2
paragraf måste således också ställning tillmed stöd denna tamanav

värdeförverkande ochsig sakförverkande ellerdet rör omom om
förverkandeförklaringverkställigheten kan säkras genomav en senare

tordeeller kvarstad. Liksom vid förverkande enligt 36 kap. 1 §beslag
för bedömningen de påträffade kontanternadet avgörande ärvara om

hjälpmedel förexempelvis ursprungligen användesde somsom
Svårig-andra värde.brottet, eller de har ersatts av av sammaom

sakförverkande värdeförverkande tordeheterna skilja mellan ochatt
någon förenklingheller i dessa fall kunna avhjälpasinte avgenom

anfört skulle dockSom utredningen tidigare harbeslagsreglerna. man
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kvarstads-förenklingintekunna överväga genom en avom man
för omhändertagandepraktisktkunde åstadkommareglerna sättett mer

överväganden kanförverkade. Sådanakan antaspengar somav
sammanhanget.inte i det häremellertid göras

därför förverkande-utredningenSammanfattningsvis konstaterar att
säkerställai fråga förfortsättningsvis bör kommabeslag även att

sakförverkanden ochbetraktassådana förverkanden kan attsomsom
föremål för sakförverkande, kani mån de kan blikontanter, denäven

beslag.omhändertas genom

Förutsättningarna för förverkandebeslag9.4.2

förföremål skall få i beslagFörutsättningen för är närvaran-tasatt ett
förverkat.grund brottskäligen kan antagasde detatt vara av

proportionalitetsprin-skall dessutomkap. § tredje stycketEnligt 27 1
får i beslag endastföremåliakttas, vilket innebärcipen att ett tas om

övrigtintrång eller iför åtgärden detskälen uppväger sommen
motståendeeller för någotinnebär för den misstänkteåtgärden annat

intresse.
behovsprincipentvångsmedel gäller dessutomformerFör alla attav

Dåi detfinns direkt uttryckt lagtexten.den inteskall iakttas, även om
utredningen emellertidförverkad egendomgäller beslag attanserav

andrai frågasig lika starkt gällandebehovsprincipen inte gör omsom
för-omständighetenmed dentvångsmedel, vilket har göra attatt

förverkadegendomutgår från denverkandereglerna äratt som avses
betraktasFörverkande kan såledesbrottet begås.redan när ensom

med brottet ochvilken följer omedelbarthos egendomen,egenskap
omhändertagande egendomen.omedelbarttill likabör leda ett av

formdärförförverkad egendom kanBeslag ses som en avav
förverkandeförklaring. Detinterimistisk verkställighet av en senare

föranledning beslaguppfattning inteutredningensfinns enligt att
denrisk förskall finnas konkretdetdessutom kräva attatt somen

ellerundandra sig denegendomen kommerinnehar att utgeattsenare
börverkställas. Däremotförverkandeförklaring inte kanatt annarsen

kvalificeradganskadet finnstillåtasbeslag inte änannat enom
krävsEnligt gällandeegendomen förverkad.misstanke rättärattom

förverkad,egendomenskäligen kan antagassåledes det ärattatt
ställt krav.tillräckligt högtuppfattningenligt utredningensvilket ett

förutsätt-ändring såvitt gällerföreslår därför ingenUtredningen
förverkandebeslag.ningarna för
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9.5 i förhindraBeslag syfte brottatt

Med stöd kap. § rättegångsbalken får föremål27 14 iett tasav a
beslag det skäligen kan förverkat enligt kap.36 3 §antasom vara

förstabrottsbalken. Enligt 36 kap. 3 § får föremål förverkas för detl
de på grund sin särskilda beskaffenhet och omständigheternaom av

i övrigt kan befaras komma till brottslig användning. Vidare får med
stöd § sådana föremål förverkas ägnade användas3 2 som är attav

vid brott liv och och påträffats underhälsa harmotsom vapen som
omständigheter anledning befara skulle tillde kommaatt attsom gav
sådan användning. Slutligen kan med stöd 3 § 3 också sådanaav
föremål förverkas som ägnade användas hjälpmedel vidär att som
brott innefattar skada påträffats underegendom och harsom som
omständigheter uppenbar anledning befara de skulleatt attsom gav

sådankomma till användning.
Förverkande enligt 36 brottsbalken förutsätter således intekap. 3 §

därför inte betraktasbrott har och kan hellerägtatt ett rum som en
rättsverkan Brottsbalken det har be-brott III, 454. Trotsav s.
stämmelser sådant förverkande fått sin plats bland brottsbalkensom

liknande fanns tidigareregler rättsverkan brott. En bestämmelseom av
i strafflagen 19482 kap. 17 § andra stycket NJA 177. Dennas.
regel, motsvarade nuvarande 36 kap. 3 § överfördes tillsom

Därefterbrottsbalken och reviderades år 1968 prop. 1968:79. har
år då lades tillbestämmelsen ändrats 1983, punkt 2 prop.

198283:89 och år 1989, då punkt tillkom prop. 198788:l43.3
för års revision den bestämmelsenTill grund 1968 gamla iav

låg Förverkande brott, SOUstrafflagen betänkandet grund av
kap.1960:28. I betänkandet anfördes bl.a. bestämmelsen i 2 17 §att

strafflagen föll utanför den egentliga förverkandelagstift-andra stycket
eftersom förverkande avsågs paragraf inteningen, i dennasom

brottspåföljd; därförutgjorde någon det skulle kunna övervägas om
i rättegångsbalkens beslagskapitel,inte regeln hörde hemmasnarare

strafflagens rättegångsbalkens promulgationslagar elleri eller
i betänkandet lämnades emellertid inteeventuellt särskild lag. Ien

och frågannågot förslag till hur sådan lösning skulle kunna uten se
inte heller propositionen. har därefter bliviti Bestämmelsentogs upp

kvar i brottsbalken.
omhändertagande egendom förverkadBestämmelser ärsomom av

rättegångs-enligt § brottsbalken finns i kap.36 kap. 1 eller 2 27
sådanomfattade från början intebalken. Dessa regler beslagom

År§ brottsbalken.egendom med bestämmelsen i 36 kap. 3som avses
141975 infördes emellertid den särskilda regeln i 27 kap. §a

omhändertarättegångsbalken, varigenom det blev möjligt ävenatt

406



BeslagSOU 1995:47

skullesådan bestämmelsenegendom 1975: 106.prop. Frågan varom
påpekasplaceras inte i propositionen. förtjänarDet attatttogs upp
rättegångs-fanns 14 §polislagen inte då bestämmelsen i kap.27 a

balken tillkom.
kap. §Sådana föremål 27 14kan i beslag enligt rätte-tas asom

rättegångsbalkens reglergångsbalken kan inte eftersökas stödmed av
dessa förutsätteroch kroppsvisitation, eftersomhusrannsakan attom

begåtts jfr JOhardet åtminstone finns anledning brottatt att ettanta
motsvarande tvångsme-får polislagens regler1974 27. Istället oms.

punktenlagstiftningsärende ledde till andradel tillämpas. I det attsom
visserligen frågantill, diskuteradesi 36 3 § brottsbalken ladeskap.
efter föremålvisitera någon för sökapolisens möjlighet attatt somom

paragraf. förslag till bestämmelseförverkade enligt denna Någotär om
eftersom frågan polisenspresenterades emellertid inte,visitation om

samband med brottsutredning dåföreta visitationmöjlighet utanatt var
framarbete med läggaföremål för polisberedningens att en ny

polislag.
två bestämmelserursprungligenpolislagen intogsI som gav

kroppsvisitation för handföretapolisman befogenhet att taatt om
brottsförebyggande syfte. Antingen kunde 19 § förstaifarliga föremål

frihetsberövandemed elleri sambandåberopasstycket ett ett av-
vid kvalificeradstycket risk för viss22§ andralägsnande eller

År dessutominfördes andra stycke i1987brottslighet.allvarlig ett
ytterligare befogenhet företapolisenvarigenom19 attgavs

fårpolislagen polisman såledesEnligt 19 §kroppsvisitation. en
förbehövsutsträckning det eftersökakroppsvisitera i den att vapen

ägnade vid brottfarliga föremål användasandra äreller att motsom
omständigheternatillmed hänsyn kandethälsa,liv eller antas attom

enligtförverkatförklaras 36 kap. 3 § brotts-föremål kansådantett
balken.

överväganden

förverkande,betänkandetanfördes tidigareSom i det nämnda om
systematiska skälborde bestämmelsen i 36 kap. 3 § brottsbalken av

särskild lagförfattning, exempelvisflyttas till någon omenannan
härmed bordeföremål. ävenförverkande farliga I enlighetav

förverkad egendomomhändertagande sådanbestämmelsen om av
Även självaändringflyttas från rättegångsbalken. någon avom

utredningenkommer till stånd,förverkanderegeln inte att mananser
i kap. 14 a§27flytta bestämmelsenskulle kunna överväga att
rättegångsbalkenibestämmelsernarättegångsbalken, i syfte renodlaatt
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för regler straffprocessuellaoch 27 kap. tvångsmedel.reservera om
Frågan motsvarande bestämmelse i så fall lämpligen bordeär var en
placeras.

Utredningens utgångspunkt bör försöka alla reglersamlaär att man
befogenheter frågapolisens rättsliga i polislagen, det inte ärom om

sådana bestämmelser har samband med det straffprocessuellaom som
förfarandet. Bestämmelsen därföri 27 kap. 14 §hör hemmanärmasta
i polislagen, synnerhet syftet med sådant omhändertagandei ettsom

i paragrafen upprätthålla allmän ordning ochnärmast är attsom avses
förebygga brott.att

finns emellertid också skäl talar för åtminstoneDet attsom man,
vidare, bör behålla bestämmelsen i rättegångsbalken. Beslag enligttills

företas syfte27 kap. 14 a§ i säkerställa verkställighetenatt av en
förverkandeförklaring. En sådan förklaring meddelas rättensenare av

åklagaren, förverkande påpå yrkande på motsvarande vidsätt somav
fallet vid vanliga förverkandebeslag enligtgrund brott. Liksom ärav

därför åklagaren, och intenuvarande 27 kap. 1 § bör det vara
polismyndigheten, för beslaget och uppträder somsom ansvarar som

föri förhållande till den har drabbats beslaget. Detta talarpart som av
bestämmelsen i kap. 14 § bör behållas i rättegångsbalken.27att a

bestämmelsen överföras till polislagen, skulle bliSkulle tvungenman
förfarandet ochockså överföra mängd regler vid beslagatt om omen

därfördomstolsprövning beslag. Utredningen det är mestattanserav
stâ kvar i rättegångsbalken,praktiskt låta bestämmelsen ävenatt om

principiellt inte hör hemma där.den

i9.6 Beslut beslagsfrägor

behörigutredningen bestämmelsernaI avsnitt 9.6.1 tar omupp
befogenhetbeslutsfattare. Utredningen föreslår bl.a. polismansatt att

enligtbeslag utvidgas i förhållande till vad gällerbesluta somom
förslaget befogenhetpolisman skall enligt ha27 kap. 4 En att ta

vilket i vilketföremål och i beslag, ochsättannat oavsett samman-
påträffats föregående beslut någonhang det har och utan annanav

Beslut beslag bör liksom enligt gällande kunnatjänsteman. rättom
förundersökningsleda-fattas åklagaren eller polisensäven rätten,av av

re.
beslagsfrâgor.Avsnitt 9.6.2 handlar handläggningrättensom av

fråga beslag väcks vid eller någon begärOm rätten rättensomen om
skyldig hållaprövning beslag, utgångspunktenär rätten ärett att attav

hållaförhandling i beslagsfrågan. I gäller skyldighetenöverrätt att
Utredningenförhandling bara då någon begår prövning beslag.ettav
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fråga beslag väcksföreslår skyldighet skall gälla dåatt omsamma en
för-Utredningen föreslår särskilda regleri högre ocksårätt. om

vid beslagsförhandling.farandet

9.6.1 Förordnande beslagom

följer den medkap. första stycket rättegångsbalken27 4 §Av att som
häktning,verkställergriper eller anhåller misstänkt ellerlaga rätt en

fårkroppsbesiktning lägga beslaghusrannsakan, kroppsvisitation eller
paragrafpåträffas.på föremål därvid I andra stycket av sammasom

får i beslagi fall påträffas,föreskrivs föremål, tasannatatt som
Är det fara iundersökningsledaren eller åklagaren.efter beslut av

polisman,sådant åtgärden vidtasdröjsmål får beslutäven utan av
nuvarandesådan försändelse iinte frågadet är soim avsesom om en

undersöknings-beslag verkställskap. 3 Om27 änett av annan
beslaget, skalloch denne inte har beslutatledaren eller åklagaren

skyndsamti kap. 4 § hos honom,anmälan enligt sista stycket 27 göras
skall bestå.omedelbart beslagethar pröva,att omsom

lades1994, då ordet kroppsbesiktningParagrafen ändrades ijanuari
anförde departtementschefen prop.första stycket. I propositionentill i

199394:24 61:s.

häktning,den verkställerRB stadgasI 27 kap. 4 § att som
får läggakroppsvisitation beslag deellerhusrannsakan

framgårregeln alltså intepåträffas. Avföremål då attsom
kroppsbesiktning får i beslag.påträffadeföremål tasgenom

förekommer på-tdetharSom jag tidigare attsagt man
lkroppsbesiktningar ptromemorian harvidträffar narkotika

4 RBnågra §inte föreslagits ändringar i görs.27 kap.att
börsårdant tilläggremissinstans dockhar anmärktEn att ett

fövremål åtkomnaså det där framgårgöras, ävenatt att
Narkotikabeslag.kroppsbesiktning skall kunna itasgenom

igivetviskroppsbesiktningpåträffas vid kam tasensom
Även så kan ske, börmed stöd andrabeslag regler.av om

tför tydlighetensmeningdet enligt min 27 kap. 4 RB§av
påträffas vidföremålskull framgå beslag kan skeatt somav

kroppsbesiktning.en

medttycks avsiktendepartementschefens uttalande dömaAv att
föremålbeeslagtamöjligtdetändringen ha varit göraatt somatt

för beslagFörutsättningarnapåträffas kroppsbesiktning.vid aven
beslagliksomiemellertid 27 kap.föremål regleras lsådana av
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påträffas någon tvångsåtgärd.föremål i samband medsom annan
Bestämmelsen i 27 kap. 4 § första stycket handlar enbart somom vem

Ändringen följdfår således fått tillbesluta beslag. har endast attom
föremål påträffas vidpolisman får i beslag äventa som enen numera

Tidigarekroppsbesiktning, det inte föreligger fara i dröjsmål.även om
polismannen i sådan situation först inhämtade under-krävdes att en

eller åklagarens beslut beslag.sökningsledarens om
tillkomsten tvângsmedelslagen diskuteradeDå vid vem somman av

framför allt tvåbehörig besluta beslag, detborde attvara om var
kombetydelse för hur reglernaomständigheter att ut.sesom var av

avsågsförsta hänsyn till reglerna beslag endastFör det atttog omman
påträffats och således till-gälla föremål hadekunna varsomsom

beslagsreglernaför myndigheterna. utformninggängliga Denna av
106 leda tillProcesskommissionen SOU 1926:32skulle enligt atts.

intefattas skyndsamhet förbeslag ofta måste medbeslut attstorom
pâ-tillfälle undanskaffamisstänkte eller skulleden attgesannan

ansåg det nödvändigtträffade föremål. ledde i sin tillDetta atttur man
polismän föremål i beslag.i ganska utsträckning tillåta attstor taatt

utformningenbetydelse förandra omständighetenDen avsom var av
ansågpolisväsendet organiserat. Manbehörighetsreglerna hur varvar

förbehållasutsträckning bordei möjligabeslutanderätten störstaatt
och stads-landsfogde, landsfiskalbefallningshavande,Konungens

chef föroch polisintendentfiskal polismästare ärävensom som
tvângsmedelslagen. ansågsstad 3 § Detkriminalavdelning i

nödvändigtöverlåta befogenhetertydligen inte tillrådligt änstörreatt
förarbetena till denvilket bl.a. framgår det ipolisman, attaven
anfördes följande:paragrafen i tvângsmedelslagennyssnärrmda

särskilt fallför beslagsmyndighet förNaturligen hindermöter att
Tydligen bör därvidverkställande polisman.uppdraga beslags noga

25.för uppdraget SOU 1932:29denne lämpligtillses, äratt s.
effektiv reglering och intressetAvvägningen mellan intresset av en

mycket till polismän leddeöverlåta för beslutanderätteninteatt avav
i kap. § rättegångsbalken. Enbestämmelser finns 27 4till de som nu

beslagparagrafens första stycke således ifår enligtpolisman ta
anhållerhan griper ellerpåträffas i samband medföremål att ensom

kroppsvisitationverkställer häktning, husrannsakan,misstänkt eller
anförde i dessaProcesskommissionenkroppsbesiktning . Someller är

överordnadhandlande nöden; skulleutomordentligt snabbtfall ett av
förfelat SOUoftableve beslagetmyndighetsbeslut inhämtas,

förarbetena tillfall ansåg ide flesta andra1926:32 107. I mans.
avvakta beslutdet borde möjligttvângsmedelslagen attatt avvara

dröjsmålföreligga fara ikvalificerad Skulle detmyndighet.mera
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skulle dock polisman få besluta beslag. Dettaäven om resonemang
ledde till bestämmelsen i andra stycket kap.27 4av

Frågan emellertid vad fördet situationer i andraär är som avses
stycket och det finns anledning skillnad sådanamellangöraattom
situationer och de i första stycket. Varken i förarbetena tillnämnssom
tvângsmedelslagen eller i förarbetena till rättegångsbalken någrages
exempel på situationer då det något skäl inte lämpligt låtaär attav en
polisman beslag föreliggerbesluta det fara i dröjsmål.änannatom om

kan emellertid påträffarMan tänka sig polisen stulen cykelatt t.ex. en
i cykelställ 198687 98.se JO För cykeln skall kunnaett t.ex. atts.

i beslag polismannen finner den, fordras han kantas attav som
åberopa fara dröjsmål.i Om polisman griper misstänkt tjuv påen en
flykt får vidare i det stöldgods finner. Omhan beslag han denutan ta
misstänkte emellertid undkommer, under flykten ellertapparmen

från stöldgods, fårslänger i sig polismannen inte godset i beslagta
föreligger fara i dröjsmål.det I dessa fall det visserli-än ärannat om

återställandebeslag.inte fråga bevisbeslag, Det kanutanom omgen
de flesta bevisbeslag förekommer i sådana situationerantas att som

i § första stycket, eftersom föremålen vanligtvis27 kap. 4nämns
påträffas i samband med frihetsberövande eller hus-underett en
rannsakan eller kroppsvisitation. Man kan emellertid tänka sig atten

till någon föregående efterforskningsåt-bevis överlämnas polisen utan
förhör. fårgård, i samband med l sådan situation dent.ex. ett en

föremålet detpolisman inte det i beslag äntar emot ta annatsom om
fara dröjsmål. Enligt utredningens uppfattning skiljer sig deiär nu

inte från de i första stycketnämnda situationerna nämnvärt nämnssom
härtill heller anledning27 kap. 4 finns med hänsyn inteDet attav

upprätthålla skilda regler behörigheten besluta beslagatt om avom
föremål påträffas i de olika situationerna.som

skulle emellertid kunna hävda det andra skälMan att av vore
allaolämpligt polisman behörighet besluta beslag iattatt ge om

skriftligtsituationer. Om det fråga mycket omfattandeärt.ex. om
material eller föremål betydande värde kan det lämpligt attav vara

förundersökningsledaren.frågan beslag åklagaren ellerprövas avom
mycketEnligt gällande får polisman dock beslagtarätt ävenen

förutsättning påträffas iomfattande bevismaterial, under detatt sam-
finns anledning i detband husrannsakan. Det därför intemed atten

föremål påträffas vid exempelvishänseendet skillnad mellangöra som
påträffas efterforskning. Etthusrannsakan och sådana utanen som

beslutats polisman skall dessutom omedelbartbeslag harsom av en
förundersökningsledare.åklagaren eller polisens Ettomprövas av av

således det beslagtagnafelaktigt beslut kan attgenomrepareras
sigdet det avseendet skiljer beslagåterställs till den från vilket Itogs.
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kroppsvisitation.avgörande från husrannsakan ochpå sätt t.ex.ett
polismanbör kunna fattas ivilket medför beslut beslagatt avom
bl.a. hus-vad fallet då det gällerutsträckning än ärstörre som

finns någotutredningen det interannsakan. Sammantaget attanser
befogenhet beslutautöka polismansavgörande hinder attmot att om

beslag.
befogenhet för polisman beslutaFrågan utökadär att omom en

för-telegram och andrabör omfatta beslag brev,beslag även av
befordringsföretag. Enligt stycket ifinns hos andrasändelser ettsom

fara dröjsmål beslutafår polisman inte vid ikap. §27 4 omen ens
tolka förstaförsändelser. Man skulle möjligen kunnasådanabeslag av

polisman får sådanaparagraf detstycket i sättet taatt ensamma
husrannsakan hosi samband medförsändelser i beslag ett post-t.ex.

tvångsmedelslagenförarbetena tilltelebefordringsföretag. Aveller
bestämmelserna har varitemellertid avsikten medframgår attatt
skall beslagnågra förhållanden beslutapolisman inte under om av

begräns-under befordran SOU 1932:29 15. Dennaförsändelser s.
enligt för-befogenhet besluta beslagning polismans att om varav

Tankentill den enskildes intressen.motiverad hänsynarbetena av
skyddet för brevhemlighetenskulle förstärkatorde ha varit att man
får del innehållet idembegränsa kretsen t.ex.taatt avav somgenom

ocksåBrevhemligheten skyddasbefordran.brev underett genom
meddelanden undersåvitt gällerinskränkningarna i beslagsrätten

bestämmelsen i§ ochnuvarande 27 kap. 3befordran genom
demvilken begränsar kretsennuvarande 27 kap. 12 ärsomav

handlingar. Utredningenandra slutnabehöriga brev ochöppnaatt
brevhemlighetentillräckligt skydd förreglerdessa utgör ettattanser

beslag brev, telegramdärför kunna få ipolisman böroch äventaatt
befordringsföretag.finns hosförsändelseroch andra ettsom

befogen-polisman således hauppfattning börEnligt utredningens en
vilketpå vilket och ii beslag,föremål och sätthet oavsettannatatt ta
någonföregående beslutpåträffats ochsammanhang det har utan av

gällandedock liksom enligtbeslag börtjänsteman. Beslut omannan
förunder-eller polisensfattas åklagarenkunna ävenrätt avav

polisman.får regel verkställasdåsökningsledare. Beslutet av ensom
Även fatta beslut iför sig behörig självpolisman i och är attom en

frågan tillnaturligtvis också överlämnakan hanbeslagsfrågan,
omfattandefråga särskiltdetprövning. Omåklagarens ärt.ex. om

lämpligtmaterial kan detkänsligt skriftligteller särskilt attvara
detbeslagsfrågan,från själv besluta ipolismannen avstår äratt om

särskilda fallet. Omomständigheterna i detmed tillmöjligt hänsyn en
liksomföremål hantagit i beslag börefter beslut harpolisman eget

det till åklaga-skyndsamt anmälaskyldigenligt gällande rätt attvara
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eller förundersökningsledare, därefter omedelbart skallren annan som
beslaget skallpröva bestå.om

Gällande innebär det interått bara åklagare, för-äratt annan
undersökningsledare och polisman får lägga beslag på föremål.som
Även med laga stöd griper eller anhåller misstänktannan som en
eller verkställer häktning, husrannsakan, kroppsvisitation eller
kroppsbesiktning får lägga beslag föremål därvid påträffas.som
Enligt 24 kap. § andra7 stycket får gripa den har begåttenvar som
brott på vilket fängelse kan följa, och påträffas på bar gärningsom
eller på flyende fot. Envar får enligt paragraf gripa denävensamma

efterlyst för brott. Den medär stöd denna bestämmelsesom som av
griper misstänkt kan således också med stöd 27 kap. §4 itaen av
beslag sådant påträffas vid gripandet, antingen det föremålärsom som
har betydelse bevis eller det något har frånhäntsärsom som annan

brott. Bestämmelsen i 27 kap. §4 emellertid intryck attgenom ger av
polisman skulle ha befogenhetän föremål i beslag ävenatt taannan

i andra situationer, i samband med husrannsakan ellert.ex. annan
undersökning. Det torde dock inte ha varit avsikten med bestämmel-

Tvärtom anförde Processkommissionen enskild inteattsen. en person
borde tillåtas föremål i beslag i sambandän med gripandeta annat ett
SOU 1926:32 107.s.

Även frågan inte berördes i samband med den ändringensenasteom
bestämmelsen, torde det inte ha varit meningen ändring-attav genom

läkare befogenhet beslagta föremål påträffas it.ex. atten ge som
samband med kroppsbesiktning. Utredningen i fallvart attanser
beslagsfrågan i sådan situation bör åklagare ellerprövasen av en en
polisman. Som följd härav utredningen lagtexten böratten anser
förtydligas. Det bör således framgå enskild fåratt taen person
föremål i beslag endast för det fall föremålet påträffas i sambandatt
med gripande enligt 24 kap. § andra7 stycket rättegångsbalken.ett
Den har gripit misstänkt med stöd denna bestämmelse skallsom en av
skyndsamt överlämna honom till polisman. Det börnärmaste av
beslagsbestämmelsen framgå det beslagtagna skall överlämnasävenatt
till polisman, därefter börnärmaste ha för beslagetansvaret attsom

till åklagarenanmäls eller förundersökningsledare.annan
I 27 kap. föreskrivs5 § får förordnaäven beslag årättenatt om

föremål, företes vid eller eljest tillgängliga för beslag.rätten ärsom
Frågan beslag får enligt andra istycket paragraf upptasom samma av

på yrkande åklagaren ellerrätten förundersökningsledare.av annan
Efter åtalet får på yrkande målsäganderätten även samt egetav
initiativ fråga beslag. Enligt utredningens uppfattningta upp en om
bör kunna frågorrätten beslagäven pröva uppkommer underom som
handläggningen mål. Det kan fråga föremålett t.ex.av vara om som
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eller 39 kap.enligt 38 kap. 4 §efter föreläggandevidföretes rätten
beslutetföretes vidföremålDå beslaget rätten,5 ansessomavser

fall ankommerdet i andraverkställighet, medanha gått iomedelbart
ocksåbörSOU 1938:43 325. Detverkställa beslutetpå polisen att s.

hänskjutaåtal har väcktsredan innanåklagaremöjligt för attenvara
polisensgällandeprövning. Enligttill rätt är ävenbeslagsfrågor rättens

Utredningenbeslag vidbehörig yrkaförundersökningsledare rätten.att
på denuteslutande bör ankommauppgiftdock det äratt somenanser

föreslåråklagaren. Utredningenmålet, dvs.iuppträder partsomsom
beslutabehörighetsåvitt gällerändring i sakdärför ingen rättens att

åklagareförundersökningsledare änbeslag, att annanansermenom
beslag.väcka frågabehöriginte bör att omenvara

beståndfrågan beslagetsskallhar anförtutredningenSom omovan
detförundersökningsledare ärelleråklagareprövas enomannanav

beståndbeslagetsFråganbeslaget.beslutatharpolisman omomsom
harpå denprövning begäranunderockså komma rättenskan av som

begäranmeningen. En sådanförstakap. 6 §beslaget 27drabbats av
funnitsaldrig hardetden drabbadebådeframställaskan attmenarom

sedanhar upphörtskälenhanbeslaget ochskäl för attmenarom
OmRättegångsbalken 25:12. rättenfattadesbeslutet attansers.

emellertidOm beslagetskall det hävas.för beslagetfinns skäldet inte
hävandeförordnandeskulleåklagaren,hävts rättensredan har omav

i förbudkan inte hellerprövningbetydelse. Rättenssakna ettutmynna
defråninhämtatskan hainformationanvända denmot att som

såledeskanhandlingarna. Rätten överellerföremålenbeslagtagna
undersöknings-elleråklagarensfråganintehuvud taget ta omupp

sedan be-godset,det beslagtagnaförfarande medfortsattaledarens
har hävts.slaget väl

stöd fördärför intekap. 6 §Bestämmelsen i 27 engeanses
hävtsbeslaget harbeslagsfrågan efter detprövning i rätten att avav

handlingarbeslagtagnaheller573. InteNJA 1977åklagaren oms.
sedan beslagetbeståndbeslagetsfrågan prövaskopierats kanhar om

handlingarinnehållet i beslagtagnaAtt säkra attväl har hävts. genom
oftametodemellertidbeslagetsedan hävadem och ärkopiera somen

inte kanbestånd därmedbeslagetsEftersom frågananvänds. om
sådant förfarande,detprövning harkomma under rättens att ettansetts

från denmedgivandeönskemål ellergrundasdet inte somom
förmed grundernaförenligtvälinte kanbeslaget,drabbas ansesav

NJAbeslagdomstolsprövningbegärabestämmelserna rätt att avom
böravsnitt 5.3.1uppfattningutredningens seEnligt473. ett1988 s.

ändå inte kanprövninggodtas, eftersomförfarande dock rättenssådant
informationanvända denför polisenförbudi någotresultera att som

tillgång till.fåttredan harman
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Frågan emellertidär det bör införas möjlighet fåattom nu een
beslagsfrågor prövade efter det beslagetäven hävts. Förhzaratt att en
sådan prövning skall fylla någon funktion den i fallmåste så kunna
förenas med förbud använda den information beslagetett mot att som
har praktiskaAv skäl skulle det inte någgon meninggett. med attvara
förbjuda polisen använda informationen i spaniingssyfte, eftersomatt
det regel inte går kontrollera vilken informzation har legatattsom som
till grund för det fortsatta utredningsarbetet. Dåäremot skulle man
kunna tänka sig information inte fick anvrändas bevis.att som
Åklagaren skulle kunna förbjudas åberropa beslagtagett.ex. att ett
föremål bevis det visade sig beslagezt inte lagligenattsom om var
grundat. Detsamma borde i så fall gälla bevis åtkommitsäven som

olaga husrannsakan eller någon helt otillåten efter-genom en genom
forskningsmetod. Sådana regler finns visserligen i den anglosaxiska

har hittillsrätten, inte stå i överensstämmelse med detansettsmen
svenska Som konsekvensrättssystemet. därav föreslår utredningenen
inte heller frågan giltigheten beslag sskall kunna kommaatt ettom av
under domstolsprövning efter det beslaget har lhävts.att

Sammanfattningsvis utredningen således beslut beslagatttanser om
bör. fattas åklagare eller polisman eller pårättten yrkandeav av av
åklagaren. Sedan åtal har väckts bör självmanträtten även eller på
yrkande mâlsäganden få fråga besliag. Vidare bör dentaav en omupp

med stöd 24 kap. 7 § andra stycket rättegâmgsbalken gripersom av en
misstänkt få lägga därvidlbeslag på föremål påträffas. Sådanasom
föremål bör skyndsamt överlämnas till polisman.närmaste Om en
polisman har beslutat beslag skyldigbör han skyndsamtattom vara

förundersölkningsledare,amnäla det till åklagare eller annan som
omedelbart bör ha skall besstá.beslagetpröva Detsamma böratt om
gälla polisman harrhar mottagit föremål tagits i beslag vidom en som

s.k. envarsgripande. Om åklagare eller har beslutatett polismzan Om
beslag bör den har drabbats åtgärden kunna begäradesstutomsom av

beslaget skallrätten prövar bestå. Bestämmaelseratt om om vem som
får besluta beslag, vilket för § förstanärvarande 4 och 5 §finnsom
och andra styckena, bör kunna meddelas paraggraf.i en

9.6.2 Rättens handläggning beslagsfrågorav

Bestämmelserna beslut beslag i gällandekompletteras medrättom om
regler handläggningrättens beslagsfrågcnr. Dessa finns iom av
nuvarande 27 kap. §5 tredje stycket, 6 § oczh tredje meningenandra

och7 14 §§ rättegångsbalken. Reglerna handläggningsamt rätttensom
beslagsfrågor med gäller beträffandeöverensstämmer vadav som
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kap.således 25tredje stycketkap.27 5 §reseförbud. motsvaras av
kap.§ 25kap. 75 2725 kap.6 §stycket, 27 kap.§tredje3 avav

8kap.14 § 2527 kap.6 § och av
för-skall hållaföreskrivsstycket rätten§ tredjekap. 5I 27 att

skallFörhandlingenbeslag.frågahar väcktsdethandling när omen
iförhandlingsådangällerövrigtkan ske. Iså detäga snart omrum

Är fara idetstadgat.17 §kap. ärvad i 24delartillämpliga
till dessgälla,beslagförordnaomedelbartfår attdröjsmål, rätten om

iförst högreväcks rättbeslagfrågaOmförordnas.annorlunda omen
kap. 8till 25hänvisarvilkenenligt kap. 1427domstolenfår

förhandlingFinnesbeslagsfrågan.besluta iförhandlingäven utan
Beträffandeske.det kansåhållasdockskall denerforderlig snart

kap. 17i 24vadförhandling gäller sägssådan som
då någon harförhandlingbestämmelserfinns6 §kap.I 27 om

åklagarebeslutatsharbeslagprövningbegärt rättens ett avsomav
harprövningDå begäranförundersökningsledare.eller omenannan

omske ochkanså dethållasförhandlingskallkommit in snart
Bestämmel-därefter.fjärde dagenåsisthindersynnerligt möter,

huvudför-Omförhandling.sådanvidgäller§kap. 17 äveni 24serna
framställdes,sedan begäranveckainomhållashandling sätts ut att en

intehuvudförhandling rättenanstå tillbeslagsförhandlingenfår om
börbeslagsförhandlingsärskild ägafinner rum.att

kanprincip inteegendom imedförreglerna tasnämnda attDe nu
skyddanspråkfå sittkandetberörsdenbeslagi utan att avsom

antingendomstol,vidförhandlingmuntligvidäganderättenför prövat
iegendomvissfrågauppkommerdetmed att tasambandi att om

i beslag.tagitsegendom harefter dethelstellerbeslag när attsom
denskydd förytterligaredärigenom ettBestämmelserna utgör

berörsdenPrincipenegendom. etttill sinenskildes att avrätt somom
ändras. Däremotdomstol bör inteprövad vidfråganfåkanbeslag

börtidsfristernagällandedeanledningdet övervägafinns att nuom
specialbe-skäl hafinnsdetoförändrade och attbehållas enom

beslagsfrågor.prövningförstämmelse överrätternas av

hållasskallförhandlingvilkaTidsfristen inom

denellervidväcksbeslag rättenfrågafallför detBåde omatt en om
beslagetprövarbeslag begär rättendrabbats atthar omettavsom

hållas sågällandeenligtförhandling rätt snartskallbestå,skall som
detfinnsbeslagbeslutatredanskallOm prövamöjligt. rätten ett

förhandlingvilkeninomföreskriven,tidlängstavissdessutom en
påhållasskallförhandlingen senastHuvudregelnhållas. ärmåste att
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fjärde dagen efter det begäran prövning framställdes tillatt rätten.om
Om huvudförhandling skall hållas inom vecka kan dock väntaen man
med beslagsförhandlingen till dess. Eftersom förhandling alltiden
skall hållas så möjligt kan fråga sig detsnart ärsom man om
nödvändigt dessutom föreskriva den skall hållas inom vissatt att
längsta tid. Någon sådan bestämmelse finns inte för falldet att en
fråga beslag väcks vid Hänsynenrätten. till den har begärtom som
prövning beslag talar emellertid för rättegångsbalkenett börattav
innehålla bestämmelser den längsta tid inom vilken fråganom om
beslagets bestånd måste till prövning. Risken med bestämdtas upp en
tidsfrist utnyttjar tidsfristenär maximalt detatt prövautan attman om
faktiskt möjligt hålla förhandlingår tidigare. Om tingsrättatt en en
har fått begäran prövning beslag det inte särskiltärett t.ex.en om av
sannolikt tingsrätten håller någon särskild beslagsförhandlingatt om

Ävendet ändå går huvudförhandlingensätta inom vecka.att ut en om
detta nackdel följerär med bestämmelse viss längsta tiden som en om
inom vilken prövning skall ske, nackdelen inte såär det ärstor att
motiverat avstå från sådan bestämmelse. För tillämpningenatt en av
bestämmelsen finns det emellertid anledning framhålla för-att att
handlingen enligt huvudregeln alltid skall hållas så möjligt.snart som

Frågan det finns anledningär ändra de två tidsgränserattom som
för närvarande finns i 6 dvs. fyra respektive sju dagar. Då det
gäller andra straffprocessuella tvångsmedel föreskrivs regelsom en
frist på fyra dagar. Häktningsförhandling skall hållas inom fyrat.ex.
dagar från frihetsberövandet 24 kap. 13 och §.17 Förhandling med
anledning begäran prövning beslut reseförbudettav en om av om
skall hållas inom fyra dagar från begäran framställdes 25 kap. 5 §att
och förhandling med anledning begäran kvarstadav en om
egendom har tagits i förvar, inom fyra dagar från detsom att
framställningen inkom till 26 kap. 4 §.rätten I de två fallensenare
finns dock möjlighet ytterligare någravänta dagar. Om huvudför-att
handling hållas inomutsätts vecka får tvångsmedelsförhand-att en
lingen nämligen anstå till dess. Eftersom bestämmelserna närom
beslagsförhandling skall hållas således överensstämmer med vad som
gäller beträffande andra tvångsmedel, bör beslagsreglerna praktiskaav
skäl inte ändras inte särskilda skäl talar för det. Några sådana skälom
har inte framkommit.

Prövning beslagsjfrågori överrättav

Om fråga beslag väcks vid utgångspunktenrätten ären om att
föremålet i fråga inte får i beslag förrän efter förhandling. Förtas att
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dock enligtfårskall intetsyftet med åtgärden rätteninte om
föregåendebeslaginterimistiskt förordnareglernuvarande utanom

heller dåintehålla förhandling gällerSkyldighetenförhandling. att en
rätta och kap.kap. 14 § 25först i högre se 27beslag väcksfråga om

8 §.
reseförbud ochgällerfinns såvittbestämmelseMotsvarande

1988beträffande häktning.fanns tidigarekvarstad och även togs
frågaOmsåvitt gäller häktning.emellertid bortbestämmelsen omen

hålla för-följaktligenmåsteväcks i överrättenhäktning överrätt,
häkt-ändringSyftet med dennahäktningsfrågan.handling i attvar

bestämmelser,Europakonventionenstillskulleningsreglerna anpassas
införofördröjligen ställsfrihetenhar berövatsdenvilka kräver att som

Även således föranleddeshäktningsreglernaändringendomstol. avom
be-Europakonventionen gällerenligtspeciella reglerde somav

anledningfinns detfrihetsberövanden, övervägaträffande att om man
beslag.såvitt gällermotsvarande bestämmelseocksåupphävainte bör

infördes framgårbestämmelsernaförmotivetursprungligaDet att
handläggningbestämmelsendåvarandetill denförarbetena avomav

förslagetanförde iProcesslagberedningenihäktningsfrågor överrätt.
den högre310: För rättens1938:44rättegångsbalk SOUtill s.

icke alltidförhandlinghäktningsfråganprövning varasynesav
tillräckligti allmänhetmålet tordehandlingarna i utgöraerforderlig;

Även mycketdet tordebedömande.för frågansmaterial varaom
först i högrebeslag väcks rätt,fråga ut-sällsynt att anseromen

förhandling ividfråganangeläget prövasdet likaredningen är attatt
alltid börfråganPrincipentingsrätt.vidhovrätt attomt.ex. som

vilken instansidärför upprätthållasförhandling börvid oavsettprövas
beslagsförhandling enligtpåpekasdessutomväcks. Det kanfrågan att

prövningbegärnågonskall hållas rättens ettgällande rätt avom
det falletkap. 6 §. l27ihandläggs överrättenmålbeslag i ett som

iochbåde i underrätthandläggningsreglersåledestillämpas samma
gällerregelden särskildadärförföreslårUtredningen attöverrätt. som

nuvarandebeslagsfrågor upphävs. Denprövningför överrätternas av
interimis-meddelasfårbeslagförordnandebestämmelsen att omom

handläggningvidgällanaturligenförhandling bör äventiskt även utan
i överrätt.

8 beslagsfråga gällerbeslut imeddelatfullföljs lägre rättOm talan ettmot enav
rättegångsbalken.56 kap.i 52 ochreglernahandläggning måletbeträffande av
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Beslagsförhandling

Då hållerrätten förhandling med anledning fråga beslagattav en om
har väckts vid gäller enligträtten 27 kap. 5 § tredje stycket i
tillämpliga delar vad i 24 kap. §17 stadgat. Sammaär bestämmelser
skall enligt 27 kap. 6 § tillämpas då håller förhandlingrätten med
anledning någon har begärt prövningrättens beslag.attav ettav

Bestämmelsen i 24 kap. 17 § handlar häktning den inteom av som
anhållen. förstaär I stycket sägs kanrätten frågaatt ta upp en om

häktning på initiativ eller på yrkande åklagaren. Motsvarandeeget av
bestämmelse finns beträffande beslag i 27 kap. §5 andra stycket. I
andra stycket häktningsförhandlingsägs skall hållas såatt snart som
möjligt. Beträffande sådan förhandling gäller i tillämpliga delar vad

i 14 16 §§.sägs Det framför allt dessaär paragrafersom som-
innehåller bestämmelser betydelse för beslagsförhandlingar. Iav
24 kap. 14 finns§ bl.a. bestämmelser skallom vem som vara
närvarande vid häktningsförhandling. I detta hänseende gäller dock

de särskildaäven reglerna enligt 24 kap. 17 I princip skall både den
misstänkte och den yrkar häktning närvarande vid häktnings-som vara
förhandlingen. Om det finns synnerligt hinder denmot att
misstänkte fårnärvarande förhandlingenär dock hållas i hans utevaro
24 kap. 14 §. Om den misstänkte har kallats till förhandlingen eller

det finns anledning han har avvikit eller påatt anta att sättom annat
håller sig undan, får förhandlingen också hållas i hans utevaro
24 kap. §.17 Om målsäganden uteblir han har kallats tilltrots att
förhandlingen får frågan också i hansavgöras 24 kap. 17 §.utevaro

Det i praktiken råda delade meningar hur dessa be-synes om
stämmelser skall tillämpas då det gäller beslagsförhandlingar.
Tillämpningen skulle enligt utredningens mening underlättas väsentligt

det framgick direkt lagtexten i 27 kap. rättegångsbalken vadom av
gäller vid beslagsförhandling. Utredningen föreslår därför för detsom

första hänvisningen från beslagsreglerna tillatt reglerna för-om
farandet vid häktningsförhandling med uttryckligaersätts bestämmelser

förfarandet vid beslagsförhandling. Utredningen föreslår vidareom att
sådana bestämmelser begränsas till innehålla regleratt om vem som
skall kallas till beslagsförhandling vad skall gälla dåsamt om som
någon uteblir från förhandling. Det behövs enligt utredningens mening
inte några regler motsvarande de övriga bestämmelserna i 24 kap. 14 -
17 §§ rättegångsbalken, bestämmelsen vilken utredningt.ex. om som
får läggas fram under häktningsförhandling.en

Av lagtexten bör för det första framgå den har väcktatt som en
Ärfråga beslag vid bör kallasrätten till förhandlingen. detom

målsäganden har begärt föremål i beslag, skallatt ett tassom
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skalli beslag,föremålhar begärtmålsäganden tasettattsom
nödvändigtdet intebörDäremot attsåledes kallas.målsäganden vara

Åklagaren allaunderkanmålet.iåklagarensituation kallasådani en
Dendet behövs.skulleändå kallas, rättenförhållanden attanseom

också kallasnaturligtvisbeslaget bördrabbaskommakan att avsom
beslagsfrågan kunna avgörasskäl börpraktiskaförhandlingen. Avtill

uteblir. Omförhandlingentillkallatshardemnågonäven somavom
tillsiginställerintebeslagyrkatharmålsägandeexempelvis somen

ändå kunnabeslagsfrågan avgöras.börförhandling,
skallbeslag,prövninghar begärtfall någon rättens ettdetFör att av

Även målet,iåklagarenförhandlingen.tillkallasnaturligtvisdenne
hakandenliksomförhandlingen, antaskallas tillbör annarssom

säkrabeslag förtagits ihari frågaföremålet attOmi saken.intresse
förhand-tillkallasföljaktligenmålsägandenbörmålsägandens rätt,

någonfåfall kunna avgöras ävendettaockså ibörFråganlingen. om
förhandlingen.frånuteblirkallatsharsom

beslag,verkställtfastställerellerbeslagförordnarDå rätten om
vilkentid inomdensamtidigt§ sättaenligt 27 kap. 7 utskall rätten

nöd-vad ärlängre änfår inteTiden sättasväckas.skallåtal som
begäranfårotillräcklig rätten,tidensigvisar ärdetvändigt. Om att

gällervadmedlikhettiden. Iförlängningmedgeåklagaren, somavav
berörsdenstycket börandra18 §24 kap.häktningbeträffande som

förläng-begäråklagarensigtillfälleberedasbeslaget yttraatt omav
be-framgåuttryckligenbörDettatiden.denning avutsattaav

7nuvarande 27 kap.istämmelsen

beslagrörandefrågorsärskildaVissa9.7

§§,12kap. 9i 27bestämmelsernautredningenavsnittdettaI tar upp -
kvarhållandehandlar9.7.1Avsnittbeslag.vidförfarandet avomom

kap.27befordringsanstaltertillinkommerförsändelservissa som
beslagtagnavårdochförvaring9.7.2 bl.a.avsnittoch9 § avom

10 §.kap.föremål 27
beslagunderrättelserbestämmelsenbehandlas9.7.3avsnitt omI om

varitharinte närva-denUtgångspunkten är§.11 attkap.27 som
beslaget.underrättasskallomedelbartbeslagvidrande omett

endastmedgesgällandeenligtfår rättunderrättelsenmed omUppskov
itagitsharbefordringsföretagförsändelse hos ett somdet är en

förundersökningsledaren,emellertidföreslårUtredningen attbeslag.
fåskallfallandraiutredningen,för ävensynnerlig viktdet är avom

vissvidförränskall lärrmasunderrättelse inte senarebesluta enatt en
tidpunkt.
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Avsnitt 9.7.4 iregeln 27 kap. 12 fårtar upp om vem som
undersöka brev och vissa andra handlingar.

9.7.1 Kvarhållande försändelse hos befordringsföretagav

I 27 kap. 9 finns§ regler kvarhållande försändelservissaom av som
kommer in till befordringsföretag. Syftet med bestämmelsenett är att

befogenheten sådana försändelsergöra i beslag effektiv.att ta mera
Bestämmelsen inte begränsad till försändelserär kommer in tillsom

eller telebefordringsföretag, gäller också försändelserpost- utan som
har avlämnats för befordran med järnväg, buss, fartyg ellert.ex. annat
transportmedel prop. 1942:5 209 och 508 angåendesamt,s.
uttrycket befordringsföretag, 199293: 200 161 f..prop. s.

Beslut kvarhållande får enligt 9 § första stycket meddelas endastom
och endast på begäranrätten undersökningsledaren ellerav av

Ävenåklagaren. polisens förundersökningsledare således behörigär
yrka beslag vid Enligt utredningens uppfattningrätten. detatt är en

uppgift uteslutande bör ankomma den uppträder partsom som som
i målet, dvs. åklagaren. Utredningen föreslår därför begäranatt om
kvarhållande försändelse får endast på yrkande åklagare.tasav upp av

Förutsättningarna för förordnande kvarhållande skall fåatt ett om
meddelas försändelse får i beslagär komma inväntasatt tasen som
till befordringsföretag. kanDet således fråga vilkenett vara om
försändelse helst, den får inte omfattas beslagsförbudetsom men av

Äri nuvarande 27 kap. 2 det fråga försändelse ettom en genom
eller telebefordringsföretag, gäller dessutom för närvarandepost-

enligt 27 kap. 3 § det för brottet skall fängelsestadgat i åratt ettvara
eller Utredningen har tidigare föreslagit denna begränsningattmer.
skall gälla försändelser hos alla befordringsföretag.

förordnandeEtt skall enligt 9 § andra stycket meddelas gälla vissatt
tid, högst månad, från den dag då förordnandet beford-delgavsen
ringsföretaget. Bestämmelsen motiverad sådana förordnandenär attav

bör fåinte omfattning vad nödvändigt.större Avän ärsom samma
skäl bör det i förordnandet dessutom adress eller annatanges
kännetecken på den eller de försändelsernaavsedda SOU 1938:43

325. Förordnandet skall enligt andra stycket också innehållas. en
underrättelse meddelande åtgärden inte tillståndatt utanom om av
undersökningsledaren eller åklagaren får lämnas till avsändaren,

eller någon Den åsidosätter denna tystnadspliktmottagaren annan. som
kan dömas för brott tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.mot

När försändelse grund förordnande hållits kvar, skalletten av
befordringsföretaget enligt 9 § tredje stycket dröjsmål görautan
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omedelbartskallförordnandet. Denneden har begärtanmälan hos som
skall ske.beslagpröva om

angående beslag i s.k.beslututredningen överlämnatJO har till ett
1355-1992.juni 1993, dnrbeslut den 22postkontrollärenden JO:s

Regionåklagarmyndigheten ifrånredovisas yttrandebeslutetI ett
försändelse harförfar dåframgår hurvilketStockholm, enmanav

förundersökningsledarenbefordringsföretag. Såtillkommit in snartett
försändelsen skalltillomedelbart ställninghanunderrättatshar tar om

och därmedoch granskasden skallvidare ellerskickas öppnasom
efter granskningenförundersökningsledarenOmi beslag.tagas

hävs beslagetinnehåll saknar betydelse,försändelsenstimer att
befordringsföretaget.tillbaka tilloch försändelsen lämnasomedelbart

språkmeddelande någotinnehålla änförsändelsenSkulle annatett
med-kunnakopia förregel översättasvenska, atttar ensomman

meddelandet efterSkulledärefter beslaget.och häverdelandet
beslutarför brottsutredningenbetydelsesig saknaöversättning visar

Regionåklagar-förstöras.skallregionåklagarmyndigheten kopianatt
bestämmel-finns någradet intei yttrandetpekademyndigheten att

meddelanden.kopiorförfara medskallhur avmanser om
bestämmelsenframhållainledningsvisvillUtredningen att om

förmöjligtavsedd detenbartförsändelser görakvarhållande är attav
behålla dembeslag, dvs.försändelser ioch åklagarepolis attatt ta

oftatorde emellertidBestämmelsentid.eller längreunder kortare
intresseegentligen inte harpolisensituationer dåtillämpas i t.ex.av

handlingeninformationdenbarahandling sådan, utan somavsomen
anledningför sig intei ochsådana fall har poliseninnehåller. I att ta
polisentillräckligtdet öppnarbeslag. I ställethandlingen i är att

försändelsenskickasedanförmeddelandet,och läserförsändelsen att
underförsändelserkvarhållande ärreglervidare. Eftersom somavom
tordetill beslagsreglerna,anslutningmeddelas iendastbefordran

i beslag innanmåsteförsändelsersådanadock ha varitavsikten tasatt
polisen.fårde öppnas av

inte behövabordeframhållittidigare harutredningenSom man
underbrevoch läsaför enbartbeslagsreglerna öppnaåberopa ettatt

för-finnas iföremålefterför sökabefordran eller antasatt som
liknandeinföra reglerskulle kunnaalternativsändelsen. Ett attvara

brevstandsning,brevåbning ochbestämmelsernadanskade om
den ochförsändelse,får hålla kvar öppnapoliseninnebärvilket att en

skickas vidare enbrevetförhindrainnehålletdel attsamtta av
avsnitt 3.1.4.finns ireglernaför de danskaredogörelsenärmare

beslagsreglerna,in blandemellertid intebestämmelserSådana passar
bestämmelserbland allmännahöra hemmaskulle närmast omutan

anfört iharutredningenskälinformation. På deinhämtande somav
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avsnitt 5.1.2 lämnar utredningen emellertid någotinte förslag till
sådana bestämmelser.

Av det tidigare nämnda yttrandet från Regionåtklagarmyndigheten
i Stockholm framgår ibland kopierar innehållet i för-att man en
sändelse och därefter häver beslaget. Detta förfaramde visar tydligt att
det informationenär intresseradär handlingenintteman av, som
sådan. I avsnitt 5.3.1 har utredningen tagit frågan det börupp om vara
tillåtet fotokopiera beslagtagna handlingar.att MCEOÖCH har kritiserats
framför allt det skälet den medför dem drabbasatt attav som av
beslaget inte kan begära prövning.rättens Räittens prövning av
beslaget syftar emellertid endast till återställla den besittnings-att
rubbning beslaget har medfört, i det här fallet tillsom att attse
försändelsen kommer fram till adressaten. Om försändelsen redan har
återlämnats till befordringsföretaget, saknar domstollsprövningen därför
betydelse. Det gäller polisenäven skulle har kopia för-om en av
sändelsen, eftersom kopian endast syftar till polisen tillgång tillatt ge
den infonnation försändelsen bärare Enligtär utredningenssom av.
uppfattning finns det således inget hindrar kopierarattsom man
innehållet befordrani försändelse underär Utredningen villen som
dock framhålla vikten dokumenterar vilken informationattav man

har tillförts brottsutredning, vilket det har skettsättoavsettsom en
och tvångsmedel har eller polislenOmanvänts har fotokopieratom
beslagtaget material bör det därför framgå tydligt, t.ex. genom en
anteckning på beslagsprotokollet.

Av regionåklagarmyndighetens framgåryttrande vidare kopioratt
visar sig sakna betydelse för brottsutredningen förstörs eftersom

beslut åklagaren. Som regionåklagarmyudigheten anförde iav
finnsyttrandet det emellertid inte några bestämmelser hurom man

förfaraskall med kopior Imeddelanden. avsnitt 5.3.2 har ut-av
redningen anfört kopior har handlingarbeslagtagna tordeatt ersattsom

betrakta allmänna handlingar de därför i principatt ochvara som att
inte får förstöras uttryckligt författningsstöd. Utredningenutan anser
emellertid inte det bör införas bestämmelser sig befogen-att vaire om
het eller skyldighet för polisen förstöra kopior försändelserom att av

avsnittse 5.3.2.

9 I Danmark har infört särskild bestämmelse poliisens irätt sambandman atten om
med brevöppning kopiera innehållet. Utredningen eemcellertidinte sådanaattanser

införasregler bör iän samband med övergrizpazndebestämmelserannat mera om
inhämtande information.av
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föremålbeslagtagnavårdFörvaring och9.7.2 av

beslag-vårdförvaring ochbestämmelserfinns10 §kap.I 27 avom
anledningmedår 1981,ändradesParagrafen attföremål. avtagna

infördes.utsökningsbalken
iskallföremålbeslagtagetstyckeparagrafens första tasI attanges

fara ochskedet kanOmverkställt beslaget.den utanförvar somav
i innehavarenskvardock lämnasföremåletfårlämpligt,eljest är
besittning skallinnehavarenskvar iföremål lämnasbesittning. Ett som

framstårintedetbeslagtaget,märkasförseglas ellervidare omsom
obehövligt.som

den frånstycketi andrabeslagrättsverkan sägsBeträffande attav
stridiföremålet elleröverlåtafårinte motskettbeslag harvilken

på någotföremålet sätt.förfogabeslaget annatmed överändamålet
förseglasförvar elleriinteföremålföreskrivsVidare tasatt ett som

beslutas.inteinnehavaren,nyttjasfår annatomav
välbeslag,tagits iharföremål,skallstyckettredjeEnligt som

ellerförbytesdet intehållasskalltillsyn överoch attvårdas noggrann
därmed.missbruk skerellerförändras att annat

ändringarspråkligaendasthuvudsakföreslår iUtredningen av
avsnitt 11.vidareparagrafen se

beslagUnderrättelse9.7.3 om

dröjsmålbeslag sker,från vilkenden§ skall11 utan27 kap.Enligt
detta.närvarande vidhar varithan intebeslaget,underrättas omom

beslag-detskett medharvadockså underrättasskallHan somom
harförsändelseavsändarenföreskrivsVidare att somav entagna.
detsåunderrättasskallbefordringsföretag snartbeslag hostagits i ett

skallkänd ävenavsändarenOm ärför utredningen.skekan utan men
underrättas.denne

underrättasskallbeslagberörsdenRegeln ett omatt avsomom
i olikamöjlighetberördedenframför allt tillsyftar attåtgärden, att ge

prövningbegära rättenssinbevakaavseenden rätt, att avt.ex. genom
såunderrättelsen lämnasdärför viktigt snartbeslaget. Det är att som

varaÄ utred-förtillunderrättelsesidan kanandramöjligt. menen
harintegritetsintressenaocheffektivitets-mellanAvvägningenningen.

utanskall lämnashuvudregelbeslagunderrättelsetilllett att somom
emellertiddetförsändelser hargäller beslagDå detdröjsmål. av

förunderrättelsen,medavvaktakunnafall böri vissaattansetts man
omintetgöras.skallåtgärdensyftet medinteatt
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frågan beslagets bestånd komma underprincip kanI om numera
den har drabbatsprövning endast begäranrättens av som av

i fall innan åtal har väckts. Den tidigare regeln i 27 kap.beslaget, vart
förlängning tid för åtals väckande, innebar7 § andra stycket attom av

åtalalltid skulle domstolvissa beslag begäran prövasoavsett omav
inte månad från det beslaget verkställdes.hade väckts inom atten

skyldighetenhar upphävts, harSedan denna bestämmelse attnumera
fått betydelse.beslag Iunderrätta den berörs ännu störreettsom av

från avskaffalagstiftningsärende hade avståtttidigare attett man
för denemnånadsregeln, eftersom den ansågs uttryckettvara

harrättssäkerhetsprincipen brottmål där tvångsmedelgrundläggande att
skall domstoltill gripits eller dennes egendom prövasmot en person av

Åklagarutred-198889:124 63. Dåså möjligt prop.snart som s.
föreslog bestämmelsen allt bordeningen några år att trotssenare

beslag alltid haravskaffas, underströk den berörs ettatt som avman
prövning beslaget. Dennaovillkorlig påkallarätt rättensatt aven

tillräckligbeslaget ansågsmöjlighet få prövningrättensatt varaav
199495:23 115.från rättssäkerhetssynpunkt prop. s.

utnyttja möjlig-beslag skall kunnaden berörsFör att ettsom av
naturligtvis underrättasprövning, måste hanheten begära rättensatt

underrättelsen lämnasdärför synnerlig viktbeslaget. Det är attavom
Även utformas påunderrättelsen kanså möjligt. ettsnart omsom

information vad behövslämnarsådant inte änsätt utatt sommerman
tillvarata sinhar drabbats beslaget skall kunnaför den rätt,att som av

skada förunderrättelse ibland ändå tillkan omedelbar varaen
utredningen.

rättegångsbalkens införande iförebör påpekas det störreDet att
underrättelse beslag. I 1933medutsträckning tillåtet väntaatt omvar
andra stycket:föreskrevs i 5 §års tvångsmedelslag

Är närvarande, skall hanbeslaget skettden från vilken
med detåtgärden och hurudröjsmål underrättasutan om
telegraf-ellerförfarits. försändelse ibeslagtagna Har post-

försändelsens adressattagits i beslag, skallverkets vård
Medavsändaren känd, denne.underrättas och, ävenårom

anstå så länge det finnesmå dockunderrättelse sagtssom nu
behörigaför utredningensmedföra synnerligtkunna men

gång.

anfördestill för tvångsmedelslagenpromemoria låg grundI den som
detså förhållandenabeslag skulle lämnasunderrättelse snartatt om

underrättelsen såanstå mednaturligen bordedetmedgav, attmen
SOUbehöriga gångmedföra fara för utredningenslänge skulleden
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uppskov medtillföransåg detLagrådet rätt26.1932:29 atts.
försynnerligtfordrasbeslag bordeunderrättelse ut-att menom

1071933uppstå NJAkundegångbehörigaredningens s.annars
Bestämmelsenhärmed.enlighetformulerades ibestämmelsenoch om

§kap. 11till 27sedermeraöverfördesbeslagunderrättelse om
ibestämmelsendenvarvid deträttegångsbalken, att nyaangavs

§ tvångsme-stadgandet i 5tidigaremed detöverensstämdehuvudsak
ProcesslagberedningensVarken1938:43 326.SOUdelslagen avs.

framgårrättegångsbalktillmed förslagpropositionenförslag eller av
uppskov medtillallmännatidigare rättenupphävde denvarför man

beslag.underrättelse om
underrättelsendröja medintesåledesfår polisengällandeEnligt rätt

harbefordringsföretagförsändelse hosdet är ettän somannat enom
också i andrapolisenemellertidförekommeri beslag. Dettagits att

förundersökningen.tillhänsynunderrättelsenmedfall väntar av
ganskaunderrättelsersådana ärdokumentationenEftersom av

oftahuruppgifternågra säkrafå framintegår detbristfällig att om
fallvilka detunderrättelsen, idröjer medpolisenförekommerdet att

underrättelsendesstilllängeoch hur väntarförekommer attman
fått tyderutredningen harupplysningarDeslutligen lämnas. som

lämnamedvanligtmycket väntardet attemellertid på är attatt man
för utred-skadakandet inte längretill dessunderrättelse att vara
planerademedsambandiförekommaframför alltDetningen. synes

beslutarförundersökningsledarevanligt fall atttillslag. Ett är att enen
skallsamtidigtbostadhansförhör ochtillskall hämtasmisstänkt att

miss-denregelgenomförsUndersökningenundersökas. utansom
intebeslag lämnaseventuellaunderrättelseochvetskaptänktes om

tyderhar inhämtatutredningenUppgifterförhörts.han harförrän som
mycketregel lämnasfalli sådanaunderrättelsen snart,på att som

dröjavissa falldock ikanbeslaget. Detefter etttimmaroftast ett par
exempelEtt ärvecka.fall tillsärskildaidagar och annatenupppar

någotnarkotikapolisen byterdåkontrollerade leveranser, mots.k. ut
underrättelsen,också medpolisensådana fallI väntarpreparat.annat

narkotika skullebeslagetunderrättelseomedelbareftersom avomen
dröjervardagliga fall,andra,Också imeningslös.åtgärdengöra mer

man få framför kunnaunderrättelsenmedskältaktiska attav
Omutredningen.betydelse förinformationellerbevisytterligare av

kan deti beslag,detstöldgods ochmisstänktträffarpolisen tar
kandenunderrättamedförekomma väntar att anses varaatt somman
för hämtanågondet kommerpåavvaktan attiinnehavare, att

egendomen.
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överväganden

Eftersom praxis i angivna hänseende inte alls tycks överensstämma
med gällande finns deträtt, anledning överväga bestämmelsenatt om
kan ändras på sådant den tydligaresätt eftertryckett viktenatt ger

underrättelse lämnas såatt möjligt. Det har emellertidav snart som
också visat sig finnas fall då det utredningssynpunkt verkligen ärur
angeläget polisen kan dröja något med underrättelseatt beslag.en om
Utredningen därför också den strikta skyldighetenattanser att
omedelbart underrätta beslag bör lättas något. Med hänsyn tillom upp

den drabbas beslag inte kanatt tillvarata sin förrän hanett rättsom av
har blivit underrättad beslaget, bör dock mycketom man vara
restriktiv med medge undantag från skyldighetenatt omedelbartatt
lämna underrättelse. Uppskov bör därför endast förekomma i de fall

omedelbar underrättelse skulle till synnerligt fören vara men
utredningen, vilket vad gällde före rättegångsbalkensmotsvarar som
tillkomst.

För ytterligare skall inskärpa betydelsenatt underrättelseman attav
alltid skall lämnas bör det, till skillnad från gällande framgårätt, av
lagtexten bär för underrättelseskyldighetenansvaret attvem som
fullgörs. Underrättelse beslag behöver bara lämnas den frånom om
vilken beslaget sker inte närvarande vid beslagetär och i sådana fall
torde det regel polisman initiativ förordnaregetsom vara en som

beslag. Det kan emellertid inte begäras underrättelsen skallom att
lämnas förrän förundersökningsledaren har fått tillfälle omprövaatt
beslaget. Om förundersökningsledaren, antingen det åklagareär en
eller polisman, finner beslaget skall bestå bör det ocksåatten
ankomma på honom underrätta den från vilken egendomenatt togs.
För uppskov med underrättelse beslag fåskall förekommaatt börom
också krävas beslut förundersökningsledaren. För skall fåattav man

ytterligare garanti för underrättelse verkligen lämnas böratten
förundersökningsledaren samtidigt vid vilken tidpunkt under-ange
rättelse skall lärrmas.senast

Enligt paragrafens ordalydelse det den från vilkenär beslaget
sker skall underrättas. JO har emellertid bestämmelsenansettsom att
bör tolkas så underrättelse bör lämnas till denatt även är ägaresom
eller har någon till egendomen,rätt dock endast undersom annan
förutsättning det framgår denne besittningshavarenatt är änatt annan
JO 198889 ff..43 JO har således inte den företarmenat atts. som

beslag har någon undersökningsplikt i dettaett avseende. Skulle det
först under brottsutredning visa sig besittnings-änsenare atten annan
havaren har någon till beslagtagenrätt egendom, bör denne enligt JO
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sinutnyttja rättmöjlighetdärigenomför attunderrättasdock att ges
domstol.beslagetfå prövatatt av

harbeslagdrabbatsochföljer6 § ettkap.27Av att avsomenvar
drabbatsharbeslaget. Denprövningbegära rättens avrätt somatt av

ocksåstycket rätt§ andrakap. 14 att27enligtbeslag harett
därför inteanfört börharSom JObeslaget.bevisfåbegäran ett om

ocksåegendomen,beslagtagnaden utaninnehavaren annanbara av
fådärigenomfördetunderrättasbeslaget, attdrabbas omavsom

fårDethänseenden. närmastolikaisintillvarata rättmöjlighet att
under-sådanlämnaserviceskyldighetpolisensingå i att enanses

drabbatsharinnehavarenkänt ändeträttelse, är avatt annanom
vissbeslagtardeninte krävasdockbörDetbeslaget. att egen-som

gällandekaninnehavaren göraundersöker änocksådom, annanom
egendomen.tillnågon rätt

brevUndersökning9.7.4 m.m.av

beslagtagnavissaundersökningregler§ finns1227 kap.I avom
1933tillförarbetenaenligtbestämmelsernamed ärSyftethandlingar.

handlingarenskildainnehållet iförhindratvångsmedelslagårs attatt
slutnaandraochBrev15.1932:29SOUyppasobehörigen s.

intestycketförsta öppnashuvudregeln idärför enligtfårhandlingar
Enskildaåklagare.ellerundersökningsledarenrätten,änannanav

undersökas än rätten,heller närmarefår intehandlingar annanav
förtillåtetdäremot ävenåklagare. Deteller ärundersökningsledaren

enskildundersökningvisspolisman göra enavatt ent.ex. en
tillställningskall kunnahanförbehövsdet tahandling, omattom
NJA1932:29 27,SOUeller intei beslaghandlingen bör s.tas

intenågoni beslaghandlingenskild108. Om tas som1933 avens.
stycketförstaenligtskall dendenundersökaeller närmare,får öppna

denvidareföreskrivsparagrafen attstycketförsta somförseglas. I av
sakkunniguppdraockså fårhandlingenskildundersökafår en

eljestellerangående brottetutredningenanlitas föreller somannan,
granska denna.höresdärvid att

enskildaandraochläsa brevochfår öppnaReglerna somom vem
integritet,enskildesför denskyddetstärkaavseddahandlingar är att

visserligenskyddasBrevhemlighetenbrevhemligheten.synnerheti
såvitti beslagsrätteninskränkningarbestämmelsernaockså omgenom
med-gällersåvitt§3kap.befordran 27under samtgäller brev
kap.27andraoch vissamisstänktedenmellandelanden personer

skydd i deförstärkt§12i 27 kap.bestämmelsen ett§,2 germen
brevet öppnas.inte kanbeslagsfrågan avgöras attdå utansituationer
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också i fall då polisman har tagit iBestämmelsen har betydelse de en
handling skäligen kanbeslag brev eller någon slutenett annan som

Äveninnehålla information betydelse för brottsutredning.antas av en
funnit förutsättningarna för beslag uppfylldapolismannen har ärattom

förrän åklagarenfår brevet inte och läsas elleröppnas rätten,
frågan.förundersökningsledaren har tagit ställning i Visserligen är

förutsättningarna för desamma för brevetbrevetöppnaatt att tasom
i beslag, redan den omständigheten särskilt fråganprövarattmen man

minskar förhuruvida brevet skall eller inte, riskenöppnas gör attom
nödvändigt.integritetskänslig information sprids vadänatt sommer

utredningens mening därför finnas bestämmelseDet bör enligt somen
får brev och andra slutnabegränsar kretsen dem öppnaav som

gällande bör det ankomma påhandlingar. Liksom enligt rätten,rätt
förordnaåklagaren förundersökningsledareeller att attomannan

sådana handlingar skall öppnas.
detpolisman finner brev vid husrannsakan kan hanOm ett taen en

finner förut-beslag han, redan innan brevet hari öppnats, attom
för beslag uppfyllda. Därefter kan han överlämnasättningarna är

till åklagaren eller undersökningsledaren, harbrevet att tasom
bestå och brevet bör Omställning till beslaget bör öppnas.om om

polisman-beslagsfrågan brevet börinte kan öppnas,avgöras attutan
undersöknings-förordnande från åklagaren elleri stället inhämtanen

får Enligt de nuvarandeledaren brevet plats.öppnasattom
denfår polismannen därefter granska brevet ireglerna i 27 kap. 12 §

kunna ställning tillutsträckning behövs för han skallatt tasom
granskning.får någonbeslagsfrâgan. Däremot han inte göra närmare

fråga enskild handling integäller detDetsamma ärär om en somom
finna sådan handling vidsluten. Skulle polisman t.ex. enenen

i omfattninghusrannsakan får han undersöka handlingen den som
handlingen bör i beslagbehövs för han skall kunna avgöra tasatt om

tillåtenNågon granskning däremot inteeller ej. ärnärmare utan
det finns någonsärskilt förordnande. Frågan emellertidär om

uttryckligen granska vissaanledning förbjuda polisman närmareattatt
handlingar.

proportionali-utredningens uppfattning följer det redanEnligt av
förskall granska handlingtetsprincipen polisman att taatt som enen

i beslag, inte får undersöka handlingenställning till den bör tasom
syftet medproportionerligt med hänsyn tillvadän ärmer som

i kap. § tredje stycket gälleråtgärden. Proportionalitetsregeln 27 1
beträffande beslut beslagenligt sin ordalydelse visserligen endast om

själva genomförandet beslutad åtgärd. Somoch inte vid av en
varitanfört i avsnitt 8.2.1 torde avsikten emellertid hautredningen har

vid genomförandetproportionalitetsprincipen skall tillämpas ävenatt
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beslutad åtgärd. Proportionalitetsregeln i bör27 kap. 1 §av en
emellertid förtydligas så det framgår beslut beslag skallatt att ett om
verkställas försvarligt med hänsyn till den berördessätt ärett som

åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Utöver vadintegritet, som
någotföljer proportionalitetsregeln torde det inte behövas ut-av

alltför ingående granskningar enskildatryckligt förbud mot av
i omöjligt kontrollerahandlingar. Dessutom det detär närmaste att om

förbud försådant förbud efterlevs. Bestämmelsen änett om annan
åklagare undersökaundersökningsledare eller närmarerätten, att

handlingar bör därför upphävas.enskilda
§ andra skall enskild handlingEnligt 27 kap. 12 stycket snarasten

Tanken bakom bestämmelsen tordemöjligt undersökas. attvara
ocksågranskas så möjligt, för kunnahandlingen skall snart attsom

behålla beslagtagnaåterlämnas så möjligt. inte skallAttsnart som man
absolut nödvändigt följer emellertidföremål längre vadän ärsom

för beslagtagnabehovsprincipen och dessutom inte uniktredan ärav
därför intebestämmelse i detta avseendehandlingar. Någon särskild är

uppfattning skälenligt utredningensnödvändig. finns detDäremot att
enligt vilken avskrift§ andra stycketbehålla den regel i 27 kap. 12

telegrafförsändelse oför-beslagtagen ellereller utdrag post-av en
innehåll i sinhandlingensdröjligen skall tillställas mottagaren, om

utredningen meddelastill någon del för kanhelhet eller utan men
proportionalitetsprincipen nämligen inteavseende tordehonom. I detta

tillräcklig.vara

Hävande beslag9.8 av

kanutredningen beslagavsnitt 9.8.1 diskuterarI när ett senast anses
den rådandedet fall åtal har väckts,upphöra. För att upp-synes

till meddelarbeslag gäller längst dessfattningen rättenattatt ettvara
såbeslutas. Beslaget skall dock hävasi målet, intedom snartannatom

för har drabbats beslagetlängre finns skäl det. Dendet inte avsom
beslaget skall bestå. Motocksåkan begära rätten prövaratt om

behövs någonutredningen det intebakgrund detta attanserav
måletsi samband medbestämmelse skyldigheträttens att av-om

föreslårmålet skall bestå. Utredningenbeslagen igörande pröva om
rättegångsbalken§ tredje stycketdärför bestämmelsen i 27 kap. 8att

upphävs.
bestå i avvak-möjligheten låta beslagAvsnitt 9.8.2 handlar attom

beslagEnligt gällande skallpå lagakraftägande dom. rätt etttan
förverkandeyr-frikännande dom, dåhävas i samband medomedelbart

utgivande dendå målsägandens yrkandekande har ogillats, om av
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beslagtagna inte finns skälegendomen har ogillats eller då det annars
för beslaget. Utredningen föreslår det här avseendet.ingen iändring

I avsnitt 9.8.3 förnyade beslag ochutredningen frågatar upp en om
beslag.i avsnitt 9.8.4 frågan häva Tillhar behörighet attom vem som

skillnad från vad gäller för föreslår utredningennärvarande att ettsom
beslag, har beslutats enskild börpolisman ellersom av en person,en
få hävas polismyndigheten förunder-åklagare ellerav annanom
sökningsledare inte har beslaget och detunderrättatsännu äromom
uppenbart det inte finns anslutning tillskäl för beslaget. I be-näraatt
slutet bör beslaget förutsättningar få denunder hävas ävensamma av
polisman fattat föreslårhar beslutet. I avsnitt 9.8.5 utredningensom

införsdet särskild bestämmelse skyldighet för polismyndig-att en om
heten lämna underrättelse beslag har hävts.att att ettom

utredningen frågor utlämnandeI avsnitt 9.8.6 tar upp om av
beslagtaget och i avsnitt 9.8.7 frågor försäljning be-gods om av

Utredningen föreslår särskildslagtaget gods. bestämmelse atten om
sedan beslaget har skallbeslagtaget gods, hävts, återlämnas till den

från Om den enligt dennavilken egendomen huvudregel hartogs. som
tillegendomen, har avstått från sintill godset, eller deträtträtt om

egendomen börinte kan utredas från egendomen få lämnastogs,vem
anspråk den,till omständigheterna sådanagör ärut omannan som

ellersannolikt han har tilldet framstår är ägare rättattatt som annars
föreslår vidareUtredningen bestämmelseegendomen. atten om

räkning,skall säljas förbeslagtaget gods den till vilkenstatens om
inte hämtar egendomenskall utlämnas inom viss tid.egendomen

låtaskall polismyndigheten förEnligt förslaget sälja egendomen
den harför det fallräkning till egendomenäven rättattstatens som

inte känd.är

9.8.1 Upphörande beslagav

Enligt då27 kap. skall8 § tredje stycket rättegångsbalken rätten,
Beslagsfrågorna måstemålet beslag skallavgörs, bestå.pröva om

naturligtvis målets hand-också uppmärksammas underfortlöpande
paragrafläggning, eftersom dessutomdet enligt första stycket i samma

ankommer åtal inte harpå omedelbart beslaghävarätten att ett om
förväckts inom föreskriven tid, förlängning tid åtals väckandeom av

Skulleinte har begärts eller det inte skäl för beslaget.längre finnsom
försumma uttala sig då måleti beslagsfrågarätten avgörs,att ansesen

beslaget ändå ha upphört, eftersom princip inte gällabeslag iett anses
längre till dess målet, inte någotmeddelar dom iän rättenatt om

inte lagtexten,beslutas. Denna princip framgår visserligenannat av
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bestämmelsen i kap. 8 där Pro-förarbetena till 27väl avmen
stadgandentill motsvarandehänvisningcesslagberedningen genom en

anförde,i 26 kap. 6 §reseförbud kap. § och kvarstadbl.a. i 25 7om
till desstvångsåtgärd inte gäller längre rättenbeslutad änatt en

322.325, 317 ochmålet SOU 1938:43meddelar dom i s.
motsvarandeanförts såvitt gällerför övrigthadeDetsamma även

310.häktning i kap. 20 och 21 s.bestämmelse 24om
Även gäller längstbeslaganslutit sig till uppfattningenJO har att ett

förordnas. Omintedom i målet,till dess meddelarrätten annatatt om
enligt JObeslagsfrågan skall beslagetuttala sig iförsummarrätten att

ipolismyndighetenberördahävt, vilket innebär densåledes attanses
egendomen seåterställa den beslagtagnasådant fall skyldigär attett

Riks-redovisatsuppfattning har38.199394 SammaJO avs.
ÅDRÅ:s 790-93.1994-04-06, dnr Dennabeslutåklagaren upp-

börtill beslagutredningens meningfattning leder enligt att ett anses
målet från sigskiljer sätt ängällaupphöra även rätten annatatt om

enligtåklagarenmål sedanOm avskriverdom. rätten ettgenom
eftersomhävas,eventuella beslagåtalet börkap. 9 § har lagt20 ner

återställande-gällerförfinns skäl dem. Detsammadet inte längre
anspråk skallenskiltbeslut förordnarbeslag, rätten att ettgenomom

situationer försummai dessatvistemål. Skullehandläggas rättensom
upphörtockså få habeslagenbeslagsfrågan tordeuttala sig iatt anses

gälla.att
tvångsmedel isåledes allamål skallmeddelar dom iDå rätten ett

inte baragällernågot Detbeslutarupphöra intemålet rätten annat.om
målet,särskilt yrkande inågotomfattasföremålbeslag utanavsomav

och andra beslagi målethar åberopatsbevisockså beslag somsomav
målet. Dehandläggningenunderframkommitalls harkanske inte av

föremål förvaritmål hari detgälla endastdockupphör att som
beslag-denödvändighetmedsåledes inteinnebärprövning. Det att

ieftersom de kanföremålen skall lämnas tagnat.ex.ut,tagna vara
ocksåföremål kanbrott. Ettnågotutredningbeslag föräven annatom

begåttsmisstänks habrottför utredningtagits i beslagha ett somom
ochde misstänktaåtal väcksOmän mot avenmer en person.av
börtvångsmedel i målet,allaavgörande hävermåletsdomstolen vid

utredningenbestår i den delalltjämtbeslagendetta hindrainte att av
endastkan i domenDomstolenmisstänkt.någon annanavsersom
hand-avslutatdomstolen harmålbeslagen i detsiguttala somom

saken.avgjordaden i domenberördvs. de beslagläggningen somav,
ställningfår såledesochbeslagetförfogar åklagarenövrigtI över ta

skall lämnasföremålenbeslagtagnatill de ut.om
då måletskyldighetregler avgörs,nuvarandehar enligtRätten att,

ibestämmelsenbestå.skall Avfortfarandebeslagompröva
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dennaemellertid inteframgårrättegångsbalken8 §27 kap. om
omfattasdemeller endastbeslag i måletskyldighet gäller alla avsom

harsättelleråklagarens sidayrkande från annatnågot som
förarbetenahellerhandläggning. Inteförekommit under målets ger

infördesrättegångsbalkenDåhär avseendet.ledning i detnågon
ingasannoliktprövningsskyldighetregelnmedförde rättensom

förekommandevanligtlikainteeftersom beslagsvårigheter, somvar
i58 beslagförekomdet år 1952exempel kanSomi dag. nämnas att

män det253. I denOlivecrona,i MalmöbeslagGöteborg och 20 s.
yrkandenågotocksåsannoliktdetmål, förekomibeslagförekom ett

emellertidbeslag harAntaletegendomen.beslagtagnabeträffande den
beslagomfatta allaprövningsskyldighetkraftigt. Skulleökat rättens

bl.a. blevdomstolenmedföraskulle detmål,iförekommer attettsom
intagna ifinnsbeslagsprotokolldeallaigenom somatttvungen

beslagsproto-förundersökningsprotokollet. Dessaexemplarrättens av
har skettvadupplysningarfullständigaemellertid intekoll somomger

därförskullegång. Rättenutredningensunderbeslagende olikamed
med åklagarenkontrolleraför punktpunktockså atttvungenvara

måletbestår dåalltjämtvilkaochhar hävtsbeslagvilka somsom
intetankenbygger rättenbrottmålsprocessen attEftersomavgörs.
vidåklagarenmaterial detän presenterardelskall annat somta av

varit meningenheller ha rättendet intetorde atthuvudförhandlingen,
gällersåvittundersökningsskyldighetomfattandesåhaskulle en

egendombara beslagdomstolarna prövatordepraktikenIbeslag. av
beslagtillåterställdeller ägarenförverkad samtyrkasvilken av

åklaga.ren.bevisåberopatsharföremål avsomsom
tordei stämningsansökanintebeslagflesta tasDe somuppsom

fallförundersökningen iellerundertidigareredan varthävtsregel ha
tagitoch haravslutas åklagarenförundersökningenmedsambandi att

betydelseemellertid ha ävenbeslagåtalsfrågan. Vissa kanställning i
förelleråtaletdetnågot brottutredning änför avserannatom
detfall kansådanamisstänkt. I bl,a.någonutredning avseende annan

andraliksombeslag,bestå. Eftersomlåta beslagetanledningfinnas att
före-kanbaravisst undantagtvångsmedel, medstraffprocessuella

interättegångförundersökning ellerförinomkomma somenramen en
huvudregelnmåsteavgörande,lagakraftvunnetavgjortshar ettgenom

förunder-dåskall hävasbeslag senastatt ettvaraannars anses
förundersökningavslutadåklagaren eftereller dåsökningen läggs ner

4145-1994-09-26, dnrbeslutåtal se JO:sväckabeslutar inteatt
sig iuttalaförsummasituationeri dessaåklagaren attSkulle1992.

dågäller rättenvadlikhet medbeslagen, ibörbeslagsfrågorna som
ocksåmåstebeslagEttgälla.längremål, inte ansesavgör ett anses

ellergodkännsordningsbotellerstrafföreläggandedågällaupphöra att
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då fristen för missnöjesanmälan med anledning förverkande-ettav
beslut har gått ut.

överväganden

Utredningen har tidigare konstaterat beslag, särskiltatt ett utan
förordnande, upphör gälla i målet i samband medatt rättenatt
meddelar dom eller på skiljer målet från sig.sätt Rättenannat är trots
det, enligt 27 kap. 8 § tredje stycket rättegångsbalken, skyldig iatt
samband med målets avgörande beslagen fortfarandepröva skallom
bestå. Frågan i vilken utsträckningär fortsättningsvis börrätten vara
skyldig beslag, vilkaompröva beslag i så fall bör kunna bliatt som
föremål för prövning och prövningen bör kunna komma till ståndom

särskilt yrkande därom.utan
Ett beslag bör naturligtvis, liksom alla andra tvångsmedel, hävas så

det inte längre finns skäl för beslaget. Bestämmelsen i 27 kap.snart
8 § första stycket, skyldighet under sådanarättens förhållandenattom
omedelbart häva beslaget, bör rättssåkerhetsskäl därför inte ändras.av
Det bör inte heller krävas framställsdet yrkande beslagetatt attom
skall hävas.

Av rättssäkerhetsskäl det också viktigt denär har drabbatsatt som
beslag kan få frågan beslagets bestånd prövad Omett rätten.av om av

beslag har beslutats åklagare eller polisman kan denett av en en som
berörs beslaget med stöd kap.27 6 § begära prövningrättensav av
därav. Rätten torde dessutom skyldig under målets hand-attvara
läggning efter yrkande beslag, det påståsompröva detett t.ex. attom
inte längre finns skäl för beslaget. Rättens prövningsskyldighet i det
här avseendet framgår visserligen inte lagtexten, följer enligtav men
utredningens uppfattning den allmänna principen rättensav om
skyldighet fortlöpande tvångsmedelsfrågor.prövaatt

Rätten bör följaktligen alltjämt skyldig begäran omprövaattvara
fråga beslag och dessutom häva beslaget så det inteatten snartom

längre finns skäl för det. Detta enligt utredningens mening ettger
tillräckligt förskydd den har drabbats beslaget. Eftersom allasom av
tvångsmedel i mål upphör gälla då målet inteavgörs,omett att annat
beslutas, det inte nödvändigtär i samband med domenrätten uttalaratt
sig i beslagsfrågorna det har framställts yrkandeänannat attom om
något beslag skall bestå därefter. Bestämmelsenäven i 27 kap. 8 §
tredje stycket rättegångsbalken skyldighet irättens sambandattom
med målets avgörande beslag skall bestå,pröva bör därför kunnaom
upphävas. Genom upphäva denna bestämmelse klargöratt man
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vilka beslag:redainte förpliktad försökadessutom rätten är attatt ta
består då meddelas.eventuellt domensom

då måletskçyldigfortsättningsvis intesåledesRätten bör att,vara
då måletbeslagsfrågor. Om dett avgörssig i allauttalaavgörs,

emellertid förskäl för beslag, börinte finns rrättenframgår det ettatt
det underbeslagett,missförstånd uttryckligen häva ävenundvika omatt

domen. Rättenimedförfallit i sambandomständigheter skulle haalla
börbesstå. Domstolenskallbeslagockså på begäranskall pröva om

förekommersig beslaagsituationer uttalai vissa andraockså somom
i beslagförennålupplyst ärmål. åklagareni Har tagetettattt.ex.ett

kanaktuellla måletdetbrott detutredningför änannat avser,somom
förordnandeanslutning tillpåpeka det ianledningfinnasdet ettatt om

hävande beslaget.av
ocksåanledningfinnassamband härmedkan i taDet att upp

meningen, där detandra,tredje stycket8 §i kap.bestämmelsen 27
beslag.får förordna Avdomensamband mediföreskrivs rättenatt om

:avsedd tillämpasdenframgårbestämmelsen ärtillförarbetena attatt
1938:44meddeelats SOUhartidigaretvångsmedel intedå beslut om

Även torde detstadgancde däromuttryckligtoch 322.325 utans.
samband medbeaslag ibeslutaförmöjligtemellertid rätten att omvara

uppfyllda. särskildabeslag Denförförutsättningarna ärdomen, om
därförandra nneningen börstycket§ tredjekap. 8bestämmelsen i 27

upphävas.kunna

lagakraftägamde ellerdomi avvaktanBeslag9.8.2
liknande

finnsdet inte längrehuvudregeln hävasenligt snartbeslag skallEtt
väcks elleråtalförundersökning avslutasför det. Omskäl attutarnen

därför hävas.lbeslagåtgärd vidtas bör förekommandenågonatt annan
handläggning.vidareavskriver mål frångällerDetsamma rätten ettom

detnekande kanbifaller åtal den misstänkttesdomstolenOm ett mot
i avvaktanbeståbevisbesllaganledning låtaofta finnasemellertid att

regel skälfinnsPå dettprövning. attpå högre sätträtts somsamma
eller måls-förverkandepyrkandefortsatt beslag,förordna ettomom

föyrordnandebifallits.anspråk har Rättensenskilda att ettägandens om
till dessgälla längstefter domen kan emellertidbeståskallbeslag även

skälfinnsdärrefter inteeftersom detlaga kraft,har vunnitdomenatt
saken inteldcraft kanvunnitDå har lagabeslag. domenfortsattför
alltjämt haskälfinnssvarför det intetill prövning, attlängre tas upp

finns detverrkställbar,domen dessutomEftersom äri beslag.bevis
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inte heller anledning låta förverkandebeslag eller återställandebeslagatt
bestå.

Det torde regel inte medföra några särskilda svårighetersom att
beslag skall bestå elleravgöra inte då mål Fråganett avgörs.ettom

i vilken utsträckning det kan tillåtas förordnar fortsatträttenattom om
Ävenbeslag efter ogillande dom har emellertid varit omdiskuterad.

det inte finns några särskilda regler härom, den rådandeom synes
rättsuppfattningen beslag alltid skall hävas då ogillandeatt ettvara
dom meddelas. JO har vid flertal tillfällen intagit denna ståndpunkt,ett

också ifrågasatt inte de synpunkter ligger till grund förmen om som
denna uppfattning borde kunna för förverkandebeslagenreserveras
197879 28. Från åklagarhåll har det framhållitsockså atts.
åklagarens utsikter nå framgång med överklagande iatt ett ansvars-
delen kan försämras bevismaterialet måste återlämnas efterom
frikännande dom. Det har vidare påpekats det i vissa fall kanatt vara
meningslöst överklaga ogillat förverkandeyrkande föremåletatt ett om
i fråga har lämnats tillbaka. Med hänsyn härtill kan det finnas
anledning det bör införasöverväga regler vad bör gällaatt om om som
i det här avseendet. Utredningen redogör först något för bakgrunden
till den nuvarande rättsuppfattningen.

Några uttryckliga bestämmelser vad skall ske med ettom som
beslag vid ogillande dom finns inte. I 24 kap. 21 § och kap.25 §7
rättegångsbalken stadgas dock beslut häktning reseförbudochatt om
alltid skall hävas frikännande dom meddelas. Processlagbered-om
ningen hade ursprungligen föreslagit andra stycke i 24 kap. 2l §ett
enligt vilken det undantagsvis skulle kunna möjligt hålla någonattvara
häktad frikännande dom. Detsamma skulle enligt hänvisningtrots en
i 25 kap. 7§ gälla beträffande reseförbud. Som regel borde den
häktade enligt Processlagberedningens uppfattning emellertid friges
omedelbart för det fall han frikändes SOU 1938:44 310.att s.

Förslaget skall bakgrund det tidigare hade funnitsmot attses av en
liknande bestämmelse i 19 §promulgationslagen till strafflagen, enligt
vilken bestämmelse underrätt kunde förordna den häktade skulleatt
kvarbli i häkte efter frikännande dom, synnerligenäven be-om
svärande omständigheter förekom honom. På utskottets förslagmot
utgick emellertid det Processlagberedningen föreslagna andraav

kap.stycket i 24 21 och därigenom också motsvarande stadgande
beträffande reseförbud. Utskottet framhöll bl.a. NJA 1943 342s.

det för den allmänna uppfattningen uppenbarligen mäste förefallaatt
stötande hade frikänts för det brott han hadeatt en person, som som
varit åtalad för, ändå skulle kunna hållas i häkte den frikännandeav
domstolen. de fall fannsI det anledning hålla kvar den hadeatt som
frikänts, tillkommitdet hade skäl stärkte misstankent.ex. om nya som
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förregel skälmeningutskottetsenligt ettfanns dethonom, sommot
utskottetenligthadepromulgationslageniStadgandetanhållande.nytt
torde detsketthadede fall detoch isällan,tillämpatsdessutom ytterst

pådomstolenobeslutsamhet hos änha berottenligt utskottet mera
häktad.frikändehålla denverkligt behov attett av

Processlagberedningenföreslogbeslagkvarstad ochgälldeSåvitt
stycket.andra21 §i 24 kap.motsvarande denbestämmelseinte någon

8 §kap.§ och 27 över-6i 26 kap.bestämmelsernanuvarandeDe
Processlagberedningensavseendet meddet härsåledes iensstämmer

inte8 § äntill 27 kap.motivenanförde i annatBeredningenförslag.
beträffandestadgandenmotsvarandemedöverensstämdedenatt

325.1938:44SOUskingringsförbudkvarstad ochreseförbud s.samt
reseför-gälldeSåvittentydigt.heltemellertid inteuttalandeDetta är

föreslagit7 §i 25 kap.hänvisning attberedningenhadebud genom en
tillämpas.skulledomfrikännandeefterhäktningbestämmelsen om

det6 Trots26 kap.inte iemellertidhänvisning fannssådanNågon
allmänhetskingringsförbud ikvarstad ochberedningenanförde att

talanväcktamisstänktedendendäresthävas,torde...böra mot
322.anförda bet.bifalles s.

§ och6i 26 kap.bestämmelsernahuruttalade sig inteUtskottet om
förändringdenbakgrundhellerinteskulle tolkas,8 § motkap.27 av

reseförbud. Iochhäktninggälldesåvittförordathadeutskottetsom
hävdas369och361rättegångsbalken s.tillårs kommentar1949

och§21i 24 kap.bestämmelsernatillhänvisningemellertid, med
åtaletskall hävasalltidbeslagochkvarstadkap. 725 omatt

vad4619621962 JObeslut attianfördeJO somogillas. ett s.
förstödkundeknappastförarbetenaunderförekommit geanses

ochmeninglagstiftarensvarithaskulle attdetantagandet annanenatt
vidskulle gällahänseenderegel i dettamisstänkteför den strängare

reseför-ochhäktningvidbeslag,ochskingringsförbud änkvarstad,
sambandettill det näramed hänsyndetansåg JOställetbud. I att

tordesynpunktprincipiellfråntvångsmedelsamtliga dessamellan
regelochtillämpa oavsetthandstillligga attnärmast sammaen

övervägande för denJOdärför enligtskäl taladetvångsmedlets art.
tillkommentarenuttryck itillkommithadefråganuppfattning i som

skingringsförbud ochkvarstad,innebarochrättegångsbalken attsom
skulletalanväcktatilltaladedendenhävasskullealltidbeslag motom

beslut äri detJOståndpunkt intog53. Sammaogillas s. som
falleti dettilladeJO111. att1973ämbetsberättelsenirefererat s.

för-bifallas,skulleåtaletgällaborde ävensak menomsamma
förhållanden inteunder sådanadeteftersomogillas,verkandeyrkandet

påkanskäligenegendomen antasbeslagtagnaden varakunde attanses
förverkad.brottgrund av
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I avgörandet 197879 28 redogjorde JO för de ovannämnda,s.
tidigare JO-besluten och anförde därefter:

rådandeDen uppfattningen i fråga beslagets fortbeståndom
efter ogillad talan i huvudsaken eller ogillat förverkande-
yrkande dessa uttalanden döma och med stödattsynes av av
förarbetena kunna vila främstsägas den tanken att
domstolen i konsekvens med sin mening i skuld- eller
förverkandefrágan inte förordnande fortsattettgenom om
beslag alltjämt skall hålla dessa frågor brottsmisstan-öppna;
ke kan inte domstolen föreligga samtidigt talanav anses som
ogillas. För del vill jag i linje med de nämndaegen nyss
tidigare JO-uttalandena ifrågasätta inte de till grund förom
den rådande rättsuppfattningen anförda Synpunkterna borde
kunna för de beslag sker till säkerställandereserveras som

förverkande grund brott. För Övriga beslag,av av
nämligen de föremål kan betydelse förägasom avser som
utredning brott, kan avhänt någon brottom som vara genom
eller kan förverkas grund sin farlighet, liggersom av
saken enligt min mening något annorlunda till. denAtt
frikände eller den eljest angående förverkandet isvaratsom
dessa fall får avvakta avgörandet vinner laga kraft, innanatt
beslagtagen egendom återfås, kan inte så stötande attanses
intresset omedelbart hävande fördelarär destörre änav som
onekligen kan förknippade med fortsatt beslag.ettvara

Den rådande rättsuppfattningen beslag alltid skall hävasatt
vid ogillat yrkande torde emellertid få ligga såanses pass
fast tillräckligt inte finns för de distinktioneratt utrymme
mellan olika beslag det enligt min mening kansorters som
finnas anledning Inte heller kangöra. det finnasatt gärna

för olika bedömningar beroende påutrymme exempelvis den
frikändes intresse återfå den beslagtagna egendomen.attav

JO anförde vidare olikheterna mellan lagtexterna de olikaatt om
tvångsmedlen kunde leda till felaktiga tolkningar. Till svårigheterna
bidrog enligt JO också det fanns mycket litet föratt ett utrymme
åklagaren förordna förnyat beslag sedan domstolenatt hade ogillatom
förverkandeyrkande och hävt beslaget. Enligt fannsJO det med hänsyn
bl.a. härtill anledning inte reglernaöverväga beslag bordeatt om om

med sikte på klaröver lagreglering grundad avvägningses en en
mellan enskilda intressen och intresset effektiv rättegångs-av en
ordning.
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efterbeståkunnafall böri vissabeslaghuruvidaFrågan ettom
Tvångsmedelskommittén idärefterogillande dom togs avupp

1984:54SOUIntegritetAnonymitetTvångsmedelbetänkandet --
beslagbordenormaladetansågKommittén att ettft.244 att varas.
beslagför fortsattskälfinnsdet intemed domensambandihävs om

deträttegångsbalken, ävenkap.i 27grunderdeenligt omangessom
högremedsamband rättsitill svårigheterledafall skulle kunnavissai

vidkommittén högre rättanfördebevisbeslagBeträffande attprövning.
tillgångbehöva hakundeogillande domprövningeventuell av enen

ansåg detunderrättenutredningssyfte. Om attföremål itill beslagtagna
särskildanågrafannshellerintedetochbehovsådantfanns ett

intresseenskildesdenförmån förtill atttaladeomständigheter avsom
övervägandekommitténansågföremålet,tilltillgång attfåomedelbart

fortsattförordnandebestå. Ettbordebeslagetförskäl talade omatt
möjligtuppfattningkommitténsenligtskullefalli sådanabeslag vara
beslagformerandraBeträffandelagtexten.ändringnågon avutan av

förbeslagfortsattfinnas intresseocksåkommitténenligtkunde det av
förordnandehögre rättsintressettillgodose att omatt t.ex. av

verkstäl-skulle kunnamålsägandenåterställande tillförverkande eller
fortsattregleringföreslådärförövervägdeKommitténlas. att omen

stötande.skulledetfannfall,dessaframför allt attbeslag i varamen
förordnafåså falluppfattning ikommitténsenligtskulleDomstolen

förriskenbedömning ettefter attenbartbeslagfortsatt avenom
verkstäl-skulle kunnainteinstanshögreavgörande iändrateventuellt

uteslutenmeningkommitténsenligtlösningsådanochlas avvaren
rättssäkerhetsskäl.

TvångsmedelskommitténsanledningmedpropositionenI av
medsambandbeslag ihävandefrågornabetänkande togs avom

förväntadesdeteftersom attemellertid intefrikännande dom upp,
promemoriaibehandlasskulle kommadärefterkort attfrågorna en

bet.198889:124 24, ävenprop.Riksåklagarenfrån ses.
sådannågondockuppgift harEnligt5.427.198889:JuU25 pro-

Riksåklagaren.frånöverlämnatsmemoria inte

Överväganden

tillåtetdet intesåledes är attgällandei rätt ärUtgångspunkten att
sedanellerfrikännande domefter ettbeslagfortsattförordna enom
gods harbeslagtagetåterställandeellerförverkandeyrkande avomom

ogillats.
frikännandeefterbevisföremålbeslagfortsattförordnandeEtt avom

alltjämtföremåletansågdomstolenförutsätta attskulledom att

439



Beslag SOU 1995:47

skäligen kunde ha betydelse bevis den frikände.antas Detmotsom
skulle i praktiken innebära domstolen, samtidigt den ogilladeatt som
åtalet, skulle förklara den frikände alltjämt misstänkt föratt var
brottet. Enligt utredningens mening bör alla bevisbeslag hävas ensom
konsekvens ogillande dom, eftersom beslagen inte längre kanav en

behövas bevis i målet. I fall kommer domstolen ianses annatsom
princip hålla skuldfrågan åtalet haröppen ogillats. Somatt dettrots att
framhölls i förarbetena till rättegångsbalken såvitt gällde häktning,
måste sådan ordning förefalla stötande NJA 1943 342. Omen s.

ändå skulle vilja tillåta fortsatt beslag efter frikännande domman
borde ändra förutsättningarna för beslag och föreskrivaman t.ex. att
bevisbeslag i mål, det har betydelse bevisett oavsett om motsom
någon eller ej, alltid skall bestå till dess dom i målet har vunnitatt
laga kraft. Under sådana förhållanden skulle förordnandeett om
fortsatt beslag efter frikännande dom inte kunna innefattasägas en
förklaring från den frikännande domstolen den frikände alltjämtattom

misstänkt för brottet.är Med hänsyn till hur det straffprocessuella
i övrigt uppbyggt, skulleär sådan bestämmelsesystemet beslagen om

innebära principiellt mycket långtgående ändring. Utredningensetten
inte det finns skäl för så ingripande förändringar.attanser

Även återställandebeslag bör konsekvens utgången isom en av
ansvarsdelen alltid hävas i samband med åtalet ogillas, eftersomatt

då inte längre kan gällande föremåletgöra skäligen kanattman antas
avhänt målsäganden det brott åtalet avsåg. Har åtaletvara genom som

bifallits, målsägandens yrkande utgivande beslagtagetettmen om av
föremål ändå ogillats, bör beslaget följd härav också hävas.som en
Beslaget kan under sådana förhållanden inte längre behövas föranses

säkerställa målsägandens anspråk på egendomen. Sammaatt resone-
kan också föras beträffande förverkandebeslag. Om domstolmang en

ogillar yrkande förverkande föremål, bör det inte kommaett ettom av
i fråga domstolen samtidigt förordnar fortsatt beslag, eftersomatt om
det förutsätter föremålet alltjämt skäligen kan förverkat.att antas vara

I ämbetsberättelsen 197879 28 förde framJO tanken iatts. man
det diskuterade hänseendet skulle kunna skillnad mellan olikagöranu
former beslag och i vissa fall tillåta förordnande fortsatt beslagav om
vid ogillande dom. detVar fråga bevisbeslag och återställande-om
beslag borde enligt JO kunna få till dessvänta avgörandetattman
hade vunnit laga kraft, innan den beslagtagna egendomen återläm-
nades. JO grundade sin uppfattning på förordnande fortsattatt ett om
beslag i dessa fall inte kunde lika stötande i andra fall, ochanses som

effektivitetsintresset därför borde få företräde. Enligt utredningensatt
mening måste integritetsintrånget emellertid lika stortanses vara

vilken form beslag det fråga Det kan således inteoavsett ärav om.
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fortsattförordnaefter ogillandemindre stötande domatt omenanses
få tillbaka, änföremål målsäganden har begärtbeslag attt avsomav
Dessutomförverkadl.åklagaren har yrkategendom ansersom

integriztetsintrång ärgradendet inteutredningen äratt somav
ogillandeeftertillåta fortsatt beslagför böravgörande enmanom

skäletväsentligastedetanförtutredningen har ärdom. Som motovan
kandet intesituattion,i sådanfortsatt beslagförordnande attett enom

ändrad praxis iEnbestå..skäl för låta beslagetnågotfinnas attanses
beslagsreglernaha den nackdelemskulle dessutomavseendedetta att

beträffandegällerväsentligt från vadavvikaskulle komma att sonn
mening detEnligt utrednimgens ärkvarstad.reseförbud ochhäktning,

skalltvångsmedelalla.principenfast vidhållaviktigt attatt om
ogillas JOmisstänkte sedendå talanbehandlas på sätt motsamma

reglertilläimpafinns skälsåledes46. Om det1962 att sammas.
utred-finins enligtdetfrågatvångsmedel detvilket äroavsett om,

mellanskillnadinteskälstarkareuppfattning ggöraningens ännu att
därför i dettatvångsmedel. Man börocholika former ett sammaav

frågadetregler, ärtillämpamöjligthänseende oavrsett omsammaom
eller gällerförverkamdebeslag. Detåterställandebeslagbevisbeslag,om

grund.beslag påofta iföremål änsynnerheti tas enmersammasom
finnssåledes intedetutredningenSammanfattningsvis attanser

häri det avzseendet.praxisnuvarandeändraanledning att
28 iinnebär gällande197879 rättJOanförtvad JO harEnligt s.

ogijllande Utred-med dom.sambandiskall hävasalltidbeslagatt
redandetta följeruppfattning,JO:siinstämmerningen, :attansersom

rättegångsbalken, vilkenenligt8 §i 27 kap.bestämmelsen ettav
finns Sådanaskäl för det.längredet intesåskall hävasbeslag snart
straffgprocessuella tvångs-detförkrävsenligt lagtextenskäl, attsom

princip inte iföreliggaiupprätthållas, kanskall kunnamedlet anses
föreslårinteutrediningendom. Eftersommed frikännandesamband
för sigi ochdärföri detta hänseende, finnsändring i sak detnågon

rådavisat sigemelleçrtidlagtexten. Det harskäl ändrainte att
Tvångsmedelskom-gällandefråga innebördenosäkerhet i rätt.om av

reglernanuvarandeexempelvis det enligt demittén ansåg att var
efterbeivisföremålfortsatt beslagförordnamöjligt enatt avom

olikadessatillfi. hänsynSOU 1984:54 244 Medfrikännande dom s.
på denlagtextenförtydliigaändå anledninguppfattningar finns det att

i 27 kap.bestämmelsenföreslår därförUtredningenpunkten.här att
framgåruttryckligenså deträttegångsbalken ändras att ett8 § att

dåfrikännande dom,i samband medskall hävasomedelbartbeslag
yrkandemålsågandensogillats, dåförverkandeyrkande har om

då detellerogillatsegendomen harbeslagtagnautgivande denav
för beslaget.inte finns skälannars
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Det kan möjligen invändas med den rådande ordningenatt man
försvårar för åklagaren nå framgång med överklagande iatt ett
ansvarsdelen. Oftast torde det tillräckligt åklagaren harattvara
tillgång till kopior eller fotografier bevismaterialet. Man kant.ex. av
dock tänka sig vissa fall då åklagaren kan behöva förordna förnyadom
undersökning bevismaterial i samband med överklagande. Såettav
kan fallet i förfalskningsmål. Liksom åklagaren kant.ex. vara
överklaga ogillande dom han felaktig eller beslutetten som anser om

försätta häktad fri fot, kan han emellertid också begäraatt atten
ändrar enligtöverrätten hans mening felaktigt beslut hävandeett om

beslag. Att bedömningöverrätten i beslagsfrågangör änav en annan
underrätten finns det enligt utredningens uppfattning inget invändaatt

Liksom hovrätten oförhindrad häkta harärmot. att en person som
frigivits tingsrätten, kan hovrätten också i samband med attav
åklagaren överklagar domen i ansvarsdelen, förordna förnyatom
beslag. Då det gäller häktning krävs det regel det harattsom
tillkommit några omständigheter för skallöverrätten göraattnya en

bedömning underrätten, har haft möjlighetän vidattannan som
huvudförhandling värdera den samlade bevisningen. framgår bl.a.Det

rättsfallet NJA 1973 157 gällde först hadeav s. som en person som
frigivits tingsrätten med anledning åtalet hade ogillats ochattav av
därefter häktats hovrätten. Högsta domstolen uttalade, efter besvärav

hovrättens häktningsbeslut, tingsrätten hade ogillat åtaletmot enäratt
det den misstänktes bestridande inte hade blivit tillförlitligenmot
styrkt han hade begått den påstådda gärningen och det i måletatt att
inte hade förekommit omständighet på grund han det oaktatvarav
skulle på sannolika skäl misstänkt för brottet.anses

Högsta domstolen har emellertid annorlunda saken dåsett
åklagaren har yrkat beslag efter ogillande dom. rättsfalletI NJA 1987

876 det fråga åtal förR., bedrägerimot grovts. var om en person,
med urkundsförfalskning Tingsrätten dömde R. för brottet,m.m.
meddelade honom reseförbud, förordnade kvarstad och beslutadeom

vissa beslag skulle bestå. Efter överklagande hävde hovrättenatt
reseförbudet, ogillade sedermera åtalet och hävde följd däravsom en

kvarstaden och beslagen. Riksåklagarenäven sökte revision och
yrkade bl.a. Högsta domstolen omedelbart skulle meddela R.att
reseförbud förordna kvarstad och beslag. Högsta domstolensamt om
framhöll i sitt beslut åtalet R. hade ogillats inteoch detatt mot att
hade förekommit några omständigheter på grund ändå skulleR.varav

skäligen misstänkt för brott. Som följd härav lämnade Högstaanses en
domstolen yrkandet reseförbud och kvarstad bifall. Däremotutanom
biföll Högsta domstolen yrkandet beslag, eftersom de handlingarom
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omfattades yrkandet beslag, skäligen kunde haantassom av om
för utredning det brott avsågs med åtalet.betydelse om som

9.8.3 Något förnyade beslagom

utredningens tilläggsdirektiv framhålls problemet med beslags-I att
framför allt består i många frågor oreglerade. Somreglerna äratt ett

regleringen kring vilka möjligheter åklagare harexempel nämns en
på föremål i beslag beslaget har hävts domstolatt nytt ta ett avom

eller åtalsfristen har gått ut.om
Även har hävt beslag, konsekvensrätten attett t.ex. som en avom

för helt för-torde åklagaren i och sig inteåtalet har ogillats, vara
egendomen i beslag i samband med domenhindrad på attatt nytt ta

1943 JO 1959 165. Man kan häröverklagas NJA 342,s. s.
för åklagare anhållajämföra med möjligheterna att nytt enen

avslagit häktningsyrkande. Enligtefter det harrätten ettattperson
uppfattning får åklagaren under sådana förhållanden inteJOzs nytt

tillkommit några skäl elleranhålla den frigivne det inte har nyaom
prövning JOomständigheter inte har varit under domstolenssom

försattdomstolen i samband med ogillande dom har1954 139. Oms.
förekomma beslutpå fri fot bör det enligt JO inte hellerhäktad nytten

förhållanden JO 1963 97.under särskildaanhållande änannat s.om
beslut stridaförfarande med dessa harEtt sådant ansettssom avses

anhållande, nämligeni rättegångsbalkens reglergrundtankenmot om
till dess domstolen blivit iinte skall längreanhållandet änatt vara

frihetsberövande. Inte heller högretillfälle frågan rättprövaatt om
efter frikännande domförordna häktningtorde utan att nyaom

bakgrundtillkommit NJA 1973 157. Motomständigheter har avs.
omständigheteråklagaren inte hardet klartdetta utan attatt nyasynes

fullföljsanhållande samband med talanbesluta itillkommit bör attom
avsnitt 24:62.Fitger m.f1.,rörande saken

fråga åklagarensför restriktiva iJO har uttryckgett syn omsamma
då det gällerpå förordna beslag,möjligheter att nytt om som

anhålla bl.a. JO 197879åklagarens befogenhet ånyo seatt en person
finns i JO:s ämbetsberättelse 1959beslut intaget33. Det soms.

för-hade ogillat yrkandefall då underrätten157 gällde ettett oms.
påvarefter åklagarensamband därmed hävt beslag,verkande och i ett

situation hade, enligt JO,beslag. sådanhade förordnat Inytt om en
fråganpåkallad vid övervägandeförsiktighet varitsärskild nyttav om

mindreha meddelats medbeslag borde enligt JO intebeslag. Nytt
talade för hansövervägande skälåklagaren hade kunnat attanse

till vad gällerförverkandefrågan 167. Med hänsyntolkning i s. som
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utredningen i likhetformer tvångsmedel,beträffande andra anserav
tillkommit föromständigheter eller skäl måste hamed JO att nyanya
skall kunnahar hävt beslag,åklagaren, sedan rätten taett nyttatt

Åklagaren oförhindradmål. dockföremål i beslag i är attett samma
brottför utredningbeslag i mål, dvs.föremålet i annatannatta av

andra fall, dvs.någon misstänkt. Ibrott begångeteller omannanav
beslagsfrågan felaktigt, börbeslut iunderrättensåklagaren ärattanser

beslag.förordnandeoch begäravända sig till högre instanshan om
beslag omedelbart hävas§ första stycket skallEnligt 27 kap. 8 ett

och det inteden tid haråtal inte har väckts inom rätten satt utsomom
väckande. Omtiden för åtalsbegärts förlängningheller har ettav

åklagaren inte på kunnagrund tordebeslag har hävts denna nytt
tillkommit. Iomständigheter harinteförordna beslag,om om nya

åtals väckandetid försyftet med bestämmelsernafall skulleannat om
efterföremål skall i beslagåklagarenmotverkas. Vill tas nyttatt ett

underställa denna frågahan i ställettidsfristen har gått bördet ut,att
för beslagförutsättningarnabedömningenprövning. Vidrättens omav

anföraåklagaren kantill vaduppfyllda kan bl.a. hänsynrättenär ta
försuttits.för tidsfristen harskäl attsom

åklagaren,sammanfattningsvis innebärakanGällande rätt attanses
skalleller beslagethar hävt beslagsedan domstolen ett ansesannars

förordna beslaggälla, inte kanupphörtha attutannyttatt nyaom
problemet idirektiven framhållshar tillkommit. Iomständigheter att

möjlig-inte reglerat vilkaframför består i harfall alltdessa att man
utredningensbeslag. Enligtånyo föremålet iåklagaren harheter att ta

välgrundadså fast ochemellertid praxis i detta hänseendemening är
bestämmelserinföra särskildafinns anledningdet inte attatt om

förnyat beslag.förutsättningarna för

häva beslagBefogenhet9.8.4 att

ibeslag finnsbefogenhet hävaharAllmänna regler attom vem som
bestämmelse hävasfår enligt denna8 beslag rätten,27 kap. Ett av

beslutatharförundersökningsledare. Omåklagaren eller rättenannan
dockbeslageller har fastställt beslutbeslaget är rätten ensamomom

behörig häva beslaget.att
beslagsådanaexklusiv befogenhet hävahar såledesRätten att som

har§ och sådanamed stöd 27 kap. 5beslutatshar rätten somavav
fåråtal har väcktsenligt kap. 6 Om rättenfastställts 27rättenav

åklagareeller fastställtsbeslag har beslutatshävadessutom avsom
27:19. IRättegångsbalkenförundersökningsledareeller s.annan

förundersökningsledareockså åklagare ochfall hardessa annan
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får polisman enligt gällandebefogenhet häva beslag. Däremotatt en
uppfattning finns detaldrig häva beslag. Enligt utredningensrätt ett

polisman borde haanledning inteemellertid rättöverväga attatt om
förutsättningar.häva beslag åtminstone under vissa

lägga beslag på föremålfår enligt 27 kap. 4 §En polisman som
eller anhåller misstänkt ellerpåträffas då han med laga griperrätt en

kroppsbe-kroppsvisitation ellerhäktning, husrannsakan,verkställer
polisman enligt kap.fara i dröjsmål får 27siktning. Om det är en

i fallbeslagta föremål somstycket dessutom4 § andra annat
försändelser finns hosundantag förpåträffas dock med ett post-som, emellertidUtredningen hartelebefordringsföretag 27 kap. 3 §.eller

besluta beslag utökasbefogenhetföreslagit polismans attatt om
således få lägga beslag handlingarpolisman böravsnitt 9.6. l. En

sammanhang devilket och i vilketföremål,och andra sättoavsett
någon tjänsteman.föregående beslutpåträffas och utan av annan

alltjämt skyldiggällande bör polismanLiksom enligt rätt atten vara
för-åklagare ellerbeslut beslag tillskyndsamt anmäla annanom

därefter omedelbart skall haundersökningsledare, prövaatt omsom
hunnit amnälapolisman, innan han harbeslaget skall bestå. Om en

han har begått misstag,till överordnad, upptäckerbeslaget att etten
kontakt medkrävas polismannenbör det emellertid inte att tar

ochskall hävasi det enda syftet beslagetförundersökningsledaren att
principiellt kanden från vilken det Rentåterlämnas tillföremålet togs.

fåradministrativa åtgärdergrundgodtas beslagdet inte att ett av
tillgodose syftet med beslaget.behövs förbestå längre vadän attsom

ocksårättegångsbalken framgårförsta stycketkap. 8 §Av 27 att ett
förfinns skälså det inte längreomedelbart skall hävas,beslag snart

befogenhetbegränsaddärför ha åtminstone visspolisman bördet. En
beslag.hävaatt

beslutadeframhålla de nyligensammanhanget skälfinns iDet att
vissa fall vidförfarandet i1986:1099ändringarna i lagen om

framgårnämnda lag3 § fjärde stycketförverkande Av numeram.m.
värdförverkande egendomfår besluta ärpolismanatt av somom

saluvärde,basbeloppet eller saknartiondelmindre än omsomen av
uppfyllda.för förverkandeuppenbart förutsättningarnadet ärär ettatt

så allvarligfall får beslutasåledes i vissaOm polisman om enen
ocksåegendom, bör hanförverkande beslagtagenrättsverkan avsom

förverkandefråganprövningenhan vidkunna få häva beslaget avom
förverkad.egendomen intefinner det uppenbart äratt

fårpolismanbör det tillräckligtEnligt utredningens mening attvara
intefall då det uppenbart dethäva beslag i sådanabefogenhet är attatt

dåbåde situationerinnefattarfinns skäl för beslaget. Detlängre
då det grundfrån början situationeroriktigt ochbeslaget avvar
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förhållandenändrade inte längre finns skäl för beslaget. Uppenbarhets-
medförrekvisitet polismannen måste anmäla förunder-beslaget tillatt

sökningsledaren så finns någotdet talar för beslaget skallsnart attsom
bestå. Sedan beslaget förundersökningsledarenväl har anmälts till bör

rimligenpolisman inte heller kunna förfoga beslaget. Om detöveren
redan i anslutning till beslutet framstår uppenbart det intenära attsom

finns skäl för beslaget, börlängre den polisman beslutatsom om
beslaget häva situationerkunna det. I andra bör det enligt utredningens
mening ankomma på polismyndigheten häva beslaget, uppgiftatt en

bör kunna delegeras till befattningshavare i befälsställning.som en
Sammanfattningsvis utredningen således beslag,att ettanser som

har beslutats polisman eller enskild bör få hävasav en en person, av
polismyndigheten åklagare eller förundersökningsledareom annan

inte har underrättats beslaget och det uppenbart detännu är attom om
finns skäl förinte beslaget. I omedelbar anslutning till beslutet bör

förutsättningar fåbeslaget under hävas den polismanävensamma av
har fattat beslutet.som

9.8.5 Underrättelse beslag har hävtsattom

beslag hävs bör naturligtvis den har till egendomenNär rättett som
underrättas han kan hämta den. Som regel polisenatt ut tarom
kontakt med den berörs och honom hämta godset.attsom uppmanar

finns emellertid inte någon formell skyldighet förDet polisen att
Fråganunderrätta beslag har hävts. sådan underrättelseatt ettom om

skadeståndsärendeändå bör lämnas har bl.a. berörts JK beslut iav
Ärendet2675-91-40. gällde hade1994-05-26, dnr B.en person, som,

åklagarmyn-gjort anspråk på skadestånd i anledning polis- ochattav
uppfattning felaktigt hade tagit hans bil i förvar ochdighet enligt hans

från den maj 1991 inte hadebeslag. JK konstaterade bl.a. det 11att
funnits för beslaget och beslaget därför borde hävts då ochskäl haatt
fordonet återlämnats till Beslaget hävdes dock inte förrän den 28B.

augusti fickjuni och det först den 6 B. besked hanattsom omvar
för dröjsmål förstakunde hämta bilen. Ansvarig detta enligt JK ivar

hand polismyndighet där ärendet handlades. JK konstateradeden
vidare berättigad till ersättning för sakskada ochB. attatt var
ersättningen skulle beräknas från den dag då beslaget borde ha hävts,
dvs. den maj.11

Frågan åklagarens skyldighet lämna underrättelse att ettatt omom
RÅ:s besluthävts har berörts i beslut Riksåklagarenbeslag har ett av

ÅD 1034-92. guldringar hade tillhört1994-04-15, dnr Fyra ensom
från pantlånefirma med anledningäldre kvinna hade tagits i beslag en
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misstanke häleri. Kvinnans W., misstänktebarn, P. ochav om som
haderingarna blivit stulna, de önskadeanmälde till åklagarenatt att

lösa godset med lånebelopp affektionsvärdeeftersom ringarna hade
Åklagarenför dem. åtal, varförbeslutade väckainteattsenare

beslaget hävdes och ringarna återlämnades pantlånefirman. P. ochtill
W. underrättades inte ringarna såldes sedermera på auktion.och
Riksåklagaren konstaterade funnits någon formelldet inte hadeatt
skyldighet för åklagaren underrätta och W. beslaget hadeP.att attom
hävts och någon erinran därför inte riktas åklagaren,kundeatt mot

underrättelse skulle haft värde med hänsynkunnat haäven ettom en
till de speciella omständigheterna fallet.i

båda fall visar enligt utredningens mening börDessa att man nu
kodiñera principen den drabbas beslag skallatt ettom som av

så Oavsett hävtunderrättas beslaget har upphört. harsnart vem som
beslaget det enligt utredningens mening naturligt underrättelsenär att
lämnas polismyndigheten, också har för beslagsliggarensom ansvarav

föremål.och för förvaring beslagtagna Det bör inte nöd-varaav
skriftlig underrättelse, det inte påkallatvändigt lämna äratt en om

särskildaomständigheterna i det fallet. första handmed hänsyn till I
från vilkenbör underrättelse lämnas till den egendomen Om dettogs.

också har drabbats beslagetemellertid känt börär ävenatt annan av
jfr avsnitt 9.7.3 underrättelse beslag.denne underrättas om om

godsbeslagtaget9.8.6 Utlämnande av

Huvudregeln

skallvadframgår inte ske beslagtagenrättegångsbalken medAv som
emellertid beslagegendom beslaget hävs. Utgångspunktennär är att ett

form tillfällig i avvaktan påendast besittningsrubbningutgör etten av
inteslutligt beslut egendomens Om egendomenomhändertagande.om

ellerförklaras förverkad eller stöldgodslageni förvar enligtt.ex. tas
förordnar till målsägan-inte egendomen skall utlämnasrätten attom

återlämnas till denden, skall egendomen därför huvudregelsom
från vilken den prövningnågon görstogs, utan attperson av annans

62 1988eventuella till den bl.a. och och JKse JO 198788rätt 51s.
200, Fitger m.fl., avsnitt 29:19. OmRättegångsbalken,även etts.

beslag hävs eller särskilt yrkandedomstolen i samband med åtalattav
beträffande egendomen dockegendomen ogillas skall beslagtagnaden
återlämnas innan åtaltill den från vilken den beslaget hävsOmtogs.

skall enligt också återställas till denväcks, egendomen huvudregeln
emellertid i praxisfrån vilken den förekommerDettogs. attperson
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från huvudregeln, framför allt då det frågaundantaggör ärman om
återställandebeslag. Egendom har tagits i beslag för säkerställaattsom
målsägandens anspråk lämnas ofta till målsäganden eller denut som

finnsha någon till egendomen, det inteävenrätt omannars anses
domstolsförordnande därom. har också förekommitnågot Det att

gods har lämnats till kronofogdemyndigheten JObeslagtaget ut
RÅ:s198788 och till konkursförvaltare beslut 1994-04-08, dnr50s.

Tanken bakom denna praxis torde framför allt1150-93. attvara man,
till den polisen uppfattaslämna egendomenatt ut somsom avgenom

syftet med beslaget. Förfarandeträttsinnehavare, skall kunna tillgodose
kommit så långtförekommer främst innan förundersökningen har att

tillfrågan har till godset kan överlämnasrätt rättensom vem som
för beslag.medan det alltjämt finns skäl fortsatt Sammaprövning och

också efter har hävtförfarande används emellertid det rättenatt t.ex.
framgårdet inte längre finns skäl för. Sombeslagett avsom

i JO och JK i flera fall kritiserat dennaredogörelsen avsnitt 9.3.2 har
funnit anledning framhållapraxis och därvid upprepade gånger att

återställs till från vilkenbeslagtaget gods denvikten att personav
härtill finns det enligt utredningensMed hänsyn bl.a.egendomen togs.

skalllagfästa principen beslagtaget godsuppfattning skäl attatt omnu
från vilken egendomenåterlämnas till den togs.

fråntill den vilkenUtlâmnande beslagtaget gods änannanav
egendomen togs

beslag skallegendom efter hävandePrincipen beslagtagenatt av
naturligtvis intetill den från vilken denåterlämnas ärtogsperson
frångår huvud-undantagslös. vissa fall har detI accepterats att man

skall återställas uppdrartill vilken egendomenregeln. Om den
egendomenegendomen eller han medgernågon hämta attatt omannan

finnasanspråk den, torde det normalttill någonlämnas görut som
Rättegångs-inställning JO 1974 124skäl respektera hans samtatt s.

uppfattningenligt utredningensbalken 27: 19. Detta närmastärs.
reglerasserviceskyldighet och behöver inteuttryck för polisensett

understrukit detfallet emellertidsärskilt. JO har i det nyssnämnda att
lämnastå klart för den beslutari sådant fall måste helt utattett som

sker medberättigade, utlämnandettill denegendomen än attannan
få fullmaktdet enligt JO krävassamtycke. Som regel tordedennes att

skriftligen.medgivande lämnaseller
tillbeslagtaget godsockså kunna underlåta lämnaPolisen bör utatt

avstått från sinhan kan hafrån vilken egendomenden togs ansesom
anledningfallet då det finnsSå kantill godset.rätt att antat.ex. vara
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det sig stöldgods hänförasdär egendomen inte kan tillröratt om men
något anmält brott och där det inte heller på någon grund ärannan

frånhäntsuppenbart egendomen har brott. Underatt annan genom
sådana förhållanden inträffar inte så sällan fråndet denatt person
vilken beslaget inte vill vid och därförgjorts, kännas egendomen

förnekaden sedan beslaget hävts. Han kan allvägrar att ta t.ex.emot
kommit besittning eller påstå dettakännedom hur godset i hans attom

någonhar lämnats hos honom för honom okänd Det måsteav person.
också i detta fall stå helt klart den berättigad utfåäratt attsom

vill tillbaka.egendomen inte ha den Om den egentligen ärsom
berättigad utfå beslagtagen uttryckligen avstår från sinegendom rättatt
till polisen följaktligen kunna lämna till någongodset bör detut annan

anspråk det, antingen denne till godset ellergör är ägaresom
har till det. Det kan fråga nyttjanderätts-rätt t.ex.annars vara om en

havare eller panträttshavare. För det fall det inte kan utredas frånatt
bör polisen också kunna lämna det beslag-egendomen togs, utvem

anspråk fallgodset till den det. l andra bör varkengörtagna som
frånåklagare eller polisman ha befogenhet huvud-göraatt avsteg

regeln, inte följer domstols dom eller beslut ellerannatom av av
beslut förverkande.om

visserligen den blivit bestulenDet kan hart.ex.antas att som
egendom kan uppfatta det stötande han, innan domstolen harattsom
tagit ställning i saken, inte kan återfå sin egendom denänannat om
från vilken egendomen i beslag förklarar han avstår från sintogs att

Det gäller i synnerhet i sådana fall då den misstänkte håller sigrätt.
undan så förundersökningen inte kan drivas vidare och målsägan-att

inte få anspråk på egendomenden heller kan sitt domstolen.prövat av
rättegångsbalkenEnligt kommentaren till skulle det visserligen i vissa

fall tillåtet lämna egendom målsäganden,uppenbara tillatt utvara
den från vilken egendom inte skulle ha avstått från sinäven togsom

27:20. JO och har emellertid hävdat beslagtagets. JK godsrätt att
inte till frånbör lämnas den vilken egendomenänut togs,annan
förrän klargjorts han intedet har anspråk på den JO 1974göratt

88, 197778 128 och 1988 EnligtJK 200. utredningenss. s. s.
mening hålla fast vid principbör denna och inte tillåta sigman vare
polis eller åklagare efter bedömande lämna egendom till denatt eget ut

kan ha bäst till den. Sådana bedömningar bör uteslutan-rättsom anses
de ankomma på domstol. i de fall dåInte det enligt polisensens
uppfattning uppenbart målsäganden har bättre till detär rättatt
beslagtagna godset vad den misstänkte har, bör det tillåtasän att

föregriper domstolens bedömningpolisen äganderättsfrågan.av
Beslagtaget gods bör därför inte lämnas till fråndenänut annan
vilken godset inte den berörs har avstått från sin tillrätttogs, somom
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godset eller har samtyckt till godset lämnas Dettasättannat att ut.
i och för sig så viktigt från principen beslagtagenär ett avsteg att

egendom skall återlämnas till frånden vilken den det enligttogs, att
uppfattningutredningens bör framgå rättegängsbalkens bestämmel-av

Frågan i vilken utsträckning polisen och bör skyldigär är attser. vara
försöka utreda den till vilken egendomen utlämnas verkligen harom

till denna.rätten
Om någon anspråk beslagtaget gods och det känt detgör är att

finns någonockså kan ha till godset, torde det förrättannan som
närvarande polisen inte bör lämna egendomen förrän detatt utanses

klarlagts anspråkhar denne inte på det Riksåklagarens beslutgöratt
ÅD Även1994-03-31, dnr 338-92. i övrigt kan det enligt utred-

uppfattningningens nödvändigt polisen åtminstone vissgörattvara en
prövning äganderättsfrågan. kan iDet sammanhangetav vara
intressant jämföra med andra författningar myndig-regleraratt som

omhändertagandeheters egendom, lagen 1938:121t.ex.av om
flyttning fordon fall.hittegods och lagen 1982:129 i vissaom av

författningar frånBåda dessa utgår det till godsetär ägarenatt som
skall underrättas och också, ersättning för eventuellamotsom

harkostnader, har hämta godset. Egendom tagits irätt att ut som
förvar enligt lagen 1974: 1065 visst stöldgods skall, enligtom m.m.

1974:1066 förfarandet med förverkad egendom och§ lagen7 om
efter beslut polismyndigheten lämnas tillhittegods ägarenutm.m. av

rättsinnehavare anspråk på egendomen. Ingeneller gör avannan som
författningarna innehåller dock några bestämmelser vilkenom
undersökningsplikt myndigheterna har i äganderättsfrågan. Förarbetena

förefallernågon ledning i det här avseendet. Detinte hellerger
i åtminstone i någon utsträckningemellertid praxismansom om

anspråk på viss egendom verkligen kandenkontrollerar görsomom
till den. Polisen inte lämna upphittadha rätt t.ex. ut ensynesanses

påstår sig förlorat cykeln,visserligen hacykel till mensomen person
kanske till med påstårnågra nycklar till den och ochinte har somsom

efter det den lämnades in hittegods-blev med denhan attatt av
motsvarande bör enligt utredningensexpeditionen. På sätt man upp-

Ärdå någon anspråk beslagtaget gods. detfattning kunna göra gör
krävas polisen kontrolle-bil har tagits i beslag kan det attt.ex. somen

registrerad innan bilen lämnas Det kanär ägare ut.somsomrar vem
polisen företar några ingående under-inte begärasdäremot att mer

några förhållanden.inte påkallat särskildasökningar, det är avom
tillräckligt polisen fråganVanligtvis torde det prövaratt motvara

fallet.fakta har framkommit i det enskilda Ombakgrund de somav
den anspråk påframstår sannoliktdet därvid görattsom som

eller har till egendomen, böregendomen rättär ägare egen-annars
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domen få lämnas Om det enligt polisens bedömning inte ärut.
sannolikt den anspråk egendomen verkligen hargör rättatt som en
till den, bör polisen således lämna den.vägra att ut

Det kan ibland inträffa flera anspråk pågöratt personer samma
föremål. Om dessa den egendomen ifrån ochär togsen av som som
enligt huvudregeln därför berättigad utfå den, uppstår givetvisär att

Äveninget problem. i vissa sådana fall torde polisen störreutan
svårigheter kunna egendomen bör lämnas till. Det kanavgöra vem

framgå kvitton eller andra köpehandlingar dem hart.ex. attav en av
köpt egendomen den andre. Om det skulle ha uppstått tvistav om
egendomen förhållandenaeller svårbedömda,är t.ex.om annars om
den påstådde säljaren i det falletnyssnämnda gällande kvittotgör att

förfalskat och han aldrig har sålt föremålet,är bör polisenatt
emellertid inte lämna egendomen, eftersom det inte ankommerut
polisen frågor äganderätt eller slita andra civilrättsligaavgöraatt om
tvister. sådanaUnder omständigheter kan polisen i stället avvakta med

lämna egendomen till dess de anspråkgöratt ut att en av som
egendomen på något kan styrka sinsätt rätt.

Sammanfattningsvis utredningen således det rättegångs-attanser av
balken bör framgå beslagtaget gods, sedan beslaget har hävts, skallatt
återlämnas till den från vilken egendomen inte följertogs, annatom

domstols dom eller beslut eller beslut förverkande. Om denav av om
enligt denna harhuvudregel till egendomen, har avstått frånrättsom

sin till ellergodset, det inte kan utredas från egendomenrätt om vem
bör egendomen lämnas till anspråk på den,togs, görut annan som

omständigheterna sådana framstårdet sannolikt hanär att attom som
eller har till egendomen.är Det bör ankomma påägare rätt denannars

häver beslag samtidigt egendomen enligt dessaett attsom ange vem
principer skall lämnas till. sådantEtt besked har inte någonut
betydelse för äganderätten till egendomen, endastutgörutan en
anvisning till polisen förfarahur skall med egendomen. Omom man
något besked inte har lämnats bör polismyndigheten ha befogenhet att

frågan utlämnande egendomen.pröva om av

9.8.7 Försäljning beslagtaget godsav

När beslag hävs skall, utredningen har anfört denett som ovan,
beslagtagna egendomen huvudregel återställas till den ursprungli-som

besittningshavaren. vissa fall kanI det emellertid dröja mycketge
länge innan egendomen hämtas den har till den.rätt Detav som
framgår bl.a. JO-beslut angående i Västervik Omhändertagnaettav
fordon JO Två199394 128. de beslagtagna fordon dets. av som
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fråga inte förrän år efter det beslagetdär hämtades attut treomvar
tillfredsställandeanförde i beslutet det intehade hävts. Som JO är att

för tidigarebli förvara ochpolismyndighet kan tvungen att ansvaraen
efter det beslaget väl haregendom under så lång tidbeslagtagen att

praktiska problem.Situationen bl.a. upphov till betydandehävts. ger
uppkommavisar på de problem kanEtt JO-beslutannat somsom

ämbetsberättelsebeslag hävs finns intaget i JO:si samband med att
fall då beslagtagen124. där fråga några199394 Det oms. var

misstänkte inte hade velat vidkännas och inteegendom, den somsom
behandlats hittegodshärledas till någon hadeheller kunnat ägare, som

styrkas. Efterbeträffande egendomen inte hade kunnabrottnär ansetts
hittegodslagens bestämmelserredogörelse för stöldgodslagens ochen

anförde O:J

skälet den misstänksegendom tagits i beslag detNär attav
inte kan styrkasfrånhänd någon brott detmengenomvara

gjort sigbeslaget harden hos vilken ägtatt rumperson
fråganuppkommerskyldig till brott avseende egendomen,

förfara denna.skall medhur man
egendomen har frånhäntsfall det uppenbartde därI är att

inte har gjortoch innehavarennågon brott ettattgenom
198687:6tillämplig prop.godtrosförvärv stöldgodslagenär

ff..23s.
också situationer där detemellertidförekommerDet t.ex.

det siganledningvisserligen finns rörattatt anta om
tillkunnat hänförasegendomen inte harstöldgods därmen

någoninte helleranmält brott och där detnågot annan
frånhänts någonegendomen haruppenbartgrund är att

stöldgodslageni § första stycketReglerna l ärbrott.genom
skall därföregendomen. Dennatillämpligadå inte

gjorts.vilken beslagettill hosåterställas den person
inträffar så sällan iinledningsvis det inteSom jag nämnt

vidinte vill kännasslag innehavarensituationer detta attav
beslagetsedandärför denochegendomen vägrar att ta emot

godsetkännedom hurförneka allHan kanhävts. t.ex. om
påstå har lämnatsbesittning eller dettakommit i hanshar att

okändnågon för honomhonomhos person.av

sådana fall. Som redansikteheller hittegodslagenInte tar
tillämpligskallkrävs för dennanärrmts attatt egen-vara

någonsöverhuvudtaget inte ianträffas,den ärdomen, när
härifrånundantag gjortsDet endabesittning. avsersom

någon § hittegodslagen.hos 6glömts kvarsaker som
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ansåg det, hänsynJO med till de betydande prakctiska problematt som
uppkommer också i situationer fannsangivet behovslag, attav avnu
i lag reglera frågan hur skall beslagtagetförfara gods imedom man
sådana fall. JO hemställde därför hos regeringen detöversynonn en av

regelsystemet.aktuella
Enligt utredningens mening skulle de flesta dekunna ltösaman av

JO sälja sådanproblem har pekat tillät poliisen attsom om man
egendom har varit beslagtagen, har avhämtatsinte ochsom men som

anspråk på. Frågan försäljning beslagtagetingen godsgörsom om av
föreskrifter råd beträffandeberörs i Rikspolisstyrelsens och allmämna

förfarandet förverkatsmed egendom har tagits i beslaag, ellersom
tagits i förvar FAP 102-2. Om den har draibbats beslagettsom av
inte kan anträffas beslaget har hävts och egendomen skallnär

föreskrivsåterställas, får denna enligt vad i avsnitt säljas på11.7som
egendom har tagits i förvar. Också densättsamma som som om som

beslag uppmaning inte låtexr höra sig förhar drabbats trotsett attav av
återfå beträffande vilket beslag hävtss, får egendomenegendom

förutsättningar upjpfyllda.försäljas vissa ytterligare Detsammaärom
avstå från den. lDetgälla han förklarar sig kan emellertidsägs om

verkligenifrågasättas föreskrifterna i FAP 102-2 innefattar någonom
problemen,lösning på JO påtalade särskiltde om man serav

konstitutionellaföreskrifterna i belysning de reglernaav om norm-
1994-01-28,beslutpåpekat JO:s dnr 4035-givningsmakten. JO har

dei enlighet med angçivna föreskrifterna1992 förfarandeatt ett ovan
poliseni sällan innebär ensidigtFAP 102-2 inte att ettgtenom

godlsbeslagtagetäganderätten till till frånhandlande överför staten en
§ regeringstformeni 8 3 formenAv reglerna kap.enskild omperson.

förhållandet mellanföreskrifter enskilda detför sådana ochom
enskildas ekonomiskainnebär ingrepp i förhållandenallmänna som

frånföreskrifter iförfarandeföljer enligt JO medgeratt ett ensom
myndighets sida meddelas lag.angiven innebörd skall genomav nyss

1102-2 ligger inomI den mån föreskrifterna i avsnitt 11.7 i FAP
i kap. 14 §lagområdet de enligt JO grund bestämmellsen 11är av

regeringsformen inte bindande för polismyndighetcerna.
egendom,vill tillåta polisen besllagtagenOm sälja tidigareattman

Finland finns reglerbör bestämmelser härom således meddelas i lag. I
undersådan försäljning i § där det4 kap. 17 tvångsmedelslmgen,om

rubriken återlämnande beslagtaget föremål stadggas:av

hävts skallOm beslagtaget föremål beslagettsedanett
till föremåletåterlämnas till eller den harägaren rättsom
månader frånoch denne inte avhämtar föremålet inom tre

avhämtas,polisen meddelade föremålet kzandet attatt
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eller, då föremåletäganderätten tillövergår ärstaten
i enlighet med hittegodslagenhittegods, till upphittaren

föremålet, dettaflera gjort anspråk på skall77888. Har
kvarhållas polisen tills tvistenbeslaget hävtstrots att omav

har avgjorts.bättre rätt
Är till föremål skalleller den har deträttägaren som som

offentlig kungörel-återlämnas inte känd, skall polisen genom
anspråk påanmäla sig. Gör ingenhonom attuppmanase

tillfaller detmånader efter kungörelsen,föremålet inom sex
i enlighet meddet hittegods, upphittareneller, ärstaten om

kungörelsenföreskrifterhittegodslagen. Närmare om
inrikesministeriet.meddelas av

från tidigare beslagtagen egendomutgår såledesfinska reglernaDe att
jämföras med detillfaller kanvissa förhållanden Detunder staten.

tillfallerenligt vilka hittegodshittegods,svenska bestämmelserna om
ellerinom viss tid har hämtatsgodset inte ägarenstaten avavom

finns emellertidstöldgodslagenhittegodslagen. Iupphittaren 4 § en
dentagits i förvar enligt lagenEgendom harkonstruktion. somannan

förförfarandelagen ändå säljasfår enligt 8 §tillfaller inte staten, men
visar sigmedför bl.a. denräkning. Det ägarestatsverkets att varasom
få egendomen återtagits i förvar, haregendom hartill rätt attsom

förfå ersättning den. Dennahar sålts,egendomeneller, attom
bestämmelsendepartementschefenmotiverades enligtordning attav

sig den okändeförvar inte riktadeegendom imöjlighet motatt taom
brottslige densyfte beröva denden hade tillägaren, attutan att genom

bestämmelse möjlighetSyftet medåtkomna egendomen.brottet omen
enligtegendom skulletidigare beslagtagenför polisen säljaatt

problemlösa de praktiskameningutredningens närmast att somvara
obegränsadmåste förvara egendomen underuppstår polisenannars om

tillräckligtsyfte skall kunna uppnås detdettatid. För är attatt
egendomför räkning,får säljegendomen sättstatens somsammaas

sedanstöldgodslagen. Om någonförvar enligthar tagits isom
rättmätigt anspråk på den, börvisar sig haegendomen har försålts ett

ersättning.också berättigad tillföljaktligenhan vara
tillåtas beslagtagensituationer det börFrågan då i vilkaär att

Enligtsedan beslaget har hävts.säljs för räkning,egendom statens
för detbestämmelse försäljninguppfattning börutredningens en om

egendomen inte hämtaromfatta fall då den från vilkenförsta de togs
under sådanaFör egendomenden jfr JO 199394 124. attut s.

polisen förstfå säljas måste det emellertid krävasförhållanden skall att
beslaget har hävtstill egendomenunderrättar den har rätt attomsom

också innehållaUnderrättelsen böregendomen finns hämta.och attatt
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uppgift egendomen kan komma säljas för räkningatt attom statens om
den inte avhämtas inom viss tid. Närmare bestämmelser hurom
underrättelse skall lämnas bör kunna meddelas i förordningsform.
Tidsfristen efter underrättelsen bör enligt utredningens mening inte

kortare månader. Detän överensstämmer med bestämmelsentrevara
i den finska tvångsmedelslagen, enligt vilken den har tillrättsom
föremålet skall hämta det inom månader från underrättelsen.ut tre
Beslut egendomen får säljas bör fattas polismyndigheten.attom av
Sedan sådant beslut har fattats bör förfara medett egendomenman
det i lagen förfarandesätt sägs med förverkad egendom ochsom om
hittegods Bestämmelserna i denna lag för ellerrätt ägarem.m. om

har till egendomenrätt egendomen utlämnad till sigattannan som
eller få ersättning för försåld egendom, bör ocksåatt tillämpliga.vara

Om beslagtagen egendom sedan beslaget har hävts skall utlämnas
till den från vilken egendomen och denne inte hämtar egendomentogs
bör polismyndigheten således under vissa förutsättningar få besluta att
egendomen skall säljas för räkning. En bestämmelse häromstatens
skulle komma omfatta dels det fallet den har tillatt rättatt som
egendomen huvud inteöver hör sig inom tremånadersfristen,taget av
dels falletdet han förklarar sig avstå från sin I detatt rätt. senare
fallet bör egendomen enligt vad utredningen tidigare har anfört i stället
kunna lämnas till har till egendomen. Omrätt denne inteut annan som
hämtar egendomen bör den också kunna säljas under de förut-ut
sättningar Detsamma bör gälla domstol isom anges ovan. om
lagakraftvunnen dom har förordnat egendomen skall utlämnas tillatt
målsäganden, och målsäganden uppmaning inte hämtartrots egen-
domen.

finskaEnligt den tvångsmedelslagen får beslagtagen egendom säljas
fall dåi de denäven har till egendomen interätt känd. Enärsom

motsvarande bestämmelse behövs enligt utredningens uppfattning
också i svensk Beslagtagen egendom bör såledesrätt. få säljas för

räkning det inte går utreda från egendomenstatens att togsom vem
eller den från vilken egendomen inte vill kännas vid godsettogsom
och varken eller harägaren till godset har gjorträttannan som
anspråk på det. den finskaI bestämmelsen föreskrivs polisenatt

offentlig kungörelse skall den har till godseträttgenom uppmana som
anmäla sitt anspråk inom viss tid. Frågan det böratt uppställasär om

krav på kungörelse iäven motsvarande svensk bestämmelse. Ien
hittegodslagen finns inte något sådant krav. Om till upphittatägaren
gods inte blir känd inom månader från det fyndet anmäldes hostre att
polismyndigheten tillfaller godset upphittaren 4 § hittegodslagen. Om

fordon har flyttats med stöd lagen flyttning fordon i vissaett av om av
fall och fordonettill inte känd, skallägaren emellertid denär
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ortstidningkungöra den iverkställt flyttningenmyndighet harsom
harEgendom§ andra stycket.lämpligt 5eller på sättannat som

säljasheller förränstöldgodslagen får intemed stödi förvartagits av
medförhållandetlåtit kungöralämpligt harpolismyndigheten sätt
denunder vilkade omständigheterochuppgift egendomen omom

förverkadmedförfarandetstycket lagen§tredjeanträffades 2 om
utredningen haruppgifterAv dehittegods m.m..egendom och

emellertiddetpolismyndigheternafråninhämtat omsomsynes
någonleder tillstöldgodslagen mycket sällanenligtkungörelser att

egendom.förvarstagenanspråkanmäler
Även siginte har visatvissa avseendenkungörelseförfarandet iom

effektivaändå detdetverkningsfullt, tordesärskilt mestvaravara
upplysningmedmöjligtnå så mångapolisenförsättet att omensom

Är värdefulldet frågahand.tagitsegendom harvissatt om merom
kun-polismyndighetendärförutredningenegendom att genomanser

tid.inom vissanmäla sigrättsinnehavarenbörgörelse attuppmana
avståkunnabör dockvärdeinte har någotegendomen störreOm man

understigervärdeEgendomkungörelseförfarandet.från envars
få säljasmeningutredningens ävenbör enligtbasbeloppetfjärdedel av
utfärdas ellerkungörelseutfärdats. Oavsettinte harkungörelse omom

ha tillkanutredanaturligtvis försöka rättpolisenej, bör vem som
behövs inte. Däremotföreskrifter häromNågra särskildaegendomen.

kungörande.förbestämmelser sättetbehövaskan det närmare om
lagenRikspolisstyrelsen jfr §11meddelasbör kunnaSådana omav

hittegods m.m..ochförverkad egendommedförfarandet
tillhareller rättvilkenTidsfristen inom ägaren annan som

eftermånaderi finsksig, rättskall anmälaegendomen är sex
enligt lagenmed fristenjämföraskankungörelse. Detföreskriven att

enligtkungörelse ocheftermånaderfordonflyttning är treavom
dockbörkungörelsen. Detmånad frånminststöldgodslagen noterasen

skallstöldgodslagenenligttagits i förvarharegendomatt som
fårkungörelseinnanpolismyndighetenmånader hosförvaras minst sex

denellermening börutredningensutfärdas. Enligt ägaren som annars
på sigmånaderha minstegendombeslagtagentill tidigarehar trerätt

polismyn-anspråk tillanmälaför sitthävdes,det beslagetfrån attatt
fristenskall utfärdas bördå kungörelsede fall tredigheten. I vara

vadmedöverensstämmelseFristen bör ikungörelsen.frånmånader
frågadetförlängasstöldgodslagen ärenligtgäller t.ex. omomsom
övrigtomständigheterna i äregendom ellervärdefullsärskilt om

påkallat.detsådana äratt
polismyn-egendomen böranspråkhan harnågon anmälerOm att
prövningvissanfört,hartidigareutredningen göradigheten, ensom

omständigheternadetOmegendomen lämnasinnananspråket ut. avav
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framstår sannolikt den anspråk på egendomengör äratt somsom
fåreller har till egendomen polismyndigheten lämnarättägare annars

fall bör polismyndigheten i stället få beslutaegendomen. I andraut om
flera anspråkförsäljning egendomen. Om egendomgör sammaav

inte går dem berättigad erhållaoch det avgöra äratt attvem av som
säljaegendomen bör polismyndigheten regel medvänta attsom

någon anspråk på den kantill dess demegendomen göratt av som
särskilda regler härom behövs inte. börstyrka sin Några Deträtt.

bestämmelse försäljning bör tillämpas meddock framhållas att en om
till egendomen.försiktighet i de fall det tveksamt harär rättvem som

innan fråganSkulle egendomen ändå komma säljasatt om vem som
avgjord utredningen tidigare harhar till den har blivit bör,rätt som

visar sig ha till egendomenföreslagit, den rättsenare varasom
ersättning.berättigad till

Dokumentation9.9

Över föras vari ändamåletskall enligt kap. 13 § protokoll,beslag 27
förekommit angives beslagtagetmed beslaget och vad därvid samt

angående tillämpningen bestämmelsen,föremål beskrives avnoga
Utredningen föreslårRättegångsbalken 27:27 28. attse s. -

med vadi huvudsaklig överensstämmelsebestämmelsen ändras
beträffande dokumentation ingripandenutredningen har föreslagit av

rättegångsbalken avsnitt 8.3.med stöd 28 kap. seav
första innehålla uppgift vilkenProtokoll beslag bör för detöver om

egendomentagits i beslag och den beslagtagnaegendom har vemsom
beslutat åtgärden börhar från. på den hartagits Namnet som om

förgrundenliksom de faktiska omständigheterockså utgörsomanges
fattats.tiden det harbeslutet och när

börrättegångsbalken protokoll beslagbestämmelse iEn överom
enskildesåtgärd ingrepp i denfrämst sikte på den utgör ettta som

Sedanomhändertagandet egendomen.dvs. självaintegritet, av
förekomma rad andratagits i beslag kan detegendomen väl har en

förvaltningsrättslig karaktär,beslut haråtgärder och t.ex.som mer
beslag har hävts, beslutunderrättelse beslag eller att om vemom om

sådantill eller beslutegendom skall lämnasbeslagtagen attom
självfallet ocksåsäljas. åtgärder och beslut börskall Dessaegendom

särskilda bestämmelser härom, börOm det behövsdokumenteras.
i förordning.meddelas exempelvisdessa kunna en

denrättegångsbalken framgårkap. 13 § andra stycketAv 27 att som
erhålla bevisbegäranhar drabbats beslag har rätt attett omav

misstankenuppgift å det brottinnehållandebeslaget, även som
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kvitto på föremål harBeviset tjänaavser. är avsett att som som
SOU 1932:29 28. JO haromhändertagits polisen attmenats.av

utfärdad,omedelbart på förrättningsplatsenbeviset skall utgöras av en
åtgärd vidtagits, i förekommandebekräftelse rörande denskriftlig som

föremål JO 197576 156. En kopiafall uppgift beslagtagnamed s.
enligt JO:sefterhand protokollet åtgärden kandet i överuppsattaav

sådant bevis i 27 kap. 13uppfattning inte utgöra som avsesanses
summarisk utformninggodtagit bevisetJO har dock att merages en

bevis, varisvårt utfärda devid omfattande beslag, då det kan attvara
identifieras. bör enligt JOföremålen Bevisetbeslagtagna noga

vad har beslagtagits.översiktligt kunna utvisaåtminstone som
innehålla uppgift å det brottbevis beslag skallEtt även somom

rättegångsbalkenförarbetena till elleravser. Varkenmisstanken av
motsvarandetvångsmedelslagen, därtill tidigare gällandeden en

innehålla sådanframgår varför bevis börbestämmelse fanns, ett
funktionen, tjänafylla den avseddabeviset skalluppgift. För attatt

omhändertagits polisen, behöver detföremål harkvitto som avsom
misstanken Det kanuppgift det brottinte förses med avser.somom

polisen måste lämnaför utredningsarbetetockså till nackdel attvara
kommit så långt denuppgift utredningen harsådan innan att somen

rättegångsbalkenför enligt 23 kap. 18 §misstänkt brottet,skäligenär
föreslår därförUtredningenmisstanken.skall underrättas attom

rättegångsbalken ändras påstycketbestämmelsen i kap. 13 § andra27
försenödvändigtfortsättningsvis inte skallså detsätt att ettatt vara

det brott misstankenbeslag med uppgiftbevis avser.om somom
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10 Polislagen

avsnittl 10.1 utredningen bl.a. reglerna s.k. skydds-tar upp om
visitation första19 § stycket polislagen1 och kroppsvisitation för
identifiering 19 § första stycket föreslår2. Utredningenav en person
dessutom bestämmelse kroppsvisitation för eftersökandeen ny om av
föremål skall omhändertas enligt administrativt beslut.ettsom

Avsnitt 10.2 behandlar bestämmelserna i 20§ polislagen, om
befogenhetpolisens företa undersökningar för eftersökaatt att
eller föremål skall omhändertas, och i 21 § polislagen,personer som

undersökningar i nödliknande situationer. föreslårUtredningen attom
befogenhetpolisens företa undersökningar med stöd §21att av

utvidgas. Bestämmelsen enligt förslagetbör tillämplig i varjevara
situation då det oundgängligen nödvändigt för polisen skallär att
kunna fullgöra uppgift i den skyddande eller hjälpande verksam-en
heten.

Avsnitt 10.3 handlar reglerna i 19 § andra stycket och 22 §om
polislagen polisens befogenhet ingripa i brottsförebyggandeattom
syfte. Utredningen föreslår vissa mindre förändringar 22av
Beträffande 19 § andra föreslårstycket utredningen ingåendemer
förändringar, framför allt för förutsättningarna för ingripande enligtatt
paragrafen skall komma till tydligare uttryck. Som nyhet föreslåren
utredningen polisman i samband med kroppsvisitation enligtatt en
nuvarande 19 § andra polislagenstycket också skall få undersöka
transportmedel och förvaringsutrymmen har begagnats densom av

har kroppsvisiterats.som
Utredningen föreslår vidare i avsnitt 10.4 det införs be-att en

stämmelse tillfälligt omhändertagande egendom i syfte attom av
förhindra brott.

Kroppsvisitation10. l

I detta avsnitt behandlar utredningen bl.a. reglerna s.k. skyddsvisi-om
tation 19 § första stycket polislagen1 och kroppsvisitation för
identifiering 19 § första stycket 2. Utredningen föreslårav en person
dessutom bestämmelse kroppsvisitation för eftersökandeen ny om av
föremål skall omhändertas enligt administrativt beslut.ettsom
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identifieringkroppsvisitation förSkyddsvisitation och10. 1

intekroppsvisitationsådanfinns reglerpolislagen19 §I somom
griper ellerstödmed lagapolismanutreda brott. Ensyftar till att som

förstaenligt 19 §någon får såledesavlägsnaromhändertar ellerannars
i denkroppsvisitera denneingripandet,anslutning tillistycket
ellersäkerhetsskäl förnödvändigutsträckning är att vapenavsom

sådan visitationhand. Enskall kunnaföremålandra farliga tas om
summarisktillpolislagen begränsastillenligt förarbetenaskall en

kontrollerasyftekläder iomhändertagnesdenundersökning attattav
föremålfarliganågra andraellerpå siginte bärhan vapen

varit meningeninte harsåledes120. Det198384: 111prop. syness.
väskor ochgenomsökaocksåfå befogenhetskullepolisen annatattatt

för med sig.Omhändertagnadensom
19 §med stödpolismanfåringripandeanslutning tillI ett aven
elleromhändertasskall gripas,kroppsvisitera denstycket 2första som
skallidentitetför dennesnödvändigtockså detavlägsnas är attom

vid sådandetanfördesförarbetenafastställas. Ikunna att pro-en
körkortexempelvisgranskabli frågakundevisitationvisorisk attom

med sig. En låstföromhändertagnedenlegitimationeller somannan
förvaringsmedel,sluteteller påresväska sättportfölj eller annat

skulle däremotpaket,tillslutetvälmed tejp ellerexempelvis snöreett
för husrannsakanfannsförutsättningarfåinte än näröppnas annat

120.198384:111prop. s.
År kroppsvisitation ibegreppetdefinitionenändrades1994 av

stycket§ tredje28 kap. 11Enligträttegångsbalken.28 kap. avses
ochkläderundersökningkroppsvisitation enmed annatavnumera

föremålandrapaket ochväskor,sigbärnågon samt somavsom
framhöll departe-ändringmed dennasambandmed sig. Inågon har

baslag,ställning ävenintogrättegångsbalkenmentschefen att aven
199394:24lagstiftning prop.hänvisningar iuttryckligautan annan

kroppsvisitationbegreppetdefinitionRättegångsbalkens58. avs.
i bl.a.begrepptolkningengrund förtilldärför liggaskulle sammaav

bestämmelsernapekade påDepartementschefenpolislagen. att om
bestämmelsermedkompletterasi vissa lagarkroppsvisitation som

medfördväskor ochundersökningtillåteruttryckligen annanav
kompletterandefall då dendeövrigt. Iegendom ielleregendom

definitionen iföreslagnamotsvarade denheltundersökningsrätten
överflödig,bli heltkompletteringen kommaskullerättegångsbalken att
rättegångs-underfallaskulleundersökningsrättsådaneftersom en

Departementschefen föreslogkroppsvisitation.definitionbalkens av
bestämmelserkompletterandesådanaupphävaskulledärför att man
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undersökning väskor vilka motsvarade den föreslagnaom av m.m.,
definitionen kroppsvisitation.av

deEn bestämmelser ändrades med anledning dettaav som av
19 § andra stycket polislagen, enligt vilken polisenresonemang var

hade befogenhet i brottsförebyggande syfte företa kroppsvisitationatt
och undersöka portfölj, handväska och liknande handbagage. Denäven
särskilda befogenheten undersöka väskor äratt ut-m.m. numera
mönstrad paragrafens andra stycke. Huruvida avsikten med denur
nyssnämnda ändringen i rättegångsbalken varit innebördenatt av

kroppsvisitation förstabegreppet skulle bli också i 19 §en annan
framgår förarbetenastycket polislagen inte anförda 58 ff.av prop. s.

och 84. de viktigaste lagstiftningsärendetEn tankarna bakomav var
kroppsvisitationlikväl skulle betyda detsamma i rättegångsbalkenatt

författningar.och i andra Med hänsyn härtill och till 19 § andraatt
stycket polislagen anpassades till rättegångsbalkens definition, torde
avsikten ha varit kroppsvisitation enligt första stycket iatt samma
paragraf också skulle kunna innefatta undersökning väskor,en av

andra föremål någon har sig. Tillämpningsom-paket och medsom
förstarådet för 19§ stycket har därigenom kommit utvidgasatt
Kroppsvisitation säkerhetsskäl kan till följd däravganska avsevärt. av

omfatta undersökning väskor, paket och andraävennumera av
bagagelådorföremål, och barnvagnar prop. 199394:24 41.t.ex. s.

kroppsvisitation identifieringssyfte.Detsamma gäller i
ifrågasättas det fanns skäl för sådan utvidgningDet kan avom en
befogenhet företa skyddsvisitation. Som regel börpolismans att en

visserligen kunna inskränkas till en summariskskyddsvisitation
den omhändertagnes kläder 198384:11lundersökning prop.av

kontrollerai vissa fall kan det finnas anledning också120, atts. men
omhändertagen har med sig.väska eller påse Fört.ex. en som enen

polisman skall kunna identifiera torde det iblandatt varaen personen
kläder, ofta kan hantillräckligt han undersökeratt personens men

plånböcker ochsöka efter identitetshandlingar idessutom behöva
syftenför polisen i dessa undersökahandväskor. En befogenhet att

föremål påträffas i samband medoch liknande kanväskor ensom
utredningens mening intekroppsvisitation, inkräktar enligt

kunnaintegritetsskyddet i utsträckning den börstörre än accepte-att
ras.

således inte den befogenhetUtredningen att som numeraanser
inskränkas.polisen enligt 19 § första stycket polislagen börtillkommer

redovisade på begreppetutredningens tidigareMot bakgrund synav
ordalydel-skäl ändra bestämmelsenskroppsvisitation finns det dock att

kroppsvisi-föreslagit begreppetutredningenI avsnitt 7.3.2 har attse.
omfattandedefinieras mindrei rättegångsbalkentation som en
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undersökning kroppens undersökning kläderdeyttre samtav en av
och någon bär sig. Egendom påträffas i sambandannat som som
med kroppsvisitation bör enligt utredningens förslag ocksåen
undersökas, undersökningen ibör inte sig betraktasmen som
kroppsvisitation. polislagenAv bör därför framgå polisman fåratt en
undersöka också egendom påträffas i samband med kroppsvisi-som en
tation, det behövs säkerhetsskäl eller för identitetattom av en persons
skall kunna fastställas. Behovsprincipen medför plånböcker,att
handväskor och föremål fårandra inte undersökas syftetänannat om
med åtgärden inte kan uppnås på något mindre ingripande sätt.annat,

lO.1.2 Kroppsvisitation för eftersökande föremålav

Enligt 20 § första stycket polislagen får polisman sigberedaen
tillträde till förbostad eller ställe söka efter föremålannat att etten

förvaltningsrättsligpolisen med stöd någon bestämmelse skallsom av
omhänderta. Det kan fråga omhändertagandet.ex. vara om av vapen
med stöd vapenlagen eller omhändertagande eller körkort.av passav
Husrannsakansregeln i polislagen däremot inte tillämplig då polisenär
söker efter föremål underkastade beslag. Då får i ställetärsom
reglerna i kap. rättegångsbalken tillämpas. söka efter28 För att ett

får i får polisen således stödföremål beslag med 28 kap.tas avsom
får§ rättegångsbalken företa husrannsakan. Dessutom polisen, i1

syfte, § företa kroppsvisitation, bådemed stöd 28 kap. 11samma av
den skäligen misstänkt och Någon motsvarandeärsom av annan.av

befogenhet för företa kroppsvisitation för eftersökandepolisen att av
förvaltningsrättsligföremål skall omhändertas med stödett som av en

bestämmelse finns däremot inte. Om polisman skall omhänderta etten
får han visserligen eftersöka i innehavarens bostad.passetpass

får polismannen inte kroppsvisitera innehavaren för sökaDäremot att
efter inte det finns konkret misstanke han harpasset, attens om en om

i fickan. Avsaknaden befogenhet för polisen igömt passet attav en
situationer företa medförasådana kroppsvisitation kan beslutatt ett om

föremål ocksåomhändertagande inte kan verkställas. harDetav
utredningen från Riks-framkommit, bl.a. skrivelse tillgenom en

praktiken ovanligtpolisstyrelsen, det i inte problem.äratt ett
för förfinns följaktligen behov polisen eftersökandeDet ett att, av

förvaltningsrättsligföremål skall omhändertas med stödsom av en
förbestämmelse, få befogenheter vad gällermotsvararsom som

befogenheteftersökande föremål i beslag. En för polisenkan tas attav
skallföreta kroppsvisitation också för eftersökande föremålav som

intrång tillomhändertas skulle emellertid ytterligare iutgöra rättenett
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skydd för privatlivet. Med hänsyn till de intressen ligger bakomsom
förvaltningsrättsligade olika bestämmelser det här frågakan blisom

utredningen dock bör kunna befogen-att accepteraom, anser man en
för polisen kroppsvisiterahet för eftersökandeatt etten person av

föremål skall omhändertas. Kroppsvisitation bör regel endastsom som
i fråga beträffande den vilkenkomma beslutet omhändertagan-mot om

riktar sig, innehavarede den ellerärt.ex. ett ettsom passav vapen
skall omhändertas. I undantagsfall bör enligt utredningenssom man

mening kunna godta kroppsvisitation även t.ex.av annan, en person
tillfälligt förvarar eftersöktadet föremålet. bör dock iDet ettsom

sådant fall krävas det finns synnerlig anledning detatt att anta att
eftersökta föremålet kommer påträffas.att

liknande undersökningar10.2 Husrannsakan och

I avsnitt lO.2.1 utredningen bl.a. bestämmelsen i 20 § förstatar upp
stycket polislagen polisens befogenhet företa undersökningarattom
för söka efter eller föremål skall omhändertas.att personer som

föreslår fårUtredningen bestämmelsen ändras på så polisensättatt att
uttrycklig befogenhet företa förundersökningar eftersökandeatt av

skall berövas friheten, frihetsberövandetoavsettpersoner som om
betecknas omhändertagande förvarstagande.eller Utredningent.ex.
föreslår vidare polisen får befogenhet företa undersökningaratt att om
det behövs för beslut handräckning skall verkställas.kunnaatt ett om

behandlarI avsnitt lO.2.2 utredningen bestämmelsen i 20 § andra
stycket polislagen undersökningar fordon vissom av som passerar
plats avsnitt ioch, i l0.2.3, bestämmelsen 21 § polislagen om
undersökningar i nödliknande situationer. Utredningen föreslår att

fårutvidgas så polisen befogenhet undersöka hus, och21 § attatt rum
områden nödvändigt förandra och det oundgängligenärutrymmen om

fullgörapolisen skall kunna uppgift i den skyddande elleratt en
verksamheten.hjälpande

liknande undersökningar förlO.2.1 Husrannsakan och
eftersökande föremålochpersonerav

fanns bestämmelser husrannsakan ochpolislagens tillkomstFöre om
i rättegångsbalken och några special-liknande undersökningar endast

emellertid inte polisenförfattningar. Dessa bestämmelser gav
och andra lokaler, i debefogenhet bereda sig tillträde till bostäderatt
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för polisen skulle fullgöra någonfall nödvändigt kunnadet attvar
uppgift. förutsattes emellertid i olika specialförfatt-specialreglerad Det

fick in i bostäder andra enskilda lokalerningar polisen ochträngaatt
genomföra arbetsuppgifter. Bestämmelserkunna olikaför att om

ofta underförstått polisen,omhändertagande torde således ha att om
våld fick bereda sig tillträde till lokal där dendet nödvändigt, medvar

falltorde åtminstone i vissa ha gällasökte vistades. Detsamma ansetts
följde egendom skulle omhän-lagbestämmelse vissdå det attav en

praktiskexempel pä sådana bestämmelserdertas polisen. Som avav
för polisen omhän-speciallagstiftningen skyldighetbetydelse i attom

förarbetena till polislagen bl.a. lagennämndes iderta ompersoner
psykiatriskpsykiatrisk vård lagensluten numeraberedande omav

vårdmed vissa bestämmelsertvångsvård, utlänningslagen, lagen om
fallmissbrukare i vissa Förlagen vårdoch attm.m.avav unga om

bestämmelser bordeomhändertagande enligt dessaverkställakunna ett
få bereda sigsades i förarbetena, kunnapolisen, enligt vad som

borde gällaeftersöktes bostad. Detsammatillträde till exempelvis den
såsom exempelvisfall omhändertagande,övriga lagregleradeäven av

föräldrabalkenbrottsbalken och 21 kap. 3 § prop.enligt kap. §28 11
fåpolisen borde kunnaansågs också1983842111 126. Det atts.

föremålför eftersökatillträde till någons bostadbereda sig att som
exempel härpåomhändertas. Somspeciallagstiftning skulleenligt

enligt vapenlagen.omhändertagandei förarbetenanämndes av vapen
för husrannsakanpå lagstödregeringsformens kravtillMed hänsyn
regeringsformen6 § andra meningenintrång 2 kap.och liknande

situationer uttryckligeni dessapolisens befogenheteransåg attman
infördes i nuvarande 20 §häromi bestämmelseborde regleras lag. En

stycket polislagen.första
söka efterpolisman, förfårbestämmelseEnligt denna att enen

sig tillträdeomhändertas, beredaskallmed laga stödperson som
ställetill hus, ellerbostad ellertill eftersöktesden annat somrum

ställeuttrycket annathonom. Medeller disponerastillhör menasav
dvs. gårdsplaner,rättegångsbalken,28 kap. l0§idetsamma som

inteandra områdenbyggnadsplatser och ärfabriksområden, som
Motsvarande regler129.1983842111tillgängligaallmänt prop. s.

skallförfattningellermed stöd lagpolisengäller annanavom
eftergäller sökadetföremål. Oavsettomhänderta attett personenom

också lokalundersökningen ärföremål fåreller ett avse en som
synnerliga skäldet finnsallmänheten. Omtillgänglig för attatt anta

får skeavsedda resultatet dendet ävenundersökningen kommer att ge
eller inneharrespektive deneftersöks,den ägerhos ån somannan som

föremålet.eftersöktadet
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överväganden

polismanpolislagenförsta stycketi 20 §Bestämmelsen ger en
syfteitill områden ochsig tillträdeberedabefogenhet utrymmenatt

Ävenomhändertas.stöd skallmed lagaeftersöka den omatt som
bestämmelsen skallfall dåexempelharförarbetenai gettman

mening anledningutredningensenligtfinns dettillämpas, attkunna
föromhändertas. Vadmed uttrycketvadöverväga manavsessom
tilli förarbetenaförfattningar,debeaktaförsta bördet är att som

bestämmel-innehållerpå lagarexempelpolislagen togs somupp som
polisingripandeninnefattar reglerocksåomhändertaganden, omser om

kanexempelomhändertaganden. Somrubriceras änannatsomsom
stället föri förvar itagandedär talarutlänningslagen,nämnas man om
lagentvångsvård ochpsykiatrisklagenomhändertagande. I omom

delsbestämmelserfall finnsi vissamissbrukare attvård omav
ornhän-får beslutaförutsättningarvissaunderpolismyndigheten att

myndighetsverkställaskallpolisendelsderta att annanomperson,en
utsträckningtveksamt i vilkenomhändertagande. Det ärbeslut om

fall.i dessatillämpligpolislagen20 § är
polislagenförarbetena tilli nämnsbestämmelseEn somsomannan

kap. 3 §tillämplig, 21polislagendå 20§ ärpå fall ärexempel
föräldrabalken fårstycket4 § andraEnligt 21 kap.föräldrabalken.

tillfälligtbarnföreskrivaförhållandenunder vissalänsrätten att ett
verkställig-underlättadet kanpå lämpligt sätthandskall tas omom

inte haDetvårdnad ellerbesluteller umgänge.het dom synesomav
polisiärtnågotföranledaskall kunnasådant beslutvarit avsikten att ett

Åtminstone polismyn-bestämmelserdet ingafinnsingripande. attom
polismyndig-åligger detverkställa beslutet. Däremotskalldigheten

barnhämtaföräldrabalken,3 §nuvarande 21 kap. ettheten, enligt att
verkställas. Detskall kunnaeller beslutdombehövs fördet att enom

verkställig-sådantillämplig vid20 §polislagen ärifrågasättaskan om
het.

tillämplig iordalydelsesinenligt ärpolislagen20§Eftersom
också påpekaanledningdetomhändertaganden, finnssamband med att

entydigt. Begreppetheltomhändertagande inte ärbegreppetatt
fallflestaI deförfattningar.betydelser i olikaolikaiförekommer

iinskränkningallvarliginnefatta såomhändertagandetorde ett en

1 En bestämmelse1983: 485.SFSfick lydelseföräldrabalken21 kap. genomny
i 3 § andratidigare 21 kap.fanns§ andra stycket21 kap. 4nuvarandemotsvarande

tillfälligt skullebarnkunde bestämmalänsstyrelsenföreskrevsstycket. Där att ettatt
lämpligt sätt.påomhändertagas
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rörelsefriheten det måste betraktas frihetsberövandeatt iettsom
Europakonventionens mening. Det kan svårt avgöraattvara ettom
ingripande innefattar frihetsberövande, vilket får förekommaett
uteslutande under de förutsättningar i artikel 5 i Europa-som anges
konventionen, eller endast någon mindre allvarlig form inskränk-av
ning i rörelsefriheten. Enligt utredningens mening bör emellertidman
i lagtexten så tydligt möjligt skilja mellan dessa olika formersom av
ingripanden. Begreppet omhändertagande bör därför fortsättningsvis
användas enbart för sådana ingripanden måste betraktas fri-som som
hetsberövande i Europakonventionens mening SOU 1993:60, 132.s.
Det osäkert 20är § polislagen avsedd tillämpasärom att oavsett
vilken karaktär omhändertagande förett närvarande kan ha,anses
dvs. polisman får bereda sig tillträde till exempelvisom en en
eftersökt bostad endast för det fall i fråga skallpersons att personen
berövas friheten eller bestämmelsen förstöd motsvarandeom ger
undersökning också i samband med mindre allvarlig inskränkningen
i rörelsefrihet.en persons

Mot bakgrund vad har anförts utredningenav som attovan anser
begreppet omhänderta inte tillräckligt tydlig avgränsningger en av
bestämmelsens tillämpningsområde. Oavsett vad kan ha varitsom
avsikten bör bestämmelsen för förstadet omfatta samtliga de fall dä
polismyndigheten eller enskild polisman har befogenhet berövaen att
någon friheten, frihetsberövandet betecknas omhänder-oavsett om
tagande eller, i utlänningslagen, förvarstagande.t.ex.som

Då det gäller polismyndighetens verkställighet olika myndighets-av
beslut detär osäkertän vad kan ha varit avsikten med 20 §mer som
polislagen. Utredningen emellertid polisen bör ha befogenhetattanser

bereda sig tillträde till ochatt områden också i de fall detutrymmen
behövs för beslut handräckning skall kunnaatt verkställas.ett om
Utredningen har därför i delbetänkandet föreslagit tillägg till 20 §ett
polislagen, enligt vilket polisen i sådana fall skulle ha samma
befogenhet i gällande följerrätt 20 § första stycket SOUsom av

f..21993:60, 250s.
20§ första stycket polislagen gäller enligt sin ordalydelse om

polisen söker efter skall omhändertas. krävsDeten person som
enligt förarbetena det bestämdär inteatt nöd-änen person, om
vändigtvis känd till polisen söker efter. innebärDet i sinnarrmet, som

2 Utredningen ihar sitt delbetänkande föreslagit polisen också uttryckligatt ges
befogenhet i handräckningsärenden bereda myndighet tillträde tillatt bostad, etten en

hus eller ställe, det behövs för polismyndighetens beslutannatrum, attom om
handräckning skall kunna verkställas.
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eller andrabostäderfår bereda sig tillträde tillpolisen inteatttur
efterlystaefter exempelvis.allmänt letaförlokaler personeratt mera

förarbetenaframgår dock intce127. Det198384: 1 llprop. omavs.
redan harfalll då detfår ske endast i deenligt 20 §ingripandeett

verkställassålecües skallfrihetsberövande, vilketbeslutfattats ett om
tillträde tillberreda sigockså fårpolismannenpolisman, eller omav en

efterför eftersökandebostadexempelvis som enpeersonav enen
eller påomhändiertaskommaeventuellt kanprövning annatattsenare

påminner i detta§polislaggenFormuleringen i 20friheten.berövassätt
vilken husrann-enlligträttegångsbalken,kap. 2 §hänseende 28om

anhållasskkall gripas,deneftersökandeföretas förfârsakan somav
rättegångsbalken hartillförarbetenabakgrundMothäktas.eller av

såtolkçasbestämmelsen bör sättfunnit den attutredningen att en
delsoch amdratill bostädertillträdebereda sigpolisman får utrymmen

beslutfattatverkställa redlandels förnågon,för gripa ettatt omatt
påfaall det ankommer6.2.3. I deavsnitthäktningeller seanhållande

fattta beslutmyndigheteller attpolismyndigheten att enomannan
vidmotsvaarandebör det, sättfrihetenskall berövas somperson

frihetsberövandekrävasrättegångsbalken,enligtingripanden attt
kan iUmdersökningenundersökning.beslutarinnanbeslutas omman

beslutverkrställamedel förfall betraktas ettattsådana ett omsom
såleedes tillåtetintegritetshänsyn intebörfrihetsberövande. Det varaav

eftersökandceförundersökningsådanföreta sompersonav enatt en
ifriheten ellerberövadblikomma tageneventuellt kan t.ex.att

förvar.
befogenhet: omhändertaharpolismanenskildfallde attI enen

frihetezn, sig sakenställerhonomberövaeller sättannatperson
i fall in-sådanaOmhändertagande ärannorlunda.emellertid en

lharsjälvständigt fallvidta i depolismannenåtgärdterimistisk attsom
rättsligamynidighet. Deinvänta beslutfinns tiddet intedå att av en

fasttagan-till självaidärför regel anslutningövervägandena görs som
företapoliismantillåtetskall fördet attdet. För enatt envara

sådanieller någotbostadundersökning uttrymmeannat enav en
berövaförimgriperhandärför tillräckligtdet attsituation, bör attvara

friheten.personen
sigberedafårpoliismanframgår vidare20 § första stycketAv att en

föremåleftersöökaställe förellertill bostad etttillträde attannaten
omhänderta.skallförfattnimglag ellermed stödpolisen annanavsom

innehavareelllerhos föremålets samtfår företas ägareHusrannsakan
förcemålet kommersynnerliga skäl attfinnsdetdär anta attatt

eftersökandeförbll.a.får företasenligt 20 §Undersökningpåträffas.
omhändertas.skallbeslut:polismyndighetensenligtföremål somav

allt börframförfallsådanttundersökning iUtredningen ettatt enanser
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företas hos den beslutet riktar sig Det saknar därvidmot.som
betydelse han eller påär ägare kan gällande någonsätt göraannatom

till föremålet.rätt Undersökning bör också företaskunna hos annan
den beslutet riktar sigän l sådana fall bör det krävas detmot.som att

finns synnerlig anledning det eftersökta föremålet kommeranta att att
påträffas. Detsamma bör enligt utredningens mening gälla om en
polisman har befogenhet föregående beslut polismyndig-att utan av
heten omhänderta föremål. deI akuta situationer då polismanett en
efter beslut får omhänderta föremål torde det ofta klarlagteget ett vara

föremålet finns. I fall bör äganderättsförhållandena intevartvar
tillmätas någon betydelse.

I 20 § tredje stycket föreskrivs husramisakan inte får företasatt
mellan kl. 21 .OO och 6.00 det inte finns särskilda skäl för det. Enom
motsvarande bestämmelse finns i 28 kap. 6 § tredje stycket rättegångs-
balken. Regeln bärs i båda fallen tanken så ingripandeattupp av en
åtgärd husrannsakan innebär inte skall ske nattetid, då densom en som
blir för åtgärden har befogat intresse inte prop.utsatt störasett attav
l9909l:l29 16. finnsDet emellertid mängd situationer då dets. en

befogat undantag frånär bestämmelsen.gör Som utredningenatt man
har anfört i avsnitt 8.2.1 torde proportionalitetsprincipen ettge
tillräckligt skydd husrannsakan genomförs vid tidpunkt dåmot att en
det inte försvarligt med hänsyn åtgärdenstill syfteär och övriga
omständigheter. Utredningen har därför föreslagit bestämmelsen iatt
28 kap. 6 § tredje stycket rättegångsbalken skall upphävas. Den
motsvarande regeln i 20 § tredje stycket polislagen bör följaktligen
också utgå.

10.2.2 Undersökning transportmedel på viss platsav

20I § andra stycket polislagen finns, liksom i 28 kap. 2 § rätte-a
gångsbalken, bestämmelse polismans befogenhet undersökaatten om
transportmedel på viss plats. Undersökningen får ske i syfte sökaatt
efter någon har avvikit från kriminalvårdsanstalt där han tagitssom en
in efter ha dömts till fängelse i minst fyra år. Det krävs denatt att
avvikne kan allvarlig fara för liv eller hälsautgöraantas en annans
eller för rikets säkerhet. skall det finnasDessutom särskild anledning

han kommer platsen där undersökningenatt att görs.anta att passera
befogenhetSamma tillkommer förpolisman eftersöka någonatt som

genomgår psykiatrisk tvångsvård eller har överlämnats tillsom
rättspsykiatrisk vård och har avvikit från sjukvårdsinrättning.som en
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avvikneskäl för denfinns särskildadetocksåfallet fordrasI det attatt
sådan farautgör anges ovan.som

eftersökande någonundersökning förfrågaOm det är somavom en
bl.a.såledesfängelsestraff fordrasfyraårigtfrån minsthar avvikit ett

liv ellerförallvarlig faraavvikne kanden utgöraantas annansatt en
syftar tilli ställetundersökningenOmsäkerhet.för riketshälsa eller

tvångsvårdpsykiatriskavvikit frånharnågonskall finnaatt somman
skälsärskildafinnsdet detvård fordrasrättspsykiatrisk atteller att

bådaIsådan faraeftersökte sägsden utgör ovan.att somanta en
konkretadedepartementschefen har uttalat,enligt vaddet,fallen är

grund förtillskall liggafalletenskildai detomständigheterna som
allvarlig fara prop.sådaneftersökteden utgörbedömningen av om

haromständighetendenRedan17.199091:129 att personens.
emellertidfängelsestrafflångt utgörförhållandevistilldömts enett

medan detfara,sådankanför han utgörapresumtionstark antasatt en
ärskall kunnadetförbetydligtkrävs antas attatt person somenmer

harsannolikt dettafara. Detsådanvård ärförintagen utgör man
särskildaochuttrycken kanolikadedå har antasanväntavsett man

fallnågotfinnakunnatemellertid inteharUtredningenskäl att anta.
praktiken.tillämpats iharbestämmelsenvisar hursom

habörfrågantagitutredningen8.1.2 haravsnittI somom vemupp
kap.i 28husrannsakansådanbeslutabefogenhet avsesatt somom

bestämmel-anförtdärvidUtredningen harrättegångsbalken. att§2 a
fårsådantutformad sätträttegångsbalken attäri ett mansen

för varjehusrannsakanbeslutdet krävsintryck nyttettatt omav
prövninginledandevidOmundersökas.skallfordon enmansom
eftersöktanledningskäligföreligger attdet att antafinner enatt

iförutsättningarnaplats ochvisskommer att ompassera enperson
utredningensenligtprövningdennauppfyllda, börövrigt dessutom är

platsende fordonsamtligaförtillräckligmening att passerarsomvara
krävassåledes intebörundersökas. Det attskalltidvissunder en

såingripandetförförutsättningarna ettsnartpå prövarnyttman
naturligtvismåsteDäremotpolisens vägspärr.sigfordon närmar

fallenskildaimedförvilketiakttas,proportionalitetsprincipen att man
beslutetegentligafordon. Detundersöka visstfrånavstår omettatt
tillstånd tillgenerelltföljaktligen närmastundersökning ettutgör

jämförahärvidkanManplatsen.de fordonkontroll passerarsomav
Utred-telefonavlyssning.förmåste inhämtastillståndmed det som

beslutsordningliknandeföreslagit8.1.2avsnitthar iningen att en
a§228 kap.ifordonskontrollergällerdå detinförs avsessom

Även polislagenstycketandrai 20 §bestämmelsenrättegångsbalken.
ifordonskontrollSådanmotsvarandepå sätt.ändras avsesbör som

tillstånd harförrängenomförasfåintesåledesbörbestämmelsedenna
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inhämtats från polismyndigheten. Ett beslut tillstånd till sådanom
kontroll bör gälla för viss längsta tid och för viss plats. Eftersom ett
sådant tillstånd kan komma beröra antal fordon underatt ett stort
förhållandevis lång tid, bör enskild polisman inte i brådskandeen ens
fall ha befogenhet själv meddela tillstånd.att

Som utredningen har föreslagit bör bestämmelsen i 20 § tredjeovan
stycket polislagen upphävas. Proportionalitetsprincipen, vilken har
kommit till uttryck i 8 § första stycket polislagen, leder emellertid till

undersökning inte får företas vid tidpunktatt då det inte ären en
försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter.

10.2.3 Husrannsakan liknandeoch undersökningar i
nödliknande situationer

Som utredningen tidigare har anfört fanns bestämmelser hus-om
rannsakan och liknande undersökningar före polislagens tillkomst
endast i rättegångsbalken och några specialförfattningar. Polisen var
därför många gånger hänvisad till åberopa nödrätt enligt 24 kap.att
4 § brottsbalken, för bereda sig tillträde till områden ochatt utrymmen
i andra fall avsågsän med dessa bestämmelser. Polisen ansågssom
således kunna få in i bostadshustränga för ingripa faraatt mot en som
hotade antal människors liv eller hälsa. Ocksåett omedelbarnär en
fara hotade enda människas liv, hälsa eller säkerhet kunde polisenen
i vissa fall i förebyggande syfte bereda sig tillträde till privaten
lokal prop. 198384: l 11 123. Det ansågs emellertid otillfredsstäl-s.
lande polisen skulle behöva hämta stöd för husrannsakanatt och
liknande åtgärder i brottsbalkens bestämmelser straffrihet på grundom

nöd. Istället menade polisens befogenheter så långt möjligtattav man
borde beskrivas positiva regler anförda 125.genom prop. s.
Dessutom ansågs det tveksamt nödrättsbestärnmelsernaom var
tillämpliga i vissa vanligt förekommande fall. I nuvarande 21 §
polislagen infördes därför bestämmelse befogenhet för polisenen om

bereda sig tillträde till områden och i deatt nämndautrymmen nyss
fallen. Enligt denna bestämmelse får polisman bereda sig tillträdeen
till hus, eller ställe finnsdet anledningett annat att attrum antaom
någon där har avlidit eller medvetslös ellerär inte kan tillkallaannars
hjälp. Samma åtgärd får vidtas det nödvändigt för efterspanaär attom
någon försvunnen, det kanär han behöver hjälp.antas attsom om

21 § således polisman befogenhet bereda sig tillträde tillattger en
hus, eller ställe. Uttrycken hus och torde innefattaannatrum rum
också allmänt tillgängliga lokaler, vilka enligt denna bestämmelse
således får undersökas på villkor övriga Medutrymmen.samma som
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förarbetena detsamma iställe enligtuttrycket annat sommenas
fabriksområden,rättegångsbalken, dvs. gårdsplaner,28 10 §kap.

tillgängligaområden inte allmäntoch andrabyggnadsplatser ärsom
för polisman129. Förutsättningarna1983842111prop. att ens.

med stödtill område ellerfå bereda sig tillträdeskall utrymmeett av
det finns någon däranledningdet finns21 § antingenär attantaatt

inte kan tillkallamedvetslös elleravlidit ellerhar är annarssomsom
för efterspana någonnödvändig äråtgärdenhjälp eller är attatt som

behöver hjälp.kan handet dessutomförsvunnen och attantas
sådanafallet inte begränsad tilliBefogenheten detär utrymmensenare

barn har för-Omden försvunne.disponeratshar t.ex. ettavsom
torde polisen, detpolisens försorgsvunnit och efterspanas omgenom

få beredaefterspaningsarbetet, såledesmed tillnödvändigt hänsynär
kandär barnetområde ellertill varjesig tillträde antasutrymme

leda tillinformation kanfåbefinna sig eller där att mansomman
för-densådanaExempel på utöverhittar barnet. utrymmen som,

källare,vindskontor,undersökasbostad, kan behöva äregensvunnes
124.198384: 111bilar prop.bostäderanhörigas och vänners samt s.

befogenheter såpolisensbestämmelsensyftet medTrots attatt var
ochpositiva reglertill uttryck iskulle kommamöjligtlångt attsom

bestämmelsentillämpas,skulle behövanödrättsbestämmelsema inte är
hänvisadsåledes alltjämtsituationer polisenvissainte heltäckande. I är

nödrätt. Lagtextenbestämmelserna nämnerallmännatill de t.ex.om
för någon kommerdet finns riskspeciella situationeninte den attatt

ändåförarbetenaenligtsjälvmord, detbegåförsöka äratt men
ingripabefogenhetskyldighetsåvälpolisen haruppenbart attatt som

Utredningen har125.1983841111sådant prop.för förhindraatt s.
liknandeandra situationer,det finnspåuppmärksammatsockså att

uttrycklig befogenhetsaknardå poliseni 21 attdem angessom
framför alltoch Dettill områden ärtillträdebereda sig utrymmen.

påträffasskadadsvårtavliden ellerfall dåfråga de personenom
hanssäkerhet kaninte medförhållanden avgöraunder sådana att man

anhöriga.uppgifter hansfå framinte hellerdärmedidentitet och om
därlägenhettillträde till denbereda sigdå behövaPolisen kan t.ex.

där sökabostad, förhaft sinkan haeller skadadeden avlidne attantas
emellertid inteidentitet. 21 §hansinformationefter gerommer

skadadavliden ellertillträde tillbereda sigbefogenhetpolisen att en
avlidnedenanledninginte finnsbostad det attatt antaompersons

sig just där.befinnereller skadade
Även polislagen ellervarkenframgår,intedet annanavavom

elleravlidnaidentifieringbistå vidpolisen skallförfattning, att av
uppgifter detdeändådettaskadade somvara en avansespersoner

polisenframkommitdessutomharfullgöra. Detåligger polisen attatt
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inte sällan ställs inför sådan uppgift och i samband därmed behöveren
bereda sig tillträde någonstill bostad eller andra enskilda utrymmen.
Eftersom bestämmelserna i 24 kap. 4 § brottsbalken nödrätt inteom

tillämpliga och det dessutom saknas bestämmelser direktär ärsom
tillämpliga i sådana förekommerfall, det polisen i stället beslutaratt

husrannsakan med stöd rättegångsbalkens regler, underom av
någotantagande brott har begåtts den avlidne eller skadade.att mot

Som regel torde det emellertid inte finnas förgrund sådant beslut.ett
Förfarandet visar dock föreliggerdet behov särskilda regleratt ett av

polisens befogenhet i det här avseendet. En befogenhet för polisenom
bereda sig tillträde till bostäder och andra föratt utrymmen att

identifiera avliden eller svårt skadad skulle dock utgöraen person
ytterligare intrång i de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna.ett

tillMed hänsyn det fråga åtgärder i den skyddandeär ochatt om
hjälpande verksamheten, utredningen det oaktat börattanser man
kunna sådan befogenhet för polisen företa hus-acceptera atten
rannsakan och liknande undersökningar i sådana situationer desom

beskrivna.nyss
förMan skulle i och sig kunna tänka sig införa särskild regelatt en

polismans befogenhet bereda tillträdesig till hus, ochattom rum
liknande det nödvändigt för identifieringärutrymmen om av en
avliden eller svårt skadad Det finns emellertid också andraperson.
situationer då polisen i den skyddande och hjälpande verksamheten

beredakan behöva sig tillträde till bostad eller något annaten persons
det finnsOm risk för någon kommer försökautrymme. t.ex. att att

begå självmord polisen hänvisad till ingripa under åberopandeär att
de allmänna bestämmelserna nödrätt. De situationer nämnsav om som

i nuvarande 21 § följaktligen endast två på fallexempel dåutgör
polisen kan behöva bereda sig tillträde till hus eller i syfte attrum

någonbereda skydd eller hjälp. flerAtt räkna exempel iupp paragra-
fen enligt utredningens mening något tillvägagångssätt,inte lämpligtär
eftersom risken förbiser någon situationeralla deär attstor man av

förekomma. Polisen bör ikan stället befogenhet bereda sigattsom ges
tillträde till hus eller inte bara i de fall för närvaranderum, som anges
i 21 också det i övrigt oundgängligen nödvändigt förärutan attom
polisen skall kunna fullgöra någon liknande uppgift i den skyddande
eller hjälpande verksamheten.
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skyddande och denSärskilda befogenheter i10.3 den

förebyggande verksamheten

i § polisla-bestämmelsen 22Utredningen behandlar i avsnitt 10.3.l
avvärja mycketbefogenheter ingripa förpolisens attattgen, om

vissaendast iBestämmelsen föreslås ändradallvarliga brott. smärre
hänseenden.

i 19 § andrabestämmelsenutredningenavsnitt l0.3.2I tar upp
ordningsstörningar poliseni sambandpolislagen, medstycket gersom
kroppsvisitationer irutinmässigaför företastöd att av envarmera

till brottsligföremål kan kommaefter farligasyfte sökaatt som
i sådant syftekroppsvisitationUtredningen föreslåranvändning. att

viss plats, detbefinner sigfå omfatta ochskall omenen somvar
farliga föremål skallsådanaanledningfinns särskild att anta att

för de skallöverhängande riskföreliggerpåträffas och det attom
till denna plats.eller i anslutninganvändningtill brottsligkomma

polisman i samband medutredningenföreslårnyhetSom att enen
också skall få undersökabestämmelsekroppsvisitation enligt denna

har denbegagnatsförvaringsutrymmentransportmedel och som av
har kroppsvisiterats.som

allvarligtförvid fara brottIngripanden10.3.1

liggerordning och säkerhetupprätthålla allmänuppgiftenI att en
och allmänhetenbrott lämnaförebyggaskyldighet för polisen attatt
polisen huvudan-härmed harenlighetiskydd och hjälp. Det är som
förebyggandevidta åtgärderallmänheten ochskyddaförsvaret att om

förövas ellerhotar livbrott kommerföreliggerfara attatt ett som
egendom, såsomleda omfattande förstörelseeller kan tillhälsa avsom

ödeläggelse. Iallmänfarligvid hot sabotage ellerexempelvis om
ändamål.sådantförtvångsåtgärder vidtasfall kan behövaspeciella
verksam-vid desspolisenbefogenheter tillkommerFrågan vilka som

före polislagensoch skyddande syfteförebyggandehet i detta var
därförinfördespolislagenväsentliga delar oreglerad. I 22i §tillkomst

skyddandei denbefogenheterbestämmelse polisenssärskild omen
förebyggande verksamheten.och

dåi situationerbefogenheterstycket regleras polisens§ förstaI 22
något brott,risk försärskilda skäl föreliggadet att somansesav

förstörelseomfattandeförfara för liv eller hälsa ellerallvarliginnebär
avvärjasyfteplats. Iförövas visskommeregendom, ettattattav

förstaför detpolismanfårskydd deteller beredasådant brott mot en
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bereda sig tillträde till hus, eller ställe i syfte söka efterannat attrum
sprängmedel, eller något farligt föremål. För det andra fårannatvapen

polisman också eller förbjudaavstänga, tillträde tillutrymmaen ett
hus, eller ställe, förbudmeddela flyttande visstannat motrum av
föremål eller trafik med visst kommunikationsmedel eller vidtamot
någon sådan åtgärd. Enligt 22 § andra stycket får polismanannan en
vidare, det finns allvarlig risk för sådant brottettom som avses ovan,
för söka efter farliga föremål kroppsvisitera deatt personer som
befinner sig på platsen. De åtgärder i 22 § får endastsom avses om

faradet i dröjsmål vidtas föregåendeär beslut polismyndig-utan av
heten.

Bestämmelsen tillämplig då det finns risk förär brott kommerettatt
begås. Situationen således typiskt i de fallär dåänatt sett en annan

polisen befogenhethar med stöd 10 § första stycket 3 polisla-att, av
tillgripa våld för straffbelagdavvärja handling eller faraattgen, en en

för liv, hälsa eller egendom prop. 198384:111 134. detI sist-s.
falletnämnda förutsätts gärningen överhängande eller pågående,vara

medan 22 § kan utnyttjas i tidigare skede för polisen skallett att
förekommakunna brott och eventuellt bereda skydd för demett som

kan komma drabbas brottet. Det har emellertid inteatt ansetts attav
polisen i allmänt förebyggande syfte bör kunna få företa så ingripande
åtgärder det fråga i 22 I stället krävs det detär påattsom om
grund särskilda omständigheter i det enskilda fallet åtminstoneav
föreligger viss risk för visst brott. Lagtexten innefattar emeller-etten
tid inte krav någon kvalificerad risk, eftersom bestämmelsen är
avsedd kunna tillämpas bl.a. i samband med bombhot, då situatio-att

sådan grund tidigare erfarenheterär kanatt anta attnen man av
hotet falskt, ändå inte helt kan bortse från riskenär hotetattmen
kommer realiseras prop. 198384:1ll 134. För kroppsvisi-att atts.
tation få företasskall i syfte avvärja eller bereda skyddatt mot ett
brott har det emellertid integritetshänsyn det bör krävasansetts attav

något kvalificerad risk för brott. §I 22 andra stycket haren mer
därför föreskrivits det måste föreligga allvarlig risk för sådant brottatt

i första stycket för polisman, i syfte söka efteratt attsom avses en
farliga föremål, skall få kroppsvisitera uppehåller sigen person som

den plats där brottet kan befaras bli begânget.

Överväganden

förarbetenaAv till polislagen följer bestämmelsen tillämplig vidäratt
risk för något mycket allvarligt brott, i samband med bombhot,t.ex.
hot sabotage eller hot främmande statschefattentat motom om en
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besök. sådanaVid risk för ordningsstörningar exempelvis kansom
leda misshandel eller skadegörelsetill normalgraden, bestäm-ärav

därför tillämpligmelsen regel inte se JO:s beslut 1992-11-12,som
1535 och 1572-1992. I sådana fall får polisen således i ställetdnr

ingripa med stöd andra bestämmelser. Av lagtexten framgårav
emellertid inte det skall finnas risk för allvarligt brott. I ställetatt ett

skall något innebär allvarlig faradet risken brott,sägs att avse som
omfattande förstörelseför liv eller hälsa eller för egendom.av

mindre allvarligt brott i och för sig också kan innebäraEftersom ett
fara för liv eller hälsa, har bestämmelsen i vissa fallallvarlig

det angivna JO-beslutet. För minska riskenmisstolkats se attt.ex.
för missuppfattningar föreslår utredningen det i stället föreskrivsatt

finns risk för något allvarligtbestämmelsen skall tillämpas detnäratt
för omfattande för-brott innebär fara för liv eller hälsa ellersom

störelse egendom.av
framgår 22§ gäller vidare brottsrisken skallSom att varaav

angående ingripandenhänförlig till viss plats. JO har i beslut vissaett
anförti samband med fotbollsmatch i Göteborg, att man aven

lagstiftarensdra den slutsatsenbestärnrnelsens konstruktion kan att
geografiskåtgärder får vidtas skall haavsikt varit deatt som en

ochplats JO:s beslut 1992-11-12, dnr 1535anknytning till denna
framkommit tvåfall JO bedömde hade det1572-1992. I det attsom

från Stockholm hade polisen vidbussar med stannatssupportrar av
hadeutanför centrala Göteborg.avfarten till Kallebäck Passagerarna

kroppsvisiterats.varefter de hadelämna bussarnauppmanats att
åtgärdernagenomsökts polisen. Som stöd förbussarnaVidare hade av

konstaterade§ polislagen. JOåberopade polismyndigheten bl.a. 22
förelegat risk för sådanförsta det inte hadeemellertid för det att

JOhade det enligtbrottslighet i 22 Dessutomallvarlig som avses
förelåg avsågrisk för brottframkommit deninte än attannat som

begångna först sedankunde bligärningar supportrarnaantassom
bussarnaförhållandetfotbollsarenan i Göteborg. Detanlänt till att

intedit kunde enligt JOsåvitt känt på utgöraväg enansesvar
lagstiftarenför brottsrisken det slaganknytning till platsen av som

därför inte tillämplig. Ut-enligt JOåsyftat. 22§ polislagen var
framgårså det tydligareföreslår bestämmelsen ändrasredningen attatt

till den plats därföretas endast i anslutningundersökning fåratt man
får företaskroppsvisitationbegåsbrott kommer att samt attatt etttror

befinner sig på platsen.endast på dem som
företas särskildahusrannsakan detEnligt gällande fårrätt om av

kroppsvisitation skallbrott. Förföreligga risk för någotskäl attanses
enligtallvarlig. Det kanriskenfå företas fordras dessutom äratt

anledningdet finnsmening ifrågasättasutredningens att upp-om
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rätthâlla denna skillnad. exempel påSom sådan allvarlig brottsrisken
skall föreligga för kroppsvisitation skall få företas med stödattsom

22 § nämnde Polisberedningen fall då polisen har fått kännedomav
planeras viss utländskatt attentat mot t.ex.om en person, en rege-

ringsledamot på besök i landet 1983842111prop. 135. Detta ärs.
enligt uppfattningutredningens exempel på fall då detnärmast ett ett
finns förrisk särskilt allvarligt brott. Däremot kan risken generelltett
inte allvarligare i detta fall i andra. praktikenI torde detsägas änvara

mycket svårt risken i enskilda falletdet kanavgöra sägasattvara om
allvarlig eller i samband med bombhot eller hott.ex. ettvara om

viss utredningen detDessutom iattentat mot atten person. anser en
så kritisk situation kan befinner påde sig platsenattaccepteras som
för det förmodade får kroppsvisiterasbrottet i brottsförebyggande
syfte, risken för brott inte kan allvarlig. Ut-även sägasom vara
redningen därför förutsättningarna för kroppsvisitation börattanser

desamma för undersökning hus, och andra ställen.vara som av rum
polisman får enligt förbjudaEn 22 § avstänga, ellerutrymma

tillträde till hus, eller ställe, meddela förbudett annat motrum
flyttande visst föremål trafik vissteller med kommunikations-motav

eller vidta någon sådan åtgärd.medel Polisens åtgärd attannan
plats enligt utredningens mening form tillträdes-avstänga ären en av

förbud. Det därför tillräckligt det paragrafen framgårär att attav
polisen får förbjuda tillträde till visst område eller utrymme.

tillträdesförbud inte sig befogenhet för polisen ingripaEtt i attger
avlägsna dem förbudet och försöker sigträngaatt trotsargenom som

in det området. föreskrivsavspärrade Det emellertid i 22 § att
polisen också får område eller dvs. avlägsnautrymma ett utrymme,
dem lämna plats har Utredningen harvägrar spärratssom en som av.
tidigare föreslagit polisman allmän befogenhet avlägsna denatt attges

försöker in område eller i till vilkettränga ett ett utrymmesom
tillträde har förbjudits eller lämna sådant område SOUvägrar ettsom
1993:60, f.. föreslagna bestämmelsen skulle tillämp-211 Dens. vara
lig bl.a. då tillträdesförbud meddelas med stöd nuvarande 22av

särskilda bestämmelsen i § polisens befogenhetDen 22 attom
områden och därför utgå.kanutrymma utrymmen

Med stöd får polisman vid fara dröjsmål22 § tredje stycket iav en
själv besluta sådana åtgärder i första och andra styckenaom som avses
i paragraf. Enligt utredningens mening finns det inget attsamma

förhållanden fårinvända polisman under sådana beslutamot att en om
husrannsakan eller kroppsvisitation. däremot tveksamtDet ärt.ex. mer

befogenhet besluta avspärrningarpolisman bör ha ochatt omom en
tillträdesförbud mycketliknande åtgärder. Ett beslut kan bliom

bestå under lång tid, vilketomfattande och kan dessutom komma att
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talar för sådant förbud bör meddelas polismyndigheten.att ett av
förbud trafik kommunikationsmedel,Detsamma gäller med visstmot

få omfattandevilket också kan konsekvenser. Trots det anser
utredningen polisman i brådskande fall bör ha befogenhetatt atten

förstameddela sådant förbud i 22 § stycket endastavses mensom
har fattati avvaktan på polismyndighetens beslut. Om polismanen

därför skyldigbeslut tillträdesförbud eller liknande bör han varaom
polismyndigheten, därefter omedel-skyndsamt anmäla det tillatt som

åtgärden skall bestå eller ej.bart bör pröva om

Ingripanden vid fara för våldsbrott i samband med10.3.2
ordningsstörningar

Inledning

ingripanden i brottsförebyggande syfte finns förutomBestämmelser om
polislagen.i § polislagen också i bl.a. 19 § andra stycket Denna22

förbestämmelse polisen befogenhet företa kroppsvisitationattger
föremål kan förklaras förverkadeeftersökande vissa sådana somav

därför också kan i beslag§ brottsbalken ochenligt 36 kap. 3 tassom
det finns omedel-kap. 14 § rättegångsbalken. Ommed stöd 27 enav

får polisman med stöd 13 § polislagenbar fara för brott en av
fårstår i begrepp begå brottet. Handessutom avlägsna den attsom

första stycket använda våld för avvärjaockså enligt 10 § 3 att en
handling. Utredningen haröverhängande eller pågående brottslig

polisen allmän befogenhettidigare föreslagitdessutom attatt ges en
det finns risk förförbjuda tillträde till visst område och utrymme om

SOUstörningar allmänna ordningen eller säkerhetenallvarliga denav
1993:60, 209 ff..s.

polislagenstycket polislagen och 22 §Skillnaden mellan 19 § andra
befogenhet ingripa endast det finns riskpolisen22 §är attatt omger

förfara för liv hälsa ellerbrott innebär allvarlig ellerför ett som
polislagenegendom. I förarbetena tillomfattande förstörelse av

kunna tillämpas vid exempelvis bombhot,pekar på 22 § börattman
för sådanaallmänfarlig ödeläggelse. Vid riskhot sabotage ellerom

misshandel ellerexempelvis kan leda tillordningsstörningar som
därför regelnormalgraden, torde bestämmelsenskadegörelse somav

dnr 1535 och 1572-inte tillämplig JO:s beslut 1992-11-12,sevara
viddäremot tillämpligBestämmelsen i 19 § andra stycket1992. är

förbrottslighet. Förutsättningarnaför mindre allvarligrisk även ett
behövssistnämnda paragrafen åtgärdeningripande enligt den är att

farliga föremål ägnadeefter eller andraför söka är attatt somvapen
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användas vid brott liv eller hälsa, det med hänsyn tillmot om
omständigheterna kan sådant föremål kan förklarasantas att ett
förverkat enligt 36 kap. 3 brottsbalken.

förverkande enligt 36 kap. 3 § fordras inte något brott harFör att
föremålet i fråga sin särskildabegåtts. Det räcker grundatt av

beskaffenhet övrigt befaras tilloch omständigheterna i kan komma
användning. Efter lagändring år 1983 innehållerbrottslig en paragra-

fen också särskild bestämmelse direkt sikte på möjlighetentaren som
farligaomhänderta knivar och andra föremål i risksituationer.att

paragrafen får föremål förklaras förverkadeEnligt andra punkten i om
ägnade användas vid brott liv eller hälsa,de är motatt som vapen om

omständigheter, anledningde dessutom har påträffats under som gav
till användning. Avsikten harbefara de skulle komma sådanatt att

för polisen i risk-varit denna bestämmelse skall underlagatt attge
farliga tillhyggenfyllda situationer hand knivar och andrata om -

och liknande föremål.såsom kättingar, batonger, järnrör Departe-
förverkanderegeln imentschefen anförde i propositionen denatt nya

påträffatsförsta hand skulle tillämpas då föremål hade hos någon som
påhade berövats friheten,hade gripits polisen eller t.ex.av annars

bordeberusning 198283:89 Bestämmelsengrund prop. 15.s.av
för livsfarligadepartementschefen också kunna tillämpasenligt att ta

från sitt uppträdande anledningföremål attpersoner som genom gav
använda föremålet för skada andra.de kunde komma attanta att att

departementschefen fallet tvåframhöll detSom typexempel attett
konfronteras på allmän plats och vissaungdomsgrupperrivaliserande

Om har uppståttpå farliga tillhyggen. detmedlemmarna bär enav
föremålenolika slag, bordehotfull stämning med provokationer av

förverkade, någrabeslag och förklarassåledes kunna i äventas om
enligtförekomma. bordevåldsamheter inte har hunnit Detsammaännu

våldsammadepartementschefen gälla under förhållanden då samman-
kanbefaras, såsom fallet exempelvisstötningar erfarenhetsmässigt kan

vid vissa idrottsevenemang.vara
bordediskuterades frågan1983 års lagstiftningsärendeI om man

andra farligaknivar ochkombinera de ökade möjligheterna att ta
för polisen företautvidgad befogenhetföremål i beslag med atten

frampolisberedningen då höll på arbetakroppsvisitation. Eftersom att
departementschefen emellertidförslag till polislag, ansåg attett man

198283:89 19. I 22 §beredningens förslagborde avvakta prop. s.
kroppsvisitation ibestämmelsepolislagen intogs sedermera en om

utred-emellertid,syfte. Bestämmelsenbrottsförebyggande är som
förallvarlig faraframhållit, tillämplig endast vidningen tidigare har
förhälsa ellerallvarlig risk för liv ellerbrott innebärett som

särskilt i för-framhöllsförstörelse egendom. Detomfattande av
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arbetena till bestämmelsen kroppsvisitation så långtgåendeutgöatt ettr
ingrepp i den enskildes integritet måste pårisken för brottatt vara
något kvalificeradsätt prop. 198384:111 135.s.

Detta ställningstagande har emellertid vilket har lett tillomprövats,
polisen har befogenhet med 19 § andraatt stöd stycketattnumera av

polislagen företa rutinmässiga kroppsvisitationer brottsföre-imera
byggande syfte prop. 198687: 6 ff.. Departementschefen115 s.

ipekade propositionen polisens möjligheter begränsaatt att
användningen kniv i samband med våldsutövning tvekanutanav m.m.

fungeraskulle effektivt, polisen fick vidgad befogenhetmera om en
företa kroppsvisitation och genomsöka eventuellt handbagage iatt

sådana fall med bestämmelsen i 36 kap. §3 1 och 2. Någrasom avses
betänkligheter sådan utvidgning polisens befogenhetermot en av
ansågs inte föreligga. Tvärtom fick det brist i det dåvaran-ses som en
de regelsystemet bestämmelserna förverkande, beslag ochatt om
kroppsvisitation inte samverkade anförda 7.prop. s-

Avsikten med 19 § andra stycket således polisens befogenhetär att
företa kroppsvisitation för eftersöka farliga föremål i principatt att

skall korrespondera med befogenheten sådana föremål i beslag.att ta
Polisen får därför med stöd denna bestämmelse företa kroppsvisita-av
tion för eftersöka vapen och andra farliga föremål ägnadeäratt som

vidanvändas brott liv eller hälsa, omständig-att motsom vapen om
heterna det kan föremåletsådana förklarasär kanantas attatt
förverkat vilket i sin förutsätterenligt 36 kap. 3 föremålentur att
har påträffats under omständigheter anledning befaraatt attgavsom

användning. Polislagensde skulle komma sådantill bestämmelse tar
riskenenligt förarbetena på situationer därsikte typiskt framstårsett

tillskall användningför tillhyggen komma vid våldsbrottstor attsom
Departementschefenprop. 198687:115 11. pekade på riskenatts.

våldsbrottför i vissa fall kunde hänföra viss ochsig till attpersone-n
då självfalletdet endast kroppsvisitera.denne fick Ipolisenvar som

fallandra kunde emellertid gjorde det fannsde omständigheter attsom
anledning befara farliga till brottsligföremål kommakundeatt att
användning sådana till vissde inte hänförde sigattvara person.
Exempelvis kunde det enligt fråga någondepartementschefen vara om
viss offentligt erfarenhetsmässigtdär risken för våldtyp av evenemang

överhängande. Med polislagenstöd 19 § stycket harandravar av
polisen under sådana förhållanden rutinmässigtbefogenhet att mera
kontrollera de uppehåller på sig eller försig på platsen bärom som
med sig föremål kan användas andra. Risken förför skadaattsom
våldsanvändning måste enligt förarbetena kvalificerademellertid vara
på det gäller enligt förverkandebestämmelserna i brottsbalkensätt som
prop. 198687:115 f..21s.
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Överväganden kroppsvisitationangående

polislagen§ andra stycketstycket och 22i 19 § andraBestämmelserna
förebyggandeochi den skyddandebefogenheterbåda polisensreglerar

därförsystematiska skälbörandra stycket19 §verksamheten. av
inteböranslutning till 22 Dessutom övervägaiplaceras man om

bordenuvarande 19 §kroppsvisitation enligtförutsättningarna för
lagtexten.framgå tydligare av

ordalydelsensyfte får enligtbrottsförebyggandeKroppsvisitation i
förkla-föremål kanefterför sökaendasti 19 § ske antasatt som

grunden försjälvasåledesFörverkanderegelnförverkat. utgörras
polislagen.kroppsvisitation ibestämmelsentillämpningen omav
från deutgåemellertidFörverkandebestärmnelsen närmast attsynes

framgår bl.a.för beslag.tillgängliga Detredanföremål äravsessom
§till 27 kap. 14förarbetenauttalade idepartementschefenvad aav

1975:106 6:rättegångsbalken prop. s.

aktualise-enligt 36 kap. 3 § BrBförverkandefrågaNär om
förverkandetföremåldetregelmässigttorde avsersomras

mångamyndigheten. Ibeslutandetillgängligt för denvara
begåttsharbrottmisstankeföranlettföremåletfall har attom

dock avslutasförundersökning,alltså utlöst utan attoch som
påträffandetockså denkanSituationenväckts...åtal attvara

därförförundersökning,utlöserföremålet inte attt.ex.av
gärnings-begåtts ellerharinteuppenbarligenbrott ännu

Regelmässigtålder.straffmyndiguppnåttharintemannen
föremåletomständighetendenemellertidtorde det attvara

förverkandefrågan. Baraaktualiserartillgängligtär som
förverkandefråganförekommaundantagsvis torde det att om

minförtillgängligt. Jag kanföremåletblir aktuell ärattutan
tyngdsådanundantagsfall hardessafinna attdel inte att
börhusrannsakan, görasbeslag,tvångsmedelandra än t.ex.

fråga.falltillämpliga i de ärnuvarom

förverkandebestämmel-bakgrundskalluttalandeDetta attmot avses
påföremålomfattadeendastdåbrottsbalken3 §i 36 kap. somsen

i övrigtomständigheternabeskaffenhet ochsärskildasingrund av
ipunktenDå andraanvändning.brottsligtillbefaras kommakunde

dendepartementschefenanfördetilllades att36 3 §kap. nya
föremålen hadedåbli tillämpligskullehandförverkanderegeln i första

hadeellerpolisengripitshadenågonpåträffats hos annarsavsom
bordeBestämmelsenberusning.grundfriheten,berövats t.ex. av
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enligt departementschefen också kunna förtillämpas livsfarligaatt ta
föremål från sitt uppträdande anledning attpersoner som genom gav

de kunde komma använda föremålet för skada andra,anta att att att
då två rivaliserande ungdomsgrupper konfronteras på allmänt.ex.

plats och vissa medlemmarna bär farliga tillhyggen prop.av
Även198283:89 15. i de nämnda fallen torde frågans. nu om

förverkande aktualiseras föremålen tillgängliga för beslag.ärattav
Enligt förverkandebestämrnelsens ordalydelse det dessutom deär
omständigheterna under vilka föremål har antrájfats, skallett som
ligga till grund för bedömningen förverkandefrågan. Eftersomav
kroppsvisitation enligt 19 § andra stycket bara får företas för efter-
sökande föremål kan förklaras förverkat, följerantasav som av
förverkandebestämmelsen kroppsvisitation får ske endastatt om
föremålet har påträffats under omständigheter anledning attsom gav
befara det skulle komma till brottslig användning. Tolkad efteratt
sin ordalydelse kroppsvisitationsbestämmelsen såledesär inkonsekvent,
eftersom förutsättningarna för kroppsvisitation naturligtvis måste
bedömas innan har påträffat föremålet.man

Tanken med kroppsvisitationsbestämmelsen torde emellertid ha varit
skulle tillåta kroppsvisitation för eftersökande vissa farligaatt man av

föremål i sådana situationer beskrivs i 36 kap. 3 § 2 brottsbalken,som
dvs. det finns anledning befara någonnär kommer användaatt att att
sådana föremål för begå brott liv eller hälsa. Detta skulleatt mot
enligt utredningens mening komma till klarare uttryck bestämmel-om

formulerades på så i lagtextensätt beskrev förutsätt-attsen man
ningarna för kroppsvisitation i stället för i gällande låtaatt, rätt,som
förverkanderegeln grunden för tillämpningenutgöra bestämmelsenav

kroppsvisitation. Utgångspunkten därförbör polismanattom vara en
får syftekroppsvisitera i söka efter föremålatt ärpersonen som
ägnade användas vid eller hälsa,brott livatt motsom vapen om om-
ständigheterna sådana finns befaraär det föremåletanledningatt attatt

ikan komma till sådan brottslig användning.
finnsDet anledning i det här ocksåsammanhanget övervägaatt om

förutsättningarna för kroppsvisitation syftei brottsförebyggande välär
avvägda. För närvarande får polisman ordalydelsen 19enligt §en av
andra stycket polislagen kroppsvisitera befinneroch sig isomenvar

hotfull situation, det inte anledningäven finnst.ex. att anta atten om
den skall visiteras innehar något farligt föremål. Med hänsyn tillsom
det starka skydd enligt regeringsformen de internationellaochsom
konventionerna finnasbör för den kroppsliga integriteten, kan man
enligt utredningens uppfattning starkt ifrågasätta förutsättningarnaom
för kroppsvisitation enligt 19 § andra stycket tillräckligtutgör ett
skydd för integriteten. Under det lagstiftningsarbete föregicksom
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avseendet.härkritiska synpunkter i detframfördes vissabestämmelsen
anförde i sittkritisk,varithaSocialstyrelsen, mestsynessom

28:198687:1l5remissvar bl.a. prop. s.

medbekämpassamhället kanvåldet iangelägetDet är att
kontrollermednödvändigthärvidmedel. Detlämpliga är

personliga integriteten.deninkräkta påibland kansom
inskränkningar kansådanaemellertid långthurFrågan är

principielldet bör rådabetänkandetfå gå.tillåtas I attanges
ochbeslagbestämmelsernaöverensstämmelse mellan om
tillRättenkan beslagtas.föremåleftersökarätten att som

integritetssynpunkt. Detkompliceradsåintebeslag år ur
gällerannorlunda det rättensig däremot närställer att

föremål.efterforska
skäldet finnssituationerolikaangivits närMotivledes har

godtaför sin delkanSocialstyrelsenkroppsvisitation.för
visskroppsvisitationdet gällerskäldessa när person.av
generellskall ha rättpolisendiskuteraskanDäremot enom

männi-sigdetsådana åtgärder rörtill när avom grupper
därantalgällersärskilt detskor, när stortett manpersoner

harenstakanågraendastförväg kanredan i attanta personer
finnsöverhuvudtaget intedetsig eller därföremålfarliga

enbartifrågasättasDet kanhar det.på någontecken att om
kroppsvisitation.tillskallhotfull situation rättgeen

påsvårigheternaförförståelseSocialstyrelsen har attstor
förkroppsvisitationtill attlämpligt rättenavgränsasättett
tillMed hänsynmeningsfulla.bliskall attbestämmelserna

åtgärder,känsligaintegritetssynpunktfrågadet är somom ur
deangelägettvångsvis detgenomföras ärfår attdessutom

iavspeglasocksåmotivenangivits iinskränkningar som
kompletterasföreslår lagtextenSocialstyrelsenlagtexten. att

det kanfårkroppsvisitation skeangivandemed att omav
någraellernågonellerenskildvissnågonattantas person
slag.aktuelltföremålsigför medi nuavgrupppersoner en

personligaför denskyddtillgrundlagsfästaden rättentillMed hänsyn
godtabörutredningenhellerinte attintegriteten enmananser

sigbefinnerochkroppsvisiterapolisenförbefogenhet att somenvar
allmäntvisserligen ärdäromständigheterna settplats,visspå omen

föremål kan kommafarligabefaraanledningfinnsdet attsådana attatt
knutennågot ärrisken inte sättanvändning,brottsligtill men

visstillellertillvisstillantingen enpersoneravgruppenperson,en
utredningensenligtbefogenhet börlångtgåendesåEnsituation.
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uppfattning godtas endast vid risk för sådan allvarligmycket brottslig-
het i 22 Av förarbetena framgår emellertid bestäm-som avses att
melsen tänkt tillämpasär endast i speciellavissa situationer,att
nämligen i samband med allvarliga ordningsstörningar där risken
typiskt framstår för tillhyggen skallsett komma tillstor attsom
användning vid våldsbrott. Som exempel sådana situationer nämns
i förarbetena två rivaliserande ungdomsgäng konfronteras på allmänatt
plats och olika provokationer förekommer det troligt vissagör attsom

ungdomarna bär på farliga tillhyggen. Ett exempel frånav annat
förarbetena offentligaär fotbollsmatchen därt.exevenemang,
erfarenhetsmässigt risken för våld överhängande seär prop.
198687:115 ll 198283:89 15.samts. prop. s.

Den omständigheten bestämmelsen bara avsedd tillämpasäratt att
vid de typiskt riskfyllda situationer hairsett nämnts utgörsom ovan,
i sig tämligen långtgående inskränkning i den, enligt paragrafensen
ordalydelse, allmänna befogenheten för polisen kroppsvisiteraatt var
och i situationer det finns risk förnär tillhyggen skall kommaatten
till användning vid våldsbrott. Denna inskränkning bör enligt
utredningens mening komma till tydligare uttryck i lagtexten.
Utredningen föreslår det föreskrivs kroppsvisitation får företasatt att
endast under förutsättning finnsdet särskild anledningatt att anta att
farliga föremål skall påträffas. särskildUttrycket anledning antaatt
innebär det antingen skall finnas konkreta omständigheteratt görsom

det kan någon viss enskild haratt med sig sådantantas att ettperson
farligt föremål iparagrafen. Det kan också sådantsom avses ettvara
fall då situationen sådan så riskfylldär det finns särskildattsom
anledning någon eller några i föratt anta att medpersoner en grupp
sig något farliga föremål. befogenhetenDessutom bör platsanknu-vara

på 34 § polislagen. Detsätt ärten således endast desamma som som
befinner sig på den plats där det kan brott kommerettantas att att
begås bör kunna kroppsvisiteras.som

denAv nuvarande bestämmelsen kroppsvisitation framgårom
hänvisningen till förverkandebestämmelsen i 36 kap. 3 §genom

brottsbalken kroppsvisitation får företas omständigheternaatt ärom
sådana de anledning befara farligt föremål skallatt attger att ett
komma till brottslig användning. Med hänsyn till de situationer som
i förarbetena har exempel dånämnts fall bestämmelsensom om
kroppsvisitation tillämplig,är kan det emellertid sådanaantas att
ingripanden skall få företas först då risken för ibrott samband med en
allvarlig störning den allmänna ordningen blivithar så överhängan-av
de omedelbara åtgärder påkallade för hindraatt är den redanatt att
inträffade eller befarade ordningsstörningen tillleder liv eller hälsaatt
kommer till skada. Bestämmelsen således avsedd kunnaattsynes vara
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något våldsbrottrisk fördet finns akuttillämpas först när atten
bestämmelsen börhellerUtredningen intebegås.kommer attatt anser

enligtpolislagen,med 34 §tillämplig i de situationer avsessomvara
för kunnaskede får ingriparedan i tidigarepolisenvilken attett

ingripandesåskall få utnyttjapolisenbrott. Förförekomma ett att
bör detpå viss platskroppsvisitationbefogenheter envar enavsom

jfrmycket allvarligt brottfinns risk fördetkrävasantingen ettatt
våldsbrottför någotfaradet finns akut§ eller34 annatattatt en

enligtbefogenheternadärförbegås. Utredningenkommer attatt anser
faran för brottfå utnyttjas först dåandra stycket börnuvarande 19 §

föremålför farligaöverhängande riskfinnsså detblivit akut attatt en
användning.till brottsligskall komma

kroppsvisiterabefogenhetföljaktligen habörEn polisman att var
efter föremålsyfte sökaplats, isig vissbefinneroch attensomen,

hälsa,liv ellervid brottanvändasägnade motär att vapensomsom
påträffasföremål skallsådanasärskild anledningfinnsdet attantaom

tillskall kommaför deöverhängande riskföreliggeroch det attom
Ävenplats.till dennaanslutningeller ianvändningbrottslig om

ochuppfylldai och för sigkroppsvisitationförutsättningar för ärdessa
föremålbliplats således kanvissbefinner sig påoch ensomenvar

proportionalitetsprincipernabehovs- ochkroppsvisitation, medförför
alla deingripatillåtetkanfall ändå intedet i vissa att motatt anses

vissintefårVisitationenplatsen.befinner sig t.ex. avse ensom
åtgärden.något behovfinnsklart det intestårdet att avperson om

Även några inågon elleranledningsärskilddet finns anta attattom
tillfälligtdärför inteföremål, fårfarligainneharfolksamlingen

gällerkroppsvisiteras. Detsammaeller åskådareförbipasserande om
påträffakommeranledningsärskildfinns attdet anta attatt man
match.besökerfotbollssupportersföremål blandfarliga ensom

omfatta andraförhållanden intesådanaunderKroppsvisitationen bör
andranågradet inte finnstillhördeän supportrarna, omsom

också någonanledningsärskildomständigheter attatt antagersom
föremål.farligtinnehar ettannan

Överväganden undersökningarangående

tillträde tillsigberedabefogenhetpolismanpolislagen§ att22 ger
sprängmedel,efterför sökaställeellerhus, att vapenannatett rum

redogjort förutredningen harSomföremål.farligtnågoteller annat
då detsituationeri sådanatillämplig endast§22avsnitt l0.3.l äri av

innebärnågot brott,risk förföreliggaskålsärskilda att somanses
förstörelseför omfattandeellereller hälsaför livfaraallvarlig av
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egendom, kommer förövas viss plats. Enligt utredningensatt
uppfattning kan ifrågasättasdet 22§ polisen tillräckligaom ger
befogenheter företa husrannsakan i brottsförebyggandeatt syfte.

I avsnitt 10.3.1 har utredningen redovisat JO-beslut angåendeett
vissa ingripanden i samband med fotbollsmatch i Göteborg JO:sen
beslut 1992-11-12, dnr 1535 och 1572-1992. I det fall JOsom
granskade hade det framkommit två bussar med frånatt supportrar
Stockholm hade polisen innan de hade kommit framstannats tillav
Göteborg. Polisen hade bl.a. genomsökt bussarna i syfte försökaatt
finna och andra tillhyggen. Som stöd för detta ingripande hadevapen
polisen åberopat 22 § polislagen. JO konstaterade emellertid 22 §att
polislagen inte hade varit tillämplig i fallet, eftersom det inte hade
framkommit den risk förän brott förelågannat avsågatt som
gärningar kunde bli begångna först sedan hadeantassom supportrarna
anlänt till Göteborg. De föremål eftersöktes sådana hadesom var som
kunnat förklaras förverkade enligt 36 kap. 3 § brottsbalken och som
därför också hade kunnat ibeslag enligt 27 kap. 14 § rättegångs-tas a
balken.

Bestämmelsen i 22§ polislagen således inte förstöd hus-ger
rannsakan i situationer liknande den förelåg i det fall JOsom som
bedömde. Bestämmelsen i 20§ polislagen, husrannsakan förom
eftersökande föremål, inte heller polisman befogenhetav ger atten
undersöka hus, eller andra eller områden för sökautrymmen attrum
efter föremål kan förklaras förverkade enligt 36 kap. 3 §som
brottsbalken. Sådana föremål kan inte heller eftersökas med stöd av
rättegångsbalkens bestämmelser. Enligt utredningens uppfattning borde
polisen emellertid kunna få företa åtminstone vissa undersökningar i
brottsförebyggande syfte vid risk föräven mindre allvarlig brottslighet
än sådan i 22som avses

Av 25 § andra stycket polislagen följer polismanatt en som
kroppsvisiterar också får undersöka den egendomen person som
påträffas i samband med kroppsvisitationen. Därutöver detsynes
finnas behovstörst undersökningar fordon och andraav transport-av
medel undersökningar väskor och förvaras isamt annatav som

Ävenfordonen. polisen i och för sig också skulle kunna behövaom
genomsöka bostad eller arbetsplats för finna farliga föremål,atten en

utredningen så långtgående befogenheter inte tillåtasbörattanser
det finns riskän för något sådant mycket allvarligtannat brottom som

i 34 Undersökningar i brottsförebyggande syfte vid risk föravses
något mindre allvarligt brott bör därför inskränkas till transportmedel
och andra förvaringsutrymmen. Förutsättningarna för undersökning
bör desamma för kroppsvisitation. Undersökningsrätten börvara som
dessutom bara få egendom har konkret samband medettavse som en
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kroppsvisitera. Transport-nödvändigthardet attansettssomperson
deendastdärför få undersökasbörförvaringsutrymmenmedel och om

kroppsvisita-förvarit föremålharnågon ellerbegagnats ärhar somav
tion.

egendomomhändertagandeTillfälligt10.4 av

möjlighetharpolisenframgårredogörelsentidigare attdenAv att
förhindra brottellerförebyggai syfteflera olikaingripa sätt att

allmännaåterställa denupprätthålla ellerföreller sättannatatt
föremålfarligaingripakanpolismanordningen. En taattt.ex. genom

framför alltförhindraellerförebyggaoch därigenombeslagi
handbefogenhetintepolisenharDäremotvåldsbrott. att ta om
tillfälligtdetbeslag, inteföremål på sätt änannat omensgenom

olika polismyn-uppgift frånEnligtbrott.förhindraförbehövs ettatt
omhändertagandentillfälligaemellertidförekommerdigheter av

lagstöd. Detavsaknadenförhindra brott,syfteiegendom trotsatt av
ifråntillfälligtpolisenfalletvanligaste tarallra att ensynes vara

trafiknykterhetsbrottmisstankebilnycklar vidhansberusad omperson
ingripandenSådanaberusning.på grundomhändertagandevideller av

trafiknykter-hindraeffektivt sättallt dömaförefaller attettatt varaav
utred-enligtoch börtrafikolyckor,ocksåoch därigenomhetsbrott

omhändertagandetillfälligtEttfå förekomma.därförmeningningens
äganderätteninskränkning isådanemellertid attegendom utgör enav

Europakonventionentilläggsprotokollet tillartikel i förstalenligtden
lagstöd.fordrar

förrespektpåEuropakonventionens kravtillhänsynenFörutom
börförrättsäkerhetshänsynockså allmännatalar attäganderätten, man

omhändertagandentillfälligaförgällabörvadreglera avsom
förförekommeromhändertagandensådanafallI deegendom.

beslutformligtfatta någotinteregeltordenärvarande, somman
Ävendokumenteras.hellerinte ettIngripandet tordedärom. om

medförtillfälligt,heltegendomomhändertagande är attavsett varaav
någonfinnsintedetdessutomregleringformellavsaknaden attav

Visserli-bestå.omhändertagandet kan kommalängeför hur attgräns
omhändertagandemedsambandi t.ex.polisen ett avsynesgen

kommaantingenbilenförarenregelbilnycklar attavuppmanasom
någoneller hämtatillnyktrathan harsjälvnycklarna näroch hämta

intedockDetpolisstationen. ärfrånbilenkan köraperson somannan
omhändertagandetOmnycklar hämtasOmhändertagnaalltid ut.som

utredaomöjligtfallsådanaidetkan attdokumenteratsinte har vara
påliggande kvarblirtill deledervilkettillhör,nycklarna attvem
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polisstationen. En uttrycklig reglering föruitsättningarna förav
omhändertagande egendom förfarandetoch sambandi med sådanaav
ingripanden skulle därför medföra ökad förrättssäkerhet den som
berörs ingripandet.av

Utredningen således det bör införas särskild bestämmel-attanser en
tillfälligt omhändertagande egendom. sådan bestämmelseEnse om av

bör polisen befogenhet i brottsförebyggande syfte omhändertaattge
inte bara bilnycklar, andra föremål. föremåläven För skall fåutan aitt
omhändertas bör det för det första krävas det särskilda skälatt av

föreligga överhängande risk för något brott kommeranses atten att
förövas. börDet således finnas åtminstone någon konkret omständig-
het stöd för antagande kam kommaett att görasom ger atten person
sig skyldig till visst brott. För polisen under sådana förhållan-ett att
den skall få omhänderta egendom bör det dessutom lcrävas åtgärdenatt
behövs för brottet skall kunna avvärjas. Bestämmelsen bör inteatt

begränsad till situationer då det finns risk för brott, ocksåvara utan
kunna tillämpas då det behövs för pågående lbrottslig handlingatt en
skall kunna avbrytas. Av hänsyn till skyddet förr den personliga
integriteten utredningen dock polisen bör få omhändertaattanser
egendom endast för avvärja sådana ordningsstörningaratt som
innefattar brott. I andra fall, frågadå det inte är brott,om ger
polislagens övriga bestämmelser tillräckliga möjligheter för polisen att
ingripa med andra medel.

Frågan tillfälligt omhändertagande egendom torde regelom av som
Äraktualiseras i samband med något ingripandeannat nnot en person.

det fråga bil ihindra från köra berusat tillstånd,att attom en person
torde polisen ofta bilnycklarna rattlåset idirekt samband medta attur
föraren polizsengrips. Man kan också tänka sig omhändertaratt
föremål påträffas vid skyddvisitation berövadärpersonsom av en som
friheten och skall med till polisstationen. sådana situationer,tas Isom
då det regel fara i dröjsmål,är måste Omhändertagan-beslutetsom om
de egendom få fattas enskild H likhet med vadpolisman.av av en
utredningen har föreslagit såvitt gäller beslag avsnittbeslut seom
9.6.1 bör polisman dock iäven andra situationer ha befogenheten att
besluta tillfälligt omhändertagande En polismanegendom.om av som
har beslutat omhändertagande bör skyldiig skyndsamtattom vara
anmäla omhändertagandet till sin förmån, omedelbart bör prövasom

det skall bestå.om
Omhändertagen egendomen bör sånaturligtvis återlämnas snart

omhändertagandet inte längre behövs för åtgärdenmed skallsyftetatt
Ävenuppnås. det regel inte torde behöva bli fråga någonom som om

längre tid, högst dygn, finns det ändå anledning övervägaett att om
inte föreskrivaborde viss längsta tid för tillfälliga omhänder-man en
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införförRättssäkerhetsskäl talaregendom.taganden att enmanav
ingripandebeaktabörbegränsning. Dessutomsådan att ett somman

enskildesiinskränkning densådantordefråga utgörahärdet är enom
artikelhänsyn tillenskilde, meddenegendomanvända sinrätt attatt

få frågankunnaregel börEuropakonventionen,i6:1 omsom
i det härdomstol. Man kanomhändertagande prövadegendomens av

omhänder-formbeslag,jämföra med äravseendet aven annansom
fall kommai mångavisserligenkanBeslag attegendom.tagande av

beslagdrabbatshardenlång tid,mycket ettbestå under avsommen
möjlighet begäraalltidrättegångsbalkenregler isärskilda attenligthar

prövningMotsvarande regler rättensbeslaget.prövningrättens omav
få hållasskallegendomtänker sigi polislagen,inbör atttas om man

tidenbegränsartid. Omlängrenågonpolisen underhoskvar man
införanödvändigtemellertid intekraftigt torde det attganska vara

intefalldomstolsprövning, ibestämmelsersärskilda vart omom
dessförinnanintedomstolsåmåste återlämnasegendomen snart att en

sådanaundertordeprövning. Dettillfråganskulle hinna ta upp
ornhän-har drabbatstillräckligt den ettförhållanden att avsomvara

villOmskadeståndbegäraegendom kandertagande staten. manavav
tidendärför begränsamöjligt börenkelt regelsystemsåha manett som

sådantmedsyftetFöregendom.omhändertaganden ettför attav
anförtharutredningenuppnås torde det,skallingripande ovan,som

ipolisenhosfår hållas kvaregendomentillräckligtdessutom attvara
brottföromhändertagitsharEgendom att etttimmar.24högst som

längredet intesååterlämnassåledesböravvärjas snartskall kunna
timmar.24inomdock längstomhändertagandet,förskälfinns

från vilken dendentillåterlämnasskall därvid togs,Egendomen om
någotbegäruttryckligendenne annat.inte

andraliksombör,egendomomhändertagandenTillfälliga av
detutsträckning ärsådanidokumenteras attpolisingripanden, en
förförutsättningarbl.a.kontrollera ettefterhandimöjligt att om

betänkandesitt tidigareiUtredningen harförelegat.ingripande har
polisingri-dokumentationpolislagenbestämmelse iföreslagit avomen

omhändertagandeprotokollff.. Ett255 över1993:60SOUpanden s.
dokumentationsbe-föreslagnadenbakgrundböregendom mot avav

omhänder-beslutatharuppgiftinnehållastämmelsen omvem somom
ellerfattats,det hartidenochför beslutet närgrundentagande, vem

riktadeingripandetegendomen,omhändertogfaktisktvilka vemsom
i övrigtvadochomhändertogsegendomendåtidpunktensig sommot,

ingripandet.vidförekom
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l 1 Författningskommentar

11.1 Förslag till lag ändring i rättegångsbalkenom

27 kap. Om beslag, hemlig teleavlyssning m.m.

I detta kapitel regleras framför allt beslag under förundersökning 2 -
28 §§. I anslutning till dessa regler finns också bestämmelser om
beslag i brottsförebyggande syfte 29 § och tillträdesförbud ochom
liknande åtgärder under förundersökning 30 §. Vidare innehålleren
kapitlet regler hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning.om

Kapitlet inleds med proportionalitetsregel, vilken följsen av en
inledande bestämmelse beslag förundersökningunder i 2 § ochom
regler syftet med beslag under förundersökning i 3 5 §§.om -

27 kap. §1

Åtgärder enligt detta kapitel får beslutas endast skälen för åt-om
gärden det intrång eller iuppväger övrigt åtgärden inne-men som
bår för den misstänkte eller för något motstående intresse.annat

Ett beslut skall verkställas på försvarligt medsätt ärett som
hänsyn till den berördes integritet, åtgårdens syfte och övriga
omständigheter.

I paragrafen har proportionalitetsprincipen kommit till uttryck.
Paragrafens första stycke 27 kap. l § tredje stycket, vilkenmotsvarar
enligt sin ordalydelse endast gäller beslut tvångsmedel. Andraom
stycket i paragrafen markerar proportionalitetsprincipen skallatt
tillämpas vid verkställighetenäven beslut avsnitt 8.2.1.ettav
Dessutom används inte tvångsmedel för markera hemligatt att
teleavlyssning och hemlig teleövervakning inte tvångsme-ansetts vara
del i egentlig bemärkelse se avsnitt 4.1.

För proportionalitetsprincipens grundläggande betydelse skallatt
betonas har regeln placerats först i kapitlet. olikaDe bestämmelser

följer efter proportionalitetsregeln, och bl.a. hursom som anger man
skall förfara i samband med beslag, egentligen föruttryckutgör
proportionalitetsprincipen på så har lagt fastsätt vad iatt man som
olika hänseenden kan försvarligt. Eftersom i lagtexten inteanses man
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till tänkbart förhållande i enskilda fallhar kunnat hänsyn varjeta
måste den tillämpar dessa bestämmelser alltid ha proportionali-som
tetsprincipen i åtanke.

27 kap. 2 §

de förutsättningar iEgendom får i beslag undertas som anges
kapitel.detta

fall skallegendom får undersökas. I förekommandeBeslagtagen
kap. §§ tillämpas.dock bestämmelserna i 28 3 4-

såvitt förut-första bestämmelsen beslag hänvisar gällerDen om
för beslag till 3 och 29sättningarna 14-

får beslag.rättegångsbalken föremål iI kap. §27 1 att tasanges
innefatta egendom,föremål från början all lösOrdet avsett attvar

ändringar iförarbetena till 1993 års 28exempelvis bilar och båtar. I
in-emellertid föremål interättegångsbalken uttaladeskap. att

bilar, båtar ochnefattade sådana lösa saker större transport-t.ex.som
föremål har därför byttsOrdetfordon 199394:24 41.prop. uts.

egendom,beslag kan all lösegendom för framhålla attattmot avse
kan följaktligenHandlingar och liknandevilket slag det än är.av

kansärskilt Fast egendombeslag, det inteockså i äventas anges.om
säkerställandedet behövs förnaturliga skäl inte i beslag. Omtasav

kap.byggnad stället tillstängas enligt 27brott får iutredning enav om
rättegångsbalken.29 §

för beslag.föremål tillgängligtBeslag kan endast ärettavse som
det domstol,princip gällergrundläggande ärDenna oavsett om

Tillgänglighetsprin-beslag.polisman beslutaråklagare eller som om
stycketuttryck i kap. 5 § förstaför närvarande till 27cipen kommer

beslut beslag. Dennarättegångsbalken, såvitt gäller rättens om
utredningenseftersom det enligtföreslås emellertid utgå,bestämmelse

framhålla principensnödvändigt särskiltuppfattning inte är att
beslag avsnitt 9.2.2.för beslut sebetydelse rättens om

formellt har beslutatsi beslag innan detegendomOm tas om
inleddförundersökning seförundersökning, skallinledande ansesav

avsnitt och 9.2.1.4.3.2
polisenbeslagsreglernaövergripande syftet med ärDet att ge

längre tid berövakortare ellerrättslig befogenhet underatt en person
följer emellertid inteegendom.till hans Däravbesittningen att

regelandra stycketockså får undersökas. Iegendomen tas somupp en
egendom.beslagtagenbefogenhet undersökapolisen attger

enligt 28 kap.undersökassådan den kanOm egendomen är att
Dettai det kapitlet tillämpas.bestämmelsernarättegångsbalken, skall
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i och för sig inte någonär nyhet, följdnärmastutan atten av
möjligheterna förordna beslag vad gäller förär störreatt änom som
husrannsakan. Om beslut beslag också medförde befogenhet förett om
polisen vidare undersöka det beslagtagna, skulle husrannsa-att utan
kansreglerna kunna kringgås. En undersökning i beslagtagen bilen
kan följaktligen inte särskilt beslutgöras enligt 28 kap. RB.utan
Detsamma gäller undersökning i beslagtagen portfölj eller någoten en

förvaringsutrymme.utgörannat ettsom

27 kap. 3 §

Egendom skäligen kan ha betydelse bevis eller in-antassom som
nehålla information betydelse för utredning brott får itasav om
beslag.

I denna paragraf syftet med och förutsättningarna för bevis- ochanges
informationsbeslag. Paragrafen innefattar ingen ändring i sak i
förhållande till vad för närvarande gäller enligt kap.27 1 §som
rättegångsbalken. Med skäligen kan antas i enlighet med vadavses,
utredningen har i fråga begreppet skälig misstanke avsnittangett om
4.3.3, det skall finnas konkreta omständigheter viss styrkaatt av som
pekar föremålet har betydelse för utredningen.att

27 kap. 4 §

Egendom skäligen kan avhänd någon brottantassom vara genom
får i beslag, det behövs för säkerställa målsägandenstas attom an-
språk på egendomen.

Om egendomen innehas den kan förmisstänkasänav annan som
brottet får egendomen beslagi endast det finns sannolikatas om
skäl för málsäganden har bättre till den och det skäligenrättatt
kan befaras den innehar egendomen skaffar undan,att som

försämrarväsentligt eller på förfogar egendomensätt överannat
till skada för mälsäganden.

I paragrafen regleras syftet med och förutsättningarna för åter-
ställandebeslag. Då det gäller beslag egendom innehas denav som av

kan misstänkas för det förundersökningenbrottsom som avser,
innefattar paragrafen ingen ändring i sak i förhållande till vad försom
närvarande gäller enligt 27 kap. l För säkerställa tillämpningenatt

proportionalitetsprincipen har emellertid syftet sådanamed beslagav
kommit till tydligare uttryck i första stycket avsnitt 9.3.3. Egendom

skäligen kan avhänd någon brott får alltsåantas tassom vara genom
i beslag endast det behövs för säkerställa målsägandens anspråkattom
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på egendomen. beslagtagna egendomen kan sedermera utlämnasDen
till målsäganden, antingen med medgivande den från vilkenav

lagakraftvunnenegendomen eller med stöd dom jfr nedantogs av en
under 27 kap. 26 §.

misstänkte skall få i beslagegendom innehas denFör tasatt som av
måls-föregående bedömning det kanfordras ingen attantasav om

förklaras till egendomen. Misstan-äganden kommer bättre rättägaatt
brott i detinnehavaren har åtkommit egendomenken äratt genomom

finnstillräcklig. krävs emellertid det konkretahär avseendet Det att
i beslag förvisar egendomen behöveromständigheter atttasattsom

sådanaskall uppnås. Förhållandena kansyftet med åtgärden t.ex. vara
skaffar deninnehar egendomen undandet finns risk för denatt att som

så målsägandensförfogar den någoteller rättsättöver annat att
föremål innehas den miss-Paragrafen innebäräventyras. att som av

förutsättningliten risken underfår i beslag hurtänkte är,oavsetttas
proportionalitetsprincipen.det inte strideratt mot

får förnågon inte misstänktEgendom innehas är när-av somsom
gäller för beslagbeslag villkorvarande itas egen-som avsamma

såvitt gällerhar emellertid skärptshos den misstänkte. Kravendom
avsnitt 9.3.3den misstänkte seinnehasegendom änav annansom

kap.för kvarstad i tvistemål enligt 15gälleroch vadmotsvarar som
någonegendom innehasrättegångsbalken. beslag§ För2 avav som

första omständigheternamisstänkt fordras för detinte ärär attsom
har bättresannolika skäl för målsägandendet finns rättsådana attatt

med hänsyn till omständig-krävs det dettill egendomen. Dessutom att
väsentligtskaffar undan,skäligen kan befaras innehavarenheterna att

föregendomen till skadaförfogareller påförsämrar översättannat
målsäganden.

kap. 5§27

på grund brottförverkadskäligen kanEgendom antas avvarasom
får i beslag.tas

förverkandebeslag.förförutsättningarnadenna bestämmelseI anges
sak i förhållande till vadinnefattar ingen ändring iParagrafen som nu

mellanAngående skillnaden§rättegångsbalken.enligt 27 kap. 1gäller
för säkerstäl-sakförverkande och kvarstadsäkerställandebeslag för av

avsnitt 9.4.1.värdeförverkande,lande seav

§§.in i kap. 6 14beslag har tagits 27förbudBestämmelser motom -
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27 kap. 6 §

Egendom får beslag det förbjudet vadinte i enligtärtas om som
§§.sägsi 7- 14

Beslagsförbud gäller endast egendom innehassom av
bestämmelse beslagsförbud,den medsom avses en om

den till förmån bestämmelse beslagsförbud gällervars en om
eller

med ellerden under tystnadsplikt har biträtt tolkningsom
översättning.

paragrafen hänvisas till regler beslagsförbud iI de 7upptasom som -
stycket framgår beslagsförbuden endast gäller de14 §§. Av andra att

har, viss justering,i stycket Personkretsen medupptagna personerna.
beträffande tolkar ochbestämts på för närvarandesätt somsamma

avsnitt 9.2.3.översättare, se
förbud beslag finns för närvarande iEn bestämmelse motom

vittnesförbuden ikap. 2§ rättegångsbalken. Den hänvisar till27
polisman skall kunna få klart för sig36 kap. 3 och 5 §§. För att en

inte hanhandling får i beslag eller ej, räcker det således atttasom en
rättegångsbalken. måstekänner till bestämmelserna i 27 kap. Han

vilka inskränkningar i vittnesplikten gäller enligtdessutom veta som
överblick36 kap. rättegångsbalken. För han skall kunna överatt en

frågeförbudet fordras vidare han har klart för sig vadatt som
yttrandefri-föreskrivs bestämmelser i tryckfrihetsförordningen,i de

vittnesbe-hetsgrundlagen, sekretesslagen och kyrkolagen till vilka
bestämmelsernastämmelsen hänvisar. För tillämpningenatt omav

vittnesförbudenhänvisningen tillbeslagsförbud skall underlättas har
handlingar ochstället direkt i lagtexten vilkatagits bort. I anges

hänvisningar till andrainte får i beslag. Vissaliknande tassom
undvikas.rättegångsbalken har dock inte kunnatförfattningar än

vittnesförbud i 36 kap. § mycketEftersom bestämmelsen 5 ärom
beslagsför-omfattande förhållandevis invecklad har reglernaoch om

bliparagrafer för skall såpå flera lagtextenbud delats attupp
fått med anledningmöjligt. Vissa ändringar haröverskådlig görassom

förbud vittnesförhör.beslagsförbud och intedet frågaär motatt omav
i avseende,ändring i sak inte avseddövrigt någonI är utom ett

uppgifter har anförtrottsdå det gäller ochnämligen t.ex.annat ensom
hänseendeBeslagsförbudet har i dettaeller läkare.advokat en

Beslagsförbuden i samtliga8 §. har dessutominskränkts 27 kap.se
skriftliga handlingar, tillfrån ha endastfall utvidgats attatt avsett avse

innehålla uppgifter, disketter ochegendom kanockså t.ex.annan som
beslagsför-dock anledning framhålla dekassettband. finnsDet att att
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hindra bl.a. vissa särskilt känsliga uppgifterbud avseddaär attattsom
förhållanden kommer till myndigheternas kännedom,enskildasom

ofullkomligt skydd för den personliga integriteten.endast utgör ett
ochBestämmelserna hindrar visserligen handlingaratt annat som

uppgifter i beslag, de hindrar inteinnehåller sådana känsliga tas men
på något kommer till polisens kännedom.uppgifterna sättatt annat

§§ kommenteras i denBestämmelserna i 27 kap. 7 14 närmare-
motiveringen i avsnitt 9.2.3.allmänna

27 kap. §7

uppgifterinnehållafår beslag den kanEgendom inte i antastas om
tystnadsplikt i kap.förhållanden för vilka det föreskrivs 3rörande
yttrandefrihetsgrund-tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 §3 §

lagen.

meningen27 kap. 2 § förstaparagrafen delI motsvarar avsom
hänvisning till reglerna i tryckfrihets-med direkträttegångsbalken har,

de förbudyttrandefrihetsgrundlagen, tagits inellerförordningen som
skyddasinnefattar uppgifteri beslag egendomgäller att ta somsomnu

rättegångs-stycketjfr 36 kap. § sjättegrundlagarna 5i de angivna
balken.

27 kap.8§

uppgifterkan innehållabeslag denEgendom får inte i antastas om
eller kap. 1 §enligt kap. 1 eller 2 § 3vilka sekretess gäller 2för

bestämmelse, till vilken hän-eller någonsekretesslagen 1980:100
något dessa lagrum.visas i av

från verksam-gäller den myndighetBeslagsförbudet inte varsom
lämnastillstånd till egendomenuppgiften härrör harhet ut.gett att

förstanuvarande 27 kap. 2 §delbestämmelsenI motsvarar avsom
reglerhänvisning till vissamed direkträttegångsbalken har,meningen

igäller beslagförbudsekretesslagen, tagits in dei att tasom nu
skyddadesekretesslagenvissainnehålleregendom genomsom

rättegångsbalken.första stycketuppgifter jfr 36 kap. 5 §
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27 kap.9§

Egendom får inte i beslag dentas kan innehålla med-om antas
delanden mellan och befattningshavareen person ien som angesandra stycket eller dennes anteckningar och liknande, vilka har
föranletts kontakter med den har anlitatav honom. Beslagsför-som
budet gäller dock endast sådant har samband med uppdraget.som

Beslagsförbudet i första stycket advokater, läkare, tand-avser
läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter
och kuratorer vid familjerådgivningsbyräer, drivs kommu-som av

landsting, församlingar eller kyrkliganer, samfälligheter. Vad som
dessasägs befattningshavare gällerom även deras biträden.

Beslagsförbudet gäller inte
det medgivetår i lag denom i förstaatt stycket fårsom avses

röja uppgiften under vittnesförhör,
den till förmån beslagsförbudetom gäller harvars samtyckt

till beslaget eller
det frågaär brott för vilketom inte föreskrivetärom

lindrigare straff fängelseän i tvâ år.
Undantaget från beslagsförbudet enligt tredje stycket 3 gäller

inte meddelanden mellan och advokat hansen person ären som
försvarare dennes anteckningarsamt och liknande.

Paragrafen innefattar, i förhållande till vad gäller,som nu en
inskränkning i beslagsförbudet detnär gäller sådant har anför-som

advokattrotts ellert.ex. läkare. Aven nuvarande 27 kap. 2en §
jämförd med 36 kap. 5 § andra och fjärde styckena rättegångsbalken
framgår bl.a. handling,att i vissa undantagsfall,utomen inte fâr tas
i beslag dess innehåll kan sådantom antas det kanattvara anses
anförtrott exempelvis advokat eller läkare i dennesen yrkes-en
utövning. Bestämmelsen har tolkats så även bokföringsmaterial,att
kontrakt och andra handlingar har tillkommit föresom en persons
kontakt med advokatt.ex. eller i fall oberoendeen därav,vart kan
anförtros honom överlämnas till honom.att Beslagsförbudetgenom
har därigenom sträckt sig längre än vad krävs för behovetattsom av
sekretess mellan advokat och klient skall kunna tillgodoses jfr avsnitt
9.2.3.

Beslagsförbudet omfattar enligt första stycket egendom kansom
innehållaantas meddelanden mellan och befattnings-en person en

havare i andra stycket dennessom anges anteckningarsamt och
liknande, vilka har föranletts kontakter med den har anlitatav som
honom. Det skall dock fråga sådant har sambandvara medom som
uppdraget. Ett brev från till hans advokat får därfören person som
regel inte i beslag och intetas heller advokatens anteckningar från ett
sammanträde med klienten. En läkares journalanteckningar omfattas
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också beslagsförbudet, liksom kassettband disketteller medettav en
uppgifter. framhållas avsiktenmotsvarande Det bör med ändringar-att

inte det möjligt för polisen beslagta handlingarär göraatt att somna
uppgifter, beslagsför-innehåller skyddsvärda endast begränsautan att

budet så det inte i orimlig utsträckning omfattar något änatt annat
sådana uppgifter.

frånUndantagen beslagsförbuden, vilka i tredje stycket,anges
vad gäller Undantaget i punkt knappastl ärmotsvarar avsom nu.

eftersom smittskyddslagen den enda författning iintresse, synes vara
det medges befattningshavare, i det här fallet läkare,vilken att en en

uppgift 36:22.får röja under vittnesförhör Rättegângsbalken I s.en
fjärde stycket följer meddelanden mellan klient ochAv att enen

skydd andraadvokat också försvarare har starkareär änettsom
paragrafen. Beslagsförbudet faller i praktikenuppgifter berörs isom

Även såklienten det. vid misstankebort endast medger ettomom
beslagsför-brott minimistraffet två års fängelse stårallvarligt äratt

i huvudsak med vad gäller.budet kvar. Detta överensstämmer som nu
detdock påpekas det råder delade meningar hurDet bör att om

allvarliga skallnuvarande undantaget från beslagsförbudet vid brott
iavsnitt Utredningen har inte tagit ställningtolkas se 9.2.3.

tolkningsfrågan, beslagsförbudet vid misstankeävenattansett ommen
meddelanden mellan ochallvarliga brott bör omfattamycket en person

anteckningar och lik-hans försvarare dennesadvokat är samtsomen
nande.

27 kap. 10 §

innehålla med-får beslag den kanEgendom inte i antastas om
rättegångsombud, biträde ellerfrån till hansdelanden en person

anledning uppdraget.försvarare med av
Beslagsförbudet gäller inte

beslagsförbudet gäller har samtycktden till förmånvarsom
till beslaget eller

föreskrivetfråga för vilket intedet brott årär omom
fängelse två år.lindrigare sirap iän

gällerbeslagsförbudet enligt andra stycket 2Undantaget från
från till hans försvarare.meddelandeninte personen

rättegångsbalkenbeslagsförbudet enligt 27 kap. 2 §nuvarandeDet
uppgifter harkan innehållaomfattar handlingar antas somsom

förförsvararerättegångsombud, biträde elleranförtrotts ettett en
uppgifterinnebär vissafullgörande. Bestämmelsen äruppdragets att

eller försvarareanförtrotts ombud, biträdede harskyddade även om
advokat.inte ärsom
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tillförtroende har lämnatsuppgifter imån skyddai vissFör att som
föreskrivs i denadvokatbiträde eller försvarare inteombud, ärsom

till sådanklientenmeddelanden frånbestämmelsen personatt ennya
klientenfår i beslag änanledning uppdraget intemed annattas omav

frånbortsettgäller,vadmedger det. Det är avsett att motsvara nusom
kontraktbokföringsmaterial,omfattabeslagsförbudet inte skall t.ex.att

kontakt medklientensförehandlingar tillkommitandraoch som
inte likagäller dessadetFörbudet börbiträdet. när varapersoner

intedärföromfattaradvokater. Detdå det gällervidsträckt som
innefattarintedessaden delliknande tillanteckningar ochbiträdets

uppdraget..anledningmedfrån klientenmeddelanden av

§27 kap. 11

uppgifterinnehålladen kanbeslagfår iEgendom inte antastas om
har erfaritssamtalsjälavárdandeellerbiktunder avsom

ellerkyrkans ordningSvenskaprästvigd enligtden ärsom
kyrkanSvenskatrossamfund ärnågot änden inom annatsom

motsvarande ställning.eller intarpräst

rättegångs-nuvarande 2 §27 kap.delBestämmelsen motsvarar av
rättegångsbalken.stycketfemte5 §36 kap.jämförd medbalken

12 §27 kap.

uppgifterinnehållakandenbeslagifår inteEgendom antastas om
sekretesslagen9 kap.enligt 4 §gällersekretessför vilka

980:] 00.1
gäller inteBeslagsförbudet

påden tystnadsplikthari lagmedgivetdet attär somom
vitt-uppgiften underfår röjaförsta stycketgrund bestämmelsen iav

nesförhör,
samtycktgäller harbeslagsförbudettillden förmånom vars

ellerbeslagettill
lindri-föreskrivetför ärfråga vilket intedet brottär omom

fängelse två år.strajj iängare

rättegångs-§kap. 227nuvarandedelBestämmelsen motsvarar av
Detstyckena.fjärde§ andra och36 kap. 5jämförd medbalken synes

tystnadsplikthardeni lagbestämmelsenågonfinnasinte att somom
uppgift underröjafårkap. 1980:100sekretesslagen§enligt 9 4 en

vittnesförhör.
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27 kap. 13 §

Meddelanden mellan den misstänkte och någon hans närståendeav
36i kap. 3 § eller mellan sådana närstående inbördessom avses

får inte i beslag.tas
Beslagsförbudet gäller inte det fråga brott förär vilketettom om

inte föreskrivetär lindrigare strajj fängelse i två år.än

Bestämmelsen del nuvarande 27 kap. 2motsvarar § rättegångs-av
balken jämförd med 36 kap. 3

27 kap. 14 §

Brev, telegram eller försändelse finns hos be-annan ettsom
fordringsföretag, får i beslag endast det för brottettas ärom
föreskrivet fängelse i år eller däröver och försändelsen hadeett
kunnat i beslag hostas mottagaren.

Bestämmelsen i huvudsak 27 kap. 3 Denmotsvarar be-
stämmelsen omfattar dock endast försändelser finns hos ettsom

eller telebefordringsföretag. Bestämmelsenpost- har utvidgats och
omfattar, i likhet med bestämmelsen kvarhâllande för-om av
sändelser i 27 kap. 21 försändelseräven finns hos andrasom
befordringsföretag, dvs. företag affärsmässiga grundersom
huvudsakligen förmedlar meddelanden i form postför-t.ex.av
sändelser andra lämnar för distribution prop. 1992931200som s.
161 f..

I 27 kap. 15 18 rättegångsbalken finns regler beslutom om-
beslag.

27 kap. 15 §

En fråga beslag åklagareprövas eller polisman ellerom av en en
på yrkande åklagaren.rätten Sedan åtal har väckts får rättenav av

självmant elleräven på yrkande målsäganden sådantaav upp en
fråga.

Den med stöd 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalkensom av
griper misstänkt får beslagta egendom därvid påträjjfas.en som
Egendomen skall skyndsamt överlämnas till polisman.närmaste

Om skyndsamtpolisman har tagit egendom i beslag skall hanen
anmäla det till åklagare eller någon förundersökningsle-en annan
dare, omedelbart skall beslagetpröva skall bestå.som om
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förordnande får denhar beslagegendom tagits iOm rättensutan
beslagetåtgärden begära prövardrabbatshar rättenatt omavsom

bestå.skall

elleråklagarefår enligt första stycketfråga beslag prövasEn enavom
beslutabefogenhetPolismansellerpolisman rätten. att omaven

kap.enligt 27gällertill vadutökats i förhållandebeslag har nusom
fårpolismanEnrättegångsbalken.och andra styckena taförsta4 §

sammanhangi vilketvilket ochpåbeslag, sättegendom i oavsett
någonföregående beslutpåträffats ochegendomen har utan annanav

polismansomfattargällerskillnad från vadTilltjänsteman. nusom
finns hosförsändelserandraochbrev, telegrambefogenhet även som

tillmed hänsynfår dock,försändelsesådanbefordringsföretag. Enett
efterinte änbrevhemligheten, öppnasskydd för annatintresset av

27 kap.förundersökningsledareelleråklagarebeslut rätten, annanav
redanhan,i beslagförsändelsedärförfårpolisman§. En22 ta omen

för beslagförutsättningarnafinnerförsändelsen harinnan öppnats, att
åklagarentillförsändelsenöverlämnahanDärefter kanuppfyllda.är

beslagettillställningharundersökningsledareneller att ta omsom
beslagsfrågan inteskall Omförsändelsen öppnas.bestå ochskall om

ställetifår polismannenförsändelsen öppnas,kan avgöras utan att
undersökningsledarenelleråklagarenfrån attförordnandeinhämta om

kunnaskallför beslagsfråganplatsfår attförsändelsen öppnas
befordran bör detförsändelser underbeslaggällerDå detavgöras. av

mån inskränkti vissbeslagsrätten ärframhållasdessutom att genom
14i 27 kap.bestämmelsen

påbeslagfrågafårväckts rättenåtal har taInnan enupp om
innefattar bestämmelsenhänseendedettaIåklagaren.yrkande enav

§ andragäller kap. 5enligt 27vadtillförhållandeiändring nusom
skallinteförundersökningsledareeftersom polisensstycket, vara

vadmedlikhetIbeslag.framställa yrkandebehörig somatt ett om
påellersjälvmantåtal har väcktsfår sedan ävengäller rättennu

beslag.frågamålsägandenyrkande ta omupp enav
§ andrakap. 724stödmedföljer denandra stycketAv att avsom

egendombeslagtafårmisstänktgriperrättegångsbalkenstycket somen
§24 kap. 7föreskrivs ivadpåträffas. Efterdärvid mönster somav

envarsgripanden hars.k.beträffanderättegångsbalkenandra stycket
skallskyndsamtegendomenbestämmelseparagrafen införtsi attomen

polisman.tillöverlämnas närmaste
tredjeenligthanskalli beslagtagit egendomharOm polismanen

förunder-elleråklagaretillanmäla detstycket skyndsamt annan
bestå.skallbeslagetskallomedelbart prövasökningsledare, omsom
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Bestämmelsen nuvarande 27 kap.motsvarar 4 § tredje stycket
rättegångsbalken.

Av fjärde stycket följer slutligen den har drabbatsatt ettsom av
beslag har företagits förordnande,rättens får begärautansom att
rätten prövar beslaget skall bestå. Bestämmelsen i dennaom motsvarar
del nuvarande 27 kap. 6 § rättegångsbalken.

27 kap. §16

Om fråga beslag har väckts vid skall förhandlingrättenen iom
beslagsfrågan hållas så det möjligt.är I brådskande fall fårsnart
dock omedelbarträtten förordna beslag gälla till dessattom annat
förordnas.

Till förhandlingen skall kalla denrätten har yrkat beslagsom
och den kan komma drabbas beslaget. Frågan fårattsom av

någonavgöras även har kallats uteblir från förhandlingen.om som

Paragrafens första stycke i huvudsak 27 kap. 5 §motsvarar tredje
stycket. Skyldigheten hålla förhandling gäller frågaatt även när en om
beslag väcks i högre Undantagetrått. från denna skyldighet i 27 kap.
14 såvitt överrätternas handläggning, har tagits bort.avser

Enligt nuvarande 27 kap. 5 § tredje stycket gäller beträffande
handläggningrättens beslagsfrågor i tillämpliga delar vadav som

stadgas i 24 kap. 17§ rättegångsbalken häktningsförhandling.om
Eftersom det har rått delade meningar hur denna bestämmelseom
skall tillämpas på beslagsförhandlingar, har hänvisningen till häkt-
ningsförfarandet med uttrycklig bestämmelseersatts förfarandeten om
vid beslagsförhandling.

Av lagtexten framgår för det första den har väckt frågaatt som en
beslag, liksom den kan komma drabbas beslaget, skallom attsom av

kallas till förhandlingen. Om det målsägandenär har begärt attsom
egendom skall i beslag, skall han således kallas.tas Däremot detär
inte nödvändigt i sådan situation kalla åklagarenatt i målet.en
Åklagaren kan dock kallas till förhandlingen, domstolen attom anser
det behövs. En fråga beslag får enligt lagtexten avgöras ävenom om
någon har kallats uteblir från förhandlingen. Beträffandesom
förfarandet vid förhandlingen finns inga särskilda bestämmelser.
Domstolen får således handlägga frågan den finner lämpligt.som
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27 kap. 17 §

Om den har drabbats beslag har begärt prövningrättensettsom av
enligt §15 skall sårätten det möjligt och fjärdeärsnart senast
dagen efter det begäran framställdes hålla förhandling be-iatt
slagsfrágan. Förhandling får dock hållas det finnssenare om
synnerliga skäl för det.

Beslagsfrågan får i samband med huvudförhandlingenavgöras
denna skall hållas inom vecka denfrån dag då begäranom en

framställdes.
Till förhandlingen skall kalla den harrätten begärt rättenssom

prövning åklagaren och den kan ha intressesamt antassom annars
i saken. Frågan får någon haravgöras även kallats uteblirom som
från förhandlingen.

Paragrafens första stycke i huvudsak vad gällermotsvarar som nu
enligt 27 kap. 5 § tredje stycket. Liksom i 27 kap. 16§ har hän-
visningen till bestämmelsen i 24 kap. 17§ rättegångsbalken om
häktningsförhandling med uttrycklig bestämmelseersatts en om
förfarandet vid beslagsförhandling.

Av lagtexten följer den har begärt prövning skallatt rättenssom
kallas till förhandlingen, liksom åklagaren och den kansom annars

ha intresse i saken. Om egendomen i fråga har tagits i beslag förantas
säkerställa mälsägandens skall målsägandenrätt, följaktligenatt kallas

till förhandlingen. fråga fårEn beslag enligt lagtexten avgörasom
någon har kallats uteblir från förhandlingen.även Beträffandeom som

förfarandet finnsvid förhandlingen inga särskilda bestämmelser.

27 kap. 18 §

Då förordnarrätten beslag beslag,eller fastställer skall rättenom
den tid,utsätta inom vilken åtal skall väckas.

fårRätten medge förlängning framställningtiden, om omav
detta före tidens utgång.görs beslagetDen skallberörs av omsom
möjligt beredas tillfälle sig.att yttra

Bestämmelsen med redaktionella ändringar gällandemotsvarar nu
kap.27 7 § rättegångsbalken. föreskrivs,I andra efterstycket mönster
vad enligt kap.24 18 § andra rättegångsbalken gällerstycketav som

beträffande häktning, den möjligtberörs skall beredasatt som om
tillfälle sig innan förlängningbeslutar tid förrättenatt yttra om av
åtals väckande.
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I 27 kap. 19 22 rättegångsbalken finns vissa speciella föreskrifter-
rörande beslag.

27 kap. 19 §

Beslagtagen egendom skall i förvar eller, det kantas om anses vara
lämpligare, lämnas kvar i innehavarens besittning. I det senare
fallet skall egendomen förseglas eller märkas beslagtagen,som om
det framstårinte obehövligt.som

Den från vilken beslag har skett får inte överlåta egendomen
eller i strid ändamålet med beslaget förfogamot egendomenöver
på Egendomsätt. inte i förvar eller förseglasannat fårtassom
nyttjas innehavaren, inte beslutas.annatav om

Egendom har tagits i beslag skall vårdas på sådant sättsom ett
den inte försämras.att

Bestämmelsen i huvudsak nuvarande 27 kap. 10 §motsvarar rätte-
gångsbalken.

Värdkravet enligt nuvarande kap.27 10 § sista stycket rättegångs-
balken innefattar skydd såväl åtgärder till för utredningenett mot men

åtgärder kan skada egendomen jfr NJA 1933motsom som annars
107. Det sista stycket sikte endast på egendomen skalltars. attnya

kunna återlämnas i sitt ursprungliga skick. Några bestämmelser
härutöver har inte erforderliga.ansetts

27 kap. 20 §

Om den från vilken beslag sker, inte närvarande vid beslaget,är
skall förundersökningsledaren dröjsmål underrätta honomutan om
det och vad har skett med det beslagtagna. Omom som en
försändelse hos befordringsföretag har tagits i beslag, skallett

underrättas och, avsändaren känd, denne.mottagaren är ävenom
En åklagare eller förundersökningsledare får, det ärannan om
synnerlig vikt för utredningen, besluta underrättelse inteattav en

skall lämnas förrän vid viss tidpunkt.en senare

Bestämmelsen i huvudsak nuvarande 27 kap. §11motsvarar rätte-
gångsbalken. Utgångspunkten den inte har varitär närvarandeatt som
vid beslag omedelbart skall underrättas beslaget. Uppskov medett om
underrättelsen kan för närvarande medges endast det ärom en
försändelse hos befordringsföretag har tagits i beslag.ett som

Enligt paragrafen får förundersökningsledaren, det ärom av
synnerlig vikt för utredningen, också i andra fall vad gällerän som nu
besluta underrättelse inte skall lämnas förrän vid vissatt en en senare
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denmisstänkte. Avdå förhör hållits med dentidpunkt, hart.ex. nya
förundersökningsledarenframgår detbestämmelsen vidare åratt som
lämnas.för underrättelse beslagatt omansvarar

21 §27 kap.

ochi beslagfårförsändelsefår förordna,Rätten tasatt somsom
försändelsenskall,befordringsföretag närtillkomma inväntas ett

avgjorts.beslag harfrågantill desshållas kvarin,kommer om
åklagaren.yrkandefår endastdäromFråga tas avupp

må-viss tid, högstgällameddelasförordnande skallEtt att en
befordringsföretaget. Iförordnandet delgavsdåfrån den dagnad,

meddelandeunderrättelseinskall detförordnandet atttas omen
ellerundersökningsledarentillståndåtgärden inte utan avom

någonelleravsändaren,tillfår lämnasåklagaren mottagaren annan.
kvar,hållitsförordnandegrundförsändelse påNär ettaven

denanmälan hosdröjsmålbefordringsföretaget göraskall utan som
beslagomedelbartskall pröva,förordnandet. Dennehar begärt om

skall ske.

§rättegångs-nuvarande kap. 9huvudsak 27iBestämmelsen motsvarar
förunder-dockföljerbestämmelse ävendennabalken. Av att annan

kvar-beslutarkan begäraåklagare rättensökningsledare än att om
försändelse.hållande av

åklagareuteslutande påankommerdetframgårparagrafen attAv att
avsnitt 9.7.1.sebegäransådanframställa en

22 §27 kap

förordnan-får efterförsthandlingar öppnasandra slutnaochBrev
förundersökningsledare.elleråklagarede rätten, annanav

någon deltillellerhelhetförsändelser sininnehållet iKan en
avskrift ellerskallför utredningen meddelas mottagaren,utan men

honom.tillställasofördröjligenhandlingenutdrag av

§kap. 12nuvarande 27 rätte-i huvudsakBestämmelsen motsvarar
bort,paragraf tagitsharföreskrifter i denna utangångsbalken. Vissa

9.7.4. Detavsnittsedärmed harändring i saknågon avsettsatt
ochvilkenenligtsärskilda regelnden post-för det förstagäller

handlingarenskildaandrahandelsböcker ochtelegrafförsändelser, som
proportionalitetsprin-Avundersökasinte fåri beslag, närmare.tas

handling förgranskaskall att tapolismanföljercipen att ensomen
handlingenundersökafårintei beslag,börtill denställning tasom
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vadän proportionerligtär med hänsyn till syftet medmer som
åtgärden.

En bestämmelse i 27 kap. 12 § har tagits bort denärannan som om
sakkunniga och andra anlitas föratt brottsutredning eftersom en

anvisning myndighet får granska beslagtagna handlingar. Inte hellerav
detta innefattaär någon ändring i sak. Det följeravsett att närmast av
uppdraget den sakkunnig ellerär biträderatt vidsom annars en
brottsutredning även uttryckligt lagstöd får granska handlingarutan
och det behövs för uppdraget skall kunna fullgöras.annat, attom

Den nuvarande regeln enskilda handlingar möjligtatt snarastom
skall undersökas har också tagits bort. Av proportionalitetsprincipen
följer handling bör granskas så möjligt,att för ocksåsnarten attsom
kunna återlämnas så möjligt. Någon ändring i sak alltsåsnart ärsom
inte heller i detta hänseende avsedd.

27 kap.I 23 §§27 har tagits in regler hävande beslag.om av-

27 kap. 23 §

Ett beslag skall omedelbart hävas
åtal, förverkandeyrkande eller yrkande utgivandeom om av

beslagtagen egendom ogillas eller det finnsinte skäl förom annars
beslaget eller

det inte inom den tid i 18 har väckts åtalom som avses
eller begärts förlängning tiden för åtals väckande.av

27 kap. 23§ i huvudsak nuvarande 27 kap. 8motsvarar Be-
stärnrnelsen i 27 kap. 8 § tredje stycket, skyldighet irättens attom
samband med målets avgörande beslag fortfarandepröva skallom
bestå, har tagits bort. De motiven förnärmare detta finns i avsnitt
9.8.1 och 9.8.2.

Utgångspunkten för bestämmelsen beslag skall hävasnär ärettom
beslag inte gäller längre till dessän meddelar dom iatt ett rätten

målet, inte beslutas. Detsamma gäller skiljer måleträttenannatom om
ifrån sig .på dom. Omsätt än inte uttalar sig irättenannat genom
beslagsfrâgan i samband med dom i målet skall beslaget således anses
hävt. Detsamma gäller underlåterrätten uttala sig i eventuellaattom
beslagsfrägor mål skrivs eller, såvittnär gäller återställande-ett av
beslag, beslut förordnarrätten enskilt anspråk skallatt ettom genom
handläggas tvistemål.som
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i målettvångsmedelskall allamålimeddelar domDå rätten ett
baragäller inteDetnågotbeslutarinteupphöra rätten annat.om

ocksåmålet,iyrkandesärskiltomfattas något utanbeslag avsom
beslagandraochmåletiåberopatsbevis harbeslag somsomav

upphörmålet. Dehandläggningenunderalls har berörtskanske inte av
hand-avslutathardomstolenmålendast i detgälladock att som

utredningförocksåbeslagtagits iegendomen harOmläggningen av.
givetvisdenskallnågoni målellerbrott mot person,annat annanom

inte lämnas ut.
medtvångsmedel,straffprocessuellaandraliksombeslag,Eftersom

förunder-förinomförekommakanundantag baravisst enramen
lagakraft-avgjortsinte harrättegång ettsökning eller genomsomen

förundersökninghävas närbeslagskall alla ävenavgörande, envunnet
beslutarförundersökningavslutadefteråklagarenellerläggs närner

blilåtasituationeri dessa attSkulle åklagarenåtal.väckainteatt
gälla.upphörthaskall beslagen attbeslagsfrâgornasig iuttala anses

ordnings-strafföreläggande ellergälla dåocksåupphörbeslagEtt att
anledningmedmissnöjesanmälanfördå fristenellergodkänns avbot

har gåttförverkandebeslutpolisens ut.elleråklagarens
detsåalltid skall hävasbeslagframgår snartparagrafen ettAv att

dessutomföljerprinciperallmännaför det. Avskälfinnsinte längre
underdomstolenliksomförundersökning,underåklagarenatt en

allafortlöpande skyldig prövamål, är atthandläggningen ettav
påskyldigenligt kap.vidare 27Domstolen attärtvångsmedelsfrägor.

intedomstolenskallbeslag. Däremotfrågabegäran ompröva omen
beslagsfrågor.uttala i allasigmåletdå avgörs,skyldiglängre att,vara

beslag,förfinns skäldet inteframgår ettmålet avgörs attdåOm det
hävauttryckligenmissförståndundvikaemellertid förbör atträtten

iförfallitomständigheter haskulleallaunderdetbeslaget, även om
med domen.samband

finnsinte längredå detfallexempel23 § lkap.I 27 anges som
yrkandeellerförverkandeyrkandebeslag åtal,för omskäl att

bifallerdomstolenOmogillats.egendom harbeslagtagenutgivande av
detanspråk kanenskiltförverkandeyrkande elleråtal, ettettett

högreavvaktanbestå ibeslaglåtaanledningemellertid finnas att
tilllängstgällerbeslagfortsattförordnandeEttprövning.rätts om

inte finnsdärefterdeteftersomlaga kraft,har vunnitdomendess att
delenhär väsent-denitordeBestämmelsenbeslag.för fortsattskäl

kandomstol inteinnebärochpraxistidigare attligen enmotsvara
ogillande domexempelvismedsambandifortsatt beslagförordna om

förordnakanpåöverrättsak nytt9.8.2. En äravsnitt attse enannan
underrättenvadbedömning änbeslag, göröverrätten annanenomom

förordnaromedelbart16 §27 kap.stödmedOmgjort. överrätten av
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beslag kan beslutet härom komma gälla innan den beslagtagnaom att
egendomen har hunnit lämnas ut.

27 kap. 24 §

Ett beslag får hävas eller, beslageträtten inte har meddelatsav om
eller fastställts åklagarerätten, eller förundersöknings-av av annan
ledare.

Om polisman har tagit egendom i beslag och åklagare elleren
förundersäkningsledare inte har underrättats beslaget,annan om

får polismyndigheten, det uppenbartär det inte finns skålom att
för beslaget, häva detta. I anslutningnära till beslutet får beslaget
hävas denäven polisman har tagit egendomen i beslag.av som

Bestämmelsen i första stycket nuvarande 27 kap. 8 § andramotsvarar
stycket rättegångsbalken. Som nyhet har i andra stycket införtsen en
bestämmelse också polismyndighetenatt och i vissa fallom en
polisman får häva beslag. De skälenett närmare för ändringen
framgår avsnitt 9.8.4. Bestämmelsen omfattar både situationer dåav
beslaget oriktigt från början och situationer då det grundvar av

Ärändrade förhållanden inte längre finns skäl för beslaget. det inte
uppenbart det inte finns skäl för beslaget skallatt detta anmälas till
förundersökningsledaren. Om det redan i anslutningnära till beslutet
framstår uppenbart det inte längre finns skäl föratt beslaget, fårsom
beslaget hävas denäven polisman har tagit egendomen iav som
beslag. I andra situationer ankommer pä polismyndigheten hävaatt
beslaget, uppgift bör kunna delegeras till befattningshavareen som en
i befälsställning.

27 kap. 25 §

Når beslag har hävts skall polismyndighetenett omedelbart
underrätta den från vilken egendomen Om det käntårtogs. att
någon också har drabbats beslaget, skall denneävenannan av
underrättas.

[paragrafen har införts uttrycklig bestämmelse polismyndig-en attom
heten skyldigär lämna underrättelse beslagatt har hävts.att ettom
Underrättelse skall lämnas till den från vilken egendomen togs.
Paragrafen vad gälla,motsvarar detäven inte finnssom nu anses om
någon formell skyldighet lämna underrättelse beslagatt haratt ettom
hävts se vidare avsnitt 9.8.5. Underrättelse behöver inte lämnas
skriftligen, det inte påkallat med hänsynär till omständigheternaom
i det särskilda fallet.
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27 kap. 26 §

När beslag har hävts skallett den beslagtagna egendomen återläm-
till den från vilken egendomennas togs.

Om den egendomen enligt första stycket skall återlämnassom
till, har avstått från den, eller det kaninte utredas frånom vem
egendomen får den lämnas till någontogs, anspråkgörannan som
på den, det framstår sannolikt han ellerom är ägareattsom

har tillrätt egendomen.annars
I beslut havande beslag skall möjligt tillom av om anges vem

egendomen skall lämnas. I fall ankommer det på polismyn-annat
digheten frågan.prövaatt

I paragrafen har införts regel vad skall ske med be-en om som
slagtagen egendomen beslaget harnär hävts. Bestämmelsen avseddär

tillämpas också i de fall dåatt beslag skall hävt någotett trots attanses
formligt beslut hävande inte har meddelats. Ett beslag hävtom anses

underlåterrätten uttala sig i beslagsfråga då måletattom seavgörsen
avsnitt 9.8.1. I sådant fall polismyndighetenär följaktligenett skyldig

återställa den beslagtagna egendomen.att Detsamma gäller rättenom
inte uttalar sig i förekommande beslagsfrågor mäl skrivsnär ett av
eller, såvitt gäller återställandebeslag, när rätten beslutgenom
förordnar enskilt anspråk skall handläggasatt ett i den för tvistemål
stadgade ordningen.

I andra stycket har införts bestämmelse de fall där fåren om man
frångâ huvudregeln beslagtagen egendom skall äterställasatt tillom
den från vilken egendomen Om det står helt klarttogs. den äratt som
berättigad utfå egendomen inte vill ha den tillbaka,att får egendomen
lämnas till någon anspråkgör på den, antingen detannan som är
ägaren, nyttjanderättshavare eller panthavare. För det fall deten en att
inte kan utredas från egendomen den också lämnasfår tillvem togs, ut
någon anspråkgör fallpå den. fårI varken åklagareandraannan som
eller polisman göra från huvudregeln till för den frånavsteg men
vilken egendomen Om den till egendomenvilken skall återställastogs.
uppdrar någon hämta den, polisen dockbör givetvis lämnaattannan

egendomen till ombudet.ut
För tidigare beslagtagen fåatt egendom lämnasskall till någonut

den frånän vilken den krävs dessutom det sannoliktannan togs äratt
den anspråkgöratt egendomen tillhar den. Det behövsrättsom

inte några ingående undersökningar, det inte påkallatärmer om av
Ärnågra särskilda förhållanden. det bil har tagits i beslagt.ex. en som

kan det tillräckligt med kontroll registreradärvara en av vem som
ägare. Vanligtvis det tillräckligtär emellertid polisensom prövaratt

frågan bakgrund de faktamot har framkommit. Om det därvidav som
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framstår sannolikt den anspråk egendomengöratt ärsom som
ellerägare har till egendomen, börrätt egendomen få lämnasannars

Om det enligt polisens bedömning inte sannolikt denut. är göratt som
anspråk på egendomen verkligen har till den, bör polisenrätten
således inte lämna den.ut

Enligt sista stycket ankommer det polismyndigheten avgöraatt
till egendomen skall lärrmas i de fall då domstolen ellerutvem
åklagaren inte har uttalat sig i frågan.

27 kap. 27 §

Om den har beslagtagenrätt egendom inte hämtaratt utsom
denna inom månader från det han underrättadestre att attom
egendomen fanns avhämta, får polismyndigheten säljaatt egen-
domen för räkning.statens

Om egendomen inte enligt 26 § första eller andra stycket kan
lämnas till någon, får polismyndigheten sälja föregendomenut

räkning månader efter det beslaget hävdes. Omstatens tre att
egendomens värde uppgår till fjärdedel det basbeloppänmer en av
enligt lagen 1962:381 allmän försäkring gällde dåom som
beslaget verkställdes, får egendomen säljas först månader eftertre
det polismyndigheten kungörelse har rättsinne-att uppmanatgenom
havaren anspråk på egendomen.göraatt

Om förfarandet med egendom får säljas för räkningstatenssom
och för eller harrätt ägare till egendomenrättom attannan som

få egendomen utlämnad till ellersig erhålla ersättning finns be-att
stämmelser i lagen 1974:1066 förfarande med förverkadom
egendom och hittegods m.m.

Närmare föreskrifter för kungörande enligt andrasättetom
stycket lämnas regeringen eller den myndighet regeringenav som
bestämmer.

I denna paragraf har införts bestämmelse beslagtagenatten om
egendom under vissa förutsättningar får säljas för räkningstatens
sedan beslaget har hävts se avsnitt 9.8.7. Syftet med bestämmelsen

lösa de praktiska problemär uppstår egendomen inteatt som om
hämtas och polisen därför måste förvara den under lång tid. Detut är
därvid tillräckligt egendomen får säljas för räkning, påatt statens

egendom har tagits förvarsätt i enligt stöldgodslagen.samma som som
Egendomen tillfaller således inte Om någon sedan egendomenstaten.
har försålts visar sig ha rättmätigt anspråk på den, har han därförett

till ersättning.rätt
förstaAv stycket följer egendom får säljas den från vilkenatt om

egendomen eller den har till den, inte hämtarrätttogs utsom annars
den inom månader från det han underrättades egendomentre att attom
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uppgiftinnehållafanns böravhämta. Underrättelsen attatt om
den interäkningegendomen kan komma säljas för statensatt om

inom tidsfristeninom viss tid. egendomen inte hämtasavhämtas Om
bestämmelserna i lagenpolismyndigheten förfara enligtfår med den

Reglernahittegodsochförfarande med förverkad egendom m.m.om
till egendomenför eller hari denna lag rätträtt ägare somom annan

försåldersättning förfåutlämnad till sig ellerfå egendomen attatt
tillämpliga.egendom, därvidär

får säljas föregendombeslagtagenstycket följer vidareAv andra att
fråninte går utredaför det fall deträkning även attattstatens vem

villintevilken egendomenden frånegendomen eller togstogs om
tilleller harvarkenkännas vid godset och rättägaren annan som

Är värdefullfrågaanspråk det. detgjortgodset har merom
rättsinne-kungörelsepolismyndighetenegendom skall uppmanagenom

värdeEgendominom månader.anmäla sighavaren treatt vars
efter detfår månaderbasbeloppet säljasfjärdedelunderstiger treaven

utfärdats. bådakungörelse inte har Ihävdes,beslaget ävenatt om
tillhaförsöka utreda kanförst rättfallen polisenbör vem som

fristen,lämpligt i vissa fall förlängakanegendomen. Det t.ex.attvara
omständig-egendom ellervärdefullsärskiltdet frågaär omom om

påkallat.detsådanaheterna i övrigt ärär att
polismyn-anspråk på egendomen börhan haranmälerOm någon att

detegendomen Omprövning innan lämnasvissdigheten ut.göra en
sannolikt framställtden harframståromständigheterna attsom somav

får polismyn-till egendomenhareller rättanspråket är ägare annars
fall OmI andra kan egendomen säljas.egendomen.digheten lämna ut

det inteegendom och går avgöraflera anspråk på attgör vemsamma
erhålla egendomen polismyndighetenbörberättigaddem är attav som

till någon demegendomen desssäljamedregel vänta attatt avsom
Bestämmelsenanspråk denpå kan styrka sin rätt.gör omsom

tveksamtdetfallförsiktighet ärförsäljning bör tillämpas med i de vem
säljasändå kommaSkulle egendomenhar till egendomen. atträttsom

avgjord denblivitden har ärhar tillfråganinnan rättom vem som
berättigad till ersättning.visar ha till egendomensig rättsenaresom

övrigadokumentation ochintagits regler28 30 §§ harI om-
bestämmelser.
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27 kap. 28 §

Över förasbeslag skall protokoll.
protokollet skall framgåAv

har beslutat beslaget,vem som om
grunden för beslutet det fattats,och tiden harnär
vilken egendom har beslagtagits i ochsom

från den beslagtagna egendomen har tagits.vem
har beslutat förDen beslaget ansvarig protokollär attsom om

upprättas.
har drabbats beslag har fåDen begäran rättett attsom av

bevis beslaget.om

Paragrafen, kommenteras i avsnitt 9.9, nuvarandemotsvararsom
27 kap. 13 § rättegångsbalken.

paragrafen innehålla uppgiftProtokoll beslag skall enligt bl.a.över
den har beslutat beslaget och grunden förnamnet omom som

beslutet. de faktiska omständigheterna skall redovisas.Det är som
gällande beslagtagna egendomenLiksom enligt skall denrätt anges.

innehålla uppgiftDessutom skall protokollet egendomen harom vem
tagits från. Det kan visserligen inte krävas protokoll sättsatt ett upp

det bör ske så möjligt. Protokoll behöver integenast, snart sommen
antecknassärskilt och uppgifterna behöver inte hellersättas upp

beslagetnågon särskild blankett. Det den har beslutatärsorts som om
ansvarig för protokollet upprättas.år attsom

§Bestämmelsen i tredje stycket nuvarande 27 kap. 13motsvarar
bevis beslag inte behöverandra stycket, med den ändringen att ett om

innehålla uppgift det brott misstanken avser.om som

27 kap. 29 §

skäligen förverkad enligt 36 kap. 3 §Egendom kan antassom vara
ibrottsbalken, får i beslag. Härvid gäller bestämmelserna dettatas

kapitel beslag.om

§ rättegångsbalkenParagrafen nuvarande 27 kap. 14 semotsvarar a
avsnitt 9.5.
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30 §.27 kap.

får byggnad ellerbrottsäkerställande utredningFör rumav om
meddelasförbjudas, förbudtill visst områdetillträdetillstängas,
vidtagas.liknande åtgärdföremål ellervisstflyttandemot annanav

tillämpliga delar vadgäller i ärOm åtgärd, nänmts, somsom nu
beslag.detta kapitelföreskrivet i om

rättegångsbalken.kap. §nuvarande 27 15Paragrafen motsvarar

Övrigt

vilket intetagits bort,kap. 17 § harbestämmelsen i 27nuvarandeDen
i dennaVadändring i sak.innefatta någon sägsär avsett att som

särskilt uttryckhar kommit tilldet integällaparagraf torde även om
i lag.

bestämmelser hemligrättegångsbalken finns§§3827 kap. 31I om-
nuvarandevilkateleövervakning,hemligteleavlyssning och motsvarar

följdändring.innehåller§§§. Nya 3718 25 en-

undersökningar28 Omkap.

sådana tvångsmedelframför allträttegångsbalken regleraskap.I 28
regleraspraktiska skälförundersökning. Avförekommer under ensom

tvångsmedelstraffprocessuellaockså vissa andrakapiteli somsamma
tillsyftarochhar avslutatsförundersökningen attanvänds sedan som

genomföras.skall kunnaanledning brottetmedrättegång aven
Därefter kommerproportionalitetsregel.medinledsKapitlet en

och andrahus,undersökning samtregler utrymmenrumavom
kroppsbesiktning 7ochkroppsvisitation6 §§områden 2 samt om --

§§-10
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28 §kap. 1

Tvångsmedel i detta kapitel får beslutas endast skä-som avses om
len för åtgärden det intrång eller i övrigtuppväger men som
åtgärden innebär för den berörs eller för något motstå-annatsom
ende intresse.

Beslut tvångsmedel skall verkställas på för-sätt ärettom som
svarligt med hänsyn till den berördes integritet, åtgärdens syfte och
övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske
endast i den form denoch utsträckning behövs för detattsom
avsedda resultatet skall uppnås.

den inledandeI paragrafen i 28 kap. rättegångsbalken har proportiona-
litetsprincipen kommit till uttryck. Paragrafens första stycke motsvarar
nuvarande 28 kap. 3 vilken enligt sin ordalydelse endast gälldea
beträffande beslut tvångsmedel. Andra istycket paragrafen harom
införts för markera proportionalitetsprincipen skall tillämpasatt att

vid verkställigheten beslut tvångsmedeläven avsnitt 8.2. l.ettav om
Som följd härav har vissa detaljerade föreskrifter förfarandeten om
vid undersökning, kroppsvisitation och kroppsbesiktning tagits bort.
Det gäller bl.a. den nuvarande bestämmelsen i 28 kap. 6 § första
stycket rättegångsbalken, enligt vilken olägenhet eller skada inte får

Ävenförorsakas vad oundgängligen nödvändigt.utöver ärsom om
bestämmelsen har tagits bort följer det proportionalitetsregeln attav
den verkställer beslut tvångsmedel inte får orsakaettsom om mer
skada vad kan försvarligt för åtgärden skall kunnaän attsom anses
företas. proportionalitetsregeln följer vidareAv den exempel-att som
vis har brutit dörr för kunna genomföra undersökning iattupp en en

månmöjlig skall tillsluta sedan förrättningen avslutadärutrymmet
jämför nuvarande 6 § andra stycket undersökning normaltattsamt
inte bör företas på dagtid nuvarande 6 tredje§ stycket. Enänannat
undersökning får allmänt inte omfattande vadän ärsett vara mer som
försvarligt med hänsyn till syftet med åtgärden och motstående
intressen. Den särskilda bestämmelsen i 28 kap. 8 § brev ochattom
andra slutna handlingar inte får undersökas vadän ärmer som
försvarligt, har därför tagits bort se avsnitt 8.2.2 och 9.7.4..

Proportionalitetsregeln har liksom i rättegångsbalken27 kap.
placerats redan inledningsvis föri kapitlet ytterligare betonaatt
betydelsen regeln se vidare kommentaren till kap.27 1 §.av
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28 kap. 2 §

Under förundersökning får enlighet med vad i 3 ochi som angesen
§§ undersökning4 göras av

slutna förvaringsutrym-hus, och liknande utrymmen samtrum
ochmen

tillgängliga förvaringsutrymmen inteallmänt utrymmen, som
områden utomhus allmänt tillgängliga.slutna inteär ärsamt som

paragrafen vilka olika områden och fårI utrymmen somanges
kategorierundersökas under förundersökning. Uppdelningen i tvåen

motiveras skillnaden i integritetshänseende mellan olika utrymmenav
olika förutsättningar för under-och områden. I 3 och 4 §§ anges

föreskrivs för undersökningar desökningar. Strängare villkor mestav
och områdena, vilka i 2 § ochintegritetskänsliga utrymmena anges

lindrigare villkor för undersökningar de mindre integri-något av
områdena, vilka i §tetskånsliga och 2utrymmena anges

paragraf benämns iSådana undersökningar med dennasom avses
undersökninggällande dels husrannsakan 28 kap. 3 §§, delslrätt -

Utredningen har valt det enhetliga begreppet under-28 kap. 10 §.
6.1.7.sökning för samtliga dessa ingripanden se avsnitt

§ bostäder ochMed hus, och liknande 2 1utrymmenrum avses
andra i byggnader, kontorsrum, omklädningsrumt.ex.utrymmen

lagerlokaler eller fabriksutrymmen.arbetsplatser, Dessutom avses
företer likheterliknande i transportmedel, vilka medutrymmen t.ex.

och i byggnader. kan frågaandra Detutrymmen t.ex. omrum vara
flyg-fartygshytter, bostadsutrymmen i husvagnar och husbilar,

planskabiner, tågkupéer eller i bussar se vidarepassagerarutrymmen
avsnitt 6.1.2.

inte bara sådanaMed förvaringsutrymmen ärutrymmenavses som
för förvaring, också andra faktiskt används föravsedda rentutan som

förvaringsutrymmen inteförvaring. undersöka slutnaAtt ärsom
ofta, inte alltid, mindre intrång i den privata sfäreninnefattar ettmen

undersöka slutet I paragrafen skiljs därför mellanän ett utrymme.att
slutna förvaringsutrymmen, bland deundersökning upptasav som mer

integritetskänsliga undersökningarna i 2 § undersökningoch av
förvaringsutrymmen inte slutna och bland deär upptassom som

integritetskänsliga undersökningarna i 2 § 2 avsnitt 6.1.6.mindre se
förvaringsutrymmen inte baraMed slutna ärutrymmenmenas som

på något tillslutna. Bestämmel-låsta, alla sätt ärutrymmenutan som
i och för sig förvaringsutrymme vanligtvisinnebär att ett somsen

för tillfället kan undersökasbrukar hållas stängt, år öppet,men som
villkor kan emellertid finnas andrapå något lindrigare Detän annars.
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omständigheter föremålet har särskilt skyddsvärde,gör att ettsom
frågadet för tillfället handväska portfölj.ellerär öppent.ex. att om en

sådana fall finnsI det anledning särskilt uppmärksamma betydelsenatt
proportionalitetsprincipen.av

Uppräkningen omfattar,i 2 § 2 förutom förvaringsutrymmen som
inte slutna, allmänt tillgängliga och områden utomhusär utrymmen

inte allmänt tillgängliga. Med allmänt tillgängligaär utrymmensom
alla hus, och liknande vilka tillgängliga förärutrymmenmenas rum

allmänheten se avsnitt 6.1.3. Med områden utomhus inte ärsom
allmänt tillgängliga 2 § 2 sådana områden omfattasavses som avnu
bestämmelsen i28 kap. 10 exempelvis gårdsplaner, fabriksområden
och byggplatser avsnitt 6.1.5.se

Den nuvarande bestämmelsen i 28 3 särskilda villkor förkap. § om
husrannsakan i så kallade tillhåll har tagits bort avsnitt 6.1.4.se
Undersökning sådana skall därför ske efter de allmännautrymmenav
reglerna undersökningar. Paragrafen enligt första stycketom avser
tvångsmedel förundersökning. Om undersökning företasunder en

förundersökning,innan det formellt har beslutats inledande avom
skall förundersökning inledd avsnitt 4.3.2 och 9.2.1. Enseanses
undersökning kan också företas sedan förundersökningen har avslutats

förunder-och åtal har väckts. Om det beslutas kompletterandeom
fall gällersökning tillämpas förevarande paragraf. I andra den

särskilda bestämmelsen i 6

§28 kap. 3

fårUndersökning i 2 § görassom avses
efter föremål får beslag ellerför söka itasatt som

ha be-för reda på omständigheter kani övrigt att ta som
tydelse för utredning brottet.om

får undersökas endast deti 2 § 1Utrymmen äromsom avses
för brottet. Därvid får undersökningföreskrivet fängelse göras

för brottet och förvar-hos. den skäligen misstänktär avsom
han disponerar,ingsutrymmen som

brottet har begåtts,där
misstänkte har gripits ellerdär den

åtgärdenfinns synnerlig anledningdär det anta attattannars
till avsedda resultatet.kommer leda detatt

förstainnehåller bestämmelser reell undersökning. IParagrafen om
syftet undersökning bestämmelsenmed sådanstycket tas upp -

nuvarande 28 kap. § första stycketi detta hänseende lmotsvarar
paragrafens andra styckerättegångsbalken avsnitt 6.2.2. I upptas

för reell undersökning avsnitt 6.3. Bestämmelsenförutsättningarna
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ändring inågonheller i detta hänseende innefattainte avseddär att
stycket ochandraförhållande till vad §gäller 28 lenligt kap.som nu

såvitt28 kap. 3 allmänt tillgängliga utrymmen.avser
nuvarandehusrannsakan iverkanBestämmelsen tillsamtyckeom av

följdavsnitt 4.2. Tilltredje stycketkap. § har tagits28 1 bort se
förstöddärav får varken samtycke eller begäran åberopas som en

undersökning i straffprocessuellt syfte.

kap.4§28

fårUndersökning i 2 § vidare görassom avses
för gripaatt en person

eller häktad i sinanhållenför söka efter den äratt som
utevaro,

hämtas tillenligt beslut skallsöka efter denför att som
förhör, eller

enligt beslut skall kroppsvisiterasefter denför sökaatt som
eller kroppsbesiktigas.

i 2 § I får endastUndersökning görasutrymmen avsessomav
eftersöks ellerdenhos som

anledningsynnerlig denfinnsdär det i övrigt attatt anta
uppehållersökte sig.

undersökningbestämmelser för eftersökandeParagrafen innehåller om
medsyftet sådan undersökningstycketförstaI tas uppav en person. -

avseddhänseende nuvarandebestämmelsen i detta attär motsvara
ändringar har klargörgjortsrättegångsbalken. De28 kap. §2 attsom

eftersökaförfår företasundersökning inte att en senareperson som
häktas.eller Detanhållas förutsätts såledeseventuellt kan komma att

innanbeslutats beslutar underharfrihetsberövande manatt ett om
eftersökandegällersökning. Detsamma vid undersökning för av en

underkastasellerenligt beslut skall förhörhämtas tillperson som
annorlundaförhåller sigkroppsvisitation eller kroppsbesiktning. Det

polismanför Eftersomundersökning gripandevid enav en person.
fårgripandebefogenhet i förväg beslutinte har fattaatt ett om

vidareseföretas misstänktundersökning i syfte gripaatt personen
6.2.3.avsnitt

för under-förutsättningarnaparagrafens andra styckeI upptas
hänseende avseddsökning. Bestämmelsen inte heller i dettaär att

gäller enligtförhållandeinnefatta någon ändring i till vad som nu
tillgängliga§ och 28 kap. 3 såvitt allmänt28 kap. 2 ut-avser

rymmen.

515



Författningskommentar SOU 1995:47

28 kap. 5§

För gripa eller för söka efter den anhållenatt äratten person som
eller häktad i sin får polisman, efter tillstånd enligtutevaro en
andra stycket, undersöka varje transportmedel visssom passerar en
plats.

Tillstånd till undersökning får meddelas om
detJ för brottet inte föreskrivet lindrigare strajf fängelseär än.fyrai år eller det fråga försök till sådant brottär samtom om
det finns särskild anledning den eftersökte kommeratt anta att

platsen.att passera
Tillstånd till undersökning skall gälla för längsta tidviss och viss

plats.

Bestämmelsen nuvarande 28 kap. 2 Bestämmelsenmotsvarar ära
inte ändrad såvitt gäller syftet med eller förutsättningarna for
undersökning transportmedel viss plats. Däremot harav som passerar
beslutsordningen ändrats. Bestämmelsen formulerad så detär attnu
måste fattas beslut husrannsakan för varje fordon skallett nytt om som
undersökas. Den lydelsen innebär undersökningatt transport-nya av
medel får ske först sedan tillstånd till undersökning har meddelats. Ett
sådan tillstånd förskall gälla viss längsta tid och viss plats. När
tillstånd har meddelats får varje fordon platsen under-som passerar
sökas, under förutsättning det förenligt med behovs- ochäratt
proportionalitetsprincipema, särskilt beslut undersökningutan att om
fattas för respektive fordon se avsnitt 8.1.2. Den ordningennya
innebär ingen ändring såvitt gäller kravet på dokumentation. Varje
ingripande skall följaktligen dokumenteras.

23 kap.6§

Undersökning får vidare för söka eftergöras att en person som
skall

till1 hämtas inställelse vid ellerrätten
. delges stämning.

sedan förundersökningenAven har avslutats får undersökning
för söka efter någon häktad i singöras äratt utevaro.som

Undersökning i 2 § 1 får endastgörasutrymmenav som avses
hos den eftersöks ellersom
där det finns anledningsynnerlig den sökteatt attanta uppe-

håller sig.
undersökningFör i § i syfte2utrymmen attav som avses

delge brottmål, fordras förstämning i dessutom det brottet äratt
föreskrivet fängelse.
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Paragrafen innehåller regler sådan undersökning irättenom som
princip behörig jfr 28 §.besluta kap. 13 Det ärär attensam om

tvångsmedel förekommer sedan för-framför allt fråga om som en
Ävenoch åtal väckts. sådan under-undersökning har avslutats har

i 28 och §§ kan förekomma sedan åtal harsökning kap. 3 4som avses
förundersökningväckts. förutsätter dock kompletterandeDet att

g förekommer.
efterförsta stycket får undersökning företas för sökaEnligt att en

vid eller delgesskall hämtas till inställelse stäm-rättensomperson
framför allt förning. Hämtning till inställelse vid förekommerrätten

inställa sig till huvudförhandling. Detfå vittnen och andraatt att en
också förekomma hämtning i samband med bevisupp-kan emellertid

förundersökning 23 kap. § rättegångsbalken. Itagning under 15en
för eftersökande skall hämtasbåda fallen får undersökning denav som

paragraf.stöd första stycket i dennabeslutas med av
får företas för verkställan-andra stycket följer undersökningAv att

förundersökningen har avslutats. Ide häktningsbeslut sedanävenav
fall, behörig beslutai brådskandesådana fall är rätten, attutom ensam

förundersökning alltjämt pågårundersökning 28 kap. 13 §. Omom
kap. varvidfår undersökningen företas med stöd 28 4 ävenav
får frågorfömndersökningsledareåklagare och pröva omannan

förstaundersökning 28 kap. 12 § stycket.
för under-förutsättningarnaoch fjärde styckenaI tredje upptas

innefattai hänseende inte avseddsökning. Bestämmelsen dettaär att
jfr dock förslag tilli förhållande till vad gällernågon ändring som nu

l99495:188.nuvarande 28 kap. 2 § iändring prop.av

kroppsvisitation ochfinns bestämmelser28 kap. 7 10 §§I om-
kroppsbesiktning.

28 kap. 7 §

i 8 §förundersökning får enlighet med vadUnder i som angesen
kroppsvisitation göras.

kroppsvisitationMed avses
påkläder och någon bär sigundersökning annat somaven

samt
undersökning kroppensmindre ingripande yttre.aven

kroppsvisitationdefinition begreppettagits instycket harI andra aven
kroppsvisita-definitionenUtgångspunkten föravsnitt 7.3.2. ärse att
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tion sådana intrång i den fysiska integriteten inte såutgör ärsom
allvarliga de kroppsbesiktning. Kroppsvisitationbetraktasatt som
omfattar därför undersökning kläder någon bäroch annaten av som
på sig vilket innefattar nyhet, mindre ingripande under-samt, en en

frågasökning kroppens Enligt gällande deträttyttre.av anses vara om
kroppsbesiktning ellermåste knäppa kragknappom en person upp en
vika skjortärmarna för polisman skall kunna hanattupp en se om

har några skador på halsen eller Det ocksåt.ex. ansesarmarna. vara
fråga kroppsbesiktning polisman våldmed öppnarom om en en

knutna hand för vad han i handen. Dengömmerattpersons se nya
definitionen innebär kroppsvisitation också omfattar deemellertid att
minst ingripande vilka typisktundersökningarna kroppens yttre, settav

företas situationer då polisman undersökerbehöver kunna i de en en
kläder för söka efter narkotika elleratt t.ex. vapen,persons upp-

uppfattaslysningar identiteten. Sådana enklare ingripandenom som
regel inte kränkande undersökning kläderna.änsom mer en av

själva kroppen liksom provtagningarNärmare undersökningar av
hänförs dock till kroppsbesiktning. Det sålunda bara sådanaår
ingripanden syftar till polisman skall kunna granskaatt ensom en

får stöd bestämmelsernakropp företas medpersons som av om
också bli fråga sådana granskningarkroppsvisitation. Det kan bara om

alla sina kläder. Kroppsvisitationinte kräver att tarsom en person av
medför i normalfallet inte skyldighet för klä sigatt annaten person av

ellerhandskar, skor och vikaän ärmarnaattt.ex. strumpor samt upp
Ävenknappar skjortan. polisman iknäppa iettupp par om en

berör den undersöktes händer, fötter ellersamband med granskningen
medför ingripandet så det frågainte det allvarligtär äratt attarmar

kroppsbesiktning. Ett ytterligare exempel vad ären somom
lyfta på undersöktes hår.kroppsvisitation den Att närmareär att

dock så integri-genomsöka håret har utredningen bedömtsav vara
kroppsbesiktning.tetskränkande det får betraktasatt som

definitionen kroppsvisitation innebär tillDen begreppetnya av
skillnad från den undersökning föremål inte innefattasnuvarande att av

kroppsvisitation. Egendom påträffas i samband medi begreppet som
kroppsvisitation får dock enligt 28 kap. 8 § tredje stycket under-en

sökas särskilt beslut därom.utan
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28 kap. 8 §

Kroppsvisitation får, det fängelseföreskrivet för brottet,ärom
genomföras i syfte att

söka efter föremål får elleri beslagtassom
reda pä omständigheter betydelse förkan ha utredningta som

brottet.om
Kroppsvisitation får avse

den skäligen misstänkt för brottet ellerärsom
det finns synnerlig åtgärdenanledning att anta attannan, om

kommer leda till det avsedda resultatet.att
Egendom påträffas i samband med kroppsvisitation fårsom en

undersökas de syfteni första stycket.isom anges

förstaI stycket syftet med kroppsvisitation Bestämmelsentas upp.
i detta hänseende nuvarande 28 kap. § första11 stycketmotsvarar

rättegångsbalken. I andra stycket förutsättningarna för kroppsvi-anges
sitation. heller i innefattarInte detta hänseende bestämmelsen någon

förhållande tidigareändring i till vad gällde enligt 28 kap. 11 §som
andra stycket.

följer påträffasAv tredje stycket egendom i samband medatt som
fårkroppsvisitation undersökas i de syften i förstasägsen som

innefattasstycket. sådan undersökning inte iEn själva kroppsvisitatio-
förhållandenyhet i till gällervadsynsätt ärettnen, som en som nu

§ tredje stycket,enligt 28 kap. 11 självständigtutan utgör ett
undersökningartvångsmedel, likställt andramed föremål ändring-av

avsnitt Någoti 7.3.3.kommenteras formellt beslutnärmareen om
inte likasådan undersökning behöver fattas, litet det behöversom

fattas beslut undersökning föremålformellt påträffasett avom som
Undersökningenbostad.vid undersökning kan i ställett.ex. enav

stödjas direkt Undersökningsrättenbeslutet kroppsvisitation.om
omfattar all samband medegendom påträffad ikan ensom anses
kroppsvisitation, resväskor, barn-plånböcker, paket,väskor,t.ex.

beslutoch den med sig. Ettvisiterade förannatvagnar omsom
kroppsvisitation medförabör dock automatisktinte eller mindremer
undersökning visiterade har med sig. Denall egendom denav som

genomför fortlöpandekroppsvisitation skyldigär att tasom en
ställning till hur sträcka sig ocksålångt undersökningen ochbör om
egendom påträffas undersökas.vid kroppsvisitationen börsom

519



Författningskommentar sou 1995:47

2s kap. 9 §

Under förundersökning får enlighet med vad 10i i §en som anges
kroppsbesiktning genomföras.

Med kroppsbesiktning avses
ingripande undersökning kroppens änyttreav somen mer

i § kroppsvisitation,7 omavses
tagande hârprov, salivprov och blodprovhudprov, samtav

kräver undersökning kroppensandra provtagningar intesom en av
inre samt

frånundersökning kroppens tagande människo-inre samtav
kroppen andra iänprov avsesav som

undersöktekroppsbesiktning får inte utföras så denEn att
skada.riskerar framtida ohälsa eller

får kroppsbesiktning genomföras i enlighet med vadEnligt förslaget
definitionstycket har tagits ini 10 I andra avensom anges

nuvarande 28 kap.kroppsbesiktningbegreppet närmast motsvararsom
kategorier motiveras skillnaden iUppdelningen i12 tre av

undersökningar avsnitt 7.4.2. Iintegritetshänseende mellan olika se
för kroppsbesiktning föreskrivs10 där förutsättningarna anges,

för mindre integritetskränkande under-något lindrigare villkor de
och och villkor för desökningarna, vilka i 9 § 1 strängareanges

vilka i 9 §kränkande undersökningarna,mest anges
kroppsbesiktning innebär till skillnad fråndefinitionenDen nya av

innefattas självaundersökning inte inuvarandeden att proverav
vid kroppsbesiktning får dockkroppsbesiktningen. Prover tassom en

det för utredning10§ undersökas behövsenligt 28 kap. om om
brottet.

paragraf har överförts från nuvarandestycket i förevarandeAndra
i avsnitt 7.3.1.28 kap. 12 Bestämmelsen behandlatshar

28 kap. 10 §

fårKroppsbesiktning syfteigöras att
föremål beslag ellerefter fårsöka itassom

ha betydelse för utredningpå omständigheterreda kanta som
brottet.om

stycket och 2 får9 §första JKroppsbesiktning i görassom avses
före-för brottet, detden skäligen misstänkt ärär omav som

för brottet,skrivet fängelse eller
två ärföreskrivet fängelseför brottetdet ärannan, omav

anledningfinnseller däröver och det synnerlig attatt anta
avsedda resultatet.leda till detåtgärden kommer att

första stycket 3 får9 §Kroppsbesiktning i görassom avses
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förför brottet, detmisstänktskäligenden är omav som
eller däröver, ellerfängelse två årbrottet föreskrivetär

lindrigareför brottet föreskrivetdet inte2. ärannan, omav
anledningdet finns synnerligfängelse två år ochstrajj iän att anta

resultatet.till det avseddakommer ledaåtgärden attatt
undersökas detfårkroppsbesiktningvidProver tas omensom

brottet.för utredningbehövs om

Bestämmelsenkroppsbesiktningsyftet medförsta stycketI tas upp.
första stycketgällande 28 kap. 12 §hänseendei dettamotsvarar nu

förförutsättningarnastycke harparagrafens andrarättegångsbalken. I
väsentliga ändringarhänseende hartagits in. dettakroppsvisitation I

enligt 28 kap. 12till vad gällerförhållandegjorts i som nu
har någraför kroppsbesiktningförutsättningarnaDå gällerdet

formernade lindrigaresåvitt gällerinte företagitsändringar av
skäligennågonstycket och 2kroppsbesiktning 9 § första l ärsomav
integri-för deförutsättningarna skärptsharmisstänkt. Däremot mer

gäller den3 såvitt9 § första stycketundersökningarnatetskränkande
denna be-Genomavsnitt 7.4.3.misstänkt seskäligenärsom

kroppsbesiktningreglerinförtsdet dessutomstämmelse har avom
målsägande semisstänkt,skäligenden ärän t.ex. enannan som

målsägandeför kroppsbesiktningFörutsättningarnaavsnitt 7.3.4. av
generelltför brottskäligen misstänktainte äroch andra är settsom

avsnitt 7.4.3 och 7.4.4.gäller sevadsträngare än annarssom
vidparagrafen följertredje stycket iAv att tas ensomprover

för utredningundersökas det behövskroppsbesiktning får omom
kroppsbe-begreppetundersökning innefattas inte isådanbrottet. En

gälldetill tidigarei förhållande vadnyhetsiktning, vilket är somen
i avsnitt 7.3.1.ändringen kommenteras närmare

behörigbestämmelser13 §§ ärkap.28 11I attupptas om vem som-
kroppsbesiktning.kroppsvisitation ochundersökning,besluta om

§28 kap. 11

och 9 §§tvångsmedel enligt 7användandeFrågor avom
eller polismanförundersökningsledareåklagare,prövas annanav

ocksåtvångsmedel fårfrågaEni 12enligt vad sägs omsom
åklagaren.på yrkanderättenprövas avav

brådskandeeller, itvångsmedel skall rättenFrågor prövas avom
åtgärdenför detdet finns riskåklagaren,fall, att genomomav

rojaskommer att
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uppgifter omfattas tystnadsplikt enligt kap. § tryck-3 3som av
frihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller

uppgifterandra i skriftliga handlingar och enligti annat som
kap. 6 14 §§ intefår27 i beslag.tas-

Paragrafen, motiveras i avsnitt 8.1.1 och 8.1.2,närmaresom
innehåller de grundläggande behörigreglerna är attom vem som
besluta undersökning, kroppsvisitation och kroppsbesiktning underom

förundersökning. Bestämmelsen i andra stycket denersätteren
28 första stycket rättegångsbalken, enligtnuvarande regeln i kap. 4 §

vilken frågor husrannsakan bör husrannsakanprövas rättenom omav
bli omfattning eller medföra synnerlig olägenhet förkan storantas av

husrannsakan företas. bestämmelsenden hos vilken Den motsvararnya
vad enligt praxis. innebäri huvudsak gäller Detta rätten,att utomsom

fall, tvångsmedel i dei brådskande behörig beslutaär att omensam
anledningfall då konkreta omständigheter att anta attger man genom

integritets-ingripandet kommer röja anonymitetsskyddade elleratt
finns risk förkänsliga uppgifter. För det fall det konkret attatt en man

innehållet i skriftligtundersökning kommer röja ettatt t.ex.genom en
frågan tvångsmedel såledesmeddelande mellan närstående skall om

fallet redanprövning. Så kanunderställas rättens t.ex. vara om man
privataundersökningen kommer omfattaförhand kan säga attatt
dådock nödvändigt begära prövningbrev. inteDet rättensär att man

för viderfarenhet det finns riskvisserligen attvet att manav
inte finnskommer påträffa privata brev, detundersökningen att men
särskildastöder antagandet i detkonkret omständighetnågon som

prövning detnödvändigt begärafallet. heller detInte rättensär att om
undersökningen behöver omfattatyder påfinns någotinte attsom
komma påträffas. Vid under-brev kanexempelvis privata attsom

för eftersökande torde detbostadsökning av en person somenav
meddelandennågon risk för personligafinnas konkretregel inte att

undersökning för eftersökanderöjas. Ennärstående kommermellan att
förinte heller medföra riskstöldgods tordebrottsverktyg eller attav

handlingar och Enkänsliga uppgifter i skriftligaröjer annat.man
syftar eftersökandeuppstå undersökningen tilldocksådan risk kan om

information visst slag.avav
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28 12 §kap.

Frågor undersökning åkla-enligt 3 och 4 rätten,prövasom av
Äveneller förundersökningsledare. polisman fårgaren annan en

sådana frågor undersökningenpröva utrymmenom som angesavser
i 2 § 2 eller det brådskande fall.är ettom

Frågor tillstånd till undersökning §enligt 5 prövas rätten,om av
åklagaren eller, brådskande förundersökningsleda-i fall, av annan
re.

Frågor kroppsvisitation åklaga-enligt §7 prövas rätten,om av
eller förundersökningsledare brådskande fall,eller, iren annan av

polisman.
Frågor kroppsbesiktning första stycket ellerenligt 9 § 1 2om

åklagaren, förundersökningsledare eller,prövas rätten,av annan
det brådskande fall och åtgärden någonär ärettom avser som

skäligen polisman.misstänkt, av
Frågor kroppsbesiktning enligt 9 §första stycket 3 prövasom av

eller åklagaren, ingripandet någonrätten ärom avser somav
brådskandeskäligen misstänkt eller det fall.är ettom

Paragrafen bestämmelser befogenhetinnehåller har attom vem som
förundersökning.besluta olika tvångsmedel under Förutom vadenom
ocksåparagraf, gäller dei förevarande allmänna bestårmnel-sägssom

i 12serna
befogenhetenförsta bestämmelserI stycket beslutaattomges om

och §§. Bestämmelsenundersökning enligt 3 4 innefattar den
förundersökningändringen frågor verkställandeatt ettom av

skallförundersökninghäktningsbeslut under prövas rätten,en av
förundersökningsledareåklagaren eller någon avsnittse 8.1.2.annan

polismyndigheten.frågorTidigare sådanaprövades En nyhetav annan
undersökningfår beslutaär polisman äratt utrymmenavomen som

allmänt tillgängliga brådskande fall avsnittdet seäven inte är ettom
8.1.4.

Andra stycket handlar fordonundersökning vissom som passerarav
plats. Enligt 28 kap. § fordras undersökning generellt5 för sådan ett
tillstånd gäller Tillståndunder viss tid skall enligtoch plats.som

paragraf eller,förevarande meddelas i brådskandeåklagarenrätten,av
förundersökningsledare. polismanfall, inteEn ärav annan som

förundersökningsledare tillstånd tillfår således inte meddela under-
sökning enligt 5

innefattarTredje stycket handlar kroppsvisitation och ingenom
ändring i förhållande till vad tidigare gällde.som

fårfjärde och femte styckena regler beslutaI upptas vem somom
förhållande ordning innebär denkroppsbesiktning. I till tidigareom
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bestämmelsen i brådskande fall får beslutapolisman endastattnya en
någonlindrig kroppsbesiktning 9 § första stycket och 21 somom av

inte brådskande fall ellerskäligen misstänkt. Om detär är ett om
målsägande skall frågan kroppsbe-ingripandet t.ex. en omavser

åklagaren eller förundersöknings-siktning prövas rätten,av annan
ingripande formerna kroppsbesiktningledare. Frågor de mestom av

första får till skillnad från vad tidigare gällde9 § stycket 3 som
ingripandet någonaldrig polisman. Om ärprövas avser somav en

brådskande fall får åklagarenskäligen misstänkt eller det är ettom
fall kroppsbesiktning underställasbesluta. I andra skall frågan om

prövning.rättens

§28 kap. 13

Även polis-enligt 6 §Frågor undersökning prövas rätten.av enom
undersökningenfår sådana frågorpröva utrymmenavser somman om

brådskande fall.§ eller övrigt deti 2 2 i är ettanges om

i avsnitt 8.1.2, följerparagrafen, motiverasAv rättennärmare attsom
undersökning jfrvissa frågorprincip behörigi prövaär att omensam

före-framför allt fråga tvångsmedel28 kap. 6 §. Det år somom
åtal väckts.förundersökning har avslutats och harkommer sedan en

förhållande till tidigareändringen iBestämmelsen innefattar den
undersökning för verkställandefrågor28 kap. 4 och 5 §§ att avom

efter-förundersökning har avslutats eller förhäktningsbeslut sedan
skalltill inteskall hämtassökande den rätten, prövas avav som

med vaddomstolen. Dettapolismyndigheten överensstämmerutan av
för eftersökandefrågor undersökningbeträffandegäller avomsom

brottmål. Paragrafen innefattar vidareidelges stämningden skallsom
brådskande fall får besluta under-polisman iändringenden att om

stämning.delgivningförsökning även av

verkställig-förfarandet vidbestämmelser§§128 kap. 14 17 omges-
tillämplig vidtvångsmedel. Regeln i 15§beslut ärhet omav

kroppsvisitation och§§ vidreglerna i 16 och 17undersökningar,
tvångsmedeli samband med allai 18 §kroppsbesiktning och regeln

28 kap.enligt
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28 kap. 14 §

Undersökning enligt detta kapitel utförs polisman. Han fårav en
anlita biträde det behövs för undersökningen skall kunnaattom ge-
nomföras. Målsäganden och hans ombud får också närvaran-vara
de, det år väsentlig betydelse för utredningen.om av

Den berörs undersökningen har rätt närvarande.som av att vara
Han skall därför beredas tillfälle och harnärvara ocksåatt rätt att
tillkalla vittne inte undersökningenett därigenom skulleom uppe-
hållas. Ar det fråga undersökning iom utrymmenav som avses
2 § krävs1 dock dröjsmålet skulle medföraatt väsentligt förmen
utredningen, för undantag skall få frånatt göras skyldigheten att
bereda tillfälle närvara och tillkalla vittne.atten person att

Aklagare eller förundersökningsledare får förordna denannan att
berörs undersökningen inte skall ha rättsom närvaran-av att vara

de och han inte skall ha tillkallaatt rätt vittne, dettaatt årom av
synnerlig vikt för förundersökning allvarligt brott.en ettom

Den har företagit undersökning i 2 § I hos nå-som en som avses
inte har varit närvarande, skall underrätta dengon som berörde

åtgärden. Underrättelsen skall lämnas detom integenast, om av
särskilda skäl kan motverka syftet med åtgärden.antas

Paragrafen, motiveras inärmare avsnitt 8.2.2, medsom motsvarar
vissa ändringar nuvarande 28 kap. 7 § rättegångsbalken.

Enligt första stycket får polisman anlita biträde det behövsetten om
för undersökning skall kunnaatt genomföras. Mâlsägandenen och
hans ombud får också närvarande vid undersökningen, det ärvara om

väsentlig betydelse för utredningen. Paragrafen innefattarav i detta
hänseende inte någon ändring i förhållande till vad tidigaresom
gällde. Det således inteär målsäganden undantags-avsett att änannat
vis skall närvarande vid undersökning, vilket motiveratvara ären
bl.a. med hänsyn till dennes intressen.motsatta

I andra stycket betonas förrätten den berörs under-som av en
sökning närvarande vid förrättningen.att Närvarorätten medförvara

den hemmaär polisenatt när kommer för undersöka hanssom att
bostad har kvarrätt under förrättningen.att stanna Den inte ärsom
hemma då polisen kommer för göra undersökning skallatt erhållaen
tillfälle förrättningen.övervara Det förutsättsatt polisen i sådanaatt
situationer tillkallar honom, vilket vad tidigare gälldemotsvarar som
enligt 28 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. Den berörssom av

undersökning har, liksom enligt den tidigare gällande bestämrnel-en
även tillkallarätt vittne.attsen, ett

Av andra stycket följer vidare polisen under vissa förutsättningaratt
inte behöver tillkalla den berörs undersökning intesom av en men som

hemma förrättningenär när skall påbörjas. Undantaget gäller i sådana
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situationer då det framstår svårt få den berörde ochatt tagsom
undersökningen skulle komma uppehållas i avvaktan på denatt att

Ärberörde tillfälle det fråga undersökningnärvara.attgavs om en
i 28 kap. § dvs. undersökning det1 mestsom avses en av

integritetskänsliga slaget, fordras dessutom uppehållet skulleatt vara
till väsentligt för utredningen.men

I tredje stycket har intagits bestämmelse polisenen som ger
befogenhet hindra från närvarande vidatt atten person vara en
förrättning det redan från början står klart hans skullenärvaroattom
kunna till skada för utredningen. Undantag får enligt dennavara
bestämmelse det synnerlig vikt för förundersökninggöras ärom av en

allvarligt brott viss inte närvarande vidärett attom en person en
undersökning. framförDet allt i samband med utredningär om en
pågående brottslig verksamhet fördet kan till skadasom vara
utredningen behöva underrätta föreståendeatt en person om en
undersökning. Så kan fallet i samband med utredningt.ex. vara av

narkotikabrott, då s.k. kontrollerade leveranser förekommer. Ettgrovt
exempel förundersökning pågående allvarlig ekonomiskärannat om

brottslighet, då det på grund risken för den misstänkte undan-attav
röjer bevismaterial finnaskan anledning inte underrätta honomatt om

förestående undersökning hans bostad eller kontor.en av
Undantagsreglerna medför viss kan hindrasäven att atten person

vittne vid förrättning, tillhans skullenärvara närvarosom en om vara
för falletsynnerligt utredningen. Så kan exempelvismen vara om

vittnet misstänkt för medbrottslighet. sådana förhållandenUnderär
bör den berörs undersökningen tillfälle tillkallaatt ettsom av ges

vittne.annat
Förutom i de två undantagsfall i paragrafen har dennämns somsom

berörs undersökning ovillkorlig dels självrätt närvaran-atten varaav
de vid förrättningen, dels ha vittne med sig. Det kan dock påpekasett

förrättning kan påden eller hindrar avlägsnasstör ävenatt som en
denna jfr 16 kap. brottsbalken störande förrättning.grund 4 § om av

i nuvarande 28 kap. § första stycket, det vidBestämmelsen 7 attom
förrättningen möjligt skall förrättningsmannennärvara ettom av

trovärdigt vittne, har tagits bort. Om den berörsanmodat ensom av
för sigundersökning inte närvarande vid ingripandet, kan det i ochär

förrättningenlämpligt den polisman skall genomföraatt servara som
till intehan äratt ensam.

företagit undersökningAv fjärde stycket följer den haratt som en
förvaringsut-hus, eller liknande eller slutetett utrymme ettrum avav

någon skall underrätta denhos inte har varit närvarande,somrymme
åtgärden. Underrättelsen skall lämnas det inteberörde genast, omom

syftet med åtgärden. Kravetsärskilda skäl kan motverka attantasav
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skallskall finnasdet särskilda det finnasskäl innebärDetär attnytt.
åtminstone någon konkret det kanomständighet gör att antas attsom
underrättelsen skulle åtgärden. En nyhetmotverka syftet med annan

det får anstå förundersökningen harmed underrättelse också dåär att
avslutats, då polisen skall delgessöker eftert.ex. person somen
stämning eller skall hämtas till förhandling.som

28 kap 15 §

Kroppsvisitation utförs polisman.av en
Kroppsbesiktning enligt utförs9 § första stycket 1 eller 2 av en

polisman, läkare eller fårsjuksköterska. En polisman docken en
inte blodprov. Kroppsbesiktning enligt 9 § första stycket 3 utförsta

läkare.av en
utför eller kroppsbesiktningDen kroppsvisitation får anlitasom

förbiträde det behövs åtgärden skall kunna genomföras.attom
eller kroppsbesiktigasDen skall kroppsvisiteras har rätt attsom

tillkalla det skulle uppehållavittne, inte undersökningen påett om
det skulle till försådant utredningen.sättett att vara men

kroppsbesiktning bör,Kroppsvisitation och det finnsinteom
ochsärskilda däremot, utföras bevittnasskäl av personer av samma

sjukvårdspersonal,undersökte ellerkön den denavsom om som
uppfatta det särskilt integritetskränkandeberörs skulle attsom

kön närvarande. Vid kroppsbesiktningärmotsattpersoner av som
får dockstycket 3 endast sjukvårdspersonal, elleri 9 § förstaavses

denkön undersökte,är närva-samma somannan som av vara
rande.

ändringarmed vissaParagrafen 28nuvarande kap. 13 Demotsvarar
framgårändringarnaskälen för avsnitt 8.2.3. Bestämmel-närmare av

stycket,§ andrakap. 13i nuvarande 28 förrättning ärattomsen som
väsentlig inomhus och i avskiltomfattning skall verkställasav mera

bort. proportionalitetsprincipenhar tagits följerDet emellertidrum, av
tillbörligingripande sådantalltid skall företas på sättatt ett attett

Kroppsbesiktning bör därförhänsyn till den berördes integritet.tas
företas den skallregel inomhus och i avskiltsom om somrurn

kroppsbesiktigas Kroppsvisitation behövermåste sig kläderna.ta av
inte nödvändigtvis fall företasföretas inomhus, bör i ettvartmen
sådant det inte väcker uppmärksamhet.onödigsätt att

första utföraAv och harandra styckena framgår rätt attsomvem
kroppsvisitation innebär detRegleringenoch kroppsbesiktning. att

för utföra åtgärden. Närtydligare närvarande fårän anges vem som
utförsden läkare denneeller sjuksköterska har egetettav ansvaren en

för åtgärden.
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den utförinförts bestämmelsestycket harI tredje attom somen
be-får anlita biträde detkroppsvisitation eller kroppsbesiktning ett om
vadskall genomföras. Dettaför åtgärden kunnahövs motsvararatt

liknandehus, ochgäller vid undersökningarenligt 14 § av rumsom
områden.ochutrymmen

kroppsvisiterasför den skallstycket har införtsfjärdeI rätt som
inte skulletillkalla vittne, detkroppsbesiktigaseller ettatt uppe-om

förtillsådant det skulleundersökningenhålla sätt attett vara men
videnligt § gällerockså vad 14utredningen. Detta motsvarar som

områden.ochoch liknandeundersökningar hus, utrymmenav rum
det vidandra stycket,nuvarande 28 kap. 13 §Bestämmelsen i attom

verkställskroppsbesiktningkroppsvisitation eller änav annansom
anmodatförrättningsmannenmöjligt skallläkare såvitt närvara ett av

för in-föremålbort. Om denvittne, har tagitstrovärdigt ärsom
emellertid iligger dettillkallat något vittne,gripandet inte har eget

vidtill han inteintresse ärpolismannens atteget att ensamse
ingripandet.

vilkenparagraf reglerar iförevarandefemte stycketDet ut-av
kroppsvisitation eller kropps-bevittnafår utföra ellersträckning män

kroppsbe-Kroppsvisitation ochkvinnor vicebesiktning samt versa.av
bevittnasskäl, utföras ochinte finns särskildasiktning bör, det avom

sjukvårds-undersökte ellerdenkön avsamma sompersoner av
särskilt integri-uppfatta detskullepersonal, den berörs somsomom

kvinnlignärvarande.kön Entetskränkande ärmotsattatt personer av
kroppsbesiktningutföra eller bevittnabör således intepolisman aven

innefattarkränkande. Dettauppfatta dethan skulle somomen man,
13 § tredjenuvarande regeln i 28 kap.förhållande till denändring ien

någotdet inte finnsändringrättegångsbalken. Enstycket är attannan
vidkvinnor ochundersökaförbud för tvärtom,absolut män utomatt

kroppsbesiktning, vilkenformenintegritetskränkandeden mest av
sjukvårds-följer endastlagtexten§ första stycket Avi 9 attavses

fårundersöktedenkönpersonal eller är samma somannan som av
fall detkroppsbesiktning. I andranärvarande sådan ärvidvara

integri-särskiltdetundersöks uppfattardenavgörande somsomom
närvarande. Omköntetskränkande ärmotsattatt enpersoner av

undersökasskallgenomföras deninte kanundersökning attutan som
utförs ochdenmöjligt tillså långt detsig, börklär är attsemanav

börsärskilda skälfinnskön. Om detbevittnas person av sammaav en
undersökningen företasemellertid acceptera att person avav enman

fallet,enskildaomständigheterna i detavgörandekön. Det ärmotsatt
fråga hur dendetundersökningbl.a. hur ingripande är somom,

vilka möjlighetersituationen ochundersökning uppfattarberörs av
fall skallsamtligafinna kön. Ipolisen har rättatt manen person av
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undersökningentill vilkenhänsyn proportionalitetsprincipen, enligtta
hänsyn till denskall utföras på medförsvarligtsätt ärett som

undersöktes integritet.

28 16 §kap.

kroppsbesiktigas skyldigskall ellerDen kroppsvisiteras är attsom
Om hanfölja med till den plats där åtgärden skall företas. vägrar

får polisman med honom.taen
såkvarskyldigDen skall kroppsbesiktigas är att stannasom

åtgärden skall kunnanödvändigt förlänge det oundgängliär attgen
Dengenomföras, dock längst timmar. vägrar att stannasomsex

får hållas kvar.kvar

de inskränkningar iinförts bestämmelserI paragrafen har enom
företas för genomföra kropps-rörelsefrihet får att ensompersons

i avsnitt 8.2.4.Paragrafen kommenterasundersökning. närmare
finns§ tredje stycket bestämmelsenuvarande 28 kap. 12I atten om

hållas kvar för ändamålet tillkroppsbesiktigas fårskallden uppsom
skäl,finns synnerliga ytterligare timmar.dettimmar eller, sexsex om

påtill Europakonventionens kravhar med hänsynBestämmelsen
rörelsefrihet,i medborgarnas kompletteratsinskränkningarlagstöd för

befogenhetpolismans medbestämmelsemed att ta en personomen
ellerkroppsvisitation kroppsbesiktning skalltill därden plats genom-
eller kroppsbesiktningkroppsvisitationföras. Om t.ex.en aven

ifrågadär påträffas, följerkan företasintegritetsskäl inte personen av
följaskyldig med till den plats därhanförsta stycket är attatt

polismannenfårhan med honomåtgärden företas. Omskall vägrar ta
dit.

till Europakonventionensockså kravstycket har,andra hänsynI av
rörelsefrihe-iinskränkningargällersåvitt frihetsberövanden och andra

kroppsbesiktigasskallföreskrivits skyldighet för den attten, som
för åtgärdennödvändigtkvar så länge det oundgängligen attärstanna

skyldighetDennaskall kunna genomföras, dock längst timmar.sex
befogenhet medtill polismansligger grund för bestämmelsen attom

hänseendeI dettahållatvång kvar den vägrar att stanna.som
till vad gällerförhållandeinnefattar paragrafen inskränkning i somen

8.2.4. Om detavsnittför ändringen framgårDe skälennärmare avnu.
underkroppsbesiktningmisstänkt förfinns behov hålla kvaratt enav

straffprocessuellaförstanågon längre tid bör i hand reglerna om
skäl förockså finnastorde detfrihetsberövanden tillämpas. Som regel

andra stycket6 §kap.utredningsanhållande enligt 24åtminstone ett
hålla kvarfall då polisen har behovrättegångsbalken i de att enav
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Ärmisstänkt för kroppsbesiktning. förutsättningarna för anhållande
inte uppfyllda medför proportionalitetsprincipen intedet regelatt som

försvarligt hålla kvar någon under så långär tid tolv timmar.att som

28 kap. §17

Brev och andra slutna handlingar påtrajfas i samband med ensom
åtgärd fårenligt detta kapitel efter förordnandeöppnas rätten,av
åklagare förundersökningsledare.eller annan

Paragrafen nuvarande 28 kap. 8 § rättegångsbalken. Denmotsvarar nu
gällande regeln och telegrafförsändelser, handelsböckeratt post-om
och andra enskilda handlingar inte får undersökas har tagitsnärmare
bort avsnitt 9.7.4. proportionalitetsprincipen följer emellertidse Av

handling påträffas polisen inte får undersökas närmareatt en som av
vad försvarligt med hänsyn till syftet med åtgärden.än ärsom

28 18 §kap.

Över åtgärder enligt detta kapitel skall föras protokoll.
protokollet skall framgåAv

har beslutat åtgärden,somvem om. förgrunden beslutet och tiden det har fattats,när
. eller vilka har verkställt beslutet,vem som. åtgärden har riktat sig mot,vem. tidpunkten för verkställigheten samt. vad har förekommit.i övrigtsom. för fråga uppgifterAnsvarig protokoll iupprättas äratt om som

i den har fattat beslutet, och i fråga uppgifter1 omavses som-
i 3 den har för verkställigheten.ansvaretsom avses som-

Den hos vilken undersökning har företagits eller den harsom
kroppsvisiterats eller kroppsbesiktigats har på begäranrätt att
bevis åtgärden.om

nuvarandeParagrafen, kommenteras i avsnitt 8.3, motsvararsom
9 rättegångsbalken.28 kap. §

paragrafen finns föreskrift protokoll skall förasI överattomen
skall ianvändandet tvångsmedel vadsamt tasav om som upp

protokollet. krävas protokollDet kan inte sättsett genast,att menupp
så intedet bör ske möjligt. Protokoll behöver sättassnart uppsom

särskildsärskilt och uppgifterna måste inte heller antecknas på någon
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utfärdat rättsintygblankett. Exempelvis får läkaresorts ett ansesav en
kroppsbesiktning.protokollutgöra överett

ansvarigtvångsmedelsanvändninghar fattat beslut ärDen som om
beslutettiden förochför beslutet dokumenteras och grundenatt att

de faktiskaför beslutetframgår protokollet. Med grunden avsesav
uppgifterförfallet.omständigheterna i det särskilda Ansvaret att
åtgärdenverkställt beslutet,vilka harlämnas eller vemom vem som

i övrigt harvadför verkställighetenriktat sig tidenhar samtmot, som
Somverkställigheten.förförekommit, åvilar den har ansvaretsom

verkställigheten ochförpolismanregel detär somansvararen som
utför kroppsbe-protokoll. En läkaredärför har upprättaatt ett som en

för åtgärden dokumenteras.docksiktning attansvarar
kap. 9 §nuvarande 28stycketBestämmelsen i tredje motsvarar

tvångsmedel intebevisden ändringenandra stycket, med att ett om
brott misstankenuppgift detbehöver innehålla som avser.om

28 19 §kap.

eller får fotografi fingeravtryckhäktad ochanhållenAv den ärsom
liknande Vadåtgärd.också underkastasfårHantas. annan nu

fördet behövs utredning brott,ocksågäller ettsagts omannan, om
fängelse.föreskrivetför vilket är

åtgärd, här meddelasbestämmelserNärmare som avom avses,
regeringen.

14 §nuvarande 28 kap. rättegångsbalken.Paragrafen motsvarar

Övrigt

vilket inte ärBestämmelsen i kap. har avsett att28 15 § tagits bort,
paragraf tordedennainågoninnefatta ändring i sak. Vad sägssom

uttryck i lag.särskiltgälla inte kommit tilldet haräven om
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till ändring i11.2 Förslag lag lagenom om
förfarande förverkad egendom ochmed

hittegods m.m

1§

följer bestämmelser i lag ellerlag gäller,Denna annat avom
författning, egendom somannan

förverkande ellertillfallit grundstaten av
hittegods ellertillfallit enligt lagen 1938:1212. staten om

1974:1065 visst stöldgodstagits i förvar enligt lagen3. om
ellerm.m.

rättegångsbalken.får säljas enligt 27 kap. 27 §

7§

anspråk på egendomrättsinnehavareGör ellerägaren somannan
stöldgods1974:1065 visstförvar stöd lagentagits i med omav

rättegångsbalken,enligt kap. 27§eller får säljas 27m.m. som
polismyndigheten,efter beslutskall den lämnas till honomut av

försålts eller förstörts.den redanom
denförbättrats,eller påegendomen ärHar sättreparerats annat

betalaförsta stycket skyldiganspråk gällande enligtgör attsom
han inomutfår egendomen. Betalarhärför innan hankostnaden

delgivits honom,uppmaning därommånad efter det särskildatten
i denna lag.försäljas i den ordningfår egendomen som anges

8§

förvar med stöd lagentagits iFörsäljning egendom avsomav
enligteller får säljasstöldgods1974:1065 visst m.m. somom

räkning.förrättegångsbalken, skerkap. 27 §27 statens
rättsinnehavareellerförsálts, harHar egendomen ägaren annan

med högre beloppersättning. utgår dock äntill Dennarätt som
skall§ andra stycketfall i 7influtit vid försäljningen. I avsessom

från ersättningen.förbättringen avräknaskostnaden för
efterin till rikspolisstyrelsenersättningAnsökan som,gesom

ersättning.fråganutredning i ärendet,verkställd prövar om

Ändringarna rättegångsbalkeni kap. 27 §följd det 27är atten av
vissai beslag underhar varitföreskrivs egendom tagenatt som

Därvidföreskrifterna i denna lag.säljas enligtförutsättningar får
ellerförbestämmelsergäller också lagens ägarerätt annan somom
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ellerutlämnad till sigtill egendomen få egendomenhar atträtt att
erhålla ersättning.

polislagentill ändring iFörslag11.3 lag om

27 §§25behandlas härbestämmelser i polislagen ärDe omsom -
36 §§34undersökningarkroppsvisitation, 28 32 §§ samt omom --

förebyggandeskyddande ochbefogenheter i densärskildapolisens
ibefogenhetbestämmelse polismansverksamheten. En attom

tillträde tillmyndighethandräckning beredamedsamband Lex. en
rättsligaPolisensdelbetänkande,föreslås i utredningenslokalerolika

med beaktandebestämmelsen bör1993:60.SOU Denbefogenheter
börEfter 36 §i 33framläggsde förslag upptas en nyav som nu

dokumentation,handräckning ochbestämmelserin de somtas omom
delbetänkandet.föreslås iockså

25§

lag kroppsvisitationdenna fårimed vadenlighetI angessom
genomföras.

kroppsvisitationMed avses
påoch bår sigkläder någonundersökning annat somaven

samt
undersökning kroppensingripandemindre yttre.aven

med fårsamband kroppsvisitationpåträffas iEgendom ensom
undersökas.också

definition begreppet kroppsvisitation.intagitsl paragrafen har aven
rättegångsbalken seenligtvad gällerDefinitionen motsvarar som

7.3.3.avsnitt

26§

någonberövapolisman med laga ingriperstödEn attgenomsom
någonsinskränkapånågon eller sättfriheten, avlägsna annat
dennekroppsvisiteraingripandetrörelsefrihet får i anslutning till

skallföremålfarligaandraför ellersäkerhetsskäl att vapenav
ellerhand,kunna tas om

fastställas.identitet skallför hans kunna2. att

avsnittsestycketförsta19§nuvarandeParagrafen motsvarar
§får enligt 25identifieringvisitation förSkyddsvisitation och10.1.1.

samband medpåträffas iegendomomfattastycketandra även som
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visitationen, vilket vad gäller efter 1994 års ändringarmotsvarar som
i rättegångsbalkens regler kroppsvisitation avsnittse 10.1.1.om
Paragrafens lydelse tillhar utredningens terminologi i frågaanpassats

frihetsberövanden och andra inskränkningar i rörelsefriheten.om
Avsikten med ändringen polisman skall ha befogenhetär att en samma

företa bl.a. skyddsvisitation vid alla olika former ingripandenatt av
innefattar inskränkningar i rörelsefriheten SOU 1993:60sesom

129 ff..s.

27§

För söka efter föremål enligt polismyndighetens beslutatt ett som
eller i fall skall omhändertas, får polisman kroppsvisiteraannat en

den beslut omhändertagande riktar sigett samtmotsom om
det finns synnerlig anledning denne in-att anta attannan, om

nehar det eftersökta föremålet.
Kroppsvisitation får endast brådskande fall före-i göras utan

gående beslut polismyndigheten.av
Vad i denna paragraf gäller kroppsvisitation förintesägssom

eftersökande föremål får beslag.itasav som

förevarandeI paragraf har införts bestämmelse kroppsvisita-en ny om
tion för eftersökande körkort eller skallt.ex.av pass, somvapen
omhändertas enligt administrativt beslut. De skälen förnärmareett
bestämmelsen framgår avsnitt 10.l.2.av

första framgårAv stycket kroppsvisitation får genomföras föratt att
eftersöka föremål skall omhändertas enligt polismyndighetensett som
beslut med stöd vapenlagen eller körkortsförordningen. Förstat.ex.av
stycket polisman befogenhet företa kroppsvisitation också iattger en
de fall då han föregående fårbeslut polismyndighetenutan av

föremål. sådant omhändertagande finnsomhänderta Regler iett om
32 § i föreslagnavapenlagen och den utredningen 36 § polislagen.av
Bestämmelsen tillämplig då polisman skall verkställaär även etten
handräckningsuppdrag på begäran någon myndighet.annanav

Om polismyndigheten omhänderta föremål fårhar beslutat ett
kroppsvisitation den beslutet riktar sig denmot, t.ex.avse som som

innehavare eller skall omhändertas. Iär ett ett vapen somav pass
undantagsfall fâr polisen också förordna kroppsvisitation någonavom

eftersöktatillfälligt förvarar dett.ex.annan person, en person som
finns anledningföremålet. I sådant fall krävs det det synnerligett att

eftersökta föremålet påträffas. Om detdet kommer äratt anta att att
fråga situation då polisman föregående beslututanom en en av

fär föremål, fordras också detpolismyndigheten omhänderta attett
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detvisiteras inneharskallanledningfinns synnerlig denanta att som
föremålet.eftersökta

28§

undersökningfår görasdenna lagmed vad ienlighetI som anges
av

förvaringsutrym-slutnaliknandeochhus, samtutrymmenrum
ochmen

inteförvaringsutrymmenallmänt tillgängliga utrymmen, som
tillgängliga.allmäntområden utomhus inte ärslutnaär samt som

undersökning.begreppetdefinitioninnehållerParagrafen aven
rättegångsbalken seenligtgällervadDefinitionen motsvarar som

avsnitt 6. l.

29§

beslutpolismyndighetensenligtföremåleftersökaFör ettatt som
under-får polisman företaomhändertasskallfalleller i annat en

28sökning enligt
28 endasti § får1 görasUndersökning utrymmen avsessomav

omhändertagande riktar sigbesluthos den motett omsom
disponerar ellerhanförvaringsutrymmenoch somav

föremåletsynnerlig anledningfinnsdär det att anta attannars
påträffas.kommer att

får fallstycket endast brådskandeandra ienligtundersökningEn
polismyndigheten.beslutföregåendeföretas utan av
gäller förparagraf inte undersökningviddennaiVad sägssom

beslag.får iföremåleftersökande tassomav

föremåleftersökandeParagrafen, handlar undersökning för avsom om
tidigarebeslut,skall omhändertas enligt administrativt motsvararsom

1.avsnitt 10.2.första stycket polislagen se20 §
genomföras förfårframgår undersökningförsta stycket attAv att
polismyndighetensenligtskall omhändertasföremåleftersöka ett som

i deundersökningföretabefogenhetocksåbeslut. En polisman har att
omhändertafårpolismyndighetenbeslutdå han föregåendefall utan av

i 32 §finnsomhändertagandesådantföremål. Regler t.ex.ett om
polislagen.36 §föreslagnaden utredningenvapenlagen och i av

verkställaskallpolismandåtillämpligvidare ettBestämmelsen är en
myndighet.någonhandräckningsuppdrag på begäran annanav

fårföremålomhändertabeslutatpolismyndigheten harOm ett
omhändertagandebesluthos denundersökning företas ett omsom
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riktar sig och förvaringsutrymmen han disponerar. Under-mot av som
sökning får också företas hos det finns synnerlig anledningannan om

föremålet kommer påträffas. Om frågadet äranta att att om en
situation då polisman föregående beslut polismyndighetenutanen av
får omhänderta föremål, får undersökning företas endast där detett
finns synnerlig anledning det eftersökta föremålet kommeranta att att
påträffas. Detta innefattar ändring eftersom det nuvarande 20 §en av
polislagen följer undersökning särskilda fårvillkor i övrigtatt utan
företas hos föremålets eller innehavare se avsnitt 10.2.1.ägare

30§

En polisman får vidare företa undersökning enligt 28 § för sökaatt
efter en person

enligt polismyndighetens beslut eller skäl skallannatsom av
omhändertas eller frihetenberövas ellerannars

med beslut handräckning.ettsom avses om
Undersökning i 28 § får endastI görasutrymmenav som avses

hos den eftersökte eller
där det finns synnerlig anledning denatt anta attannars

eftersökte kommer påträffas.att
En undersökning enligt andra får endast brådskande fallstycket i

vidtas föregående beslut polismyndigheten.utan av
Vad i denna paragraf gäller vid undersökning förintesägssom

eftersökande den får anhållen eller häktadgripas, ärav som som
i sin skall hämtas till förhör eller inställelse vid dom-utevaro, som
stol.

Paragrafen, handlar undersökning bl.a. för eftersökandesom om av
skall berövas friheten enligt administrativt beslut,personer som

i huvudsak nuvarande 20 första stycket polislagen§ semotsvarar
vidare avsnitt 10.2.1.

bestämmelsen framgår omfattar fall dåAv den samtliga deatt
polismyndigheten eller enskild polisman har befogenhet berövaatten
någon friheten, frihetsberövandet betecknas omhänder-oavsett om
tagande eller, i utlänningslagen, förvarstagande.t.ex.som

Som nyhet har vidare införts bestämmelse undersökningen en om
för eftersökande handräckning.den med beslutettav som avses om

bestämmelse har tidigare föreslagits i delbetänkandet SOUDenna
1993:60 f..250s.

de fallI det ankommer polismyndigheten eller myndighetannan
fatta beslut frihetenskall berövas krävs detatt attatt ettom en person

frihetsberövande har innan beslutar undersökning.beslutats man om
enskild polisman befogenhetOm har omhänderta elleratten en person
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övervägandenarättsligadefriheten,beröva honompå görssättannat
intekrävsfallsådanaIfasttagandet.anslutning till självaregel isom

tillräckligti ställetfrihetsberövande. Det ärbeslutföregåendeett om
friheten.vederbörandesyfte berövaingriper ipolismannen attatt

mellanföretasfårintehusrannsakangällandeiRegeln rätt attom
medförProportionalitetsprincipentagits bort.6.00 haroch21.00kl.

intedå dettidpunktvidgenomförasfårundersökning intedock enatt
omständig-övrigaochsyfteåtgärdenstillmed hänsynförsvarligtär

heter.

3l§

kriminalvårds-frånavvikitnågon hareftersökaFör enatt som
polis-är fårfyrai minstfängelsetilldömtsefter haanstalt enatt

undersöka varjeandra stycket, transport-tillstånd enligtefterman,
plats.vissmedel passerar ensom

meddelasfårundersökningtillTillstånd
förfaraallvarligden avvikne utgördet kanJ. attantas enom

säkerhetriketsförellerhälsaeller samtlivannans
kanavviknedenanledningsärskildfinnsdet att anta att2. om

platsen.komma att passera
vidocksåstyckena gälleroch andrai förstaVad sägssom

sjukvårdsinrättningfrånavvikithareftersökande enperson somen
rättspsykiatrisktvångsvård ellerpsykiatriskgenomgårhandär

detendastfår dock meddelasundersökningtillTillståndvård. om
faraallvarligavvikneden utgörskålsärskildafinns attantaatt en

rikets säkerhet.förellerhälsaellerlivför annans
plats.för vissskall gälla viss tid ochundersökningtillTillstånd

polismyndigheten.tillstånd prövasFrågor avom

Denandra polislagen.20 § stycketnuvarandeParagrafen motsvarar
förförutsättningarnaellerändrad såvitt syftet medgällerinteär
harDäremotviss plats.transportmedelundersökning passerarsomav
5 §28 kap.sättmotsvarandepåbeslutsordningen ändrats som

måste detbestämmelsengällandeEnligt denrättegångsbalken. nu
skallfordonvarjeförbeslut husrannsakanfattas somnyttett om

undersökning transport-innebärlydelsenundersökas. Den att avnya
meddelats.harundersökningtillförst tillståndsedanfår skemedel

antalberöra stortkommatillstånd kan ettsådant attEftersom ett
itillstånd ävenfrågorskalllång tidförhållandevisunderfordon om

skall gällatillståndEttpolismyndigheten.fallbrådskande prövas av
får varjemeddelatstillstånd harviss plats. Närtid ochför viss längsta

detförutsättning ärunderundersökas, attplatsenfordon passerarsom
särskiltproportionalitetsprinciperna, attoch utanmed behovs-förenligt
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beslut undersökning fattas för respektive fordon se avsnittom
10.2.2.

Om den eftersökte har avvikit från kriminalvårdsanstalt fåren
tillstånd till undersökning meddelas förutsättningunder bl.a. detattav

Ärkan han allvarlig fara.utgör det däremotantas att frågaen om en
har avvikit från sjukvårdsinrättning krävs liksomperson som en

tidigare det finns särskilda skäl den avvikneatt att utgöranta att en
allvarlig fara. I båda fallen det de konkretaär omständigheterna i det
enskilda fallet skall ligga till grund för bedömningen densom av om
eftersökte sådan allvarligutgör fara prop. 199091 129 17. Redans.:
den omständigheten har dömts till förhållandevisatt långtetten person
fängelsestraff kan emellertid starkutgöra presumtion för hanatten
kan sådan fara,utgöra medan det kan krävasantas betydligten mer
för det skall kunnaatt intagen för vårdärantas att en person som

sådan fara.utgör
Den ordningen innebär ingen ändring såvitt gäller kravet pånya

dokumentation. Varje ingripande skall följaktligen dokumenteras.

32§

Undersökning i 28 § får görassom avses
där det finns anledning det finns någon haratt anta att som

avlidit eller medvetslös ellerår oförmögen tillkallasom attannars
hjälp eller

det nödvändigt för efterspaningär någon ärom av som
försvunnen, denne kan behöva hjälp ellerantasom

det oundgängligenär nödvändigt för polisen i övrigtom att
skall kunna fullgöra uppgift deni skyddande eller hjälpandeen
verksamheten.

Paragrafen i huvudsak nuvarande 21 § polislagen.motsvarar Bestäm-
melsen i tredje punkten innefattar nyhet. Den avseddär atten
tillämpas i vissa nödsituationer, liknande dem i första ochsom anges
andra punkten förevarande paragraf, då polisen saknar uttryckligav nu
befogenhet bereda sig tillträde till områden ochatt Detutrymmen.
gäller i situationer det finns risk förnär någon kommert.ex. att att
försöka begå självmord och då polisen enligt förarbetena till polislagen
har såväl skyldighet befogenhet ingripa 198384:111prop.attsom

125. Det kan också fråga fall då avliden eller svårts. vara om en
skadad påträffas under sådana förhållanden inte medperson att man
säkerhet kan hans identitetavgöra och därmed inte heller fram
uppgifter hans anhöriga. Polisen kan då behöva bereda sig tillträdeom
till den lägenhet där den avlidne eller skadade kant.ex. ha haftantas
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identitet.hansinformationefterför där sökabostad,sin omatt mer
tredjeenligt denfall polisenandra liknande harochdessaI nya
deteller århustillsig tillträdebefogenhet beredapunkten rum omatt
skyddberedaskunnaskallför någonnödvändigtoundgängligen att

hjälp.eller

34§

allvarligtnågotrisk förföreliggasärskilda skäl attdetOm ansesav
omfattande för-förellereller hälsafara för livinnebärbrott, som

fårviss plats,påförövaskommeregendom,störelse att enenav
dettaskyddberedaelleravvärja brottetsyfte motipolisman att

undersökningsådanplatstill denna göraanslutningi somen
någotellersprängmedel,efter annatsöka§ för28i att vapenavses

föremål,farligt
förplatsenpåbejinner sigoch attkroppsvisitera somenvar

föremålfarligaefter sådanasöka samt
ellereller liknandehus,tillträde tillförbjuda utrymmeett rum

föremålvisstflyttandeförbudmeddelautomhus, motområde avett
vidta någonellerkommunikationsmedelmed vissttrafikeller mot

åtgärd.sådanannan
brådskandeparagraf får endast ii dennaåtgärdEn avsessom

polis-Enpolismyndigheten.beslutföregåendevidtasfall utan av
skallstycket 3åtgärd enligt förstabeslutathar enomsomman
skallomedelbartpolismyndigheten.tilldetanmäla somsnarast

bestå.skallåtgärdenpröva om

tillämplig22 §nuvarande polislagen, ärBestämmelsen, motsvararsom
kommer inträffa. Nubrottallvarligtnågotför attvid risk synesatt

fara iallvarligbrott innebärförriskvidgälla ettbestämmelsen som
Ändringen skallparagrafentillkommit förharhånseenden. attvissa

för-itillämpningdessuttaladesvadmedöverensstämma omsom
avsedd.intesåledessak ärpolislagen, Någon ändring itillarbetena
i förstakroppsvisitationundersökning ochBestämmelserna om

sådanaframgårtydligare atthar så detoch 2 ändratsstycket 1 att
finnsdär detplatsdentillanslutningföretas eller iskallåtgärder

innefattarheller dettabegås. Intebrott kommerrisk för attettatt
gälla.vadtilli i förhållandeändring saknågon ansesnusom
platstill dennaanslutningendast ifår således företasUndersökning

sig påbefinnerdemfår omfatta endastkroppsvisitationoch som
platsen.

villkorpåföretasparagrafenenligtfårKroppsvisitation somsamma
deteftersomändring,innefattarundersökning. Dettagäller för en

kroppsvisitationförrisk för brottallvarlig attgällande krävsenligt rätt
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skall få utföras. Om det finns risk för sådant allvarligt brottett som
i första stycket får följaktligen och befinner sigavses påvar en som

platsen för brottet kroppsvisiteras, dock endast under förutsättning att
det behövs för skall kunna finnaatt eller ochman annatvapen
därigenom avvärja brottet. Proportionalitetsprincipen skall givetvis
också iakttas.

förstaAv stycket följer3 polisman bl.a. får förbjuda tillträdeatt en
till hus, eller liknandeett Den nuvarande föreskriftenutrymme.rum

polisman också får olikaatt avstänga har emellertidom en utrymmen
tagits bort, eftersom polisens åtgärd platsavstänga formatt ären en

tillträdesförbud. Det finns också i 22 § bestämmelseav atten om
polisen fâr område ellerutrymma dvs.ett avlägsna demutrymme,

Ävenlämnavägrar plats har spärrats denna föreskriftsom en som av.
har tagits bort eftersom polisman enligt utredningens tidigareen
förslag skall ha allmän befogenhet avlägsna den försökeratten som

in påtränga område eller i till vilketett tillträde harett utrymme
förbjudits eller lämnavägrar sådant område SOU 1993:60,ettsom

211 f.. Den föreslagna bestämmelsen tillämplig bl.a.är dås.
tillträdesförbud meddelas med stöd förevarande paragraf.av

En åtgärd i denna paragraf får i brådskande fall företassom avses
Åtgärderföregående beslut polismyndigheten.utan enligt förstaav

stycket får3 dock företas endast i avvaktan på polismyndighetens
beslut. Eftersom beslut tillträdesförbud eller förbudett ettom att
färdas med visst kommunikationsmedel kan bli mycket omfattande och
dessutom kan komma bestå under lång tid, skall sådant förbudatt ett

anmälas till polismyndigheten,snarast omedelbart skall prövasom om
åtgärden skall bestå.

35§

En polisman får kroppsvisitera och befinner sig påvar en som en
plats,viss i syfte söka efter föremål ägnadeatt är användasattsom

vid brott liv eller hälsa, det finns särskildmotsom vapen om
anledning sådana föremål skall påträffas ochatt anta detatt om
föreligger överhängande risk för de skall komma till brottsligatt
användning på eller i anslutning till denna plats.

I samband med åtgärd enligt första stycket får polismanen en
också undersöka transportmedel och förvaringsutrymmen harsom
begagnats i första stycket.av personer som avses

Första stycket förevarande paragraf i huvudsak 19 §motsvararav
andra stycket polislagen se avsnitt 10.3.2. Enligt denna bestämmelse
får polisman företa kroppsvisitation det behövs för sökaen attom
efter eller andra farliga föremål ägnade användasär vidvapen attsom
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kanomständigheternatillmed hänsyneller hälsa ochlivbrott mot som
förverkandeFörbrottsbalken.§3förverkade enligt 36 kap.antas

omständigheterunderpåträffatsföremålet harvidarefordras somatt
användning.brottsligtilldet skulle kommabefaraanledning att attgav

förförutsättningarnasåföreslås ändradParagrafen sätt att
förställetilagtexten,direkt ikroppsvisitation engenomanges

skallåtgärdenmedSyftetförverkandebestämmelsen.tillhänvisning
användasägnadeföremålefter ärsöka atttidigareliksom att somvara
med vadöverensstämmelsehälsa. Iliv ellerbrottvid motvapensom

detsådanaomständigheterna är attdessutomgäller krävs attsom nu
användning.brottsligtillskall kommaderisk förfinns att

andrai 19 §bestämmelsennuvarandetill denförarbetenaAv
i vissaendasttillämpasavseddframgår denpolislagen ärstycket attatt

framstårtypisktdär riskensådananämligen settsituationer,speciella
vid våldsbrott.användningtillskall kommatillhyggenför attstorsom

paragrafenframgåruttrycktydligaretillskall kommadettaFör avatt
finnsdetförutsättningunderendastfår företas attkroppsvisitationatt

Uttrycketpåträffas.föremål skallfarligaanledningsärskild attatt anta
finnasskallantingendetinnebärantaanledningsärskild attatt

vissnågondet kanomständigheter gör attantasattkonkreta som
ifarligt föremålsådantsigmedharenskild ett avsessomperson

sådanfall då situationensådantocksåkanparagrafen. Det ett somvara
ellernågonanledningsärskildfinnsdet attantariskfylld attsåär att

föremål.någotsig farligtmedförinågra gruppenpersoner
påsigbefinnerendast dedetvidare ärföljerparagrafen attAv som
fårbegås,kommerbrottkan attdär det ettden plats, attantas som
förfarantillämplig förränhellerinteParagrafen ärkroppsvisiteras.

farligaföröverhängande riskdet finns attså akutblivitbrott har att en
emeller-användning. Det ärbrottsligtillskall kommaföremål senare

till vadförhållandeisaknågon ändring iinnefattaintetid attavsett
deneftersompolislagen,stycketandragäller enligt 19 §nusom

för brottdå riskenförstavsedd tillämpasbestämmelsen attsynes vara
harordningenallmännadenstörningmed allvarligsambandi aven

förpåkalladeåtgärder är attomedelbaraöverhängandesåblivit att
lederordningsstörningeninträffadeeller redanbefaradedenhindra att

sådanaexempel påSomtill skada.kommereller hälsalivtill att
tvåbestämmelsengällande attförarbetena till denisituationer nämns

olikaochplatsallmänpåkonfronterasungdomsgängrivaliserande
ungdomarnavissatroligtdetförekommer gör attprovokationer avsom

förarbetena ärexempel frånEtttillhyggen.på farligabär annat
erfarenhetsmässigtdärfotbollsmatcher,offentliga t.exevenemang,

överhängande.våldrisken för är
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I paragrafens andra stycke har införts bestämmelseen som ger en
polisman befogenhet i samband med åtgärd enligtatt, förstaen
stycket, undersökaäven transportmedel och förvaringsutrymmen som
har begagnats förstai stycket. Av hänvisningenav personer som avses
till första stycket följer åtgärden får företas endast på elleratt i
anslutning till den plats där det kan brott kommerantas att ett att
begås.

Eftersom ingripanden enligt denna paragraf avsedda företasär att
i akuta situationer, måste beslut ingripande kunna fattasom av en
polisman befinner sig på platsen. Om det möjligt bör fråganärsom

ingripande lämpligen förrnan.prövasom av en

36§

Kan det särskilda skäl föreligga överhängande risk förav anses en
brott kommer förövas, fåratt ett polisman, i syfteatt atten

förhindra brottet, tillfälligt omhänderta egendom kan kommasom
till användning vid brottet.

En polisman har beslutat omhändertagande egendomsom om av
skall skyndsamt anmäla det till förman.sin Har omhändertagandet
inte redan upphört skall förmannen omedelbart det skallpröva om
bestå.

Omhändertagen egendom skall återlämnas så det inte finnssnart
skäl för omhändertagandet. Egendomen får dock inte hållas kvar
under längre tid 24 timmar.än

dennaI paragraf har intagits bestämmelse tillfälligt omhänder-en om
tagande egendom i syfte förhindra brott. Paragrafen avseddatt ärav

polisen stöd för bl.a. tillfälligt ifrånatt berusadattge ta en person
hans bilnycklar vid misstanke trafiknykterhetsbrott. Bilnycklar ochom
andra föremål kan enligt paragrafen omhändertas det särskildaom av
skäl föreligga överhängande risk för något brott kommeranses atten

förövas. Det måste därför finnas åtminstone någonatt konkret omstän-
dighet stöd för antagande kan kommaett attsom ger atten person

sig skyldig tillgöra visst brott. Det krävs dessutom omhänder-ett att
tagandet behövs för brottet skall kunna avvärjas eller föratt att en
pågående brottslig handling skall kunna avbrytas.

Paragrafen torde regel aktualiseras i samband med någotsom annat
ingripande Polisen kan bilnycklarnamot rattlåsett.ex. taen person. ur
i samband med berusad grips för rattfylleri.att Man kanen person
också tänka sig polisen omhändertar föremål påträffasatt vidsom en
skyddsvisitation. Om polisman har beslutat omhändertagandeen om
skall han skyndsamt anmäla det till sin förman, omedelbart börsom

omhändertagandetpröva skall bestå.om
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skall kunnabrottomhändertagits förharEgendom ettattsom
förskälfinnslängredet inteåterlämnas såskallavvärjas snart

skallEgendomenefter timmar.dock 24omhändertagandet, senast
denneintefrån vilken dentill denåterlämnasdärvid togs, om

påpekaanledningfinns attDetnågotuttryckligen begär annat.
pådokumenterasskallegendomomhändertagandentillfälliga av

polisingripanden.andramotsvarande sätt som

Övriga ändringar11.4

Övriga följdändringar.endastinnefattarförfattningsförslag
kanvarusmugglingslageniändringenföreslagnadenBeträffande

tulltjänste-varusmugglingslagen§följande. 18anmärkassärskilt ger
egendomeftersökandeförbefogenhetpolismanoch somatt avman

företa hus-förordnandeförverkad,lagenenligtkan utanantas vara
irättegångsbalken28 kap. 3 §i samtlägenhetirannsakan avsessom

enligttulltjänstemanövrigt haruthus. Iochupplagsbodarmagasin,
enligthusrannsakanföretabefogenhetbestämmelsen att somsamma

polisman.tillkommerrättegångsbalken
befogen-rättegångsbalken polisman3 §kap.i28Bestämmelsen ger

till-i allmänthusrannsakanföretaförutsättningarvissaunderhet att
förslagutredningenstillhåll. Enligts.k.igängliga samtutrymmen
avsnitti utgå sehusrannsakan tillhållreglernasärskildaskall de om

skall haföreslagit polismanvidarehar attUtredningen6.1.4.
i allmäntundersökningförordnande företabefogenhet även utanatt

andra18 §första Av12 § stycket.28 kap.tillgängliga utrymmen
till-befogenhetföljervarusmugglingslagen attmeningen samma

hänvisningen isärskildaDentulltjänsteman. varusmugg-kommer
utgå.därförkanrättegångsbalkenkap. §till 28 3lingslagen
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