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Sammanfattning

Uppdraget

omfattaarbeteutredningensskallutredningendirektiven förEnligt
användningen isåvälövervakningskameror,användningpolisens av

polisenövrigt. Medipolisens verksamhetibrottsutredande syfte som
och denSäkerhetspolisen öppnabådesammanhangi dettaavses

kameraanvändning, dvs.omfattaskall dessutomArbetetpolisen. annan
övervak-1990:484i lagenreglernaskall görasöversyn omaven

övervaknings-användapolisensFrågan rättningskameror attomm.m.
skall enligtbrottallvarligareförundersökning rörvidkameror som

utred-sistnämnda delenförtur. Denmedbehandlasdirektiven av
delbetänkande.i dettaredovisasuppdragningens

Bakgrund m.m.

andraTV-kameror,övervakningskameroranvändningPolisens av
utrustningdärmed jämförbarochinstrumentoptisk-elektroniska som

föranvändasplatsen, kanmanövrerasså de, attär utanattuppsatta
övervakningskamerorf.n. lagenomfattaspersonövervakning av om

behöverundantag,begränsademed vissapolisen,innebärDet attm.m.
såövervakningskameralänsstyrelsen förtillstånd sättaatt enuppav

Någottillträde.harallmänhetenditplatskan riktasden motatt en
platser.andrariktaskamerandäremot intebehövs mottillstånd om

Även upplysningdock utrust-tillstånd inte behövs, krävs att omom
verksamtnågotskyltning ellertydlig annatningen lämnas genom

finnsdetbl.a.upplysningsplikten,får frånmedgesUndantag omsätt.
för det.skälsynnerliga

präglasövervakningskameroranvändningpolisensEftersom avav
innebärfunktion,sinfyllaförmåste ske doltmånga falliden attatt

användatillhänvisadhuvudsakligenpolisen i dag är attsagdadet att
kameraanvändning ärDennahandmanövrerade TV-kameror.dolda

finns detavsnitt 3beskrivs ioreglerad. Somhelt närmarenämligen
denBl.a.arbetsmetod. ärsådanmedolägenheterraddock enen

kostnadskrävande.ochpersonal-mycket
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bakgrundMot härav och då utredningen avsnitt funnitse 4.5 att
det både inom Säkerhetspolisen och den polisen finns behovöppna ett

dolda övervakningskameror, föreslås i betänkandet lagstiftningav en
polisen använda sådanarätt kameror vid förundersökningattsom ger

vissa brott. Det betonas samtidigt med hänsyn till den personli-att,av
integriteten, vissa bestämda måste för användningen.gränser sättasga
Utredningens förslag innebär tvångsmedel, benämntatt ett nytt

särskild användning övervakningskamera, införs. Med över-av
vakningskamera detsamma i lagen övervakningskameroravses som om

Eftersom ofrånkomligtdet tvângsmedletär användningattm.m. en av
kan medföra betydande integritetskränkningar det angeläget detär att
finns garantier för otillbörligt intrång i enskildas personligaatt
integritet motverkas. När det gäller förrisken integritetsintrång i
samband med särskild användning övervakningskamera ut-av anser
redningen se avsnitt tvângsmedlet4. l kan jämföras med hemligatt
teleavlyssning. Den reglering utredningen föreslår motsvararsom
därför i huvudsak vad gäller för hemlig teleavlyssning.som

Tillämpningsområdet

utredningens förslagEnligt skall särskild användning övervaknings-av
få ske vid förundersökningkamera angående förbrott vilket inte är

föreskrivet lindrigare straff fängelse år,i två vid förundersökningän
angående vissa i 1 § lagen 1952:98 med särskilda bestämmelser om
tvångsmedel i vissa brottmål intagna brott rikets säkerhet ellerrörsom

allmänfarlig det för brottet föreskrivetär även ärnaturav om-
lindrigare straff fängelse i två år förberedelsevid försök,än samt-

stämpling tilleller brott har sådan gärningnämnts, ärsom nu om
belagd med straff. Se avsnitt 4.4.

Särskild användning övervakningskamera får enligt förslaget skeav
någon skäligenendast misstänkt för brottet, åtgärdenär ärom om av

synnerlig vikt för utredningen skälen för åtgärden uppvägersamt om
intrång i övrigtdet eller åtgärden innebär för den misstänktemen som

Åtgärdenför något motståendeeller intresse. får vidare endastannat
plats där den misstänkte kan komma uppehålla sig. Seantas attavse

ochavsnitten 4.2 4.3.

Förfarandet

likhet med vad gäller för hemlig teleavlyssning skall särskildI som
användning övervakningskamera ansökanprövas rättenav av av
åklagaren. Tillstånd skall meddelas för viss tid vissgälla och plats.att

får inte bestämmas längre nödvändigt får överstigaTiden och inteän
månad från för finns fördagen beslutet. Om det inte längre skälen



SOU 1995:66 Sammanfattning

beslutet skall åklagaren eller omedelbarträtten häva beslutet. Endast
särskild användning övervakningskamera sker med stödom av av

bestämmelserna i 1952 års lag med särskilda bestämmelser om
tvångsmedel i vissa brottmål eller 1988 års lag förfarandet hosom
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
eller krigsfara får åklagaren fatta interimistiskt beslutettm.m. om an-
vändning tvångsmedlet. Ett beslut åklagaren skall ofördröjligenav av
skriftligen anmälas till harrätten, skyndsamt ärendet tillatt tasom upp
prövning. Se avsnitten 4.6 och 4.7.

Granskning och bevarande bilderupptagnaav

Enligt utredningens förslag särskildär användning övervaknings-av
kamera alltid förenad med bevara och behandlarätt att upptagnaen
bilder. Granskningen bildmaterialet, får ske endastav som av en
begränsad krets, skall ske möjligt. Eftersom det angelägetärsnarast

bildmaterialet inte bevaras i utsträckningstörre och underatt längre
tid nödvändigt, föreskrivs bildmaterialet,än i de delar detatt är av
betydelse för utredningen, får bevaras till dess förundersökningen har
nedlagts eller avslutats eller, åtal väckts, målet har avgjortsom
slutligt. Det skall därefter förstöras. Se avsnitt 4.8.

Lagteknisk lösning

skälAv redovisas i avsnitt 4.9 utredningen lagstiftningensom attanser
tills vidare bör ha begränsad giltighetstid. Utredningen förordaren att
giltighetstiden begränsas till är.ett

Lagtekniskt har utredningen valt in bestämmelsernaatt ta om
särskild användning övervakningskamera i särskild lag, lagav en om
särskild användning övervakningskameror, Den föreslagnaav m.m.
lagstiftningen kommer uttömmande användningen doldaregleraatt av
övervakningskameror vid förundersökning. Utredningens förslag
innebär vidare ändringar i 1952 års lag särskildamed bestämmelser

tvångsmedel i vissa brottmål, i 1988 lag förfarandetårs hosom om
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
eller krigsfara och i lagen övervakningskamerorm.m. om m.m.

Parlamentarisk kontroll

Utredningen föreslår vidare tillämpningen bestämmelsernaatt av om
särskild användning övervakningskamera bör underkastadav vara en
årlig parlamentarisk kontroll avsnittse 4.10 skersättsamma som
vid hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning.
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Författningsförslag

tilll Förslag
1995:000Lag särskild användning över-om av

vakningskameror, m.m.

föreskrivsHärigenom följande.

§ Särskild användning1 övervakningskamera innebär TV-attav
kameror, optisk-elektroniskaandra instrument eller därmed jämförbar
utrustning, platsen ochmanövreras upplysningattutan utan att om
utrustningen lämnas, används för personövervakning vid förundersök-

ning.

2 § Särskild användning övervakningskamera får ske vid förunder-av
sökning angående

brott för vilket inte föreskrivet lindrigareär straff fängelse iän
två år eller

försök, förberedelse eller stämpling2. till sådant brott, sådanom
belagd med straff.gärning är

3 § Särskild användning övervakningskamera får ske endastav om
någon skäligen misstänkt förär brottet, ’
åtgärden2. synnerlig vikt utredningenförär samtav

förskälen åtgärden intrång eller i övrigtdetuppväger men som
åtgärden innebär för den misstänkte någotför motståendeeller annat
intresse.

Åtgärden får endast sådan misstänkteplats där den kan antasavse
komma uppehålla sig.att

Frågor särskild4 § användning övervakningskamera prövasom av av
ansökan åklagaren. fråga laga domstol tillämpas 19Irätten av om
förstakap. 12 § stycket rättegångsbalken.

Tillstånd skall meddelas gälla för tid och viss Tidenviss plats.att
får inte bestämmas längre nödvändigt och får inte överstigaän en
månad från dagen för beslutet.
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finnsOm det inte längre skäl för5 § beslut särskild användningett om
övervakningskamera, skall åklagaren eller omedelbart hävarättenav

beslutet.

upptagning har gjorts vid användning6 § En särskild över-som av
vakningskamera skall granskas möjligt. frågaI sådansnarast om

tillämpasgranskning 27 kap. 12 § första rättegångsbalken.stycket
Upptagningar skall, i de delar de betydelse från utrednings-är av

synpunkt; bevaras till dess förundersökningen har nedlagts eller
avslutats eller, åtal väckts, målet har avgjorts slutligt. De skallom
därefter förstöras.

7§ I fråga överklagande beslut enligt denna lagrättensom av
tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken överklagandeom av

brottmål angående åtgärd i 25-28beslut i kap.rättens som avses
balk.samma

i kraft och till och med den.....lag träder den gällerDenna
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2 Förslag till

Lag ändring i lagen 1952:98 med särskildaom

bestämmelser tvångsmedel vissai brottmålom

Härigenom föreskrivs 5§ lagen l952:98 med särskildaatt be-
stämmelser tvångsmedel i vissa brottmål skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

Tillstånd enligt 27 kap. Tillståndrätte- enligt 27 kap. rätte-
gångsbalken till hemlig teleav- gångsbalken till hemlig teleav-
lyssning eller hemlig teleöver- lyssning eller hemlig teleöver-
vakning får meddelas, även vakning får meddelas, ävenom om
brottet inte omfattas 27 kap. brottet inte omfattas 27 kap.av av
18 eller 19 § rättegångsbalken. 18 eller 19 § rättegångsbalken.

Tillstånd till särskild använd-
ning övervakningskamera fårav
meddelas enligt lagen 1995
:000 särskild användningom

övervakningskameror,av m. m.,
även brottet inte omfattasom av
2 § i den lagen.

Kan det befaras inhämtan- Kan det befarasatt inhämtan-att
de tillstånd till hemligrättens de tillstånd tillrättens hemligav av
teleavlyssning eller hemlig tele- teleavlyssning, hemlig teleöver-
övervakning skulle medföra ellervakning särskild använd-
sådan fördröjning eller ning övervakningskameraannan av
olägenhet, är väsentlig skulle medföra sådan fördröj-som av
betydelse för utredningen, får ellerning olägenhet,annan som
tillstånd till åtgärden väsentlig betydelse förärges av av
åklagaren. utredningen, får tillstånd till åt-

åklagaren.gärden ges av

Denna lag träder i kraft den
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tillFörslag3

förfarandet1988:97ändring i lagenLag omom
ochförvaltningsmyndigheternakommunerna,hos

krigsfarakrig ellerunderdomstolarna m.m.

förfarandet hos1988:97lagen28 §föreskrivsHärigenom att om
krigunderdomstolarnaochförvaltningsmyndigheternakommunerna,

lydelse.följandeskali hakrigsfaraeller m.m.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

inhämtandebefarasdetKaninhämtande attbefarasdetKan att
hemligtillstånd tillhemlig rättenstilltillståndrättens avav
hemligellerteleavlyssninghemligellerteleavlyssning

27 kap.enligtteleövervakning27 kap.enligtteleövervakning
rättegångsbalken,19 §eller18rättegångsbalken19 §eller18

försändelsekvarhållandeförsändel-kvarhållandeeller avav
rättegångs-§9kap.enligt 27rättegångs-9 §kap.enligt 27se

användningsärskildellerbalkensådanmedföraskullebalken
enligtövervakningskameraolägen-ellerfördröjning avannan

särskild1995:000betydel- lagenväsentlighet är omavsom
övervaknings-användningåtgärdenfårutredningen,för avse

medföraskullefråga kameror,Iåklagaren.beslutas m.m.av
ellerfördröjningsådanförsändelsekvarhållande annanavom

väsentligolägenhet ärrättegångs-9 §27 kap.enligt avsom
fårutredningen,förbetydelsebe-åtgärdenfår ävenbalken

åklagaren.beslutasåtgärdenundersökningsledaren.slutas avav
kvarhållandefrågatredje Ii avAnmälan omavsessom

9 §kap.enligt 27försändelseparagraf skallnämndastycket
åtgärdenfårrättegångsbalkenfattathardenhosgöras som

undersöknings-beslutasskall ävenDenne prövabeslutet. av
iAnmälanledaren.beslagsfrågan. avsessom

paragrafnämndastyckettredje
hardenhosskall göras som

skallDennebeslutet.fattat
beslagsfrågan.pröva

undersökningsledarenOmundersökningsledarenOm
meddelatharåklagaren ettellermeddelatharåklagareneller ett

styck-förstamed stödbeslutstyck-andrastödmedbeslut avav
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

hosskall det anmälasskall det anmälas hos genastgenast et,et,
Anmälan skallskallAnmälan rätten.rätten. varavara

innehålla skälenskriftlig ochoch innehålla skälenskriftlig
skallför beslutet. Rättenbeslutet. skall prövaför Rätten pröva

snabbt.ärendet Ansersnabbt. rättenärendet Anser rätten attatt
bestå, skallinte bör detbör bestå, skall det beslutetbeslutet inte

upphävas.upphävas.

träder i kraft denlagDenna
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till4 Förslag
ändring i 1990:484lagenLag om om

övervakningskameror m.m.

föreskrivs § övervaknings-Härigenom lagen 1990:4841att om
skall ha följande lydelse.kameror m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

övervakningskameror i denna lag TV-kameror, andraMed avses
optisk-elektroniska instrument därmed jämförbara utrustningaroch

så de, på platsen, kanär manövrerasuppsatta att utan att an-som
för personövervakning. Vad i lagenvändas sägs över-omsom

för tekniskavakningskameror gäller i tillämpliga delar även separata
för behandla eller bevaraanordningar avsedda användasär att attsom

övervakningskamera.bilder tassom upp av en
lagen 1995:000I sär-om

övervak-skild användning av
finns be-ningskameror, m.m.

användningenstämmelser avom
fallövervakningskamera i vissa

.

lag träder i kraft denDenna
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1 Utredningsuppdraget m.m.

Utredningens direktiv Dir. 1995:18 innebär uppdrag utredaett att
frågor användningen övervakningskameror. Enligt direktivenom av
skall utredningen bl.a. särskilt fråganöverväga utvidgad förrättom en
polisen, varmed både Säkerhetspolisen och den polisen,öppnaavses

använda övervakningskameror. Utredningensatt ställningstaganden
skall omfatta såväl användningen övervakningskameror i brottsutre-av
dande syfte i polisens verksamhet i övrigt.som

Direktiven i sin helhet framgår bilaga.av
direktivenI det angelägetsägs är skapa förutsättningaratt att snarast

för polisen skall kunna använda dolda fjärnnanövreradeatt över-
vakningskameror vid utredning allvarligare brott. Utredningen börav
därför, det vidare i direktiven,sägs i delbetänkande den 1ett senast
juli 1995 redovisa sina förslag till den lagstiftning i avvaktansom -
på den genomgripande krävs föröversynen detta. Denna delmer av-
utredningens uppdrag redovisas i detta delbetänkande.

Representanter för utredningen har haft överläggningar med
företrädare för Säkerhetspolisen.

Det skall hittillsvarandedet utredningsarbetetsägas har bedrivitsatt
inom mycket tidsramar. inleddesArbetetsnäva den 1 1995 ochmars
utredningen har således haft knappt fyra månader sig arbetaatt
fram det förslag presenteras.som nu

sitt fortsattaI arbete kommer utredningen göra översynatt en av
lagen 1990:484 övervakningskameror Enligt direktivenom m.m.
skall arbetet avslutat före utgången maj månad 1996.vara av
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2 Bakgrund

2.1 Gällande rätt

2.1.1 Lagen 1990:484 övervakningskamerorom m.m.

Lagen 1990:484 övervakningskameror trädde i kraft denom m.m.
juli1 1990 och då lagen 1977:20 TV-övervakning.ersatte om
Lagen TV-övervakning tillkom för förstärka den enskildesattom

skydd integritetskränkningar i samband medmot övervakning och
bevakning med TV-apparatur. I lagen föreskrevs det krävdes till-att
stånd för bruka övervakningskameraatt anbringad såen attsom var
den kunde riktas plats upplåten för ellermot utnyttja-som var annars
des allmänheten. Lagen föreskrev vidare den brukadeav att som en
övervakningskamera skulle upplysa detta verksamt sätt.ettom
Lagen tillämplig i allt brukande fjärrstyrdastort settvar av
övervakningskameror och innebar för polisens del inte längreatt man
fick lov använda dolda fjärrstyrda övervakningskameroratt i sin
brottsutredande verksamhet.

Lagen övervakningskameror gäller i likhet före-medom m.m.
gångaren all användning övervakningskameror och reglerar såledesav

polisens hanteringäven denna Den lagen har ocksåapparatur.av nya
bibehållit med upplysnings- tillståndspliktochsystemet och innebär för
polisens del förbudet använda dolda tjärrmanövreradeatt mot att
övervakningskameror vid förundersökning finns kvar.en

Lagen inleds med legaldefinition begreppet övervaknings-en av
kamera 1 §. Enligt definitionen med övervakningskameror TV-avses
kameror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara
utrustningar såär de, på platsen,manövrerasuppsatta att utan attsom
kan användas för personövervakning. Definitionen begreppetav
övervakningskamera har gjorts betydligt vidare än motsvarande
bestämmelse i lagen TV-övervakning innebäroch lagstiftningenattom

till den tekniska utvecklingen. När detanpassats gäller sättet att
instrumentetmanövrera gäller i likhet tidigaremed reglering att en

övervakningskamera för omfattas lagen inte på denatt manövrerasav
plats där den finns. Med uttrycket manövrera menas en mera
fortlöpande hantering kameran. någonAtt kameran i funktionsätterav
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mening. En kameralagensden iinnebär inte manövreras somatt
föremål förhellerintemed inbyggd automatikfungerar varaanses

kamerainnebärDet40.1989902119manövrering prop. att ens.
automatikinbyggdhjälpmedoch sedan lämnassätts att avsom

tjuvgömma inteexempelvismed bevakningsambandi ansesenav
lagensdärmedomfattaspå platsen kameranmanövrerad och av

bestämmelser.
tillämpligagäller iövervakningskamerori lagenVad sägs omsom

avseddaanordningartekniska ärför attdelar även somseparata
bilder över-eller bevaraför behandlaanvändas tas upp av enatt som

vakningskamera.
skallövervakningskamerorgenerellt kravuppställslagenI attett

integritetpersonligatill enskildastillbörlig hänsynmedanvändas
användningallunderstrykabestämmelsenmedSyftet är2 §. attatt

integritetsinträng ochförriskerkan innebäraövervakningskamerorav
allmäntoch medanvändas underdärför skall ettansvarapparaturenatt

medmänniskan.tillhänsynstagande
skallövervakningskameraupplysningföreskriverLagen att enom

verksamteller på något sättskyltningtydliglämnas annatgenom
övervakningskamerorförupplysningspliktenfrån görsUndantag3 §.

enligtområdeanläggning ellerskyddtillanvänds ett somav ensom
samhällsviktigaförskydd1990:217§ lageneller 54 § 2-5 an-om

övervak-förskyddsobjektförklarats utgöra samtläggningar m.m.
automatiskvidpolismyndighetanvändsningskamera av ensom
syftet medförhar gjortsDessa undantaghastighetsövervakning. att

dessapåpekasskall motverkas. kanDetinteövervakningen att
fårLänsstyrelsenfrånundantagna tillståndskravet.kameror äräven
detupplysningsplikten,medge undantag frånfalli andradessutom om
tillspecialmotiveringenenligtskallskälsynnerligafinns för det. Det

finnsundantagssituationer där detfråga ettbestämmelsen vara om
behövaövervakningskamerabehov använda attstarkt utanattav en

till allmändär hänsynenfallden. bl.a.informera Härom avses
övervakningvidsåsomgällande,särskiltsäkerhetordning och siggör

vissasammankomster,internationellalandet anordnadehär iav
43.198990:119prop.liknandestatsbesök och s.arrangemang

förövervakningskameraanvändakrävs tillståndEnligt lagen att en
ditplatsriktasden kansåskallkameran motatt enuppsattatt vara

deninnebärRegleringen§.har tillträde 4 attallmänheten som
på detdennafårinte sättaövervakningskameradisponerar över uppen

användatillståndha fåttförstangivnaparagrafen atti sättet attutan
däremotspelaranvändssedankameranfråga. Huruvidaikameran

tillträdeharallmänhetenditMed platsroll. uttrycketingen avses
platser platserallafrekventerabrukarallmänheten utanbarainte som

vidaredärmedtillträde. Begreppet äröverhuvud harallmänhetendit
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begreppet allmän plats i straffrättslig mening och omfattarän t.ex.
områden i allmänheten kan ha tillträde till.även sägasnaturen som

Som exempel på platser dit inte tillträdeallmänheten normalt har
i lagens förarbeten i flerfamiljshus,nämns utrymmengemensamma

i affärer, till vilka endastvaruhus och bankersamt utrymmen
har tillträdepersonalen 198990: 19 17 och 44.prop. l s.

gjorts från förI lagen har undantag tillståndskravet kameror som
används vid bevakning skyddsobjekt vid automatisk hastighets-ochav
övervakning för s.k. dvs. kamerorTV-backspeglar,samt som av
trafiksäkerhetsskäl föreller säkerheten i arbetsmiljön är uppsatta
fordon, maskiner liknande för förareneller för förbättra sikten elleratt
användaren.

Polismyndigheter och räddningsledare enligt räddningstjänstlagen
har dessutom under högst dagar ha övervakningskameror14rätt att

tillstånd under förutsättning användning kameranuppsatta utan att av
oundgängligen nödvändig vid olyckshändelse eller överhängandeär

fara för sådan eller för upprätthålla allmän ordning ochatten
nödfallsliknande situationer finnssäkerhet. Bestämmelsen där detavser

uppenbart behov använda övervakningskameror. Dessaett attav
emellertid inte undantagna från upplysningsplikten.kameror är

den instans tillstånd §.Länsstyrelsen ärenden 7är prövarsom om
förutsättning för tillstånd skall beviljasEn grundläggande äratt ett att

ha befogat intresse få användasökanden kan över-ett attanses av
detta intresse likaväl tillgodosesvakningskameran och inte kanatt

befogat intresse innebärnågot 5 §. Kravetsätt attannat en
allmänt road teknik och därför vill användaärrent enperson som av

anför bekvämlighetsskäl inte fåsådan kamera eller kansom rena
tillstånd. gäller i illojalaDetsamma högre grad ansökan harän om

direkt befogat intresseeller illegitima syften. krävsFöreligger det ett
Är syftetdetta inte likaväl kan tillgodoses på något sätt.att annat t.ex.

det framgåmed övervakningskameran förhindra stöld skall attatt
sig för omständligaandra låsa in alltegendomen,sätt, t.ex. att ter

eller kostsamma 198990:1l9 45prop. 21,s.
uppfylld skall tillståndOm den grundläggande förutsättningen är

information förmedlas kameran ochmeddelas den kanom genomsom
komma förenasden behandla eller bevara bilder kanrätt att attsom

för enskildastillståndet betydelsemed kan ringaantas vara av
utrustning skallpersonliga integritet med hänsyn till den som

område och övriga omständigheter.användas, det skall övervakassom
detbildupptagningen förhållanden i praktikenNär sker under görsom

svårt identifiera komma berörasmycket kan attatt avpersoner som
övervakningen fåtal skulle kommaeller endastnär attett personer

godtagit den eller godaberöras övervakningen och dessaav
den risken förgrunder kan inte ha någon invändningantas mot anses
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integritetsintrång förhållandet dånormalt liten. Detta kanvara vara
områdebildupptagning sker litet och föga frekventerat eller närettav

upptagningen sker på långt håll zoomningsmöjligheter. Avutan
förarbetena till framgår bl.a. affärslokaler inom detalj-lagen att

anslutning till allmännahandeln, och banklokaler områden ipost- samt
kommunikationsmedel såsom väntsalar, biljetthallar och perronger

exempel där risken för integritetsintrång kanplatserutgör antas
liten. förutsättning för skall denna bedömningEn ärgöraattvara man

övervakning och intedock utrustningen endast medger allmänatt en
för-tillåter närbilder eller närgången granskning. Detannan mera

hållandet bevakningsområdet hör till den uppräknade kategorinatt
därhindrar inte det inom sådant område kan finnas platserettatt

integritetsintrång i anslut-risken för såsomär större t.ex. utrymmen
klädaffärertill kundtoaletter i affärslokaler eller provhytter ining

46 ff.1989902119prop. s.
före-integritetsintrånget inte kan ringa betydelseNär antas vara av

tillstånd endast får meddelas intressetskriver lagen attatt avom
såändamålet med övervakningen starkttillgodose det avsedda är att

enskildasföreträde framför intressetdet skall värnaattges av
intresseavvägningfall skall alltsåpersonliga integritet. I dessa görasen

förarbeten några exempelinnan tillstånd meddelas. I lagens ges
ringa. Ditintegritetsintrång inte kanområden där risken för antas vara

trafik såsomområden används för allmänräknas bl.a. gator,som
områden ochbroar och trafikkarusellerallmänna tunnlar,vägar, samt

deför någonlokaler brukar användas allmänheten utövaatt avavsom
regeringsformenrättigheter i prop.grundläggande fri- och som anges

198990:ll9 47.s.
sökandenövervakningskamera får,tillstånd användaEtt att en om
behandlabehov förenas medsärskilda skäl har detta, rätt attavav

få sådantagits medeller bevara bilder kameran. För att ensom
integritetsintrång litenvidare risken förinspelningsrätt krävs äratt

olyckorför förebygga brott, förhindraanvändseller kameran attatt
ändamål Bankerjämförligt 6 §.tillgodose något därmedeller annat

beroendeexempel användare kani förarbetena som varasomanges
övervakningen inteinträffade förfå bilder rånbevara attatt avav

förlora sitt syfte.skall
med villkor. Ettförena tillståndlänsstyrelsenLagen rätt att ettger

övervak-föreskrifter hursåledes alltid innehållatillstånd skall om
föreskrifter hurkanskall ordnas. Länsstyrelsenningen även omge

bilder skallskall ske, hurupplysningen kameran upptagnaom
betydelseförhållanden harandrabehandlas och bevaras samt somom

Länsstyrelsen kanpersonliga integritet.för skydda enskildas ävenatt
tillståndet 10 §.tidsbegränsa
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Polisiär övervakningskameror2.1.2 användning av

användas2.1.2.1 Hur får Övervakningskameran

Även omfattas lagenpolisens användning övervakningskamerorav av
tillstånds-övervakningskameror innebär ochDetta attom m.m.

upplysningsplikten gäller för polisens verksamhet. Polisensäven
användning vid automatisk hastighetsövervakning dockkamera ärav

föreskrifter från både tillståndspliktenligt särskilda i lagen undantagen
och 4 § första stycket 3.och upplysningsplikt 3 § andra stycket

saknar polisen i princip möjligheterdetta undantagFörutom att
användningövervakningskameror. Eftersom polisensanvända dolda

den i många fall måsteövervakningskameror präglas attav varaav
funktion, polisen i dag huvud-hemlig för fylla sin innebär det attatt

till använda handmanövrerade TV-kameror.sakligen hänvisadär att
oreglerad.metod heltDenna är

övervakningskameror dock viss möjlighetLagen m.m. ger enom
använda dolda övervakningskameror.för polisen och andra att

enligt § tredje medge undantagfår nämligen 3 stycketLänsstyrelsen
förupplysningsplikten det finns synnerliga skäl det. Detfrån angesom

198990: 19 43 det härvid skallförarbeten prop. 1i lagens atts. vara
undantagssituationer det finns starkt behovdärfråga ett attavom

behöva informera den.övervakningskameraanvända utan att omen
proposition tillenligt anförda bl.a. fall där hänsynenDärmed avses

sig särskilt vidoch säkerhet gällande,allmän ordning gör över-t.ex.
anordnade internationella sammankomster,vakning här i landetav

liknandevissa statsbesök ochutländska arrangemang.
april sådanai dom den 14 1994Regeringsrätten har prövat om

övervaknings-synnerliga skäl i tredje stycket lagen3 § omsom avses
RÅ dagref 33. Sammakameror för handen 1994m.m. var

utgång.avgjordes ytterligare mål medtre samma
följande.måletOmständigheterna i det refererade var

ÄlvsborgsLänsstyrelsen i länStormarknad ansökteOBS hos om
övervakning brödavdel-fördels tillstånd använda TV-kameraatt aven

upplysningsplikten.fråni livsmedelsbutik dels undantagningen ochen
butiker medföljande. Ett antalBakgrunden till ansökan i huvudsakvar

Anmälningar hadesabotage.brödavdelning i Borås hade förutsatts
påträffats ifrämmande föremål hadegjorts i 53 fall matvarorattom

sammanlagt 1,8 milj. kr.utpressning, omfattadeoch i två fall somom
affärsidkaremottagits196 brev med hotelser hadeSammanlagt av
sina anställ-grund hot slutatm.fl. och i några fall hade anställda av

ningar.
iÄlvsborgs Stormarknad tillståndmeddelade OBSLänsstyrelsen län

brödavdel-för övervakningövervakningskameraanvändaatt aven
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ningen i livsmedelsbutik i Borås. Tillståndet förenades med rätt atten
spela in bilder föreskrev länsstyrelsen vissa särskilda villkor.samt
Länsstyrelsen medgav vidare med stöd 3 § tredje stycket lagenav om
övervakningskameror undantag från upplysningsplikten.m.m.

Justitiekanslern överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att
tillståndet använda övervakningskameran skulle tidsbegränsasatt
visst och det skulle åligga tillståndshavaren upplysasätt att att
allmänheten övervakningen anslag.om genom

OBS Stormarknad ansåg överklagandet skulle avslås såvittatt
gällde yrkandet tillståndet skulle gälla med upplysningspliktatt men
hade föringet erinra i och sig tillståndet tidsbegränsades.att mot att

ÄlvsborgsLänsstyrelsen i län och Polismyndigheten i Borås yttrade
sig och därvid föruttryck inställning bolaget i frågagav samma som

upplysningsplikten.om
Polismyndigheten anförde i sitt följande.yttrande bl.a. Länsstyrel-

har i fyra ärenden meddelat tillstånd för detaljhandelsbutiker attsen
bruka övervakningskamera för övervakning brödavdelningarna iav
butikerna. Syftet installeramed övervakningskameror har varitatt att

förebyggauppdaga och brott. Utredning pågår i Borås polisdistrikt
angående utpressning spridande gift och smitta m.fl.samtgrov av

myndighetens bedömning situationenbrott. Det den uppkomnaär att
undantagskaraktär och bl.a. till allmän ordninghänsynen ochär attav

säkerhet sig så starkt gällande i fall synnerliga skäl fårdettagör att
föreligga medge undantag från upplysningsplikten.attanses

Göteborg yttrade i sin dom bl.a. följande. FråganKammarrätten i
föreliggande situationi målet sådan synnerliga skäl enligtär är attom

3 § tredje stycket lagen övervakningskameror kanom m.m. anses vara
för för medge undantag från upplysningsplikten. dethanden Avatt -

Polismyndigheten i Borås har anfört i sitt yttrande till kammarrät-som
framgår brottslighet under utredning mycketden är ärten att som av

sigallvarlig och de hotelser därvid framförts riktar motart att som
Huvudsyftet övervakningskameran fårallmänheten. med sättaatt upp

avslöja gärningsmannen. Med härtillhänsyn ärattanses vara
sådan syftet övervakningen skulleövervakningssituationen medatt

upplyses denna. skäl talar förmotverkas det De attom om som
övervakning skall få ske upplysning härom lämnas uppvägerutan att

intrång i personliga integriteten kan skeväl det denän antassommer
Vid samlad bedömning omständigheternaövervakningen. en avgenom

således föreligger sådan undantagssitua-finner kammarrätten detatt en
frånsynnerliga skäl för handen för medge undantagtion där är att

länsstyrel-upplysningsplikten. domslut innebarKammarrättens att-
giltighetstidså beslutetsbeslut ändrades endast sätt attsens

begränsades.
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Hos Regeringsrätten fullföljde Justitiekanslern sin talan såvitt avsåg
frågan undantag från upplysningsplikten.om

Regeringsrätten, beslutade avskriva målet eftersom tiden förattsom
det berörda undantaget gått till ända vid Regeringsrättens prövning,
uttalade bl.a. följande i sina domskäl. Användning personövervak-av
ning med lagring bildupptagning videoband ellerav annat
liknande möjliggör i efterhandsätt identifieringen av personer som
uppehållit sig vid butikens bröddisk. Den restriktivitet gäller isom
fråga undantag från skyldigheten skyltning ellerattom genom

verksamt upplysa densätt övervakningskameranannat äruppsattaom
dikterad med hänsynen till den enskildes integritet. Det kan mot
bakgrund härav i allmänhet inte rimligt tillåta dold över-attanses
vakning med kamera eller andra tvångsmedel uteslutande i brottsspa-
ningssyfte. I förevarande fall emellertid deär genomförda sabotagen
och de uttalade hotelserna sådant allvarligt slag detett attm.m. av
med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten får anses
föreligga sådana synnerliga skäl grund för undantag frånutgör attsom
upplysningsplikten skall medges.

Ett regeringsråd skiljaktig i fråga motiveringen och anfördevar om
följande. Syftet med lagen övervakningskameror är attom m.m.
skydda den enskilde obehörig övervakning. Den grundsynmot som
präglar lagen också restriktivitet skallär iakttas det gälleratt närstor

lämna tillstånd använda övervakningskamera. Givna tillståndatt att
skall kringgärdas med strikta villkor. Ett sådant villkor detär som
gäller i fråga upplysningsplikt. Se SOU 1987:74 Optisk-elek-om
tronisk övervakning 198990: 19l övervakningskamerorsamt prop. om
m.m. Den gällande lagstiftningen övervakningskamerornu om
föregicks ingående och omfattande diskussion kring fråganav en om
dold övervakning skulle straffprocessuelltanvändas ettsom
tvångsmedel. Som Justitiekanslern framhållit i detta mål tog stats-
makterna bestämt avstånd från tillåta sådant tvångsmedel. Dettaatt
skedde visserligen inte direkt i förarbetena till den här aktuella lagen

har uppenbarligen ändå verkat bestämmande på innehållet ochmen
utformningen densamma. Se DsJu 1981:22 Hemlig avlyssningav

1988892124 vissa tvångsmedelsfrågor. Dettasamtm.m. prop. om
förhållande bör leda till den slutsatsen ifrågavarandeden undan-att
tagsregeln dess ordalydelse, sedd isolerad, i föräven och sigom-
inte kan hindra sådan tillämpning inte får tillämpas så attanses en -
därigenom, på tillgång till dold kameraövervakning iomvägar, ges

brottsutredande syfte. -I förevarande mål kan emellertid inte för-rent
hållandena sådana den dolda övervakningen endast varitattanses vara
avsedd led i pågående brottsutredning.utgöra Fastmer finnsatt ett en
anledning väsentligt syfte med den dolda övervakningenettanta att
har varit förhindra sabotage och skydda och obestämdatt att storen
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människor skador mycket väl skulle ha kunnat blimotav somgrupp
utomordentligt allvarliga. anordna doldsynnerligen omfattande och Att

sådana särskilda omständigheter och i sådant syfteövervakning under
falla inom för undantagsregelns tillämpningsområde.välsynes ramen
gälla den dolda övervakningen tillika skulle kunnaDetta bör även om

hänvisning tillfrämja pågående brottsutredning. Under det ovanen -
förutsättningar tredje stycketanförda finner jag enligt 3 § lagenatt om

förelegat för medgivande frånövervakningskameror undantagm.m. av
paragrafi första stycket stadgade upplysningsplikten.den samma

övervaknings-Sammanfattningsvis kan alltså lagensägas att om
små doldapolisen möjligheter användakameror över-attm.m. ger

Är fråga användning sådana kamerorvakningskameror. det om en av
brottsspaningssyfte polisen i allmänhet hänvisad tilli är attrent

polisen däremot åberopaanvända handmanövrerade TV-kameror. Kan
framgårtill ordning och säkerhet torde dock,hänsynen allmän avsom

för användning doldrättsfallet, finnas visst över-ett utrymme av
vakningskamera.

brottsspaning, förutredningGränsdragningen mellan allmän2.1.2.2
förundersökningoch förspaning samt

gränsdragningen mellanlämnas redogörelse fördet följandeI en
förspaning förundersökning.brottsspaning, förutredning,allmän samt

Åklagarutredningens betänkande EttRedogörelsen hämtad frånär
áklagarväsende SOU 1992:61.reformerat

Allmän brottsspaning

kallas förrättegångsbalkens regler faller vad brukarUtanför som
spaningSådan till skillnad frånbrottsspaning. spaning,allmän som

brottsmisstanke,konkretförundersökning inte förutsätter någonunder
polislagenbestämmelserna i 2§allmännasker med stöd deav

polisens uppgifter hör inte barapolisens uppgifter. Till1984:387 om
underutredning i fråga brott hörbedriva spaning ochatt om som

störningar denförebygga och andraåtal brottallmänt även attutan av
och säkerheten.allmänna ordningen

formelltbrottsspaning ochkallas allmänMellan vad ettsom
brukarrad åtgärderförundersökning kan vidtasinledande somenav
sådanaförstadium. Hit hörförundersökningensbetecknas t.ex.som

prövningförskapa underlagåtgärder närmareettatt avensom avser
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förundersökning skall inledas eller Dessa åtgärder kan uppdelasom
i och benämnas förutredning respektive förspaning.

Med förutredning punktvisa utredningsåtgärder under-avses som en
sökningsledare behöver vidta för tillräckligt underlag föratt ett
beslut formell förundersökning skall inledas. Det kan sigröraom om
åtgärder skilda slag, såsom kompletterande upplysningar frånav en
anmälare i bestämt syfte eller kontroll anmäld händelseett attav en
inträffat och liknande.

Med förspaning utredningsarbete abstraktärett änavses som mer
förutredning och inte i första hand inriktat på fråganären som om

förundersökning skall inledas eller Som exempel har sådananämnts
åtgärder vidtas med anledning rykten börjat cirkuleraattsom av om
skumraskaffärer eller stöldgods förekommer i utsträckningatt stor
inom viss bransch. Det kan gälla undersökning vilkaen en av personer
på har anknytning till branschen i fråga och dessaorten som av

antecedentia eller aktuella förehavanden. liggerDet i sakenspersoners
förspaning i regel bedrivs i s.k. initiativärenden. Någonnatur att

anmälan inte detta stadium.upprättas Förspaning kan till skillnad
från förutredning pågå under lång tid och innebära omfattandeett
utredningsarbete. Genom de uppgifter kommer fram vid sådansom en
spaning kan antingen ryktena konkretiseras till sådan nivå atten
förundersökning skall inledas eller kan det klarläggas ryktenaatt
saknar grund.

Inledande förundersökningav

Enligt 23 kap. § rättegångsbalken skall1 huvudregel förundersök-som
ning inledas så grunddet angivelse eller skäl finnssnart annatav
anledning brott hör åtal förövats.under allmänt haranta att ett som

Gränsen för förundersökning inledas har lågt.när skall Kravetsatts
på det skall finnas anledning förövatsbrott har innebäratt anta ettatt
i för sigoch någoni mån preciserad brottsmisstanke måsteatt en
föreligga. Misstanken kan dock oprecis. Gärningsmannenochvara vag
kan okänd och bevisning styrka behöver inte finnas.nämnvärdvara av
Kännedom brottet kan ha erhållits anmälan ellerom genom genom
spaning eller på uppgifter i tidningarna.sätt,annat t.ex. genom

förUtrymmet förspaning och förutredning sålunda begränsat.är
Föreligger förutsättningar för förundersökning skall sådan inledas.

antingenTidigare kunde förundersökning inledas formlösten genom
utredningsarbetet helt enkelt gång elleri formligtatt sattes ettgenom

beslut. Sedan den april1 1995 dock förundersökninggäller att en
alltid skall inledas formligt någonbeslut behörigärettgenom av som

inleda den aktuella förundersökningen 199495:23 76f ochprop.att s.
118. 23 kap. 3 § förstaI stycket rättegångsbalken föreskrivss.
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fattasförundersökning skallinledabeslut attatt ett avnumera
Enligt1994:1412. l §åklagaren SFSpolismyndighet eller a

beslut inleda1947:948 gällerförundersökningskungörelsen ett attatt
förundersökning skallutvidga sättasförundersökning eller att uppen

har fattatframgåi akten. Det skallantecknassärskilt eller vem som
1994:1429.SFSbeslutet.

behandlingtidigareFrågans2.2

infördainnebar den därmedTV-övervakningl977:20Lagen attom
övervakningskamerorfjärrstyrdaför doldatillståndsplikten bruk av

lagstift-1977 årsi samband medpolisen. Redanförgällakom ävenatt
övervaknings-användningfrågan polisensning tog avupp omman

tillämpningsområde och den harfrån lagensborde undantaskameror
förslagolika lagtsutredningar. Därvid harflertalsedan berörts ettav

användamöjligheterpolisen ökadesyftat tillallafram attatt gesom
förslagen harbrottsutredningar. Ingetvidövervakningskameror av

redogörelse förföljandelagstiftning. I det lämnastillemellertid lett en
utredningar.tidigaredessa

Integritetsskyddskommittén2.2.1

integritetFotografering ochdelbetänkandetföreslog iKommittén
fotograferarolovligen är1974:85 denSOU att somannansom

anstaltsjukhus ellereller för vårdsin bostadinomhus i är annan
ieller fängelse högstfotografering till böterolovligförskulle dömas

fotograferarfallden iVidare föreslogsmånader. annatatt somsex
skyddad för allmändär hanbefinner sig platsdenne ärnågon när

fotograferingenfotograferingför otillbörligdömasskulleinsyn om
fotograferades. Medförkränkande denuppenbarligen somvar

ochmed TV-kameraupptagande bilderavsågsfotografering även av
minnesfunktion ellerförenad meddetta apparaturenoavsett varom
fråga fotograferingimedgav undantagbestämmelseNågon omsom

föreslogs inte.utredningsverksamhetpolisenshjälpmedel isom
fotograferafåinte skullepolisensåledesinnebarFörslaget att

angivna platsernabefann sig de i lagrummen oavsettsompersoner
eller ej.kamerorfjärrmanövreradeanvändemanom
kommittén det i denframhöllövervakningskamerorfråga1 attom

bruk TV-kamerorutbrettgällandegjortsdebattenallmänna att ett av
övervakningmöjliggöraskulleövervakningsändamålför aven

integritetssyn-godtagbar fråninte kundemedborgarna anses somsom
direkt riktadeTV-övervakningregleransågKommitténpunkt. att om



SOU 1995:66 Bakgrund v9

sig så begränsad framstodpersonkrets det lämpligaremot atten som
införa kompletterande speciallagstiftning istället för behandlaatt atten

företeelsen i allmänna straffrättsliga bestämmelser. Kommittén
föreslog därför det skulle införas lag TV-övervakning.att en om
Lagen skulle tillämplig fjärrmanövrerade TV-kamerorvara som
användes för personövervakning. Anledningen till valdeatt attman
reglera användningen just fjärrmanövrerade övervakningskamerorav

användningen dessa kameror innefattade särskilda risker förattvar av
den personliga integriteten betänkandet 59, 85 och 104. Lagför-s.
slaget föreskrev upplysningsplikt för den använde över-som en
vakningskamera och tillståndsplikt för villeden sätta över-som upp en
vakningskamera sådant kameran kunde riktas platssätt att mot som

upplåten för eller eljest nyttjades allmänheten. Kommitténvar av
övervägde myndigheters användning skulle särregleras fannom men

det betydelse regler polisens eller andra myndighetersatt attvar av om
inteTV-övervakning framstod liberala de gällde iänsom mer som

allmänhet betänkandet 89. Kommittén föreslog därför lagenatts.
skulle gälla brukare Denoavsett apparaturen.vem som var av
föreslagna regleringen innebar för polisens del inte längreatt man

vidare dolda fjärrmanövreradeskulle använda kamerorrätt utanatt
vid brottsutredningar.

2.2.2 197576:194 TV-övervakningProp. om

Kommitténs förslag kriminalisera fotograferingatt av personer som
befinner sig i bostaden eller på andra platser där integritetsintresset

starkt gällande tillsig särskilt ledde inte lagstiftning eftersomgör man
frågoransåg vissa andra borde utredas först innanatt togman

ställning till förslaget. i huvudsakDäremot godtogs kommitténs
förslag till lag TV-övervakning. Genom lagen förbjödsden allom nya
användning dolda fjärrstyrda övervakningskameror med undantagav
för kameror skyddsändamål användes vid anläggningarsom av av
betydelse för totalförsvaret. föreskrevs nämligenl lagen att en
övervakningskamera inte fick mindrebrukas upplysning därommed
lämnades Såsomanslag eller lämpligt kommitténsätt.annatgenom
föreslagit infördes tillståndsplikt för brukande övervakningskameraav

anbringats så den kunde plats upplåten förriktasatt motsom som var
eller eljest nyttjades allmänheten. heller från tillståndspliktenlnteav
gjordes något undantag för Departementschefenpolisens del. delade
kommitténs uppfattning det betydelse regler polisensattatt omvar av
och andra myndigheters eller kunde framståTV-övervakning inte var

liberala de gällde för övriga.änmersom som



Bakgrund30 SOU 1995:66

Tvångsmedelskommittén2.2.3

Tvångsmedelskommittén hade till uppgift tvångsmedels-överatt se
Årregleringen vid förundersökning i brottmål 1981 fickm.m.

kommittén tilläggsdirektiv undersöka polisen skulle kunnaatt om ges
ökade möjligheter använda fjärrstyrda iTV-kameror den brotts-att
bekämpande verksamheten. l direktiven framhölls bl.a. följande.

får fjärrstyrd kamera i fallDet del skulle kunnaantas att en en vara
effektivt hjälpmedel i den brottsbekämpande verksamheten.ett

Berättigade skydd för den personligakrav integriteten måste
emellertid tillgodoses i möjligaste mån. bör därför inte tillåtasDet

övervakningskameror helt restriktioner används i spanings-att utan
verksarnheten. Rimligen bör krävas det föreligger misstankeatt om
viss brottslig verksamhet relativt kvalificerat slag. Vidare kanettav

användningenbeslut behöva förbehållas vissa befattningshavare.om
Det bör ankomma tvångsmedelskommittén föreslå de villkoratt

med hänsyn till skyddet för motstäende intressen bör gälla försom
användningen övervakningskameror i spaningssyfte.av

anfördeKommittén i delbetänkandet Hemlig avlyssning Ds Jum.m.
1981:22 övervakning med dold fjärrstyrd TV-kamera kanatt ses som
den optiska motsvarigheten till hemlig avlyssning doldgenom
mikrofon med den skillnaden dock medborgarna inte skyddadeäratt

TV-övervakning grundlagen eller brottsbalken endastmot utangenom
lagen TV-övervakning. Kommittén vidare utgå fråntycktesgenom om

sistnämnda lag endast tillämplig på fjärrstyrda TV-kameroräratt som
riktas sådan plats upplåten förkan eller nyttjasärmot som annars av

allmänheten. Kommittén har utgångspunkt anfört följande.med denna

Enligt kommitténs mening TV-övervakning det slag lagenär av som
TV-övervakning reglerar inte så integritetsvådlig natur attom av

anledning finns påtagligt begränsa tvångsmedletssättatt ett mera
användningsområde inom polisens brottsutredande verksamhet. Det
finns så mycket mindre anledning detta polisen har singöraatt som
fulla frihet använda övervakningskamera på andra betydligtatt mera
integritetskänsliga platser de för vilka lagen TV-övervakningän om
gäller.

Kommittén menade dock det inte fanns anledning använda över-attatt
bagatellbrott. Kommittén föreslogvakningskameror vid utredning av

införas föreskrifti TV-övervakning skulledet lagenatt somom en
polismyndig-lagen inte gällde övervakningskameroratt somangav en
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het använder vid utredning brott för vilket det enbart före-av var
skrivet fängelse.

delbetänkandetAv 139 f framgårs. kommittén avsågatt att
polisen regleringen skulle möjlighet använda dolda över-attgenom
vakningskameror i sin allmänna spaningsverksamhet på sådan plats

upplåten för eller eljest nyttjades allmänheten. Meningensom var av
således polisen skulle använda övervakningskameror redanattvar

innan förundersökning inletts under förutsättning spaningen skeddeatt
på angiven plats och avsåg brott med endast fängelse i straffska-nyss
lan.

2.2.4 Narkotikakommissionen

År 1982 tillkallades kommission med uppdrag lämna förslagatten om
åtgärder narkotikamissbruket. fickBl.a. kommissionen i uppgiftmot

lägga fram förslag de lagstiftningsåtgärder ansågatt om som man
behövas för kampen narkotikan skulle kunna förasatt mot mer
effektivt. I kommissionens PM 5 behandlar polisens insatsernr som

narkotikan föreslog kommissionen lagen TV-övervakningmot att om
skulle ändras så den inte gällde kameror polisen använde vidatt som
spaning och utredning narkotikabrott. Kommissionen ansåg detattav
från integritetssynpunkt knappast kunde någon avgörande skillnadvara

polisen vid sidan kikare och andra kameror också fick utnyttjaom av
TV-kameror. Kommissionen menade vidare TV-övervakningatt en

där löperplats ändå alltid risk iakttas med andra metoder inteattman
kunde alltför integritetskränkande, den inte skeddeävenanses vara om
öppet.

2.2.5 Utredningen TV-övervakningom m.m.

År 1985 tillkallade regeringen särskild utredare med uppdrag atten se
lagen TV-övervakning.över Enligt direktiven skulle utredarenom

bl.a. uppmärksamma de särskilda kunde förenadeproblem som vara
polisensmed användning TV-övervakning. Utredaren har i sittav

betänkande Optisk-elektronisk övervakning SOU 1987:74 anfört bl .a.
följande s.12l.

Polisen saknar i dag möjlighet i sin brottsutredande verksamhetatt
med fjärrstyrd kamera anordna TV-övervakningdold av personer
misstänkta för brott. Någon befogenhet för länsstyrelsen göraatt

från upplysningskravet finns inte enligt lagen TV-avsteg om
övervakning. Polisen har därför tidigare varit hänvisadnämntssom
till anordna sådan övervakning med handmanövrerade TV-att
kameror. 1 vissa situationer användningenkan denna typav av
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optiskt instrument riskfylld för den in-manövrerarvara som
framhållitSom utredningen tidigare dennaär över-strumentet.

vakningsmetod ingalunda invändningsfri, enbart påom man ser
integritetsskyddet.

Från kriminalpolitisk synpunkt det angeläget polisen i sinär att
brottsutredande verksamhet kan använda sig sådana tekniskaav

bidra till uppklaringsfrekvens.hjälpmedel kan högre Ut-som
uppfattningen i finns tillgå optiskaredningen har den det dagatt att

elektroniska komponenter i förening med datorer väloch som
högt ställda fordringar i angivna hänseenden. Enmotsvarar

utnyttjas påförutsättning för utrustning detta slag skall kunnaatt av
effektivt i den brottsutredande verksamheten detärsätt attett som-

relativttidigare påpekats kan ske dolt. Följden därav kan bli-
också förhålla sålångtgående integritetskränkningar. Det torde sig

personövervakning ofrånkomligen kommer drabbasådan dold attatt
inte föremål för brottsutredning. Likaäräven enpersoner som

finnsdet övervakningsutrustning detta slagangeläget är att avsom
garantiertillgå i brottsutredande syfte, lika angeläget detäratt att
integritetfinns för otillbörligt intrång i enskildas personligaatt

måste ställasmotverkas. möjliggöra detta kravFör strängaatt upp
få Enligtför övervakningsmetod skall användas. utred-dennaatt

enbart tillåtas denuppfattning bör övervakningsmetodenningens när
utreda brott svårareoundgängligen krävs för skall kunnaatt man av

skall bli föremål för övervakningenbeskaffenhet och dennär som
brott utredningenskäligen misstänkt för det eller deår avser.

säkrats med hjälpVidare bör gälla material över-att avsom
för demvakningsutrustningen inte blir tillgängligt andra än som

material inte harför brottsutredningen. Slutligen bör somsvarar
förstöras sedan det har granskats.betydelse för utredningen snarast

uppfyllda utredningenkontroll angivna kravFör äratt anseren av
övervakning lämpligen börtillåta denna formbeslut attatt av

motiveras särskiltmeddelas allmän domstol. Detta attavav
betraktasövervakningen sin utformning bör ettsomgenom

straffprocessuellt tvångsmedel.

iinföras bestämmelseskulleföreslogs detbetänkandetl att en
frånefter tillståndpolisenrättegångsbalken rättenrätt attsom gav

förslagetförundersökning. Iövervakningsapparatur vidanvända dold
någonförutsättning för tillstånd skulle lämnasuppställdes attattsom

inte stadgatför för vilket detskäligen misstänkt brott varvar
synnerligåtgärdenfängelse i två år ochlindrigare straff än att var av
1952:98till lagenEnligt föreslaget tilläggför utredningen.vikt ett

brottmål skullevissatvångsmedel isärskilda bestämmelsermed om
dvs.behandlade brottenför de i den lagentillstånd kunna ävenges -
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allmänfarligavissa brott, vissa högmålsbrott och vissa brott riketsmot
säkerhet försök, förberedelse stämpling tilloch dessa brottsamt om
sådan gärning belagd med straff det för brottetär även om var-
föreskrivet straffminimum på två är.mindre Utredningenänett
föreslog dessutom det tvångsmedlet, tillägg i den dåatt ettnya genom
gällande lagen 1975: 1360 tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissaom
fall, skulle fä användas för övervakning utlänning enligtav som
regeringens beslut skulle avvisas eller utvisas.

2.2.6 Prop. 198889: 124 vissa tvångsmedelsfrägorom

propositionen frågorI behandlas användningen straffpro-om av
tvångsmedel.cessuella Förslagen från Tvångsmedelskommittén, Ut-

TV-övervakningredningen och Narkotikakommissionenom m.m. om
fåpolisen skulle använda dold fjärrstyrd ikamera sin brottsutredan-att

de verksamhet samtliga under övervägande. Departementschefentogs
korn därvid till slutsatsen polisen inte skulle någon sådanatt ges

förmöjlighet. Som skäl detta ställningstagande anfördes bl.a. följande
59.s.

åberopatshar till förmånDe för använda doldaargument attsom
mikrofoner och kameror i det reguljära polisarbetet narkotika-mot
brottslighet och brottslighet har inte migövertygatannan grov om

metoder försvarliga meddessa hänsyn till de invänd-äratt tunga
kan riktas dem.ningar Jag därför dessa metodermot attansersom

inte införas i polisarbetet.bör
förstajag har anfört har i handVad tagit sikte förunder-pånu

SÄPO-kommitténEftersomsökningar i allmänhet. längre fram
kommer behandla bl.a. Säkerhetspolisens arbetsmetoder, utgåratt

frånjag frågan härigenom särskild såvittfår genomlysningatt en
Säkerhetspolisens verksamhet.avser

SÄPO-kommittén2.2.7

SÄPOl sitt slutbetänkande, Säkerhetspolisens arbetsmetoder,-
SÄPO-personalkontroll och meddelarfrihet SOU 1990:51, tog

kommittén till behandling Säkerhetspolisensbl.a. frågorupp om
arbetsmetoder.

sina inledningsvis följandeI överväganden konstaterade kommittén
s.l43.

Säkerhetspolisens verksamhet ingår förebygga och avslöja brottI att
Arbetsuppgifterrikets säkerhet och terrordåd. detta slagmot av

särskild prägel verksamheten, och Säkerhetspolisenssätter en
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arbete skiljer sig också hel del från den polisens. Spioneriöppnaen
bedrivs i fördoldaoch det och huvud i slutnaöverterror taget

former. utförDe dessa brott i regel välutbildade ochärsom
använder sig sofistikerade hjälpmedel. Härtill kommer de oftaattav
har till sitt förfogande. Ett karaktäristiskt dragstora annatresurser
för såväl spioneri terrorism vidare dess internationellaärsom

Ännuanknytning. omständighet särpräglad för Säkerhets-ären som
polisen verksamheten omgärdas sekretess.är strängatt av en

Det med hänsyn till de uppgifter Säkerhetspolisen skall utföraär
särskildanaturligt ställa krav effektivitet, och detta innebäratt

i sin det nödvändigt förse Säkerhetspolisen medärtur att att
adekvata och hjälpmedel. Det den utgångspunkten.ärresurser ena

andra de lagstiftningenDen förär gränser sätteratt som upp
tvångsmedelsanvändning och ingripandenandra måste gälla också
för Säkerhetspolisen.

betänkandet behandlades frågan det bör införas möjlighet förI om en
Säkerhetspolisen i vissa situationer fä använda dels hemlig tekniskatt
avlyssning med hjälp dolda mikrofoner s.k. buggning, delsav
övervakning med dolda fjärrstyrda kameror. Kommittén konstaterade

betänkandet det vid bedömningen frågani gällde göraatt attav en
avvägning mellan intresset effektivitet i Säkerhetspolisens arbeteav
och intresset skydda den enskilde från kränkningar denatt av
personliga integriteten. Kommittén kom i betänkandet fram till att
Säkerhetspolisen förutsättningarunder vissa borde få använda såväl

mikrofonerdolda dolda kameror vid brottsutredningar ochsom
föreslog användningen dessa tvångsmedel skulle tvâregleras iatt av
särskilda lagar. Kommittén motiverade sitt ställningstagande vad gäller
användningen övervakningskameror bl.a. med övervakning medattav
handmanövrerade kameror, vilket den metod i dag står tillär som
buds för Säkerhetspolisen, kan riskfylld för den manövrerarvara som

och användningen kan innebära pågående utredningkameran att att en
avslöjas. anfördeMan vidare det med hänsyn till den kvalificeradeatt
tekniska utrustning finns i dag möjligt med fjärrstyrdaär attsom

åstadkomma effektivkameror och därmed ändamålsenlig över-en
förutsättningvakning under denna kan ske dolt. Kommitténatt

konstaterade i fråga integritetsaspekten ofrånkomligtdet äratt attom
övervakning med dolda fjärrstyrda kameror kommer drabba ävenatt
oskyldiga eller inte föremål förärpersoner personer som ens en
brottsutredning och risken för integritetskränkningar därmed äratt

kommittén måsteEnligt bestämmelser Säkerhetspolisenstor. som ger
möjlighet använda hemlig övervakningskamera i brottsutredandeatt

förenassyfte därför med regler minimerar riskerna för intrång isom
personliga integriteten. Kommittén menade reglerna bordeden att
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utformas för tvångsmedel och intesätt inarbetas iettsamma som
lagen övervakningskameror i stället in i särskildutan tasom m.m. en
lag, benämnd lag särskild användning övervakningskameraom av

Kommitténs lagförslag innebar polisen skulle få användaattm.m.
dolda fjärrstyrda övervakningskameror vid utredning vissa i lagenav
angivna brott, vilka valts så det ankom Säkerhetspolisenatt att
utreda dem. Enligt förslaget krävdes tillstånd för tvångs-rättens att
medlet skulle få tillgripas. Under vissa förutsättningar kunde åtgärden
beslutas interimistiskt åklagaren. Vid tillståndsgivningen skulleav

tillämpa den i 27 kap. § tredjerätten 1 stycket rättegångsbalken
intagna proportionalitetsprincipen föreskriver tvångsmedelattsom
endast får beslutas skälen för åtgärden det intrång elleruppvägerom

i övrigt åtgärden innebär för den misstänkte eller för någotmen som
motstående intresse. Enligt förslaget skulle tillstånd fåendastannat

lämnas någon kunde misstänkas för brottet och åtgärden dessutomom
Åtgärdensynnerlig vikt för utredningen. skulle endast fåvar av avse

sådan plats där misstänkteden kunde komma uppehålla sig.antas att
Tillståndet skulle meddelas förgälla viss plats och för viss tidatt som
dock inte fick överstiga månad. För integritetsintressetvärnaatten
föreskrevs i lagförslaget upptagning gjorts med dold över-att som
vakningskamera endast fick granskas mycket begränsadav en
personkrets och upptagningen skulle förstöras sedan målet avgjortsatt
slutligt.

SÄPO-kommitténs2.2.8 Remissyttranden över betänkande

En del remissinstanser, däribland Domstolsverket och Göta hovrätt,
har lämnat förslaget Förslageterinran. har avstyrkts bl.a.utan av
Datainspektionen, Sveriges advokatsamfund och Uppsala universitet,
Juridiska fakultetsstyrelsen. riktatsDen kritik förslaget harmotsom
främst frågan vilken misstankegrad börrört krävas för attom som
tvångsmedlet skall få tillgripas. förHovrätten Norrland har iövre
likhet med bl.a. Sveriges domareförbund, Stockholms tingsrätt och
Polismyndigheten i Stockholm förordat det skall krävas skäligatt
misstanke och det således inte räcka någon,skall medatt att som
kommittén föreslagit, kan misstänkas Från Riksåklagarenför brott.
och Riksdagens ombudsmän, redovisasyttranden utförligtvars mer

framförtsnedan, har kritik bl.a. kommittén inte redovisatmot att
vilket behov Säkerhetspolisen har använda dolda övervaknings-attav

vid brottsutredningar.kameror Viss kritik har också riktats detmot att
i den föreslagna lagstiftningen inte någratagits in begränsningar vad

vilka platser får bevakas. iKammarrätten Stockholm haravser som
således anfört optisk övervakning enskilds hem, hotellrumatt ettav
och liknande platser integritetskränkande och sådanär extremt att
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förlegal metoddärför bör uteslutenövervakning attsomvara
avstyrkt förslaget detStockholms harbrott. tingsrätt närbekämpa

gäller slutna rum.
han i princip inte harinledningsvis framhållitRiksåklagaren har att

slag införs. Hantvångsmedel dettanågot erinra att ett nyttatt mot av
följande.vidare anförthar

frågan grundligaremåste emellertidEnligt min mening penetreras
överhuvud-nämligengjort. Kommittén harvad kommittén harän

föreliggerfall det behovgått frågan i vilkainte intaget avom
harbrottsutredningar. Inte hellerövervakningskamera ianvändaatt
tillangående den skulle kommaöverväganden hurredovisats några

inte heller ioch därmedbrottsutredande verksamheteni dennytta
dettakunna användas. Jagsituationer den börvilka anser vara en
i sig mycketsärskilt det frågaförslaget,brist i är ettomsom

brottsutred-användning inomtvångsmedelintegritetskränkande vars
jfrlagstiftningsärendenyligen har förkastats ii allmänhetning ett

581989902114 s.prop.
hurövervakningskamera installeras ochBeroende var en

mindreellerutnyttjas kan tvångsmedletupptagningen vara mer
endast avsidesInstalleras den såintegritetskränkande. att t.ex. en

risken förupptagningenprivatbostad kan ärbelägen attses
å andraintegritet kränks mindre. Om denovidkommande personers

organisations lokaler,anslutning till politiskinstalleras isidan en
prostitueradehotell frekventerastillutanför ingången ett avsom

inseför avvikande det lättklubblokal sexuelltutanföreller är atten
tvångsmedlet i fråga. Dessaförenade medriskervilka ärsom

inte belysts i betänkandet.överhuvudtagetharaspekter

enligt minföreslagits däremotmisstankegrad harDen ärsom
integritetskränkandesåalltför låg för användningmening ettav
övervakning får skevill särskilt erinratvångsmedel. dåJag attom

misstänkte kan kommaplats helst där denpå vilken attsom
begränsningar gällerinnebär bl.a. ingauppehålla sig. Det motatt

misstänktesanslutning till denisådan kamerainstallera t.ex.att en
besökerregelbundetpå hanarbetsplats, etc.restaurangen

vilja avvisavidaresig inteombudsmän JO harRiksdagens utansagt
fallSäkerhetspolisen i vissaförinföra möjlighettanken attatt en

kommitténsharövervakningskamerorhemligaanvända ansett attmen
förtill grundläggasdet kanså genomarbetatförslag inte är att

följande.anfört bl.a.JO har vidarelagstiftning.
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Grundläggande krav lagstiftning det aktuella slaget ären attav
den resultatetär ingående analys behovet de aktuellaav en av av
åtgärderna och dess tillämpningsområde kanatt påavgränsas sättett

åtgärdernagöra verkningslösautan tillräckligtatt skyddsom ger
oacceptabla integritetsintrång.mot

Kommittén har inte anfört några helst skäl för sitt förslag.som
Inte heller har den hur övervakningskameror skulle kunnaangett
användas i Säkerhetspolisens verksamhet. Vad gäller de platser som
kan bli föremål för övervakning innehåller förslaget inte någon

begränsning vad följerän lagförslaget inteannan attsom av
innehåller någon regel medger intrång i skyddadesom utrymmen
och platser för anbringa kameran.att

Jag har bakgrund det vidsträckta användningsområdemot av som
föreslås svårt förstå kommitténs påstående optiskatt övervakningatt

från integritetssynpunktär mindre ingripande åtgärd hemligänen
avlyssning. Enligt sin ordalydelse medger lagförslaget exempelvis

med medgivandeägarens installeraratt dold kamera iman etten
hotellrum eller arbetsplats. Ingenting hindrar helleren att man
övervakar de delar bostadslägenhet kan iakttasav en som genom
dennas fönster. Det kan tilläggas redan åtgärden med hjälpatt att

kamera registrera vilka besöker exempelvis någonsav personer som
bostad, läkarmottagning, advokatbyrå eller politisken en en
organisations lokaler måste i hög grad integritetskränkan-anses vara
de.

Såvitt jag kan förstå finns det inte heller någonting i lagförslaget
hindrar de två kommittén föreslagna tvångsmedelslagarnaattsom av

utnyttjas på sådant Säkerhetspolisen,sätt samtidigtatt medsom man
stöd lagen hemlig avlyssning bereder sig tillträde tillav om ett

och där installerar mikrofon, ocksåutrymme placerar dolduten en
övervakningskamera.

Enligt min mening måste de frågor jag har blinämntsom nu
föremål för ingående överväganden innan förslag till lagstiftningett

övervakningskameror kan föreläggas riksdagen.om

2.2.9 Säkerhetspolisens promemoria 1994-12-21 förslagmed
hemlig användning övervakningskameraom av

Säkerhetspolisen har under år 1994 arbetat fram promemoria dären
redogjort för sitt behov använda dolda övervaknings-man attav

kameror. I promemorian har också förslag tillpresenterat ettman
lagstiftning i frågan.

Enligt promemorian behöver Säkerhetspolisen tillgång till
moderna tekniska hjälpmedel för kunna bedriva effektivatt en
spaningsverksamhet eftersom de har blivitmotpersoner man spanar
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utrustning tillutsträckning har tagit tekniskvaksamma och i ökadmer
Säkerhetspolisenförsvåra spaning. hjälpmedelhjälp för Ettatt som

övervakningskameror.behov dolda fjärrstyrdasig ha ärstortmenar av
lagstiftningenmanövrerade kameroranvänder i dag manuelltMan som

möjliga använda ienligt promemorian intetillåter. dockDessa är att
i blirför den håller kameranmånga fall då risken år stor att som

det vidSäkerhetspolisens sida gällandeupptäckt. Från gör attman
gått använda dolda fjärrstyr-sådana tillfällen alltid skulle hanästan att

promemorianövervakningsuppgiften. Ikameror för fullgörada att
effektivare spaning.fjärrstyrda kameror möjliggörframhålls vidare att

Säkerhetspolisen i vissa fallnämligen enligtfjärrstyrd kamera kanEn
betjänad kamera påskulle undgå manuelltregistrera saker som en

uppfattat fannsinte detgrund den hanterade kameran attatt somav
promemorian skulle fjärrstyrdafotografera. Enligtnågot intressant att

personalbesparande eftersom detdessutomövervakningskameror vara
manuellthantera sådanmindre personal förkrävs änatt enen

manövrerad kamera.
i sin spanings-skäl föreslagitSäkerhetspolisen har dessa att manav

övervakningskameror.fjärrstyrdaskall få använda doldaverksamhet
skall vad kallatpromemorian intagna lagförslagetEnligt det i man

vid för-endast få skeövervakningskamerahemlig användning av
gjordai lagförslagetvissa brott. Denundersökning typerav av

Säkerhetspolisen.utredsomfattar endast brottuppräkningen som av
skall fåenligt lagförslagetSäkerhetspolisensåledes endastDet är som
hemligfjärrstyrda övervakningskameror. Förtillgång till dolda att

åtgärdenvidare enligt förslagetanvändning skall få ske krävs äratt av
åtgärden detutredningen och skälen försynnerlig vikt för uppvägeratt

för misstänkteåtgärden innebär deni övrigtintrång eller men som
tillståndFråganmotstående intresse.för någoteller attannat om
ansökanpåövervakningskamera skallanvända prövas rätten avav

överstiga månader.tillstånd får inte fårtiden föråklagare och sex
övervakning viss platsskall tillstånd kunnaEnligt förslaget ett avavse

tillövervakningenviss Om avgränsatsäven att avseperson.men av
därpå sådan platsendast användasfår dock kameranviss person

innehållersig. övrigtuppehålla Ikan kommadenna antas attperson
såtillståndsbeslutskyldighet hävabestämmelserlagförslaget ettattom

granskningupptagning,för beslutet,finns skäldet inte längresnart om
överklagandebildmaterialinspelatoch bevarande samt avomav

områdendessaregleringenföreslagnabeslut. Den överensstämmer
teleavlyssning.hemligreglerrättegångsbalkenshuvudsak medi om

föreslåsteleavlyssninghemliggäller vidskillnad från vadTill som
efter detskall kunna bevarasinspelat material ävendock attatt en

måletväckts,åtalavslutats eller,förundersökning nedlagts, om
i dettaannorlunda regleringenför denslutligt. Som skälavgjorts
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hänseende har i promemorian framhållit det i Säkerhetspoli-man att
verksamhet ofta förekommer material från tidigare nedlagdasens att

förundersökningar får förnyad aktualitet, vid upprepade värv-t.ex.
ningsförsök.

2.3 Hemlig teleavlyssning

2.3.1 Inledning

Regler hemlig teleavlyssning finns i 27 kap. rättegångsbalken, iom
lagen 1952:98 med särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissaom
brottmål, i lagen 1988:97 förfarandet hos kommunerna, förvalt-om
ningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
och i lagen 1991:572 särskild utlänningskontroll. Hemlig teleav-om
lyssning innebär telemeddelanden befordras viaatt allmänt till-ettsom
gängligt telenät till eller från viss teleanläggning, i hemligheten
avlyssnas eller tekniskt hjälpmedel för återgivningtas ettupp genom

innehållet i meddelandet 27 kap. 18 §.av
Det bör i detta sammanhang även detnämnas med stöd bl.a.att av

27 kap. rättegångsbalken finns möjlighet tillgripaatten ett annat
straffprocessuellt tvångsmedel, nämligen hemlig teleövervakning.
Hemlig teleövervakning innebär uppgifter i hemlighet hämtas inatt om
telemeddelanden har expedierats eller beställts till eller frånsom en
viss teleanläggning ansluten tillär allmänt tillgängligt telenätettsom
eller sådan anläggning förstängs meddelandenatt 27 kap.en av
19 §. Detta tvångsmedel får användas vid fler brottstyperavsevärt än
hemlig teleavlyssning.

Som kommernärmare utvecklas avsnitti 4.1 det utredningensäratt
uppfattning integritetshoten och integritetsintrånget kanatt anses vara
tämligen likartade vid hemlig teleavlyssning och användande doldav
övervakningskamera. Vid bedömning det bör införasen av om en
möjlighet för polisen använda sig dolda övervakningskameroratt av

och under vilka förutsättningar sådan användning i så fall skallen-
ske ligger det därför till hands jämförelsenära göra medatt en-

reglerna hemlig teleavlyssning. bakgrundMot denna finns det skälom
i de följandenärmast avsnitten redogöra föratt under vilka förut-

sättningar det möjligt tillär stånd hemlig teleavlyssning.att
Däremot utredningen hemlig teleövervakning normaltattanser sett

inte innebär lika ingrepp i den personliga integriteten hemligstora som
teleavlyssning och användande dold övervakningskamera, ävenav om
den naturligtvis i och för sig kan allvarligt ingrepp i denutgöra ett
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därför inteRedovisningen i det följande kommerenskildes privatliv.
teleövervakning.hemligberöra reglernanärmareatt om

i rättegångsbalken2.3.2 Bestämmelserna

nuvarandefick sinhemlig teleavlyssning, vilkaReglerna ut-om
juli 1993 prop.trädde i kraft den llagstiftningformning somgenom

199293:443, finns intagnarskr.bet. 199293:TU30,199293:200,
följandei huvudsakBestämmelserna harrättegångsbalken.kap.i 27

innehåll.
befordrastelemeddelandeninnebärteleavlyssningHemlig att som

teleanläggning,från visstelenät till ellertillgängligtvia allmäntett en
hjälpmedel förteknisktavlyssnas ellerhemligheti etttas upp genom
första stycket.meddelandet 27 kap. 18 §innehållet iåtergivning av

driverenskilt företagmyndighet ellerHuruvida det är ett somen
saknar betydelse.televerksarnheten

informationellerljud, bild, datatelemeddelandeMed text,avses
ljus ellerradio ellermed hjälpförmedlasövrigti genomavsom

särskilt anordnad ledareutnyttjarsvängningarelektromagnetiska som
telefonsamtal,bl.a.omfattarDefinitionen1993:597.§telelagen1se

telegram.telefaxmeddelande och

Proportionalitetsprincipen m.m.

proportionalitetsprincipen måsteutgångspunkt gällerallmänSom atten
förskälenendastteleavlyssning får beslutasHemligiakttas. om

innebäråtgärdeni övrigtintrång ellerdetåtgärden uppväger sommen
kap.intresse 27motståendeför någotmisstänkte ellerför den annat

proportionali-tillämpninggällerdetstycket. När§ tredje1 aven
teleöver-och hemligteleavlyssninghemligfrågatetsprincipen i om

departementschefen följande prop.föredragandeuttaladevakning
66.198889:124 s.

huruvida hemligprövningalltid skesjälvfalletskallDet en
huvudteleövervakning ärhemligeller överteleavlyssning taget

fallet ochsärskildai dettill förhållandenapåkallad med hänsyn om
åtgärd.ingripandemindrenågontillgodosessyftet kan genom

spaningsåtgärderalternativabörUtgångspunkten prövaatt omvara
hemligtillgripamedräckadet kanochanvändaskan attom

Proportionali-teleavlyssning.hemligförteleövervakning i stället
nåttprincip skall haiutredningenalltsåinnebär etttetsprincipen att
mindremedlängrekommaomöjligtförefallerdär detstadium att

utredningenföraavseddaåtgärderolikametoder;ingripande att
resultatlösa.varittillgripitsframåt har men
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stå klart detbörjanIbland kan emellertid redan från äratt
påDetta kan beroförsöka med andra metoder.meningslöst att

försiktigt till ochmisstänkte går mycketexempelvis den vägaatt
utrednings-normalaalla skydda sigförutsättaskan sätt mot

efterforskningar med vanligafall kanmetoder. Ett attannat vara
ipersonal, kunnaorimligt insatsmetoder skulle kräva stor aven

farlig förkunnapågående utredningen ellerförtid avslöja den vara
polispersonalen.

gälla ytterligare tvåtvångsmedelsanvändning vidareallFör anses
behovsprincipen.ändamålsprincipen ochnämligenprinciper,allmänna

Ãndamålsprincipen befogenhet användamyndighetsinnebär attatt en
tvångsmedletändamål för vilketbunden till dettvångsmedel skall vara

får användamyndighetBehovsprincipen innebärhar beslutats. att en
mindrepåtagligt behov ochdet finnstvångsmedel bara när ettett en

tillräcklig.åtgärd inteingripande är

hemlig teleavlyssningTillämpningsomrâdet för

förundersökningfår användas vidteleavlyssningHemlig som avseren
tvålindrigare straff fängelse iföreskrivetinteför vilket änbrott ärett

till sådant brott,förberedelse eller stämplingförsök,år eller ettavser
kap. stycket.kriminaliserad 27 18 § andragärningsådan ärom

utredningslägetochstyrkaBrottsmisstankens

hemlig teleavlyssning någonförförutsättningar ärärYtterligare att
försynnerlig viktåtgärdenmisstänkt för brottet och ärskäligen att av

utredningen 27 kap. 20 §.
Åtgärden utredningen. Ut-förviktskall alltså synnerligvara av

departementschefen uttaladebehöver enligt vad föredragandetrycket
inte nödvän-teleavlyssningi fråga198889:124 44se s. omprop.

bevisningavgörandedigtvis avlyssningen skallatt somgeavse
kvali-det inrymmertill fällande domomedelbart kan leda ettmen

avlyssningen kan Dessabeträffande upplysningartetskrav de ge.som
obetydligainskränka sig tilldepartementschefen inteenligtfår sålunda

innefattarUttrycketmista.både ha ochkandetaljer, mansom
kravdepartementschefen därutöverenligtemellertid attett

vinnasVad kannödvändig.avlyssningenutredningsläget gör som
med andra,åtkomligtprincip inteåtgärden får således i varagenom

ingripande metoder.mindre
departementschefenfårbedömningslentrianmässigEn som

eller deutredningslägetsigi frågainte förekommapåpekade om vare
granskningtvångsmedlet,förförutsättningar gällerandra utan ensom



42 Bakgrund SOU 1995:66

utredningsmöjligheterna i det enskilda fallet måste alltid verkställas.av
Granskningen måste enligt departementschefen i bedöm-utmynna
ningen utredningen i princip inte kan föras framåt med andraatt medel
och det finns skäl räkna med avlyssningenatt eller iatt att ensam-
förening med andra åtgärder verkligen kan få effekt.-

l och för sig behöver något absolut hinder inte föreligga mot att
fram information på andra Det krävs dockvägar. enligt departements-
chefen hindret sådant det inteär skäligen kan begärasatt att att man
skall avstå från teleavlyssning. Kan personlig övervakning skuggning
eller åtgärderandra användas alternativ, bör det ändå tillåtetsom vara
med teleavlyssning, alternativen skulle kräva orimligt högom en
personalinsats eller förenade med avsevärd risk den pågåendeattvara
utredningen avslöjas för tidigt. Departementschefen uttalade vidare att
utgångspunkten dock bör i första hand andra metoder.prövaattvara

Vems teleanläggning kan avlyssnas

Vidare får åtgärden enligt 27 kap. 20 § endast teleanläggningavse en
innehas eller kan komma användas denantas attsom annars av

misstänkte. Genom regeln anknyter till telefoner kan bliatt antassom
begagnade den misstänkte kan avlyssning ske telefont.ex.av av en

innehas den misstänktes sambo, telefon på den misstänktessom av en
arbetsplats eller telefonkiosk dit den misstänkte regelbundet går fören

ringa. En telefon den misstänkte inte innehar eller kanatt antassom
begagna han kan förväntas ringa till får däremot intemen som
avlyssnas. I 198889: 124 45f uttalade föredragande departe-prop. s.
mentschefen det enligt hennes mening uppenbartatt attvar en
utvidgning möjligheterna till avlyssning till omfatta ävenattav en
telefon till vilken den misstänkte kan förväntas ringa, skulle tillvara
fördel utredningsmässigt i vissa situationer. Departementschefen
menade emellertid sådan utvidgning skulle öka riskenavsevärtatt en
för helt ovidkommande skulle för avlyssning.att utsättaspersoner
Departementschefen ville därför inte förorda någon ändring på denna
punkt.

Förfarandet vid hemlig teleavlyssning m.m.

Enligt 27 kap. 21 första§ stycket det på ansökanär rätten som av
åklagaren frågor hemlig teleavlyssning.prövar Bestämmelserna iom
rättegångsbalken inte åklagaren någon fatta interimistiskträtt att ettger
beslut hemlig teleavlyssning jfr dock 5 § andra stycket lagenom
1952:98 med särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmål,om
vilken behandlas nedan under avsnitt 2.3.3. Rätten beslutför medär

lagfaren domare. Rättens beslut, enligt 30 kap. 12 § rätte-en som
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går i i likhet med andragångsbalken verkställighet, rättensärgenast
rättegången.förundersökningen beslut undertillståndsbeslut under ett

rättegångs-får enligt 49 kap. 5 § 6sådan beslut överklagas särskiltEtt
illusorisk eftersom denöverklaga dockbalken. Denna rätt äratt

för-kännedom åtgärden. Om undermisstänkte saknar rättenom
från åklagarenundersökningsstadiet avslagit framställning ären
enligt 49 3 §slutligt och kan överklagas kap.beslutet att anse som

i kap. § andrarättegångsbalken. Bestämmelsen 52 7första stycket
misstänkte beredsdock påfordra denrättegångsbalkenstycket attsynes

bifallas jfråklagarens överklagande kansig innantillfälle yttraatt
Enligt 52 kap. 7 § tredjeRättegångsbalken Del 27:39.Fitger, s.

åtgärden gälladock beviljarättegångsbalken kan hovrättenstycket att
målet slutligt.hovrätten har avgjortvidare till desstills

hemlig teleav-frågan överklagande beslutdet gällerNär av omom
Tvångsmedelskommittén i sitt slutbetänkandelyssning kan nämnas att

föreslog detIntegritet SOU 1984:54AnonymitetTvångsmedel att
offentligt ombud för tillvaramed s.k.införas ordningskulle att taen

fall,tvångsmedelsanvändning i vissavidmisstänktes intressenden
Tvångsmedelskommitténtelefonavlyssning. Enligtbl.a. i fråga om

vid domstolsprövningen, dåmedverka såvälskulle ombudet kunna
vid verkställighetentvångsmedelsanvändningenfrågan avgörs somom ,

lagfaren och haOmbudet skulletvångsâtgärd.beslutad varaav en
tvångsmedel skulle tillåtas.prövningenvidställning part av omsom

emellertid till Tvångsme-remissinstanser kritiskaallra flestaDe var
ombud förslaget avvisadesförslag offentligt ochdelskommitténs om

departementschefen, 53fi 198889:l24föredragande som s.prop.av
följande.bl.a.uttalade

medbehovetdel vill jag det gällerFör när ett systemavegen
beslutardenombud eller liknandeoffentligt peka att omsom

officialprövning, dvs. hartvångsmedel underkastad s.k.är att
anför förvadsjälvständigt och oberoende attparterna svaraav
skall få användas.tvångsmedletutredningen tillräcklig förär att

hänsyn till denhar yrkandeBeslutsorganet att tapartutan av
integritetsintressen berörs.och till andramisstänktes intressen som

enlighet medordning isjälvfallet behovetbegränsarDetta av en
förslagen.

remissinstansermångakommerTill det sagda att sommannu -
fåskulle riskerafallmångai tvâpartsförfarande ipekat på attett-

låter sigsvårligenförfarandeförsenandeomständligt ochett som
Härtill kommer dettvångsmedelsanvändning.medförena att

för demåntveksamt i vadframstår mycket representantensom
ombud eller godoffentligtmå kallashanmotstående intressena -

tvångsme-På grundfunktion.fylla någon reellkan attavman -
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delsprövningen förutsätts i hemlighetäga kommer han interum att
kunna inhämta upplysningar från den misstänkte och inte heller från
något håll. Han kommer helt hänvisad till detannat att vara
material åklagaren förebringar. Hans möjligheter tillvaratasom att
den misstänktes och andras intressen alltså inte bättreär än
beslutsorganets. Värdet skulle ligga i möjlighetennärmast att
överklaga i tveksamma fall. Men det värdet begränsat i så måttoär

den lägre instansens avgöranden naturliga skäl inteatt kanav
publiceras eller tjäna till vägledningsätt utanför detannat
enskilda fallet. Ytterligare ordning medett argument mot en
offentligt ombud enligt kommitténs modell besluts-är ochatt parts-,
verkställighetsfunktioner skulle blandas principiellt betänkligtett
sätt.

Det behov insyn i tillämpningen finns bör jag detav som som ser
hellre tillgodoses JO och återkommandeJK granskarattgenom
telefonavlyssningsärendena. Skulle vidde sin granskning finna
tecken på felaktig tillämpning, kan utgå från de påtalaratten man
detta för myndigheterna och sina iakttagelser tillrapporterar
riksdagen och regeringen.

Mot denna bakgrund jag några regler offentligtattanser om
ombud eller god i samband med tvångsmedelsanvåndning inteman
bör införas.

27 kap.Av 21 § andra stycket framgår tillstånd skall meddelasatt att
gälla för viss tid och anläggning. Tiden får inte bestämmas längre än
nödvändigt. Maximitiden månad från dagen för beslutet.är en

Enligt 27 kap. 22 § får hemlig teleavlyssning inte ske tele-av
fonsamtal eller andra telemeddelanden mellan den misstänkte och hans
försvarare. Om det framkommer under avlyssningen det frågaäratt

sådant samtal eller meddelande, skall avlyssningen avbrytas.ettom
Upptagningar eller uppteckningar skall, i den mån de omfattas av
förbudet, omedelbart förstöras.

127 kap. 23 föreskrivs§ det inte längre finns skäl för beslutatt om
hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning, skall åklagarenom

eller omedelbart häva beslutet.rätten
Enligt 27 kap. 24 första§ stycket skall upptagning elleren upp-

teckning gjorts vid hemlig teleavlyssning granskas möjligt.som snarast
Granskningen får utförasendast undersökningsledarenrätten, ellerav
åklagaren. Dessa har dock låta sakkunnig ellerrätt hörsatt annan som
under utredningen granska materialet.

27 kap. 24 § andra stycket innehåller bestämmelse atten om upp-
tagningar och uppteckningar har gjorts vid hemlig teleavlyssningsom
skall i den mån de innehåller något betydelse frånärsparas som av-
utredningssynpunkt till dess förundersökningen nedlagts eller-
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avslutats eller, åtal väckts, målet avgjorts slutligt. skallDe därefterom
förstöras.

Parlamentarisk kontroll

En parlamentarisk kontroll tillämpningenöver reglerna hemligav om
teleavlyssning och hemlig teleövervakning riksdagen påutövas av
grundval årliga uppgifter från regeringen. Regeringen får sinaav
uppgifter tillämpningen från Rikspolisstyrelsen till vilken allom
användning de berörda tvångsmedlen skall Denrapporteras.av nu

redovisningen gjordes i regeringens skrivelse l99495z32, bet.senaste
199495:JuU3, rskr. 199495:41.

denna redovisningAv framgår bl.a. följande. När det gäller för-
undersökningar avseende narkotikabrott meddelade domstolarnagrovt
under år 1993 tillstånd avlyssna kommunikation till eller frånatt
telefonapparater eller andra teleanläggningar innehafts ellersom

sammanlagt 261 misstänktaanvänts När det gäller andraav personer.
brott enligt rättegångsbalken kan grunda till teleav-rättgrova som

lyssning sådan ha i 84 fall under åranvänts 1993. Det har gälltuppges
förundersökningar huvudsakligen mord, mordbrand,rörtsom grov

rån, penningförfalskning och sabotage. Dengrovt grovtgrov
genomsnittliga avlyssningstiden år 1993 43 dagar. förekomDetvar
ärenden där avlyssningen pågått endast dag medan den någraien

fall pågåttandra har i fem månader.än I fall pågickettmer av-
lyssningen i år.nästan ett

regeringens skrivelse framgår vidareAv avlyssningen haftatt
betydelse för förundersökningen i fråga den misstänkte i drygt 56om

fallen år 1993, avlyssningen inte något resultat iprocent att gettav
knappt 16 fallen åtgärden avbrutits med kvarståendeochprocent attav
misstanke i drygt 27 fallen.procent av

kanDet detäven i likhet föregående år inte förkomnämnas medatt
något fall där domstol lämnat teleavlyssningansökan utanen om
bifall. Inte heller vid den förhandsprövning Rikspolisstyrelsen görsom
lämnades negativt besked i något fall.

Prop. I 99495 :22 7

Det kan avslutningsvis iregeringen den 18 maj 1995 tillnämnas att en
riksdagen överlämnad proposition 1994951227 föreslårprop. att
reglerna i rättegångsbalken hemlig teleavlyssning och hemligom
teleövervakning till den tekniska utvecklingen på teleområdetanpassas
och till förändringarna telemarknaden. Förslagen syftar till att
vidmakthålla möjligheterna till hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning verkningsfulla straffprocessuella tvångsmedel. Isom
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hemlig teleavlyssning och hemlig teleöver-propositionen föreslås att
telefonnummer, kod eller teleadressvakning skall ett en annanavse -

innehastelefonapparat eller teleanläggningi stället för somen annan -
den misstänkte.kan komma användaseller attantas avannars

hemlig teleövervakning skallTillstånd till hemlig teleavlyssning och
viss teleadress. Vidare föreslåsenlighet härmed meddelas gällai attatt

sketeleavlyssning hemlig teleövervakning skall kunnahemlig och även
Avlyssning övervakning fårtillgängliga telenät. ochutanför allmänt

befordras inom telenät,endastdock inte telemeddelanden ettsomavse
omständigheternabegränsade omfattning ochmed hänsyn till sinsom

från allmän kommunika-mindre betydelsei övrigt får anses vara av
tionssynpunkt.

i kraft den januari 1996.Lagändringarna föreslås träda 1

särskilda1952:98 med bestämmelser2.3.3 Lagen om
brottmåltvångsmedel i vissa

i vissatvångsmedelsärskilda bestämmelser1952:98 medLagen om
grund-undantagsbestämmelser till deninnehåller tilläggs- ochbrottmål

straffprocessuellai frågaregleringen i rättegångsbalkenläggande om
förundersökningvidtidsbegränsad, gällertvångsmedel. Lagen, ärsom

frihet eller frid, brottetliv, hälsa,angående dels vissa brott mot om
kungahuset ellernågon medlemsigriktar Konungen,mot avannan

uppgifter,statschefensriksföreståndare fullgöri egenskapden som av
sabotage, dels vissamordbrand ochallmänfarliga brott,dels t.ex.

kårverksamhet, dels vissa brottsåsom och olovlighögmålsbrott uppror
också försök,spioneri. gällerrikets säkerhet, Lagent.ex.mot

gärningbrott, sådaneller stämpling till dessa ärförberedelse om
förlängningen gäller lagengjordabelagd med straff. Efter den senast

199495:JuU4, rskr.år 199495:33, bet.till utgången 1995 prop.av
SFS 1994:1489.199495:42,

årsockså med stöd 1952 lagbeslutasHemlig teleavlyssning kan av
till rättegångsbalkens be-lag hänvisasförsta stycket. I denna5 §

hemligmöjligt beslutaocksålagen detstämmelser gör att ommen
omfattas debrott inteteleavlyssning beträffande vissa nyssavsom

årsrättegångsbalken. 1952i kap. 18 §redovisade bestämmelserna 27
utvidgade möjlig-rättegångsbalkenförhållande tillsåledes ilag ger

får nämligen lämnasteleavlyssning. Tillståndhemliganvändaheter att
detbrott lagenförundersökning angående de ävenvid omavser,som

fängelse i två år.lindrigare straffföreskrivetför brottet änär
rättegångsbalkens reglerförhållande tillskillnad i ärEn attannan

interimistisktför åklagarenmöjligtenligt 1952 års lagdet är att
då sådanSituationen skallhemlig teleavlyssning.besluta attvaraom

medföratillstånd skulleinhämtandekan befarasdet rättensatt av
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fördröjning eller olägenhet väsentlig betydelseär förannan som av
utredningen. Har åklagaren gjort detta, skall anmälan ofördröjligen

hos domstolen,göras skyndsamt skall ärendetpröva 5 § andrasom
stycket.

2.3.4 Lagen l988:97 förfarandet hos kommunerna,om
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
eller krigsfara m.m.

I lagen l988:97 förfarandet hos kommunerna, förvaltnings-om
myndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
regleras hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning i 28
Enligt 28 § första stycket gäller det kan befaras inhämtandeatt, attom

tillståndrättens till hemlig teleavlyssning eller hemlig teleöver-av
vakning enligt 27 kap. 18 eller 19 § rättegångsbalken skulle medföra
sådan fördröjning eller olägenhet väsentligär betydelseannan som av
för utredningen, åtgärden får beslutas åklagaren.av

Om åklagaren har meddelat beslut enligt första stycket, skallett
detta anmälas hos Anmälanrätten. skallgenast skriftlig ochvara
innehålla skälen för beslutet. Rätten skall ärendetpröva snabbt. Anser

beslutet interätten bör bestå, skall det upphävasatt 28§ andra
stycket.

2.3.5 Lagen 1991:572 särskild utlänningskontrollom

Enligt lagen 1991:572 särskild utlänningskontroll, tillom som
skillnad från 1952 års lag inte tidsbegränsad,är får i vissa fall hemlig
teleavlyssning tillgripas. Förutsättningarna för få använda tvångs-att
medel enligt denna lag avviker från vad gäller enligt rättegångs-som
balken och enligt 1952 års lag, eftersom reglerna i rättegångsbalken
och reglerna i 1952 års lag inte tillåter iåtgärder enbart förebyggande
syfte. Detta hänger med enligtåtgärder lagen särskildattsamman om
utlänningskontroll principiellt syftar till förebygga terrordådsett att
medan åtgärder enligt rättegångsbalken och 1952 års lag har till
huvudsakligt ändamål skaffa bevisning redan begångna brott.att om

En första förutsättning för få tillgripa hemlig teleavlyssning medatt
stöd bestämmelserna i lagen särskild utlänningskontrollav är attom
regeringen eller allmän domstol har beslutat de särskilda be-att
stämmelserna tvångsmedel finns intagna i 19-22 §§ i lagenom som
skall tillämpas på utlänningen i fråga 18 §.

Om så fallet kanär rätten, det finns synnerliga skäl, meddelaom
Rikspolisstyrelsen eller polismyndighet tillstånd enligt 27 kap.en
rättegångsbalken till hemlig teleavlyssning eller, det tillräckligt,ärom
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åtgärdenFörutsättningen dockteleövervakning. ärhemlig är att av
organisation ellerutlänningen ellerförbetydelse utrönaatt enom

förberederellerför planläggertillhör eller verkarhangrupp som
syftenför politiskaeller tvångvåld, hotgärning innebärnågon som
två årstraff fängelse ilindrigareför vilketinnefattar brott änoch som

intenämndes krävs detinledningsvis§. Somföreskrivet 20inte är
inledd.förundersökning äratt

förbrottsmisstankenågot kravsåledes inteuppställerLagen att
föreliggaskall detanvändas. Däremotskall fåteleavlyssninghemlig

skall fåteleavlyssninghemligbeslutskäl försynnerliga att ett om
1973:37uttalade idepartementschefenFöredragandemeddelas. prop.

till förebyggandesärskilda åtgärderlagstiftningtillmed förslag avom
före-113bakgrund, eninternationellvåldsdåd medvissa avs.

innebördenlagstiftningen,nuvarandetill dengångarna att av
föreliggadet kansynnerliga skälrekvisitet närmast att enansesvar

organisation ellerpolitiskaför denöverhängande fara att varomgrupp
handlingarbrottsligautföraeller låtautföraskallfråga är som

spaningsmedelandratvång ochellervåld, hotinnefattar bruk attav
fara.avvärja dennatillräckliga förinte kan attantas vara

skall meddelasenligt 20 §teleavlyssninghemligtillstånd till attEtt
första stycket.månad 21 §inte överstigerviss tidförgälla ensom

yrkandetingsrättStockholmstillståndFrågan prövas avavom
tillståndbeslutpolismyndighet. RättensRikspolisstyrelsen eller omen

övrigt kap.i 27tillämpasförfarandetfrågaomedelbart. Igäller om
stycket.§ andra21motsvaranderättegångsbalken sätt

vidgjortsuppteckning harupptagning ellerskallEnligt 22 § somen
fårGranskningenmöjligt.granskasteleavlyssninghemlig snarast

polismyndighet ellerRikspolisstyrelsen,endastutföras rätten, enenav
innehåller någotuppteckningenupptagningen ellerOmåklagare. som

avlyssningen,föranlettändamål harför detbetydelseinte är somav
granskningen.efterförstörasdel omedelbarti dennaskall den

terroristbe-tillämparregeringenkontroll hurparlamentariskEn av
sker årligentvångsåtgärderreglernastämmelserna och attgenomom

till riksdagen. Denskrivelse häromregeringen lämnar senasteen
199495:132, bet.skrivelseregeringensigjordesredovisningen

framgårredovisningen199495:197. Av199495:JuU10, rskr. att
tillfällenågotvidtillämpatsutlänningskontroll intesärskildlagen om

juni 1994.30juli 1993tidenunder 1 -
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3 Behovet dolda övervakningskame-av

vid förundersökningror

Inledning

I det följande lämnas sammanfattande redogörelse för vaden ut-
redningen inhämtat polisens behov i sin verksamhet fåattom av
använda dolda övervakningskameror. Med polisen i dettaavses
sammanhang såväl den polisen Säkerhetspolisen.öppna Materialetsom

hämtat dels från utredningensär dels från Säker-experter, en av
hetspolisen upprättad promemoria angående användningen av
övervakningskameror, vilken promemoria i december 1994 in tillgetts
Justitiedepartementet se avsnitt 2.2.9, dels från överläggningar ut-
redningen haft med företrädare för Säkerhetspolisen.

Allmänt polisens behov dolda övervakningskamerorom av

Polisens användning övervakningskameror präglas den iav attav
många fall måste ske dolt för fylla sin funktion. Polisen i dagatt är
därför huvudsakligen hänvisad till vid sina spaningsinsatseratt
använda dolda handmanövrerade TV-kameror. Denna arbetsmetod är
nämligen helt oreglerad. Som utvecklaskommer nedannärmare att
finns det emellertid rad olägenheter sådan arbetsmetod.meden en
Bl.a. den mycketär personal- och kostnadskrävande villom man
åstadkomma heltäckande övervakning.en

Det kan inledningsvis från polisendet har framhållitsnämnas att att
användningen dolda övervakningskameror i första hand skallav ses

komplement till användningen handmanövrerade TV-ettsom av
kameror. Det således inte frågaär i varje situation ersättaattom

utrustade med handmanövrerade kameror med dolda Over-spanare
vakningskameror. olikaAv skäl det ofta bättre ha personal påär att
platsen.

Enligt polisen finns det dock talrika exempel situationer där det
inte möjligt bedrivaär övervakning med utrustade medatt spanare
handmanövrerade kameror, där övervakningen på enkelt sättettmen
skulle kunna bedrivas med dolda övervakningskameror. Detta kan

bero på platsens geografi inte tillåter döljert.ex. att att man en
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långövervakningen måste pågå under så tideller attattspanare
kan de nödvändiga personalresurserna.inte avvaraman

geografi lägga hinder i förnämndes kan platsensSom vägennyss
handmanövrerade TV-kameror. Detta kanspaning med t.ex. vara

kanske sådanövervakning byggnader. Omgivningenfallet vid är attav
Även fördöljer det i och sigmedgerden inte att en spanare. omman

kan det andra skälmöjligt döljaskulle att av varaen spanare,vara
efter viss tid och sådantmåste avlösasolämpligt. Denne ettt.ex. en

för upptäckt. Vidare kan deninnebär alltid riskavlösningsmoment en
flera kan ledaflera utgångar ochbyggnaden habevakade vägar

bevakning med personal krävsinnebär det viddärifrån, vilket att en
användaskäl talarpersonalinsats. Ettorimligt attannat motstor som

pågå under lång tid,övervakningen måstekan attspanare vara
mycket personalkrävande.därför blireftersom den

medvid spaning hängerbekymmerEtt attannat som samman-
förfinns riskdetbegränsatantalet ärär attatt spanarenenspanare -

fram i den övervakademåste sigigenkänd hanskall bli taom
grannsamverkanvillaområden, därexempelvisnärhet. Ipersonens
i huvudsak barabostadsområden där deti sådanaellerförekommer

uppehålla sigsvårt förkan detbor invandrare, attspanareenvara
övervakningskameradoldbli avslöjad. Entidunder längre attutanen

hjälpmedel.överlägsetsituationer helti dessautgör ett
övervakningskameroranvändningsområde för dolda utgörEtt annat

blir för farligt förhelt enkeltuppdragde situationer när ett spanaren.
inte kanverksamhet exempelfinns i polisensDet att spanareen

det innebärhandmanövrerad kamera, eftersommedplaceras ut en
övervakas.demskall angripasrisk för hanalltför attstor somav

eftersomförlorad,information kan därmed gåVärdefull man av
Iavstå från övervakamåste möte.säkerhetsskäl helt t.ex. ettatt

övervakningskameraskulle doldsituationersådana ettvaraen
hjälpmedel.verksamt

vissaden iövervakningskamerafördel medYtterligare är attenen
registreringsförmåga. Enimänniskan över-avseenden överlägsenär

förutsättning denundernämligenvakningskamera kommer taratt-
händelserregistreraviss platsallt sker på att som enenupp som -

eftersom denskulle registrera,intehandmanövrerad kamera spanare
intressantfanns någotaldrig upptäckte detkameranbemannade attsom

dokumentera.att
inteövervakningskamerapåpekatför polisen harFöreträdare att en

viss händelse. Deti syfte dokumenteraskulle användasalltid att en
förmåste platspersonalsituationer därnämligenfinns även vara

skälnaturligavissa åtgärder. Av ärvidtaså behövs kunnaatt om --
omgivningen.synlig förintepersonalofta nödvändigt dennadet äratt

uppmärksamhet.väcka Dettarelativtfall kommer deI snart attannat
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beror inte bara de övervakas ofta mycketatt är vaksamma,som
andraäven deän övervakadeutan kan bli misstänksarnrnaatt och

därigenom förstöra operationen. Man kan tänka sig det scenariott.ex.
några under längre tid sitteratt i parkerad personbil.spanare en en

Personal på bank i närheten blir kanske orolig, misstänkeren att ett
bankrån gång och larmarär polis. Problemet alltså placeraär att

så han i ögonblick det skeratt kan delen spanare samma tasom- -
vad sker på viss plats själv bli upptäckt. Detta kanutanav som atten

i dag olika skäl omöjlig uppgift. Uppgiften kan emellertidav vara en
lösas på enkelt sätt övervakningskameraett attgenom monterasen upp
på platsen. En sådan mycket lättär placera så den inteatt att syns.
Spanaren kan sedan dold på plats i närheten, sådantetten men-
avstånd han inte kamerans hjälp hade kunnatatt utan vad skerse som

via TV-monitor del vad sker på denta övervakadeen av som-
platsen.

Särskilt Säkerhetspolisens verksamhetom

Företrädarna för Säkerhetspolisen har vid överläggningar med
utredningen klargjort det primära behovet för deras delatt fåär att
använda dolda övervakningskameror vid förundersökning. De har

det inte föreligger något behovansett att större få användaattav
sådana kameror i skedet före inledd förundersökning, detävenen om
har naturligtvisdet i vissa fall kunde hjälpmedel.sagts att Deettvara
exempel i detta avsnitt såledesnämns sikte situationer därtarsom

förundersökning inledd.ären
Av 4 § förordningen 1989: 773 instruktionmed för Rikspolisstyrel-

framgår Säkerhetspolisens uppgifter förebyggaatt år ochsen att
avslöja brott rikets säkerhet, verksamhetenmot inteävenatt om-

förebygga eller avslöjaatt brott rikets säkerhet bekämpaavser mot -
terrorism, för bevaknings- och säkerhetsarbete densvara som avser
centrala statsledningen eller har samband med statsbesök ochsom
liknande händelser för personskydd i densamt att annatsvara
utsträckning Rikspolisstyrelsen bestämmer.som

De två förstnämnda verksamhets brukar sammanfattningsvisgrenarna
kallas säkerhetsunderrättelsetjänst, de säkerhets- ochsenare person-
skydd. Säkerhetsunderrättelsetjänst bedrivs inhämtning,genom
bearbetning, analys och delgivning uppgifter. Inhämtningav av
säkerhetsunderrättelser sker bl.a. spaning i olika former. Engenom
form s.k. objektspaning,är bedrivs såvälmotsom personer som
platser. Syftet med spaningen oftast observeraär att en persons
förehavanden, identifiera s.k. kontakter dvs.att personer som-
vederbörande träffar eller vad händer viss plats. Enatt se som en-
förutsättning för detta skall kunna genomföras effektivtatt är att
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tid.under längre Videller platsen kan övervakas enpersonen
i i relativt utsträckningslag används dagspaningsinsatser detta storav

handmanövrerade TV-kameror.övervakning med dolda
i vissa fall någrauttalat i dagSäkerhetspolisen har att varavman -

bedrivaverksamhet inte kan någonallvarlig säkerhetshotandeavser -
inte tillräckligt med personal.eftersom harövervakning alls, man

fick användaSäkerhetspolisen skulleEnligt rätt attman, om man
möjligheterfå väsentligt förbättradeövervakningskameror,dolda att

verksamhet.säkerhetshotandeverka dennamot
isituation då det SäkerhetspolisensexempelpraktisktEtt en

använda dold övervaknings-finnas behovverksamhet kan attett enav
misstänkasviss organisation kanimedlemmar ägnakamera är när en

då värde underverksamhet. kanterroristliknande Detsig attvara av
där medlemmar ieller lokaltid övervaka lägenhetlängre enenen

sådan bevakningresursskälträffas.organisationen brukar Av är en
övervakningen kanSyftet medgenomföra i dag.svår attt.ex.att vara

bilder kan sedantill lokalen. Dessakommerfilma de personer som
pågående brottsutredningar.gärningsmän iför identifieraanvändas att

vid sina brottsligaovanligtintenämligenDet är att personerna
uppträderobserveradedeväl medvetnaaktioner ärattom --

identifieringssyfte jämföraidå värdefulltkanmaskerade. Det attvara
tillfällen aktionermed bilder frånfrån lokalenpå närbilder personer

identifiera gärnings-bli möjligtPå så kan detgenomförts.har sätt att
begås nämligensvårt.mycket Brottenvilket kanmännen, annars vara

ifolkmassa och placeraså sällan iinte attstor gruppenen spanareen
inte möjligt.kanskegripa någon platseneller äratt

anledningandra skälSäkerhetspolisenverksamhet harI sin även av
informationer kan Säkerhetspo-sinavissa platser. Genomövervakaatt

ellersäkerhet få redaofta relativt godlisen med möte ettatt ett
emellertidviss plats. Detavlämnande kommer ärägaatt enrum

situation kankänd. Entidpunktensäkert deninte ärnärmareatt annan
terroristattack känt.förinte tidpunkten ärmåletatt enmenvara --

längre tid.övervakas underdå behövaplatser kanDessa en
Säkerhetspolisen vid överlägg-Avslutningsvis kan nämnas att

verksamhet finnsframhållit det i derasutredningenningarna med att
förhållandevismaterial underinspelatbehov attett stort sparaav

1980-talethävdatSäkerhetspolisenhar frånlång tid. Man att en
iutredningifå betydelse görsförundersökning kannedlagd somen

fram allbehovdet finnasutredningen kandendag. I att taavnya
Enligtden.sammanställaochvissdokumentation personom en

det inte längretill dessmaterialet fåSäkerhetspolisen bör sparas
gallrasdärefter detkanbehövs. Först ut.
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Särskilt den polisens verksamhetöppnaom

I avsnitten 4.4 och praktiska4.5 lämnas det rad exempelen
situationer där det enligt företrädare polisen kan finnasför den öppna

behov i utredningsarbetet använda dolda övervaknings-ett attav
kameror. Det kan sig utredningirörat.ex. grovtatt omom en
narkotikabrott med hjälp dold övervakningskamera övervaka ettav en

mellan tvâ olika inteEtt polisen skäl kanmöte mötepersoner. som av
övervaka med personal redogörelse förplatsen. För närmareen
dessa exempel hänvisas till de nämnda avsnitten.

Sammanfattningsvis polisen använda dolda över-rättatt attmenar en
utföravakningskameror skulle innebära polisen kan dels spanings-att

uppgifter mål hittills varit möjligt, utföradär det inte delsmot en
effektivare precision breddspaning med ochstörre större mot

förövriga mål, dels frigöra spaningspersonal andra insatser.
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överväganden4

4.1 Allmänna utgångspunkter

för utredningens omfattadirektiven utredningen skall arbeteEnligt
såväl användningen ipolisens användning övervakningskameror,av

syfte polisens verksamhet i övrigt.brottsutredande i Dessutomsom
omfatta kameraanvândning, dvs. skallskall arbetet översynannan en

övervakningskameror Fråganreglerna i lagengöras om m.m. omav
övervakningskameror vid förundersökninganvändapolisens rätt att

skall enligt direktiven behandlas med förtur.allvarligare brottrörsom
så det finns anledningFörundersökning skall inledas snart anta att ett

förövats. inledaallmänt åtal har Besluthör underbrott att ensom
polismyndighetfattas eller åklagaren.förundersökning av

i lagen 1990:484övervakningskamerorMed över-avses om
andra optisk-elektroniskaTV-kameror,vakningskameror m.m.

utrustning sådärmed jämförbar de,instrument och är uppsatta attsom
kan användas för personövervakning.platsen,manövrerasutan att

övervakningskameror igäller tillämpligai lagenVad sägs omsom
tekniska anordningar avseddafördelar äräven attseparata som

eller bevara bilderbehandlaanvändas för tasatt som upp av en
överväganden begreppetNågraövervakningskamera. särskilda om

delbetänkande och medövervakningskamera har inte gjorts i detta
gällandei lag.övervakningskamera förstås alltså här detsamma som

framöver användaDet innebär det står polisen fritt ävenatt att
inte.dolda eller Dethandmanövrerade kameror, deantingen ärär

stillbildskame-med doldtillåtet för polisenockså övervaka platsatt en
snabbfotograferande sådan.ävenra, en

omfattas f.n. lagenanvändning övervakningskamerorPolisens avav
polisen, med vissaövervakningskameror innebärDet attom m.m.

förlänsstyrelsenbegränsade undantag, behöver tillstånd sättaattav
plats dit allmänheten harså den riktaskamera kanatt mot enupp en

skall riktaskamerantillträde. Något tillstånd behövs däremot inte om
Även behövs, krävs dockplatser. tillstånd inteandra attmot om

tydlig skyltningövervakningskameranupplysning lämnas genomom
får medges frånnågot verksamt Undantageller på sätt.annat

finns synnerliga skäl för det.upplysningsplikten, bl.a. detom
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Mot bakgrund vad har kan konstateras vadsagts attav som nu som
behandlas i detta delbetänkande polisens möjligheterär kravatt, utan
på särskilt tillstånd länsstyrelsen och upplysningutan attav om
utrustningen lämnas, använda fjärrstyrda övervakningskameror inom

för förundersökning. Med polisen såväl Säkerhetspoli-ramen en avses
den polisen.öppnasen som

Ges polisen använda dolda fjärrstyrdarätt övervakningskameroratt
under förundersökning i fråga vissa brott innebär det att ett nyttom
tvångsmedel tillskapas. Den naturliga platsen för reglering etten av

tvångsmedelsådant borde rättegångsbalken. Det finns emellertidvara
flera skäl till sådan reglering bör provisorisk och därföratt en vara
inte in i rättegångsbalken.tas

Regler användningen tvångsmedel exklusiva.rör ärettsom av
Bestämmelserna det tvångsmedlet kommer således uttömman-om nya
de reglera möjligheten använda dolda övervakningskameror vidatt att
förundersökning. Om förundersökning inletts, kan användningen en

dold övervakningskamera komma i fråga endast de förut-av om
sättningar i lagen uppfyllda. Om så inte fallet,är är t.ex.som anges

grund brottet inte tillräckligt allvarligt, skulleärattav en an-
vändning sådan kamera utesluten. Man kan emellertid tänkaav en vara
sig den situationen affärsinnehavare, förvaritt.ex. att utsatten som

rad mindre allvarliga brott, in ansökan till länsstyrelsenen ger en om
tillstånd använda dold övervakningskamera syftetoch medatt att

skydda sig liknandekameran brott i framtiden. Samtidigtär att mot
torde det ofrånkomligt den dolda övervakningen kan utgöraattvara

led i pågående brottsutredning. kan diskuterasDet sökandenett en om
sådant falli skall diskvalificerad från användning doldett vara en av

övervakningskamera bara för kameran skulle kunnaävenatt ge
upplysning begångetredan brott eller tillstånd i sådantett ettom om

likväl borde beviljas.fall kunna
förhållandenbl.a. nämnda framgår polisensAv behovatt attnu av

använda dolda övervakningskameror vid förundersökning måste ses
bakgrund vad bör gälla för användning övervaknings-mot somav av

i övrigt. nämligenkameror Man kan del behovetanta att atten av av
använda dolda övervakningskameror tillgodoseskan genom en
förändring bestämmelserna tillstånd upplysningspliktoch i lagenav om

övervakningskameror sådan förändring skulle kunna gåEnom m.m.
på dessa båda krav lättades och tillämpningsområdet förattut attupp

såvälanvända dolda övervakningskameror därmedöppnaatt som
utvidgades. Med utgångspunkt i sådan förändring skulle sedanen en
bedömning i vilka situationer det finns behovgöras ett attav av
använda dolda övervakningskameror vid förundersökning.

Genom det på vilket utredningens direktiv utformade detsätt är är
inteemellertid möjligt i detta delbetänkande anlägga sådanatt en
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helhetssyn problemet. Enligt utredningens direktiv skall nämligen,
tidigare har nämnts, översynen lagen övervakningskamerorsom av om

anstå till slutbetänkandet. Frågorna kommer därför fåm.m. att
behandlas i större sammanhang i slutbetänkandet.nytt ett Redan det

sagda talar för lagstiftningen användningatt övervaknings-nu om av
kamera vid förundersökning inte bör giltig-permanent utan attvara
hetstiden bör begränsas, på gäller försätt 1952t.ex. årssamma som
lag med särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmål. Enom
provisorisk reglering berört slag skulle ha sin plats i särskildav nu en
lag. Den lagtekniska lösningen diskuteras vidare i avsnitt 4.9.

Något grundlagsskydd dold optisk övervakning finns inte,mot
bortsett från det skydd optisk avläsning munrörelsermot av som
skyddet hemlig avlyssning i 2 kap. 6 § regeringsformenmot inne-
fattar. Det finns inte heller någon bestämmelse i brottsbalken som
kriminaliserar hemlig optisk övervakning. De förbud finns motsom
sådan övervakning följer bestämmelserna i lagen övervaknings-av om
kameror Vad har innebär emellertid inte desagtsm.m. som nu att
integritetskränkningar kameraanvändning kan innebära påsom en
något avgörande behöver skilja sig frånsätt dem kan följa s.k.som av
buggning eller hemlig teleavlyssning. Det enligt utredningenär
uppenbart med hänsyn till den personliga integritetenatt vissa
bestämda måste förgränser användningensättas dolda fjärrmanöv-av
rerade övervakningskameror vid utredning brott. Integritetsaspektenav

så viktig i betänkandet förstär diskuteras hur dessaatt börgränser
dras Först därefter ställning till vilket behov inomtas dessaupp. som

finns användning dold övervakningskamera i polisensramar av av
arbete.

Vid genomgång de bedömningar har gjorts i olikaen av som
lagstiftningsärenden de risker integritetssynpunktfrån ärom som
förenade med dold användning övervakningskamera, kanav man
konstatera i flertalet ärenden harriskernaatt betydande.ansetts
Integritetsskyddskommittén uttalade övervakningskameran kundeatt
användas för omfattande och för den enskilde besvärandeen mera
övervakning och därför innefattade försärskilda risker hans personliga
integritet betänkandet Fotografering och integritet, SOU 1974:85, s.
59, 85 och 104. Enligt Tvångsmedelskommittén kan integritetskränk-
ningen, vid användning övervakningskamera ochmot utrymmenav
platser privat villaträdgårdar och bostäder, inatur,av t.ex.mera
många avseenden ingripande karaktär i frågavara av samma som om
hemlig avlyssning delbetänkandet Hemlig avlyssning DsJum.m.,
1981:22, 139. Utredningen TV-övervakning anförde i sitts. om m.m.
betänkande Optisk-elektronisk övervakning SOU 1987:74, 119 ffs.

det ofrånkomligtär dold personövervakning kanatt medföraatt
betydande integritetskrärümingar, bl.a. det sådansättet över-att
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föremål förintedrabbavakning kommer ärävenatt ensompersoner
teleavlyssning ochhemligUtredningen ansågbrottsutredning. att

kontrollmetoder hartvåpersonövervakning berört slag är somav nu
för regleringen demskäl talarberöringspunkter ochtydliga attatt av

SÄPOSÄPO-kommittén betänkandetEnligtlikartatbör ske sätt.ett
meddelarfrihet,personalkontroll ocharbetsmetoder,Säkerhetspolisens

från integritetssyn-optisk övervakning17811990:51,SOU är ens.
avlyssning TV-hemligåtgärd ävenmindre ingripandepunkt än men

medföra betydandekunnavissa förhållandentorde underövervakning
Även SÄPO-kommittén pekade över-integritetskränkningar. att

visardrabbakommerofrånkomligen ävenvakningen att sompersoner
brottsutredning.föremål förinteoskyldiga ellersig är enenssomvara

avstånd fråndepartementschefen bestämt198889:124, därl togprop.
användasskullekameraövervakningdoldförslagolika att somom

övervakning medtvångsmedel, uttalades bl.a.straffprocessuellt attett
med doldavlyssningteleavlyssning ochliksom hemligdold kamera,

57ff.tvångsmedel s.integritetskränkandedjuptmikrofon, är
polisen83Promemoria 5ansågNarkotikakommissionen attnr s.

vidTV-övervakningdoldsiganvändafå möjlighetborde att av
fråndetmenadeKommissionennarkotikabrott.spaning attmot

skillnadnågon avgörandekundeintegritetssynpunkt knappast attvara
utnyttjaockså kundekamerorkikare och andravid sidanpolisen av

TV-kameror.
doldanvändningutredningenkan enligtdetta sägasGentemot att av

betydligt effektivaretillmöjligheter över-fjärrstyrd kamera enger
avgörandeutrustning. Denoptiskanvändningvakning än avannan

platseninte hanterasövervakningskameraskillnaden är att somen
dold ochanvänder kameranfördet möjligt denalltid gör att varasom

Samtidigtövervakning.för ärför dendärigenom utsättssomanonym
krävsinformation detmängdinmöjligt samladet attutanstoratt en

Polisenkameran.deninsats för detta manövrerarnågon större somav
handmanövreradeanvändningmedjämförelseockså vidhar aven

fjärrstyrdaanvända doldaavsnitt 3uttalat se rättkameror attatt en
utförasspaningsuppgifter skulle kunnaskulle innebära motkameror att

skulleeffektivare spaningmöjligt,inte varitdet hittillsmål där att en
förfrigörasspaningspersonal skulle kunnautföraskunna samt att

andra insatser.
doldövervakning meddetnaturligtvis diskuteras ärkanDet om

innefattarmikrofondoldavlyssning medellerfjärrstyrd kamera som
Jämförelsenintegriteten. ärpersonligaför denriskernade största

avlyssninghemligeftersomintresseteoretisktemellertid närmast av
tvångsmedel. Detstraffprocessuellt äri daginte existerar merettsom

tvångs-föreliggandei dagnågotjämförelse mednaturligt göraatt en
tillteleavlyssning liggerhemlig närajämförelse medvarvidmedel, en
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hands. Det utredningensär uppfattning övervakning med doldatt
övervakningskamera kan väl så ingripande tvångsmedelettvara som
hemlig teleavlyssning. Utredningen tänker då i första hand en
användning tvångsmedlet i sådana situationer har tagitsav som upp

SÄPO-kommitténsi vissa remissyttrandent.ex. över betänkande se
avsnitt 2.2.8, då kameran installeras i anslutning till politiskt.ex. en
organisations lokaler eller utanför ingången till hotellett som
frekventeras prostituerade. Genom teleavlyssning kan visserligenav
innehållet i samtal, och därigenom tankar, åsikterett en persons m.m. ,dokumenteras i sin helhet. Med övervakningskamera kan emellertiden

snabbt och omfattandeäven händelseförlopp registrerasett och i
efterhand granskas i detalj, må bilderna bara hänför sig tillattvara en
viss plats. finnsDet enligt utredningens mening anledning tro att
enskilda i sådana situationer har berörts i dett.ex.personer som-
föregående i allmänhet uppfattar det lika besvärandesom om-
informationen finns bevarad film den finns bevaradsom om
band. I båda fallen vidare dokumentationenär sådan den i regelatt
inte kan ifrågasättas. Det tvekan känsla obehagstörreutanger en av

informationen finns bevarad så den exakt kan återges. Denattom
genomslagskraft bilder har allmänt känd. Enligtär utredningenssom
mening bör reglering optisk övervakning ske isättetten av som
huvudsak vad gäller för hemlig teleavlyssning.motsvarar som

En första frågarestriktion i polisens användning doldom av en
övervakningskamera ligger i tillstånd domstol till användningatt ett av

övervakningskamera måste visst objekt, nämligen vissettav avse en
eller plats. tillståndviss Ett avsåg viss skulleperson en som en person

få konsekvenser för domstolens möjligheter ställning tillatt ta var
personövervakningen skulle in, vilket i sin skullesättas fåtur
betydelse för tillämpning proportionalitetsprincipen. Domstolensen av
tillstånd till användning övervakningskamera torde därförav avse
viss plats, i första hand då den plats där den misstänkte kan antas
komma uppehålla sig. Vad därutöver kan diskuteras iatt är attsom
vissa fall tillåta övervakning viss plats det finns någonoavsettav om
misstänkt eller inte. Utredningen tänker på de situationer därnärmast
tjuvgods, egendom varit föremål häleriför eller narkotikasom
påträffas på viss plats och det finns anledning gärningsmannentro att
eller någon kan lämna upplysning brottet skall kommaannan som om
tillbaka till den plats där egendomen finns. Ett liknande fall sådanär
i allmänhet svårutredd kriminalitet seriebrottslighet på parke-som
ringsplatser eller i parkeringshus där tillgreppen, ofta utförssom av

bilar eller föremål i förbilar. Skälet tillåta kameraan-attunga, avser
vändning i dessa fall skulle det tvångsmedlet kanattvara nya
förväntas särskilt effektivt hjälpmedel för klara berördett attvara upp
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frågor diskuteras vidarebrottslighet. De har berörts ityp som nuav
avsnitt 4.2.

också frågan begränsningavsnitt 4.2 skall il görastas upp om en
får inskränkningfråga de platser där övervakning ske. En liggerom

från förfogarkamera aldrig medgivande deni överutanatt somen
på ställen skyddaseller platsen kan placeras de motutrymmet som

vissa straffbestämmelser i kap. brottsbalken. Detintrång enligt 4 är
till bestämmelserna i brottsbalken, ingetdock, somom man ser

såsådana eller platser övervakas länge kameranhindrar att utrymmen
SÄPO-något ställe. Vid remissbehandlingenplaceradär annat av

emellertid i några yttranden ifrågasätts intekommitténs förslag har om
nämligen tilltvángsmedlet bör begränsas ytterligare,användningen av

eller platser till-övervakning allmänna platser ärsom annarsav
sådan begränsning behövsför allmänheten. Frågangängliga är om en

resultat nåsfrån integritetssynpunkt godtagbara kaneller genomom
för tvångsmedelsan-allmänna principernatillämpning deaven

proportionalitetsprincipen, och motsvarighetsärskiltvändningen, en
hemlig teleavlyssningbestämmelser gäller förtill de attt.ex. omsom

för utredningen.skall synnerlig viktåtgärden vara av
polisens användning övervakningskamerabegränsningEn avav

misstankenockså i ställer kravligger ett att motatt enuppman
Med låg miss-brott skall ha viss styrka.för visst en enperson

övervakning skerökar risken förtankegrad att person somav en
kanske antal andra föroskyldig. Dessutom harvisar sig ettvarasenare

fotograferats i onödan.ovidkommande alldelesutredningen personer
i första hand tvångs-för låg grad misstankeVad talar är atten avsom

får användas redan i inledningeneffektivast detmedlet kan omvara
på misstankegraden bör väljasförundersökning. Vilken nivå somenav

behandlas i avsnitt 4.3.
situationer där övervakningföregående har berörts vissaI det av en

misstänktdet fannsskulle kunna skeviss plats oavsett person.om en
misstanke vissövervakningen påstället för grundaI motatt en en

motiveras den situationövervakningenskulle att somavperson
övervaknings-användningsådan detföreligger är att avgenom en

bevisning eller ingripamöjligheter säkrafinns godakamera motatt
har medverkat till brottet.ellergärningsmannen somannan

Övervakning vidare få förekommaövervakningskamera börgenom
hemlig teleav-Ser påallvarligare brott.vid utredningbara manav

harövervakningskamera tidigareanvändninglyssning, som av
enligt rättegångs-integritetsrisker, gällermed i frågajämförts om

förundersökningfår användas viddetta tvångsmedelbalken att
lindrigare straffinte föreskrivetför vilket änangående brott är

bestämmelserårs särskildatvå år. Enligt 1952 lag medfängelse i om
förekomma vidbrottmål får hemlig teleavlyssningtvångsmedel i vissa
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utredning vissa allmänfarliga brott vissa brottoch rikets inremotav
eller säkerhet, lindrigare straff fängelse i två åräven änyttre ärom

Ävenföreskrivet för brottet. i de speciella situationer där övervakning
skulle kunna ske det fanns misstänkt måste detoavsett om en person

sig allvarlig brottslighet, stöld, rån,röra hälerit.ex. grovtom grov
eller narkotikabrott. Tillämpningsområdet för användning över-av
vakningskamera behandlas i avsnitt 4.4.närmare

Ställning måste sedan till vilket finnsbehov användningtas som av
övervakningskamera i polisens arbete inom de harav ramar som

föregående.skisserats i det införandeEtt integritetskränkan-ett nyttav
de tvångsmedel kräver nämligen det kan redovisas hur tvångsmed-att
let kan komma till i den brottsutredande verksamheten och inytta
vilka situationer det praktiskt kan användas.

avsnitt 3 harI lämnats redogörelse för hur Säkerhetspolisen ochen
den polisen behovet dolda övervakningskameror.öppna Avser av
den redogörelsen framgår den rådande uppfattningen inom polisenatt

sådan utrustning skulle effektivt hjälpmedel vidär att etten vara
förundersökning. beror påDetta bl.a. arbetsmetodenatt anses vara
mycket personalbesparande och risken för upptäckt iblandatt
omöjliggör för polisen något iaktta och i erforderli-sättatt annat -

fall händelseförloppdokumentera väsentligärettga som av-
betydelse för brottsutredning.en

I avsnitt kommer utredningen redovisa4.5 sina överväganden iatt
fråga behovet använda dolda övervakningskameror vid för-attom av
undersökning och i vilka situationer det kan godtas sådana kameroratt
kommer användning.till

ytterligareI de följande avsnitten några frågor till be-tas upp
handling. föregående har förutsattsI det begäran få användaatt atten
övervakningskamera vid förundersökning skall domstol.prövas av

förSkälen den ståndpunkten avsnitt tillståndsi 4.6. Ettutvecklas
begränsning i tiden Slutligenbehandlas i avsnitt berörs i avsnitt4.7.

frågor hänger granskning4.8 och bevarandemedsom samman av
upptagningar övervakningskamera.har gjorts vid användningsom av

Enligt direktiven skall möjligheten tillutredningen analysera annan
ljudupptagning med användnings.k. buggning i sambandän över-av
vakningskamera. kan på det i vissa fallDet goda grunder attantas
skulle värde för brottsutredning i sambandstortvara av omen man
med dold upptagning bilder hade möjlighet i hemlighetäven attav en

ljud. särskild ljudupptagning fåEn fråga således skallärta upp om
förekomma i samband med dold övervakningskamera.användande av

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen varje medborgareär gentemot
det allmänna skyddad bl.a. hemlig avlyssning eller upptagningmot av
telefonsamtal förtroligteller meddelande. Skyddet omfattar även,annat

tidigare har berörts, filmning samtalandes läpprörelser försom av
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avläsning. Skyddet i 2 kap. 6 § regeringsformen omfattar dock inte
förs folksamlingsamtal i eller i radio- eller TV-sändningar,som en

där helst kan höra vad Skyddet kan begränsassägs.vem som som
enligt bestämmelserna i kap. regeringsformen.2 12 § En begränsning
får ske lag och därvid gäller de allmänna förutsättningargenom som
regeringsformen för begränsningar i de grundläggande fri- ochanger
rättigheterna. En sådan rättighet får sålunda begränsas endast för att

ändamåltillgodose godtagbara i demokratiskt samhälle ochär ettsom
begränsningarna får inte vad nödvändigt ellerutöver är utgörasom

friahot den åsiktsbildningen. Exempel på sådana begräns-motett
ningar möjligheterna till hemlig teleavlyssning se avsnitt 2.3.är

Enligt 4 kap. 9 § brottsbalken döms den för olovlig avlyssninga
olovligen förmedelst tekniskt hjälpmedel återgivning ljud isom av

hemlighet avlyssnar eller tal i samtal mellan andratar upp enrum,
eller förhandlingar vid sammanträde eller sammankomst, vartillannan

inte tillträde själv inte deltar i ellerallmänheten och hanäger som som
förhan obehörigen berett sig tillträde till. Straffet olovlig avlyssning

böter eller fängelse i högst två år.är
Paragrafen skydd avlyssning eller upptagning tal imotavser av

Med tal i diktamen eller bön. Vidaret.ex.enrum avsesenrum.
omfattar innebär intebestämmelsen samtal mellan andra. Detta detatt

kriminaliserat in samtal själv deltarspelaär ävenatt som man om
samtalspartnern inte känner till inspelning pågår.att

Som objekt för skyddet vidare förhandlingar vid sammanträdeanges
eller sammankomst, vartill allmänheten inte tillträde. Iägerannan
fråga sådana sammanträden eller sammankomster gäller straffbe-om

sammankomsten ellerstämmelsen den inte själv deltar isom som
straffritt förobehörigen berett sig tillträde till den. däremot denDet är

viddeltar i sammankomsten spela in vad denna,sägsattsom som
det sker de andra deltagarna ovetande.även om

Någon begränsning för straffbestämmelsensi lokalt hänseende
tillämpning har inte föreskrivits. Det således betydelseär utan var
kränkningen butiker,sker. Samtal avlyssnas i bostäder,t.ex.som

bilar omfattas.eller andra transportmedelrestauranger,
omfattar inte varjeBestämmelsen i 4 kap. 9 § brottsbalkena av-

lyssning eller upptagning endast sådana fall då åtgärden sker medutan
hjälpmedel för återgivning ljud. Alla slagdirekt hjälp teknisktettav av

fungerande avlyssnings- inspelningsapparater faller underellerav
TV-kamerauttrycket. dessutom,Att gör,apparaten t.ex. tarsom en

för sig i detta sammanhang. Ettljus i och betydelseär utanupp
talar ochförfarande innebär enbart filmarattsom en person somman

sedan studera läpprörelserna söker avläsa vad han sägerattgenom
avlyssningfaller däremot inte under bestämmelsen. Genom kravet att

medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning ljud blirskall göras av
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lagrummet inte heller tillämpligt avlyssning med blottagörssom
ellerörat exempelvis dricksglas, plastslangatt ettgenom en -

eventuellt sedan gärningsmannen borrat hål i eller liknandeväggen -
föremål utnyttjas för det möjligt uppfatta ljud.göraatt att

förutsättningEn för straff skall komma i fråga avlyss-äratt att
ningen eller upptagningen skett olovligen. Lovlig blir gärningen om
samtycke föreligger från någon kan ha förfogasägas rätt överattsom
meddelandet. Som exempel nämnde departementschefen deen av

deltar i samtal. Däremot krävs inte samtycke frånettpersoner som
alla deltar i samtalet. Det således straffritt utomståendeär närsom en
förmår deltagarna i samtal medföra dold mikrofon.ett atten av en

En ytterligare förutsättning för straffbarhet gärningen utförtsär att
hemlighet.i Departementschefen framhöll iprop. 1975: 19 s. 103 att

därmed antingen hålls helt dold för den bliratt apparaturenavses som
för avlyssningen eller denne i varje fall totalt omedvetenutsatt äratt

förden tillfället i funktion, och nämndeär exempel denatt attom som
helt från riktaröppet avlyssningsapparatgata motsom en etten

fönster för avlyssna vad i den innanför fönstretsägs liggandeatt som
lokalen drabbas straffansvar så den eller de befinner sigsnartav som
i lokalen inte känner till avlyssning pågår. Departementschefenatt
nämnde vidare exempel enbart den omständighetenatt attsom en
butiksinnehavare anslag upplyser avlyssning kan förekommaattgenom
i butiken inte vidare torde medföra avlyssningen bör betraktasutan att

blir här betydelseDet bl.a. både hur lättöppen. skönjbarasom av pass
sådana anslag och i månvad de i övrigt tillräckligär även ger
information för bedömning frågan och avlyssning kannärav var
tänkas äga rum.

den lämnade redogörelsen,Av i huvudsak hämtats frånnu som
Holmberg m.fl, Kommentar till Brottsbalken Del 6 uppl., 1995,
framgår ljudupptagning användningi samband med doldatt över-av
vakningskamera i regel skulle omfattas straffbestämmel-komma att av

olovlig avlyssning i 4 kap. brottsbalken.9 §sen om a
Vid bedömning ljudupptagning regelmässigt bör före-en av om

komma i samband med användning övervakningskameror,doldaav
kommer således in frågan tekniskhemlig avlyssning, s.k.man om
buggning, och sådan bör direktiventillåtas. Enligt faller emellertidom
denna fråga, för övrigt för närvarande föremål förär över-som
väganden inom Justitiedepartementet, utanför utredningens uppdrag.
Utredningen därmed förhindradär till behandling fråganatt ta upp om

tillåta sådan ljudupptagning straffbestämmelsenomfattasatt som av om
olovlig avlyssning i 4 kap. 9 § brottsbalken.a

Som framgått det föregående det emellertid inte alltid 4ärav som
kap. 9 § brottsbalken lägger hinder för ljudupptagning.i vägena en

iRedan dag kan det lagligt avlyssna isamtal samband medatt ettvara
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Följande exempel kan För-användning TV-kamera. nämnas.av
misstänkas förantal kanundersökning har inletts mot ett sompersoner

Polisen, fått tips mellannarkotikabrott. möteettett attgrovt omsom
bestämmer sig förskall i lägenhet,dessa äga attrum enpersoner

skerhandmanövrerad TV-kamera. Dettameddokumentera mötet en
fönster. polisman,riktas lägenhetens Enkameran mot ettatt avgenom

med doldi Denneinfiltrerat deltar mötet. utrustas engruppen,som
ljud frånpolisen få både bild ochmikrofon. På så kan mötet.sätt

slutbetänkandeutredningen i sittavslutningsviskanDet nämnas att
i hemlighet.ljudupptagning inte skerfråganåterkommer till somom
tidigare harutredningen,direktiv skall nämligenEnligt sina som

ljudupptagning imöjligheten till öppenanalyseraberörts, annan
ljudupp-övervakningskamera. Sådananvändningsamband med enav

övervakningskameror.inte reglerad i lagentagning i dagär om

vissövervakningenSkall4.2 personavse en

viss platseller en

övervakningskamerordoldaför användningförsta begränsningEn av
antingentillstånd skallmåste ligga iförundersökningvid att ett avse

dendå den plats därplats, i första handeller vissviss person enen
kanjämförelseuppehålla sig. Somkan kommamisstänkte attantas en

tele-teleavlyssning får åtgärden endasthemligvidnämnas att avse
kaninnehas ellerteleanläggningellerfonapparat annarssomannan

rättegångs-27 kap. 20 §användas den misstänktekomma attantas av
balken.

utredningen,båda alternativvalet mellan dessaI antyttssommenar
övervakningen skallförövervägande skäl talaravsnitti 4.1, attatt

bl.a.Detta hängeroch inte vissviss plats sammanen person.enavse
förskälenbedömainte skulle kunnadomstolenmed att omannars

åtgärden innebäri övrigtintrång ellerdetåtgärden uppväger sommen
eftersommotstående intresse,eller för någotmisstänkteför den annat

många platservilka eller hurskulle käntförhanddet inte somvara
förundersökningövervaka. Vidbli aktuellakunde ettatt avsersomen

övervakningomständigheterna,beroendeskulle,visst brott av en
övervakningmedangodtagbarplats kanskeallmän av enanses vara

bostadsfönster,riktaskameranenskild plats, ettmotattt.ex. genom
doldanvändningtillstånd tillfråga.komma i Ettskulle kunnainte av

alltsåviss skulletillknytsövervakningskamera ompersonsom en -
detillämpningförsvårafall allvarligtiomöjliggörainte vart aven-

tvångsmedelsanvändning, bl.a.gäller för allprinciperallmänna som
proportionalitetsprincipen.av
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Även andra, praktiska skäl, talarrent övervakningen knytsattemot
till viss Om det inte förhand kan vilka platseren person. anges som
kan bli aktuella för övervakning med dolda övervakningskameror
ligger det enligt utredningens uppfattning till handsnärmare lösaatt
spaningsuppgiften med hjälp handmanövrerade TV-kameror. Iav ett
sådant fall detär nämligen ändå inte möjligt spanings-att avvara
personal på platsen. Den misstänkte måste hela tiden skuggas av
polispersonal och kameror skulle behöva ochsättas nedmonterasupp
beroende den misstänktes rörelsemönster. Det torde förenatvara
med betydande svårigheter och mycket opraktiskt organiseraatt en- -
sådan personövervakning med fasta kameror. Det finns riskäven en
för antalet kameror skulle bliatt mycket stort.

Mot bakgrund härav utredningen domstolens tillstånd tillattanser
användning dolda övervakningskameror alltid skall viss,av avse en
särskilt angiven, plats. Det kan naturligtvis sig fleraröra olikaom
platser och det ingetär hindrar antalet platser utvidgasattsom genom

dornstolsbeslut. Samtidigt måste det finnas direkt kopplingnya en
mellan den misstänkte och den plats övervakas. Detta hängersom

med tvångsmedlet äratt användas densamman avsett miss-att mot
tänkte och syftar till samla bevisningatt honom hansmot attgenom
förehavanden och med andramöten dokumenteras, ochpersoner etc.,

i förekommande fall tjäna hjälpmedelatt för gripaett densom att
misstänkte jfr JO:s ämbetsberättelse 199495 34 fi. Det sagdas.
innebär emellertid inte den misstänkte ständigt måsteatt finnas med i
bild det måste i fall kunna hanvart så småningommen antas att
besöker den plats skall övervakas. Det bör tillräckligt detsom attvara

fråga helt kortär besök. Det bör inte hellerett finnas något kravom
på användningen övervakningskameranatt skall avgörandeav ge
bevisning omedelbart kan leda fällandetill dom. Densom en
information användningen kan får dock inte inskränka sig tillsom ge
obetydliga detaljer kan både ha mista.och Se nedansom man om
rekvisitet synnerlig vikt för utredningen. kravDet utredningensom

bör finnas på direkt koppling mellan misstänktanser och denen en
plats skall övervakas kan i lagtexten lämpligen uttryckas på såsom sätt

åtgärden endast fåratt sådan plats den misstänktedär kanavse antas
komma uppehålla sig. I författningskommentarenatt lämnas några
exempel belyser hur bestämmelsen avsedd tillämpas.ärsom att

I avsnitt 4.1 har utredningen tagit frågan i vissa fallattupp om
tillåta övervakning plats det inte finnsäven någon misstänkt.av en om
Det utredningen har i åtanke bl.a. den situationenär detsom att
påträffas okänt gods uppenbarligen byte brott iutgör s.k. tjuv-som av

igömmor eller platsnaturen där saknar spår till någonannan man
gärningsman. Det förekommer någon gångäven narkotika påträffasatt
under liknande omständigheter. I sådant fall det tänkbartett attvore
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därpå den platsfå användaskundeövervakningskameradolden
någonellergärningsmannenanledningfinnsdetfinnsgodset tro attom

tilltillbakaskall kommaupplysning brottetlämnakan omannan som
emellertidutredningenavsnitt 4.4 harredovisas iskälAvplatsen. som

för doldaanvändningsområdet över-utvidgainteför attstannat
således endastUtredningenpå detta sätt. attvakningskameror anser

kunnauppehålla sig börkommakanmisstänktedär denplats attantas
övervakningskamera.med doldövervakas

begränsningnågonbörsig detinställer görasfråga ärNästa omsom
liggerinskränkningske. Enanvändning fårdärde platserfrågai om

fridfrihet ochbrottkriminaliseringenbegränsningi den motavsom
hemfridsskyddadein iAttbrottsbalken trängai kap. utgör.4 t.ex.

såledesövervakningskameror äranvända doldaför därattutrymmen
meningutredningensenligtbörhärvidlagändringNågonförbjudet.

det dock,avsnitti 4.1påpekats ärfråga. Somikommainte manom
sådanahindraringetbrottsbalken,ibestämmelserna atttill somser

placerad påså kameranövervakas länge ärplatserellerutrymmen
detanvändningenemellertidFråganställe. ärnågot nyaavannat om

övervakningtillnämligenytterligare,bör begränsastvångsmedlet av
hartillträde. Somharallmänhetenditeller platserplatserallmänna

remissbe-vidremissinstansernågraifrågasatteavsnitt 4.1inämnts
SÄPO-kommitténs tvångsmedletinteslutbetänkandehandlingen omav

skullebegränsningtänkbarEndettabegränsas sätt.borde annan
övervakningskamerordoldaövervakning medförbjuda avattvara

integritetskänsliga platser.särskiltvissa
detavgränsningarsådanadiskuteratingåendeharUtredningen av

doldaanvändningsområde förfunnittvångsmedlet ettattmennya
harallmänhetendittill platsbegränsasövervakningskameror som

förbudskulleVidareinskränkt.alltför motblitillträde skulle ett
riktaskameranvissa platser, mot ettövervakning mot attt.ex.av

användningsområdet be-risk förinnebärabostadsfönster, atten
olyckligtkundevilketpå sätt,gränsades uronyanserat varaett

iblanduppenbarligenkanOmständigheternabrottsutredningssynpunkt.
frågaianvändaskunna äventvångsmedlet börsådana omattvara

bostadsutrymmen.
böri lagendet intesåledesinnebärförslagUtredningens att anges

medövervakasfårplatserdebegränsninguttrycklignågon somav
följaktligenkommerSådana kameror attövervakningskameror.dolda

fårKameranplatser.tänkbarasamtligaövervakaföranvändasfå att
sigberedakanpolismanditplatsplacerasendastdock enen

innebärsagdatill brott. Detskyldigsigtillträde göraattutan
platsvissgodtagbartfallvarje enskilti ärdet attemellertid inte enatt
lösasställetfår iFråganövervakningskamera.med doldövervakas

för allgällerprinciperde allmännatillämpning somavengenom
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tvångsmedelsanvändning, särskilt proportionalitetsprincipen och det
särskilda rekvisit utredningen bör finnas för användningen,som anser
nämligen åtgärden skallatt synnerlig vikt för utredningen.vara av

Innebörden rekvisitet synnerlig vikt för utredningen inteav är
utveckladnärmare i rättegångsbalkens förarbeten. I 198889: 124prop.

fs. 44 finns dock redogörelse departementschefen för huren av
uttrycket bör uppfattas vid prövningen ärenden hemligav om
teleavlyssning. Hon sade bl.a. följande.

Uttrycket synnerlig vikt för utredningen behöver inte nödvändigtvis
avlyssningen skallatt avgörande bevisningavse omedelbartge som

kan leda till fällande dom. deI flesta fall har telefonavlyssning en
indirekt verkan: den bidrar till kartlägga kontaktvägaratt och
förehavanden, uppslag till vidare spaning och bildar underlagger
för andra åtgärder.

Synnerlig vikt för utredningen inrymmer kvalitetskrav be-ett
träffande de upplysningar avlyssningen kan Dessa fårsom ge.
sålunda inte inskränka sig till obetydliga detaljer, kansom man
både ha och mista. Uttrycket innefattar emellertid därutöver kravett
på utredningsläget avlyssningengöratt nödvändig. Vad kansom
vinnas åtgärden får i princip inte åtkomligt med andra,genom vara
mindre ingripande metoder. En slentrianmässig bedömning får inte
förekomma i fråga sig utredningsläget eller de andraom vare
förutsättningarna gäller för tvångsmedlet. En granskningsom av
utredningsmöjligheterna i det enskilda fallet måste alltid verkställas.
Granskningen måste i bedömningen utredningenut imynna att
princip inte kan föras framåt med andra medel och det finns skälatt

räkna med avlyssningenatt eller i föreningatt med andraensam-
åtgärder verkligen kan effekt.-

I föroch sig behöver något absolut hinder inte föreligga mot att
få fram information på andra Det krävs dockvägar. hindret äratt
sådant det inte skäligen kan begärasatt skall avstå frånatt man
teleavlyssning. Kan personlig övervakning skuggning eller andra
åtgärder användas alternativ, bör det ändå tillåtet medsom vara
teleavlyssning, alternativen skulle kräva orimligt högom en
personalinsats eller förenade med avsevärd risk denvara att
pågående utredningen avslöjas för tidigt. Utgångspunkten bör dock

i första hand andraatt pröva metoder.vara

Departementschefens uttalanden i propositionen kan i allt väsentligt
vägledande för hur uttrycket synnerlig vikt för utredningenvara bör

uppfattas vid prövningen ärenden användning dolda över-av om av
vakningskameror. Vad särskilt gäller kravet på utredningslägetatt gör
kameraanvändningen nödvändig framgår avsnitt 3 och utvecklasav
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övervakning med doldai hel del falli avsnitt 4.5ytterligare att en
in-spaningsmetoden. Denden enda möjligaövervakningskameror är

övervakningskameradolderhållas med hjälpkanformation av ensom
personlignågotfås pådock inte sällan sätt,kan annat t.ex. genom

övervakning med handmanöv-skuggning ellerövervakning genom
övervakningförsituationer bör detdessaTV-kameror. Irerade att

med vadske i likhetskallövervakningskameramed dold som-
alternativa polisiäradeteleavlyssning stå klarthemligförgäller att-

ellerpersonalinsatsorimligt högskulle krävametoderna varaen
förutredningen avslöjaspågåenderisk denmed avsevärdförenade att

Övervakning ocksågivetvisövervakningskamera bördoldmedtidigt.
för uppdragetskulle denspaningsmetoderandra utsättakunna ske om

godtagbara risker.för ickepersonalenavdelade
innefattaskall vidareövervakningskameroranvändning doldaAll av

skyddaproportionalitetsprincipen. Intressetbl.a.tillämpning attaven
kameraan-de riskerfår härsamhällsintressen vägasviktiga mot som

integriteten. Vid dennapersonligaför deninnefattarvändningen
skallvilken platssvårhetsgrad,brottetsfår beaktas bl.a.prövning som

användas, hurskallantalet kamerorantalet platser,övervakas, som
kränkasriskerarintegritetmänniskorsovidkommandemånga attsom

integritetsriskermed åtgärden. Justår vinna störrevadoch attsom
måstekravdestokameraanvändningenförenade med störreärsom

få användas.skallövervakningskameradoldförställas att en
fåpolisen skallförmåste krävassjälvt detsigDet attsäger att mer

Omhar tillträde.allmänhetenplats ditenskild platsövervaka än enen
uppmärk-medhan räknaplats harbefinner sig på allmännågon att

kanoptisksida ochmänniskorsfrån andrasamhet apparaturatt
blivittillfällevid någotsäkerligenEnvar harhonom.utnyttjas mot

Ärinte känner.allmän platsfotograferad manperson somav en
offentligenvill bli seddintenågoni sällskap medt.ex. som manman
förföremålinteställe därsöka ärmed får utom-ett manuppman

risk.medveteninte detuppmärksamhet. Denståendes gör tar ensom
sig ibefinnernågonemellertidförhåller det sigAnnorlunda när

andra kravställa heltDåbostad. hari sin rättavskildhet, attt.ex. man
fred.få iatt vara

Även integritets-behovetkan dockenskilda platseri fråga avom
Övervakning i högfårbostadsutrymmenvariera.skydd anses varaav

inte,gårdarellerträdgårdarövervakningmedankänslig,grad av
personligarisker för deninnefattaråtminstone allmänt sett, samma

övervakafåförmåste det krävasVidareintegriteten. attt.ex. mer
lägenheterfinns 45detflerfamiljsfastighet därtrappuppgången till en

falletförravilla. I detenfamiljsentrén tillför övervakaän att en
drabbasofrånkomligenmänniskoroskyldigaantal attkommer ett stort
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tvångsmedlet medan det i det fallet fråga endastärav senare om en
enda familj, där familjemedlemmarna misstänkt för brott.ären av

Andra exempel där det bör föreligga starka skäl för ansökanatt en
tillstånd använda dold övervakningskamera skall beviljasatt är närom

det fråga övervaka särskilt integritetskänsligaär platser,attom t.ex.
ingången till lokal där det helt legalt säljs pornografiska artiklaren - -

förevisasocheller sexfilmer. Detsamma gäller det i för-när en
undersökning koppleri blir aktuellt övervaka ingången tillgrovt attom

frekventerashotell prostituerade. Det lätt inse vilkaärett attsom av
risker förenade med användning tvångsmedletär i dessasom en av
situationer. Huruvida ansökningen i det enskilda fallet skall beviljas
eller avslås naturligtvis beroende vad kan lägga i andraär denav man

Ärvågskålen. det värden står på spel, misstankestora t.ex.som om
planerat terroristdåd där människoliv kan till spillo, kan detett vara

aktuellt tillåta användning dold övervakningskamera platseratt av
där integritetsriskerna betydande. fårDetta tidigare harär nämntssom

från fall till fall.avgöras
Det utredningens uppfattning detär det gällernär avgränsaatt att-

de platser där användning dold övervakningskamera kan blien av
aktuell kan nås från integritetssynpunkt godtagbara resultat genom-
domstolens tillämpning de allmänna principerna för tvångsmedels-av
användning och bestämmelse åtgärden skall synnerligatten vara av
vikt för utredningen.

4.3 Vilken misstankegrad skall gälla

Utredningen har under föregående polisen endastavsnitt konstaterat att
bör tillåtas använda för övervakningövervakningskamera platsatt av
där den misstänkte kan komma uppehålla sig. Därmedantas att
inställer sig frågan vilket krav bör ställas på misstankens styrka.som

l rättegångsbalken förekommer förolika uttryckssätt vissatt ange en
grad sannolikhet för någon skyldig till brott.gjort sig I 23 kap.attav
9 § rättegångsbalken uppställs kravet den skallexempelvis att som
kvarhållas för förhör kan misstänkas för brottet. För flertalet deav
straffprocessuella tvängsmedlen gäller endast får tillgripasdeatt mot
den i fall skäligen misstänkt för brottet. Detta krav gällerärvartsom

vid användning tvångsmedel reseförbud, hemlig teleav-t.ex. av som
lyssning och hemlig teleövervakning. häktningFör skall få skeatt
krävs enligt huvudregeln i 24 rättegångsbalkenkap. § någonl äratt

Ävenpå sannolika skäl misstänkt för brott. andra misstankegraderett
förekommer i rättegångsbalken.
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Frågan de olika misstankegradernas inbördes förhållande harom
inte diskuterats i förarbetena till rättegångsbalkennärmare harmen
däremot berörts i den juridiska litteraturen. Av de nämndatre ut-
trycken kan misstänkas markera den lägsta, skälig misstanke denanses
mellersta och sannolika skäl den högsta graden misstanke. För attav
det lägsta kravet, kan misstänkas, skall uppfyllt torde endastanses
krävas det finns någon omständighet förtalar iatt attsom personen
fråga den skyldige. Skälig misstanke föreliggaär utrednings-anses om
materialet någorlunda säker förgrund misstanken. För attger en en
misstanke skall kunna grundad på sannolika skäl fordrassägas vara
slutligen omständigheterna sådana misstanken vid objektiväratt att en
bedömning situationen framstår berättigad bl.a.se Elwing,av som
Tillräckliga skäl, 1960, 62 f och Fitger, Rättegångsbalkens.
24:6-7.

Valet misstankegrad påverkar omfattningen kameraan-av av
vändningen och fâr därmed betydelse både för hur effektivt detta
hjälpmedel kan bli i polisens brottsbekämpande verksamhet föroch
omfattningen den integritetskränkning användningen kanav som
komma medföra.att

det gäller effektivitetsaspektenNär bör beaktas övervaknings-att
kameror främst torde komma till användning spaning pågår undernär

förundersökning. fårOm kamerorna endast insättas nären en
utredning nått så långt med hög grad sannolikhet redanatt man en av
säkrat tillräcklig bevisning den misstänkte, kommer polisen intemot

ha särskilt användning dem.att stor av
detStälls däremot låga krav på misstankegraden kommer kameror

kunna användas i omfattning och därmed ökar risken förstörreatt att
oskyldiga för övervakning. Med ökade möjligheterutsätts attpersoner
använda övervakningskameror följer risk förockså ökad atten

inte alls föremål för brottsmisstanke kommerär attpersoner som
filmas. Det obehag den känner blir för sådan övervakningutsattsom
varierar naturligtvis från till och givetvis ocksåärperson person
beroende vad den övervakade haft för sig. tillMed hänsyn attav man
med övervakningskamerans hjälp kan registrera snabba hän-även
delseförlopp efterhandsedan kan detaljgranskas i torde docksom
flertalet känna inte obetydligt obehag vid vetskapen derasett attom
förehavanden ñlmats. Med hänsyn till den genomslagskraftstora som
bildmaterial kan ha det publiceras i fel sammanhang kan ävenom
de oskyldiga bilder framstå kränkande. förhållandetDetmest attsom
den blir för övervakning siginte företar något anmärknings-utsattsom

behöver därför inte betyda frågai inte skulle kännavärt att personen
sig kränkt åtgärden. Ges polisen vidsträckta möjligheter användaattav
övervakningskameror finns fördessutom risk det i samhälletatten
sprids uppfattning sådana kameror finns överallt ochatt atten man
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sig någonstans bevakad. Tvângsmedlet skulleinte kan bliröra utan att
medföra blivit övervakade. Dedärmed obehag för dem inteäven som
konsekvenserna övervakningskameror kannegativa tillåta doldaattav

avsnittutvecklats i 4.1, använd-endast begränsas haratt,genom som
förningen omgärdas relativt hårda restriktioner. Detta talar att manav

väljer hög misstankegrad.en
begångnaAllmänheten har emellertid också starkt intresse attett av

dettapolisen skall kunna tillgodose intressebrott klaras För attupp.
Användningfår tillgång till effektiva hjälpmedel.krävs bl.a. att man

sådantövervakningskameror kan i vissa sammanhang ettvaraav
fordras emellertid då, tidigare harhjälpmedel. Det nämnts, attsom

uppnåtts innan kameranvilken misstankegrad skall hakravet som
för högt.får i bruk inte sättstas

misstankegradenmellan dessa intressen framstårVid avvägningen
effektivitets- och integritets-misstanke den nivå där bådeskälig som

misstankegradskyddsintresset kan tillgodoses. Genom välja dennaatt
i förhållande till vad krävs föruppnås också enhetlighet attsom

fåsåsom hemlig teleavlyssning skalljämförbara tvångsmedel an-
vändas.

ianvändning kommaVid vilka brott bör4.4 en

fråga

det ofrånkomligt användningavsnitt 4.1iSom har ärnämnts att av
medföra integritetskränk-kan betydandeövervakningskameradold

har där jämförts hemlig teleav-Kameraanvändningen medningar.
integriteten. sagdaDetdet gäller risker för personligalyssning dennär

förbörleder till användningen sådana kameroratt reserverasav
utredning allvarligare brott.av

detförteknik lämpligen användasDen bör avgränsaatt nyasom
minimistraff föreskrivettvångsmedlet utgår från det ärär att somman

gjorts i andraharför Det vadbrottet. medöverensstämmer som
hemlig teleav-bestämmelsernasammanhang, bl.a. då det gäller om

Givetvis avgränsningenkanlyssning 27 kap. 18 rättegångsbalken.§
straffskalansanknytning tillpåtekniskt ske andra sätt, t.ex. genom

vida och brottet i detEmellertid straffskalornakangräns.övre vara
utgår från minimi-regelenskilda fallet mindre Engrovt. somvara

degaranti för endaststraffet för brottet därför säkrare attger en
användning doldfråga förverkligt brotten kommer i över-avgrova

vakningskamera.
för användningi frågai första hand bör kommaDe brott avsom

frihetskrän-våldsbrott ochdold övervakningskamera mycketär grova
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kande brott, rån, mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse,grovt grova
sabotagebrott, narkotikabrott, varusmuggling narkotikagrovt grov av
och brott rikets inre eller säkerhet. Straffskalan förmot yttregrova
dessa brott fängelse i lägstspänner över två år till tio år eller påupp
livstid.

När det fråga utredningär brott så allvarlig beskaffenhetom av av
de omfattas tvåårsgränsen enligt rättegångsbalken fördetatt attav

brottet inte föreskrivet lindrigareär straff fängelse i två år måsteän
intresset vid behov kunna tillgripa användning doldatt över-av av
vakningskamera för få brottet i princip undantagslöstatt utrett anses

motståendeväga intressenän jfr departementschefens uttalandetyngre
hemlig teleavlyssning i 198889: 124 vissa tvångsmedels-om prop. om

frågor, 41. Utredningen föreslår därför dold övervaknings-atts.
kamera får användas vid utredning de brott har minimi-ettav som
straff på fängelse i två år.

Det angeläget kunnaär även använda dold övervakningskameraatt
redan vid straffbara fall försök, förberedelse eller stämpling tillav
brott har minimistraff på fängelse i två år. förbrottDe s.k.ettsom

det fråga många gångerär så ochär har sådantsom nu om grova
straffvärde det framstår rimligt kunna använda doldatt attsom
övervakningskamera hjälpmedel vid förundersökningen. Detettsom
kan sig försök, förberedelseröra eller stämpling till exempelvisom
mord, människorov, rån, narkotikabrott ochgrovt grovt grov
varusmuggling narkotika. Det kan också gälla vissa de allmän-av av
farliga brotten enligt 13 kap. brottsbalken, mordbrand, allmän-t.ex.
farlig ödeläggelse och sabotage vissaoch brotten riketsgrovt motav

säkerhet enligt 19 kap. brottsbalken, högförräderi ochyttre t.ex. grovt
spioneri. Sakligt kan det finnas minst lika starka skäl tillgripasett att
tvângsmedlet vid misstanke fullbordat brott. Utredningensom om

därför möjligheterna till användning dold övervaknings-attanser av
kamera bör omfatta sådana förbrott.även

Det bör dock användning doldnämnas övervakningskameraatt av -
precis hemlig teleavlyssning hjälpmedel vid förundersök-är ettsom -
ning och får inte användas enbart i syfte förhindra brottetsatt
fullbordan. En sak givetvis användningen doldär attannan av
övervakningskamera i vissa fall kan leda till brottet inte kommeratt
till fullbordan. På det får kameraanvändningen preventivsättet en
bieffekt, i det enskilda fallet kan jfrvärdestortsom vara av ovan
angivna 42.prop. s.

tillämpningsområdeDet utredningen har beskrivit kommersom nu
detsamma gäller för hemlig teleavlyssning enligt 27 kap.att vara som

rättegångsbalken.
Enligt 1952 års lag med särskilda bestämmelser tvångsmedel iom

vissa brottmål får hemlig teleavlyssning förekomma vid utredning av
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vissa allmänfarliga brott och vissa brott rikets inre ellermot yttre
säkerhet lindrigareäven straff fängelse iän två år föreskrivetärom
för brottet. Lagen gäller också försök, förberedelse och stämpling till
dessa brott, sådan gärning belagdär med straff. Exempel på brottom

omfattas 1952 års lag med särskilda bestämmelsersom av om
tvångsmedel i vissa brottmål inte bestämmelserna i 27 kapmen av
18 § rättegångsbalken sabotage,är olovlig kårverksamhet, spioneri,
obehörig befattning med hemlig uppgift och olovlig underrättelseverk-
samhet.

1952 års lag med särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissaom
brottmål innebär utökade möjligheter för Säkerhetspolisen uppdagaatt
brott riketsrör säkerhet eller allmänfarligär Enligtsom natur.av
utredningen det rimligtär dold övervakningskamera bör fåatt
användas vid de brottäven i 1952 års lag. Det kansom anges
naturligtvis ifrågasättas dold övervakningskamera bör få användasom
vid samtliga de brott finns i 1952 års lag eller vissa,upptagnasom om
mindre allvarliga, brott borde undantas från kameraanvändning. En

SÄPO-kommitténsådan begränsning förordades slutbetänkandetav s.
179. I 199495:33 fortsatt giltighet 1952 års tvångsme-prop. om av
delslag s. 7 uttalas de straffprocessuella tvångsmedlenatt föremålär
för och resultatetöversyn denna översyn kanatt avgörandeen av vara
för frågan och hur bestämmelserna i 1952 års lag skallom permanen-

I propositionen vidaresägs ställningstagandetas. i sistnämndaatt ett
fråga därför anståbör tills arbetet med tvångsmedlen har avslutats. Ut-
redningen finner bl.a. bakgrund härav inte skäl någonmot göraatt
analys svârhetsgraden de brott omfattas 1952 års lag,av av som av

sådan genomgång fårutan anstå tillatt dess lagen blirmenar en
föremål för Utredningenöversyn. föreslår således dolden att
övervakningskamera skall användas vid samtliga de brott som
omfattas 1952 års lag. Detta ocksåöverensstämmer med vadav som
gäller för hemlig teleavlyssning.

Ett fall ingående har diskuterats i utredningen ärsom om an-
vändning dold övervakningskamera borde tillåten påävenav vara
vissa platser det saknas misstanke visstrots att Detmot person. som
utredningen den situationenär det påträffas godsavser att som
uppenbarligen byteutgör brott i s.k. tjuvgömmor i eller pånaturenav

Ävenplats där saknar spår till någon gärningsman.annan man t.ex.
narkotika kan påträffas under liknande omständigheter. Man skulle i

sådant fall kunna tänka sigett dold övervakningskamera skulle fåatt
användas den plats där godset finns det finns anledning tro attom
gärningsmannen eller någon kan lämna upplysningannan som om
brottet skall komma tillbaka till platsen. Skälet för tillåta kameraan-att
vändning i dessa fall skulle det tvångsmedlet kanattvara nya
förväntas särskilt effektivt hjälpmedel förett klara dennavara att upp
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normalfalletdag i heltpolisen ibrottslighet. Det kan antas atttyp av
Även här måste detsådan plats.övervakasaknar att varaenresurser

narkoti-stöld, rån ellerbrottslighet,fråga allvarlig t.ex. grovom
kabrott.

det skulle krävasådan utvidgningtalarskäl ärEtt attemot ensom
vid vissa brott inte hartillämpliggjordeslagen även ettatt som

i första handi sammanhangeti två år. Deminimistraff på fängelse
båda betydligtnarkotikabrott, harstöld ochbrotten,aktuella ettgrov

får vid avvägningenIntegritetsintresset här,straffminimum.lägre mot
det fråga detyngdheltmotstående intressen, än när är omannanen

från de särskilda brottbortsesallvarligaste brotten härallra som
tvångsmedel ibestämmelsermed särskilda1952 års lagi omanges

låta det s.k. tjuvgömme-brottmål. Vad talarvissa även attmotsom
detövervakningskameraanvändning doldomfattas ärfallet attavav

hittar sådana Detsällan polisenförhållandevis gömmor.lär somvara
kanövervakning tjuvgömmapåexempelfinns vidare att av enen

risk förvarvid det finnslång tid,pågå under mycketbehöva att etten
Slutligenunder tiden.övervakademänniskor blirantal oskyldigastort

till tjuvgömmansäljer adressengärningsmannenovanligtdet inteär att
hälare. Detså småningom avhämtas ärsedanoch godsetatt av en

intetjuven fårgripa hälarennaturligtvis bra kan tagmanmenmanom
hjälp kameran.i med av

brott förallvarligtbekämpandethävdasgivetviskanDet annatatt av
åri två kanminimistraff fängelsegäller lägrevilket än ettett vara

doldanvändandetmotiverardetviktigt samhällsintressesådant att av
kundemöjlighetvissa fall. Enövervakningskamera i att manvara -

valdetidigare harspeciella situationer nämnts ävendeutöver som -
doldanvändningsig försärskilt lämpadeandra brottvissaut avsom

lär i daghäleri. Detsådant brottEttövervakningskamera. är grovt
hälare bedriverhäleri därförundersökningarförekomma grovt enom

intressenaturligtviskundefast Detverksamhet adress. stortvara av
såförövervakningskameramed doldadressenövervaka attatt en

inte någotolika skälkansketrafiken dit. finnsDetkartläggasätt av
praktiskt exempelspaningsuppgiften. Ettlösasätt annatatt somannat

begås iseriebrottslighetutredningsarbetetunderhar är ettnämnts som
fortskaffningsmedel ioch tillgreppbilinbrottområde,visst t.ex. av

kansvårutredda. Detmycketbrottomfattning. Sådanastor anses vara
doldmedparkeringshus över-övervakafråga ettattt.ex. omvara

gärnings-misstänksfå fast deni syftevakningskamera att somsom
övervaknings-doldanvändningexempel därYtterligare ett avman.

verksamhetenbrottsutredande äritill denkundekamera nyttavara
övervakningskameradoldskullesådant fallutpressning. l ett engrov

därden platsför övervakaanvändaskunna att pengaren summat.ex.
överlämnas.skall
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Utredningen dock det nödvändigt striktär hålla fastatt attmenar
vid begränsning användningen dolda övervakningskameroren av av
vid utredning brott för så skapa tillräckliga garantier försättattom

enskilda inte för integritetskränkningar iatt utsätts andra fallpersoner
skyddsintresset rimligenän börnär vika för nödvändigheten värnaatt

viktiga samhällsintressen. Den för brott angivna straffskalanettom
Äruttrycka samhällets värdering brottets svârhetsgrad.anses ettav

minimistraff två års fängelse föreskrivet för brottet markerasom att
detta tillmäts högt straffvärde. Därmed får brottet ocksåett anses vara
så allvarligt användning dold övervakningskamera kan tillåtas.att av
Är brottets straffvärde lägre bör intresset tillåta personövervakningatt
vika för intresset skydda den personliga integriteten. Såvittattav
gäller de s.k. tjuvgömmefallen talar, tidigare har nämnts, ävensom
andra skäl möjligheten använda dold övervakningskamera.mot att

bakgrundMot det anförda utredningen dold över-attav nu anser
vakningskamera endast skall få användas vid misstanke vissmot

brott har minimistraff på två års fängelse vidochettperson om som
försök, förberedelse och stämpling till sådant brott vid de brottsamt

i 1952 års lag med särskilda bestämmelser tvångsmedelsom anges om
i vissa brottmål. Det bör dock påpekas, vilket har iäven nämnts
avsnitt 4.1, det står polisen fritt framöveräven använda doldaatt att
handmanövrerade kameror vid utredning brott. Det bör i vissaav
situationer möjligt vid del de brott inte kommerattvara en av som-

omfattas lag användning dolda övervakningskameroratt av omen av
i stället spaningsuppgiftenlösa med handmanövrerade TV-kameror.-

4.5 Behovet dolda övervakningskamerorav

4.5. Inledning1

Som tidigare har krävernämnts införande tvångsmedelett ett nyttav
innefattar betydande risker för den personliga integriteten detattsom

kan redovisas hur tvångsmedlet kan tillkomma i den brottsutre-nytta
dande verksamheten och i vilka situationer praktisktdet kan användas.

I avsnitt har3 lämnats redogörelse hur Säkerhetspolisenför ochen
den polisen på behovetöppna dolda övervakningskameror. I detser av
följande kommer utredningen tillställning vilket behovatt ta som
finns användning dolda övervakningskameror i polisens arbeteav av
inom de har slagits fast i avsnitten 4.2-4.4. Dessa be-ramar som
gränsningar innebär övervakning fårbara viss plats där denatt avse en
kan komma uppehålla sig skäligen misstänkt förärantas att som
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års lagallvarliga för omfattas 1952mycket brott eller brott som av
brottmål.tvångsmedel i vissasärskilda bestämmelsermed om

Säkerhetspolisen4.5.2

förundersökningariutredningens uppfattning deDet är att som
och terrorismbe-för brott rikets säkerhetSäkerhetspolisen motsvarar

avsnitt 3 doldafinns väl dokumenterat behov sekämpning ett av
enligt utredningenssådan arbetsmetod tordeövervakningskameror. En

bl.a.vid förundersökningarmycket användbarmening omvara
under-utländskkartlägga de kontakterspioneri för att t.ex. som en
avsnittipraktiskt exempel,rättelseofficer har. Ett närrmsannat som
vidplanerade terroristaktioner,vid misstankekan t.ex. enomvara

kanallmänfarlig ödeläggelse. Detförberedelse tillförundersökning om
plats därlängre tid övervaka denfråga underdå bl.a. att envara om

denterroristattacken finns, det kanmålet förtilltänktadet antas attom
infinna sig där.misstänkte kommer att

polisen4.5.3 Den öppna

detpolisens verksamhet kangäller dendetNär öppna attantaman
finns vidanvändningsområdet för dolda övervakningskamerorstörsta

narkotikabrott. vadDettaförundersökningar motgrovt somsvararom
År narkoti-teleavlyssning. 1993 svaradehemligförgäller t.ex. grovt

teleavlyssning enligtalla fall där hemligför 75kabrott procent avca
förekom.rättegångsbalken

exempelkonkretautredningen någrakommerdet följandeI att ge
behovpolisen kan finnasdet hos denolika situationer därpå öppna ett

Ut-övervakningskameror.utredningsarbetet använda doldaiattav
brott därdebörjar med narkotikabrottredningen är ettgrovt avsom

inte år.straffminimum understiger tvâ

narkotikabrottGrovt

vidövervakningskameraexempel användning doldförstaEtt av
polisen,kanförundersökning narkotikabrott när t.ex.grovt varaom

får redateleavlyssning,hemliguppgifter erhållits vidsomgenom
skalltvåöverlåtelse narkotika mellan ägaatt rumpersoneraven

så belägenplats kanvid viss tidpunkt. Dennaviss plats attvaraenen
medövervakamöjliggrund upptäcktsrisken, inteden, är attav

behovsituation föreliggerpå I sådanpersonal platsen. ett av enen
vid denövervakningskamera. kanKamerandold monteras upp

övervaka viasedani förväg och polis kan mötetavtalade mötesplatsen
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TV-monitor bit därifrån. När narkotikan väl har lämnats kanöveren
polisen omedelbart gripa gärningsmännen.

Ett andra exempel användningsområdet vid förundersökning om
narkotikabrott och varusmuggling narkotika är närgrovt grov av en

viss misstänkt för sig smuggling narkotika.är ägnaattperson av
Misstankarna består i denne då och då fritidsbåtmedatt person
smugglar in narkotika till Sverige. sådan utredningI deten vore av

värde övervaka den småbåtshamn och den bâtplatsstort att som
i fråga använder. På så kan det möjligt fåsätt attpersonen vara

uppgifter vilka med bâtresorna, kommer ochärom som vem som
vid båten, något lastas båten,möter om av osv.

Stämpling till mord

I följande fall har det kommit till polisens kännedom över-t.ex. som-
skottsinformation vid hemlig teleavlyssning viss haratt en person-
åtagit sig betalning utföra mord. i fråga kändPersonen äratt mot ett

inte han uppehåller sig. sådan situation kanI detvetmen man var en
aktuellt spaningsåtgärd övervaka det tilltänkta offretsattvara som

bostad med dold övervakningskamera eller övervaka denatten
Övervakningenlägenhet skäligen misstänkt för brottet.ärpersons som

utföraskan kanske inte med personal synlig på platsen. Däremot är
polisen viadet tänkbart TV-monitor i omedelbar närhetatt en av

platsen följde skeendet.

Människorov

I förundersökning människorov har polisen skäliga misstankaromen
viss instruktionerGärningsmannen har lämnatmot atten person. en

lösensumma skall placeras på viss plats. kan denDet antas atten
misstänkte kommer till platsen vid överlämnandet eller för attsenare
hämta lösensumman. kanske möjlig övervakaPlatsen inte medär att
polispersonal den upptäcks. stället kanIutan att monteraman upp en
dold övervakningskamera och med den övervaka platsen. Polisen kan
sedan i omedelbar närhet platsen via TV-monitor följa händelse-av en
utvecklingen.

Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse

framställer hot järnvägar innebördEn Statensett mot att,man av om
får visshan inte han kommer sprängaatt etten summa pengar,

järnvägsspår och därigenom åstadkomma tågolycka. Polisen haren
skäliga misstankar viss järnvägssträckaoch harmot en person en
hittats apterade sprängladdningar. sådant fall kan detI aktuelltett vara
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avlägsna sprängladdningarna och området under övervakningsättaatt
med hjälp dold övervakningskamera. Genom kameran skulleav en

kunna erhålla information kontrollerar sprängladd-man om vem som
ningarna.

framgårAv de nämnda exemplen det inom denäven öppnaattnu
polisen finns användningsområde för dolda övervakningskameror.ett
Även kan det huvudsakliga användningsområdet föranta attom man
sådana kameror kommer vid förundersökningatt grovtvara om
narkotikabrott, finns det framgått andra brottstyperävensom ovan~ -

Ävensådandär användning kan aktuell. det vid dessaen vara om
andra brottstyper bara i fall finnsbegränsat antal behovett ett attav
använda dolda övervakningskameror såbrotten allvarligär av
beskaffenhet polisen inte bör betagen möjligheten användaatt attvara
dolda övervakningskameror sådan situation väl uppkommer.när en

4.6 Beslut användandetom

Skyddet missbruk straffprocessuella tvångsmedel ligger främstmot av
däri åtgärdenden drabbas dem själv blir medvetenatt snartsom av om

möjlighet få domstol,och därmed denna prövad överordnadattges av
myndighet, Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern. Använd-
ningen övervakningskameror just därfördolda kan över-attav
vakningen dold inte underkastas sådan bevakning från medborgar-är

sida. skäl blir den kontroll den allmänna opinio-Avnas samma som
kan massmedia illusorisk. Mot denna bakgrundutövanen genom

framstår användning doldadet angeläget beslut över-att ettsom om av
vakningskameror fattas så fristående frånärettav organ som

Ävenförundersökningen beaktar imöjligt. detattmansom om
lagstiftningen ställs kvalificerade förutsättningar för över-attupp
vakningskameror skall få polisen det nödvändigtanvändas är attav
skapa garantier för lagen tillämpas åsyftat dessa skälAvsätt.att

användningenbör enligt utredningens mening beslut över-om av
vakningskameror anförtros domstol redan skersättsamma som
med närbesläktade tvångsmedlet, hemlig teleavlyssning.det

det anförda följer också möjligheten till interimistiskaAv attnu
tvingandebeslut domstol inte bör införas, inteän omav annan

för Utredningen emellertid, vid sidanpraktiska behov talar det. har av
några fallde fall täcks 1952 års lag, inte funnit exempelsom av

det i polisens verksamhet skulle föreligga behovdär öppna enav
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hanteringskyndsammare vad komma i fråga hand-kanän som om
läggningen vidsker domstol. Säkerhetspolisens del torde det dockFör

förekomma falloftare där dold kameraövervakning behöver insättas
det omedelbart för skalli åtgärden resultat.närmaste att avsettge

Visserligen skulle kunna få ordning där behovettill ståndman en av
omedelbara beslut tillgodosågs inom domstolsväsendets attram genom
det inrättades särskild och omfattande jourtjänstgöring fören mer

vad i fördomare dag gäller prövning häktningsfrågor. Attän som av
ha mängd jourtjänstgörande domare landet för det ringa antalrunten
fall årligen då det skulle kunna bli anlita någon föraktuellt dematt av

omedelbart beslut särskild användning övervakningskameraett om av
framstår emellertid inte ekonomiskt försvarbart. 1952 års lagIsom

särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmål finns imed om
reglering åklagare befogenhet fatta interimistiskadag atten som ger

bl.a. hemlig teleavlyssning. förutsättning förbeslut En att ettom
fattassådant beslut skall få det kan befaras inhämtandeär att att ett av

medföratillstånd skulle fördröjning eller olägenheträttens annan av
förväsentlig betydelse utredningen. Beslutet skall ofördröjligen

anmälas till har skyndsamt ärendet till prövning.rätten att tasom upp
tillämplig vid sådana1952 års lag Säkerhetspolisen handlagdaär av

det enligt utredningens bedömningförundersökningar där kan tänkas
övervakningskamerorinuppstå behov med mycket kortsättaattav

också märka det inom åklagarväsendet finnsvarsel. Det är attatt en
organisation med jour- och beredskapstjänstgöringutbyggd görsom

polisen dygnet fram snabba beslutdet möjligt för att runt attom
framstår därförtvångsmedel. Det lämpligt knyta tillinsätta attsom an
reglering.fungerande Utredningen föreslår därfördenna redan att

stödmed 1952 års interimis-åklagare möjlighet lag meddelaatt avges
övervakningskamera undertiska beslut särskild användningom av

förutsättningar beträffande hemlig teleav-i dag gällersamma som
lyssning. Vidare bör med stöd lagenden haråklagarenrätt att avsom

förfarandet förvaltningsmyndigheterna1988 97 hos kommunerna,om:
fatta interimistisktdomstolarna under krigoch eller krigsfara m.m.

särskild användninghemlig teleavlyssningbeslut omfatta även avom
övervakningskamera.

utredningens befogenheten begäraEnligt mening bör rättensatt
tillkomma dentill särskild övervakningskameratillstånd användning av

användningförundersökning kan kommaleder brott sådandärsom av
skall kunna användasi fråga. Eftersom övervakningskameror endast

blivitförst sedan någonvid utredning vissa allvarliga brott ochav
förundersök-skäligen misstänkt för brottet kommer åklagare att vara

fall bli tillgripaningsledare i samtliga där det kan aktuellt att nu
föreslår därför det iifrågavarande tvångsmedel. Utredningen att
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föreskrivs frågorlagtexten särskild användning över-att om av
vakningskamera på ansökan åklagaren.prövas rättenav av

Tillståndets4.7 begränsning i tiden

Tvångsmedelsreglerna i rättegångsbalken innehåller olika bestämmel-
begränsar tvångsmedlens varaktighet i tiden och medförser som som

vidtagna åtgärder måste förnyadunderkastas prövning med jämnaatt
mellanrum. Genom dessa återkommande kontroller uppnås visstett

tvångsmedelskydd används felaktigt Eftersomsätt.mot att ett
särskild användning övervakningskamera, såsom anmärkts iav
föregående avsnitt, inte kommer underkastad bevakning frånatt vara

sidaallmänhetens sker beträffande tvångsmedelsätt som som
används på framstår det särskilt angelägetöppet sättett attmera som
det sker återkommande domstolsprövning tillstånd.meddeladeen av
Meddelade tillstånd bör därför tidsbegränsas. Frågan då hur längeär

tillstånd skall gälla innan domstolsprövning måste ske.ett en ny
det gäller tillstånd till hemlig teleavlyssning skall sådantNär ett

enligt 27 kap. 21 § andra stycket rättegångsbalken meddelas gällaatt
för viss tid inte får bestämmas längre nödvändigt ochänsom som
under alla omständigheter inte får överstiga månad från dagen fören
beslutet. Regleringen innebar den infördes år 1989 vissnär en
förlängning tillståndstiden i förhållande till tidigare gälltvadav som
för tillstånd till hemlig telefonavlyssning. tidsramenDen valda

förarbeten finnsmotiveras i lagens med det sällan anledningatt mera
tillstånd med månadintervall ochompröva tätare än tätaatt atten

omprövningar dessutom innebär risk för det går slentrianviss atten
prövningeni 198889:124 54s.

Säkerhetspolisen har i sin i avsnitt 2.2.9 redovisade promemoria
tillståndstidenföreslagit skall kunna bestämmas till månader.att sex

skäl för förslaget anfört ibland vidMan har det s.k.att agent-som
nödvändigt hålla bevakning undervärvning objekt underär att ett

teleavlyssningrelativt lång tid och den tid gäller för hemligatt som
därför för kort.är

Särskild användning övervakningskamera skall enligt utred-av
polisen inteningens förslag kunna tillgripas också den ochöppnaav

nyssnämndaendast Säkerhetspolisen det föreslagits isom pro-av
framkommit något tyder det hos denmemoria. Det har inte attsom
finnas tillståndstiderpolisen skulle behov längreöppna änav en

månad. Enligt utredningens bedömning torde inte heller den olägenhet
innebära för Säkerhetspolisen behöva underställa kameraan-det kan att

gång månaden någotvändningen domstolsprövning i utgöraen
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avgörande hinder för tvångsmedlets användbarhet. De motiv som
anförts till stöd för valet tidsram för beslut hemlig teleav-av om
lyssning därförär enligt utredningens mening tillämpbara i frågaäven

beslut särskild användning övervakningskamera.om Detom ärav
dessutom värde regleringen olika närliggande tvångsmedelattav av

så enhetliggörs möjligt. Utredningen föreslår därför beslutsom att ett
tillstånd till särskild användning övervakningskamera inteom skallav

få bestämmas gälla för längre tid månadatt frånän dagen fören
beslutet.

4.8 Granskning och bevarande upptagnaav
bilder

Upptaget bildmaterial måste givetvis granskas för skall kunnaatt man
det harpröva betydelse för pågående utredning. Från in-om en

tegritetssynpunkt det viktär denna granskningatt görs onödigtav utan
dröjsmål. Det skälär angeläget den personkretsav attsamma som
utför granskningen så litenär möjligt. Utredningen föreslårsom
därför, efter förebild från vad gäller i fråga hemlig teleav-som om
lyssning 27 kap. 24 § rättegångsbalken, upptagningar gjortsatt som
vid särskild användning övervakningskamera skall granskasav snarast
möjligt och 27 kap. 12 § första stycket rättegångsbalkenatt skall
tillämpas vid granskningen. Hänvisningen till sistnämnda lagrum
innebär det i första hand endastatt är rätten, undersökningsledaren
eller åklagaren får granska det bildmaterialet.upptagnasom

Visar granskningen det bildmaterialet haratt upptagna betydelse för
förundersökningen och det således skall inställer sig fråganatt sparas,
hur länge sådant relevant material bevaras.bör Givetvis måste
materialet bevaras så länge det kan intresse för densom vara av
utredning för vilken tillstånd till tvångsmedelsanvändningen givits.
Frågan emellertidär materialet bör bevaras efteräven dennaom
tidpunkt för det kan komma till användning iatt utredningar.senare
Från Säkerhetspolisens sida har det i den nämnda promemorianovan
angående hemlig användning övervakningskamera se avsnitt 2.2.9av
framhållits bildmaterial från tidigare nedlagda förundersökningaratt
kan få förnyad aktualitet i utredningar, främmandenärt.ex.senare ett
lands underrättelseofficer gör upprepade värvningsförsök. I pro-
memorian har också föreslagits lagreglering skulle detgöraen som
möjligt material kan behövas iatt utredningar. Detspara som senare

säkert såär det i eller fall skulle värdefulltatt ett kunnaannat attvara
material under längre tid. Enligt utredningens mening skullespara en

dock den i promemorian föreslagna ordningen leda allt för långt. Det
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flesta fallområde i deSäkerhetspolisensfalltorde i vart vara
till användningkommabildupptagning kanuteslutaomöjligt attatt en

promemorian föreslagnaiutredningssammanhang och denframtidai
gångmaterialinspelatdärför innebäraskulleregleringen att ensom

hur längebevarasutredning sedan skulle kunnaförhaft relevans en
bildmaterial endastföreslår därförUtredningenhelst. upptagetattsom

tillståndet tillförundersökning i vilkentill dess denfår bevaras att
åtalavslutats eller,har lagts ned,kameraanvändningen givits om

slutligt.avgjortsmålet harväckts,

lösningenlagtekniska4.9 Den

doldaanvändaför polisen över-förslagUtredningens rätt attom
innebärvissa brottförundersökningvidvakningskameror ettattav

använd-kantidigare harSomtvångsmedel tillskapas. nämntsnytt
personli-för denbetydande riskerinnefattakamerorsådananingen av

lagstiftningennaturligtbakgrundendenintegriteten. Det är attmotga
varitbestämmelsernagiltighetstid. Sedanbegränsadfårtills vidare en

bakgrundtillfällefåtid bör riksdagentillämpning någoni motatt av
skall fortsattlagstiftningentillställningerfarenheter ta gesomvunna

påkallade i detändringarhuruvidasådant fall, äroch, igiltighet ena
hänseendet.andraeller

Även inte börlagstiftningenförandra skäl talar permanentatt vara
avsnittuttalat iutredningenSombör begränsas.giltighetstidenattutan

naturlighade varituppfattning detutredningensdet4.1 är att en mer
övervakningskamerorlagenförstordning göra översynatt omaven

fåpolisen harbehovställning till vilketdärefteroch attta avm.m.
detförundersökning. Genomvidövervakningskamerordoldaanvända

emellertid intehar detutformadeutredningens direktivvilket ärsätt
användningpolisensFrågandet viset.möjligtvarit göra avatt om

fådärförkommerförundersökningvidövervakningskameror att
dåslutbetänkandetisammanhangibehandlas större ut-nytt ett

övervakningskamerorlagenredningen skall översyngöra omaven
före-justeringar i denvissainnebärakanDen översynen num.m.

Även lagstiftningen börtalar fördet sagdalagstiftningen.slagna attnu
provisorisk.vara

tillslagstiftningenutredningenanfördagrund detPå attanserav
förordarUtredningengiltighetstid.begränsad attbör havidare en

till år.giltighetstiden begränsas ett
tvångsmedletreglering detförplatsennaturligaDen nyaaven

emellertidskallLagstiftningenrättegångsbalken.borde somvara
begränsadkaraktär och haprovisorisktidigare har nämnts vara av
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giltighetstid. Bl.a. mindre lämpligtgrund härav det inär att ta
bestämmelserna i rättegångsbalken. inte heller komma i frågaDet kan

bestämmelserna användning dolda övervakningskameror tasatt om av
in i lagen övervakningskameror Lagen övervaknings-om omm.m.

reglerar övervakningskamerorkameror användningen im.m. av
Ävensammanhang det fråga det förhållandethelt andra härän är om.

bestämmelserna provisoriska talar sådan ordning.är emotatt en
Utredningen har i stället för lösning innebär be-stannat attsomen
stärnrnelserna in i särskild lag. kan lämpligenLagentas en ges
rubriken särskild användning övervakningskameror,Lag om av m.m.

tidigare har i olika sammanhang har 1952 års lag medSom nämnts
bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmål redansärskilda om en

provisorisk karaktär.

Parlamentarisk4.10 kontroll m.m.

tillämpas beträffande hemlig teleavlyssning hemligSedan flera år och
regeringenteleövervakning den ordningen normalt årligen tillatt sett

brottsutredanderedovisar de tillämpningriksdagen organens av
Från redovisningen sådanabestärmnelserna. dock undantagnaär

års Redovisningenbrottmål i 1952 lag. till riksdagen tordesom avses
Utredningenvärde. motsvarandeallmänt stort attsett anservara av en

detdet gäller tvångsmedlet särskildredovisning bör lämnas när nya
övervakningskarnera. Detta bör lämpligen ske ianvändning av

regeringen i förekommande fall begär lagenssamband med attatt
förlängas. redogörelsengiltighetstid skall I bör uppgifter lämnas om

tillstånd,meddelade varitärenden och vilka brott detbl.a. antalet
vilka förekommit,fråga tillståndstider hur längeharom, som

i de faktiskt har pågått i vilkenanvändningen enskilda fallen samtrent
fylltutsträckning tvångsmedlet haranvändningen avsettsom av

självVederbörande dessutom alltidändamål. riksdagsutskott har
vadbehövlig. Enligtmöjlighet inhämta den informationatt ansessom

fortsatt giltighetJustitieutskottet uttalat i bet. l99495:JuU4 avom
medregelbundet och1952 års tvångsmedelslag brukar utskottets. 3

tillämpning vid besökviss periodicitet inhämta upplysningar lagensom
företrädare för Säker-Säkerhetspolisen eller utfrågning medhos vid

hetspolisen.
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5 Författningskommentar

betänkandetI föreslås lagstiftning polisen användarätten attsom ger
dolda övervakningskameror vid förundersökning vissa brott. Somav
framgått avsnitt 4.9 och skäl redovisas där har utredningenav av som

lagen tills vidare bör ha begränsadansett att giltighetstid och bl.a.en
därför valt föreslå bestämmelserna det tvångsmedletatt att om tasnya
in i lag kallas lag särskild användning övervaknings-en ny som om av
kameror, m.m.

Utredningens förslag innebär också lagen 1952:98 medatt
särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmål lagenom samt
1988 97 förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheternaom:
och domstolarna under krig eller krigsfara kommer omfattaattm.m.

särskildäven användning övervakningskamera. Detta får till följdav
dels det tillämpningsområde har bestämts iatt lagen särskildsom om
användning övervakningskameror, utvidgas till omfattaav attm.m.

vissa iäven 1952 års lag angivna brott allmänfarligärsom naturav
eller rikets inre ellerrör säkerhet, dels åklagarenyttre medsom att
stöd 1952 års lag och 1988 års lag kan meddela interimistisktav
beslut särskild användning övervakningskamera.om av

Utredningens förslag innebär vidare det i 1 § lagen 1990:484att
övervakningskameror in hänvisning till lagenom tasm.m. en

1995:000 särskild användning övervakningskameror,om av m.m.
Därutöver krävs ändringar i 16 kap. § sekretesslagen1 1980: 100,

vilka tystnadsplikter har företräde framför principensom anger som
meddelarfrihet. Beträffande sekretessen enligt 5 kap. §1 sekre-om

tesslagen innehåller regler till förskydd det allmännas brotts-som-
förebyggande och brottsbeivrande verksamhet meddelarfrihetenär-
begränsad såvitt uppgifter hemlig teleavlyssning och hemligavser om
teleövervakning på grund beslut domstol, undersökningsledareav av
eller åklagare. Motsvarande undantag från meddelarfriheten bör gälla

beslutäven särskild användning övervakningskamera. Slutligenom av
bör 6 § sekretessförordningen 1980:657 föreskriver undantagsom-
från vad skall antecknas i register tillämpliggöras också påsom ett -
diarier ärendenöver särskild användning övervakningskamera.om av
Det har inte nödvändigt utarbeta några författningsförslagansetts att
i denna del.
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utlännings-särskild1991:572lagenbörDet även nämnas att om
hängerutredningens förslag. Dettakontroll inte berörs sammanav
för detinleddalltid måsteförundersökningmed attatt nyavara

utlänningskontrollsärskildtvångsmedlet skall få användas. Lagen om
tvångsmedel i brottsförebyggan-användningendock endastreglerar av

få använda doldalagenmed stöd denNågon möjlighetde syfte. att av
Utredningenfinnas.således intekommerövervakningskameror att

utredningsarbetet.itill fråganåterkommer nästa etapp av
Säkerhetsskyddbetänkandei sittSäkerhetsskyddsutredningen har

säkerhets-lagföreslagit införandetbl.a.SOU 1994:149 omav en
skydd för riketsåstadkommamed den lagenskydd. Syftet är ettatt

skyddsintres-dessaterrorism. Vid sidanförebyggaochsäkerhet att av
andra vitalaSäkerhetsskyddsutredningen,flnns det, enligtsen

uppgifterskyddas ärmåstesamhällsintressen attmot somsom
därvid harSkyddsintressenröjs.underkastade sekretess upp-som

omfattasuppgifterbl.a.i betänkandetmärksammats är avsom
med hänsyn1980:100sekretesslagenkap.med stöd 5sekretess av
Mot dennabeivra brott.ellerförebyggatill intressetfrämst att

stycket iandrai 18§Säkerhetsskyddsutredningenbakgrund har
bestämmelseföreslagitSäkerhetsskyddsförordningförslaget till omen

omfattaskallmyndigheter ävenstatligasäkerhetsskyddet hosatt
sekretesslagen§enligt kap. 1sekretess 5omfattasuppgifter avsom

ochteleövervakninghemligteleavlyssning,hemligoch rörsom
befordringsföretag.försändelsekvarhållande av

teleavlyssning harhemliguppgifter rörandemedlikhetI t.ex.
övervakningskameraanvändningsärskildrörandeuppgifter ettav

Säkerhetsskyddsutred-skyddsvärde. Omochsekretess-betydande
överväganden inomföremål förf.n.betänkandeningens ärsom-

stycketandralagstiftning bör 18 §leder tillJustitiedepartementet -
särskilduppgifteromfattaSäkerhetsskyddsförordningen även om

övervakningskamera.användning av

särskild1995:000till lagFörslaget5.1 om

övervakningskameror,användning m.m.av

TV-innebärövervakningskameraanvändningSärskild att1 § av
därmedellerinstrumentoptisk-elektroniskaandrakameror,

ochpå platsenutrustning,jämförbar manövreras utanutan att
föranvändslärrmas,utrustningenupplysning person-att om

förundersökning.övervakning vid
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särskild användningparagrafen vad med begreppetl anges som avses
övervakningskamera.av

1990:484beteckningen särskild markeras lagenMed över-att om
kameraanvändningpå deninte tillämpligvakningskameror ärm.m.

tillämpningsområde.föreslagnafaller inom den lagenssom
medomfattas lagentekniskaDen överensstämmerapparatur som av

finns i §övervakningskamera llegaldeñnition begreppetden somav
inte tagits med denövervakningskameror harDäremotlagen m.m.om

i till-övervakningskamerorföreskrift detlagens sägsattom som om
anordningarför tekniskalämpliga delar gäller äräven separata som

Anledningenbevara bilder.användas för behandla elleravsedda attatt
och bevara bild-behandlaanvändningen och intedet rättenärär attatt

till särskild användningtillstånd. Ett tillståndmaterialet kräver avsom
behandlaförenat mednämligen alltidövervakningskamera rättär att

övervaknings-i likhet med lagenbevara bilder. Lagenoch är, om
förtillämplig på användsendast kamerorkameror person-somm.m. ,

på platsen. Eninteövervakning och närmaremanövrerassom
i förarbetena till lagenregleringmotivering till denna över-omges

Frågan19 f och 39 ff.198990: 1 14vakningskameror prop. s.m.m.
avsnitt 4.1.också ihar berörts

övervakningskamerasärskild användningskiljerfrämstDet avsom
i lagen övervakningskamerorreglerasanvändningfrån den omsom

paragrafeni hemlighet.övervakningen får ske Iär att angesm.m.
får upplysning lärrmasanvändandet skedärför utan attatt om

utrustningen.
inledd för tvångsmedletdetmåsteFörundersökning att nyavara

förundersökning i kap.skall inledas 23skall få användas. När anges
rättegångsbalken.§1

för-får ske vidövervakningskameraSärskild2 § användning av
undersökning angående

straffföreskrivet lindrigareför änbrott vilket inte är
i tvåfängelse år eller

till sådant brott,stämplingförsök, förberedelse eller2. om
straff.sådan gärning belagd medär

övervakningskamerordoldaanvändningenreglerar exklusivtLagen av
lagen§ tredje stycketi 3förundersökning brott. Bestämmelsenvid av

möjlighetlänsstyrelsenövervakningskameror attsom gerom m.m.
förinte tillämpassåledesupplysningsplikten kanmedge undantag från

förundersökning. sådanFörkameraanvändning vidmöjliggöra doldatt
tillståndlänsstyrelsensgivetvis inte hellerkameraanvändning behövs

övervakningskamerorenligt 4 § lagen m.m.om
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I paragrafen vid vilken brottslighet särskild användninganges av
övervakningskamera kan komma ifråga. Bestämmelsen har kommente-

ingående i den allmänna motiveringen avsnittse 4.4. särskildAttrats
användning övervakningskamera kan ske vid vissa andra brottävenav
följer förslaget till ändring i 5 § i 1952 års lag med särskilda be-av
stämmelser tvångsmedel i vissa brottmål avsnittense 4.4 ochom
5.2.

3 § Särskild användning övervakningskamera får ske endastav om
någon skäligen misstänkt för brottet,är
åtgärden synnerlig vikt för utredningenär samtav
skälen för åtgärden det intrång eller iuppväger men

övrigt åtgärden innebär för den misstänkte föreller någotsom
motstående intresse.annat

Åtgärden får endast sådan plats där den misstänkte kanavse
komma uppehålla sig.antas att

denna paragrafI vad förkrävs beslut särskildettanges som om
användning övervakningskamera.av

stycketFörsta

Enligt punkten första1 förutsättning någon skäligenär äratten
misstänkt för brottet. Misstankegraden kommenteratshar i den
allmänna motiveringen avsnittse 4.3.

Enligt punkten 2 krävs vidare åtgärden försynnerlig viktäratt av
utredningen. Innebörden detta rekvisit har behandlats i avsnitt 4.2.av

Enligt punkten 3 gäller slutligen skälen för åtgärden skallatt
intrångdet eller i övrigt åtgärden innebär för denuppväga men som

misstänkte för någoteller motstående intresse. alltså frågaDet ärannat
tillämpning den proportionalitetsregel infördes iom en av som

rättegångsbalken år 1989 1988892124, bet. 198889:JuU25.prop.
Utredningen har i avsnitt 4.2 utförligt behandlat hur proportionalitets-
avvägningen skall gå till i ärenden särskild användning över-om av
vakningskamera och i avsnittet har några exempel.även angetts

Andra stycket

Enligt andra stycket har särskild användning övervakningskameraav
begränsats till viss, särskilt angiven, plats, nämligen sådan plats där

misstänkte kan komma uppehålla sig. kan naturligtvisden Detantas att
flera olikasig platser och det inget hindrar antaletröra är attom som

platser utökas domstolsbeslut. på övervakningenKravet attgenom nya
skall viss plats har behandlats i avsnitt 4.2. det avsnittet harIavse
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uttalats det måste finnas direktatt koppling mellan den misstänkteen
och den plats skall övervakas. Detta innebär emellertid inte detsom att
ställs krav på den misstänkteett ständigt måsteatt finnasupp med i
bild det måste kunna han i fall vid någotmen antas tillfälleatt vart-

besöker den plats skall övervakas.som-
I förundersökning koppleri, består i uthyrningen grovtom som av
viss lägenhet, kan det inte komma i frågaen t.ex. med doldatt en

övervakningskamera övervaka den lägenhet där den misstänkta
bordellverksamheten pågår, det redan på förhand står klart denom att

skäligen misstänktär för brottet aldrig besöker lägenheten.som
En situation däremot där denna koppling mellan misstänkten person

och viss plats finns och där dold övervakningskamera följaktli-en en
skulle få användas följande.är Polisen vill kartläggagen misstänkten

narkotikalangares kontakter med dold övervaknings-attgenom en
kamera övervaka de möten han har med andra i sinsom personer
lägenhet. Detta kan ske kameran riktast.ex. attgenom mot ett av
lägenhetens fönster. En sådan övervakning direkt inriktadär på den
misstänkte och därför i principär tillåten. En sak är över-attannan
vakningen naturligtvis kan komma omfatta helt oskyldigaävenatt
människor besöker den misstänktes lägenhet. Om övervakningensom
likväl kan godtagbar får beaktas inom för denanses vara ramen
proportionalitetsavvägning skall i tillståndsärendet.görassom

Däremot skulle det inte kunna komma i fråga i syfte,att samma
dvs. kartlägga misstänkt narkotikalangaresatt kontakter, meden en
dold övervakningskamera övervaka trappuppgången till den fler-
familjsfastighet där den misstänkte narkotikalangaren bor, inteom man
kan räkna med dokumentera den personliga kontaktenatt mellan
langaren och hans besökare. I sådan situation skulle nämligen över-en
vakningen bara sikte alla dem kommer till fastigheten,ta som av
vilka de allra flesta torde andra hyresgäster ochvara personer som
besöker dem, och inte indirekt hänföra sig tillän den miss-annat
tänkte. Den direkta anknytningen till misstänkteden saknas då. Att
han bor i fastigheten inte tillräckligt.är Om övervakningen däremot
begränsas till den misstänkte narkotikalangarensatt lägenhetsdörr,avse
får den dock tillåten. En sådan övervakning nämligenäranses vara
direkt inriktad dokumentera den misstänktes förehavanden,att i
detta fall mellanmötet den misstänkte och den besöker honom,som

den misstänktenär släpper in besökaren it.ex. lägenheten. I enlighet
med får det tillåtet i syftesamma resonemang attanses vara samma
övervaka entrén till enfamiljsvilla.en

Det sagda skall inte uppfattas så det aldrig tillåtetärnu att att
övervaka trappuppgången till flerfamiljshus. En situation där detett
kan tillåtet med dold övervakningskameraatt övervakaanses vara en

sådan plats eller flera olika ingångar till byggnad kanen t.ex.samma
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misstänktedendokumenterasyftar till närövervakningen attomvara
brottsutredningen.förintressedettafastigheten, ärlämnar avom

Övervakningen går in iallaregistreravisserligendåkommer att som
inriktad på denprimärtövervakningen ärfastigheteneller ut menur

misstänkte.
tvångsmedelandraanvändninggäller förvadmedlikhetI avsom

användningsärskild över-vidförundersökning finns detvid av
utnyttjabegränsningarangivna rätteninga i lagvakningskamera attav

medsambandinte haruppgifterdvs.överskottsinformation,s.k. som
betydelsekanförundersökningenaktuelladen t.ex. vara avsommen

å färdebrotthindraeller för ärbrottutredningför attannat somettav
ff.1988892124 29jfr s.prop.

övervakningskamera prövasanvändningsärskildFrågor§4 avom
domstollagafrågaIåklagaren.på ansökanrätten omavav

rättegångsbalken.stycket§ första1219 kap.tillämpas
viss plats.viss tid ochförgällameddelasskallTillstånd att

intefårnödvändigt ochlängreinte bestämmas änfårTiden
för beslutet.från dagenmånadöverstiga en

motive-allmännai denredovisatsharbestämmelsentillBakgrunden
avsnitt 4.7ochstycketförstabeträffande4.6avsnittringen se

stycket.andrabeträffande

stycketFörsta

särskildfrågormeningenförsta prövasstycketEnligt första om
åklagaren.på ansökanövervakningskamera rättenanvändning avavav

Åklagaren inteinterimistiska beslutfattamöjlighetsaknar omatt
särskildamedårs lag1952§ istöd 5medanvändningen sker av

stycketförstaeller 28 §brottmålvissatvångsmedel ibestämmelser om
förvaltningsmyndig-kommunerna,förfarandet hosårs lag1988i om

krigsfara se ävenellerunder krigdomstolarnaochheterna m.m.
och 5.3.5.2avsnittenbestämmelserna,detillkommentaren

i andrareglerassig tillvändaskallåklagarendomstolVilken me-
§ förstakap. 12i 19bestämmelsernahänvisning tillningen engenom

bestämmelser-allmännadeinnebärDettarättegångsbalken.stycket att
skallbrottmålidomstollagarättegångsbalkenkap.i 19 omna

övervakningskamera.användningsärskildvidtillämpas även av

stycketAndra

fårplatsvilkenbeslutsittiskallstycketandra rättenEnligt somange
får inte lämnapågå. Rättenfårövervakningenhur längeochövervakas
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tillstånd för längre tid nödvändigt aldrig för längre tidochän än en
månad. Krävs längre övervakning måste åklagaren inge en ny
ansökan och får då det föreligger förut-rätten prövanytt om
sättningar för särskild användning övervakningskamera.av

inte§ Om det längre finns för beslut5 skäl särskildett om an-
vändning övervakningskamera, skall åklagaren eller rättenav
omedelbart häva beslutet.

Bestämmelsen, frågamed vad gäller iöverensstämmersom som om
hemlig teleavlyssning jfr kap. § rättegångsbalken, innebär27 23 att

föråklagaren och har kontinuerligt tvângsmedelsan-rätten ett ansvar
vändningen i så måtto de under löpande tillståndstidäven äratt

ingripa framkommer förutsättningarnaskyldiga det föratt attom
bortfallit. Enligt paragrafen åligger det åklagarenbeslutet eller rätten

häva sådant beslut. Polisen hållaomedelbart har skyldighetatt ett att
underrättad omständigheteråklagaren kan inverka be-om som

hävandedömningen skall ske. Om åklagaren hävt beslutett ettomav
åtgärden.bör underrättas I motsvarande situationer börrätten om

åklagaren. Genom tillämpa förfarandealltid underrätta dettarätten att
uppstår oklarheter huruvida tvångsmedelsbeslutetundviker detattman

Jfr 198889: 124 68 uttalande vidbestår eller ej. och JOs.prop. av
Stockholms tingsrätt, avd 13inspektion och 16 den 9-10 novemberav

3330-1989.1989, Dnr

vidupptagning har gjorts särskild användning6 § En över-som av
skall granskas fråga sådanvakningskamera möjligt. Isnarast om

kap.tillämpas 27 första rättegångs-granskning 12 § stycket
balken.

frånUpptagningar skall, betydelsei delar dede är ut-av
redningssynpunkt, förundersökningen harbevaras till dess

målet har avgjortsnedlagts eller avslutats åtal väckts,eller, om
slutligt. De skall därefter förstöras.

granskning ochParagrafen behandlar frågavad skall gälla i omsom
bevarande bildmaterial.upptagetav

stycketFörsta

möjligt.första stycket föreskrivs skall ske DetI granskning snarastatt
i vilken utsträckningfrämsta syftet med granskningen är prövaatt som

utredningssynpunkt. Detbildmaterialet betydelse från ärär av
granskningen skerintegritetshänsyn betydelseemellertid även attav av

ochdröjsmål material kan bortonödigt så irrelevant sorterasutan att
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förstöras fortså möjligt. förhållandetDet det skall görasattsom en
såförsta granskning möjligt innebär inte någon befrielsesnart som

från skyldigheten granska materialet under utred-ävenatt senare
ningens gång. hänvisningen till förstaAv 27 kap. 12§ stycket

framgårrättegångsbalken kretsen fårdem granskaatt av som
upptagningen begränsad.är

Andra stycket

Bestämmelsen i stycket föranleddandra intresset material frånär attav
särskild användning inteövervakningskamera skall bevaras i störreav
utsträckning och under längre tid nödvändigt. Regeln uttryckän ger
för grundprincipen det vid granskningen bedöms saknaatt som

frånintresse utredningssynpunkt inte skall bevaras. Sedan målet
avgjorts slutligt lagakraftvunnen ellerdom attgenom genom-
förundersökningen lagts eller skall upptagningarnaned avslutats -

bildmaterialetförstöras. Lagras på datormedium bör observeraett man
vissa förutsätt-åtgärden, under i datalagen 1973:289 angivnaatt

ningar, kan innebära tillstândspliktigt personregister skapats.att ett

fråga överklagande enligt7 § I beslut denna lagrättensom av
tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken överklagandeom

ibeslut brottmål angående åtgärd i 25-28rättensav som avses
balk.kap. samma

paragrafen framgår användningbeslut särskildAv över-att ett om av
vakningskamera skall överklagas i enlighet med de regler gällersom
för straffprocessuella tvångsmedelde behandlas i 25-28 kap.som
rättegångsbalken.

Ikraftträdande, m.m.

lag träder i kraft den och gäller tillDenna och med den
......... ..

Som tidigare har bör lagstiftningen tills vidare ha begränsadnämnts en
giltighetstid. Skälen för detta har redovisats i avsnitt 4.9.
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5.2 Förslaget till lag ändring i lagen 1952:98om

med särskilda bestämmelser tvångsmedel iom
vissa brottmål

5 § Tillstånd enligt 27 kap. rättegångsbalken till hemlig teleav-
lyssning eller hemlig teleövervakning får meddelas, även om
brottet inte omfattas 27 kap. 18 eller l9 § rättegångsbalken.av
Tillstånd till särskild användning övervakningskamera fårav
meddelas enligt lagen 1995:000 särskild användningom av
övervakningskameror, brottetäven inte omfattasm.m., om av
2 § i den lagen.

Kan det befaras inhämtande tillstånd tillatt rättens hemligav
teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller särskild användning

övervakningskamera skulle medföra sådan fördröjningav eller
olägenhet, är väsentlig betydelse för utredningen,annan som av

får tillstånd till åtgärden åklagaren.ges av

Första stycket

jämförelseI med bestämmelserna i 2 § lagen 1995:000 särskildom
användning övervakningskameror, bestämmelserna i §5av m.m. ger
första stycket i förevarande lag vidgade möjligheter utnyttja sådanatt
övervakning vid förundersökning angående vissa i lagen angivna brott

riketsrör säkerhet eller allmänfarligär se l § i lagensom av natur
och avsnitt 4.4. Av § framgår1 lagen också tillämplig vidatt är
försök, förberedelse och stämpling till brott omfattassom av paragra-
fen, sådan gärning belagd medär straff. Enligt första5 §om stycket
får i likhet med vad gäller för hemlig teleavlyssning tillståndsom- -
till särskild användning övervakningskamera meddelas för de iav
lagen angivna brotten, föräven brottet föreskrivetär lindrigareom
straff fängelse iän tvâ år.

Andra stycket

Tillägget i paragrafens andra stycke innebär åklagaren i brådskandeatt
fall själv får besluta användning tvängsmedlet. Ett beslutom av av
åklagaren skall ofördröjligen skriftligen anmälas till harrätten, attsom
skyndsamt ärendet till prövning.ta Finner förordnandeträttenupp att
inte bör gälla, skall upphävarätten förordnandet. Detta framgår 6 §av
i 1952 års lag.

Det bör dock påpekas det i förslaget till lag särskildatt om an-
vändning övervakningskameror, inte finns någon motsvarig-av m.m.
het till denna bestämmelse. Det alltså endastär särskildom an-
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bestämmelserna imed stödskerövervakningskameravändning avav
hos kommunerna,förfarandet1988 års lagellerårs lag1952 om

krigsfarakrig ellerunderoch domstolarnaförvaltningsmyndigheterna
in-Fråganbeslut.interimistisktkan fattaåklagaren ett omsomm.m.

avsnitt 4.6.behandlats iharbeslutterimistiskt
i vissatvångsmedelbestämmelsersärskildamedlag1952 års om

och gällergiltigheterhållit fortsatthartidsbegränsadbrottmål är men
rskr.199495:JuU4,199495:33, bet.år 1995 prop.utgångentill av

1994:1489.199495:42, SFS

1988:97i lagenändringtill lagFörslaget5.3 om

förvaltnings-kommunerna,förfarandet hosom

krigunderdomstolarnaochmyndigheterna
krigsfaraeller m.m.

hemligtillstånd tillinhämtandebefaras rättensdetKan28 § att av
kap. 18enligt 27teleövervakninghemligteleavlyssning eller

enligtförsändelsekvarhållanderättegångsbalken,19 §eller av
användningsärskild över-rättegångsbalken eller9 §kap.27 av

användningsärskild1995:000lagenenligtvakningskamera om
för-sådanmedföraskulleövervakningskameror, m.m.av

betydelse förväsentligolägenheteller ärdröjning som avannan
frågaIåklagaren.beslutasåtgärdenfårutredningen, omav

rättegångsbalken9 §enligt 27 kap.försändelsekvarhållande av
Anmälanundersökningsledaren.beslutasfår åtgärden även av

denskall hosparagrafnämnda görasstycketi tredjeavsessom
beslagsfrågan.skallDenne prövafattat beslutet.harsom

meddelatharåklagarenellerundersökningsledaren ettOm
anmälas hosdetskallstycket,förstastödmed genastbeslut av

förskäleninnehållaskriftlig ochskallAnmälanrätten. vara
snabbt. Anserärendet rättenskall attRätten prövabeslutet.

upphävas.skall detbestå,börbeslutet inte

Är krigsfara ellerriket ikrig.iriketskall tillämpas ärParagrafen om
krigföranleddaförhållanden ärutomordentligasådanaråder avsom

föreskrivaregeringenfårbefunnit sig, attvari riket harkrigsfaraeller
tidpunktfrån denskall tillämpasdelvisellerheltbestämmelsen som

års lag.i 19882 §sebestämmerregeringen
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stycketFörsta

föreslagnaGenom det tillägget till första stycket åklagarenges
möjlighet fatta interimistiskt särskildbeslut användningatt om av
övervakningskamera då det kan befaras inhämtande rättensettatt av
tillstånd skulle medföra fördröjning eller olägenhet väsentligannan av
betydelse för utredningen.

Andra stycket

andra framgårAv stycket åklagaren skall skriftliggöraatt genast en
anmälan beslutet till har snabbt ärendet tillrätten att taom som upp
prövning. föreslagnaDen ändringen andra stycket är rentav av
redaktionell karaktär.

5.4 tillFörslaget lag ändring i lagenom

1990:484 övervakningskamerorom m.m.

§ Med övervakningskameror i denna1 lag TV-kameror, andraavses
optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrust-
ningar så de, platsen,är manövrerasuppsatta att utan attsom

förkan användas personövervakning. Vad i lagen sägssom om
övervakningskameror gäller i tillämpliga delar föräven separata
tekniska anordningar avsedda användas förär att attsom
behandla bevara bildereller övervaknings-tassom upp av en
kamera.

I lagen 1995:000 användning övervaknings-särskild avom
kameror, finns användningenbestämmelser över-m.m. om av
vakningskamera i vissa fall.

paragrafenI har i tagits in hänvisning tillandra styckeett nytt en
lagen 1995:000 särskild användning övervakningskameror,om av

Den lagstiftningen kommer uttömmande reglera använd-attm.m.
ningen dolda förundersökning.övervakningskameror vid Särskildav
användning övervakningskamera i avsnitthar berörts 4.4,är,av som

tvångsmedel vid förundersökning får inte användasoch iett rent
brottsförhindrande syfte, dvs. för fullbordanhindra brottets elleratt

brott begås. Syftet övervakningenmed den dolda måste alltsåatt nya
utreda brott. En särskild användningsak äratt attvara annan av

övervakningskamera i vissa fall kan leda till brottet inte kommeratt
till fullbordan respektive ytterligare brott inte förövas.att





SOU 1995:66 Särskilt yttrande 97

Särskilt yttrande Elenor Grothav

Jag ställer mig bakom den argumentering, de slutsatser och förslag
den särskilde utredningsmannen lagt fram i betänkandet med desom

undantag här nedan redovisas.som

Avsnitt 4.3 Vilken misstankegrad skall gälla

Om användningen övervakningskameror beroendegörs miss-av attav
tankegraden föreliggerskäligen misstänkt innebär det utredningenatt
under förundersökningen redan kommit så långt underrättelseatt t.ex.
enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken skulle kunna ske. I praktiken
medför detta det i direktiven uttalade önskemåletatt polisenattom ge
rimliga möjligheter avslöja brott inte kan tillgodoses.att Detta
hjälpmedel bör därför, för få avsedd effekt i spaningshänseende,att
få in på tidigaresättas stadium. Enligt min meningett det följaktli-är

angeläget användningen övervakningskameroratt inte be-gen av
detgränsas utredningen föreslagit.sätt Det bör i ställetsom vara

tillräckligt någon kan misstänkas för brottet.att

Avsnitt 4.4 Vid vilka brott bör användning komma i frågaen

Grova brott inteär nödvändigtvis svårare bedriva spaning i elleratt
utreda andra brott.än Exempelvis seriebrott, upprepade fallt.ex. av
tillgreppsbrott eller skadegörelse i bostadsområde, däremotärettgrov
ofta mycket svåra utreda avsevärda polisiära Sådanatt utan resurser.
brottslighet svårutreddär där straffminimum ändå lägreärsom men

fängelse i tvâ årän bör därför också komma i fråga för dold kamera-
övervakning.
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Utredningens direktiv

Användningen övervakningskamerorav

Dir. 1995: 18

Beslut vid regeringssammanträde den februari16 1995

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall utreda frågor användningen över-om av
vakningskameror.

Utredaren skall genomgripandegöra reglernaöversyn i lagenen av
1990:484 övervakningskameror och lägga fram de förslagom m.m.

anledning till. Utredarenöversynen skall möjlighetenprövasom ger
gå ifrån det nuvarande med tillstånd. Utredarenatt skallsystemet

dessutom särskilt frågor rörandeöverväga
förutsättningarna för utvidga möjligheten användaatt över-att-
vakningskameror,

utökning bevararätten bilder,att upptagnaen av-
ljudupptagning i samband med användning övervakningskamerorav-
samt

utvidgad för polisenrätt använda övervakningskameror.atten-
Utredaren får också andra frågor kan aktualiseras ita upp som

anledning översynen.av
Den reglering utredaren föreslår skall tillfredsställa såvälsom

intresset skydda enskildas integritet behovet påatt attav ettsom av
effektivt förebygga och utredasätt allvarliga brott förhindrasamt att
olyckor eller tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.

I uppdraget ingår kartlägga hur lagstiftningen har tillämpats.att

Lagstiftning och praxis

Lagstiftningen

År infördes1977 lagen 1977:20 TV-övervakning prop. 197576om
2194, bet. 197677:JuU14, rskr. 197677:93. Dessförinnan saknades
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övervakning. kom till förlagstiftning sådan Lagenprincipi attom
iintegritetskränkningar sambandenskildes skyddförstärka den mot

bevakning skedde med TV-apparatur. Enövervakning ochmed som
övervakning enskilda medprincip i lagengrundläggande attvar av

enskildes vetskap och detfick ske deninteTV-kameror attutan
användes allmän-för övervakakrävdes tillstånd utrymmenatt som av

År TV-övervakning den gällandelagen1990heten. ersattes av nuom
198990: 19,övervakningskameror prop. l1990:484lagen m.m.om

198990:320.198990:JuU34, rskr.bet.
integritetsskyddet ochtill stärkasyftade bl.a.lagenDen attnya

dock inte någradärför. innebarutvidgades Dentillståndskravet
Justitieministern uttaladeregleringen.genomgripande förändringar av

ifrån de principeranledningpropositionen det saknadesi attatt som
vissa avseenden. grund-reglering i De1977 årslåg bakom änannat

enskilda med kamera i deövervakningprincipernaläggande att av
och det huvudregelderas vetskapfall inte får skeflesta attutan som

används allmän-få övervakatillstånd förkrävs utrymmenatt avsom
tillstånd infördesfrän kravet påVissa undantagbehölls således.heten

användningpolismyndighetsbeträffande över-i 1990 års lag, t.ex. av
hastighetsövervakning.vid automatiskvakningskamera

TV-kameror, andrameningi lagensövervakningskameraMed avses
jämförbara utrustningaroch därmedoptisk-elektroniska instrument

på platsen, kanså de, manövrerasär att utan attuppsattasom
i lagenpersonövervakning. Vadanvändas för sägs över-omsom

tekniskaförtillämpliga delargäller ivakningskameror även separata
behandla eller bevaraanvändas föravseddaanordningar är attattsom

övervakningskamera.bilder tassom upp av en

övervakningskameraTillstånd användaatt

får meddelasövervakningskamera baraanvändaTillstånd att omen
övervak-få användabefogat intressekan hasökanden attett avanses

någottillgodosesväl kanintresse inte likaoch dettaningskameran
tillståndsgivningenskall vidstycket. Vidare§ första5sättannat

för enskildaskan haövervakningenvilken betydelsealltid prövas
vid prövningenTillstånd skall meddelaspersonliga integritet. manom

och denkameranförmedlasinformation kanfinner denatt genomsom
kan kommabilderbehandla eller bevara atträtt upptagnaatt som

enskildasbetydelse förringatillståndet kanförenas med antas vara av
skallutrustningtill denintegritet med hänsynpersonliga som

omständigheterövrigaövervakas ochområde skallanvändas, det som
medsyftetprövningfall ingenstycket. I dessa§ andra görs5 av

första stycket.i 5 §prövning förutsättsdenövervakningen utöver som
stycketunder 5 § andraallmänhet fallerfall iexempelSom som
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i propositionennämns övervakning i affärslokaler inom detaljhandeln
liksom övervakning i bank- och postlokaler förutsättningunder att
utrustningen endast medger allmän övervakning och inte tillåteren
närbilder eller närgången granskning prop. 198990:ll9annan mer

47.s.
I de fall där riskerna för integritetskränkningar inte kan bedömas

ringa skall syftet med övervakningen integritetsintres-vägassom mot
Tillstånd får då meddelas endast syftet med övervakningen börset. om
företräde framför intresset enskildas personliga integritetvärnaattges

5 § tredje stycket. Som exempel ändamål där behovet över-av
vakning kan ha sådan tyngd i förarbetenanämns a. 21en attprop. s.
förebygga brott eller förhindra olyckor eller tillgodose andraatt
därmed jämförliga ändamål. Någon uttrycklig begränsning till sådana
skyddsändamål finns dock inte.

Upplysningsplikten

Upplysning övervakningskamera skall huvudregel lämnasom en som
tydlig skyltning eller något verksamt Undantagsätt.annatgenom

från upplysningsplikten i lagen beträffande polismyndighetsgörs an-
vändning övervakningskamera vid automatisk hastighetsövervak-av
ning och vid övervakning vissa skyddsobjekt enligt lagen 1990av
2217 förskydd sarnhällsviktiga anläggningar Undantag frånom m.m.
upplysningsskyldigheten får i övrigt endast medges det finnsom

försynnerliga skäl det. I propositionen uttalas det här frågaäratt om
undantagssituationer finnsdär det starkt behov användaett attav en
övervakningskamera behöva informera den, vidutan att t.ex.om
övervakning ihär landet anordnade internationella sammankomster,av
vissa utländska statsbesök och liknande a. 43.arrangemang prop. s.

Rätten behandla eller bevara bilderatt upptagna

förutSom får tillstånd förutsättningarnämnts under vissa förenasett
med behandla ellerrätt bevara bilder kameran.att tasen som upp av -
Detta gäller i fall i stycket,5 § andra dvs. risken förnärsom avses
integritetsintrâng får liten, i sådana andra falloch där över-anses vara
vakningskameran avsedd förebyggaär användas för brott, för-att att
hindra olyckor eller tillgodose något därmed jämförligt ändamål.annat
Som ytterligare förutsättning gäller sökanden särskilda skälatt av
behöver behandla eller bevara bilderna. Enligt lagens förarbeten a.

49 kan sådant skäl tillstånd användaett att ett attprop. s. vara en
övervakningskamera skulle bli föga meningsfullt, det inte förenasom
med det nämndarätt slaget. Som exempel kan nämnas atten av en
bank eller någon penninginrättning, har tillstånd attannan som
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fåberoende bevarakananvända övervakningskamera, attvara aven
övervakningen inteinträffade rån förfrån upptagningarbilder attav

skall förlora sitt syfte.
lagentillsynsmyndighet enligttillstånds- ochLänsstyrelsen är om

skall yttrandemeddelas,tillståndövervakningskameror. Innan
i § andrafall 5iinhämtas från berörd kommun utom avsessom

behandlainteförutsättning ansökanstycket och under rätt attatt avser
får överklaga beslutJustitiekanslernbilder.eller bevara upptagna

upplysningspliktenfråntillstånd och undantagenligt lagen. Beslut om
i vissa fall, arbets-överklagas berörd kommunfår också samt, avav

tagarorganisation.

Ljudupptagningar

i dagTV-övervakningi samband medljudupptagningar ärFrågan om
6 § regerings-I 2 kap.övervakningskameror.reglerad i lageninte om

ihemlig avlyssning ochgrundläggande skyddetfimts detformen mot
skyldig tillsigdenbrottsbalken stadgas9 a§ gör4 kap. att som

till böterkan dömashjälpmedelavlyssning medelst teknisktolovlig
inteljudupptagningartvå år. Fråganfängelse i högsteller somom

aktuella fall.oreglerade idäremotsker i hemlighet är nu

Praxis

övervakningskameratillstånd användaansökerBanker att enomsom
gällerfå tillstånd. Detsammatorde regelmässigti banklokalinne en

Även tilltillståndhandeln, tordedet gäller över-del.för närpostens
områdenutsträckning medges. Förii enskilda butikervakning stor

tillinte tillståndnormaltbanklokaler medges i dagutanför attt.ex.
övervakningskamera.använda

bilderbevaraVad frågan rätten tasatt upp av ensomomavser
bank- och postkontor,gällerövervakningskamera torde, detnär van-

tidtvå veckor. Underi högstbilderna bevarasligen medges att senare
till månadbevarandetidervanligareblivit alltdet dockhar att upp en

tillstånd bevarahandeln tordedet gällermedges. När upptagnaatt
förvaritbutikerfall, förendast i vissabilder medges utsattat.ex. som

rån.eller fleraett
lagenomfattasövervakningskamerorPolisens användning omavav

innebärtillståndspliktig. Dettaalltsåövervakningskameror och attär
Polisensverksamhet.för polisensupplysningsplikten gäller även an-

enligthastighetsövervakningvid automatisk ärvändning kamera enav
ochtillstándspliktbådeundantagen frånföreskrift i lagensärskild

princippolisen isaknarundantagupplysningsplikt. Förutom detta
fjärrstyrd kamera.meddold övervakninganvändamöjligheter att
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Regeringsrätten har dock i fyra april 1994 uttalat detdomar den 14 att
förelåg sådana grund för medgesynnerliga skäl utgjorde attsom
polisen frånundantag upplysningsplikten Regeringsrättens domar

i mål 5382-1992.1994-04-14 5379, 5380, 5381 ochnr
Övervakningskamera militära försvaret bl.a.används också detav

led i skyddet gränskränkningar. Som exempel kanett motsom
Ostkustens Marinkommando tillståndbeviljats brukanämnas att att

övervakningskameror vid militär sjötrañkövervakning inloppen tillav
Stockholm.

Behovet översynav en

ÖvervakningskameraAnvändning med bevararätt att upptagnaav
exempel åtgärd effektivtbilder kanutgör sättett etten som

förhindra brott och minska risken för olyckor. kan påDessutom ett
material betydelsefulltsådant inspelat under utredningensätt vara av
Övervakningen kan bidra märmiskorsinträffat brott. till ökaett att

i samhället. innebär emellertid också intrång itrygghet Den ett
integritet. Intresset förhindra och utredaenskildas personliga attav

intressetalltid skydda den enskildesbrott måste vägas mot attav
integritet.

utvidga möjligheterna använda sådanFrågan över-attattom
i övervakningskameror påvakningsutrustning lagen haromsom avses

i skilda sammanhang, fleraår aktualiserats bl.a. genomsenare
Vissa frågormotioner till riksdagen. rörande användningen av

behandlatsockså frånövervakningskameror har i promemoriaen
BRÅ-PM 1992:3,Brottsförebyggande rådet Våld i butik, ochpost

föreslås bl.a. TV-övervakningbank. promemorian skall medgesI att
Vidare förordasockså för närområdet utanför bank- postkontor.och

sådana kontor bör inspelningarna i tillrättighetatt att uppges spara
fall månad. och skalli varje föreslås bankerDärutöver postenatten

ljudupptagningmöjlighet komplettera TV-övervakning medattges
pågående rån.under

och i samråd medRikspolisstyrelsen har regeringenuppdrag av
åtgärder i syfte motverkaArbetarskyddsstyrelsen frågan attutrett om

brottslighetminska skadeverkningarna liknandeoch rån och annanav
riktar sig andra penninginrättningar.handeln, banker ochmotsom

Åtgärdsprogram rån i butikerredovisas iResultatet motrapporten
tillpenninginrättningar regeringsuppdrag överlämnadesoch ett som-

föreslåsJustitiedepartementet i januari länsstyrel-1993. I rapporten att
tillämpningi vissa avseenden lagenbör ha generös avserna en mer

övervakningövervakningskameror, det gäller i närom-närt.ex.om
inspelat bild-råden utanför bank- och och den tidpostkontor som

material får sparas.
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Hithörande frågor har också berörts i framställningar till Justitiede-
En samrådsgrupp bestående från bl.a.partementet. representanterav

försäkringsbranschen, bevakningsföretag, polis och handeln har hos
regeringen hemställt åtgärder för höja säkerheten vid yrkes-attom
mässiga värdetransporter. Gruppen har framfört bl.a. detatt vore
önskvärt värdetransporter kunde övervakas med videokameror.att
Rikspolisstyrelsen har också i RPS RAPPORT 1994:4,rapporten
Ökad säkerhet vid värdetransporter föreslagit bl.a. ändring i lagenen

övervakningskameror för bevakningsföretag med tillståndatt attom
bevaka värdetransporter skall tillåtelse använda övervaknings-attges
kamera vid lastning och lossning.

Företrädare för handeln har också uppvaktat justitieministern och
framfört synpunkter bl.a. på möjligheten utvidga användningenatt av
övervakningskameror i butiker. Därvid har framförts önskemål attom
butiker likställasskall med och bank vid bedömning fråganpost av om
tillstånd till övervakning.

Frågan möjligheten använda övervakningskameror iattom
restaurangköer har berörts i promemoria från Brottsförebyggandeen

BRÅ-PMrådet 1993:2, Våld i nöjeslivet, vid idrottsevenemang och
på allmänna kommunikationer. Frågan fått förnyad aktualitet intehar
minst dödsskjutningarna i december 1994 vid irestauranggenom en
centrala Stockholm.

Brottsutvecklingen

Alltsedan år 1950, från vilket år uppgifter antalet polisanmäldaom
finnsbrott tillgå, och fram till början 1990-talet har antaletatt av an-

mälda brott ökat. Trots det under de åren skettatt senaste tre en
minskning ligger den anmälda brottsligheten på nivå alltförären som
hög. våldsbrottslighetenDen totala har dessutom ökat stadigt även
under den treårsperioden. Sverige också underhar detsenaste senaste
året drabbats händelser präglade hänsynslös vapenanvändningav av
och gärningsmän har varit likgiltiga inför sina medmänniskors livsom

möjligheteroch hälsa. Alla förebygga och utreda sådan brottslighetatt
måste tillvara. Enligt regeringens mening finns det med hänsyntas

våldsbrottslighetensärskilt till den anledning övervägaattgrova nu om
inte intresset förhindra och brott fåutreda bör spelaatt en mer
framträdande roll hittills vid prövningen övervakningskamerorsän av
användning i samhället. Hänsyn måste också till ökade behovetdettas

skydd butiksrån och liknande brottslighet.motav annan
samband med lagen övervakningskameror infördesI att om m.m.

justitieministernuttalade det längre sikt kunde finnas skälatt att
grundläggande förändringar regleringen,överväga attt.ex.mera av

övergå till ordning inte byggde tillståndskrav ien som samma
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utsträckning dittills. Tiden är överväga sådansom attnu mogen en
förändring.

Polisens användning övervakningskamerorav

En särskild fråga i detta sammanhang polisensrör användning av
övervakningskameror. Frågan har tidigare behandlats i flera samman-
hang. Tvångsmedelskommittén föreslog i delbetänkande, Hemligett
avlyssning DsJu 1981:22, det i lagen TV-övervakningattm.m. om
skulle införas bestämmelse polisen möjlighet på allmänen attsom gav
plats använda övervakningskamera i brottsutredande syfte utan att
föreskrifterna i lagen TV-övervakning skulle behöva iakttas. Enom
förutsättning skulle dock utredningen avsåg brott för vilketattvara ett

Årenbart stadgat fängelse. 1982 tillsattes narkotikakommissionvar en
dir. 1982:100 för lämna förslag till samordnade insatseratt mot
narkotikabruket. Kommissionen avlämnade år 1983 promemoriaen
PM Polisens insatser narkotikan. I promemorian föreslogsmotnr

polisen vid spaning och utredningatt narkotikabrott borde fåav
använda hemlig TV-övervakning. Utredningen TV-övervakningom

föreslog i betänkandet Optisk-elektronisk övervakning SOUm.m.
1987:74 regler bl.a. i 27 kap. rättegångsbalken skulle detgörasom
möjligt för polisen vid förundersökning allvarligareatt brottav
anordna dold personövervakning med optisk-elektroniskt hjälpmedel.
Samtliga nämnda förslag behandlades iprop. 198889: 124 vissanu om
tvångsmedelsfrågor. Justitieministern uttalade därvid bl.a. över-att
vakning med dold kamera djupt integritetskränkandeär tvångsme-ett
del och måstestarka skäl kunna åberopas föratt införa sådanaatt

i den straffprocessuella arsenalen. Hon pekade också påvapen att
tvångsmedlets hemliga omöjliggör skydddet missbruknatur mot som
ligger i den enskildes rätt beslut domstolprövat elleratt ett av
granskad överordnad myndighet. Justitieministern ansåg då inteav att
övervakning med dold kamera borde införas i polisarbetet. De ställ-
ningstaganden gjordes i denna del i propositionen avsåg enbartsom
sådana tvångsmedel användes inom för pågåendesom ramen en
förundersökning. Dessutom uttalades övervägandena i första handatt
gällde användning övervakningskameror i allmänhet. När det gälldeav

SÄPO SÄPO-säkerhetspolisens arbetsmetoder hänvisade hon till
kommitténs arbete och utgick från frågan i den delen skulle fåatt en

SÄPO-kommitténsärskild genomlysning därigenom. har därefter i sitt
slutbetänkande, Säkerhetspolisens arbetsmetoder, personalkontroll och
meddelarfrihet SOU 1990:51, frågantagit föreslagitoch attupp
SÄPO anförtros möjlighet dolda,använda fjärnnanövreradeatt
kameror vid förundersökning särskilt angivna brott. Iav grova

SÄPOdecember 1994 in promemoria angående användningengav en
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promemorianJustitiedepartementet. Itillövervakningskamerorav
lämnadesdet förslagdelariförslaglämnas motsvararstora somsom

SÄPO-kommitténs slutbetänkande.i
idenpräglasövervakningskameroranvändningPolisens attavav
ifunktion. Polisenfylla sin ärhemlig förfall måstemånga attvara

handmanövrerade övervak-användahänvisad tillhuvudsakligendag att
mycketoreglerad,heltmetod, ärDennaningskameror. ärsom

integritetsskyddettillOmkostnadskrävande.personal- och man ser
handmanövrerad kameraanvändningenifrågasättasdetkan av enom

motsvarandeintegritetskränkningarför änmindre riskinnebäralltid
vissa falldet iVidarefjärrmanövrerad kamera. äranvändning av en

kanmed kameraplats därfinnamöjligtinte att spanareenen
gällerdetupptäckas. Närutföra uppdragetochuppehålla sig attutan

SÄPO:s begränsad kretsmycketdetverksamhet är somav personeren
utredningarnormaltgällerövervakning och detföremål förprimärt är
bereddatordeimedborgarnaallvarliga brott attså att varagemenom

talar förskältill dehänsynintegritetskränkningen medgodta som
SÄPO harspaningbedriverpersonkategorieråtgärden. De motsom

sigskyddarustade föroch bättrevaksamma motockså blivit attmer
tekniskakvalificeradetillgång tilloftahartidigare. Despaning än

fallvissaspaningsarbetet. Iförsvårahindra ellerkanhjälpmedel som
omständigheterdekriminalitet kangällerdet grövrenär som nu

SÄPO:s be-gällandeverksamhet även görasbeträffandeanförts
framstår ocksåDetpolisverksamheten.reguljäradenträffande som

doldaanvändamöjlighetsaknaprincip skallpolisen itveksamt attatt
deni kampen grövreövervakningskamerorfjärrmanövrerade mot

vidfår användaskamerorsådanasamtidigtkriminaliteten som
ochförebyggaeffektivt kunnahastighetsövervakning. Intresset attav

möjligheterrimligahapolisen måstebrottslighet attavslöja gör att
regeringensEnligti sitt arbete.teknikmodernanvända sig upp-av

sammanhang översyni göraanledningdetfattning finns ettatt ennu
och omprövaövervakningskameroranvändningpolisiärall attavav

i denna del.gjortstidigare harövervägandende som

utvecklingentekniskaDen

tillmöjlighetermedfört ökadeutvecklingen hartekniskasnabbaDen
visaslagras,kanFotografiska bilderbildbehandling. emot,digital tas

ikans.k. filmscannerMed hjälpADB.lämnasoch ut av engenom
finnsDet ävenelektroniska bilder.in tillläsasfilmdag numera

påbilderlagrardirektvilka ettmeddigitala kameror tagnaman
Datalagsutred-behandlas ifrågorhithörandeochdatormedium. Dessa

harRegeringen10.1993:SOUdatalagslutbetänkande Enningens ny
dataregisterfunnit94-2310dnrjuni 1994den 30 ettbeslut atti ett
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med bilder fysiska utgjorde sådant personregisterettav personer som
omfattas tillståndsplikt enligt datalagen 1973:289. Vadav som nu
anförts den tekniska utvecklingen och rättsliga bedömningar medom
anledning därav exempel omständigheterär kan påverkasom
lagstiftningen användning övervakningskameror.om av

Utredningsuppdraget

Utredaren skall, med utgångspunkt från bl.a. kartläggning huren av
lagstiftningen i dag tillämpas, genomgripandegöra översynen av
reglerna i lagen övervakningskameror. Utgångspunkten förom -
uppdraget använda övervakningskameror börär utvidgasrättenatt att
i sådana fall där intresset bekämpa brott och förhindraatt attav
olyckor eller tillgodose jämförligadärmed ändamål särskiltväger

Samtidigt måste den enskildes intresse skydd för sintungt. av
integritet tillgodoses. Vid avvägningen mellan dessa intressen bör
dock, regeringen redan pekat på, intresset förebygga ochattsom av

förhindrautreda brott olyckor och liknande ändamål få spelasamt att
framträdande roll hittills. Utredaren skall lägga fram deänen mer

förslag anledning till.översynensom ger
Syftet användning övervakningskamerormed den reglerasav som

Äveni första hand skapa tryggheti lagen i samhället.är rättenatt om
till övervakning ökas det angeläget omotiveradär användningatt

övervakningen utformas såutesluts och integritetskränlmingarnaatt att
Möjligheten tillsynbegränsas. och kontroll användningenatt genom av

övervakningskameror tillvara enskilda medborgares ellertaav
måste tillgodoses.intressen också Användningen över-gruppers av

därför regleras såvakningskameror måste den inte framståratt ettsom
hot medborgare i allmänhet.mot

Översynen skall i första möjlighetenhand inriktas helt elleratt -
delvis ifrån det tillstånd.nuvarande med En möjlig lös-systemet-
ning tillståndskravet ingående regleringmed delsär ersättaatt en mer

i vilka fall övervakning med respektive behandla ochrättutan attav -
bevara bilder anmälningspliktkan tillåtas, dels förupptagna en-
användaren och länsstyrelsen. stårutökat tillsynsansvar för Detett

utredaren frittdock inom angivna utgångspunkternaför deatt ramen
förslag till på tillståndlämna andra lösningar. kravet bort skallOm tas

fråganutredaren hur de enskilda medborgarnas intressen böröverväga
tillvara. Kommunernas och de fackliga organisationernas intressentas

ocksåskall belysas. Om det inte bedöms möjligt gå ifrån detattvara
nuvarande med tillstånd, utredaren i ställetskall analyserasystemet

förändringar finansieringandra tänkbara reglerna. förFormerna enav
eventuell anmälningsplikt eller förstärkt tillsyn skall ocksåav en en

behandlas.
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Även frågan utöka behandla och bevararättenatt att upptagnaom
bilder bör belysas. Därvid bör olika möjligheter skydda denatt
enskildes integritet begränsningar del derätten att tagenom av av

bildernainspelade analyseras. Ett exempel härpå kan attvara upp-
beträffande inspeladespelningsrätten bilder förbehålls polisen eller

någon säkerhetsansvarig förbehållhos användaren. Andra ochtyper av
inskränkningar kan också tänkas. I sammanhanget bör bestämmelserna
i arkivlagen 1990:782 bevarande och gallring allmännaom av

uppmärksammas.handlingar
polisensFrågor användning övervakningskameror skallom av

särskilt Härvid utgångspunktenbör polisensövervägas. attvara
möjlighet fjärrstyrdaanvända dolda övervakningskameror skallatt

Såväl användningen iutökas. den reguljära polisverksamheten isom
SÃPO:s verksamhet omfattas uppdraget. Därvid finns naturligtvisav
möjlighet föreslå skilda regleringar för olika såverksamheteratt om

befinnas lämpligt.skulle Utredarens ställningstaganden skall omfatta
såväl användningen övervakningskameror i brottsutredande syfteav

i polisens verksamhet i övrigt.som
särskild fråga väckts ljudupptagning iEn gäller samband medsom

övervakningskamera. Justitiedepartementetanvändningen Inomav en
frågan hemlig teknisk avlyssning, buggning.s.k. Dennaövervägs om

fråga omfattas därför inte detta utredningsuppdrag. skallDäremotav
utredaren analysera möjligheten till ljudupptagning i sambandannan

användningmed övervakningskamera.av en
står vidare utredaren fritt frågeställningarDet andraävenatt ta upp

har med bestämmelserna användningengöra över-attsom om av
vakningskameror och aktualiseras under utredningsarbetet.som

underlag för sina överväganden bör utredaren undersöka deSom ett
utformning jämförbaraberörda regelsystemens i några länder.

Lagstiftningen övervakningskameror sikte användningtarom av
tekniskt kan komplicerad. också lagstift-Det ärapparatur som vara en

tillämpasning kan komma i många olika sammanhang. Omattsom
tillståndskravet, helt eller delvis, bort kommer tillämpningen dessu-tas

i utsträckning vila på användarna övervakningsutrust-tom att stor av
bör därför särskild utformaningen. Utredaren mödaägna att

lagförslagen sådant reglerna blir klara och lättillgängliga.sättett
bör särskilt beakta den tekniska utvecklingen områdetUtredaren

utveckling kan ha lagstiftningen.och den inverkan dennasom

Övrigt

JustitiekanslernUtredaren skall under arbetet samråda med och Trygg-
hetsutredningen 1993:05.Ju
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utredarensFör arbete gäller regeringens generella direktiv attom
redovisa regionalpolitiska konsekvenserna framlagda förslag dir.av
1992:50, offentliga åtaganden dir. 1994:23prövaatt samtom om

redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124.att
Utredaren skall avsluta sitt utgångenarbete före maj månadav

1996. Det angeläget skapa förutsättningar förär polisenatt snarast att
kunnaskall använda dolda fjärrmanövrerade övervakningskameror vid

utredning allvarligare brott. Utredaren bör därför i delbe-ettav
tänkande, den juli 1995, förslag1 redovisa sina till densenast
lagstiftning i avvaktan den genomgripande översynensom mer- -
krävs för detta.
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