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Sammanfattning

Uppdraget

Utredningen har haft i uppdrag utreda antal frågor kriminal-att ett om
polisiära arbetsmetoder inom för straffprocessuella tvångsme-ramen
del. Enligt direktiven skall utredningen analysera det finns behovom

s.k. hemlig teknisk avlyssning buggning arbetsmetod inomav som- -
polisväsendet, undersöka metoden effektiv och, fallet,är så ärom om

intressetöverväga upprätthålla starkt skydd för denattom ettav
personliga integriteten för tillåta hemlig tekniskutrymme attger
avlyssning. Om arbetet anledning till det skall utredningen lämnager
förslag till sådan lagstiftning.

Utredningen skall vidare enligt direktiven undersöka möjligheterna
utvidga tillämpningsområdet för hemlig kameraövervakning, hemligatt

teleavlyssning och hemlig teleövervakning lämna förslag tillsamt
lagändringar för uppnå detta. Utredningen skall dessutomatt göra en
utvärdering lagen hemlig kameraövervakning och,av om ut-om
värderingen anledning till det, föreslå reglering iger permanenten
rättegångsbalken.

Slutligen skall utredningen enligt direktiven göra översynen av
års1952 tvångsmedelslag och föreslå de ändringar utredningensom
motiverade. Utredningen skall lämna förslag till hur lagenävenanser

kan och arbetas in i rättegångsbalken.pennanentas

Hemlig teknisk avlyssning s.k. buggning-

Med buggning avlyssning tal, bestämt tal inärmare näravses av
samtal eller förhandlingar vid sammanträde ellerenrum, annan

sammankomst allmänheten inte har tillträde till i hemlighetsom
avlyssnas eller tekniskt hjälpmedel för återgivningtas ettupp genom

ljud se avsnitt 8.2.av
enligtDet utredningensär uppfattning angeläget krirninalpolitiskur

synpunkt polisen får använda modernarätt tekniska hjälpmedelatt att
för effektivt kunna bekämpa den narkotikabrottslighetenatt ochgrova

allvarlig brottslighet. Samtidigt råder det inte något tvivelannan om
buggning till sin mycket integritetskränkandeäratt åtgärd.natur en
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Utredningens bedömning likvälär det redovisas i betänkandetatt som
behovet buggning och dess effektivitet brottsutredandeom av som en

åtgärd, innebär så starka skäl och sådana vinster för det allmänna att
integritetsintresset inte bör hindra metoden införs. Utredningenatt
föreslår därför buggning införs straffprocessuelltatt ett nyttsom
tvångsmedel får användas vid förundersökning. Det betonassom en

regleringen måste kringgärdas mycket starkaatt rättssäkerhets-av
garantier så risken för missbruk minimeras se avsnittenatt 8.3 och
8.4.

Enligt utredningens förslag skall buggning få användas vid för-
undersökning angående brott har minimistraff fyra årsettsom
fängelse, narkotikabrott och varusmuggling avseendegrovt grov
narkotika vid förbrott till nämnda brott. Med kravsamt på fyraettnu
års straffminimum kommer buggning kunna användas vid bara deatt
allra allvarliga brotten, bl.a. mord, dråp, märmiskorov,mest mindre

brott, rån, mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse,grovt grovt grov
brott och spioneri se avsnitt 11.3.3. Därutöver föreslåsgrovt grovt

buggning skall få användas vid förundersökningatt vissa deav av
brott har tagits in i 1 § lagen 1999:000 med särskilda be-som
stämmelser användning tvångsmedel vid förundersökning i vissaom av
brottmål och rikets säkerhet ellerrör allmänfarligärsom natursom av
se nedan och avsnitt 14.

Enligt förslaget skall buggning få användas endast någon ärom
skäligen misstänkt för brottet, åtgärden synnerlig förviktärom av
utredningen skälen för åtgärden det intrång ellersamt uppvägerom

i övrigt åtgärden innebär för den misstänkte eller för någotmen som
motstående intresse se avsnitten 11.2, 1l.4.l ochannat 11.5.1.

Åtgärden får vidare endast plats där den misstänkte kanavse en
komma uppehålla sig. Någon begränsning deantas att platserannan av

får buggas den följer häravän och de allmänna principersom som av
gäller för tvângsmedelsanvändningall föreslås inte se avsnittsom

11.5.2. harDet nämligen under utredningsarbetet klart framkommit
det från effektivitetssynpunkt skulle innebära allvarliga nackdelaratt
användningen buggning begränsades till platser dit allmän-om t.ex.av

heten har tillträde. Det rimligt vilket harär bekräftats påatt tro, en
del håll utomlands, de kriminella i så fall skulle förlägga de dis-att
kussioner brott till platser inte får buggas.som avser som

I likhet med vad i övrigt gäller enligt svensk föreslås interättsom
heller vissa personkategorier skall undantagna från buggning.att vara
Det enda undantag från demagörs princip beslutär att ettsom om
buggning inte får samtal mellan den misstänkte och hans för-avse
svarare.

harDet vidare klart framkommit buggning åtgärden skallatt om-
meningsfull ofta förutsätter avlyssningsutrustningen placerasattvara -
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på platsen, i fall blir nämligen ljudkvalitetenannat alltför dålig. Ut-
redningen föreslår därför regel innebär beslut bugg-att etten som om
ning får innefatta placerarätt avlyssningsutrustningenatt i ochen
återta fråndet skyddasett intrångutrymme se avsnittmotsom annars
11.5.2. Det framhålls dock beslut buggning inteatt alltid börett om
innefatta sådan deträtt får bli beroendeutan omständigheternaen av
i det enskilda fallet.

frågaEn hemlig teknisk avlyssning skall påprövas rättenom av
ansökan åklagaren se avsnitt 12.1.1. I 1988 års lag för-av om
farandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara särskild beredskapslagstiftningm.m. en- -
förs dock in möjlighet för åklagaren fatta interimistiska besluten att

buggning. I övrigt föreslås med hänsyn till tvångsmedletom att är-
utomordentligt integritetskärlsligt inte någon beslutanderätt för-
åklagaren se avsnitt 12.1.3. Ett tillstånd till buggning skall meddelas

gälla för viss tid och viss plats.att Tiden får inte bestämmas längre än
nödvändigt och får inte överstiga två veckor från dagen för beslutet se
avsnitt 12.1.2. Om det inte längre finns skäl för beslutet skall det
omedelbart hävas åklagaren eller rätten.av

Enligt utredningens förslag skall upptagning eller uppteckningen
har gjorts vid buggning granskas möjligt. Granskningensom snarast

får ske endast begränsad krets. Eftersom det angelägetärav en att
materialet inte längre tid nödvändigt föreskrivsän materia-sparas att
let, i de delar det betydelseär från utredningssynpunkt, får bevarasav
till dess förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, åtalom
väckts, målet har avgjorts slutligt. Det skall därefter förstöras.

Hemlig teleavlyssning

Vid de diskussioner utredningen har haft med brottsutredandesom
myndigheter har framkommit det finns behov kunnaatt ett stort attav

del innehållet i telemeddelandenta finns lagrade hosav som en
teleoperatör, i s.k. röstbrevlåda. Det it.ex. dagsläget tveksamtären

sådant meddelande kanett tillgängligtgöras för de brottsutredandeom
myndigheterna efterföljande beslut hemligett teleav-genom om
lyssning. Utgångspunkten nämligenär rättegångsbalkens regleratt
enbart omfattar telemeddelanden befordras, dvs. under be-ärsom
fordran.

Utredningen föreslår rättegångsbalkens regler hemligatt teleav-om
lyssning ändras så de samtliga telemeddelandenatt finnsavser som
lagrade hos teleoperatör se avsnitt 10.2. Denna förändring innebären

det kommer bli möjligtatt för de brottsutredandeatt myndigheterna
hämta in uppgifter innehålletatt i telemeddelande denettom som

enskilde redan har tagit del fortfarande finns lagrat iav men som t.ex.
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meddelandebox hos teleoperatör. Så länge telemeddelandeettenen
finns lagrat hos teleoperatör skall det enligt förslageten anses vara

befordran ochunder därmed åtkomligt beslut hemligettgenom om
teleavlyssning.

Utredningen föreslår vidare hemlig teleavlyssning skall omfattaatt
innehålletinte bara i telemeddelande vissa deävenett utan av upp-

enligt gällandegifter kan fås endast det föreliggerrätt ettsom om
hemligbeslut teleövervakning, bestämt uppgifternärmareom om

mellan vilka teleadresser meddelandet har utväxlats avsnittse 10.2.
Utredningens förslag innebär också hemlig teleavlyssning skallatt
användas vid något flerfå brott i dag. Utredningen föreslårän att

tvångsmedlet skall få användas vid utredning brott har ettav som
minimistraff på fängelse i år vid förbrott till sådana brott. Deett samt

därvid tillkommerbrott bl.a. misshandel, olaga frihetsbe-ärsom grov
rövande, mindre brott, rån, allmänfarlig ödeläggelse, mindregrovt
allvarligt brott, och i brotträttssak, se avsnittövergrepp grovt

Utredningen föreslår11.3.2. slutligen tillämpningsområdet föratt
teleavlyssning vidgashemlig till inte bara teleadressatt avse en som

misstänkteinnehas den eller han kan kommaantas attav som annars
använda, teleadress den kanmisstänkte kommaävenutan antasen som

ellerringa till söka kontakt med avsnittse 11.5.2.sättatt annat
enligt gällandeLiksom skall hemlig fåteleavlyssning användasrätt

endast någon skäligen misstänkt åtgärdenför brottet,är årom om av
vikt för utredningensynnerlig skälen för åtgärden uppvägersamt om

intrång eller i övrigt åtgärden fördet innebär den misstänktemen som
eller för något motstående intresse avsnittense 11.2, 11.4.1 ochannat
11 .5. 1.

ansökan hemlig teleavlyssningEn skall fortsättningsvisävenom
på ansökan åklagaren. föreslår dockUtredningenprövas rättenav av

i rättegångsbalken skall införasdet generell möjlighet föratt en
i brådskande fall fattaåklagaren interimistiska beslut hemligatt om

teleavlyssning se avsnitt 12.1.3. kontrollskälAv rättssäkerhets- och
föreslås emellertid sådant beslut skall anmälas hos rätten,att ett som
skyndsamt skall ärendet till prövning. Domstolen skall prövata upp

också i fallfrågan de åtgärden vid tiden domstolsprövningenför- -
upphört. Medredan har obligatorisk dornstolsprövning interi-etten av

beslutmistiskt utredningen det finns tillräckliga garantier förattanser
interimistiska beslutsrättenden kommer användas endast i deatt att

det verkligen befogat.fall är

4
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Hemlig teleövervakning

Enligt gällande kan bestämmelsernarått hemlig teleövervakningom
tillämpas enbart på framtida uppgifter. Utredningen föreslår rätte-att
gångsbalkens regler hemlig teleövervakning bör ändras såom detatt
blir möjligt besluta både fortlöpandeatt insamling uppgifterom en av
och inhämtande redan tillgängliga uppgifter se avsnitt 10.3.av Det
betonas dock sådan förändringatt inte innebär någon principiellen
förskjutning rättsläget, eftersom det redan enligt gällandeav medrätt -stöd bl.a. telelagen möjligtär få tillgång tillav uppgifteratt för-
förfluten tid.

Utredningens förslag innebär vidare definitionen hemligatt av
teleövervakning ändras så det klart framgåratt tvångsmedlet fåratt
användas för lokaliseraäven vissatt teleadress se avsnitt 10.3.en

Enligt utredningens förslag skall hemlig teleövervakning få
användas inte bara vid förundersökning brott för vilket inte ärav
föreskrivet lindrigare straff fängelseän i månader, brott enligt 1 §sex
narkotikastrafflagen och sådant brott enligt 1 § lagen straff förom
varusmuggling narkotika, vid försök,ävensom förbe-avser utan
redelse eller stämpling till brott har nämnts, sådan gärningsom nu om

belagd medär straff se avsnitt 11.3.4. Enligt gällande krävsrätt ett
straffminimum på två års fängelse för tvångsmedlet skallatt få
användas vid försök, förberedelse och stämpling till brott.

Liksom enligt gällande skallrätt hemlig teleövervakning som
huvudregel få användas endast någon skäligenär misstänkt förom
brottet. Andra begränsningar fortsättningvisäven skall gälla försom
tvångsmedlet åtgärdenär skallatt synnerlig vikt för utred-vara av
ningen och skälen för åtgärden skallatt det intrånguppväga eller men
i övrigt åtgärden innebär för den misstänkte eller försom något annat
motstående intresse se avsnitten 11.2, 11.4.1 och 11.5 .1.

Utredningen föreslår dock hemlig teleövervakningatt som avser
förfluten tid skall få användas i vissa situationer det inte finnstrots att
någon skäligenär misstänkt för brottet se avsnittsom 1l.4.2. Det

sigrör fall där någon hart.ex. maskerad gärningsmanom sett att en
i samband med bankrån har ringtett mobiltelefonsamtal eller därett

målsägande han omedelbart föreatten misshandeluppger haren grov
hört mobiltelefonsignal. Ett exempel haren annat nämnts ärsom att
det i vissa fall kan mycket värdefullt hämta in uppgiftervara att som

målsägandensrör teleadress, denne harnär påträffatst.ex. mördad
eller misshandlad i sin bostad. För kompensera avsaknadenatt av
kravet på brottsmisstanke det dockär vid sidan kravet påav synner--
lig vikt för utredningen förutsättning det särskild anledningatten av-
kan förväntas åtgärden leder tillatt brottet klaras Vilkaatt upp.
teleadresser får övervakas i angivna situationer, där detsom intenu
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särskilt iskäligen misstänkt för brottet,finns någon är angessom
avsnitt 11.5.2.lagförslaget se

tillämpningsområdet för hemligUtredningen föreslår vidare att
teleadress innehasteleövervakning vidgas till inte baraatt avse en som

använda,misstänkte eller han kan kommaden attantasannarssomav
komma ringateleadress den misstänkte kanäven antas attutan somen

avsnitt 11.5.2.söka kontakt med setill eller sättannat
ordningen med in-hemlig teleavlyssning redovisadeunderDen

beträffandeför åklagaren föreslås gällabeslutsrättterimistisk även
teleövervakning avsnitt 12.1.3.hemlig se

brottsutredanderättegångsbalken dereglering iEn samlad av
tillgång informationfå tillmöjlighetermyndigheternas att om

telemeddelanden

§sekretesslagen och 27 3gällande 14 kap. 2 §Enligt rätt ger
hämtavissa möjligheterbrottsutredande myndigheternatelelagen de att

uppfattningutredningenstelemeddelanden. Enligtuppgifter ärin om
de kravinte uppfyllertalar för dessa bestämmelsermycketdet attsom

främst påEuropakonventionen. Detta berori artikel 8 iställs uppsom
begränsningarinnehåller någrareglerna inteberördadeatt av

misstänktauppgifter hänförliga tillexempelvis endastinnebörd att
föreslås be-ändringari fråga. Efter dekan komma sompersoner

finns detteleövervakningteleavlyssning och hemlighemligträffande
regleringen. Ut-behov den angivnaheller längreinte samma av
fjärde och femtedärför regleringen i 14 kap. 2 §föreslårredningen att
telemeddelandensärskildasåvitt densekretesslagenstyckena avser-

avsnitt 10.4.2.skall upphävastelelagen seoch 27 § 3-
rättegångsbalken deandra regler ipraxis har änI även som avser

förhemlig teleövervakningteleavlyssning och använtshemlig att ge
uppgiftermyndigheterna tillgång tillbrottsutredandede ettom

ochhusrannsakanbestämt reglernatelemeddelande, närmare om
Utredningeneditionsföreläggande.eller reglernabeslag anserom

fråganEuropakonventionen,hänsyn tillemellertid, bl.a. att omav
tillsåvältelemeddelande,uppgifter från teleoperatörtilltillgång omen

meddelande, börsådantandra uppgifterinnehåll ett varaomsom
teleavlyssninghemligreglerad bestämmelsernaexklusivt omgenom

idärför detUtredningen föreslårteleövervakning.och hemlig att
förbudbeslagsförbud respektiveskall in reglerrättegångsbalken tas om

telemeddelandenuppgiftereditionsföreläggande såvittmot avser om
utredningen,däremot,teleoperatör. Det börfinns hos menarensom

brottsutredande myndigheternatillåtet för dealltjämt att motvara
föreninghusrannsakan ianvändateleoperatörnågon än t.ex.annan en

lagrade hos tele-få fram uppgifter inte finnsförmed beslag att som
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Det kanoperatören. sigröra innehållett.ex. i telefonsvarareom en
enbart den enskilde förfogar När detöver. sedansom gäller uppgifter

telemeddelanden kan finnas både hos denom enskilde och hossom
teleoperatören bör dessa kunna åtkomligagöras enligt endera metoden
se avsnitt l0.4.3.

Hemlig kameraövervakning

Utredningens förslag beträffande hemlig kameraövervakning innebär
tvångsmedlet skallatt användas redan vid utredning brottav som

har minimistraff fängelseett i år vid förbrott till sådanaett samt
brott se avsnitt 11.3.2. Tillämpningsområdet kommer därmed att
överensstämma med det föreslås gälla för hemlig teleavlyssning.som

Enligt gällande deträtt förutsättningär för hemlig kamera-atten
övervakning skall få användas det går peka vissatt att ut en person

skäligen misstänkt för visst konkret brott.som ett Vid överläggningar
utredningen har haft med brottsutredande myndighetersom har det

emellertid lämnats lång rad exempel på verkliga fall där detta kraven
på brottsmisstanke har inneburit tvångsmedlet inte kunnatatt an-
vändas. I många dessa exempel har det sigrört mycket allvarligav om
brottslighet, det har varit frågat.ex. vapengömmor och narkotika-om
partier har förvarats i finnsDetutesom naturen. även exempel på
förundersökningar upprepade försök till mord på sjukhus, därom gär-
ningarna har begåtts manipulationer med respiratorutrustning,genom
där det har saknats skäligen misstänkt och tvångsmedleten person
följaktligen inte har kunnat användas.

Utredningen föreslår därför hemlig kameraövervakningatt skall få
användas misstankenäven när brott inte kan hänföras till vissom en

En förutsättning för åtgärden skall fåperson. att användas i sådanen
situation dockär särskilda omständigheteratt talar för brottet klarasatt

åtgärden se avsnitt 11.4.2. Sådana omständigheterupp genom kan
enligt utredningen föreligga det gällernärt.ex. ochvapengömmor
upphittade narkotikapartier, eftersom med fog kan hävda detman att
kan förväntas någon med anknytningatt till brottet förr eller senare
kommer besöka Ävenplatsen ochatt omhänderta godset. vid upp-
repade mordbränder inom begränsat område, vidett upprepade fall av
förgiftade eller med andra farliga föremål preparerade livsmedel i en
butik vid de nämndasamt mordförsöken på sjukhus kannyss man
tänka sig användning hemligatt kameraövervakning i vissaen fallav
kan förväntas leda till brottet klarasatt upp.

En konsekvens detta blir hemlig kameraövervakningatt föreslåsav
få inte bara plats där den misstänkte kanavse kommaen antas att
uppehålla sig, platsävenutan där misstänkt kan kommaen antasen

uppehålla sig. I övrigtatt föreslås inga förändringar de reglerav som
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beträffande de platser får övervakas med hemlig kamera-gäller som
övervakning.

enligt gällande skall hemlig kameraövervakning fåLiksom rätt an-
åtgärdenendast synnerlig vikt för utredningen ochvändas ärom av

för åtgärden det intrång eller i övrigt åt-skälen uppväger men som
för den misstänkte motståendeinnebär eller för någotgärden annat

avsnitten 11.2 och 11.5.1.intresse se
hemligunder teleavlyssning och hemlig teleövervakningDen

ordningen med interimistisk för åklagarenredovisade beslutsrätt
beträffande kameraövervakning avsnittföreslås gälla hemlig seäven

12.1.3.

teknisk avlyssningAnnan

det inte ovetandeEnligt gällande straffbart samtalspartnernrätt är att
låta självin samtal eller andra avlyssna samtalspela att som man

Metoden används ibland brottsutredande myndig-dedeltar av
skaffa bevisning. emellertid inte någotbl.a. för finnsDetheterna, att

polisen sådan åtgärd.uttryckligt lagstöd för användaatt en
intrång i enskildassarrunanvägning de risker förVid en av

tillintegritet åtgärden innebär och med hänsyn Europa-personliga som
år 1992 i fallet Frankrike i vilket avgörandedomstolens dom A mot -

i Europakon-fann det föreligger brott artikel 8domstolen att ett mot
tillpolisen stöd i lag aktivt medverkarventionen sättutan ettom

åtgärd används utredningen övervägande skälsådan attatt anseren -
förfarandet bör bli föremål för rättslig reglering.förtalar att en

föreslår åtgärden teknisk avlyssning reglerasUtredningen att annan --
tvångsmedel, vissa förutsättningarstraffprocessuellt underett somsom

polisen förundersökning avsnitt 9.2.få användas under seskall av en
situationerförslaget skall regleringen omfatta bl.a. de därEnligt en

poliseneller arbetar på uppdrag medpolisman utrustasannan som av
kroppsmikrofon för med miss-dold användas vid möteatt ett enen

och de situationer där polisen, antingen direkt ellertänkt, attgenom
initiativetnågon ringa till misstänkt tillatt tar attannanuppmana en

till in ellertelefonsamtal kommer stånd, antingen spelasett som
någonavlyssnas annan.av

utredningens förslag teknisk fåEnligt skall avlyssningannan
föreskrivetanvändas vid förundersökning brott för vilket inte ärav

straff fängelse i månader, brott enligt § narkoti-lindrigare 1än sex
kastrafflagen eller sådant brott straff förenligt l § lagen om varu-

narkotikasmuggling vid förbrott till brott harsamtsom avser som nu
dvs. vid brott hemlig teleövervakning. Därutövernämnts, samma som

teknisk avlyssningskall enligt förslaget få användas vidävenannan
förundersökning angående brott innefattar hot brottsligsom om
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gärning, hotet har framförts i telemeddelande. Det harettom
nämligen utredningen det finns behovsagts låtaatt ett stort ävenattav
gärningar innefattar hot ingå bland de brott bör kunnasom som
föranleda teknisk avlyssning, eftersom förutsättningarna förannan att
klara sådana brott hotet framförsnär telefon skulleupp per annars
minska se avsnitt 11.3.4.

Annan teknisk avlyssning får enligt förslaget huvudregel skesom
endast någon skäligenär misstänkt för brottet. Från dennaom
huvudregel undantaggörs för det fall det sig hotrör ettom om
brottslig gärning framförs telefon eller i telemed-som ett annatper
delande okänd gärningsman se avsnitten 11.4.l och 11.4.2. Ettav en
krav på brottsmisstanke viss skulle nämligen imot dessa fallen person
innebära tvångsmedlet inte skulle kunnaatt användas. Liksom vid
övriga fall tvångsmedelsanvändning där det avkall på kravetgörsav

brottsmisstanke ställs det krav på det särskildett attupp av
anledning kan förväntas åtgärden leder till brottet klarasatt att upp.

Andra krav för åtgärden skall fä användasatt åtgärdenär äratt av
synnerlig vikt för utredningen och skälen för åtgärden detatt uppväger
intrång eller i övrigt åtgärden innebär för den misstänktemen som
eller för något motstående intresse se avsnittenannat 11.2 och
11.5. 1.

En ansökan teknisk avlyssning skall prövas pårättenom annan av
ansökan åklagaren. Den under hemlig teleavlyssning, hemligav
teleövervakning och hemlig kameraövervakning redovisade ordningen
med interimistisk beslutsrätt för åklagaren föreslås dock gälla även
beträffande teknisk avlyssning.annan

Eftersom teknisk avlyssning kan bli aktuell i hel rad olikaannan en
situationer föreslås det inte någon begränsning det gäller denär platser
eller teleadresser får avlyssnas. Det finns dessutom knappastsom
något behov sådan begränsning avsnittse 11.5.2. Inte hellerav en
föreslås beslut teknisk avlyssningatt skall fåett pågå underom annan
endast viss tid. I stället föreslås beslut tillåtaatt etten att annan
teknisk avlyssning skall preciseras på lämpligt sätt.

Offentligt ombud

stärkaFör den enskildes rättsskydd föreslåratt utredningen det vidatt
domstolsprövningen ärenden hemlig tekniskrör avlyssning,av som
hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kamera-
övervakning och teknisk avlyssning skall offentligtannan utses ett
ombud, uppgift skall tillvara den misstänktes intresse.att tavars vara
Utredningen föreslår vidare det offentliga ombudet skallatt vara
advokat och denne skall ha del ochatt rätt sig detöveratt ta yttraav

tillförts ärendet, vidnärvara muntlig handläggning ochattsom att
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beslutöverklaga se avsnitt 12.2. Förslaget offentligträttens om
skall bl.a. denombud bakgrunden misstänkteden själv intemot attses

någon i förfarandethar insyn hos domstolen, inte får någon kännedom
domstolens beslut i tvångsmedelsfrågan och följaktligen inte hellerom

domstolens beslut.kan överklaga

lösningLagteknisk

Lagtekniskt har utredningen valt samla bestämmelserna hemligatt om
teknisk avlyssning, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning,
hemlig kameraövervakning och teknisk avlyssning i ett nyttannan
kapitel, 27 kap. Om hemlig teknisk övervakning, i rättegångsbalkena

avsnitt 13.se

Översynen års1952 lagav

föreslår årsUtredningen 1952 tvångsmedelslag skall upphävas ochatt
lagstiftning, lagen 1999:000 medersättas permanenten nyav - -

särskilda bestämmelser användning tvångsmedel vid förunder-om av
sökning vissa brottmål avsnitti se 14.

föreslås bli tillämplig vid förundersökning mordbrand,Lagen av
mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning och sjö- ellergrov

flygplatssabotage,luftfartssabotage brottet innefattarsamt om
föreslås lagensabotage. Vidare bli tillämplig vid förundersökning av
sabotage,sabotage, hot laglig ordning,väpnatgrovt motuppror,

kårverksamhet, högförräderi, krigsanstiftan,olovlig spioneri, grovt
obehörig befattning med hemlig uppgift,spioneri, obehöriggrov

hemlig uppgiftbefattning med och olovlig underrättelseverksamhet.
föreslås också gälla försök, förberedelse eller stämpling tillLagen

Som framgår har de s.k. majestätsförbrytelsemadessa brott. i 1952
förtsinte till den lagen.års lag över nya

särreglering ñmis i 1952 års lag beträffande häktning,Den som
kvarhâllande postförsändelse hemlig teleavlyssning,beslag, av m.m.,
teleövervakning och hemlighemlig kameraövervakning föreslås föras

till lagen och utvidgas till tekniskdenöver ävenattnya avse annan
Särregleringen innebär lagen i förhållande tillavlyssning. rätte-att
innebär utvidgade möjligheter tvångs-gångsbalken använda dessaatt

medel.
föreslår vidareUtredningen hemlig teknisk avlyssning, s.k.att

skall få användas vidbuggning, samtliga de brott finns upptagnasom
brottenmed undantag för olovlig kårverksamhet, obehörigi lagen,

med hemlig uppgiftbefattning och olovlig underrättelseverksamhet
inte är grov.som
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Som tidigare har föreslårnämnts utredningen det i rättegångs-att
balken införs generell möjlighet för åklagaren i brådskandeen fallatt
fatta beslut samtliga berörda tvångsmedel buggning.om Någonutom
motsvarighet till den nuvarande bestämmelsen interimistiskom
beslutsrätt för åklagaren i 5 § andra stycket i 1952 års lag behövs
därför inte. Med hänsyn till buggning utomordentligtatt är integri-
tetskänsligt föreslås åklagaren inte heller vidatt de brott finnssom

i den föreslagna lagen börupptagna möjlighet fatta beslutattges om
användning tvângsmedlet.av

Parlamentarisk kontroll

Utredningen föreslår vidare tillämpningen bestämmelsernaatt av om
buggning och teknisk avlyssning bör underkastad årligannan vara en
parlamentarisk kontroll se avsnitt 15 på skersätt vidsamma som
hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kamera-
övervakning.
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F örfattningsförslag

1 Förslag till
Lag ändring i rättegångsbalkenom

Härigenom föreskrivs i fråga rättegångsbalkenom
dels 27 kap. 18-25att §§ skall upphöra gälla,att
dels rubriken till 27 kap.att skall ha följande lydelse,
dels kap.52 7 § ochatt 56 kap. 7 § skall ha följande lydelse,
dels det i balken skallatt införas tvâ paragrafer, 27 kap. 2 § ochnya a
38 kap. 2 § kapitel,samt ett nytt 27 kap.,a följande lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 kap. Om beslag, hemlig 27 kap. Om beslag m.m.
teleavlyssning m.m.

2a§

En skriftlig handling åter-som
innehållet i sådana telemed-ger

delanden i 27 kap.som avses a
2§ eller innehåller uppgifter

sådana telemeddelandenom
i 27 kap. 4 § fårsom avses a

inte i beslag. Detsammatas
gäller föremål innehållersom
motsvarande information i
elektronisk form.
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övervakningtekniskhemligkap. Om27 a

tvångsmedlenolikadeInnebörden av

1§

eller för-samtalitalinnebäravlyssningtekniskHemlig att enrum,
allmän-sammankomstsammanträde ellerVidhandlingar somannan

elleravlyssnasi hemlighettillträde till tasharinte genomheten upp
hjälp-tekniskaljud. Detåtergivningförhjälpmedeltekniskt avett

skyddasfrånoch återtasiplacerasfårmedlet utrymme annarssom
intrång.mot

2§

be-undertelemeddelanden, ärinnebärteleavlyssningHemlig att som
teleadress,kod ellertelefonnummer,frånellertillfordran ett annanen

förhjälpmedelteknisktelleravlyssnashemlighet etti tas genomupp
meddelandet.iinnehålletåtergivning av

hämtashemlighetiuppgifterteleavlyssning innebär ävenHemlig att
frånellersändstelemeddelandenateleadressvilkentillin somom

kommer.telemeddelandenateleadressvilken som

3§

förhandlingarellersamtalinnebäravlyssningteknisk somattAnnan
förhjälpmedelteknisktelleravlyssnas etti §l tas genomuppavses

avlyssningenkännedomharnågonvarvidljud,återgivning omsomav
förhand-ellersamtaletideltarundersökningsledarenuppdragpå av

inte lämnas.förfarandetupplysningövrigtilingen ommen

4§

inhämtashemlighetuppgifter iinnebärteleövervakning omHemlig att
frånellertillbefordratsharbefordras ellertelemeddelanden som

ellerteleadress,vissen
teleadress.visslokaliseringen2. enav

hindrastelemeddelanden ävenkanteleövervakninghemligGenom
fram.nåfrån att



SOU 1998:46 Färfattningsförslag 27

5§

Hemlig kameraövervakning innebär fjärrstyrdaatt TV-kameror, andra
optisk-elektroniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar
används för optisk personövervakning, upplysningutan att över-omvakningen lämnas.

Förutsättningar för användning tvångsmedlenav

6 §

Tvångsmedel enligt detta kapitel får beslutas endast skälen föromåtgärden detuppväger intrång eller i övrigt åtgärdenmen innebärsom
för den misstänkte eller för något motstående intresse.annat

7§

Hemlig teknisk avlyssning får användas vid förundersökning angående
brott för vilket inte föreskrivetär lindrigare straff fängelseän i

fyra år,
brott enligt 3 § narkotikastrafflagen 1968:64 eller sådant brott

enligt 3 § lagen 1960:418 straff för varusmugglingom som avsernarkotika, eller
försök, förberedelse eller stämpling till brott nämns undersom

1 eller sådan gärning belagdärom med straff.

8§

Hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning får användas
vid förundersökning angående

brott för vilket inte föreskrivetär lindrigare straff fängelseän i
år, ellerett

försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, sådanom
gärning belagdär med straff.

9§

Annan teknisk avlyssning och hemlig teleövervakning får användas vid
förundersökning angående
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fängelse istrafflindrigare änföreskrivetintevilketför ärbrott
månader,sex

sådant brotteller1968:64narkotikastrafflagen§enligt 1brott2.
varusmugglingförstraff1960:418 avserlagen som§enligt 1 om

ellernarkotika,
undertill brott nämnsstämplingellerförberedelseförsök, som

straff.medbelagdgärningsådan äreller1 om
tekniskfårstycket,Även förstaomfattasintebrottet annanavom

brottangåendeförundersökningvidanvändas somavlyssning
tele-iframförtsharhotet ettgärning,brottslighotinnefattar omom

meddelande.

10§

tekniskteleavlyssning,hemligavlyssning,teknisk annanHemlig
fårkameraövervakninghemligochteleövervakninghemligavlyssning,

åtgärdenoch ärbrottetförmisstänktskäligennågon ärendastske om
utredningen.förviktsynnerligav

brottet,förmisstänktskäligenÄven någonfinns ärintedet somom
hartelemeddelandenteleövervakning, somhemligfår avsersom

särskilddetske,kameraövervakninghemlig avombefordrats, samt
klarasbrottettilllederåtgärden attförväntas upp.kananledning att

förundersökningvidavlyssningteknisk an-gällerDetsamma annan
harhotetgärning,brottslighotinnefattar omgående brott omsom

telemeddelande.iframförts ett

l1§

miss-dendärplatssådanendastfåravlyssningtekniskHemlig avse
sig.uppehållakommakantänkte attantas

innehasteleadressendastfårteleavlyssning avsomHemlig avse en
kommakan attmisstänkte antasdenellermisstänkteden annarssom

med.kontaktsökaelleranvända
innehasteleadressendastteleövervakning får somHemlig enavse

ha använtkanmisstänkte antasdenellermisstänkteden annarssomav
teleöver-Hemligmed.kontaktsökaelleranvändakommaeller att

använtsteleadresserdefårstycketandra10 §enligt somvakning avse
teleadressellerbegåttshardär brottetplats somdentillanslutning eni

hardenneochmâlsägandehakan använtsellerinnehas antas enavav
inhämtas.kunnatinte harsamtyckesådantelleråtgärdentillsamtyckt
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Hemlig kameraövervakning får endast sådan plats där denavse
misstänkte eller, i fall i 10 § andrasom stycket,avses misstänkten
kan kommaantas uppehållaatt sig.

l2§

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning får inte tele-avse
meddelanden endast befordras inomsom telenätett med hänsynsom
till sin begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses

mindre betydelse frånvara av allmän kommunikationssynpunkt.

l3§

Hemlig teknisk avlyssning och hemlig teleavlyssning får inte avsesamtal eller telemeddelanden mellan den misstänkte och hans försvara-
re.

Upptagningar och uppteckningar skall, i den mån de omfattas avförbudet, omedelbart förstöras.

Beslutsordningen m.m.

14 §

Frågor hemlig teknisk avlyssning,om hemlig teleavlyssning, annanteknisk avlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraöver-
vakning prövas rätten på ansökan åklagaren.av av

Åklagaren får dock i brådskande fall fatta beslut om en annanåtgärd enligt första stycket hemligän teknisk avlyssning. Beslutet skall
skriftligengenast anmälas hos rätten, skyndsamt skallsom ta uppärendet till prövning.

l5§

I beslut tillåtaett hemligatt teknisk avlyssning skall det vilkenanges
plats och under vilken tid tillståndet gäller. Tiden får inte bestämmas
längre än nödvändigt och får inte överstiga två veckor från dagen för
beslutet.

I tillstånd till hemligett teknisk avlyssning skall det särskilt angestillståndet innefattarom rätt placera detatt tekniskaen hjälpmedlet i
och återta det från utrymme skyddas intrång.som annars mot



1998:46SOUFörfattningsförslag30

16§

teleövervak-hemligellerteleavlyssninghemligtillåtabeslutI attett
tillståndettidvilkenunderochteleadressvilkenskall detning anges

intefårnödvändigt ochlängrefår inte bestämmas änTidengäller.
§i 11fallbeslutet. Iförfrån dagenmånadöverstiga avsessomen

påpreciserasteleövervakninghemligskall beslutetstyckettredje om
lämpligt sätt.

teleövervakninghemligellerteleavlyssningtill hemligtillståndI
allmäntutanförverkställasfäråtgärdensärskiltskall det omanges

telenät.tillgängliga

17§

vilkenskall detkameraövervakninghemligtillåtabeslut angesI attett
bestämmasfår inteTidengäller.tillståndettidvilkenunderochplats

förfrån dagenmånadöverstigainteoch fårnödvändigtlängre än en
beslutet.

18§

på lämp-preciserasskallavlyssningteknisktillåtabeslutEtt att annan
ligt sätt.

19§

enligt dettaåtgärdbeslutskäl förfinnslängreintedet ettOm enom
beslutet.hävaomedelbartelleråklagarenskall rättenkapitel,

20§

frågamöjligt. Igranskasskalluppteckningeller snarastupptagningEn
balk.dennastycketförsta12 §kap.tillämpas 27granskningsådanom

utred-frånbetydelsesaknaruppteckningarochUpptagningar som
granskats.de hardetefteromedelbartskall förstöras attningssynpunkt
betydelsededelari deuppteckningar skall, ärochUpptagningar av

lagtsharförundersökningentill dessutredningssynpunkt, bevarasfrån
slutligt. Deavgjortsharmåletväckts,åtaleller,avslutatsellerned om

förstöras.omedelbartdärefterskall
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Bestämmelserna i första och andra styckena skall tillämpas även på
uppgifter har hämtats insom hemlig teleövervakning.genom

2l§

Har beslut fattatsett tillåta hemligatt teleavlyssning eller hemlig tele-
övervakning, får de tekniska hjälpmedel behövs för åtgärdensom
användas.

Offentligt ombud

22 §

För tillvara denatt ta misstänktes intresse i ärenden rättens till-om
stånd till åtgärd enligt detta kapitelen eller i ärenden prövningom avbeslut enligt 14 § andra stycket skall rätten offentligtutse ett ombud.

Regeringen beslutar får anlitasom offentligtvem som ombud.som
Offentligt ombud skall advokat.vara

Ett offentligt ombud får entledigas, det finns skäl till det.om
I fråga ersättning till offentligtom ombud tillämpas 21 kap. 10 och

10 §§ denna balk.a

23 §

Ett offentligt ombud har i ärenden i 22 § rättsom delavses att ta avoch sig över detyttra har tillförts ärendet,som närvara vidatt muntlig
handläggning och överklagaatt rättens beslut.

24 §

Den fullgör eller har fullgjortsom uppdrag offentligt ombud fårsom
inte obehörigen röja vad han eller hon fått kännedom underom
uppdraget.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bevisskriftligtOm38 kap.

2a§

skriftligföreteSkyldighet att en
handlinggäller intehandling en

sådanainnehållet iåtergersom
27itelemeddelanden avsessom

innehållereller2 §kap.a
telemedde-sådanauppgifter om

kap.27ilanden aavsessom
4

beslutöverklagandeOm52 kap. av

§7

angåendehörasbörklagandens motpartfinnerhovrätten attOm
föreläggandemed attdelges honomöverklagandetskallöverklagandet,

tid.vissinomskriftligen ensvara
lämnatsharfår inte motpartenbeslutetöverklagade attutanDet

angår hanssåvitt rätt.ändrassigtillfälle yttraatt
ellerkvarstadyrkandeavslagittvistemåli ett omtingsrättenHar

sådanbeslutupphävtellerkap.enligt 15 ettåtgärd om ennågon annan
i 26-åtgärdyrkandeavslagitbrottmål avsesi somelleråtgärd enom

får hovrättenåtgärd,sådanbeslutupphävteller28 kap. ett enom
tingsrättenHarvidare.tillsgällaåtgärdenbeviljaomedelbart att

verkställas ävenfårbeslutetförklaratelleråtgärdsådan attbeviljat en
tings-beslutaomedelbart atthovrättenkraft, fårlagaharintedetom
ocksåfårHovrättenverkställas.fårintevidaretillsbesluträttens

restriktionertillstånd tillhäktning,i frågabesluttingsrättensändra om
hörareseförbud motparten.eller§ att5 utankap.24enligt a

ochförstaiBestämmelserna
inte igällerstyckenaandra

målmisstänkte idenfråga om
kap.27enligtåtgärd aenom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

56 kap. Om överklagande beslut och hänskjutandeav om av
prejudikatfrågor

7§

Om Högsta domstolen finner klagandensatt bör hörasmotpart an-
gående överklagandet, skall överklagandet delges honom med före-
läggande skriftligenatt inom viss tid.svara en

Bestämmelsen i första stycket
gäller inte i fråga den miss-om
tänkte i mål åtgärd enligtom en
27 kap.a

Denna lag träder i kraft den

SOU2 1998:46
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tillFörslag2

bestämmelser1999:000 med särskildaLag om

förundersökning ividtvångsmedelanvändning av
brottmålvissa

följande.föreskrivsHärigenom

1§

förundersökning angåendevidgällerlagDenna
b § brottsbalken,eller 5i 13 kap. 5brott asom avses

kapitel,i nämndagärning i §innefattar 4brottet som avsesom
§ ellerkap. 3 eller 4kap. 18i 13 4 eller 5brott som avses

ellerbrottsbalken,8 eller 10 §19 kap.
understämpling till brottförberedelse eller nänmsförsök, som

straff.belagd medsådan gärningeller ärl om
§i 18 kap. 4angåendeförundersökning brottVid samtavsessom

får dockbrottsbalkenstyckenaförsta och andra§ och 10 §kap. 719
meddelas.§ inteavlyssning enligt 5hemlig teknisktilltillstånd

2§

vidnödvändigt,detfår ävenåklagaren rätten, ärPå begäran enomav
19 § förstai 24 kap.häktningsfrâganförhandling isådan avsessomny

§häktning med stöd 3fortsattbeslutarättegångsbalkenstycket avom
hållas medhäktningsförhandlingså fall skallkapitel. Ii nysamma

underförhandlingVid den ägerveckas mellanrum.högst rumsomen
enligt 24 kap. 3 §det första beslutetefter detveckanfjärde att

beslutas endasthäktningfår fortsattmeddeladesrättegångsbalken om
begått brottet.misstänkte harför densarmolika skäldet finns att

3§

kap. 2 § andrai 27meddelandeskriftligtsådantEtt avsessom
för brotteträttegångsbalken får i beslag ärävenmeningen tas om

två år.straff fängelse ilindrigareföreskrivet än
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4§

Beslut enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken kvarhållandeom av
försändelse får i brådskande fall meddelas undersökningsledarenav
eller åklagaren. I sådant fall skall amnälan isom avses samma
paragrafs tredje stycke göras till den har meddelat beslutet.som
Denne har därvid dengöra prövningatt därsom anges.

5§

Tillstånd enligt 27 kap. rättegångsbalken till hemliga teknisk
avlyssning, hemlig teleavlyssning, teknisk avlyssning, hemligannan
teleövervakning eller hemlig kameraövervakning får meddelas, även

brottet inte omfattas 27 kap.om 8 eller 9 § rättegångsbalken.av a

6§

Om undersökningsledaren eller åklagaren har beslutat beslag medom
stöd 3 § eller beslutat sådant beslagatt skallav ett bestå eller meddelat
beslut enligt 4 skall beslutet skriftligen anmälasgenast hos rätten,

skyndsamt skall ärendet tillsom ta prövning.upp

7 §

I fråga överklagande besluträttens enligtom denna lag tillämpasav
bestämmelserna i rättegångsbalken överklagande besluträttensom av
i brottmål angående åtgärd i 25-28 kap. balk.som avses samma

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till3

1980:100sekretesslagenändring iLag om

och 16 kap. 1 §2 §8 14 kap.föreskrivs 9 kap.Härigenom att
lydelse.skall ha följande1980:100sekretesslagen

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

förhållandenför enskildsskyddettillmed hänsynSekretess9 kap.
ekonomisksåväl personlig natursomav

8§

och hospostornrâdetpåtillståndsmyndighetengäller hosSekretess
angåruppgiftförpostverksamhetbedrivermyndighet somsom

bestämmel-följsekretess intepostförsändelse. Omsärskild annaner av
försändelsenstill denuppgift länmas ärdock sådanfår somse,

elleravsändare mottagare.
hosgällerSekretessgäller hosSekretess myn-myn-

televerksam-driverdighetteleverksam-driverdighet somsom
telemed-innehållet iförhetangåruppgiftför sär- etthet som

uppgiftdelande ellerellertelefonsamtalskilt annat somannan
telemeddelan-särskiltangårsekretesstelemeddelande. Om ett
inte följersekretessde. Ombestäm-följerinte avannanav

dockfårbestämmelse,uppgiftdock sådanfårmelse, annan
till denuppgift lämnassådantagit delhartill denlämnas som

utväxlingentagit del iharellertelefonsamtalet äri annars som
påellertelemeddelandetavsändaretelemeddelandets somav

tagitellerhar sänteller in- sätteller annatmottagare som
meddelandet. Detsammahar använtsnehar emotapparat som

beträffande ängäller,telemeddelandet. annatför
meddelandet, in-innehållet i

abonnemangnehavaren ettav
telemedde-förhar använtssom

landet.
församfärdselhandhar allmänmyndighetgäller hosSekretess som

samfärdselverksamhetenmedenskilds förbindelseangåruppgift som
klartinte stårdetstycket,första andrai ellerinteoch omavsessom

skada ellerliderenskildedenkan röjasuppgiften att men.utanatt
uppgiftförpostverksamhetmyndighet bedriverhosSekretessen som

röjandekandetgäller dock endast,adressenskilds attantas avomom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

uppgiften skulle medföra fara för någon förutsättsatt övergrepp eller
allvarligtannat men.

Sekretess gäller för uppgift vid särskild sambandstjänst inom total-
försvaret, uppgiften telemeddelandeom utomståendeavser som
utväxlar på telenät.

Sekretess gäller i ärenden TV-avgifter för uppgiftsom avser om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, det kan antasom

den enskilde eller någon honomatt närstående lider skada eller men
uppgiften röjs.om
frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessenom enligt tredje

och femte styckena i högst tjugo år.

14 kap. Bestämmelser Vissa begränsningar i sekretessen ochom om
förbehåll

2§

Sekretess hindrar inte uppgift i fallatt än i §1annat som avses
lämnas till myndighet, uppgiften behövs där förom

förundersökning, rättegång, ärende disciplinansvar ellerom
skilj från anställning eller jämförbart rättsligt förfarande vidannat
myndigheten någon rörande hans deltagandemot i verksamheten vid
den myndighet där uppgiften förekommer,

2. omprövning beslut eller åtgärd den myndighet därav av upp-
giften förekommer, eller

tillsyn elleröver revision hos den myndighet där uppgiften
förekommer.

Sekretess hindrar inte uppgift lämnas i muntligtatt eller skriftligt
yttrande sakkunnig till domstol eller myndighet bedriverav som
förundersökning i brottmål.

Sekretess hindrar inte uppgift enskilds adress,att telefonnummerom
och arbetsplats lämnas till myndighet, uppgiften behövs där fören om
delgivning enligt delgivningslagen 1970:428. Uppgift hos myndighet

driver televerksamhet enskilds telefonnummer får dock,som om om
den enskilde hos myndigheten begärt abonnemanget skall hållasatt
hemligt och uppgiften omfattas sekretess enligt 9 kap. 8 § tredjeav
stycket, lämnas endast den myndighetut begär uppgiftenom som
finner det kan denatt söks förantas delgivningatt håller sigsom
undan eller det finns synnerligaatt skäl.annars

Sekretess hindrar inte Sekretess hindraratt inte att
uppgift angår misstanke uppgift angår misstankesom som
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

till åklagar-till åklagar- brott lämnaslämnasbrott omom
polismyndighet ellerpolismyndighet eller myndighet,myndighet,

myndighet harharmyndighet attatt somsom annanannan
fängelsefängelse ingripa brottet,ingripa brottet, motmot omom

föreskrivet för brottet ochför brottet ochföreskrivet ärär
föranledadetta kanföranledakandetta antasantas annanannan

gällerpåföljd böter. Dettapåföljd böter. änän
uppgift omfattasdock inte som

9 kap. 8 §sekretess enligtav
andra stycket.

omfattasomfattas uppgiftuppgift FörFör som avavsom
kap. 1-6, 33sekretess enligt 7enligt kap. 1-6, 337sekretess

kap. 8§ förstaförsta och 34 §§, 88 kap. 8§34 §§,och
15§ eller 99 eller§ eller 9 stycket,9 eller 15stycket,

8§ förstaeller 78 § första eller kap. 474 ellerkap.
andra stycketeller 9 §stycket9 § andrastycket ellerandra

föreskrivs ivadgällervad före-gällerstycket somsom
såvittendastfjärde stycketstycket endasti fjärdeskrivs

förbrottangår misstankemisstanke brottangårsåvitt omom
föreskrivet lind-vilket inteföreskrivetinte ärvilketför är

fängelse i tvåstraffrigarefängelse i änstrafflindrigare än
sekretessDock hindrarår.sekretessDock hindrartvå år.

33 eller 34 §enligt kap.7eller 34 §kap. 33enligt 7
angår miss-uppgiftinteangår miss-uppgiftinte attatt somsom

ellerbrott enligt 4tankeellerenligt 4brotttanke omom
någonbrottsbalkenkap.någon 6brottsbalkenkap. mot6 mot

århar fylltinteårfylltinte har artonarton somsom
åklagannyndighettilllämnasåklagarmyndighettilllämnas

polismyndighet.ellerpolismyndighet.eller
omfattasuppgiftgäller inteoch fjärde styckenaTredje som av

§ första stycket.enligt 9 kap. 9sekretess
och tredje styckenaförstakap. § och 4§enligt 7 1Sekretess

ellerfyllt årenskild, inteuppgiftintehindrar artonatt somsomom
lösningsmedel,flyktigaalkohol, narkotika ellermissbrukarfortgående

inom hälso- ochmyndighetlämnas frånnärstående till denneeller
myndighet, dettill sådanoch socialtjänstensjukvården omannan

behandling ellervård,få nödvändigenskilde skallför denbehövs att
uppgiftlämnandefrågagäller istöd. Detsamma omannat avom
för nöd-det behövstill henne,eller närståendekvinnagravid enom

till skydd för det väntade barnet.insatsvändig
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16 kap. Om på tryckfrihetsförordningensansvar och yttrandefri-
hetsgrundlagens områden för brott tystnadspliktmot

§1

Nuvarande lydelse

Att friheten enligt kap.1 l §tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §
yttrandefrihetsgrundlagen meddela och offentliggöraatt uppgifter i
vissa fall begränsadär framgår 7 kap. 3 § första stycket 1 ochav
4 § 1-8 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningensamt och 5 kap. l §av
första stycket 3 § första stycketsamt 1 och 2 yttrandefrihetsgrund-
lagen. De fall uppsåtligt åsidosättandeav tystnadsplikt, i vilkaav
nämnda frihet enligt kap.7 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfri-

ghetsförordningen kap.5 1 § förstasamt stycket och 3 § första stycket
3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt begränsad,är de därär tystnads-
plikten följer av

såvitt uppgift kvar-avser om
hållande försändelse påav
befordringsföretag, hemlig
teleavlyssning och hemlig tele-
övervakning eller hemlig kame-
raövervakning på grund av
beslut domstol, undersök-av
ningsledare eller åklagare.

Föreslagen lydelse

Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §
yttrandefrihetsgrundlagen meddela och offentliggöraatt uppgifter i
vissa fall begränsadär framgår 7 kap. 3 § första stycket 1 ochav

§4 1-8 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningensamt och kap.5 1 §av
första stycket 3 § första stycketsamt 1 och 2 yttrandefrihetsgrund-
lagen. De fall uppsätligt åsidosättande tystnadsplikt,av i vilkaav
nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfri-
hetsförordningen 5 kap. 1 § förstasamt stycket och 3 § första stycket
3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt begränsad,är de därär tystnads-
plikten följer av
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5kap.1§ såvitt uppgift kvar-avser om
hållande försändelse påav
befordringsföretag, hemlig tek-
nisk avlyssning, hemlig teleav-
lyssning, teknisk avlyss-annan
ning, hemlig teleövervakning
eller hemlig kameraövervakning

grund beslut domstol,av av
undersökningsledare eller åk-
lagare.

Denna lag träder i kraft den
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4 Förslag till
Lag ändring i lagen l988:97 förfarandetom om
hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs 28 § i lagen 1988:97att förfarandet hosom
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
eller krigsfara skall ha följande lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ÅklagarenKan det befaras inhämtandeatt får i brådskande fall
tillståndrättens till hemlig fatta beslut hemligav tekniskom

teleavlyssning eller hemlig avlyssning enligt 27 kap. 1 §a
teleövervakning enligt 27 kap. rättegångsbalken eller kvarhål-
18 eller 19 § rättegångsbalken, lande försändelse enligt 27av
kvarhållande försändelse kap. 9 § rättegångsbalken.av I
enligt 27 kap. 9 § rätte- fråga kvarhållande för-om av
gångsbalken eller hemlig kame- sändelse enligt 27 kap. 9 §
raövervakning enligt lagen rättegångsbalken får åtgärden
1995:1506 hemlig kamera- beslutasäven under-om av
övervakning skulle medföra sökningsledaren. Anmälan som
sådan fördröjning eller i tredje stycket i nämndaannan avses
olägenhet är väsentlig paragraf skall hos dengörassom av
betydelse för utredningen, får har fattat beslutet. Dennesom
åtgärden beslutas åklagaren. skall beslagsfrågan.prövaav

frågaI kvarhållande för- Om undersökningsledarenom av
sändelse enligt 27 kap. 9 § eller åklagaren har meddelat ett
rättegångsbalken får åtgärden beslut med stöd första styck-av

beslutasäven under- skall det skriftligenet,av genast
sökningsledaren. Anmälan anmälas hos skynd-rätten,som som

i tredje stycket i nämnda skallavses ärendet tillsamt ta upp
paragraf skall hos dengöras prövning.

har fattat beslutet. Dennesom
skall beslagsfrågan.pröva

Om undersökningsledaren
eller eller åklagaren har med-
delat beslut med stödett av
första stycket, skall det genast
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

hosanmälas Anmälanrätten.
skriftligskall och innehållavara

för beslutet.skälen Rätten skall
ärendet snabbt. Anserpröva

beslutet inte börrätten att
bestå, skall det upphävas.

lag träder i kraftDenna den
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Förslag till5

ändring i lagenLag 1990:484om om

övervakningskameror m.m.

Härigenom föreskrivs l § lagen 1990:484 övervaknings-att om
skall ha följandekameror lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

övervakningskamerorMed i denna lag TV-kameror, andraavses
optisk-elektroniska instrument och jämförbaradärmed utrustningar

så de, på platsen, kanär manövrerasuppsatta att utan attsom an-
vändas för personövervakning. Vad i lagen övervak-sägssom om
ningskameror gäller i tillämpliga fördelar tekniskaäven separata
anordningar avsedda föranvändas behandla eller bevaraär att attsom
bilder övervakningskamera.tas upp av ensom

användningenfrågaI fråga användningenIom av om av
övervakningskamera vid för- övervakningskamera vid för-
undersökning i brottmål gäller undersökning i brottmål gäller
lagen 1995:1506 hemlig 27 kap. rättegångsbalken.om a
kameraövervakning.

lag träder i kraft denDenna
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till6 Förslag
ändring i lagen 1991:572 särskildLag omom

utlänningskontroll

särskildföreskrivs 20 och 21 i lagen 1991:572Härigenom §§att om
följandeutlänningskontroll skall ha lydelse.

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

ändamålsådantsådant ändamål FörFör ettett somsom
i 19 § första stycket kanförsta stycket kani 19 § avsesavses

synnerligadet finnsfinns synnerligadet rätten,rätten, omom
meddelaRikspolisstyrelsenmeddelaRikspolisstyrelsen skäl,skäl,

tillståndpolismyndighetpolismyndighet tillstånd ellereller enen
kap. rättegångs-enligt 27rättegångsbalkenenligt 27 kap. a

hemlig teleavlyssningeller, balken tillhemlig teleavlyssningtill
tillräckligt,hemlig eller, dettillräckligt,det ärär omom

teleövervakning.hemligteleövervakning.
stycket,i 19 § förstasådant ändamålkan förRätten ett avsessom

Rikspolisstyrelsen ellersynnerliga skäl, meddelafinnsdet även enom
granskaundersöka, ellertillståndpolismyndighet närmare öppnaatt

handlingar ellerslutnatelegrafförsändelser, brev, andraellerpost-
från honom ochutlänningen ellerställts tillhar avsäntspaket somsom

kroppsbesikt-kroppsvisitation ellervid husrarmsakan,påträffassom
befordringsföretag.hosfinnsning eller ettsom

förordnai andra stycket kantillstånddet rättenI att ensom avses
befor-ankommer tilli tillståndet ochförsändelse ettsomsom avses

undersökts,skall hållas kvar till dess dendringsföretag, närmare
innehålla underrättelseskallgranskats. Förordnandetelleröppnats om

till avsändaren,åtgärden inte får lämnasmeddelande mot-att om
den har begärtnågon tillståndeller utantagaren av somannan,

åtgärden.

21§

gälla för viss tidi 20 § skall meddelastillståndDet att ensom avses
överstiger månad.inte ensom

tillståndtillstånd FråganFrågan prövasprövas om avom av
på yrkande Stockholms tingsrätt på yrkandeStockholms tingsrätt

rikspolisstyrelsen eller Rikspolisstyrelsen eller enen avav
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

beslutpolismyndighet. Rättenspolismyndighet. Rättens beslut
omedelbart.omedelbart. tillstånd gällertillstånd gäller omom

förfarandet tillämpasförfarandet tillämpas frågaIfrågaI omom
kap.kap. i övrigt 2727 rätte-i övrigt rätte- a

motsvarandegångsbalken påmotsvarandegångsbalken
sätt.sätt.

träder i kraft denlagDenna
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Förslag till7

ändringLag i telelagen 1993:597om

föreskrivsHärigenom 26 och 27 §§ telelagen 1993:597 skall haatt
följande lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

26 §

Tystnadsplikt enligt 25 § första stycket gäller för uppgiftäven som
hänför sig till

åtgärden kvarhålla försändelser enligt 27 kap. 9 § rättegångs-att
balken och

angelägenhet angelägenhet2.som avser som avser
användning hemlig teleav- användning hemlig teleav-av av

hemliglyssning eller teleöver- lyssning eller hemlig teleöver-
enligt 27kap.vakning 18 eller vakning enligt 27 kap. 2a

rättegångsbalken.19 § eller § rättegångsbalken.4

27§

driver televerksamhetDen och därvid har fått del eller tillgångsom av
uppgift i förstatill 25 § stycket skall på begäran lämnasom avses

uppgift i 25 § första tillstycket 1 myndighetsom avses en som
fall sådani särskilt behöver uppgift för delgivning enligt delgiv-ett en

ningslagen 1970:428, myndigheten finner det kanatt antas attom
för delgivningden söks håller sig undan eller det finnsattsom annars

synnerliga skäl,
uppgift2. i 25 § första stycket och angår miss-1som avses som

brott till åklagarmyndighet, polismyndighet ellertanke någonom
myndighet skall ingripa fängelsebrottet, före-ärmotsomannan om

skrivet för brottet och detta enligt myndighetens bedömning kan
föranleda påföljd böter,änannan

uppgift i 25 §som avses
första stycket 3 och angårsom
misstanke brott till åkla-om
garmyndighet, polismyndighet
eller någon myndighetannan

skall ingripa brottet,motsom
det för brottet före-inte ärom

skrivet lindrigare strafl än
två år,fängelse i
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

uppgift i 25 § uppgift i 25 §som avses som avses
första stycket 1 till krono- första stycket 1 till krono-en en
fogdemyndighet behöver fogdemyndighet behöversom som
uppgiften i exekutiv verksam- uppgiften i exekutiv verksam-
het, myndigheten finner het, myndigheten finnerattom attom
uppgiften väsentlig bety-är uppgiften väsentlig bety-ärav av
delse för handläggningen delse för handläggningenettav ettav
ärende, ärende,

uppgift5. i 25 § uppgift i 25§som avses som avses
första stycket till1 skat- första stycket 1 till skat-en en
temyndighet behöver temyndighet behöversom som
uppgiften i verksamhet uppgiften i verksamhetsom som

kontroll skatt eller kontroll skatt elleravser av avser av
avgift eller i utredning rätt avgift eller i utredning rättom om
folkbokföringsort enligt folk- folkbokföringsort enligt folk-
bokföringslagen 1991:481, bokföringslagen 1991:481,

myndigheten timer myndigheten finnerattom attom
uppgiften väsentlig bety-är uppgiften väsentlig bety-ärav av
delse för handläggningen delse för handläggningenettav ettav
ärende, ärende,

uppgift i 25 § 5. uppgift i 25 §som avses som avses
första stycket till polismyn-1 första stycket 1 till polismyn-
dighet, myndigheten finner dighet, myndigheten finnerom om

uppgiften behövs i samband uppgiften behövs iatt sambandatt
med underrättelse, efterforsk- med underrättelse, efterforsk-
ning eller identifiering vid ning eller identifiering vid
olyckor eller dödsfall eller för olyckor eller dödsfall eller för

myndigheten skall kunna myndigheten skallatt kunnaatt
fullgöra uppgift i fullgöra uppgift isom avses som avses
12 § polislagen 1984:387, 12 § polislagen 1984:387,

uppgift i 25 § uppgift i 25 §som avses som avses
första stycket till1 polismyn- första stycket 1 till polismyn-
dighet eller åklagarmyndighet, dighet eller åklagarmyndighet,

myndigheten finner myndigheten finnerattom attom
uppgiften behövs i särskilt uppgiften behövs i särskiltett ett
fall för myndigheten skall fall för myndigheten skallatt att
kunna fullgöra underrättel- kunna fullgöra underrättel-
seskyldighet enligt 31 § tredje seskyldighet enligt 31 § tredje
stycket lagen 1964:167 med stycket lagen 1964:167 med
särskilda bestämmelser särskilda bestämmelserom om

lagöverträdare. lagöverträdare.unga unga

lagDenna träder i kraft den
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1 Utredningsuppdraget

Utredningens direktiv dir. 1996:64 innebär uppdragett utredaatt ett
antal frågor kriminalpolisiära arbetsmetoder inomom för straff-ramen
processuella tvångsmedel. I direktiven sammanfattas uppdraget enligt
följande.

Utredaren skall analysera det finns behov s.k. hemligom tekniskav
avlyssning buggning arbetsmetod inom polisväsendet,som- -
undersöka metoden är effektiv och,om så fallet,är övervägaom

intresset upprätthållaattom starkt skyddav förett den personliga
integriteten förutrymme tillåta hemligger tekniskatt avlyssning.
Utredaren skall, arbetet anledning till det,om lämna förslag tillger
sådan lagstiftning.

Utredaren skall vidare undersöka möjligheterna utvidgaatt
tillämpningsområdet för hemlig kameraövervakning, hemlig teleav-
lyssning och hemlig teleövervakning länma förslag tillsamt lagänd-
ringar för uppnå detta.att

Utredaren skall göra utvärdering lagen hemligen kamera-av om
övervakning och, utvärderingen anledningom till det, föreslåger

reglering ipermanent rättegångsbalken.en
Utredaren skall göra översyn 1952 års tvångsmedelslagen ochav

föreslå de ändringar utredaren motiverade.som Utredarenanser
skall lämnaäven förslag till hur lagen kan och arbetaspennanentas
in i rättegångsbalken.

Direktiven i sin helhet framgår bilaga.av
För inhämtaatt synpunkter på de straffprocessuella tvångsmedel

utredningsuppdragetm.m. omfattar,som har företrädare för ut-
redningen besökt Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen,
dåvarande Riksenheten Åklagar-ekonomisk brottslighetmot REKO,

Åklagannyndighetenmyndigheten i Stockholm, Åklagar-i Göteborg,
myndigheten i Malmö, Polismyndigheten i Stockholms län, Polismyn-
digheten i Göteborgs och Bohus län, Polismyndigheten i Skåne,
Generaltullstyrelsen, Post- och telestyrelsen Sveriges advokat-samt
samfund.
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telemed-vissa frågorkompletterande synpunkterfå inFör omatt
genomfört enkät,utredningentid, harförflutendelanden enavsersom

förmed undantagmyndigheterangivnasamtligatillställtsvilken nyss
berördesadvokatsamfundSverigeshellertelestyrelsen. InteochPost-

enkäten.av
gällerdetradträffat närför utredningen harFöreträdare experteren

i frågabl.a.utvecklingstendenserochståndpunktnuvarandeteknikens
Utredningenavlyssning,föranvändaskanutrustning m.m.somom

inomutvecklingforskning ochförföreträdarekontakter medhafthar
ochEricssonL MTelefon ABForskningsanstalt FOA,Försvarets

HögskolanTekniskaKungl.vidprofessornAktiebolagTelia samt
Pehrson.Björn

praktiskaochregleringenrättsligadensiginformeraFör att om
förföreträdaretvångsmedel harm.fl.buggningtillämpningen av

Storbritan-Finland, Norge,Danmark,studiebesök igjortutredningen
Österrike.ochTysklandnien,

Straffansvarsutredningenmedgång skettunder arbetetsharSamråd
1994:04.Ju
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Bakgrund

2 Gällande rätt

2.1 Regeringsformen

I kap. §1 2 regeringsformen vissa bestämmelser intetas upp som
rättsligen bindande karaktär ändågetts samhällsverk-men som anger

samhetens inriktning i Vissa särskilt viktiga hänseenden. I tredje
stycket b1.a. det allmänna skall den enskildes privatlivatt värnaanges
och familjeliv.

rättsligt bindandeDe bestämmelserna fri- och rättigheterrörsom
har samlats i 2 kap. regeringsformen. Enligt 2 kap. 6 § regerings-
formen varje medborgareär det allmärma skyddadgentemot mot
påtvingat kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan och
liknande intrång undersökning brev eller förtroligsamt mot av annan
försändelse och hemlig avlyssning eller upptagning tele-mot av
fonsamtal eller förtroligt meddelande.annat

Skyddet kroppsvisitation innefattar undersökningmot av en persons
kläder eller något denne har med sig, handväskat.ex.av som en
prop. 1975/76:209 147.s.

Skyddet husrannsakan och liknande intrång innefattar varjemot av
myndighet företagen undersökning hus, eller slutet förvar-av rum
ingsställe syftet med undersökningen prop. 1975/76:209oavsett s.
147. Bestämmelsen innebär således förbud för de brottsutredande
myndigheterna bereda sig tillträde till skyddat föratt ett utrymme att
placera återtaeller övervakningsutrustning, dolda kameror.ut t.ex.

till förtroligRätten kommunikation skyddas kap.2nätrmtssom av
6 § regeringsfonnen. Skyddet omfattar meddelanden sänds medsom

eller brev, telegram,sätt bandinspelningar,post annat som osv.
prop. 1975/76:209 147 f.. Bestämmelsen gäller såväl hemligs. av-
lyssning sker samtidigt med samtal hemlig upptagningettsom som av

samtal för avlyssning prop. 1975/76:209 148. Skyddetett senare s.
avlyssning gäller inte bara teleavlyssning andra formermot ävenutan

hemlig avlyssning, begagnande dolda mikrofonert.ex.av genom av
eller sådan avancerad teknisk utrustning prop. 1973:90 243.annan s.
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omständigheten bestämmelsenDen endast meddelandenatt avser som
förtroligakan får till följd skyddet dock inte omfattarattanses t.ex.

samtal i folksamling eller radiosändningar prop. 1975/76:209en s.
Fotografering147. skriftliga handlingar filmningoch samta1an—av av

låpprörelser andrades är upptagningar i be-typer av som avses
stämmelsen prop. 1975/76:209 148.s.

Det skydd 2 kap. 6 § regeringsformen varjegaranterarsom
fårmedborgare enligt kap.2 12 § under vissa förutsättningar be-

lag. Begränsningar fårgränsas endast för tillgodosegöras attgenom
ändamål godtagbart i demokratisktär samhälle. Begräns-ett ettsom

får aldrigningen vad nödvändigtutöver med hänsyn till detärsom
ändamål har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt attsom

hotden den fria åsiktsbildningen såsom folkstyrel-utgör ett mot en av
grundvalar. Begränsningen får inte enbart på grundgörassens av

politisk, religiös, kulturell eller sådan åskådning.annan
behandladeDe bestämmelserna i regeringsfonnen förgällernu

medborgare.svenska Om inte följer särskilda föreskrifter iannat av
lag dock utlänning här i riket, enligt kap. §är 2 22 andra stycket
likställd med svensk medborgare i fråga det skydd i 2om som anges

6 § regeringsfonnen.kap.
Begränsningar regeringsformens skydd fri- och rättigheterav av

finns i flera lagar. Lagen 1995:1506 hemlig kameraövervakningom
de brottsutredande myndigheterna i vissa fall använda doldarätt attger

fjärrmanövrerade övervakningskameror. Rättegångsbalken innehåller
hemligbestämmelser teleavlyssning och hemlig teleövervakning.om

Begränsningar regeringsformens skydd finns emellertid också iav
1952:98 med särskildalagen bestämmelser tvångsmedel i vissaom

brottmål, lagen 1988:97 förfarandet hos kommunerna, för-om
valtningsmyndigheterna och domstolarna krigunder eller krigsfara

i lagenoch 1991:572 särskild utlänningskontroll. Vidarem.m. om
finns några bestämmelser telemeddelanden i telelagen 1993:597om
och sekretesslagen 1980: 100.

2.2 Europakonventionen

Europarådet den 4 november 1950 konvention angåendeantog en
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Europakonventionen. Ett antal tilläggsprotokoll har under åren

för ratiñkation. Genom lagen 1994: 1219 den europeiskaöppnats om
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de

friheternagrundläggande gäller konventionen jämte tilläggsprotokoll
den januarisedan 1 1995 svensk lag.som
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iEnligt artikel 8:1 Europakonventionen har och tillrättvar en
privatlivskydd för sitt och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

räckvidd emellertidArtikelns inte begränsadär till detta. Staten är
mån skyldigockså i viss vidta positiva åtgärder för skydda denatt att

sfär.enskildes privata Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk
praxis, 1997, 221.s.

förtill skydd privatlivetRätten mycket allmän ochär artav
omfattar skydd mängd åtgärder. Häri ingår skydd bl.a.mot ett moten
övervakning olika slag och telefonavlyssning. Med korrespondensav

i Europakonventionen olika former för överförande med-avses av
mellan individer.delanden Dit således hänföra inte endastär att

brev ellerbefordran andra försändelser med ocksåpost utanav
och telegrañskatelefoniska kommunikationer överförandensamt av

hjälpmeddelanden med radio och datorer elektronisk e-mailpost,av
230.se a.a. s.

artikel 8:2 följer undantag från första fårAv punkten visserligenatt
också detta måste ske lag. Vidare får sådangöras attmen genom en

begränsning bara ske den nödvändig i demokratiskt samhälleär ettom
tillmed hänsyn landets säkerhet, den allmänna säkerheten,yttre

landets ekonomiska välstånd, förebyggandet oordning eller brott,av
hälsovården, skyddandet sedligheten eller andra fri-av av personers
och rättigheter.

frånundantag den grundläggandeEtt bestämmelsen mäste vara
sådan precisionutformat med inskränkningen konventionsrättig-att av

utsträckningheten i rimlig förutsebar. visst tolkningsutrymmeEttär
rättstillämpandekan lämnas de myndigheterna. Lagbestämmelsen

måste dock skydd godtyckliga ingrepp. När det gäller fråganmotge
inskränkning nödvändig enskildahar den viss frihetär statenom en en

detta. Men inskränkningen måste stå i rimlig proportion tillavgöraatt
det syfte skall tillgodoses inskränkningen 223 f.a.a.som genom s.

för tillämpningsområdetDe artikel 8närmare gränserna ärav
emellertid svåra I den praxis har utvecklats hos denatt ange. som
europeiska domstolen för mänskliga fri- och rättigheter Europadom-

tillämpningenstolen vid har fastslagits hemligkonventionen attav
teleavlyssning hemligoch teleövervakning ingrepp i såvälkan ses som
privatliv korrespondens, Malone Storbritannienmott.ex.som se
Europadomstolens dom den 2 augusti 1984, A 82, Klass m.fl. mot
Västtyskland Europadomstolens den 6 september 1978, 28dom A
och Kruslin Frankrike domEuropadomstolens den 24 april 1990,mot
176-A. sistnänmda rättsfallenEn redogörelse för de bådanärmare

i avsnitt 12.3lärrmas respektive avsnitt 10.4.2.
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2.3 Allmänna principer för all tvångsmedels-
användning

allFör tvångsmedelsanvändning gäller allmänna principer. Detre tre
principerna, anknyter till innehållet i 2 kap. 12§ regerings-som
fonnen, ändamålsprincipen,är behovsprincipen och proportionali-
tetsprincipen.

Ändamålsprincipen innebär myndighets befogenhetatt atten
använda tvångsmedel skall bunden till det ändamål för vilketvara
tvångsmedlet har beslutats.

Behovsprincipen innebär myndighet får använda tvångsme-att etten
del bara det finns påtagligtnär behov och mindre ingripandeett en
åtgärd inte tillräcklig.är

Proportionalitetsprincipen, lagfäst i bl.a. 27 kap.är 1 § tredjesom
stycket rättegångsbalken, innebär tvångsåtgärd i frågaatt art,en om
styrka, räckvidd och varaktighet skall stå i rimlig proportion till vad

står vinna åtgärden.med När proportionalitetsprincipenattsom
infogades i 27 kap. 1 § rättegångsbalken framhöll departementschefen
följande beträffande principens innebörd det gäller hemlig teleav-när
lyssning och hemlig teleövervakning prop. 1988/892124 66.s.

skall självfalletDet alltid ske prövning huruvida hemlig teleav-en
lyssning eller hemlig teleövervakning huvud påkalladöver ärtaget
med hänsyn till förhållandena i det falletsärskilda och syftetom
kan tillgodoses någon mindre ingripande åtgärd. Utgångs-genom
punkten bör alternativapröva spaningsåtgärder kanattvara om

ochanvändas det kan räcka med tillgripa hemlig teleöver-attom
vakning i stället för hemlig teleavlyssning. Proportionalitetsprin-
cipen innebär alltså utredningen i princip skall ha nåttatt ett
stadium där det förefaller omöjligt komma längre med mindreatt
ingripande metoder; olika åtgärder avsedda föra utredningenatt
framåt tillgripitshar varit resultatlösa.men

Ibland kan det emellertid redan från början stå klart det äratt
meningslöst försöka med andra metoder. kanDetta bero påatt
exempelvis den misstänkte går försiktigtmycket till ochatt väga
kan förutsättas på alla skydda sig normalasätt utrednings-mot
metoder. Ett fall kan efterforskningar med vanligaannat attvara
metoder skulle kräva orimligt insats personal, kunna istoren av
förtid avslöja den pågående utredningen eller kunna farliga förvara
polispersonalen.
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2.4 Brottsbalkens skydd förtroliga uppgifterav

Den enskildes till skyddrätt förtroliga uppgifter upprätthålls bl.a.av
bestämmelser i 4tre kap. brottsbalken,genom nämligen 8 § om

brytande eller telehemlighet,post- 9 §av olovlig avlyssning ocha om
9 b § förberedelse till de angivna brotten.om

Den olovligen bereder sig tillgång tillsom meddelande,ett ettsom
eller telebefordringsföretagpost- förmedlar postförsändelse ellersom

telemeddelande, döms enligt 4 kap. 8 § brottsbalken för brytande av
eller telehemlighetpost- till böter eller fängelse i högst två år.

Bestämmelsen omfattade tidigare endast meddelanden befordradessom
allmän befordringsanstalt. Igenom samband med antagandet av en ny

telelag år 1993 ändrades bestämmelsen så den omfattaratt med-nu
delanden befordringsföretag,ett allmänt ellersom enskilt, förmedlar

postförsändelse eller telemeddelandesom prop. 1992/93:200, bet.
1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443. Vad telemeddelandeutgörsom
framgår inte bestämmelsen. Denna finns emellertidav term definierad
i l § telelagen 1993:597. Där sägs med telemeddelandeatt avses
ljud, bild, data eller informationtext, i övrigt förmedlas medsom
hjälp radio eller ljus eller elektromagnetiskaav genom svängningar

utnyttjar särskilt anordnad ledare.som
Tolkad efter ordalydelsen omfattar 4 kap. 8 § brottsbalken även

avlyssning telemeddelanden överförs viaav radio. Vid brotts-som
balkens tillkomst utgick emellertid från straffbudet inteman att
omfattade meddelanden befordrades via radio. förarbetenaAvsom
framgår det inte haatt varit statsmaktemas avsiktsynes vidatt
införandet telelagen utsträcka tillämpningsområdet förav 4 kap. 8 §
brottsbalken till också omfatta radiobefordradeatt telemeddelanden se

1992/932200 166 f.. Avlyssningprop. telemeddelandens. be-av som
fordras via radio torde således inte straffbart brytandevara som av
telehemlighet. Det kan däremot påpekas det i 29 § telelagen finnsatt

straffsanktionerat förbudett för den i radiomottagare harsom
avlyssnat eller på medsätt användandeannat sådan fåttmottagareav
tillgång till radiobefordratett telemeddelande inte är försom avsett
honom själv eller för allmänheten obehörigen föra det vidare.att

En förutsättning för gärning skallatt straffbar enligt 4 kap.en vara
8 § brottsbalken är gärningen skeratt olovligen. Lovlig och därmed
fri från kan gärningen bli med samtyckeansvar från den ägersom
förfoga över meddelandet. Pâ grund härav blir avlyssningt.ex. av
telefonsamtal hörtelefon,extra talregistreringsmaskin,genom
induktionsapparat eller på straffrisätt såannat någon desnart av
samtalande lämnat tillstånd till avlyssnandet Holmberg m.fl., Kom-

till Brottsbalkenmentar Del 6 uppl., 1995, 230 f..s.
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Enligt 4‘kap. 9 § brottsbalken döms den i fall äna annatsom som
i 8 § olovligen medelst teknisktsägs hjälpmedel för återgivning av

ljud i hemlighet avlyssnar eller tal i samtal mellanupptar enrum,
andra eller förhandlingar vid sammanträde eller sammankomst,annan
vartill allmänheten inte tillträde ochäger han själv inte deltar isom
eller han obehörigen berett sig tillträde till, för olovlig avlyssningsom
till böter eller fängelse i högst två år.

Bestämmelsen infördes år 1975 prop. 1975:19, bet. 1975:JuU12,
rskr. 1975:90. Den skyddar tal i diktamen eller bön, ocht.ex.enrum,
samtal mellan andra. Det sist nämnda innebär den spelar inatt som
samtal han själv deltar i inte bryter straffbudet, detävenmotsom om
sker den andra känner till det.utan att personen

Som objekt för skyddet vidare förhandlingar vid sammanträdeanges
eller sammankomst, vartill allmänheten inte tillträde. Iägerannan
fråga sådana sammanträden eller sammankomster gäller straffbe-om
stämmelsen den inte själv deltar i sammankomsten ellersom som
obehörigen berett sig tillträde till den. Det däremot straffritt för denär

ideltar sammankomsten spela in vad vid denna,sägsattsom som
det sker de andra deltagarnaäven ovetande jfr dock vad sägsom som

i avsnitt 4.2.
Någon begränsning i lokalt hänseende för straffbestämmelsens

tillämpning har inte föreskrivits. Det således betydelseär utan var
kränkningen sker. Samtal avlyssnas i bostäder, butiker,t.ex.som

bilar eller andra transportmedel omfattas.restauranger,
Bestämmelsen i 4 kap. 9 § brottsbalken omfattar inte varjea av-

lyssning eller upptagning endast sådana fall då åtgärden sker medutan
direkt hjälp tekniskt hjälpmedel för återgivning ljud. Allaettav av

fungerandeslag avlyssnings- eller inspelningsapparater faller underav
uttrycket. Att dessutom ljus videokameraapparaten tar upp som en-

i och för sig betydelsegör är i detta sammanhang. Ett för-utan-
farande innebär enbart filmar talar ochattsom man en person som
sedan studera läpprörelserna söker avläsa vad hanatt sägergenom
faller däremot inte under bestämmelsen. Genom kravet avlyssningatt
skall medelst tekniskt hjälpmedel för återgivninggöras ljud blirav

inte hellerlagrummet tillämpligt på avlyssning med blottagörssom
eller exempelvis dricksglas,örat plastslangatt ettgenom en -

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

förutsättning förEn straff skall komma i fråga avlyss-att är 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
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förmår deltagarna i samtal medföra dold mikrofon jfrett atten av en
dock ivad avsnitt 4.2.sägssom

ytterligare förutsättningEn för straffbarhet gärningen utförtsär att
i hemlighet. Departementschefen framhöll i 1975: 19 103s. attprop.
därmed antingen hålls helt dold för den bliratt apparaturenavses som

för avlyssningen eller denne i varje fall totalt omedvetenutsatt äratt
den för tillfället i funktion, ochär nämnde exempel denatt attom som

helt från riktar avlyssningsapparatöppet gatasom en mot etten
fönster för avlyssna vad i den innanför fönstret liggandeatt sägssom
lokalen drabbas straffansvar så den eller de befinner sigsnartav som
i lokalen inte känner till avlyssning pågår. Departementschefenatt

vidarenämnde exempel enbart den omständighetenattsom att en
butiksinnehavare anslag upplyser avlyssning kan förekommaattgenom
i butiken inte vidare torde medföra avlyssningen bör betraktasutan att

Det blir här bl.a.öppen. betydelse både hur lätt skönjbarasom av pass
sådana anslag och i vad månär de i övrigt tillräckligäven ger
information för bedömning frågan och avlyssning kannärav var
tänkas äga rum.

alltså inteDet straffbart med hjälpär dold kropps-att t.ex.av en
mikrofon samtal själv deltar i eller samtal påta upp som man en
sammankomst själv deltar finnsDet dock inte någotsom man
positivt lagstöd för de brottsutredande myndigheterna använda sigatt

denna hjälpmedel.typav av
Den anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt brytaattsom

telehemlighet på i 8 § eller utförasätt sägs brott isägsattsom som
9 döms enligt 4 kap. 9 b § brottsbalken för förberedelse tilla
sådant brott till böter fängelseeller i högst två år, han inte ärom
förfallen till för fullbordat brott. Bestämmelsen, infördesansvar som
samtidigt med 9 syftar bl.a. till underlätta åklagarens bevis-atta

Ävenbörda. avlyssnings- eller inspelningsapparatur påträffasom
under sådana omständigheter kan utgå från denatt attman som
anbringat den haft uppsåt i hemlighet avlyssna eller spela in andrasatt
samtal, det nämligen svårtär styrka den verkligen föranväntsatt att

ändamål.detta I sådana fall kan gärningsmannen i stället dömas för
brott bestämmelsen i 9 bmot

åtal skall fåFör väckas för olovlig avlyssning inte förövatsatt som
på allmän plats eller förberedelse till sådant brott krävs enligt 4 kap.

§ brottsbalken11 målsäganden brottet till åtal eller åtalatt attanger
påkallat allmän synpunkt.är Någon sådan begränsning åtalsplikteniur

finns inte för brott telehemligheten eller förberedelse till sådantmot
brott.



58 Gällande rätt SOU 1998:46

2.5 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleöver-

vakning

Inledning2.5.1

Den grundläggande lagregleringen hemlig teleavlyssning ochom
hemlig teleövervakning finns i 27 kap. 18-25 rättegångsbalken.
Genom ändring i rättegångsbalken år 1989 föreskriftertogsen nya om
dessa tvångsmedel in i 27 kap. 18-24 rättegångsbalken prop.
1988/89:124, bet. 1988/89:JuU25, rskr. 1988/89:3l3. Bestärmnel-

innebar saklig och terrninologisk anpassning till teknik.serna en ny
Redan i det lagstiftningsarbetet konstaterades emellertid denatt
förändrade konkurrenssituationen på telekommunikationsornrådet
kunde ha återverkningar på möjligheterna utnyttja hemlig teleav-att
lyssning straffprocessuellt tvångsmedel detta problemett attsom men
fick i sammanhang prop. 40.tas ett annatupp s.

Bestämmelserna hemlig teleavlyssning och hemlig teleöver-om
vakning anpassades år 1993 till de ändringar införandetsom av
telelagen 1993:597 innebar. Denna reglering öppnade telemarknaden
för flera Rättegångsbalkensoperatörer. föreskrifter hemligom
teleavlyssning och hemlig teleövervakning anpassades så be-att
gränsningen till telemeddelanden befordras Televerket ersattessom av

begränsning till telemeddelanden befordras via allmäntav en som
telenät.tillgängliga Vidare infördes bestämmelse verkställigheten om

sådana åtgärder 27 kap. 25 § rättegångsbalken, 1992/93:-av se prop.
200, bet. 1992/93:TU30, rskr. l992l93z443.

Vidare ändrades bestämmelserna år 1995 så begränsningen tillatt
viss teleanläggning slopades och begränsning till vissersattes av en
teleadress. ändringarDessa i rättegångsbalken innebar avlyss-även att
ning och övervakning utsträcktes till kunna ske också i privata tele-att

istörre företagsnät prop. 1994/952227,nät, bet. 1995/96:JuU1,t.ex.
rskr. 1995/96:17.

Slutligen infördes från den 1 juli 1996 skyldighet för deen
teleoperatörer tillhandahåller telefonitjänst, mobil teletjänst ellersom

teleförbindelserfasta och vilkas verksamhet betydande omfatt-är av
tillning deras telesystem uppbyggda och utformade påäratt att ettse

tvångsmedlensådant sätt teleområdet alltid kan verkställasatt
1995/96:180, bet.prop. 1995/96:JuU20, rskr. 1995/962233.

Regler hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning finnsom
vidare i lagen 1952:98 med särskilda bestämmelser tvångsmedelom

vissa brottmål, ii lagen 1988:97 förfarandet hos kommunerna,om
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara

och i lagen 1991:572 särskild utlänningskontroll. detNärm.m. om
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gäller de båda förstnänmda författningarna, omfattar hemligävensom
kameraövervakning, hänvisas till avsnitt 2.8 respektive avsnitt 2.9. I
avsnitt 2.10 länmas redogörelse för bestämmelserna i lagenen om
särskild utlänningskontroll.

2.5.2 Rättegångsbalken

Hemlig teleavlyssning innebär telemeddelanden, befordras tillatt som
eller från telefonnummer, kod ellerett teleadress, i hemlig-en annan
het avlyssnas eller tekniskt hjälpmedeltas för åter-ettupp genom
givning innehållet i meddelandet 27 kap. 18 § första stycket.av

Hemlig teleövervakning innebär uppgifter i hemlighet hämtas inatt
telemeddelanden har expedierats eller beställts till eller frånom som

viss teleadress eller sådana meddelanden hindras frånatt nåen att
fram 27 kap. 19 § första stycket. Den hemliga teleövervakningen
kan det exempelvis gällernär telefonnummer innefatta registrering av
dels till vilka telefonnummer samtal befordras från det över-som
vakade telefonnurnret, dels från vilka telefonnummer samtalsom
befordras till det telefonnumret, dels vid vilka tidpunkter som
befordran sker, dels längden samtalen Fitger, Rättegångsbalkenav
Del 27:35. Vidare det,är det gäller mobiltelefonsamtal,närs.
möjligt reda från vilket geografiskt områdeatt ta telefonsamtalett
rings och samtalet befinner sig.mottagarenvar av

Med telemedde1ande ljud, bild, data eller informationtext,avses
i övrigt förmedlas med hjälp radio eller ljus ellersom av genom
elektromagnetiska svängningar utnyttjar särskilt anordnad ledaresom
se 1 §telelagen 1993:597. Definitionen omfattar bl.a. telefonsamtal,
telefaxmeddelande och telegram.

Telemeddelandet skall vid hemlig teleavlyssning befordras till eller
från "ett telefonnummer, kod eller teleadress". Bestämmelsenen annan

detta år 1995 bestämmelseersatte meddelandet skulleom atten om
befordras till eller från viss "teleanläggning". förarbetenaI prop.en
1994/952227 18 anledningen till lagändringenatts. angavs attvar nya
IT-baserade rutiner fört med sig ändrade förutsättningar och detatt
vanligtvis inte längre kan förutsägas vilken teleanläggningtyp av -
telefax, telefon, modem, ansluts till viss telelinjeetc. samtsom en-

kombinationer har blivit vanliga,att telefon, telefax ocht.ex. att
telefonsvarare ansluts till abonnentledning. I motiven sadessamma
vidare sambandet mellan abonnentnummeratt och abonnentledning
delvis suddats telemeddelanden kan kopplasut, vidare och flyttast.ex.
med. påpekadesDet sådana omdirigeringar telemeddelandenatt av
sker redan i teleoperatörens växel och telemeddelandena såledesatt
aldrig når ursprungligen avsedd abonnentledning. Regeringen uttalade
i förarbetena s. 20 f. det, inte minst från integritetssynpunkt,att var
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nödvändigt bestämmelse vad får avlyssnas ochatt överva-en om som
kas så utformad domstolen kan ställning tillär den konkretaatt ta
åtgärd vid tillståndsgivningen det, framför allt frånsamt attsom avses
tillämpningssynpunkt, oeftergivligt krav beslutett att ettvar om
hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning kan konkretiseras.

fallI blir beslutet inte verkställbart. Som benämningannat gemensam
för olika identifieringsmetoder valdes uttrycket teleadress. Med

iteleadress nänmda proposition identifierings. 31 denavses en av
icke fysiska adress telemeddelande skickas till eller från. Iettsom
propositionen s. 21 nämndes vidare teleadress kanatt etten vara
abonnemang, enskild anknytning, adressen för elektronisk post,en en

eller någonkod motsvarande tillförlitlig identifieringsmetod. lannan
fall tordenormala konkretiseringen ske vanligt tele-att ettgenom

fonnummer eller telefaxnummer anges.
allmänSom utgångspunkt gäller proportionalitetsprincipenatten

Hemligmåste iakttas. teleavlyssning och hemlig teleövervakning får
beslutas endast skälen för åtgärden det intrång elleruppvägerom men

övrigt åtgärden innebäri för den misstänkte eller för något annatsom
motstående intresse 27 kap. § tredje stycket.1 När det gäller en
tillämpning proportionalitetsprincipen i fråga hemlig teleav-av om

och hemliglyssning teleövervakning kan hänvisas till det tidigare
uttalandetredovisade i 1988/892124 66 se avsnitt 2.3.prop. s.

iVidare krävs de avsnitt redovisade principerna för allatt samma
tvångsmedelsanvändning, nämligen ändarnålsprincipen och behovs-
principen, iakttas.

Hemlig teleavlyssning får, enligt 27 kap. 18 § andra stycket,
vid förundersökninganvändas brott för vilket inte äretten som avser

Ävenföreskrivet lindrigare straff fängelse i två är. försök, förbe-än
redelse eller stämpling till dessa brott omfattas bestämmelsen,av om

sådan gärning belagd med straff.ären
Hemlig teleövervakning får, enligt 1927 kap. § andra stycket,

förundersökninganvändas vid angående för vilket inte före-brott är
skrivet lindrigare straff fängelse i månader, brott enligt §än 1sex
narkotikastrafflagen l968:64 eller sådant brott enligt § lagen1
1960:418 straff för varusmuggling narkotika eller,om som avser
försök, förberedelse eller stämpling till brott för vilket inte är
föreskrivet lindrigare straff fängelse i två år, sådan gärningän om en

belagd med straff.är
Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning kan också

fråga vidkomma i misstanke anstiftan eller medhjälp till brottslig-om
het angivet kvalificerat slag.av

förutsättningarYtterligare för hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning någon skäligen misstänkt förär brottet ochäratt att
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åtgärden synnerligär vikt för utredningen kap.27 20 § förstaav
stycket.

Åtgärden skall alltså synnerlig vikt för utredningen.vara av
Innebörden rekvisitet synnerlig vikt för utredningen inteär närmareav
utvecklad i rättegångsbalkens förarbeten. I 1988/89:124 s. 44prop.
f. finns dock redogörelse för hur uttrycket bör uppfattas vid pröv-en
ningen ärenden hemlig teleavlyssning. Där sades bl.a. följ ande.av om

Uttrycket synnerlig vikt för utredningen behöver inte nödvändigtvis
avlyssningen skall avgörande bevisningatt omedelbartavse ge som

kan tillleda fällande dom. I de flesta fall har telefonavlyssning en
indirekt verkan: den bidrar till kartlägga kontaktvägar ochatt
förehavanden, uppslag till vidare spaning och bildar underlagger
för åtgärder.andra

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 avlyssningengör nödvändig. Vadatt 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 utredningen iut attmynna
princip inte kan föras framåt med andra medel och det finns skälatt

räkna med avlyssningen eller i förening med andraatt att ensam-
åtgärder verkligen kan få effekt.-

för sigI och behöver något absolut hinder inte föreligga mot att
få fram information på andra krävsDet dockvägar. hindret äratt
sådant det inte skäligen kan begäras skall avstå frånatt att 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 denattvara
pågående utredningen avslöjas för tidigt. Utgångspunkten bör dock

i första hand andra metoder.prövaattvara

Åtgärden får enligt 27 kap. 20 första§ stycket endast tele-avse en
adress innehas eller kan komma användas denantas attsom annars av
misstänkte. Genom regeln anknyter till teleadresser kanatt antassom
bli begagnade den misstänkte kan avlyssning eller övervakning skeav

teleadress innehas den misstänktes sambo,t.ex.av en som av en
teleadress på den misstänktes arbetsplats eller teleadress i tele-en en
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dit misstänktefonkiosk den regelbundet går för ringa. teleadressEnatt
misstänkteden inte innehar eller kan begagna hanantassom men som

kan förväntas ringa till får däremot inte avlyssnas eller övervakas. I
1988/89:124 45 uttalades det uppenbartatt attprop. s. var 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

emellertidmenade sådan utvidgning skulle öka riskenavsevärtatt en
helt ovidkommandeför skulle för avlyssning.utsättasatt personer

Departementschefen ville därför inte förorda någon ändring på denna
de fall där avlyssningenpunkt. I skall telefonnummer ärettavse som

tillgängligt för allmänheten eller, förutom den misstänkte, användsav
antal bör beslut hemligstörre teleavlyssningett ettav personer om

regel förenas inskränkandemed villkor Fitger, Rättegångsbalkensom
Del 27:37. 1995I års motiv prop. 1994/951227 22s. s.

följande.uttalades bl.a.

Förskjutningen från viss teleanläggning till viss teleadress föranleder
några ändringarinte det gäller vilket samband skallnär som

föreligga mellan den misstänkte och teleadressen. Personer ärsom
ovidkommande förhelt brottsutredningen måste givetvis, så långt

möjligt, skyddasdet från för integritetsintrång.är utsättasatt
begränsningGenom tvångsmedlen till viss teleadress går deten av

undvika mängd överskottsinformation vilketatt storatt tasen upp,
skulle kunna inträffa avlyssning avsåg mängdstorannars om en en

linjer knutna till växel hos företag. I sådana fall böretten om
möjligt identiñeringsmetod väljas, vilket följerävenen arman av
proportionalitetsprincipen. Ett tillstånd bör således, förut-när
sättningar föreligger, begränsas till viss anknytning elleren avse en

precisering till vissa telekommunikationer kan antasannan som
den misstänkte.beröra

Från tillämpningsområdet för hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning undantas telemeddelanden endast befordras inomsom

med hänsyntelenät till sin begränsade omfattning ochett som om-
ständigheterna i övrigt får mindre betydelse från allmänanses vara av
kommunikationssynpunkt 27 kap. 20 § andra stycket. Vad som avses

framgår förarbetena tillhärmed bestämmelsen 1994/952227prop.av
31.s.

mindreMed telenät betydelse för snabbtelefo-bl.a. systemav avses
porttelefoner, PC-nät och liknande utrustning inom eller intillner,

bostad hörselslingor för hörselskadade och internasamt systemen
Ävenför personsökning i form fasta installationer. internaav
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telekommunikationer på mindre arbetsplatser via PC-nät ocht.ex.
liknande utrustning telenätutgör mindre betydelse. Motsatsenav
gäller vanligtvis beträffande sådana telenät uppkoppladeär motsom
och används för kommunikation via allmänt tillgängliga telenät eller

företagsnät. Detsammastörre gäller fristående datorer ärsom
försedda med modem och datorer i små interna nätverkt.ex. som
via andra nätverk kommunicerar med varandra eller med t.ex.
elektroniska anslagstavlor, informationsdatabaser eller andra
informationssystem. Om telekommunikationen endast sker internt
inom slutet bör det krävasnätett omfattningnätet är störreatt av
för tvångsåtgärd skall få Detatt äga emellertid inteär baraen rum.
antalet anslutningar och den geografiska spridningen ärsom
avgörande. Frågan huruvida telenät skall mindreett anses vara av
betydelse eller inte måste utifrån samlad bedömningprövas en av

olikade omständigheter telenäts betydelse frånrör allmänettsom
kommunikationssynpunkt. Hur viss utrustning fungerar ochen
faktiskt används två viktigautgör omständigheter vid denna
prövning.

Enligt kap. första27 21 § stycket det påär ansökanrätten som av
åklagaren frågorprövar hemlig teleavlyssning och hemligom
teleövervakning. Bestämmelserna i rättegångsbalken inte åklagarenger
någon fatta interimistiskträtt beslut hemlig teleavlyssningatt ett om
eller hemlig teleövervakning jfr dock 5 § andra stycket lagen 1952:98
med särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmål och 28 §om
i lagen 1988:97 förfarandet hos kommunerna, förvaltnings-om
myndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara vilkam.m. ,behandlas nedan under avsnitt 2.8 respektive avsnitt 2.9. Rätten är
beslutför med lagfaren domare. Rättens beslut, enligt 30 kap.en som
12 § rättegångsbalken går i verkställighet, i likhet med andragenast är

tillståndsbesluträttens under förundersökningen beslut underett
rättegången. Ett sådant beslut får överklagas särskilt enligt 49 kap. §5

rättegångsbalken.6 Denna överklaga dock i praktikenrätt äratt av
föga värde eftersom den misstänkte saknar kännedom åtgärden.om
Om under förundersökningsstadieträtten avslagit framställning frånen
åklagaren beslutetär slutligt och kan överklagas enligt 49att anse som
kap. § första3 stycket rättegångsbalken. Bestämmelsen i kap.52 7 §
andra stycket rättegångsbalken påfordra den misstänkteattsynes
bereds tillfälle sig innan åklagarens överklagande kan bifallasatt yttra
jfr Fitger, Rättegångsbalken Del 27:40. Enligt 52 kap. 7 §s.
tredje stycket rättegångsbalken kan hovrätten dock bevilja åtgärden att
gälla tills vidare till dess hovrätten har avgjort målet slutligt.

27 kap. 21Av § andra stycket framgår tillstånd skall meddelasatt
gälla för viss tid och viss teleadress. Tiden får inte bestämmasatt
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nödvändigt och får intelängre överstigaän månad från dagen fören
beslutet.

kap. § tredjeI 27 21 stycket det i tillståndet skallsägs att anges om
får verkställas utanföråtgärden allmänt tillgängliga telenät.

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

omedelbart förstöras.förbudet,
kap. 23 § föreskrivs127 det inte finnslängre skäl för beslutatt om

hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning, åklagaren ellerom
skall omedelbart häva beslutet.rätten

Enligt kap.27 24 § första stycket skall upptagning elleren upp-
teckning gjorts vid hemlig teleavlyssning granskas möjligt.snarastsom

fårGranskningen endast utföras undersökningsledaren ellerrätten,av
åklagaren. Dessa har dock låta sakkunnig ellerrätt att en annan som
anlitas eller hörs under utredningen granska materialet.

kap. § andra stycket27 24 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-

åtalavslutats eller, väckts, målet därefteravgjorts slutligt. De skallom
förstöras.

förstaI 27 kap. 25 § stycket har lämnat tillståndsägs rättenatt, om
till hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning, de tekniska
hjälpmedel behövs för avlyssningen eller övervakningen fårsom an-
vändas. Bestämmelsen polisen de befogenheter behövs för attger som
polisen skall kunna verkställa domstolens beslut. befogenheterDessa

verkställigheteninnebär kan ske både hjälp traditionellmedatt av
avlyssningsutrustning för analoga telesystem och med hjälp deav

jämtehårdvaror dataprogram behövs för verkställigheten i andrasom
Bestämmelsen infördesfall. år på1993 prop. 1992/932200 förslag

Telelagsutredningen i betänkandet Telelag SOU 1992:70. Iav
betänkandet motiverades bestämmelsen enligt följande s. 346.

127 kap. rättegångsbalken efter den ändring redovisatsanges, som
inte uttryckligt har medverka vid verkställighetenattovan, vem som

där avsedda tvångsmedel Televerket nänmdes tidigare ut-av
tryckligen i lagtexten. Om det blir fråga ålägga enskildaatt attom
medverka till verkställighet, krävs enligt 8 kap. 3 § regerings-en
formen sådana åligganden meddelas lag. En bestämmelseatt genom
behövs därför i rättegångsbalken erforderlig utrustning fårattom
anslutas, underhållas och återtas Bestämmelsen ändrades år 1995
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prop. 1994/95:227 då orden "anslutas, underhållas och återtas
ordet "användasersattes Härav följer således skyldighet förav en

enskilda biträda och lämna tillträde föratt polisen. denI mån det
visar sig erforderligt kan verkställighetsföreskrifter till sådanen
bestämmelse meddelas med stöd 8 kap. 13 § regeringsformen,av
jfr dock 2 kap. 6 och 12 §§ regeringsformen.

Det min bedömningär de befordringsföretag, vilkasatt an-
läggningar i första hand kommer behöva utnyttjas i sambandatt
med avlyssning eller övervakning kommer medverka tillatt att
åtgärderna kan verkställas i den utsträckning det behövs.som
Kravet på sekretess det knappastgör kan bli aktuelltatt att genom-
föra avlyssning det i enskilt fall bedöms tveksamtetten om om
åtgärden kan hållas hemlig. Det kan gälla exempelvis tvångs-om
medlet riktar sig någon förfogar denmot över anläggning isom
vilken avlyssningsutmstningen skall kopplas in. Om verkställigheten
hindras kan i vissa situationer bestämmelserna i 17 kap. brotts-
balken brott allmän verksamhet blimot tillämpliga.om m.m.
Någon ytterligare reglering för verkställighetenatt garantera av
tvångsmedelsanvändningen torde bakgrund det sagda intemot av nu
behövas.

I 1992/93:2OO telelag och förändrad verksamhetsfonnprop. om en en
för Televerket, berördes bestämmelsen inte Departe-närmare.m.m.
mentschefen uttalade dock s. 261, vad remissinstansernasom svar
framfört i fråga verkställighetsregler, han, med tanke på denattom
fortsatta beredningen Datastraffrättsutredningens betänkande, ansågav

"Telelagsutredningens förslag i detta hänseendeatt för närvarande är
tillräckligt".

Bestämmelsens innebördnärmare berördes iäven prop.
1994/95 :227 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Data-
straffrättsutredningen hade i betänkandet Information och den nya.
Informationsteknologin straff- och processrättsliga frågor SOUm.m.-
1992:110 andra stycke i 27 kap. 25ett § rättegångsbalkensom
föreslagit lagreglering rätten använda tvång tillträde förnäratten av
verkställighet Utredningenvägras. hade vidare föreslagit särskilden
bestämmelse medverkan från tredje vid verkställighetenom man av
tvångsmedel. Vid remissbehandlingen Datastraffrättsutredningensav
betänkande frågor verkställighet påtogs teleområdet endastom upp av
två remissinstanser, vilka i huvudsak invände den föreslagnaatt
regleringen inte klargjorde bestämmer anslutningenvem som var av
avlyssningsutrustning får ske och våld får användas. Frånom
remissinstanserna framfördes vidare blandade synpunkter på ut-
redningens förslag till bestämmelse aktiv medverkan från tredjeen om

SOU3 1998:46



Gällande66 SOU 1998:46rätt

vid verkställigheten tvångsmedel. I 1994/95:227 29man av prop. s.
uttalade regeringen bl.a. följande.

Frågan vilka befogenheter kan härledas beslutettom som ur om
tvångsmedel diskuteratshar i olika sammanhang. Riksdagens
justitieutskott har i denna fråga anledningmed motionav en om
befogenheten med någon för blodprov uttalat bl.a. detatt ta att av

lagstadgad bruka tvångsmedel i åtskilliga fall måsterätt att etten
befogenhetfölja också vidta visst åtgärderingrepp eller andraatten
nödvändiga för bruka tvångsmedlet inte skallär rättenatt attsom

ändamålslös bet.bli l983/84:JuU27 ligger40. Det i sakenss.
användandet tvångsmedel kan innebära visst intrångattnatur ettav

vad följer själva tvångsmedlet och detta fårutöver attsom av
godtas. Lika självklart utomstående kan drabbasär ävenatt av
effekterna tvångsmedel jfr 1994:131 269.SOUettav s.

verkställighetsfrâgorDe aktualiseras torde i praktiken kunnasom
lösas inom för de befogenheter följer redan före-ramen som av
liggande reglering. Inte heller frågan tredje medverkanom mans
torde vid den praktiska tillämpningen ha vållat några särskilda
svårigheter. fall börI dessa frågor, kan bli aktuella vid allvart som
tvångsmedelsanvändning, behandlas i sammanhangstörre änett

för tvångsmedleninom teleornrådet. Någon särskildramen
reglering dessa frågor föreslås lagstiftnings-därför inte i dettaav
ärende.

27 kap. 25 § andra stycket innehåller hänvisning till telelagenen
det där finns1993:597 bestämmelser hemlig teleav-attom om

lyssning och hemlig teleövervakning gäller för den harsom som
tillstånd driva televerksarnhet. Hänvisningen syftar 14 a§att

innebärtelelagen, de teleoperatörer tillhandahållerattsom som
mobiltelefonitjänster, mobila teleförbindelserteletjänster eller fasta och
vilkas verksamhet betydande omfattning, skall för derasär attav svara

uppbyggda och utformade sådant tvångs-telesystem är sättett att
teleornrådet alltidmedlen kan verkställas.

Parlamentarisk kontroll

parlamentarisk kontroll tillämpningen reglerna hemligEn över av om
hemligteleavlyssning och teleövervakning riksdagen påutövas av
uppgiftergrundval årliga från regeringen. parlamentariskaDenav

omfattarkontrollen användningen hemlig kameraövervakningäven av
frånavsnitt 2.7.2. Regeringen får sina uppgifter tillämpningense om

Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen, vilka regeringen har
uppdragit skapa rapporteringsrutiner och gångatt attgemensamma en
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årligen till regeringen lämna redovisning för använd-en gemensam
ningen hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemligav
kameraövervakning under föregående år. Den redovisningen,senaste

år 1996, gjordes i regeringens skrivelse 1997/98:26, bet.som avser
1997/98:JuU10, rskr. 1997/98:148. Av denna redovisning och av
regeringens skrivelse 1996/97:57 framgår bl.a. följande.

Hemlig teleavlyssning

När det gäller förundersökningar avseende narkotikabrottgrovt
meddelade domstolarna under år 1996 tillstånd avlyssna kommuni-att
kation till eller från telefonapparater eller andra teleanläggningar som
innehafts eller använts sammanlagt 306 misstänkta Somav personer.
jämförelse redovisas i skrivelsen antalet fall under åren 1969-1995:
1969 28, 1970 39, 1971 44, 1972 34, 1973 46, 1974 44,
1975 42, 1976 64, 1977 122, 1978 102, 1979 147, 1980
220, 1981 277, 1982 313, 1983 418, 1984 414, 1985 233,
1986 213, 1987 205, 1988 210, 1989 214, 1990 214, 1991
243, 1992 258, 1993 261, 1994 309 och 1995 333. När det
gäller andra brott enligt rättegångsbalken kan grunda rättgrova som
till hemlig teleavlyssning sådan ha i 91 fall underanvänts åruppges
1996. Det har gällt förundersökningar huvudsakligen rörande mord
eller försök, förberedelse och anstiftan till mord, rån ellergrovt
medhjälp, försök och förberedelse till detta brott, mordbrand, grov
allmänfarlig ödeläggelse och förberedelse till hot lagligväpnat mot
ordning. Antalet fall de föregående årennärmast följande. 1983var
17, 1984 13, 1985 6, 1986 15, 1987 15, 1988 15, 1989
24, 1990 13, 1991 31, 1992 61, 1993 84, 1994 81 och 1995
83.

Den genomsnittliga avlyssningstiden år 1996 knappt 47 dagar.var
Motsvarande siffror för tidigare år i antalet dagar 1985 60, 1986var
53, 1987 54, 1988 48, 1989 44, 1990 46, 1991 44, 1992
47, 1993 43, 1994 43 och 1995 50. Avlyssningstiden varierar
dock kraftigt. Under år 1996 förekom fall där avlyssningstiden bara
pågick i dag, medan den längsta tiden månader7 och 23 dagar.en var

regeringensAv skrivelse framgår vidare avlyssningen haftatt
betydelse för förundersökningen frågai den misstänkte i knappt 49om

fallen år 1996, vilket kan jämföras med drygtprocent 51av procent
fallen år 1995, knappt 52 fallen 1994, drygt 56procentav procentav

1993, 47 1992, 48 1991, 47 1990,procent 51procent procent procent
1989, 44 1988, 68 1987, 64 1986 respektiveprocent procent procent
77 1985. Avlyssningen har under år 1996 inteprocent någotgett
resultat i fråga den misstänkte i drygt 34 fallen ochprocentom av
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avlyssningen har avbrutits med kvarstående misstanke i knappt 17
fallen.procent av

Under år 1996 förekom inte något fall där ansökan hemligen om
teleavlyssning lämnades bifall domstolen eller där Riks-utan av
polisstyrelsen vid sin förhandsprövning, sedan år 1994 fullgörssom
på intendentnivå, lämnade negativt besked.ett

kanDet detäven under år 1995 förekomnämnas fyra fall däratt en
ansökan hemlig teleavlyssning lämnades bifall domstolenutanom av
eller där Rikspolisstyrelsen vid sin förhandsprövning lämnade negativt
besked. Detta kan jämföras med framdet år 1993 inte läratt t.o.m.

förkommit något fallha där domstol lämnat ansökan hemligen om
Ärteleavlyssning bifall. 1994 inträffade i fall domstolutan ett att en

länmade ansökan hemlig teleavlyssning bifall.utanen om

teleövervakningHemlig

årUnder 1996 lämnades tillstånd i fall99 till hemlig teleövervakning.
ÖvrigaavsågAv dessa 70 fall narkotikabrott. fall avsåg mord,

förberedelse och anstiftan till detta brott, stöld, häleri,grovtgrov
rån, bedrägeri, bokföringsbrott ochgrovt grovt grovt grov varu-

smuggling. Under år 1995 lämnades 44 tillstånd, 33 avsågvarav
Övriganarkotikabrott. fall avsåg rån, medhjälp/försök tillgrovt grovt

rån, bedrägeri, stöld, mutbrott och förberedelse tillgrovt grovtgrov
mord/människorov. Under år 1994 lämnades 68 tillstånd, fall62varav

Övrigaavsåg narkotikabrott. fall avsåg stöld, häleri ochgrovtgrov
stämpling till rån. Under år 1993 lämnades 60 tillstånd,grovt varav

avsågfall narkotikabrott, fall54 3 mord och fall andra brott.3
genomsnittliga tiden för teleövervakningDen under år 1996 var

dagar.knappt 44 Motsvarande siffra för år dagar, år1995 49 förvar
19931994 knappt 45 dagar och för år knappt 35 dagar. Tiderna för

teleövervakning under år 1996 varierar 16mellan dagar och knappt tio
månader.

Teleövervakningen har haft betydelse för förundersökningen i fråga
Övervakningenmisstänkte iden drygt 33 fallen. harprocentom av

något resultatinte i knappt 58 fallen och de fall därgett procent av
åtgärden har avbrutits med kvarvarande brottsmisstanke utgjorde drygt

Motsvarande för9 år 1995 52, 25 och 23,procent. procentsatser var
för år 1994 de 28, 44 och 28 och för år 1993 35, och10 55.var

ärende under âr 1996 lämnadeI tingsrätt ansökanett en en om
tillstånd till hemlig teleövervakning bifall. Ansökningen biföllsutan av

efter överklagande.hovrätten Det förekom inte något fall där
Rikspolisstyrelsen vid sin förhandsprövning lämnade negativt besked.

vidareDet kan det inte under år 1995 förekom något fallnämnas att
domstol lämnadedär ansökan hemlig teleövervakning utanen en om
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bifall och inte heller något fall där Rikspolisstyrelsen vid förhands-
prövning lärrmade negativt besked. 1994Ar avslogs domstolav en
ansökan hemlig teleövervakning.om

2.6 Andra möjligheter hämta in informationatt

telemeddelandenom

2.6. Sekretesslagen1

finns i sekretesslagenDet bestämmelser sekretess gäller förom som
myndigheter driver televerksamhet.som

I 9 kap. 8 § andra stycket sekretesslagen föreskrivs sekretessatt
gäller hos myndighet driver televerksamhet för uppgift angårsom som
särskilt telefonsamtal eller telemeddelande. Sekretessen i dennaannat
bestämmelse inte begränsadär något skaderekvisit ärutangenom
absolut. Sådan uppgift får dock lämnas till den har deltagit isom
telemeddelandet eller dess avsändare ellerär ellermottagareannars

innehar har för telemeddelandet,använts inteapparatsom som om
sekretess följer någon bestämmelse. Den sekretessbe-av annan
stämmelse åsyftas 5 kap.är 1 reglerasDär sekretessen tillsom
skydd för det allmännas brottsförebyggande och brottsbeivrande
verksamhet.

Sekretessen i övrigt inom allmän samfärdsel regleras i 9 kap. 8 §
tredje stycket sekretesslagen. Där sekretess gäller för uppgiftattanges

angår enskilds förbindelse med samfärdselverksarnheten ochsom som
inte i första andraeller stycket. Sekretessen begränsasavses ettgenom

skaderekvisit, dvs. sekretessomvänt gäller det inte står klart attom
uppgiften kan röjas den enskilde lider skada ellerutan att men.
Enskildas telefonnummer har begärts hemliga omfattas dennasom av
bestärrnnelse.

Meddelarfrihet gäller enligt kap.16 1 § sekretesslagen inte för
uppgifter omfattas sekretess enligt kap.9 8 § andra stycket.som av

Sekretess hindrar inte uppgift angår misstanke brottatt som om
lämnas till åklagannyndighet, polismyndighet eller myndighetannan

har ingripa brottet, fängelse föreskrivet för brottetatt mot ärsom om
och detta kan föranleda påföljd böter 14 kap. 2 §antas änannan
fjärde stycket sekretesslagen. För uppgift omfattas sekretesssom av
enligt bl.a. 9 kap. 8 § andra stycket sekretesslagen gäller detta dock
endast såvitt angår misstanke brott för vilket inte föreskrivetärom
lindrigare straff fängelse iän tvâ år kap.14 2§ femte stycket
sekretesslagen. De uppgifter torde enligt Telelagsutred-som avses
ningen såväl innehållet i telemeddelande ochett närvara t.ex.som
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mellan vilka abonnemang telemeddelande har utväxlatsett SOUsom
1992:70 328 och 1992/932200 311.s. prop. s.

Frågan förutsättningarna för lämna uppgift uppfylldaatt ärutom en
inom eller denprövas utlänmande myndigheten.av

2.6.2 Telelagen

I telelagen 1993:597 fims bestämmelser tystnadsplikt i enskildom
televerksamhet. Den i televerksamhet har fått del eller tillgångsom av
till uppgift teleabonnemang, innehållet i telemeddelande ellerettom

uppgift angår särskilt telemeddelande får inte obehö-ettannan som
rigen föra vidare eller utnyttja det han fått del eller tillgång tillav
25 § första stycket. Tystnadsplikten gäller för uppgiftäven som
hänför sig till angelägenhet användning hemlig teleav-som avser av
lyssning eller hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 18 eller 19 §
rättegångsbalken 26 §.

På begäran åklagannyndighet, polismyndighet eller någonav amian
myndighet har ingripa brott skall emellertid denatt mot ettsom som
driver televerksamhet och därvid har fått del eller tillgång tillav
uppgift i 25 § första stycket lämna uppgift angårsom avses som
misstanke brott. Denna uppgiftsskyldighet gäller dock inte i någotom
fall beträffande innehållet i telemeddelande. De brottsutredandeett
myndigheternas behov i detta hänseende tillgodosettsägs vara genom
bestämmelserna i främst rättegångsbalken hemlig teleavlyssningom
prop. 1992/932200 311. Uppgift teleabonnemang nanm, titel,s. om
adress och telefonnummer etc. skall lämnas fängelse före-ärom
skrivet för brottet och detta enligt myndighetens bedömning kan föran-
leda påföljd böter. Vidareän skall uppgift angårannan ettannan som
särskilt telemeddelande innehållet i meddelandet lämnasän det förom
brottet inte föreskrivet lindrigareär straff fängelse i två år.än Allt
enligt 27 § telelagen.

tystnadspliktDen regleras i 25 § första stycket telelagen gällersom
inte förhållandei till den tagit del i utväxlingen telemed-ettsom av
delande eller på har eller tagit sådantsätt säntannat emot ettsom
meddelande. Tystnadsplikten angående innehållet iänannat ett
telemeddelande gäller inte heller i förhållande till innehavare ettav
abonnemang för telemeddelande.använts Detta följer 25 §ettsom av
andra stycket telelagen. Däremot finns det inte någon motsvarande
skyldighet för den driver televerksamhet lämna dessaatt utsom
uppgifter. Den enskilde kan alltså inte kräva få del uppgifterna.att av

Meddelarfrihet gäller enligt 16 kap. 1 § sekretesslagen inte för
uppgifter omfattas tystnadsplikt enligt 25 § första stycketsom av
annat uppgift teleabonnemangän och 26 § telelagen.om



SOU 1998:46 Gällande 71rätt

2.6.3 Rättegångsbalken

I praxis har andra regler iäven rättegångsbalken deän ut-som
tryckligen hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakningavser

för tillgång tillanvänts uppgifter telemeddelande.att ettge om
Användningen hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakningav
förutsätter bl.a. någon skäligenär misstänkt för brott. Någotatt sådant
krav ställs inte i telelagen i många fall innebär telelagensupp men

påkrav brottsmisstanken skall gälla brott för vilketatt inteett är
föreskrivet lindrigare straff fängelse i två år,än de brottsutredandeatt
myndigheterna inte kan åberopa telelagens regler för få tillgång tillatt
uppgifterna. stället förekommerI det de brottsutredande myndig-att
heterna bereder sig tillgång till uppgifterna med hjälp reglernaav om
husrannsakan och beslag i 27 och 28 kap. rättegångsbalken eller

utverka editionsföreläggande enligt 38 kap. 4 §att rättegångs-genom
balken. Rättspraxis på denna punkt emellertid f.n. i hög grad oklar.är

ÖhovrättSvea har i beslut den 2 november 1995, mål 4307/95,ett
förordnat husrannsakan hos mobilteleföretag för säkraett attom
information fanns där expedierade telemeddelanden. Sammasom om

Öhovrätt har i beslut den 10 januari 1997, mål 4105/96,ett ansett att
husrannsakan inte bör medges för efterforska uppgifteratt om
telemeddelanden vad kanutöver ske inom för uppgifts-som ramen
plikten enligt telelagen och reglerna i 27 kap. rättegångsbalken om
teleövervakning. Slutligen har Svea ihovrätt beslut den 29 majett

ÖÄ1241/97,1997, mål förordnat husrannsakan hos mobiltele-om
förföretag säkra information farms där angående nyttjandetatt som av

vissa teleabonnemang. sistnänmdaI det beslutet uttalade hovrätten i
sina skäl bl.a. bestämmelserna i telelagen inte kan uppfattasatt som

begränsning i rättegångsbalkens regler användning tvångs-en om av
medel m.m.

Beslag får läggas på föremål skäligen kan ha betydelseantassom
för utredning brott det uppställs krav på brottet skallutan att attom

svårhet.viss För husrannsakan krävs däremot misstankevara av om
brott på vilket fängelse kan följa. båda fallen gäller enligtI den s.k.
proportionalitetsprincipen skälen för åtgärden skall detuppvägaatt
intrång eller i övrigt åtgärden innebär för den misstänktemen som
eller något motstående intresse.annat

För editionsföreläggande skall kunna utfärdas krävs denatt ett att
föreläggandet riktar sig skyldig förete skriftligärmot attsom en

handling bevis. Huvudregeln den innehar skriftligär attsom som en
handling kan ha betydelse bevis skyldig företeärantas attsom som
den. Det uppställs alltså inte krav på det, det gällernäratt en
brottsmisstanke, skall sig brott viss svårhet.röra om av



Gällande72 rätt SOU 1998:46

Användningen instituten husrannsakan och beslag eller editions-av
föreläggande för få tillgång till uppgifter telemeddelanden haratt om
kritiserats Justitieombudsmarmen JO i beslut den 18 novemberettav

JO:s ämbetsberättelse1996 1997/98 ff..47 Med hänvisning bl.a.s.
till artikel 8 i Europakonventionen JO där uttryck för uppfatt-ger
ningen starka skäl talar för rättegångsbalkens regler edition,att att om
husrannsakan och beslag inte skall tillämpliga detnär äranses vara

inhämtafråga uppgifter telemeddelanden dennaatt utan attom om
fråga i stället reglerad uteslutande iär bestämmelserna hemligom
teleövervakning och i telelagens och sekretesslagens regler om

sådanautlämnande uppgifter till bl.a. åklagare och polis.av

Hemlig2.7 kameraövervakning

Inledning2.7.1

Bestämmelser hemlig kameraövervakning finns dels i lagenom
1995:1506 hemlig kameraövervakning, idels lagen 1952:98om
med särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmål, dels iom
lagen 1988:97 förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndig-om
heterna och domstolarna under krig eller krigsfara Vidare kanm.m.
polisen och andra i viss utsträckning använda sig dolda övervak-av
ningskameror med stöd lagen 1990:484 övervaknings-även av om
kameror I förevarande avsnitt lämnas redogörelse för lagenm.m. en

hemlig kameraövervakning avsnitt för lagen2.7.2, övervak-om om
ningskameror i relevanta delar avsnitt 2.7.3 för det behovsamtm.m.

ändringar i lagen hemlig kameraövervakning iav om angavssom
1995/96:85 hemlig kameraövervakning avsnitt 2.7.4. Närprop. om

gäller hemligdet kameraövervakning stödmed 1952 års lag ellerav
med stöd 1988 års lag, hänvisas till avsnitt 2.8 respektive avsnittav
2.9.

Lagen 1995:2.7.2 1506 hemlig kameraövervakningom

februari 1996 trädde lagenDen l 1995:1506 hemlig kamera-om
Övervakning i kraft prop. 1995/96:85, bet. 1995/96:JuU11, rskr.

Härigenom1995/96: 125. infördes straffprocessuellt tvångsme-ett nytt
del innebär polisen under förutsättningarvissa har möjlighetattsom

bedriva spaning använda dolda fjärrmanöv-att mot attpersoner genom
rerade övervakningskameror. Reglerna ansluter till bestämmelser-nära

hemlig teleavlyssning. Till för lagstiftningen låggrundna om
betänkandet Polisens användning övervakningskameror vidav
förundersökning SOU 1995:66.
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Enligt I § innebär hemlig kameraövervakning fjärrstyrda TV-att
kameror, andra optisk-elektroniska instrument eller därmed jämförbara

förutrustningar används optisk personövervakning vid förundersök-
ning i brottmål, upplysning övervakningen lämnas.utan att om

Med benämningen hemlig kameraövervakning markeras lagenatt
övervakningskameror1990:484 i princip inte tillämpligärom m.m.

på denna kameraanvändning. framgårSom avsnitt 2.7.3 kantyp av av
övervakningskamerordolda i vissa situationer likväl användas med

stöd lagen övervakningskameror de skulleävenav om m.m., om
främja pågående förundersökning.en

Den tekniska omfattas lagen, TV-kameror, andraapparatur som av
optisk-elektroniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar,

med den legaldefinition begreppet övervaknings-överensstämmer av
finns ikamera § första1 stycket övervakningskamerorlagensom om

jfr 1989/90: 19l övervakningskameror 39 ff.. Medm.m. prop. om s.
optisk alla registreringar kan ske med instrumenttermen avses som

elektromagnetiskainom det våglängdsspektret för optisk strålning.
Under beteckningen optisk faller därmed den insamling informationav

kan ske på såväl optisk-elektronisk fotokemisk Medväg.som som
uttrycket elektronisk förstås förmedlingen bilderna, visningenatt av

bilderna på till instrumentet anknuten monitor eller lagringenav en av
de bilderna sker elektronisk påverkan. Däremotupptagna genom
saknar det betydelse andra funktioner hos instrumentet påstyrsom
elektronisk Detta innebär exempelvis s.k. fiberoptiska kikareväg. att

filmkamerorliksom stillbilds- och optisk-elektroniskaär att anse som
bildupptagningeninstrument, direkt förmedlas vidare tillom en

bildskärm lagraselektronisk eller ipå videoband, datarninne eller på
medium.något elektroniskt Det vanligast förekommande optisk-annat

elektroniska instrumentet fortfarande TV-kameran, varför dennaär
videokamerasärskilt Begreppet och TV-kamera harnärrms. samma

innebörd. Med uttrycket "därmed jämförbara utrustningar" avses
instrument kan utnyttja sådan elektromagnetisk strålningsom som

och radiofrekvent strålning. fysikalisk meningI brukar interöntgen
sådan utrustning hänföras till det elektromagnetiska våglängdsområdet

optisk strålning, dvs.för ultraviolett strålning ljus- infrarödochsamt
strålning.

likhet med lagenI övervakningskameror omfattar lagenom m.m.
hemlig kameraövervakning kameror förendast användsom som

personövervakning och inte på platsen. frågaImanövrerassom om
instrument gäller det inte skallmanövrerasättet manövrerasatt ett att

på den plats där det finns. Med uttrycket i dettamanövreras menas
sammanhang fortlöpande hantering instrumentet. någonAtten mera av

instrumentet funktioni innebär inte det i densätter manövrerasatt
mening här Att instrumentet fungerar med inbyggdsom avses.



74 Gällande rätt SOU 1998:46

automatik innebär inte heller det jfratt manövreras prop.
1989/90:119 40. Det sagda innebär alltså det står polisen fritts. att

använda s.k. handmanövrerade kameror,att antingen de dolda ellerär
inte. Det bör dock framhållas det inte finns något positivtatt lagstöd
för sådan åtgärd. För personövervakning skallatt föreliggaen anses
fordras användningen identifieringengöratt möjlig. Medav personer
detta inte bara direkt kan kännas igenattavses en person attgenom

Ävenansiktet tydligt. sådana omständigheter utmärkandesyns som
klädsel, speciella kroppsrörelser eller särskild kroppskonstitution kan
möjliggöra identifiering. För möjligheten till identifieringatt skall

föreligga krävs sålunda sådana kännetecken kan iakttasattanses som
gör osäkerhetstörre kan skilja deatt utan iakttasman personer som
från andra Vid bedömningen identifieringpersoner. av om av personer
kan ske måste utgå från de för utrustningenman mest gynnsamma
förhållandena. Därvid kommer den bästa bildupplösningen, kansom
nås på bestämt avstånd mellan kameraobjektivetett och den över-
vakade avgörande för skallattpersonen, vara om personen anses vara
identifierbar. Om på detta avstånd inte kan ansikteman se personens
eller andra kännetecken, möjligheternaär till identifiering såen pass
beskurna personövervakning inte kanatt föreligga. Det böranses
emellertid påpekas identifiering i sådana fall kanatt möjlig,en vara

bilden kan korrigeras med hjälp bildbehandlingsapparatur såom attav
vissa detaljer eller kännetecken framträder. Andraav personen
faktorer kan också ha betydelse för identifiering kan ske.om en
Exempelvis ökar möjligheterna till identifiering, bild i färg.ärom en

gällerDetta också för bilder medger rörelser kanattsom en persons
eller analyseras på någotmätas jfrsätt 1989/90:119annat prop. s.

40.
bör framhållasDet lagen endast tillämplig på optiskatt är person-

övervakning. Lagen omfattar således inte ljudupptagriing.
Till skillnad från vad gäller enligt lagen övervaknings-som om

kameror tillstånd tillär hemlig kameraövervakningett alltidm.m.
förenad med behandlarätt och bevara bilder.atten

I 2 § de grundläggande förutsättningarna för hemliganges att
kameraövervakning skall få användas. Tvångsmedlet får enligt
bestämmelsen användas endast vid brott för vilket inte föreskrivetär
lindrigare straff fängelse iän två år eller försök, förberedelse eller
stämpling till sådant brott, sådan gärning belagd medär straff.om
Tvångsmedlet kan dock användas vid vissaäven andra brott, vilket
följer lagen l952:98 med särskilda bestämmelser tvångsmedelav om
i vissa brottmål se avsnitt 2.8. Hemlig kameraövervakning får vidare
användas endast förundersökning har inletts.om en

I 3 § ytterligare förutsättningar för hemlig kameraövervak-anges att
ning skall kunna användas. förstaAv stycket följer någon måsteatt
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skäligen misstänkt för brottet. Vidare i paragrafenvara attanges
åtgärden måste synnerlig förvikt utredningen. Innebördenvara av
härav har behandlats i avsnitt 2.5.2. Enligt vad uttalades isom prop.
1995/96:85 s. 29 f. bör departementschefens uttalande i proposi-
tionen vissa tvångsmedelsfrågor prop. 1988/89: 124 44 f. i alltom s.
väsentligt kunna vägledande för hur uttrycket synnerlig vikt förvara
utredningen bör uppfattas vid prövning ärenden hemligav om
kameraövervakning. Regeringen tillade i l995/96:85 s. 29 attprop.
övervakning med dolda övervakningskameror också bör kunna ske i
de fall andra spaningsmetoder skulle förenade med riskerstoravara
för den för uppdraget avdelade personalen. förstaI stycket har också
den proportionalitetsprincip gäller för övriga tvångsmedel enligtsom
rättegångsbalken kommit till uttryck, dvs. skälen för åtgärden skallatt

det intrång elleruppväga i övrigt åtgärden innebär för denmen som
misstänkte föreller något motstående intresse. I andra stycketannat

användningen hemlig kameraövervakningatt begränsad tilläranges av
viss, särskilt angiven, plats. Det måste plats där den miss-vara en
tänkte kan komma uppehålla sig. I detta ligger detantas måsteatt att
finnas direkt koppling mellan den misstänkte och den platsen som
skall övervakas, vilket emellertid inte innebär den misstänkteatt
ständigt måste finnas med i bild. Det måste dock kunna hanantas att

i fall vid något tillfälle besöker den platsvart skall övervakas.som- -
Det kan sig flera olikaröra platser och det inget hindrarärom som

antalet platser utökas dornstolsbeslut.att Huruvidagenom nya
övervakningen i det enskilda fallet kan godtagbar skallanses vara
bedömas utifrån proportionalitetsavvägning. Vissa begränsningaren
följer dock 4 kap. brottsbalken brott frihet och frid. Attmotav om

in i någons hem förtränga där doldt.ex. övervaknings-att montera en
kamera således förbjudet.är En sak sådanaär ochatt utrymmenannan
platser kan bevakas så länge kameran placeras på något ställe.annat
Vidare privatpersonär oförhindrad frivilligt upplåtat.ex. sinatten
bostad eller trädgård för polisen där skall övervak-att montera en
ningskamera och övervaka någon jfr 1995/96:85 31annan prop. s.
och 39.

Av 4 första§ stycket följer det frågorär rätten prövaratt som om
Åklagarenhemlig kameraövervakning på ansökan åklagaren. saknarav

möjlighet fatta interimistiska beslut såvida det inteatt frågaär om
brott enligt års1952 tvångsmedelslag eller tillämpning 28 § i lagenav
1988 97 förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheternaom:
och domstolarna under krig eller krigsfara se avsnitt 2.8m.m.
respektive avsnitt 2.9. Vidare i första stycket de allmännaattanges
bestämmelserna i 19 kap. i rättegångsbalken laga domstol iom
brottmål skall tillämpas. Enligt andra stycket skall i sitt besluträtten

vilken eller vilka platser får övervakas och hur längeange över-som
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vakningen får pågå. Tiden får inte bestämmas längre nödvändigtän
får aldrigoch lämna tillstånd förrätten längre tid månad.än Omen

längredet krävs övervakning får åklagaren ansöka och rättennytt
får då självständig prövninggöra det finns förutsättningaren ny om
för fatta beslut tillåta tvångsmedlet eller inte. Påettatt att sättsamma

gäller vid omprövning andra tvångsmedel, häktning,t.ex.som av
ligger det enligt förarbetena prop. 1995/96:85 40 i sakens naturs.

domstolens prövning bör bli striktare längre tid förflyteratt som
undersökningen förs framåt.utan att

Enligt skall åklagaren5 § eller omedelbart häva besluträtten ett om
hemlig kameraövervakning, det inte längre finns skäl för åtgärden.om
Bestämmelsen innebär åklagaren och har kontinuerligträttenatt ett

Ävenför tvångsmedelsanvändningen. löpandeunder tillstånds-ansvar
tid skall åklagaren och framkommerdet förut-rätten attagera om
sättningarna för beslutet har fallit bort. Endera skall då häva beslutet.
Polisen skyldig hålla åklagarenär underrättad omständigheteratt om

har betydelse för beslutet skall hävas. Om åklagaren har hävtsom om
beslut bör domstolen underrättas härom. Domstolen bör givetvisett

underrätta åklagaren det har hävt beslutetär prop.rättenom som
1995/96:85 40.s.

Enligt 6 § kan beslut hemlig kameraövervakning överklagasett om
på gäller för övriga tvångsmedelsätt i 25-28 kap.samma som
rättegångsbalken.

§ första stycket föreskrivsI 7 upptagning har gjorts vidatt en som
hemlig kameraövervakning skall granskas möjligt och isnarast att
fråga sådan granskning 27 kap. första12 § stycket rättegångs-om
balken skall tillämpas. Granskningen skall alltså enligt bestämmelsen
ske så fort möjligt och skall sedan ske kontinuerligt undersom
utredningen. kretsenAtt dem får granska materialet ärav som
begränsad framgår hänvisningen till rättegångsbalken. Gransk-av
ningen därmed i princip förbehållen åklagarenär ellerrätten,
undersökningsledaren, anlitas för eller hörs iävenmen annan som
utredningen kan tillfälle bildmaterialet.granska Andra stycketattges
innehåller regel bevarande bildmaterial. Upptagningaren om av som

frånsaknar betydelse utredningssynpunkt skall förstöras omedelbart
efter det de har granskats. Upptagningar skall, i de delar de äratt av
betydelse från utredningssynpunkt, bevaras till dess förundersökningen
har lagts ned eller avslutats eller, åtal väckts, målet avgjortsharom
slutligt. skall därefterDe omedelbart förstöras.

I enlighet med riksdagens önskemål 1995/96:JuU11,bet. rskr.
1995/96: 125 skall regeringen årligen redovisa hur de brottsutredande
myndigheterna tillämpat det tvångsmedlet hemlig kameraövervak-nya
ning. Redovisningen omfattar dock inte den tvångsmedelsanvändning

hänför sig till de brott 1952 års tvångsmedelslag.isom som avses
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iEnligt vad uttalades 1995/96:85 37 bör uppgiftersom prop. s.
lämnas bl.a. antalet ärenden meddelade tillstånd,och vilka brottom

varit fråga vilka tillståndstider förekommit,det har hur längeom, som
tvångsmedelsanvändningen i det enskilda fallet faktiskt harrent
förekommit, i vilken utsträckning hemlig kameraövervakning harsom

ändamålfyllt bör belysas i vilken omfattningavsett samt personer som
ovidkommande för brottsutredning har drabbats tvångsmedlet.är en av

den RiksåklagarenRegeringen har 13 1997 uppdragit ochmars
Rikspolisstyrelsen skapa rapporteringsrutiner ochatt attgemensamma

årligen till regeringengång lämna redogörelse förgemensamen en
användningen hemlig kameraövervakning enligt lagen hemligav om
kameraövervakning.

första redovisningen, år 1996 elva månader,Den som avser
gjordes i regeringens skrivelse 1997/98:26, bet 1997/98:JuU10, rskr.

År1997/98:148. Av redovisningen framgår bl.a. följande. 1996
tillstånd till hemlig fall.länmades kameraövervakning i 40 Av dessa

Övriga fall avsåg försökavsåg 30 fall narkotikabrott. ochgrovt
mord, rån förberedelse och medhjälpanstiftan till eller försök,grovt

mordbrand lagligbrott, förberedelse till hottill detta väpnatsamt mot
ordning.

genomsnittliga tiden för kameraövervakning under denhemligDen
Tiden varierar i detid redovisningen drygt 32 dagar.avser var

från till månader 4 dagar.enskilda fallen 3 dagar och5
skrivelse framgår den hemliga kamera-regeringens vidareAv att

i frågaövervakningen haft betydelse för förundersökningen denom
Övervakningenfallen. har inte någotmisstänkte i 47,5 procent gettav

fallen fall där åtgärden har avbrutitsi och deresultat 27,5 procent av
brottsmisstanke utgjorde 25med kvarvarande procent.

1996 förekom inte något fall där domstol lämnadeUnder år en en
hemlig kameraövervakning bifall och inte helleransökan utanom

Rikspolisstyrelsen sin förhandsprövning lämnadenågot fall där vid
negativt besked.

hemlig gäller till utgången årkameraövervakningLagen avom
1996/97:26, bet. 1996/97:JuU5, rskr. 1996/97:40, SFS1998 prop.

1996:1286.

övervakningskameror1990:4842.7.3 Lagen m.m.om

redogörelse förmed förevarande avsnitt inte lämnaAvsikten är att en
redovisa underövervakningskameror endastlagen utan attm.m.om

omständigheter polisen kan använda sig doldavilka och andra över-av
övervakningskamerormed stödvakningskameror lagen m.m.av om

kameraövervakningfebruari 1996, då hemligden lagenFöre 1 om
omfattades i princip all polisiär användningträdde i kraft, av



78 Gällande rätt SOU 1998:46

övervakningskameror lagen övervakningskameror vilketav om m.m. ,innebar den lagens krav på tillståndatt och upplysningsplikt gällde
för polisensäven verksamhet. Polisens användning kamera vidav

automatisk hastighetsövervakning dock och alltjämtär enligtvar - -
särskilda föreskrifter i lagen undantagen från både tillståndsplikt och
upplysningsplikt 3 § andra stycket och 4 § första stycket 3. Förutom
detta undantag, från vilket bortses i det följande, saknade polisen i
princip möjligheter använda dolda övervakningskameror.att Lagen om
övervakningskameror dock och fortfarande polisenm.m. gav ger- -
och andra viss möjlighet använda dolda övervakningskameror.atten
Länsstyrelsen får nämligen enligt 3 § tredje stycket medge undantag
från upplysningsplikten det finns synnerliga skäl för det. Detom anges
i lagens förarbeten prop. 1989/90: 119 43 det härvid skallatts. vara
fråga undantagssituationer där det finns starkt behovom ett attav
använda övervakningskamera behöva informera den.en utan att om
Därmed enligt anförda proposition bl.a. fall där hänsynen tillavses
allmän ordning och säkerhet sig särskiltgör gällande, vidt.ex.
övervakning här i landet anordnade internationella sammankomster,av
vissa utländska statsbesök och liknande Enligt vadarrangemang.
Utredningen användningen övervakningskameror inhämtade harom av
sådant RÅundantag medgetts i sju fall under åren 1990-1995, bl.a. i
1994 ref. 33 se betänkandet Kameraövervakning SOU 1996:88 148s.
ff..

Sedan den februari1 1996 följer § andra1 stycket lagenav om
övervakningskameror i fråga användningenatt över-m.m. om av
vakningskameror vid förundersökning i brottmål gäller lagen
1995: 1506 hemlig kameraövervakning. Enligt vad uttaladesom som
i 1995/96:85 41 innebär hänvisningen till lagen hemligprop. s. om
kameraövervakning det straffprocessuella tvångsmedletatt uttömmande
regleras där. Dolda övervakningskameror kan alltså intenumera
användas med stöd lagen övervakningskamerorav om m.m. om
åtgärden endast avseddär led i pågåendeutgöra förunder-att ett en
sökning. Detta innebär enligt nämnda bestämmelsen it.ex. attprop.
3 § tredje stycket lagen övervakningskameror inte ärom m.m.
tillämplig det tvångsmedlet. Länsstyrelsen kan således intenya
medge undantag från upplysningsplikten för på så möjliggörasättatt
dold kameraanvändning i brottsutredande syfte. Däremot innebärrent
hänvisningen till lagen hemlig kameraövervakning inte någonom
ytterligare begränsning, vadutöver redan följer lagensom av om
övervakningskameror polisens mycket små möjligheterm.m., attav
använda dolda övervakningskameror i andra fall vid förunder-än
sökning, övervakningenäven i sådant fall skulle kunna främjaettom

pågående brottsutredning. Syftet med övervakningen måsteen
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då primärtemellertid utreda brott. sådanaFöränett annat attvara
situationer gäller fortfarande lagen övervakningskamerorom m.m.

I 1997/98:64 föreslås lag allmän kameraövervak-prop. en ny om
ning skall lagen övervakningskameror Proposi-ersättasom om m.m.
tionen redovisas i relevanta delar i avsnitt 11.4.2.

2.7.4 ändringarBehovet i lagstiftningen hemligav om
kameraövervakning

1995/96:85 hemligI kameraövervakning uttalades fleraattprop. om
frågor lagens utformning borde beredas vidare. Dessaavsersom
frågor sikte på försöka skapa flexibelt och ñnmaskigtatttar ett mer

bättre det nuvarande för bedömningarän isystem utrymmesom ger
enskilda fallet.det
propositionen inriktningenI på det fortsatta beredningsarbetet.anges

Enligt regeringen borde kunna hänsyn till hur över-t.ex. taman
vakningen tänkt till i denna frågapraktiken. Om sadeär att
regeringen följandebl.a. s. 24.

Utredningen har anfört gäller för hemligsättatt, samma som
teleavlyssning, användning dolda övervakningskameror inte börav

fråga vid utredningkomma i bagatellartad brottslighet. Regering-av
uppfattningen. tvångsmedletdelar den För skall få användasatten

skallbör de brott utredas viss svårhet. I dettasom vara av samman-
hang aktualiseras frågan kravet på brott viss svårhet börom av

relation till hurställas i de dolda övervakningskamerorna tänktaär
användas. ställa påBör krav övervakningenatt attman samma

får utredning brott hur övervakningendast vissa oavsettavse av
sker i praktiken

förhåller sig otvivelaktigt det vilket också harDet sättet,
framhållits några remissinstanser, riskerna för integritetsin-attav
trång kan variera mycket beroende på den plats skallbl.a. som

därförövervakas. rimligt ordningDet är övervägaatt en som
innebär kravet brott viss svårhet ställs i relation till huratt av
övervakningen tänkt övervakning någonstill. Förär att av
bostad skulle det då krävas brottet vad skulleär grövre änatt som

fallet övervakningen plats där människornär t.ex.vara enavser
ändå förvänta sigkan bli iakttagna. Motsvarandeatt resonemang

sig för övrigt gällande avseende andra rekvisit förgör även
tvångsmedelsanvändningen. Frågan inteemellertid okomplicerad.är

svårtDet torde förutsäga vilken grad intrång i denattvara av
integritetenpersonliga kan följdenbli övervakning ochsom enav

hurdetta gäller övervakningen utförs. Vidare finns det riskoavsett
för differentierad reglering utifrån övervakningskameranhuratt en



80 Gällande rätt SOU 1998:46

skall användas för med sig vissa praktiska olägenheter. En sådan
reglering riskerar också bli otydlig och svåratt tillämpa. När detatt
gäller regler straffprocessuella tvångsmedel detom är särskilt
angeläget dessa tydligaär och inteatt lämnar för god-utrymme
tycke. Det svårär avvägning det borde enligt regeringensen men
mening inte omöjligt utforma reglerna såatt de lämnarvara att

för bedömning iutrymme det enskilda fallet och där såledesen man
kan hänsyn till hur övervakningenta tänktär gå till i praktiken,att

vilken plats skallt.ex. övervakas, och hur övervakningen kansom
komma drabba tredje Utredningenatt har med hänsyn till denman.

tidsramsnäva givits utredningen inte haft någon möjlighetsom att
analyseranärmare den angivna problematiken. Det finns såledesnu

inget underlag för gå fram med förslagatt där bestämmelser-ettnu
utformas med hänsyn till de olika situationer kanna aktualise-som

vid övervakning med dolda övervakningskameror.ras en Frågan
bör dock beredas vidare i sammanhang.ett annat

propositionen sade regeringen vidare den inte främmandeär föratt
tanken hemlig kameraövervakningatt skall kunna användas vid
utredning vissa allvarligare brott har lägre straffminimumav änsom
två års fängelse. Regeringen uttalade bl.a. följande s. 26.

Med avgränsning brotten i enlighet med vaden av som ovan
redovisats kommer rad andra allvarliga brott för vilka mini-en
mistraffet lägreår två års fängelseän inte kunna utredas medatt
hjälp dolda övervakningskameror. Den remisskritik harav som
framförts gäller i utsträckning detta förhållande.stor Sådana brott
skulle kunna häleri där den kriminellagrovt verksamheten skervara

fastpå adress, seriebrottslighet i form stöld, bilinbrottt.ex.av grov
och tillgrepp fortskaffningsmedel utpressning. Dessaav samt grov

Ävenbrott dessutomär mycket svårutredda. andra brott såsom t.ex.
rån, bedrägeri och förskingringgrovt kan framhållas igrov
sammanhanget. Det är naturligtvis viktigt samhällsintresseett att
kunna utreda dessa brott och regeringen inte främmandeär för att
dolda övervakningskameror skall kunna användas i dessa fall. Det
finns dock i detta lagstiftningsärende inte något underlag för en

Ävensådan ñnmaskig reglering. denna fråga bör beredasmer
vidare i sammanhang.ett Det blirannat här frågaän denmer om
avvägning mellan motstående intressen effektivitet i brottsbe--
kämpningen och starkt integritetsskydd förett medborgarna som-
inledningsvis har berörts. Att flera remissinstanser föreslagitsom

försätta gränsen användningen tvângsmedlet vid utredningav av
brott med minimistraff månaders fängelse och därigenomsex -
uppnå enhetlighet med vad gäller för hemlig teleövervakningsom
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regeringen i nuläget skulle föra för långt. Remissutfallet ianser-
övrigt också stöd för detta ställningstagande. Genom denger
reglering utredningen föreslagit skapas garantier för enskildaatt

inte för integritetskränkningarutsätts i andra fall än närpersoner
skyddsintresset rimligen bör vika för nödvändigheten värnaatt om
viktiga sarnhällsintressen. Den för brott angivna straffskalanett

Äruttrycka samhällets värdering brottets svårhetsgrad. föranses av
brottet föreskrivet minimistraff inte understigerett två årssom
fängelse får brottet därför så allvarligt användningattanses vara av
dold övervakningskamera kan tillåtas. övrigaI fall bör tills vidare
intresset kunna utreda brott få träda tillbaka.att Dennaav av-
Vägning, flertalet remissinstanser ställt sig bakom, tillgodosersom
enligt regeringens mening såväl integritetsaspekten intressetsom av

effektiv brottsutredande verksamhet. Med sådan avgränsningen en
kombinerad med bestämmelserna i 1952 års tvångsmedelslag skapas
också ändamålsenlig reglering medstämmer vadöverensen som

gäller för hemlig teleavlyssning.som

Regeringen uttalade vidare i propositionen det i vissa fall inte äratt
orimligt nöja sig med lägre grad misstankeatt skäligenänen av
misstänkt och fråganäven hemlig kameraövervakning iatt de fallom
där det finnsinte någon misstänkt bör bli föremål för fortsattaperson
överväganden. Regeringen sade detta bl.a. följande 28 f..s.om

Utredningen har föreslagit det skall krävas någon skäligenatt äratt
misstänkt för brott. En i utredningen har i särskiltexpert ett
yttrande anfört tvångsmedlet, för få avsedd effekt, bör fåatt att

in på tidigaresättas stadium och det bör tillräckligtett att attvara
någon kan misstänkas för brott. Flera remissinstanser har instämt
i det särskilda yttrandet.

skulleDet naturligtvis till fördel för den brottsutredandevara
verksamheten dolda övervakningskameror kunde insättasom ett
tidigare stadium någon blivit skäligenän när misstänkt för brottet.
På det gäller vilkasätt när brott bör kunna utredassamma som som
med hjälp dolda övervakningskameror blir det här betydelseav av
hur övervakningen tänkt till i praktiken.är I vissa situationer,att

risken för integritetsintrångnär hos tredje minimal, detär ärman
enligt regeringens mening inte orimligt med lägre misstankegraden

skäligen misstänkt.än I andra fall sådan misstankegradär en
Ävenutesluten. i detta fall krävs alltså sådan flexibelen mer

reglering det inte finns något underlag för åstadkomma iattsom
detta lagstiftningsärende. Integritetsaspekterna måste därför få väga

i sammanhanget. Regeringen därförtungt misstankegradenattanser
Ävenskälig misstanke den nivåär bör gälla tills vidare.som
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remissutfallet förstöd detta ställningstagande. Genom attger man
väljer denna misstankegrad uppnås också enhetlighet förhållandei
till vad krävs för jämförbara tvångsmedel såsom hemligattsom
teleavlyssning skall få användas.

remissinstanserNågra har, i till vad utredningen före-motsats
förordatslagit, reglering innebär dolda övervaknings-atten som

kameror skulle kunna användas i de fall där det inteäven går att
visspeka misstänkt för brottet. En sådan ordningut en person som
till fördelskulle utredningsmässigt i vissa situationer, närt.ex.vara

polisen upptäcker s.k. tjuvgömma eller parti narkotika iett uteen
och för sigskogen. I bör sådan reglering kunna förenas meden

på minimistraffkravet två års fängelse. Som framhållitsett om
under remissbehandlingen bör det, med ledning den mängdt.ex. av
narkotika har upptäckts, möjligt bedöma det förattsom vara om

föreskrivetbrottet lägsta straff fängelseär i två år. Attett om
sådana fall inte särskilt vanligt förekommandeär inte heller någotär
avgörande skäl utforma bestämmelserna på det Ensättet.mot att
specialreglering för de aktuella fallen skulle därför kunnanu

Det emellertid svårt förevarandeövervägas. är underlagatt
överblicka vilka konsekvenser sådan reglering skulle föra meden

Frågan börsig. därför bli föremål för fortsatta överväganden. Mot
bakgrund härav vill regeringen inte föreslå bestämmelsernu som
innebär misstanke brott inte behöver hänföra sig till vissatt om en
person.

Regeringen föreslår det krävs någon skäligen misstänktäratt att
förför brott dolda övervakningskameror skall få användas.att

2.8 1952:98Lagen särskildamed bestämmel-

tvångsmedel i vissa brottmålser om

1952298 särskildaLagen med bestämmelser tvångsmedel i vissaom
brottmål gäller vid förundersökning angående dels vissa brott liv,mot

frihet eller frid,hälsa, brottet riktar sig Konungen, någonmotom
medlem kungahuset eller den i riks-egenskapannan av som av

föreståndare fullgör statschefens uppgifter, dels allmänfarliga brott,
mordbrand och sabotage, dels vissa högmålsbrott såsomt.ex. uppror

olovlig kårverksamhet,och dels vissa brott rikets säkerhet,mot t.ex.
spioneri. gäller ocksåLagen försök, förberedelse eller stämpling till
dessa brott, sådan gärning belagd med straff. Lagen,är ärom som
tidsbegränsad, gäller efter den gjorda förlängningen tillsenast

årutgången 1998 prop. 1996/97:26, bet. 1996/97:JuU5, rskr.av
1996/97:40, SFS 1996:1287. förhållandeI till regleringen i rätte-
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gångsbalken innebär lagen utvidgade möjligheter använda tvångs-att
medlen häktning, beslag, kvarhållande postförsändelse samtav m.m.
hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Lagen innehåller
också bestämmelser innebär hemlig kameraövervakning kanattsom
användas på mindre villkorstränga vad följer lagenän som av om
hemlig kameraövervakning. Lagen innebär således utökade möjligheter
för Säkerhetspolisen uppdaga brott rikets säkerhetatt rör eller ärsom

allmänfarlig natur.av
Enligt rättegångsbalken får häktas det finns sannolikaen person om

skäl för misstanke brott, för vilket maximistraffet fängelseutgörom
i år eller Därutöver krävs föreliggerdetett särskildattmer. en
häktningsgrund, risk för fortsatt brottslig verksamhet.t.ex. Häktning

emellertidkan ske vidäven lägre grad brottsmisstanke. Denen av som
endast skäligen misstänkt förär brott kan sålunda också häktas detom

synnerlig vikt hanär i förvar i avvaktan ytterligareatt tasav
utredning brottet, s.k. utredningshäktning. Enligt 2 § i 1952 årsom
lag kan sådan utredningshäktning fortgå under fyra veckor, medanen
rättegångsbalkens regler bara tillåter vecka.en

I 27 kap. 2 § andra meningen rättegångsbalken finns bestämmelser
vissa skriftliga meddelanden får i beslag endast det finnsatt tasom om

misstanke brott, för vilket straffrninimum två års fängelse.ärom
Enligt 3 § i 1952 års lag krävs inte något lägsta straff för sådanaatt
meddelanden skall få i beslag.tas

Förordnande kvarhållande postförsändelse enligt 27om av m.m.
kap. 9 § rättegångsbalken kan enligt § i4 1952 års lag i vissa
brådskande fall meddelas undersökningsledaren eller åklagaren.av

rättegångsbalkensEnligt regler alltiddet beslutar i dessaär rätten som
fall.

års innehåller1952 lag från rättegångsbalkenäven och lagen om
hemlig kameraövervakning avvikande bestämmelser hemlig teleav-om
lyssning, hemlig teleövervakning hemligoch kameraövervakning.
Tillstånd till åtgärden får lämnas, det för brottet före-även ärom
skrivet lindrigare straff vad krävs enligtän rättegångsbalken ellersom
lagen hemlig kameraövervakning 5 § första stycket.om

Enligt andra stycket i bestämmelsen får åklagaren tillstånd tillge
åtgärden, det kan befaras inhämtande tillstånd skullerättensattom av
medföra sådan fördröjning eller olägenhet, väsentligärannan som av
betydelse för utredningen.

Av 6 § framgår undersökningsledaren eller åklagarenatt, om
förordnat beslag med stöd 3 § eller förordnat sådant beslagattom av
skall bestå eller meddelat förordnande enligt 4 eller 5 detta
ofördröjligen skall skriftligen anmälas till skyndsamt skallrätten, som

ärendet till prövning. Finner förordnandet inte börta rätten attupp
gälla, skall upphäva förordnandet.rätten framgårSom vadav som
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tidigare har finns det i rättegångsbalken och i lagen hemligsagts om
kameraövervakning inte någon motsvarighet till denna bestämmelse.
Det alltså endast hemlig teleavlyssning,är hemlig teleövervakningom
eller hemlig kameraövervakning sker med stöd bestämmelserna iav
1952 års lag eller 1988 års lag förfarandet hos kommunerna, för-om
valtningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara

avsnittse 2.9 åklagaren kan fatta interimistiskt beslut.ettm.m. som

2.9 1988:97Lagen förfarandet hos kommu-om

förvaltningsmyndigheterna ochnerna,

domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

28§ i lagen 1988:97I förfarandet hos kommunerna, för-om
valtningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara

regleras bl.a. hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning ochm.m.
hemlig kameraövervakning. Paragrafen skall tillämpas riket iärom

Är riket i krigsfarakrig. eller råder sådana utomordentliga för-
hållanden föranledda krigär eller krigsfara vari riket befunnitsom av

får regeringen föreskrivasig, bestämmelsen helt eller delvis skallatt
från den tidpunkttillämpas regeringen bestämmer 2 §.som

förstaEnligt 28 § stycket gäller det kan befaras in-att, attom
hämtande tillstånd till bl.a. hemligrättens teleavlyssning ellerav
hemlig teleövervakning enligt kap.27 18 eller 19 § rättegångsbalken

hemligeller kameraövervakning enligt lagen hemlig kamera-om
övervakning skulle medföra sådan fördröjning eller olägenhetannan

väsentlig betydelse för utredningen, åtgärdenär får beslutassom av av
åklagarenåklagaren. Om har meddelat beslut enligt första stycketett

dettaskall anmälas hos Anmälan skall skriftligrätten. ochvara
innehålla förskälen beslutet. Rätten skall ärendet snabbt. Anserpröva

beslutet inte bör bestå, skall det upphävasrätten 28 § andraatt
stycket.

2.10 1991:572Lagen särskild utlännings-om

kontroll

Enligt lagen 1991:572 särskild utlånningskontroll, tillom som
skillnad från års1952 lag inte tidsbegränsad, får i vissa fallär bl.a.
hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning tillgripas. Lagen
omfattar dock inte hemlig kameraövervakning. Förutsättningarna för

få använda tvångsmedel enligt denna lag avviker från vadatt som
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gäller enligt rättegångsbalken enligtoch 1952 års lag, eftersom
reglerna i rättegångsbalken och reglerna i års1952 lag inte tillåter
åtgärder i enbart förebyggande syfte. Detta hänger med attsamman
åtgärder enligt lagen särskild utlänningskontroll principiellt settom
syftar till förebygga terrordåd åtgärdermedan enligt rättegångs-att
balken och 1952 års lag har till huvudsakligt ändamål skaffaatt
bevisning redan begångna brott.om

förutsättningEn första för få tillgripa hemlig teleavlyssningatt t.ex.
med stöd bestämmelserna i lagen särskild utlänningskontroll ärav om

regeringen eller allmän domstol har beslutat de särskilda be-att att
stämmelserna tvångsmedel finns intagna i 19-22 §§ i lagenom som
skall tillämpas utlänningen i fråga 18 §.

falletOm så kan det finnsär synnerliga skäl,rätten, meddelaom
Rikspolisstyrelsen eller polismyndighet tillstånd enligt 27 kap.en
rättegångsbalken till hemlig teleavlyssning eller, det tillräckligt,ärom
hemlig teleövervakning. Förutsättningen dock åtgärdenär äratt av

förbetydelse utlänningen ellerutröna organisation elleratt om en
han tillhör eller verkar för planlägger eller förberedergrupp som

någon gärning innebär våld, hot eller tvång för politiska syftensom
och innefattar brott för vilket lindrigare straff fängelse i två åränsom
inte föreskrivet 20 §. Som inledningsvis nämndes krävs det inteär

förundersökning inledd.äratt
uppställer såledesLagen inte något krav brottsmisstanke för att

hemlig teleavlyssning skall användas. Däremot skall föreliggadet
synnerliga skäl för beslut bl.a. hemlig teleavlyssning skallatt ett om

meddelas. Föredragande departementschefen uttalade i prop.
med förslag1973:37 till lagstiftning särskilda åtgärder tillom

förebyggande vissa våldsdåd med internationell bakgrund, 113av s.
föregångarna tillen den nuvarande lagstiftningen, innebördenattav

rekvisitet synnerliga skäl det kan föreligganärmast attav var anses en
överhängande fara för den politiska organisation elleratt grupp varom
fråga skall utföra eller låta utföra brottsliga handlingarär som
innefattar bruk våld, hot eller tvång och andra spaningsmedelattav
inte kan tillräckliga för avvärja denna fara.antas attvara

tillstånd enligtEtt 20 § skall meddelas gälla för viss tid inteatt som
överstiger månad 21 § första stycket.en

Frågan tillstånd Stockholms tingsrätt yrkandeprövasom av av
Rikspolisstyrelsen eller polismyndighet. beslutRättens tillstånden om

omedelbart.gäller I fråga förfarandet tillämpas i övrigt 27 kap.om
rättegångsbalken på motsvarande 21 § andra stycket.sätt

Enligt 22 § skall upptagning eller uppteckning har gjorts viden som
hemlig teleavlyssning granskas möjligt. Granskningen fårsnarast
utföras endast Rikspolisstyrelsen, polismyndigheträtten, ellerav en en
åklagare. Om upptagningen eller uppteckningen innehåller något som
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inte betydelse för detär ändamål har föranlett avlyssningen,av som
skall den i denna del omedelbart förstöras efter granskningen.

En parlamentarisk kontroll hur regeringen tillämpar terroristbe-av
stämrnelsema och reglerna tvångsåtgärder sker årligenom attgenom
regeringen lämnar skrivelse härom till riksdagen. Denen senaste
redovisningen gjordes i regeringens skrivelse 1997/98:53, bet.
1997/98:JuU16, rskr. 1997/98:17l. redovisningenAv framgår att
lagen särskild utlänningskontroll inte tillämpades vid något tillfälleom

tiden denunder juli1 1996 30 juni 1997. Lagen tillämpades-
1991/92 vid tillfällen, 1992/93 vid tillfällen,tre 1993/94 inte vidtre
något tillfälle, 1994/95 vid fem tillfällen och 1995/96 vid fyra
tillfällen.

2.11 Dolda kroppsmikrofoner m.m.

framgåttSom avsnitt 2.4 straffbestämmelserna i 4 kap. 8 ochtarav
brottsbalken9 §§ sikte enbart avlyssning eller upptagninga som

isker hemlighet, dvs. samtliga deltagare inär samtal ovetandeärett
avlyssning sker. Det således straffritt förär denatt deltar iom ettsom

samtal spela in det eller låta andra avlyssna vadatt att sägs, ävensom
det sker de andra deltagarna ovetande. Metoden används iblandom av

polisen, de i sittnär spaningsarbete hjälpt.ex. provokatörtar av en
vid utredning narkotikabrottslighet och allvarlig brottslighet.av annan
Användandet torde främst motiverat med hänsyn till skyddsaspek-vara

och bevissynpunkt. Det bör dock framhållas metodenter attur att
använda dolda kroppsmikrofoner eller i hemlighet spela inatt annars
samtal vid olika tillfällen har varit föremål för diskussion se avsnitt
4.2.

Pejling2.12

Med pejling den situationen det objekt skallattavses ett som
fästskontrolleras elektronisk signalsändare. signalerna registrerasen

i bl.a. visar sändaren befinner sig ochmottagare denen som var om
sig. Sändaren, kanrör mycket liten, kan fästas påsom vara ex-

empelvis fordon, vilket lär det vanligaste, den kanett ävenvara men
placeras i eller container eller väska eller åtminstonet.ex. en en -

ii teorin kläder. Metoden används ibland polisen ochen persons av-
särskiltinte lagreglerad.är Det bör dock framhållas polisen vidatt

utplacering och återtagande pejlingsutrustning kan komma i konfliktav
med bl.a. bestämmelserna hemfrid och olaga intrång. Här kanom
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hänvisas till avsnitt 4.3., i vilket lämnas redogörelse för tidigareen
utredningsarbete det gäller pejling.närm.m.

Överskottsinformation13

samband medI använder tvångsmedel vid förundersökningatt man en
kanrörande brott det komma fram uppgifter inte har sambandett som

förundersökningenmed den aktuella kan betydelsemen som vara av
för utredning brott eller för hindra brottett annat att ettav som avses
bli begånget. kanDet också sig uppgifterröra inte harom som

någotsamband med brott betydelse iär annatmen som av samman-
hang, för utmätnings- eller taxeringsändamål. Uppgifterna kant.ex.
gälla antingen den vilket tvångsmedlet riktar sig ellermotperson
tredje Frågan i vad mån sådan s.k. överskottsinformation skallman.
få utnyttjas inte reglerad i lag. Fråganär har emellertid varit aktuell
i olika sammanhang, bl.a. i 1988/89:124 vissa tvångsme-prop. om
delsfrågor 29 ff., där departementschefens. avvisade Tvångs-ett av
medelskommittén i betänkandet Tvångsmedel Anonymitet -Integritet-
SOU 1984:54 förslag till lagregler skulle begränsapresenterat som

utnyttja s.k. överskottsinformation i sambandrätten med utredningatt
brott.av
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3 Rättsskyddsgarantier

3.1 Inledning

Enligt direktiven skall utredningen, den finner det finnsatt ettom
behov buggning polisiär arbetsmetod och metoden ärav attsom
effektiv, överväga sådant tvångsmedel kan motiverasett frånom
integritetssynpunkt. Utgångspunkten skall enligt direktiven därvid vara

det krävs mycket starka skäl och betydandeatt vinster för det
allmänna sådant intrång skall Utredningenett övervägas. skallom
belysa de risker för den personliga integriteten och grundlagens och
Europakonventionens medborgarskydd buggning innebär.som
Utredningen har vidare i uppdrag lämna förslag till lagstiftningatt om
hemlig kameraövervakning bättre de nuvarande bestämmelser-änsom

tillgodoser kravet på fmmaskig och flexibel reglering. Ina en
direktiven betonas dock det samtidigt oeftergivligtär kravatt ett att
det personliga integritetsskyddet inte eftersätts och rättssäker-att
hetsaspekterna beaktas. Utredningen skall också överväga om
tillämpningsomrâdet för hemlig teleavlyssning och hemlig teleöver-

Översynenvakning kan vidgas. skall, på motsvarande i frågasätt som
hemlig kameraövervakning, ske med inriktning försökaom att

uppnå flexibel och rättssäker reglering. Med hänvisning till deten
sagda utredningen vissa frågor bör den miss-att rörtasanser upp som
tänktes rättsskyddsgarantier vid användning här aktuella tvångsme-av
del.

det följandeI lämnas redogörelse för gällande såvitträtten avser
den misstänktes partsbefogenheter vid hemlig teleavlyssning m.m.
Redogörelsen innefattar till början redovisning viktigare rätts-en en av
regler, förarbetsuttalanden och uttalanden i doktrinen och harm.m.
inriktats på till partsinsyn, bl.a.rätten huruvida den misstänkte har rätt

i efterhand få reda på tvångsmedel har honomatt att använts mot samt
överklaga beslut.rätten Därefter behandlas de regleratt i Europa-ett

konventionen kan intresse i detta sammanhang. Sedansom vara av
följer de slutsatser utredningen drar innebörden gällandesom om av

Vidare utvecklasrätt. hur i vissanärmare andra länder harman
behandlat den inte okontroversiella frågan underrättelse i efterhandom
till de berörda vid användning vissa tvångsmedel. Slutligenav
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tidigareredovisas svenskt utredningsarbete och förarbetsuttalanden
det gäller frågannär införa offentligt ombud föratt ettm.m. attom

tillvara den misstänktes och tredje intresse vid viss tvångsme-ta mans
delsanvändning. Därvid beskrivs det i Danmarknärmare använda

med offentligt ombud för den misstänktesystemet ochett norsktett
utredningsförslag offentligt ombud.om

3.2 misstänktesDen partsbefogenheter

Viktigare3.2.1 råttsregler, m.m.

Det grundläggande princip iär svensk denrätt partiäratten ettsom
mål inför allmän domstol skall ha del allarätt omständigheteratt ta av

läggs till grund för avgörandet i målet. Denna princip,som som
kommer till uttryck i 14 kap. 5 § andra stycket sekretesslagen
1980: 100, har så självklar inte har funnit detansetts att man
nödvändigt uttryckligen slå fast den i rättegångsbalken. Den kanatt

indirektdäremot läsas flertal regler. Principen kommer ocksåut ettav
till uttryck i Europakonventionen se avsnitt 3.2.5. förhållandevisEn
utförlig redovisning för relevanta regler i rättegångsbalken och
Europakonventionen finns för övrigt i JO:s ämbetsberättelse 1995/96

ff.42s.
I rättegångsbalken finns rad olika regler partsbehörighetrören som

och talerätt. Begreppens innebörd ochnärmare rättsverkningarna av
dem klargörs emellertid inte i detalj.

Såvitt gäller den misstänktes få del material på förunder-rätt att av
sökningsstadiet finns det däremot direkta lagregler i rättegångsbalken.
Till dessa bestämmelser återkommer utredningen i det följande.

kap. §I 5 1 sekretesslagen finns bestämmelser till skydd för det
brottsförebyggandeallmärmas och brottsbeivrande verksamhet. Enligt

bestämmelsen gäller sekretess för uppgift hänför sig till 1som
förundersökning i brottmål, 2 angelägenhet, användningsom avser av

itvångsmedel sådant mål eller i verksamhet för förebyggaattannan
brott, 3 verksamhet utredning i frågarör näringsförbud, ellersom om

åklagarmyndighets,4 polismyndighets, skattemyndighets, tullmyndig-
eller kustbevakningenshets verksamhet i övrigt för förebygga,att

uppdaga, utreda eller beivra brott. Beskrivningen under 4 avser
nämnda myndigheters brottsförebyggande och brottsbeivrande
verksamhet inte hänför sig till något konkret fall. Sekretessen kansom
gälla spaningsmetoder Sekretessen under gäller1-4 endast detetc. om

syftetkan med beslutade eller förutsedda åtgärderantas att motverkas
den framtidaeller verksamheten skadas uppgiften röjs.om
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När under förundersökning så mycket material har samlatsen att
någon skäligen kan misstänkas för brottet skall denne enligt 23 kap.
18 § första stycket rättegångsbalken underrättas misstanken. Hanom
skall vidare underrättas sin rättighet biträdas försvarareattom av
12 § förundersökningskungörelsen 1947:948. Syftet med under-
rättelsen enligt Processlagberedningenär bl.a. den misstänkte skallatt
kunna begagna sin vid förundersökningenrätt anlita försvarareatt och
i övrigt tillvarata sina intressen SOU 1938:44 293. Underrättelsens.
behöver enligt bestämmelsen dock inte lämnas förrän den misstänkte
hörs. Det föreligger ingen skyldighet för åklagare och polis att
föranstalta förhör så erforderlig bevisstyrka harsnart uppnåtts.om
Förhöret och därmed underrättelsen kan därför komma anståatt
Fitger, Rättegångsbalken Del 2 23:63. Särskilda bestämmelsers.

underrättelse angående misstanken finns i 9 § tredje stycketom
förundersökningskungörelsen vid framställning till rätten om
vittnesförhör under förundersökningen, 24 kap. 9 § vid anhållande,

kap.25 4 § vid reseförbud, 27 kap. 13 § vid beslag och 28 kap.
9 § rättegångsbalken vid husrannsakan. Enligt 23 kap. 18 § första
stycket har vidare den misstänkte och hans försvarare efter under-
rättelsen fortlöpande,rätt i den mån det kanatt ske förutan men
utredningen, del vad förekommit vid undersökningen.ta Detav som

dock denär misstänktes i dettaatt notera att rätt avseende inte
innefattar någon få delrätt eller få avskrift elleratt kopiata deav av
handlingar vari uppgiften finns. Den successiva insynen kan fullgöras
på olika och måste grundassätt allmänna överväganden och ske på

RÅmed hänsyn till utredningen lämpligtett Metodfrågorsätt 1995:2
Säkerhet och skydd för bevispersoner 42.s.

Enligt 23 kap. 18 § första stycket sista meningen rättegångsbalken
får åtal inte beslutas förrän den misstänkte underrättats brottsmiss-om
tanken, fått tillfälle del förundersökningsmaterialet ochatt ta fåttav
skäligt rådrum för vad han nödvändigt denatt s.k.ange anser
slutdelgivningen. Den misstänkte har vid slutdelgivning delrätt att ta

hela utredningsmaterialet JO:s ämbetsberättelse 1964 214. Detav s.
således inte möjligtär undanhålla sådant finns i utredningenatt som

undersökningsledarenäven det olika skäl inte skallattom anser av
RÅingå i förundersökningsprotokollet Metodfrågor 1995:2 Säkerhet

och skydd för bevispersoner 48. Slutdelgivning lär regel skes. som
den misstänkte och hans försvarare underrättasatt helagenom attom

utredningsmaterialet tillgängligtär för dem.
Enligt 23 kap. 21 § fjärde stycket rättegångsbalken har den

misstänkte och hans försvarare, så åklagaren beslutat åtal,snart om
på begäran fårätt avskrift protokoll elleratt anteckningar frånen av

förundersökningen.
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första23 kap. 21 § stycket rättegångsbalken föreskrivsI vidatt
förundersökningen skall föras protokoll vad därvid förekommitöver

förbetydelse utredningen. förundersökningskungörelsen20-23 §§av
innehåller föreskrifter vad förundersökningsprotokollet skallom

Enligtinnehålla. 20 § skall antecknas bl.a. beslut uppgifteroch
användanderörande tvångsmedel. förstaI 22 § stycket sägs attav

skall avfattas såprotokoll det bild vadatt trogenger en av som
vidförekommit förundersökningen betydelse för målet.av

intresse 14 kap. sekretesslagen.Av 5 § Huvudregelnär även är,
enligt bestämmelsens första intestycke, sekretess hindraratt att

hosellersökande, klagande i ärendemål eller domstol ellerpartannan
myndighet del handling eller material i målet ellertar annatannan av

ärendet. Handling eller fårmaterial dock inte lämnas i denannat ut,
mån det hänsyn till allmänt eller enskilt intresse synnerligärav av

sekretessbelagd uppgift röjs. sådantvikt i materialet inte I fall skallatt
myndighetendock lämna upplysning vadsättannat parten om

innehåller,materialet i den mån det för han skall kunnabehövs att ta
sin och det kan för intressetill ske allvarlig skada deträtt utanvara

skallsekretessen skydda. Av andra stycket följer sekretessattsom
i målaldrig hindrar eller ärende del dom eller beslut iatt part tar av

ärendet. Enligtmålet eller andra stycket gäller vidare sekretess inteatt
innebär begränsning i rättegångsbalken fåheller enligträttparts att ta
alla omständigheter läggs till grund för avgörande måldel av som av

ärende.eller
kap. § sekretesslagen reglerar konflikten mellan sekretesslagen14 5

till insyn ioch den ärendet kan följa andra bestämmelser,rätt som av
rättegångsbalken. Bestämmelsen kan lätt intryck slåi ett attt.ex. ge av

till partsinsyn. avsiktenfast principen Det emellertid interätten ärom
förarbetenamed lagrummet. till sekretesslagen prop. 1979/ 80:2 Del

f. uttalade departementschefen följande.333 bl.a.A s.

härefter angår det innehållet i de i föreslagnaVad 5 §närmare
bestämmelserna reglerar dessa inte, lika litet andra paragrafersom

myndighetsi kapitlet, skyldighet lämna handlingar elleratt ut
i form.uppgifter I paragrafen endast sekretessenattannan anges

till handläggningen och hur långtviker för insyn irättparts
sekretesskraven efterges. Huruvida på begäran ellerparten egen

material iefter underrättelse ofñcio berättigad få delär att avex
rättspraxismål eller ärende framgår regler i lag eller avav annan

§allmänna principer förfarandet vid myndigheter. I 5eller ärom
sådan förutsatt.rätten
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det förhåller sigAtt på detta dock inte alldelessätt är oomstritt se
avsnitt Partsinsyn3.2.2 efter det åtal har väckts JOzs ämbets-att samt
berättelse 1995/96 49.s.

Förvaltningslagens regel i 16 § partsinsyn inte tillämpligär iom
bl.a. polis-, åklagar-, skatte- och tullmyndigheternas brottsbekämpande
verksamhet förvaltningslagen32 § 1986:223. Enligt Hellners och
Malmqvist, förvaltningslagen,Nya 4:e uppl., 1995, s.l69, får för-
valtningslagen dock inte uppfattas det viset partsinsyn skulleatt

utesluten i de ärenden olika skäl undantagitstyper frånvara av som av
förvaltningslagens tillämpningsområde. Frågan tillrättpartersom
insyn i utredningsmaterial får bedömas efter allmänna rättsgrundsatser
och med hänsyn till vilken ärende det frågaär Hellnerstyp av om.
och Malmqvist erinrar förundersökningsförfarandetatt ärom noga
reglerat i rättegångsbalken och anslutande författningar admini-av
strativ s. 365.natur

Enligt 49 kap. § första5 stycket 6 rättegångsbalken får tingsrättsen
beslut överklagas särskilt, tingsrätten i beslutet frågaprövatom en om
åtgärd i 27 kap. rättegångsbalken, dvs. bl.a. hemlig tele-som avses
avlyssning och hemlig teleövervakning. Ett beslut hemlig kamera-om
övervakning får överklagas på 6 § lagen 1995:1506sättsamma om
hemlig kameraövervakning.

Som tidigare har gäller enligtnämnts 5 kap. sekretesslagen1 §
sekretess för uppgifter hänför sig till förundersökning i brottmålsom
och användningen tvångsmedel. Till följd bestämmelsen i 12av av

förstakap. 1 § stycket sekretesslagen gäller denna sekretess hosäven
domstolen åklagaren framställningnär gör hemlig teleav-t.ex.en om
lyssning. Eftersom det i dessa ärenden inte aktuellt med någonär
förhandling består sekretessen under tingsrättens handläggning. Av 12
kap. 4 § sekretesslagen framgår dock sekretess för uppgift i målatt en
eller ärende upphör gälla i målet eller ärendet uppgiften inatt tasom
i dom eller beslut i mål eller ärende, domstolen inteannat samma om
förordnar sekretessen skall bestå. Beslut tillstånd till hemligatt om
teleavlyssning och hemlig teleövervakning får, de antecknas pånär
själva framställningen, sitt faktiska innehåll uppgifterna igenom
framställningen. Dessa uppgifter får därför ingå i domstolensanses
beslut och domstolen bör särskilt sekretessförordnande i sakenettge
Malmsten, SvJT 1992, 542.s.

I kap. sekretesslagen15 finns bestämmelser registrering ochom
handlingarutlänmande allmänna När allmän handlingav m.m. en

kommit in till eller hos myndighet, skallupprättats handlingenen
enligt kap. första15 1 § stycket första meningen sekretesslagen i
princip registreras dröjsmål. Av andra meningen i styckeutan samma
framgår registreringsskyldigheten ovillkorlig för handlingar föratt är
vilka det gäller sekretess. I 15 kap. första2 § stycket lagsamma anges
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minimikrav ställs påde registrering. I princip diarier hosärsom en
offentliga.myndigheter Enligt kap.15 2 § andra stycket sekretesslagen

kan vissa obligatoriska uppgifter dock utelänmas detta ärannars om
förnödvändigt diariet i övriga delar skall offentligt. Avatt vara

paragrafens tredje stycke framgår emellertid regeringen i frågaatt om
kan förskrivavissa register dessa innehållaskall samtliga obligato-att

uppgifterriska detta får till följd diariet i sin helhet blirtrots att att
sekretessbelagt. I 6 § sekretessförordningen 1980:657 har regeringen

denförordnat nämnda föreskriften i 15 kap. 2 § andra stycketatt
sekretesslagen inte skall tillämpas allmännahos de domstolarna,
polismyndigheterna och åklagarmyndigheterna i fråga diarier överom
ärenden bl.a. hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning ochom

kameraövervakning.hemlig Ett sådant register alltså sekretessbelagtär
begäran få uppgifterna registretoch del i skall prövasatt taomen av

utifrån bestämmelserna i kap. sekretesslagen jfr5 1 § NJA 1993 s.
26.

16 kap. l § sekretesslagen vilka tystnadsplikterI haranges som
framför principenföreträde meddelarfrihet, dvs. friheten enligt 1om

§tryckfrihetsförordningenkap. och kap. 2 §yttrandefrihetsgrund-1 1
meddela och offentliggöralagen uppgifter. Beträffande sekretessenatt

sekretesslagen såvittenligt kap. 1 § meddelarfriheten begränsad5 är
uppgifter hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning ochomavser

kameraövervakning beslut domstol ellerhemlig grund av av
åklagare.

i fråga partsinsyn3.2.2 Förarbetsuttalanden m.m. om

den misstänktesFrågan partsbefogenheter vid användning härom av
tvångsmedel har berörts i olika sammanhang. det följandeaktuella I

några uttalanden i förarbeten doktrin kanåterges och m.m. som vara
underlätta förståelsen denna tämligen komplice-intresse. För att avav

rade fråga har avsnittet så långt det har varit möjligt delats iupp- -
olika underavsnitt; Parts insyn innan den misstänkte har underrättatstre
brottsmisstanken, partsinsyn efter den misstänkte har under-det attom

därom innan åtal har väckts partsinsyn efter deträttats samt attmen
åtal har väckts.

brottsmiss-innan den misstänkte harPartsinsyn underrättats om
tanken

1952:22 med förslag till lag med särskilda bestämmelserI omprop.
tvångsmedel i vissa brottmål berördes frågan partsinsyn vid bl.a.om
telefonkontroll. Vid remissbehandlingen den promemoria lågsomav
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till förgrund propositionen uttalade Hovrätten Skåneöver och
Blekinge bl.a. följande prop. 41.s.

Å sidan uppenbart,är dessa tvångsmedel bli ineffektiva, såattena
den misstänkte får kännedomsnart desamma utövassom att motom

honom. Lika klart å andraär sidan, den misstänktes tillatt rätt
överklagande blir illusorisk, han icke erhåller sådan kärmedom;om
och det måste starkt intresse för den misstänkteett kunnavara att
värja sig obefogade ingrepp ifrågavarandemot allvarligaav
beskaffenhet. Hovrätten får i detta sammanhang erinra den iom
39 § sekretesslagen lagfästa principen ovillkorlig förrätt partom att

del dom eller beslut.taga av

Denna hovrättens remissynpunkt bemöttes departementschefenav
enligt följande prop. 49.s.

Det ligger i sakens användandet vissa tvångsmedel,natur, att av
telefonkontroll, måste ske dent.ex. misstänkteutan att äger

kännedom därom. Enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken gäller också
allmän grundsats vid förundersökningen, den misstänktesom en att

och hans försvarare först det kannär ske för utredningenutan men
kännedomäga vad vid förundersökningentaga förekommit. Detom

sagda måste tydligtvis i praktiken medföra inskränkning i den
misstänktes möjlighet överklaga exempelvisatt rättenett av
meddelat beslut rörande telefonkontroll. Vad angår det hovrättenav
Omnämnda stadgandet i 39 § sekretesslagen vill jag framhålla, att
detta stadgande icke i och för sig innefattar någon allmän grundsats

alltid äger utbekomma domstolsrättatt part beslut ochattom
således icke lärer kunna åberopas såsom stöd för den misstänkteatt
i strid vad gäller enligt rättegångsbalken kanmot anspråkgörasom
på utfå domstol meddelat beslutatt ett användandeav om av
tvångsmedel.

Tvångsmedelskommittén berörde frågan dels i betänkandet Hemlig
avlyssning Ds Ju 1981:22, dels i betänkandet Tvångsmedel-m.m
Anonymitet-Integritet SOU 1984:54. I betänkandet Hemlig av-
lyssning uttalade Tvångsmedelskommittén bl.a. följande s. 134m.m.
f..

Det kan då först konstateras den begär besked fråganiatt om som
avlyssning pågår från polisens sida är inte denom ären person som
vilken avlyssningen riktar sigmot fastighetsskötare,ärutan t.ex. en

tillfällig besökare eller till den avlyssnade, kap.5 1 §en granne
sekretesslagen tillämpligär och hindrar något röjs för honom.att
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sig han vänder sig till polis, åklagareVare eller domstol skall han
alltså på sina frågor.vägras svar

den fråganOm däremot ställer den vilken beslutetär motsom om
riktatavlyssning blir läget måsteHanär ett annat. partanses som

ärendet avlyssning och enligti sekretessen 5 kap. § sekre-1om
hindrar då inte hantesslagen del beslutet i ärendet. Begäratt tar av

få del beslutethan skall följaktligen enligt kap. 122 §taatt av
tryckfrihetsförordningen beslutshandlingen så det möjligtärsnart
tillhandahållas honom. Vid bedömningen hur det möjligtärsnartav

tillhandahålla honom beslutshandlingen blir emellertid beaktaatt att
föreskrivs i 23 kap.det 18 § rättegångsbalken den miss-attsom

först det kan ske utredningentänkte förnär ägerutan tamen
kännedom vad förekommit vid förundersökningen. Såvittom som
kommittén kan förstå betyder detta den misstänkte efter sinatt, om

vad iupptäckt görningen, begär få del beslutetär att tasomav av
ärendet den myndighet hos vilken begäran det måi görs vara-

polisen, åklagarmyndigheten eller domstolen skall begränsa sig till-
hans begäran och i övrigt hänvisa honom till hanta emot attatt

få beskedkommer i saken. Man har därefter rätt väntaatt attsenare
någon handling så förmed lämna till dess kan skeutatt utan men

Tidigareutredningen. torde det inte kunna möjligt. Någon rättanses
få några muntliga besked eller några frågor kan denatt svar

misstänkte inte grunda 14 kap. § sekretesslagen begränsar5 som
till del handling eller material. Kommit-sig rättparts att ta annatav

sig förut återgivna departementschefsuttalandettén föreställer detatt
1952:22 49; ovan grundar sig motsvarande bedöm-prop. s. se

ningar de vilka kommittén redovisat.som nu
gäller den misstänktes få del grunderna förVad rätt att ettav

avlyssning blir första sekretesslagenbeslut 14 kap. 5 § stycketom
tillämpligt. Enligt detta kan insyn i den mån det hänsynvägras av

intresse synnerlig sekretessbelagd uppgifttill allmänt viktär attav
röjs. Också beträffande få del materialinte begäran att taen avom

grunderna kommer gälla den inte skall besvarasattattangersom
det möjligt, dvs. först då förförrän det kan skeär utan men

utredningen.

remissbehandlingen återgivnaVid betänkandet kritiserades detav nyss
del remissinstanser.uttalandet Justitiekanslern ställde sigav en

till Tvångsmedelskommitténsavvisande tolkning 2 kap. 12 §av
tryckfrihetsförordningen. Han uttalade bl.a. följande SOU 1984:54 s.
241.

tordeHuvudregeln nämligen handling får lämnasatt utvara som
omgående.skall länmas Utlämnandet får inte obehörigenut
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fördröjas. Endast andra viktiga tjänsteåligganden kan tillåtas före
allmänhetens betjänande med handlingens framtagande. Enligt min
mening kan det emellertid ifrågasättas den misstänkte underom
förundersökningen är vill iJag dettaatt sammanhangpart.anse som
hänvisa till den diskussion förs på 272 i betänkandet Färresom s.
brottmål SOU l976:47, där det framhålls lagstiftarenatt sett
förundersökningsförfarandet uteslutande faktiskt handlande,ettsom
vilket sammanhänger med förfarandet tillkom under tidatt dåen
förvaltningsprocessen inteännu utmejslats och det sedanatt
befunnits svårt in förundersökningsförfarandetatt ipassa ett
förvaltningsrättsligt Större tvekan kan föreligga beträffandesystem.
ärende avlyssning vid domstol. Den misstänkte har dock inteom
något anspråk på bli underrättad ärendets förekomstatt vidom
domstolen och det förefaller med hänsyn härtill främmande att
betrakta honom part.som

Riksäklagaren menade i sitt remissyttrande kommitténsatt resonemang
inte invändningsfritt. Han inte övertygad kommitténsvar attvar om
koppling mellan rekvisitet så det möjligt i 2 kap.är 12 §snart
tryckfrihetsförordningen och bestämmelsen i 23 kap. 18 § rättegångs-
balken den misstänktenär kännedomäger vadom om som
förekommit riktigt. Ett länsåklagannyndigheter ocksåvar par var
tveksamma till kommitténs SOU 1984:54 241.resonemang. s.

betänkandetI Tvångsmedel Anonymitet Integritet SOU 1984:54- -
ville Tvångsmedelskommittén med anledning nämnda remisssyn-av
punkter komplettera vad den tidigare hade anfört i den berörda frågan
s. 241 f..

Partsbegreppet inteär entydigt. Innebörden olika beroendeär på
vilken lag och lagens syfte. Kommittén har i sittsom avses

tagit sekretesslagens bestämmelser till utgångspunkt.resonemang
Syftet med sekretesslagens regler partsoffentlighet denär attom

myndighetsärende angår, så långt möjligtett skall ha insyn isom
ärendet. Ett ärende hemlig telefonavlyssning angårom uppen-
barligen i hög grad den vilken avlyssningen riktas. Hanmot torde
därför i sekretesslagensatt mening, varför 5partvara anse som
kap. § i1 den lagen inte 14 kap. §5 lagen hindrar hanmot att tar
del avlyssningsbeslutet. Nästa blir då bestämma sånärav steg att
skall ske. detI sammanhanget aktualiseras bestämmelserna i kap.2
12 § tryckfrihetsförordningen och 23 kap. 18 § rättegångsbalken.

Det inte lika klartär eller ifråganär enligtärom partpersonen
exempelvis förundersökningsreglerna eller reglerna dom-om
stolsprövningen. Enligt 14 § förundersökningskungörelsen skall om

förundersökning läggs den varit skäligen misstänkt fören ner som

SOU1998:464
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brottet underrättas han hörts i egenskap.nämnda Han skall dåom
enligt kap.23 18 § rättegångsbalken också ha underrättats om

misstänktemisstanken. Den skulle därför kunna bli enligtsägas part
förundersökningsreglerna i och med han underrättas hanatt attom

skäligen misstänkt för brottet. den utgångspunktenHan kan medär
oftast inte så länge telefonavlyssninghemlig pågår,partvara en

dåeftersom han inte hörts skäligen misstänkt för brottet.ännu som
Någon bestämmelse förhöret med dennär ärsom anger som
skäligen misstänkt skall hållas finns inte. Med det gjordanu
förtydligandet angående utgångspunkten kommitténsför resonemang

kommittén vad den förhållandet mellan kap.2att sagtanser om
tryckfrihetsförordningen12 § och 23 kap. 18 § rättegångsbalken

uttrycker vad f.n. kan området.gälla Kommitténssom anses
ståndpunkt alltså det hänsyn till allmänt intresseär att ettav
brottsutredningsintresset bör synnerlig vikt denattanses vara av

förföremål hemlig inte fårtelefonavlyssning kännedomärsom
tidigare det möjligthärom med hänsyn till utredningsintresset.än är

inteFrågan berördes i den proposition behandlade Tvångsmedels-som
kommitténs betänkande prop. 1988/891124.

1992 skriverI SvJT 547 Malmsten, efter ha redogjort föratts.
rättegångsbalken,23 kap. 18 § det finns för hindraatt utrymme att att

misstänkte hans försvarareden och får kännedom tvångsåtgärdenom
hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning. Innan åtal väcks
skall de dock i princip ha fått tillfälle del hela utredningen.att ta av

kompliceras emellertid enligt bestämmelsenSaken Malmsten i 14av
sekretesslagen.kap. 5 § Av denna framgår, han, attmenar om en

föremål för teleavlyssninghemlig eller hemligärperson som
teleövervakning, nyfikenhet, tingsrätten begär fåhost.ex. attav ren

del eventuellt tillståndsbeslut, domstolen skyldig lämnaärett attta av
beslutet.ut

ämbetsberättelse fråganI JO:s 1995/96 ff. JO hur51 tars. upp
till partsinsyn enligt rättegångsbalken sig,långt sträcker dvs.rätten

vad med hänvisningen i kap. 5 § andra stycket14menassom
till fåsekretesslagen enligt rättegångsbalken del allarättparts atten av

omständigheter läggs till avgörandet mål ellergrund försom av
ärende. O-ärendet i första målsägandes till insynJ handrör rätten men

likväl intresse i detta framhöll bl.a. följande.sammanhang. JOär av

gäller den tilltalade olika regler i kap.När det däremot 45ger
rättegångsbalken honom före huvudförhandlingen få delrätt att av
stämningsansökan åberopad bevisning.och skriftlig Att han har rätt

få exemplar framgårförundersökningsprotokolletatt ett eget av av
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23 kap. 21 fjärde§ stycket rättegångsbalken. Genom dessa regler
den tilltalade får möjlighet förberedagaranteras att sitt försvar.att

Det vedertagen uppfattningär bestämmelsen i 14 kap. 5 §atten
andra stycket sekretesslagen sammanställd med rättegångsbalkens
regler innebär kopia förundersökningsprotokolletatt ochen av
stämningsansökan med bifogad skriftlig bevisning skall lämnas ut
till den tilltalade i denäven mån de omfattas sekretess jfrav prop.
1986/87:89 145-149. Den tilltalades i frågarätt det färdigas. om
förundersökningsprotokollet sträcker sig således längre denän
misstänktes till insyn irätt förundersökningen enligt 23 kap. 18 §
rättegångsbalken. Genom regleringen har denna innebördatt getts
bidrar den till förverkliga den princip "equalityatt of arms"om
mellan läggs fast i Europakonventionen.parterna som

Några regler på motsvarande målsägandesätt tillrättsom ger en
insyn i processmaterialet före huvudförhandlingen finns inte. Inte
heller det gäller åklagarennär går regleringen lika långt vad gäller

få del bevisningrätten åberopasatt av part.som av en annan
Parternas rättigheter i således inte lagregleradeär påprocessen ett
likformigt sätt.

Av det hittills framgår det inte alldeles enkeltsagts årattsom att
konstatera vad i detalj med hänvisningen i kap.14som mer avses
5 § andra stycket sekretesslagen till enligt rättegångs-rättpartsen
balken få del alla de omständigheteratt läggs till grund förav som

dom. frågaEn tilldrar sig särskilt intresse i sammanhangeten som
i vilka fall det kan hävdasär rättegångsbalkenatt rättpartenger en
få handling ñmis hosatt ut rätten.en som

vill härJag peka på notisfall från Högsta domstolen NJAett 1983
C 7 i vilket domstolen hade beslutöverpröva hovrättenatt ett av

inte lårrma två förhörsprotokoll från förundersökningenatt ut till en
hade häktats i sin frånvaro. Tingsrättens häktnings-person som

beslut, inte verkställt, hade överklagats den häktade,som var av
och hovrätten hade fordrat in förhörsprotokollen i besvärsmâlet. I
sitt beslut hänvisade Högsta domstolen till 14 kap. 5 § andra stycket
sekretesslagen och konstaterade förhörsprotokollen under-att var
kastade sekretess, målet hade avgjorts på handlingarnaatt i
hovrätten, förhörsprotokollen hade ingått i underlagetatt för
hovrättens beslut och den häktade därför fick berättigadatt attanses
få del de omständigheter framgick förhörsprotokollen,ta av som av
något enligt Högsta domstolen lämpligen kunde skesom attgenom
kopior protokollen lämnades ut.av

Man kan här inledningsvis konstatera misstänkt begärsatt en som
häktad får ställning vid domstolen reglerna i 24partsom genom
kap. rättegångsbalken och hans till insyn inte rimligenrätt kanatt
grundas på något vadän kan följa rättegångsbalkensannat som av
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regelsystem. finnsDet emellertid inte någon regel i rättegångs-
direktbalken sikte på frågan till partsinsyn för denrätttarsom om

häktats i frånvaro.har sin domstolen iHögsta har sittsom av-
utgått frångörande den häktade hade få delrättatt atten av

beslutsunderlaget uppehåller sig inte vid vadnärmaremen som
grundade denna Eftersom det i beslutet uttryckligen hänvisasrätt.
till 14 kap. 5 § andra stycket sekretesslagen kan emellertid draman
den slutsatsen domstolenHögsta har till insynrättenatt ansett att
följer rättegångsbalken. finns anledningDet särskiltatt notera attav

domstolen vid sitt fråganställningstagande till formenHögsta om
för insynen hänvisade till vad lämpligt.framstod Detta fårsom som

innebära domstolen ansåg detHögsta de grund-att attanses ur
principernaläggande för det straffprocessuella förfarandet vid

allmän domstol kunde härledas lärnplighetsövervägandenpåen
grundad för i detta fall få exemplar derätt parten att ett eget av

handlingarna.aktuella
avgörande på tydligt uttryck för uppfattningenDetta sättett attger

tolkningenvid sekretesslagens hänvisning till partensavman
enligt rättegångsbalkeninsynsrätt inte kan nöja sig med tillatt se

uttryckliga regler i det också finnsbalkens ämnet ettutan att
för principiella omfattningenutrymme mera resonemang om av

partsinsynen med utgångspunkt i de allmänna rättssäkerhetskrav
till Europakonventionen.kommer uttryck i bl.a. En naturligsom

utgångspunkt för sådana få delär rättatt partens attresonemang av
omständigheteralla de domstolen har döma inteöver ärattsom

underkastad några begränsningar ställningstagandet till hurattmen
skall förverkligas i fallet i viss utsträckningdenna det särskildarätt

grundas på allmänna överväganden.kan mera

förundersökningen läggs ned Gärde m.fl. rättegångs-Om Nyaanser
någon314 den misstänkte och hans försvarare inte harbalken atts.

ovillkorlig få avskrift protokoll eller handlingar. Denrätt att av nu
situationen till behandling i notisfall frånnämnda även ettvar uppe

RÅRegeringsrätten 1993 begärde hos Polismyndigheten405. Snot.
Stockholm erhålla uppgifter nedlagd förundersökning.i att enur

avgörande fastställdes Regeringsrätten, uttaladeKammarrätten, vars av
följande.

nedlagda förundersökningen ledde aldrig till S enligt 23Den att
18 § rättegångsbalken underrättades misstanke brott.kap. om om

heller blev han föremål för någon tvångsåtgård. blev inteHanInte
hörd i ärendet. Han kan därför inte någonsin ha blivit partens anses

i ärendet i den mening i kap. § sekretesslagen. Han14 5som avses
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kan således inte på detta stadgande grunda någon delrätt att ta av
den ifrågavarande förundersökningen.

efterPartsinsyn det den misstänkteatt har underrättats om
brottsmisstanken innan åtal väcktsmen

den misstänkteNär enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken har under-
brottsmisstankenrättats behandlas han fortsättningenom partsom

och får vissa partsrättigheter" Fitger, Rättegångsbalken Del s.
23:62.

JO uttalade i ämbetsberättelsen 1964 111 "den misstänkteatts.
efter underrättelsen behandlas och erhåller vissapart parts-nu som
rättigheter"

.
sinI bok Domstolsprocessen s. 149 uttalar Fitger följande

beträffande 23 kap. 18 § rättegångsbalken. "Efter det den miss-att
tänkte underrättats enligt första stycket behandlas han hansom om

part".vore
I Rättegång 6V, uppl., 1987, 109 talar Ekelöf den miss-s. om

tänktes "partsbefogenheter".
Med hänvisning till bl.a. 23 kap. 18 och 19 rättegångsbalken

uttalar Olivecrona dessa ökade befogenheter för denatt skäligen
misstänkte kan sammanfattas i uttrycket fåtthan "partsrättigheter"att
Rättegången i brottmål enligt RB, 3 uppl., 1968, 187.s.

frågaEn diskuterades inom Tvångsmedelskommitténsom var om,
efter förebild i USA, vilkas samtal har avlyssnats skullepersoner
underrättas i efterhand SOU 1984:54 ff..238 Kommittén farm intes.
anledning någon bestämmelseöverväga underrättelse i sådana fallom
då ansökan avlyssning avslås. När det gällde underrättelseen om om

verkställd avlyssning gjorde kommittén följande bedömning.en

villFörst kommittén slå fast den det uteslutet iatt attanser
avlyssningsärenden rikets säkerhet tillämparör något under-som
rättelseförfarande angivet slag. Det skulle medföra säker-av att
hetspolisens arbetssätt och -metodik skulle kunna avslöjas för främ-
mande makt i omfattning inte står i någon rimlig proportionen som
till vad kan stå vinna från rättssäkerhetssynpunkt förattsom
enskild. Motsvarande gäller hemlig telefonavlyssning gentemot
misstänkta terrorister m.fl. enligt spaningslagen.

Övriga fall intresse i avlyssningssammanhang väsentligenärav
utredningar narkotikabrott och smuggling narkotika,om grova av
dvs. hundra fall året f.n. Ett underrättelseförfarandeett par om
skulle alltså innebära varit skäligen misstänkta föratt personer som
exempelvis narkotikabrott i efterhand skulle fågrovt reda på att
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deras telefonsamtal avlyssnats under viss angiven period. Vilkaen
vinster skulle sådan ordning från rättssäkerhetssynpunkten ge

Ett underrättelseförfarandes huvudsakliga funktion skulle denvara
till stöd för motsvarande reglering beslag ochangettssom av

husrannsakan, nämligen den drabbats tvångsmedletatt ge som av
kännedom vilket utbyte myndigheten haft i fråga uppgifterom om

på grund avlyssningen. Den avlyssnats skulle medm.m. av som
fåandra ord vilka uppgifter myndigheten fått tillgång till delsveta

för kunna vinna trygghet integritetskånsliga uppgifteratt mot att
honom hemlighålls för honom,rör dels för kunna kontrolle-attsom

endast sådana uppgifter registrerats får utnyttjas. Ettattra som
sådant syfte kan det enligt kommittén i och för sig finnas anledning

tillgodose.att
kommitténAtt ändå för inte föreslå regelstannat att en om

underrättelseskyldighet beror främst på de följder sådan regelen
få för tvångsmedletsskulle effektivitet. utredningenFör i det

fallet skulleenskilda visserligen knappast underrättelseförfarandeett
medföra några påtagliga nackdelar eftersom det måste förutsättas att

skulleunderrättelse behöva lämnas först den inte längre kannären
utredningenpåverka i fråga. Nackdelarna med uppgift länmasatt

enligt kommitténligger på plan. Hemlig telefonavlyssningett annat
exklusivt tvångsmedel och sådant beroende denär ett attsom av

för det inte har några misstankar han eller honutsätts attsom om
avlyssnad. Som påpekats i olika tvångsmedletsammanhangär är

effektivt.förvånansvärt beror naturligtvis påDet delvis tele-att
fonsamtal möjliggör korta och direkta meddelanden snabbt kanatt
överbringas till adressat. I sammanhang där direkta personligarätt
sammanträffanden kanske olämpliga riskablaeller ellerär av
praktiska skäl uteslutna kan telefonsamtal ofta det endaett vara
tänkbara alternativet. Men framför allt torde tvångsmedlets
effektivitet hänga med det inteförutsättsattsamman personer som
bedömer risken härför särskilt ligger enligt kommit-Härstor.som

avgörandetén nackdel underrättelseförfarande.med Det kanetten
konstateras vad framkommit vid telefonavlyssning endastatt som en
undantagsvis på tid i något ökad omfattningänom senare- -
används bevis. Normalt används det inhämtats till attsom som
skaffa fram andra bevis, narkotikaparti it.ex. att ett tasgenom

någonbeslag eller misstänkt grips. Och iblandskuggas eller ger
inteavlyssningen något resultat alls. Den misstänkte blir kanske

övertygad brott andra omständigheter eller får i brist påom av
tillräckliga bevis tillfälligt eller för lämnas utanför den fortsattagott
utredningen.

Konsekvenserna i sistnämnda fall underrättelse verk-av en om
ställd avlyssning lätta i fråga blirPersonen medvetenär att se. om
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polisens intresse för hans vilket detgör svårareännuperson att
framdeles binda honom vid något brott. Och regel atten om
underrättelse skall ske först inär ifråga inte längre ärpersonen
misstänkt för brott enligt kommittén slag i luften. Detettvore
skulle nämligen så för medstort vänta underrättelseutrymme attge

hela förfarandet meningslöst.att Det också iär utredningarvore
leder till åtal kanske grund hemlig telefonavlyssningsom av- -

intresse de kretsar avlyssnas inte bliratt medvetna detta.av som om
Det gäller här ofta ligabrottslighet med många inblandade och
brottslighet pågår under lång tid. Antalet narkotikabrottslingarsom

återfaller i brott vidareär Verksamheten fortsätter iblandstort.som
såväl under efter fängelsevistelse. iAtt sådana fallsom en ge
särskild uppmärksamhet avlyssning kan medföraatt använts att
tvängsmedlets effektivitet går förlorad i ärenden gentemotsenare

Sammanfattningsvis således kommittén desamma person. attanser
negativa följder underrättelseförfarande kan bedömasett få generellt
för utredningar här ifrågavarande förär förav art vägastora att

vinsten från rättssåkerhetssynpunkt.upp

Frågan underrättelse i efterhand berördes inte i propositionenom om
vissa tvångsmedelsfrågor prop. 1988/89:124.

sittI remissvar Tvångsmedelskommitténsöver delbetänkande
erinrade Riksåklagaren enligt 20 § förundersökningskungörel-attom

beslut och uppgifter angående tvångsmedel skall antecknas isen
förundersökningsprotokollet anförde så enligt fast praxis intesamt att
gjordes i fråga telefonavlyssning. Riksåklagaren fortsatte SOUom
1984:54 242.s.

sådanEn bristande överensstämmelse mellan formella regler och
praktiskt handlande givetvisär otillfredsställande. Det skulle vara
värdefullt den hithörande problematiken under detövervägsom
fortsatta arbetet med det föreliggande förslaget. För del troregen
jag jag inledningsvis i framtiden kommerantytt attsom attman
allt svårare avstå från använda avlyssningatt erhållnaatt genom
uppgifter bevisning i mål angående den och starkastegrövstasom
organiserade kriminaliteten, särskilt på narkotikaornrådet. sådanEn
utveckling låter sig självfallet från rättssäkerhetssynpunkt inte väl
förena med ordning innebär uppgift företagenatten som om en
avlyssning inte redovisas i förundersökningsprotokollet.

Tvångsmedelskommittén uttalade 242s. den delade Riksåklaga-att
bedömning det otillfredsställande i den bristande överens-rens om

stämmelsen mellan vad gäller enligt förundersökningskungörelsensom
och vad tillämpas i praxis. Tvångsmedelskommittén föreslogsom att



104 Rättsskyddsgarantier SOU 1998:46

frågan borde kunna lösas praktiskt det i 20 § nämndaattgenom
kungörelse gjordes undantag för hemlig telefonavlyssning. Enligt
kommittén kunde undantaget exempelvis utformas så anteckningatt
behöver först och inspelat ellergöras när registre-sättett annatom

samtal åberopas bevisning. Kommittén påpekade å andrarat attsom
sidan bör då antecknas alla de uppgifter intresse i avlyss-ärsom av
ningsfrågan.

Det Tvångsmedelskommitténsär förslag i denna delatt notera att
till någoninte lett författningsändring.

Enligt Fitgers kommentar till 23 kap. 18 § rättegångsbalken har den
misstänkte och hans försvarare "rätt få del materialet endast iatt av

mån detden kan ske för utredningen. Innan åtal väcks skallutan men
de emellertid i princip ha fått tillfälle del hela utredningen"att ta av
Fitger, Rättegångsbalken Del 23:64.s.

Justitiekanslern berörde i beslut år 1986 JK-Beslut 1986, 83ett s.
ff. vissa frågor användande hemlig telefonavlyssning vidom av
narkotikabrott. M häktad såsom på sannolika misstänktskäl förvar

narkotikabrott. Under spaningen honom hade bl.a. hemliggrovt mot
telefonavlyssning M klagadeanvänts. hos Justitiekanslern bl.a. över

han inte fått del dokumentationen från telefonavlyssningen.att ta av
Justitiekanslern uttalade i sitt beslut bl.a. följande.

bestämmelserna iAv 23 kap. 18 § rättegångsbalken framgår att
misstänkt och hans försvarare har fortlöpande del vadrätt att ta av

förekommit under förundersökningen i den mån det kan skesom
för utredningen. Detta innebär förundersökningsleda-utan attmen

utifrånhar utredningssynpunkter bedöma i vilken utsträck-attren
ning och vid vilken tidpunkt den misstänkte skall delgivas t.ex.
innehållet i förhör med andra den misstänkte, tekniska fynd,än
telefonavlyssning Dock måste sådan delgivning ske innan åtaletc.
väckes. Såsom tidigare har åtal M inte beslutats.nämnts ännumot

finnerJag således inte anledning till kritik föreligga i denna del.

För det fall förundersökningen läggs ned har Gärde m.fl., som
tidigare har Nya rättegångsbalken 314 uppfattningennämnts, atts.
den misstänkte och hans försvarare inte någonhar ovillkorlig rätt att
få avskrift protokoll eller handlingar. Enligt vad isägsav som prop.
1986/87:89 innebär145 detta också misstänkt inte har någonatts. en
obetingad få del protokollet beträffanderätt del för-att av en av
undersökningen, inte lett till åtal, han åtalats i andraävensom om
delar. Tanken den misstänktes insynsrätt enligt 23 kap.attsynes vara
18 § rättegångsbalken upphör gälla då förundersökningen läggsatt

RÅ,ned, eftersom det inte kan kvarstå någon misstankeanses
Metodfrågor 1995:2, 50.s.
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vidareDet bestämmelsernaär i 14 kap.att notera 5 § sekre-att
tesslagen primärt sikte på pågående ärenden. Regeringsrättentar har

RÅdock i avgörande 1995 ref. 28, uttalat dettaett emellertid inteatt
hindrar till partsinsynrätt kan föreligga sedanatt ärendeävenen ett

nämligenavslutats, den enskilde har beaktansvärda motiv för sinom
begäran. Jfr 1979/80:2även Del A, 335. Det aktuella måletprop. s.
gällde framställning läkare få del handlingar iatt taen av en av en
nedlagd förundersökning honom avseende misstanke brottmot motom
lagen 1992:860 kontroll narkotika. Förundersökningen hadeom av
lagts ned kort tid efter det Hälso- och sjukvårdens ansvarsnänmdatt
hade återkallat läkarens legitimation läkare och motiverats bl.a.som
med det kunde brottet inte skulle föranleda påföljdatt antas att annan

bötesstraff. Läkaren,än överklagat Ansvarsnämndens beslutsom om
legitimationsåterkallelse, ansågs Regeringsrätten ha tillrätt parts-av
insyn förundersökningsärendeti detta avslutats.trots att

Partsinsyn efter åtaldet väcktsatt

Här kan på hänvisas till JO:s uttalande i JO:s ämbetsberättelsenytt
1995/96 52.s.

vedertagenDet uppfattningär bestämmelsen i 14 kap. §5atten
andra stycket sekretesslagen sammanställd med rättegångsbalkens
regler innebär kopia förundersökningsprotokollet ochatt en av
stämningsansökan med bifogad skriftlig bevisning skall lämnas ut
till den tilltalade i den mån de omfattasäven sekretess jfrav prop.
1986/87:89 145-149. Den tilltalades frågai färdigadeträtts. om
förundersökningsprotokollet sträcker sig således längre denän
misstänktes till insyn i förundersökningenrätt enligt 23 kap. 18 §
rättegångsbalken.

I 1986/87:89 reformerat tingsrättsförfarande s. 146ettprop. om
drog departementschefen vissa slutsatser efter jämförelse mellan 14en
kap. 5 § sekretesslagen och 23 kap. 21 § fjärde stycket rättegångs-
balken. Slutsatsen åtalvid del för-rättatt parts att tavar en av
undersökningsprotokollet inte omfattar få del sekretessbe-rätt atten av
lagda uppgifter, kommit fram under förundersökningen ochsom
återfinns i andra handlingar protokoll eller anteckningar, idenän mån
det synnerlig vikt uppgifternaär inte röjs. Departementschefenattav
fortsatte.

Om åklagaren in materialet med de sekretessbelagda uppgifternager
till domstolen gäller till början enbart 14 kap. 5 § första stycketen
sekretesslagen, dvs. materialet får inte heller då lämnas tillut
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i den mån det hänsyn till något allmäntparten, eller enskiltav
intresse synnerlig viktär uppgifterna inte röjs. Om materialetattav
åberopas bevis och på så blirsätt processmaterial träder docksom
andra stycket in och får ovillkorlig delparten rätt det.att taen av

harJO kritiserat i propositionen J Ozs ärnbetsberättelseresonemanget
1995/96 49 f.. Utgångspunkten för inte hänförresonemanget,s. som
sig till någon lagändring, enligt JO 14 kap. 5 § förstaattsynes vara
stycket sekretesslagen kan tillämplig i det straffprocessuellavara
förfarandet i fråga sådant material vid allmän domstol inte ärom som
undantaget från sekretesslagens tillämpningsområde be-genom
stämmelsen i andra stycket. En förutsättning för det skall förhållaatt
sig på det enligtsättet är, JO, det utanför sekretesslagen finnsatt
bestämmelser eller allmänna rättsgrundsatser slår fast tillrättsom en
partsinsyn i det straffprocessuella förfarandet vid allmän domstol vid
sidan den enligt rättegångsbalkenrätt åsyftas i 14 kap. 5 §av som
andra stycket sekretesslagen. Enligt JO hade det i vissa avgöranden

RÅfrån Regeringsrätten 1984 Ab 176 och 1989 353not. not.
uppenbarligen förutsätts det föreligger till partsinsynrättatt en
underkastad begränsningar enligt kap.14 5 § första stycket sekre-
tesslagen hos polis- och åklagarmyndigheter i avslutade brottsutred-
ningar sig dessa har lett till åtal och prövning i domstol eller inte.vare
JO kunde för sin del inte finna något rättsligt stöd för denatt
tilltalade, den insynsrättutöver direkt framgår rättegångs-som av
balkens regler eller i övrigt i 14 kap. 5 § andra stycketavses
sekretesslagen, skulle ha till någon formrätt partsinsyn i detav
straffprocessuella förfarandet vid allmän domstol kan aktualiserasom

tillämpning kap.14 § första5 stycket. JO uttalade slutligenen av att
det allmän uppfattningär bestämmelserna i 14 kap. 5 §atten
sekretesslagen svåra tolkaär och tillämpaatt samt att man, som
framgått, också kan motstridiga uppfattningarmöta innebördenom av
bestämmelserna.

Förundersökningsprotokollet behöver inte innehålla allt vad som
förekommit vid utredningen. Det betydelselöst för utredningenärsom
skall inte med. Undersökningsledaren måste vaksam så hantas attvara
inte sådant från försvaretsutmönstrar synpunkt framståkansom som
betydelsefullt Fitger, Rättegângsbalken Del 23:72. Rätten tills.
gallring vid sammanställning förundersökningsprotokollet behand-av
lades JO i den nämnda ämbetsberättelsen från år 1964 s.av nyss
214. Enligt JO bör det protokollet klart framgå gallring harattav
skett. försvarareEn kan nämligen då, han finner sakens beskaffen-om
het påkalla det, begära få del det i protokollet redovisadeatt ta av
materialet.
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intresse iAv sammanhanget vidare Fitgersär kommentar till 23
kap. 21 § fjärde stycket rättegångsbalken Rättegångsbalken Del

vilken bestämmelse23:73, föreskriver för den misstänkterätt ochs.
hans försvarare på begäran få avskrift protokoll eller andraatt en av
anteckningar från förundersökningen. Enligt Fitger torde detta
princip gälla sådant materialäven gallrats bort från protokolletsom

varande betydelselöst jfr JO 1964 214. Om utskriftsom etts. en av
telefonsamtal hemlig teleavlyssning in i protokolletupptaget tasgenom
t.ex. bilaga får den misstänkte del samtalet se JO 1993/94som av

43."s.
I 1993/94: 143 Brottsoffren i blickpunkten brottsofferfondprop. en-

och andra åtgärder för stärka brottsoffrens ställning s. 42,att sägs
"den misstänkte i förundersökningsärendetär hos åklagarenatt part

och har del alla omständigheterrätt ligger till grund förtaatt av som
åtalsbeslutet. "

Det kan här, fråga tillämpning gamla sekretessla-trots att var om av
38 § andra stycket lagen 1937:249 inskränkningar i rättengen attom

utbekomma allmärma handlingar, intresse refereraatt ettvara av
rättsfall från domstolen,Högsta NJA 1980 212. Målet gällde frågans.
huruvida domstol, bandupptagningnär från hemlig teleavlyssning
kunde betydelse bevis i målet, kunde förordnaantas attvara av som
upptagningama skulle tillhandahållas domstolen. Omständigheterna var
följande.

Allmän åklagare yrkade vid tingsrätten på förK grovtansvar
narkotikabrott K förnekade brott. Vid huvudförhandling im.m.
målet anförde K sin offentlige försvarare advokaten B enligtgenom
huvudförhandlingsprotokollet: B påstår, avlyssnat telefonsam-att ett
tal måste tillgängligt för åklagaren och ligga till grund förvara
åklagarens frågor. B yrkar, åklagaren måtte förpliktas iatt att
rättegången in bandupptagning detta telefonsamtal.ge en av
Tingsrätten avslog yrkandet och dömde tillK i enlighet medansvar
åtalet.

K överklagade till hovrätten. yrkade därHan bl.a. åklagarenatt
måtte förpliktas framlägga bandupptagning skulle haatt en som

telefonsamtalgjorts mellan och någon ellerK Nettav en person
några före dendagar 4 juni fann1977. Hovrätten i sitt beslut att
yrkandet inte lagligen kunde bifallas. Hovrätten dömde sedermera
med viss ändring tingsrättens dom förK narkotikabrottgrovtav
m.m.

K sökte revision och yrkade frikärmande. påkalladeHan prövning
hovrättens beslut angående tillhandahållande bandinspelning;av av

yrkandet utvidgades till telefonsamtal den 26 majävenatt ettavse
1977. K anförde: Han exakt kännedom vadattanser om som
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yttrades vid telefonsamtalen stöd hans berättelse vadger om som
avsikten med i målet berört vid rondell imöte Hamburg.ettvar en

Risken åklagaren feltolkat bandupptagningarna betydande.att är
Vikten alla upplysningskällor blir tillvaratagna framgårattav av
vad hovrätten konstaterat rörande händelseförloppet vid och
omkring vid rondellen.mötet

Riksåklagaren bestred ändring. Sedan Högsta domstolen förordnat
Riksåklagaren skulle yttrande i frågan framläggandeatt avge om av

bandupptagning, anförde Riksåklagaren följande. Ifrågavarande
bandupptagning, samtal mellan K och härrörN, frånsom avser en
telefonavlyssning den 2 juni 1977 vid förundersökning beträffande

angåendeN narkotikabrott föregicksDetta samtalgrovt m.m. av
Äventelefonsamtal den 26 maj 1977 mellan berörda personer.

sistnämnda samtal avlyssnades och spelades in på band. Bandupp-
tagningarna har, de otvetydigt ytterligare stöd förtrots att ger
åtalet, inte åberopats bevis i målet. Att avstå från åberopaattsom
bandupptagningarna bevis väl med den praxisstämmer överenssom

sedan länge varit förhärskande vid åklagarmyndigheterna isom
landet. I åklagarpraxis behandlas nämligen telefonavlyssning i regel
enbart spaningsmedel och antecknas inte i förundersök-ettsom
ningsprotokollet SOU 1975:95 64. telefonavlyssningensI naturs.
ligger den sker den misstänktes vetskap. effektivitetDessatt utan

spaningsmedel misstänkt ofta beroende denärmot attsom annan av
inte framgår förundersökningsprotokollet. En upptagning vidav
dylik avlyssning används därför regelmässigt inte bevismedel.som

praxis grundarDenna sig förutom på överväganden angivetav nu
slag på vad framkom vid förarbetenaäven till lagen 1969:36som

telefonavlyssning vid förundersökning narkotikabrottgrovtom ang.
lagensAv förarbeten framgår nämligen klart, lagstiftarenattm.m.

betraktade telefonavlyssningen spaningsmedel. Departe-ettsom
mentschefen framhöll, denna spaningsmetod allvarligtutgöratt ett
ingrepp i den personliga integriteten och bör användas ytterst
restriktivt. Avlyssningen endast avsedd användas föratt attvar
komma de farligaste formerna för narkotikahantering. Den skulle

det svårare för dem sysslade med illegal narkotikahante-göra som
ring bedriva sin verksamhet. Utövarna denna verksamhetatt av
skulle tvingas till åtgärder gjorde det möjligt med sedvanli-attsom

spaningsmetoder avslöja verksamheten. Se 1969:5 5ga prop. s.
ff. Telefonavlyssningen således avsedd polisensgöraattvar
spaningsarbete så effektivt möjligt. Se l LU 1969:16 10.som s.
Mot bakgrund vad jag här anfört jag mig inte böraav ovan anser
medge bifall till Kzs yrkande.

beslut förordnadeI Högsta domstolen med §stöd 38 andraav
stycket sekretesslagen i målet berörda bandupptagningaratt av
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telefonsamtal den 26 maj och den 2 juni 1977 utskriftersamt av
upptagningarna Riksåklagaren skulle tillhandahållas Högstagenom

handlingarnadomstolen. Sedan in till fickHögsta domstolengetts
sin offentlige försvarare del utskrifterna.K I ettgenom av senare

beslut fann domstolen inteHögsta skäl meddela prövningstill-att
stånd.

3.2.3 Rätten överklagaatt

Ekelöf hemligbeslut teleavlyssning kanävenatt, ettomanser om
praktikenöverklagas, det i endast åklagaren har möjlig-dennaär som

eftersom den misstänkte intehet, underrättas beslutet Rättegångom
III, 6 uppl., 1994, 67.s.

Enligt Fitger Rättegångsbalken Del 27:40 det iärs.
praktiken endast åklagaren kan överklaga beslut. Fitgerettsom

bestämmelsen ipåpekar 52 kap. § andra stycket rättegångsbalken7att
påfordra kommuniceringdock i hovrätten med den misstänktesynes

bifallas.innan överklagandet kan
Bestämmelsen i 52 kap. stycket rättegångsbalken berördes7 § andra

Tvångsmedelskommittén ibetänkandet 242SOU 1984:54,även av s.
f Kommittén uttalade den främmande betrakta denfann detatt att

i förevarande sammanhang, han eller honmisstänkte närpartsom
skall hållas utanför ärendet. Kommittén menadeenligt sakens natur att

föreliggerreellt onekligen tvåpartsförhållande knappastdet ett men
fann därför särskiltprocessuellt och inte behov undantag i denettav

nämnda bestämmelsen.
erinras återgivnakan på det uttalandet departe-Här nytt om ovan av

i 1952:22 Departementschefen menadementschefen 49. attprop. s.
måste isekretess råda i ärende telefonkontrollden ettsom om

medföra inskränkning misstänktes möjlighetpraktiken måste i den att
meddelatöverklaga beslut.rättenett av

Telefonavlyssning 1975:95 63 uttalade Ut-betänkandet SOUI s.
telefonavlyssning på grund den sekretessredningen detatt somom av

misstänkteförundersökningen iakttas den fullföljds-under gentemot en
torde åklagaren.i praktiken kunna endastutövasrätt av

1988/89: 124 vissa tvängsmedelsfrågor uttalade departe-I omprop.
mentschefen 53 telefonavlyssning förutsätter för fylla sins. att att

får åtgärden.uppgift den misstänkte och andra inte reda påatt
i dettaustitieutskottet instämde och menade beslut tvångsmedelJ att om

effektivitetsskäl ofta måste fattas den berörsbl.a. attutanav som av
åtgärden underrättas bet. 1988/89:JuU25 21 f..s.

1984/85 178 domstolarna och eko-brotten berördes vissaI omprop. :
principer såvitt rättegångsbalkens överklaganderegler.allmänna avser

Därvid uttalades bl.a. följande f..s. 39
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I rättegångsbalken regleras inte frågan skall behörigvem som anses
överklaga beslut jfr 52 kap. § ochatt 1 56 kapett 1 § rättegångs-

balken. Rätten överklaga tillkommer givetvis normaltatt parterna
i mål eller ärende. Därutöver kan besvärsrättett tillkomma även
andra träffas beslutens rättsföljder. Vanligtvis torde det intesom av

svårt konstatera beslut förstaiatt hand riktar sig,mot ettvara vem
frågan kan ibland tveksam.men vara

3.2.4 Europakonventionen

Europakonventionen sedan denär januari1 1995 inkorporerad i
svensk Den såledesrätt. direktär tillämplig vid våra domstolar. De
artiklar i Europakonventionen kan intresse i det härsom vara av
sammanhanget artiklarna 8är och 13.

Enligt artikel 6:1 är det gällernär hans civilaprövaattenvar,
rättigheter och skyldigheter eller anklagelse honom för brott,mot
berättigad till opartisk rättvis och offentlig rättegång inom skäligen
tid och inför oavhängig och opartisk domstol har upprättatsen som
enligt lag. Enligt Danelius Mänskliga rättigheter i europeisk praxis,
1997, 172 den grundläggandeär rättigheten i artikel 6:1 tillrättens.

rättvis rättegång fair hearing. Det vidare tillär rätten rättvisen en-
rättegång intresseär skall ställningnär till omfatt-tasom av man
ningen till insyn irätt processmaterialet JO:s ämbetsbe-partsav en
rättelse 1995/96 44. Utmärkande för rättvis rättegång ärs. atten

likställda iär och den inteparterna attprocessen ene gynnas pro-
cedumiässigt på den andres bekostnad equality of arms a.a. 173.s.
I till rättvis rättegångrätten ingår också krav på kontradikto-etten ett
riskt förfarande a.a. 173.s.

Enligt artikel 8:1 har till skydd för sitt privat-rätt ochenvar
familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. I artikel 8:2 sägs att
offentlig myndighet inte får åtnjutandet dennastöra rättighet medav
undantag för vad stadgat i lagär och i demokratiskt samhälleettsom

nödvändigt med hänsynär till landets säkerhet, den allmännayttre
säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggandet oordningav
eller brott, hälsovården, skyddandet sedligheten eller andraav av

fri- och rättigheter.personers
artikel 13I isägs denna konvention angivna fri-att ochenvar, vars

rättigheter kränkts, skall ha effektiv möjlighet tala härå införatt
inhemsk myndighet och detta i det fall kränkningenäven förövatsatt

ämbetsman i tjänsteutövning.av en
falletI Klass m.fl. Västtyskland Europadomstolens dom denmot

6 september 1978, A28 prövade Europadomstolen huruvida den
västtyska lagstiftning säkerhetstjänsten använda sigrätt attsom gav av
telefonavlyssning vid vissa brott den nationella säkerhetenmot m.m.
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Gesetz Beschränkung des Brief-, Post- und Fermneldegeheim-zur
nisses; kallad G10 och artikel 10 2 i§ grundlagen stodäven i
överensstämmelse med Europakonventionen. Målet avgjordes i
plenum. Utredningen återkommer till rättsfallet i avsnitt 12.3.

Utredningens3.2.5 slutsatser innehållet i gällande rättom

I det föregående har redovisats viktigare rättsregler, förarbetsut-
talanden, uttalanden i doktrinen såvitt den misstänktesm.m. avser
rättsskyddsgarantier vid hemlig teleavlyssning bestämtnärmarem.m. ,

gäller till insyndet i utredningen och överklaganär rätten rätten att ett
beslut. Eftersom det sig komplicerattämligen område, därrör ettom
det framgått det redovisade finns rad olika uppfattning-som av en- -

utredningen det kan finnas behov försöka slåatt ett attar, anser av
fast innehållet i gällande rätt.

till insyn i förundersökningRätten hos polis och åklagareen
regleras uteslutande bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken.av
Regeln i 14 kap. 5 § första stycket sekretesslagen huvudär över taget

eftersominte tillämplig, förundersökningsförfarandet sigrör ettom
och intefaktiskt handlande i förvaltningslagensärende mening.är ett

För övrigt bestämmelsen i sekretesslagen14 kap. 5 §är en ren
kollisionsnorm reglerar konflikten mellan sekretesslagen och densom

till insyn i ärendet kan följa andra bestämmelser, irätt t.ex.som av
RÅrättegångsbalken jfr dock 1995 ref. 28.

misstänktes till insyn inträderDen först han, enligt kap.rätt 23när
första18 § första stycket meningen rättegångsbalken, underrättas om

brottsmisstanken. Före denna tidpunkt finns det huvudöver taget
till insyn.ingen Sekretess gäller då enligt kap.5 l § sekretessla-rätt

vilken bestämmelse träffar inte utomståendebara denävenutangen,
föremål för förundersökningen. Efter underrättelsen har denärsom

misstänkte och hans försvarare, enligt 23 kap. 18 § första stycket
rättegångsbalken,andra meningen tilldäremot fortlöpanderätt en

insyn i förundersökningen, dock endast under förutsättning det kanatt
ske för utredningen. Det detta emellertidärutan att notera attmen
inte innebär någon del handlingar eller kopiorrätt att ta av av
handlingar. Den successiva till insyn kan nämligen förverkligasrätten
på olika och får ske på med hänsyn till utredningen lämpligtsätt ett

förundersökningenOm läggs dettaned på stadiumsätt. upphör
normalt till insyn. Bestämmelsen i kap.5 1 § sekretesslagenrätten om
förundersökningssekretess träder då åter in.

förundersökningen harNär slutförts skall misstänkteden få tillfälle
del förundersökningsmaterialet och få skäligt rådrum föratt ta attav

Åtalvad han nödvändigt, den s.k. slutdelgivningen. fårange anser
inte beslutas innan så har skett 23 kap första18 § stycket tredje-femte
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meningen rättegångsbalken. Det torde vid denna tidpunkt inte längre
möjligt hävda visst material kanatt undanhållas denatt misstänktevara

med hänvisning till det skulle till föratt utredningen låtaattvara men
honom del det. Vid slutdelgivningenta torde den misstänkte såledesav
ha del allträtt material, detatt ta även framkommitharav t.ex.som

hemlig teleavlyssning se bl.a JO:s ämbetsberättelse 1964genom s.
214 och JK-beslut 1986 83 ff.. Det bör dock framhållas dens. att
misstänkte inte heller detta stadium har få handlingarrätt iatt ut
ärendet. Underrättelsen innebär endast den misstänkte får reda påatt

hela utredningsmaterialet finns tillgängligtatt för honom. Någon
skyldighet för polis eller åklagare och underrättaatt agera om
specifika utredningsåtgärder föreligger alltså inte den misstänkteutan
kan han så vill del utredningsmaterialet.ta Efter detom av att- -
skäligt rådrum har beretts den misstänkte och eventuell komplettering

utredningen har skett kan förundersökningen avslutad.av sägas vara
Även därefter, fram till dess åtalsfrågan har avgjorts, torde den
misstänkte ha del alltrått utredningsmaterial.att ta av

Så åtal har beslutats har den misstänkte ellersnart hans försvarare
på begäran fårätt avskriftatt protokoll eller anteckningar frånen av

förundersökningen. Detta följer 23 kap. 21 § sista stycket rätte-av
gångsbalken. Enligt vad utredningen har inhämtat det mindreär
vanligt den misstänkte utnyttjar sinatt delrätt utredningen iatt ta av
samband med slutdelgivningen. I de flesta fall den misstänkteväntar
till dess han får del förundersökningsprotokollet. förundersök-Iav
ningsprotokollet skall antecknas beslut användning tvångsmedelom av
20 § förundersökningskungörelsen. Väcks däremot inte åtal negativt
åtalsbeslut upphör den misstänktes till insyn enligträtt 23 kap. 18 §
rättegångsbalken i förundersökningsmaterialet. kap.5 §1 sekretessla-

blir åter tillämplig.gen
När det sedan gäller till insynrätten hos domstol i ärendeett om

hemlig teleavlyssning finns det i rättegångsbalken inte någram.m.
uttryckliga regler den misstänkte någon delrättsom ger att ta av
material eller beslut i ärendet. Som inledningsvis nämndes vidareär
bestämmelsen i 14 kap. 5 § sekretesslagen kollisionsnorm ochen ren
slår inte fast till partsinsyn.rätten En insyn kan inte heller grundas på
Europakonventionen falletse Klass m.fl. Västtyskland eller påmot
allmänna rättsgrundsatser. I olika lagstiftningsärenden har slagits fast

sekretess måste råda i ärende telefonkontrollatt ett seom m.m.
hänvisningar i avsnitt 3.2.3.

Med hänsyn till bestämmelsen i 49 kap. 5 § första stycket 6
rättegångsbalken inget hindra den misstänkte överklagarattsynes ett
beslut hemlig övervakning. Denna överklaganderätt torde dockom

endast teoretiskt intresse, eftersom den misstänkte i normal-vara av
fallet inte har kännedom beslutet. Regeln kommunikation i 52om om



SOU 1998:46 Rättsskyddsgarantier 113

kap. 7 § rättegångsbalken innebär emellertid den misstänkte,att om
åklagaren överklagar avslagsbeslut från tingsrättett hemligom
teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervak-
ning, får till insyn hovrätten.rätt Enligt den generella bestämmelsen
får nämligen det överklagade beslutet inte ändras utan att motparten
har beretts tillfälle sig.att yttra

3.2.6 Underrättelse tvångsmedelsanvändning i vissaom
utländska rättssystem

I det följande länmas redogörelse för hur i Danmark, Finland,en man
ÖsterrikeNorge, Storbritannien, Tyskland och har hanterat frågan om

underrättelse till den misstänkte m.fl. vid användning vissaav
tvångsmedel. Innehållet i utländsk redovisas i övrigt irätt avsnitt

Danmark

När ingrepp i meddelelseshemmeligheden harett avslutats skall som
regel underrättelse lämnas ingreppet § 788 retsplejeloven. Harom
den enligt § 788 andra stycket skall underrättas varitperson som
misstänkt för brott, skall underrättelsen dessutom innehålla uppgift om
misstanken och vilket brott det varit frågaom om.

Enligt § 788 andra stycket skall underrättelsen vid telefonavlyssning
och teleupplysning lämnas till innehavaren den aktuella telefonenav
och vid avlyssning till den har rådighet den plats elleröverannan som
den lokal där samtalet har förts eller där uttalandet har lämnats. En
kopia på underrättelsen skall skickas till den enligt § 784 utsedde
advokaten. Det är underrättelse inte skallatt lämnas till denotera att
enskilda har fört de avlyssnade samtalen. Enligt vadpersoner som som
uttalades förarbetenai Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden

anvendelse af betänkande 1023/84, justitsmi-agenter,og avgettnr av
nisteriets strafferetsplejeudvalg, 117 skulle det praktiskts. vara
omöjligt ha sådan ordning och dessutom "ganskeatt uoverkomme-en
ligt" på svenska ungefär helt oöverstigligt, för dyrt. I förarbetena
uttalades vidare bl.a. följande s. f..117

Ordet rådighet omfattar också den har eller, vid avlyssnings-som
tidpunkten hade, tillfällig rådighet lokalen, hotellgäst,över t.ex. en
i avlyssning har kommerDetägt emellertid blivars rum attrum.
omöjligt underrätta vederbörande i de fall hotellgästenatt har avrest

lämna någon adress. Vid avlyssning samtal i bil fårutan att av en
underrättelse lärrmas till den i egenskap eller brukareägaresom av
har haft rådighet fordonet.över Vid avlyssning på platser eller i
lokaler där allmänheten tillträde, iäger t.ex. restauranger, museer,
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parker och allmänna kommunikationsmedel, skall underrättelse i
tillprincip länmas innehavaren den aktuella platsen eller lokalen,av

denne privatperson eller offentlig institution. Iåroavsett om en en
underrättelsede fall till offentlig myndighet inte skulle fyllaen en

funktion,någon till kommun i egenskap tillägaret.ex. en av en
park, kan förnuftig tillämpning undantagsregelnman genom en av

tredje stycket underlåta underrättelse.i § 788

rättsfall, Ugeskrift for 1992 skallEnligt 810, under-ett retsvasen s.
rumsavlyssningrättelse i besöksavdelningen på fängelse lämnasettom

fängelset,till dvs. till den har rådighet lokalenendast ochöversom
avlyssnadeinte till de A och samtal avlyssnats i enlighetB, medvars

domstols beslut.
innehållet i underrättelsen uttalades följande i förarbetenaOm s.

f..118

underrättelsens innehåll lagförslaget endast, "underrät-Om säger att
ingreppet" skall Underrättelsen kan utformastelse lärrmas. t.ex.om

följande innehåll.brev medettsom

varitmeddelas telefon 000-000000 harHärmed Eratt nr.
iavlyssnad polisen. har polisen tillstånd till dettaRätten gettav

från 19..den / 19.. Tillståndet har omfattat tiden den /beslut
/ 19..till den

telefon hartill avlyssningen det har förmodats ErSkälet är att att
intei samband med lagöverträdelse, det haranvänts en men

några misstankarriktats Er.mot

upplysningar normalt inte länmas i samband medYtterligare bör en
skallunderrättelse. den till vilken underrättelse länmas,Om person,

i enlighet med lagför-varit misstänkt i ärendet, skall det dockhar
angivande vilken lag-länmas underrättelse härom medslaget av

endastöverträdelse misstanken har Detta kan skerört. attgenom
konkreta omständigheternalagöverträdelsens deart utan attanges

enligt följande.redovisas, t.ex.

överträdelse straffelovensi ärendet varit misstänkt förNi har av
af euforiserende stoffer"."overdragelse§ 191 om m.v.

har fattat beslutet. Under-Underrättelsen lämnas den domstol somav
såvida inte polisen inom 14skall lämnas möjligt,rättelsen snarast

för ingreppetfrån det den domstolen bestämda tidsrymdendagar att av
underrättelse inteframställer skriftlig begäranlöpthar attut, en om
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skall ske eller underrättelsen skall lämnasatt vid tillfälle.ett senare
Om underrättelsen skulle till för utredningen ellervara men om
omständigheterna i övrigt talar underrättelse länmas, fåremot att
nämligen på begäranrätten polisen besluta antingen under-av att
rättelse inte skall lämnas eller underrättelsen skall lämnas vidatt en

bestämd tidpunkt.rätten Innan fattarrätten sådantsenare av ett- -
beslut skall den enligt § 784 utsedde advokaten få tillfälle sig.att yttra

Som exempel på fall där det kan finnas behov avstå frånattav
underrättelse nämndes i förarbetena s. f.119 förundersökningen

fortsätter, eftersom ingreppet inte har tillräckliga bevis ellersom gett
där förundersökningen i den aktuella delen visserligen avslutadär men
där det skall ske fortsatt utredning rörande andra brott. I sådana
situationer skulle underrättelse genomförd avlyssning, enligten om en
vad uttalades i förarbetena, förödande för den framtidasom vara ut-
redningen. förarbetenaI s. 120 påpekades dock det i många fallatt
kommer tillräckligt skjutaatt temporärt underrättelsen tillattvara upp
dess andra utredningsåtgärder har vidtagits eller förundersökningen har
lagts ned.

Enligt vad utredningen har inhämtat vid besök i Danmark detärett
förhållandevis vanligt domstolen medger tidpunkten föratt under-att
rättelsen skjuts i halvt år eller kanske i år,ett sedan måsteettupp men
i de allra flesta fall underrättelsen lärrmas. Från polisens sida framhölls

kravet på underrättelse till nackdel föratt är samhällets möjligheter att
bekämpa brott.

Finland

Enligt kap.5 ll § tvångsmedelslagen, innehåller bestämmelsera som
avslutande åtgärd och underrättande användningom av om av

tvångsmedel, skall undersökningsledaren upphöra använda deatt
tvångsmedel i 5 kap. tvångsmedelslagen teleavlyssning,som avses a
teleövervakning och teknisk observation åtgärdennär har uppnått sitt
syfte eller tillståndets eller beslutets giltighetstid har löpt Närut.
ärendet har överlämnats till åklagarens prövning eller det harannars
beslutats förundersökningen avslutas, skall denatt misstänkte så som
särskilt stadgas underrättas användning tvångsmedelom av som avses
i 5 kap. tvångsmedelslagen. Om beslut avsluta undersökningena att
inte har fattats i ärendet eller ärendet inte har överlämnats till
åklagarens prövning år harnär förflutit sedan användningenett av
tvångsmedel upphörde, skall den misstänkte då underrättassenast om
användningen tvångsmedel. Domstolen kan dock på framställningav

undersökningsledaren, viktiga skäl har samband medav av ut-som
redningen, besluta den misstänkte skall underrättasatt eller intesenare
alls.
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förarbetena uttaladesI bl.a. följande underrättelse 1994 rd RPom -
22 32.s.

förundersökningEn kan avslutas på två nämligen antingen såsätt,
ärendet överförs till åklagaren för åtalsprövning eller såatt att

fattasbeslut ärendet inte skall överlämnas till åklagaren. Medattom
på dessatanke situationer föreslås i 2 stadgandeettmom som

hänvisar till 40 och 43 §§ förundersökningslagen. Om ärendet
överlämnas till åklagaren för åtalsprövning och åklagaren beslutar

åtal, fårväcka den misstänkte förundersökningsprotokolletatt av
han under förundersökningen har för de tvångsmedelveta att utsatts

behandlas här. Detta följd stadgandena i 40 §ärsom en av
förundersökningslagen. Enligt denna paragraf skall protokollett

det uppkomna materialet förundersökningenuppsättas över sedan
har avslutats. I protokollet skall intas förhörsprotokollen och

förredogörelser undersökningsåtgärderna därtill fogas desamt
handlingar och upptagningar har kommit till vid undersökning-som

de kan ha betydelse i saken. Om sådant materialantasen, om som
uppkommit vidhar förundersökningen inte har tagits in i för-

undersökningsprotokollet, skall idetta antecknas protokollet. Om
däremotåklagaren beslutar inte åtal,väcka underrättas denatt

misstänkte detta. Enligt 19 § 3 lagen allmänna hand-om mom om
offentlighet 601/82 harlingars den misstänkte delrätt att ta av

förundersökningsprotokollet förundersökningen har avslutats.när
Förundersökningen kan avslutas så förundersöknings-även att

beslutar inteledaren överlämna till åklagaren.ärendet Enligtatt
förundersökningslagen kan43 § förundersökningsledaren fatta ett

sådant beslut bl.a. det vid undersökningen har framkommit attom
ingen kan åtalas. Enligt 43 skall§ 2 den har förhörtsmom som
såsom vid förundersökningen omedelbart underrättaspart om

i fall dettabeslutet, inte skall onödigt. Momentet kompletterasanses
såi förslaget den misstänkte alltid han inte harävenatt om-

förhörts såsom vid förundersökningen underrättaspart attom-
tvångsmedel i 5 kap. har riktats honom, intenämns motsom a om

beslutardomstolen annat.
förundersökningslagen finnsI inga stadganden avbrytandeom av

förundersökning. Förundersökningen avbryts bevismateria-t.ex. om
alltför bristfälligt förlet målet skall kunna avslutas ochär att nytt

bevismaterial inte inkomma. Enligt myndig-lagen behöverväntas
heten inte uttryckligen besluta förundersökningen skall avbrytas.att
Förundersökningen kan formellt avbruten högst till dess attvara
brottet preskriberats.

Enligt 19 § 3 lagen allmänna handlingars offentlighetmom om
kan myndighet lämna uppgift upptagningar harvägraen om som
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gjorts i samband med användning de tvångsmedlen medanav nya
förundersökningen avbruten,är såvida detta kunde medföra
olägenhet för utredningen ärendet. Granskningen i efterskottav
skulle förlora sin betydelse den misstänkte underrättadesom om
användning tvångsmedel först efter flera år, detav närt.ex.
undersökta brottet har preskriberats. Om förundersökningsmyndig-
heten har gjort sig skyldig till tjänstebrott i samband medt.ex.
telefonavlyssning, gäller den kortaste preskriptionstiden för
tjänstebrott på fem år. Därför stadgas i 2 den misstänkteattmom
skall underrättas användning tvångsmedel år efterom senast ettav
det användningen tvångsmedel avslutades,att ärendet inteav om
har överlämnats till åklagaren för âtalsprövning. Domstolen kan
dock viktigt skäl har sambandett med utredningen beslutaav som

misstänkteden skall underrättasatt eller inte alls. På dettasenare
kan förfara i sådanasätt exceptionella fall i vilka utredningenman

allvarligt brott fortfarande pågår och detett till skada förav vore
utredningen den misstänkte underrättades teleav-om t.ex.om
lyssning. Stadgandet den linje har iakttagits imotsvarar som
tolkningen den europeiska konventionen mänskliga rättig-av om
heter. I fallet Klass m.fl. ansåg människorättsdomstolen, samtidigt

den betonade hur viktigt det med tanke på den misstänktessom
rättsskydd han underrättas,är den misstänkte inteatt behöveratt
underrättas telefonavlyssning, detta utredningen.äventyrarom om

På det finska inrikesministeriet fick utredningen följande synpunkter
på underrättelseinstitutet. Den finska polisen ville egentligen inte ha
någon underrättelse i efterhand till den misstänkte, eftersom man var
rädd för polisens arbetsmetoder skulle avslöjas.att Uppfattningen

med underrättelseär i efterhand fungeraratt systemet väl.numera
Arbetsmetoderna skadas inte så länge polisen inte till den misstänkte
behöver lämna detaljupplysningar âtgårdema. De kriminellaom
känner till polisen har lyssna ochrätt övervakaatt och de kanatt
därför vidta motåtgärder. Den misstänkte det endast denneär som-
underrättas och inte sambon det hennesäven telefont.ex. ärom som
har avlyssnats får endast reda på han har varit föremål föratt t.ex.-
teleavlyssning. Några detaljer avlyssningen eller övervakningenom
lämnas inte I 80 fallen underrättas den misstänkteut. procentca av
inom eller två månader efter det åtgärden har avslutats. deIatten
allra flesta de resterande fallen underrättas den misstänkte någotav

förhållandevisDet ovanligtär det inte lämnas någonattsenare.
underrättelse huvudöver Under år 1996 hände detta i kansketaget.
två eller fall. Underrättelsen lämnas regel skriftligen.tre som

Vid Centralkrirninalpolisen i Finland menade regelnattman om
underrättelse i efterhand till den misstänkte inte har inneburit några

‘
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förproblem polisen. harDet inte skadat användningen arbets-av
metoderna. förhållerDet sig dessutom det viset detatt upptagna
materialet ofta måste åberopas bevisning i domstolen. Det till-ärsom
räckligt det i lagstiftningen finns undantagatt sägerett attsom
underrättelse inte behöver lämnas i vissa fall.

Norge

j straffeprosesslovenI § 216 föreskrivs har pårättatt attenvar
få underrättelsebegäran huruvida han eller hon har varit föremålom

för telefonkontroll i narkotikaärende i kap. 16 straffepro-som avses a
sessloven. Endast den misstänkte, ingen brukare telefonen,annan av

således få sådankan underrättelse. Underrättelse får lämnas tidigast ett
år efter kontrollendet har avslutats. Om åtal har väckts skallatt
underrättelse inte länmas. Rätten kan, det skulle till förom vara men
utredningen lämna underrättelse eller andra omständigheter talaratt att

underrättelse lärrmas, besluta underrättelse inte skall skeemot att att
eller det skall ske först vid bestämd, tidpunkt.rättenatt en senare, av

underrättelseEn begäran skall framställas till Kontrollutvalgetom
for telefonkontroll i narkotikasaker Telefonkontrollutvalget § 21
första stycket i forskrift 31. 1995 281 telefonkontrollav mars nr om
i narkotikasaker. Telefonkontrollutvalget, består minst tresom av
medlemmar utsedda konungen, har till uppgift kontrolleraatt attav
polisens användning telefonkontroll i narkotikaärenden sker iav
enlighet med lag och föreskrifter, polisens användning tele-att av
fonkontroll begränsas i möjliga utsträckning tele-största samt att
fonkontroll inte sker i andra ärenden dem i 216§än nämnssom a
straffeprosessloven. Utvalget skall därvid särskilt beakta den enskildes
rättssäkerhet. Utval skall vidare kontrollera de upplysningarget att som

fåttpolisen har vid telefonkontrollen bara används pä lagligt sättett
och lagens regler bevarande och destruktion materialatt om av
efterföljs h§ 216 straffeprosessloven §§ 12 och 13 i före-samt
skrifterna.

begäran underrättelseEn skall besvaras möjligt ochsnarastom
inomnormalt månad. Riksadvokaten, för registersenast etten som

alla eller har varit föremål för telefonkontroll i narkotika-över ärsom
ärenden registret skall innehålla upplysningar den misstänktesom

och födelsedata, den polismyndighet har företagitnamn om som
telefonkontrollen, ärendets eller liknande närsamtom nummer

pågick,kontrollen och den aktuella polismyndigheten, skall genast
efter anmodan kontrollutvalget de upplysningar nödvändigaärge som
för kunna besvara begäran första§ 20 stycket och § andra21att
stycket i föreskrifterna.
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Polisen skall underrättas innan kontrollutvalget lämnar upplysning
telefonkontroll haratt ägt Om underrättelse tillom den miss-rum.

tänkte inte skall länmas skäl i § 216 j straffeprosesslo-av som anges
skall polisen ombesörja besluträttens härom föreläggsven, att

kontrollutvalget innan den utvalget tidsfristen löper § 21sattaav ut
tredje stycket i föreskrifterna.

Svaret begäran underrättelse skall lämnas skriftligen ochen om
lyda antingen

"Ni har med stöd i straffeprosessloven 216 telefonkon-a om
troll i narkotikaärenden varit föremål för telefonkontroll år ....."

9eller

"Det har inte förekommit någon telefonkontroll Er detmot som
enligt gällande regler finns möjlighet upplysa om".att

Till fogas redogörelse för reglernasvaret underrättelse kannären om
lämnas. I redogörelsen försägs de begränsningar iatt, under-att
rättelseskyldigheten finns skall få reell betydelse, det aldrig kansom
upplysas telefonkontroll inte har förekommitatt § 22 i före-om
skrifterna.

Av § 216 h tredje och fjärde styckena framgår vidare polisenatt
påtalemyndighetenoch skyldigaär lämna Telefonkontrollutvalgetatt

de upplysningar utvalget nödvändiga förm.m. som anser vara
kontrollen och utvalget kan kalla in tjänstemänatt vid polisen och
påtalemyndigheten till förhör. Tjänstemännen har hänsyn tillatt utan
sin tystnadsplikt förklara sig för utvalget.

Telefonkontrollutvalget skall också behandla klagomål från enskilda
eller organisationer sig oberättigat förpersoner som utsattaanser vara

telefonkontroll kan utvalget officiosamt § 14 i föreskrifter-agera ex
na. Utvalget företar varslade och icke varslade inspektioner hos
polisen och varje âr till Justisdepartementet jfr NOUrapportavger en
1997:15 68.s.

Den framfört klagomål till utvalget underrättas endastsom om
huruvida det funnits anledning rikta kritik eller polis elleratt mot
påtalemyndighet. Någon motivering lämnas inte § 16 i föreskrifterna.
Kontrollutvalget kan inte avbryta pågående telefonkontroll § 13en
sista stycket i föreskrifterna och kan inte heller överklaga beslutett

telefonkontroll till högre jfr NOUrätt 1997: 15 69.om s.
De redovisade bestämmelserna underrättelse dock inte till-ärnu om

lämpliga vid telefonkontroll i ärenden riketsrör säkerhet. Ettsom
beslut telefonkontroll i sådana ärenden kan emellertid granskasom -
och överklagas Stortingets kontrollutvalg se avsnitt 5.3.2.av-
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i avsnittI 5.3.3 redovisat utredningsbetänkande Etterforsk-ett
ingsmetoder for bekjempelse kriminalitet NOU 1997:15 föreslåsav
dels buggning skall införas i norsk dels de särskildarätt,att att

telefonkontrollreglerna i ärenden rikets säkerhet skallrör tasom som
bort och i stället reglering i straffeprosesslo-ersättas av en gemensam

betänkandet föreslåsI vidare bl.a. bestämmelsen i § 216 jattven.
straffeprosessloven, innebär möjlighet i vissa fall heltattsom en
underlåta lämna underrättelse skall bort. Ett undantag dockgörsatt tas

utredningarför brott kap. 8 straffeloven,eller 9 dvs. imotom
ärenden rikets säkerhet.rörsom

sedandet gäller pejling vilkenNär metod inte lagreglerad iär-
norsk används med stöd riktlinjer utfärdade Riks-rätt utan av av
advokaten avsnittse 5.3.3 finns ingen underrättelseskyldighet. I det-

nämnda utredningsbetänkandet föreslås dock metoden skallattnyss
ochlagregleras underrättelseskyldighet införs. Enligt förslagetatt en

ikan dock beslut bestämma inteden misstänkte hellerrätten ett att
åtgärdenefter det avslutats skall underrättas den. sådantEttatt om

dock barabeslut kan två månader gången. tidsfristNär dennaavse
löpt skall den misstänktehar underrättas beslutet användaut attom

pejling och resultatet pejlingen. Detta gäller dock inte vid brottom av
straffelovens kap. eller sistnämnda8 I fall kan alltså enligtmot man

förslaget, precis vid kommunikationskontroll buggning, heltochsom
underlåta lämna underrättelse.att

Enligt vad sades vid företrädares för utredningen studiebesöksom
hos Riksadvokaten har där uppfattningen det med hänsyn tillattman
Europakonventionen torde tillräckligt den enskilde, hanattvara om
begär det, skall underrättas han föremål tvångsåt-varit förattom en
gärd. förefaller, menade inte nödvändigt haDet attman, vara en
obligatorisk underrättelse med ventil.

vad utredningenEnligt har inhämtat vid besök hos Osloett
polisPolitikammer norsk inga svårigheter med ha ordningattser en

med underrättelse, under förutsättning det i vissa fall finnsatt en
skjutamöjlighet den eller helt avstå från lämnaatt att attupp en

underrättelse.

Storbritannien

engelsk finns det inte någon berörda skallI regel derätt säger attsom
efterunderrättas användning här aktuella tvångsmedel. theI Inter-av

of Communicationsception Act 1985 IOCA, reglerar an-som
vändningen hemlig teleavlyssning, emellertid i section 7sägs attav

misstänker han förden eller har varit föremål hemligärattsom
teleavlyssning kan begära utredning sådanhärom. En begäran skallen

Tribunal,framställas till the ledamöter erfarnabland mycketutsesvars
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jurister. Om the Tribunal skulle finna det föreligger brottatt ett mot
IOCA, kan den upphäva tillståndet, beordra material skallatt upptaget
förstöras, besluta skadestånd skall den underrätta densamtom som
har begärt utredningen sin slutsats och premiärministem. Om theom
Tribunal däremot skulle finna det inte föreligger något brottatt mot
IOCA, varken bekräftar eller dementerar den hemlig teleavlyssningatt
har förekommit. Den har begärt utredningen informeras då endastsom

det inte föreligger något brottatt IOCA. Han har alltså iom mot ett
sådant fall inte fårätt upplysning hanatt varit föremål förattom
hemlig teleavlyssning. The Tribunal årligen 40-50 klagomål.mottar
Hittills har the Tribunal inte i enda fall funnit minister vidett att en
meddelandet tillstånd till hemlig teleavlyssning skulle ha brutitav mot
IOCA åren 1986-1994 granskades totalt 400 klagomål.ca

Tillämpningen IOCA granskas dessutom kontinuerligtav av en
Commissioner, utsedd premiärministern, arbete redovisas iav vars en
årlig Denna i den del denrapport. kan offentliggörasrapport - -

för det brittiskaäven parlamentet.presenteras
I likhet med IOCA finns det i såväl The Security Service Act 1989,

i The Intelligence Service Act 1994, vilka författningar innehållersom
bestämmelser befogenhet för säkerhetstjänsten respektive under-om
rättelsetjänsten intrånggöra i privat egendom,att regler om en
Tribunal och Commissioner, vilkas uppgifter i huvudsakärom en
desamma enligt IOCA.som

Enligt vad sades utredningen vid besök på the Home Officesom ett
i London torde skälet till the Tribunal hittills aldrig haratt funnit att
hemlig teleavlyssning har beslutats i strid med reglerna i IOCA, bero
på den synnerligen prövning sker i dessa ärenden.noggrarma som
Ärendet granskas nämligen först den lokala polisen, därefterav av en
central enhet inom polisen och slutligen på fyra olika nivåer på the
Home Office innan inrikesministern ärendet. Uppfattningenavgör på
the Home Office den avlyssnade vid felaktigt avlyssnings-att ettvar
beslut förmodligen inte skulle kunna skadestånd för enbart själva
integritetskränlcningen. För ersättning skall kunna utgå torde krävasatt

den avlyssnade kan visa på någonatt konkret skada.
På the Home Office menade den efterhandsgranskningattman av

the Tribunal och the Commissioner står till buds enligt IOCAsom
uppfyller de krav Europakonventionen ställer Frågan harsom upp.
behandlats Europakommissionen i fallet Campbell Christie v/theav
United Kingdom Application Nr 21482/93; beslut den 27 juni 1994.

Tyskland

Enligt första§ 101 stycket Strafprozessordnung skall vid hemlig
teleavlyssning, hemlig teleövervakning vid användning andrasamt av
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åtgärder får vidtas den berördes vetskap bl.a. pejling,utansom
hemlig kameraövervakning och hemlig avlyssning, de inblandade die
Beteiligten underrättas åtgärden så det kan ske fara försnart utanom

förutredningen, den offentliga säkerheten, eller för liv eller lem
möjlighetenliksom för vidare använda civilatt en spanare.

Från det tyska justitieministeriet har inhämtats bl.a. följande
uppgifter. Med uttrycket "de inblandade" i fall i teorinvartavses - -
alla dem på något berörts åtgärden. I kommentar tillsättsom enav
Strafprozessordnung dock okända tillsägs äratt sompersoner namn

inte behöveroch adress lokaliseras. åklagarmyndighetenDet är som
ombesörjer underrättelserna. inte uppgift påDet finns någon hur ofta

helt underlåter misstänkteunderrätta den och andra berörda.attman
undersökningen normaltNär väl avslutad bör det inteär sett vara

något hindrar kan möjligenunderrättelse länmas. Ett undantagattsom
med möjlighetenunderrättelse skulle förstöranär attvara man en

använda s.k. överskottsinformation, den idvs. andra änpersoner
misstänkteärendet skulle Allmänheten känner till polisenattvarnas.

har avlyssna telefoner och underrätta användningenrätt att t.ex. att om
enskilda fall torde inte skada tvångsmedlet ytterligare. Från åklagar-i

eller polisens sida förs inte fram någon kritik medsystemetmotnas
underrättelse.

Från Bundeskrirninalamt sades bl.a. följande. DetBKA är
åklagaren fattar besluten med underrättelser.har göraattsom som

vid hjälper till varför underrättelsenPersonalen BKA argumenteraatt
bör skjutas eller inte lämnas huvud På det sättöver taget.upp som
regeln underrättelse utformad med ventil den godtagbar.ärärom - -

Österrike

österrikisk StrafprozessordnungEnligt § 149 b fjärde stycketrätt
skall, åtgärden har beslutet telefonövervakningavslutats,när om
Uberwachung eines Femmeldeverkehrs ofördröjligen tillställas in-

teleanläggningen Underrättelsen kannehavaren och den misstänkte.av
så länge syftet i fall skulledock skjutas med undersökningen annatupp

beslut innehålla uppgiftEtt telefonövervakning skalläventyras. om om
på den misstänkte, för vilken misstänktden gärning han ärnamnet
rättsliga beteckning, på innehavaren telean-desssamt namnet av

och för påbörjandetläggningen dess beteckning, tidpunkten
vilkarespektive avslutandet övervakningen de fakta,4.samt avav

harframgår övervakningen nödvändig. Om övervakningenatt synes
eller nämnda tidpunkten,börjat avslutats tidigare den i 3änsenare

underrättelsen faktiska övervakningen.skall tidpunkten för denavse
Motsvarande akustiskbestämmelser finns för optisk och person-

Straf-övervakning med tekniska hjälpmedel 149 f andra stycket§
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prozessordnung. Ett beslut sådan övervakning skall innehålla bl.a.om
följande. på den misstänkte desnamnet Beschuldigten, den gär-
ning för vilken han misstänktär dess rättsliga beteckning, 2.samt

på dem förmodligen kommer berörasnamnen som över-att av
vakningen, de lokaler berörs övervakningen, de tekniskasom av
hjälpmedel troligen kommer användas, tidpunktensom föratt
påbörjandet respektive avslutandet övervakningen, de fakta,av av
vilka framgår övervakningenatt erforderlig ellersynes att upp-
klarandet eller förhindrandet de straffbara handlingarna iav av annat
fall skulle utsiktslöst eller väsentligt försvårat, de fakta,vara av
vilka framgår övervakningenatt proportionerligär § 149 d tredje
stycket, den fara, till vilken det hänvisas i § 149 d tredje stycket
i fråga övervakning enligt § 149 d första stycket 3om desamt om
konkreta omständigheter på vilken faran grundas, 9. de utrymmen,

det enligt beslut får inett trängassom
ÖsterrikeVid företrädares för utredningen studiebesök i lämnades

bl.a. följande synpunkter. Polisen har inget principen denemot att
enskilde i efterhand skall underrättas telefonövervakning harattom
förekommit. Underrättelse krävs för övrigt med hänsyn till Europa-
konventionen. Polisen vill dock ofta så längevänta möjligt medsom
underrättelsen. Det undersökningsdomarenär det finnsavgörsom om
förutsättningar för skjuta underrättelsen.att upp

3.3 Offentligt ombud

3.3.1 Inledning

I det följande lärrmas bakgrund till frågan offentligt ombud fören om
tillvara den misstänktesatt ta och tredje intresse vid vissmans

tvångsmedelsanvändning. I första avsnitt lämnas redogörelseett fören
det danska med offentligt ombud.systemet I andra avsnitt berörsett
det förslag offentligt ombud norsk utredning, Meto-om som en
deutvalget, har lämnat i betänkandet delinstilling II, Etterforskings-
metoder for bekjempelse kriminalitet NOU 1997:15. Därefterav
redovisas tidigare svenskt utredningsarbete förarbetsuttalandenoch när
det gäller frågan offentligt ombud vissa myndighetssyn-samtom
punkter och synpunkter framförda advokater, företrädaretreav som
för utredningen sammanträffat med vid besök på Sveriges advokat-ett
samfund. I detta sammanhang kan erinras detäven Rättsskyddsom-om
bud föreslås infört i österrikisk se avsnitt 5.6.rättsom
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Dansk3.3.2 rätt

hemligmeddeleseshemmeligheden,beslut ingrepp iInnan t.ex.ett om
skall deteller buggning, fattasteleavlyssning rätten utsesav en

angår 784 retspleje-företräda den beslutet §skalladvokat somsom
"beneficerede" advokaterden kretsAdvokatenloven. utses somur

i princip förordnas ivid den aktuella domstolen och de läruppträder
advokat den aktuellaKöpenhamns byret denturordning. I utses som

advokat,grundlagsvakten. Om möjligt barahar ävendagen utses en
Advokaten harberöra fleraavlyssningen skulle rätt attpersoner.om

straffelo-12 eller 13 kap.utredningen angår brottsig. Om motyttra
säkerhet eller brottsjälvständighet ochbrott motmot statensven

skall advokatenstatsmyndigheternastatsförfattningen och de högsta
för varjeadvokater kretssärskild krets endock utses avur en

förJustitsministeriet. Advokaternaöverrättsområde, bestämd utsesav
Advokatrådet idet danskatvå år. Det kanperiod nämnas attomen

endast vissa advokater kanlagstiftningsärendet inte kunde attacceptera
straffeloven.eller 13 kap.vid överträdelse 12i frågakomma av

invända ordningdäremot ingetAdvokatrådet hade att mot somen
i de fallnågot ombudundantagsfall inte skulledet iinnebar utsesatt

det. Så lödsäkerhet krävdefrämmande makt ellertillhänsynen statens
har tilludvalget. Advokatenursprungliga förslaget fråndetnämligen

ochandras intressenmisstänktes ochtillvarata denuppgift att taatt
fåröverklagas. På säbeslut skalltill sättställning rättens ettmanom

delhar advokatenförfarande. Enligt § 785kontradiktoriskt rätt att ta
Advokatenförhandling ividutredningen rätten.närvaraattsamtav

Skulle polisenutredningsmaterialet.berättigad få kopiavidareär att av
inte börkaraktär och därförsärskilt förtroligmaterialet äratt avanse

utlärrmande advokatensadvokaten, skall frågantilllämnas ut om
intefår dockför avgörande. Advokatenhänskjutas tillbegäran rätten

samtyckepolisensinformationen vidare och får inte sättalämna utan
får inteangår. Advokatenmed den beslutet sättaförbindelsesig i som

beslutastycket kanEnligt § 785 andrasitt ställe. rätteni attannan
tilltaladför någonförsvararefår uppträdainteadvokaten somsenare

stället pålöses iProblemetovanligt så sker.lärmålet. Deti attvara
ellerförsvararesig uppdragetinte åtaradvokatenså attsätt att som

försvarare.förklarar sig vilja hatilltaladeden annan
meddelelseshem-ibeslut ingreppvanligtlär inteDet att ett omvara

polisdistriktKöpenhamnstill Iöverklagas högremeligheden rätt.
år.färre tio ärendenöverklagas än per

tilladvokatersättningenuppgårhar inhämtatvad utredningenEnligt
förhandlingen. Förförstaexklusive för denkrdanska850 moms

danska kr800tillkommerförhandlingar i ärendeytterligare samma
ärende fleraiförhandling. Förekommerexklusive sammapermoms
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olika ingrepp i meddelelseshemmeligheden bestäms arvodet skönsmäs-
sigt.

En kopia på den underrättelse skall lämnas enligt § 788 skallsom
skickas till den enligt § 784 utsedde advokaten. Innan fattarrätten ett
beslut underrättelse inte skall lämnasatt eller underrättelseom skallatt
lämnas vid tidpunkt skall den enligt § 784en utseddesenare advokaten
få tillfälle sig.att yttra

Bandupptagningar, fotokopior och innehåller det materialannat som
ingreppet har kommit till polisenssom kännedom,genom skall

förstöras det inte väcks åtal eller åtalet läggs nedom § 791.om
Polisen skall underrätta den enligt § 784 utsedde advokaten attom
materialet har förstörts. Skulle materialet ändå ha betydelse ur
utredningssynpunkt kan rätten, med stöd andra stycket iparagrafen,av

begäran polisen besluta materialet inte skall förstörasav att eller att
det skall förstöras först vid viss tidpunkt. Innan sådanten senare
beslut fattas skall advokaten få tillfälle sig.att yttra

Kort bakgrlmd till den danska regeln offentligt ombudom

Regeln offentligt ombud infördes i dansk årrätt 1985om förslag
Justitsrninisteriets strafferetsplejeudvalg i betänkandetav 1023/84

Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden anvendelse afog
agenter.

Udvalget menade ordning med offentligtatt ombud visserligenen
skulle förenat med vissa utgifter för och innebäravara ökadstaten en
arbetsbörda för domstolar, polis och åklagare, fördelarna medattmen
institutet allt vägde Udvalgettrots pekadetyngre. på ingrepp iatt
meddelelseshemmeligheden så allvarligt ingreppett det börvar att
tillåtas endast efter grundligtett övervägande domstolen, därav

både för och ingreppetargument kan läggas fram.emot Udvalget
menade vidare ordning med offentligtatt ombud sin blottaen genom
existens kunde verka återhâllande på den dittillsvarande kraftiga
ökningen antalet fall ingrepp i meddelelseshemmeligheden.av av
Udvalget framhöll det fanns särskiltatt behov ordningett medav en
offentligt ombud vid ingrepp i meddelelseshemmeligheden, eftersom
ingreppen sker i hemlighet möjlighet för den blirutan förutsattsom
åtgärden och lägga fram sinaatt protestera synpunkter för domstolen.
Udvalget ansåg avgörande skäl föratt ordningett med offentligten
ombud den säkrade möjlighetatt underrättens beslut kundevar atten
överklagas till högre Slutligenrätt. menade udvalget detatt var
medvetet det med offentligt ombud farmsatt ökadett riskom fören

information skulle "läckaatt ut". Udvalget menade dock denna riskatt
ñck så liten den inte kunde hindraatt införandetanses vara av en
ordning med offentligt ombud betänkandet 75 ff..s.
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frånfrån företrädare för Justitsministeriet och danskSynpunkter
offentligtpå ordningen med ombudpolis

meddelelseshem-med advokats medverkan vid ingrepp iSystemet en
fått kontradiktoriskt förfarandemeligheden innebär att ett somman -

för fram de talarnågon än rätten argument emotatt annan somgenom
främjar rättssäkerheten ochtelefonavlyssning harbeslut t.ex.ett om -

handläggning ärendena. har förekommitdomstolens Detunderlättat av
för-har uppgifter det lärutsedd advokat "läckt"att varamenen

i utsedde advokatens uppgifterhållandevis ovanligt. Det ingår den att
meddelelseshemmelighedentill beslut ingrepp iställning ettta om om

emellertid ovanligt advokaten överklagaröverklagas. Detskall är att
fem samtliga fall.beslut, det sker kanske isådant procentett ca av

offentligtutredningsförslaget ombudnorska3.3.3 Det om

bekjempelseEtterforskingsmetoder fordelinstillingbetänkandet II,I
Metodeutvalget detföreslårkriminalitet NOU 1997: 15 attav

det tillmisstänkte i de falladvokat för denskallomedelbart utses en
de tvångsmedelin begäran användningkommerrätten somaven om

användandet.misstänkte samtidigt underrättasdenvidtas attutan om
vidkommunikationskontroll, dvs.bli aktuellt bl.a. vidkanDetta

vid denvid buggning ochinsamling trañkdata,telefonkontroll och av
denAdvokaten skall tillvaratadomstols beslut.förutsätterpejling som

användningbehandling begäranintressen vidmisstänktes rättens omav
grunden förbegäran ochtvångsmedel, han skall underrättas omav

får inteinför Advokatenuttala sigskall hadenna rätten.rätt attsamt
tystnadspliktharmed den misstänkte, hani förbindelsesig samtsätta

börarbete. Enligt utvalgetersättning för sitttillhar rätt staten somav
vid efterföljandeombudet,gälla det allmännahuvudregel att en

misstänkte.för denförordnas försvararerättegång, inte skall som
dock inte behövas.denna innebördlagregel medNågon anses

Metodeutvalgetsredovisa delarintresse härkanDet att avvara av
ombud be-offentligtgäller fråganmotivering detallmänna när om

f..tänkandet 103s.

norskai denframkom detLund-kommissionensEfter rapport
påför lättdomstolarnaåtskilligsamhällsdebatten över togattoro

dornstolskontrollen intetelefonkontroll ochbegäranpolisens attom
tänktråttssäkerhetsgaranti dendenfungerade att vara.varsom

faktum det intetill detdomarhåll hänvisades bl.a.Från attatt
sakfram-åklagarenskunde bemötanågon advokatutnämndes som

ochtillräckligt belystfaran för saken inte blevställning, ökade att
tillräckligt objektivt.avgörande inte blevdomarensatt
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En sådan advokat skulle ha två uppgifter. Den sörja förär attena
kontradiktoriskt förfarandeett ställa kritiska frågoratt ochgenom

belysa saken utifrån andra infallsvinklar innan domstolen fattar sitt
beslut. Den andra uppgiften tjänaär rättssäkerhetsgarantiatt som en
för lagens bestämmelser efterlevs.att En huvudpoäng måste därvid

den utnämnda advokatenatt inte primärt till förvara är tillvarataatt
den misstänktes intressen skallutan för allmän-representantsom en
heten till det tillräckligatt hänsyntas till integritetsskyddetse vid
den avvägning i det konkreta fallet måste ske mellan in-som
tegritetsintresset och samhällets intresse utreda allvarlig brottslig-att
het.

Det viktigaste för införa sådanargumentet ordningatt ären att
därigenom får det tvåpartsförhållande detman är normala vidsom

rättegång. En viktig följd detta det bliren är praktiskt möjligtattav
överklaga beslutatt telefonkontroll.ett om

Utifrån de upplysningar utvalget har fått i Danmark såvälärsom
åklagare försvarare nöjda med institutet. Utvalget harsom vidare
via det danska justitiedepartementet frågat det danska advokatrådet
hur advokaterna på ordningen med allmänt ombud.ser ett

I brev den 9 oktoberett 1996 upplyses utvalgets förfråganav att
behandlats i det danska "Advokatrådets Fagudvalg VI vedrørende
strafferet straffeproces m.v.". Konklusionen i brevet "Etterog är:
Advokatrâdets opfattelse fungerer ordningen med advokatbe-
skikkelse hensiktsmessig. Advokatbeskikkelse viktig led ieter
legalitetskontrollen med de pågaeldende indgreb vaesentlige,som er

ordningen indebazrer i øvrigt fremhaevet i betzenkningenog som-
der bliver mulighed forat prøvelse af afgørelsen ved højere ret."-

Utvalget vidare bekantär med Den norske dommerforeningatt i
brev till stortingets talman denett 28 november 1996, i anknytning

till Lundkommissionens kritik rättspraxis vid säkerhetspolisensav
begäran telefonkontroll, har påpekat det svaghetom är medatt en
den gällande ordningen rättens avgörande fattasatt kontradik-utan
tion och möjligheten tillatt överprövning begränsad,är eftersom
dessa beslut inte överklagas.

Utvalget föreslår det införs ordningatt motsvarande denen
danska. I utredningar riketsrör säkerhet eller andra skälsom av
omfattar såkerhetsklassiñcerat material måste det förutsätt-vara en
ning det utnämns advokatatt säkerhetsklareradär för denen som
aktuella nivån. På grund härav måste det finnas särskild kretsen av
advokater kan iutnämnas ärenden det slaget.som av

betänkandetI påpekas vidare det med sådan ordningatt saknasen
anledning Stortingets kontrollutvalgatt skall ha överklagarätt att
beslut vissa straffprocessulla tvångsmedel och införa ordningom att en
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Telefonkontrollutvalget motsvarande Den möjlighetenrätt.som ger
avsnittdärför bli upphävd respektive inte böra genomföras seföreslås

5.3.2.
det betänkandet 103 framgårs.kanDet även nämnas attatt av

i samband med Lund-i den norska advokatföreningen,ordföranden att
artikel i Advokatbladetoffentliggjordes, ikommissionens rapport en

efterlyste offentligt ombud för den misstänkte.19966 år ettnr

på utredningsförslaget offentligt ombudSynpunkter om

lämnade följandeför Justis- PolitidepartementetFöreträdare og
Även framförts påståenden deti Norge har detsynpunkter. attom

eller till"läcker" information till klientenvissa advokaterfinns som
skeptisk tillMetodeutvalget bl.a. grund dettakollegor. av envar

emellertidoffentligt opposition brötsmed ombud. Utvalgetsordning
detfrån dansk sida framhöllbesök i Danmark, därvid attett varman

ordning och den fungerade väl.god atten
synpunkter.lämnade följande Inomför RiksadvokatenFöreträdare

Tor-Aksel BuschRiksadvokatenMetodeutvalget, där var en av
offentligt ombudtill ordning medskepsisenledamöterna, stor envar

Även påståendennämligenmisstänkte. i Norge förkommerdenför om
övertygades dockVid besök i Danmarkadvokatkåren.läckor inom ett

med § 784 advokatdet danskaMetodeutvalget systemetattom
uttalade sigadvokaterSåväl dansk polis danskaväl.fungerar som

Lund-kommissionensefterkände Metodeutvalgetpositivt. Vidare
förefallerrättsskydd.stärka den enskildes Detbehov attrapport ett av
lämpligalista påställagod ordning attatt samman enenvara
ombud.offentligti fråga för uppdragkan kommaadvokater somsom

synpunkter.följandePolitikarrnner lämnadeför OsloFöreträdare
förekommit iadvokatkâren harinomläckor ävenDiskussionen om

advokatersig vilkai användafinns faraDetNorge. att somaven
används. DettaadvokaterhaDet bästahelst. att somvore en grupp

goda kunskaper iviktigt hamed det oerhörtmotiveraskan är attatt
ämnet.

Offentligt i svenskombud3.3.4 rätt

telefonavlyssningreglertill1975/76:202 med förslagI omnyaprop.
telefonav-Utredningenförundersökningvid etttogs omupp avm.m. , förslagväckt1975:95Telefonavlyssning SOUbetänkandetlyssning i
i ärendenenskildes intresseskulle tillvara dengod taatt manom en
godpropositionen skulleitelefonavlyssning. Enligt förslaget manom

innan beslutskulleställning Hanoch halagfaren part. omsomvara
sig.tillfällemeddeladestelefonavlyssning rätten att yttragesav
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Uppdrag god skulle för viss tid, förslagsvis årsom iman ges tre
sänder. God skulle ha tillrätt ersättning för uppdraget och kunnaman
anlita hjälp domstolen för utskrift fullföljdsinlaga.t.ex. Angåen-av av
de motiven för förslaget anförde departementschefen bl.a. följande
prop. 36.s.

Det viktigaste motivet för införa tvåpartsförhållandeatt införett
domstolen i ärenden telefonavlyssning är skaparattom man
möjlighet till viss kontroll den utredning föregår beslutav som om
avlyssning. Departementschefen hade tidigare i s. 28prop.
särskilt framhållit förekomsten godatt bevakar denav en man som
enskildes intresse kan undanröja misstankar tillstånd tillattom
telefonavlyssning på alltför lättvindiga grunder I enlighetges
härmed bör första uppgift för gode del deten att tamannen vara av
material läggs fram åklagaren eller undersökningsledarensom av
för En uttryckligrätten. bestämmelse bör meddelas attom av-
lyssningsbeslut inte får förrän tillfällerätten, beretts godeges av

sig. I vilken formatt detta skallyttra ske jag intemannen anser
behöva regleras i lagen.nämnare liggerDet i sakens natur att
kommunikationen med gode får efter hurmannen anpassas pass
brådskande frågan ochär övriga omständigheter i det enskilda
fallet.

En andra huvuduppgift för gode ställningär tillatt tamannen om
tillstånd till avlyssning bör bringas under högre prövningrätts

överklagande. Som det förekommer inteär tillstånds-genom attnu
beslut överklagas, eftersom åklagaren eller undersökningsledaren i
praktiken saknar i ärendet. Finner godemotpart attmannen
tillständsbeslut har grundats på otillräckligt material eller eljestett
bör skallöverprövas, han ha möjlighet anföra besvär överatt
beslutet. Detta förutsätter han på lämpligt del beslutetatt sätt ges av

försorg.rättensgenom
En viktig inskränkning i gode möjligheter iattmannens agera

ärendet ligger naturligen i han inte får kontakt med denatt ta
misstänkte för få underlag för sin bedömningatt framställningav en

telefonavlyssning. Av sekretesskäl det nödvändigtär hanom att
iakttar tystnad vad han får i samband med sådantvetaom ett
ärende. En uttrycklig regel tystnadsplikt för gode börom mannen
meddelas för klargöra detta.att

Departementschefen fortsatte prop. 36 f..s.

För med god i telefonavlyssningsärendenatt ett system skallman
fungera risk för sekretessen och utredningsintressetutan att kommer
i fara bör både antalet gode och behöriga tingsrättermän begränsas

SOU5 1998:46
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förut börmöjligt. enlighet med vad harlångt I pröv-så nämnts
telefonavlyssning koncentreras tillframställningarningen omav

enligthovrättsstäderna. regel härom böri de Entingsrätterna sex
sådan begränsningi kap.mening in 27 RB. Avmin tas en av

också antalet gode kantingsrätter följerbehöriga mänantalet att
hand bestämmabör ligga i regeringensDetinskränkas avsevärt. att

första hand bör dessaskall behövas. Igodemångahur män som
möjligtbörtingsrätterna, dettill de olikaknytas attvaramen

tingsrätts domkrets, dettagod också utanförutnyttja omman enen
för god jagskäl. Någrasärskildapåkallat ersättareär man anserav

såbörantalet godebehöva mäninte stort attutanutses, vara
o.d. kan beaktas.sjukdomsfall, semestrar

god bör endastuppdragligger i sakensDet natur att gessom man
tillräckligaoch erfarenhet harsin utbildningsom genompersoner

aktualise-ställning till de frågorför snabbtkvalifikationer taatt som
tanke härpåbör medtelefonavlyssning. I lagärendeni omras

lagfaren. Detpå god skallin kravskrivas att synesvaraman
juristeller medadvokati första hand anlitalämpligt att annan

godför uppdragbrottmålfrån handläggningerfarenhet som man.av
ställning offentliginte hargodedock betonavillJag att avmannen

på det jagenskildes intressenbeakta den sättskallförsvarare utan
skallockså bl.a. hanHäri liggeri det föregående.anförthar att

anonymitetsin-skydd förpå det behovsynpunkterläggakunna av
situationer dåspeciellai vissasig gällandekan göratresset som

med författare,kontaktnågon hartelefonavlyssning gäller som
till anonymitet.harellermeddelare rättannan, som

departementschefen detuttalade45specialmotiveringen prop. attI s.
uppdrag intetill sådanasjälvfallet fårgodutseendetvid attsesmanav

vanligtvis anlitas förverksamhetsinpå grundtill den avsomges
aktuell.telefonavlyssningmål därförsvararuppgifter i är

Vid riksdags-lagstiftning.tillledde emellertid intePropositionen
frågansärskiltnämligenuppmärksammadesbehandlingen om

frågatelefonavlyssning,vidöverskottsinforrnationanvändningen enav
anledning inhämtafannJustitieutskottetreglerad i lag.inte attvarsom

remissbehandlingUnder denpropositionen.yttrandelagrådets över
förslag tilllagrådetdärefter lät företa upprättatutskottet ett avavsom

innehållvilketmeningaryppades olikafråganreglering enomav
1976/77:JuU2Obetänkande bet.sittlagstiftning borde ha. Isådan s.

motionernaoch de väcktapropositionenanledningmed17 av
telefonav-tillbegränsatproblemet inteutskottetkonstaterade att var

tvångsmedel.andrafrågauppkomma också ikundelyssning utan om
Tvångsmedelskommittén.tillsättandetutmynnade ihelaDet av
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vångsmedelskommitténT i sitt slutbetänkandetog Tvångsmedel
Anonymitet Integritet SOU 1984:54 33 f., f.,62 143 och 151 f.s.

frågan offentligt ombud i vissaett fall vidupp användningenom ettav
tvångsmedel. Tanken ombudet skulle haatt ställning havar part,som
rätt vid bl.a.närvara domstolsprövningenatt tvångsmedlet och haav

överklagarätt beslut,att tvångsmedelsförfarandetett kundeom
medföra röjande vissa uppgifter omfattades det tryckfrihets-av som av
rättsliga anonymitetsintresset eller omfattades vissa andrasom av
tystnadsplikter, exempelvis för advokater och läkare. Ombudets
uppgift hanärmast varit bevaka tredjemansintressena,synes att dvs.
uppgiftslämnarens, klientens och patientens skydd. Enligt Tvångsme-
delskommittén kunde uppgiften offentligt ombud inte blisom antas
någon arbetskrävande uppgift. Eftersom det endastmera sällan skulle
bli aktuellt anlita det offentligaatt ombudet kunde uppgiften därför,
menade kommittén, knytas till något redan existerande ämbete. Enligt
kommittén måste innehavaren dock krävas han eller honav att var
lagfaren. Kommittén fortsatte betänkandet 62 f..s.

Även det offentliga ombudet inte kommer anlitas ofta,om låteratt
det sig knappast knytagöra uppgiften tillatt centralt ämbete,ett

JK-ämbetet. Det offentligat.ex. ombudet bör finnas på så nära
avstånd han eller hon, detatt behövs, svårighetstörre kanutanom
inställa sig och medverka vid verkställighetent.ex. tvångsme-ettav
delsbeslut. Kommittén har därför för det bör finnasstannat att ett
offentligt ombud i varje hovrätts domkrets. Ett förslag som
diskuterats inom kommittén anförtroär uppgiften offentligtatt som
ombud chefen för den allmänna advokatbyrån i den därort
hovrätt har sitt Kommitténsäte. har dock funnit den fråganatt
liksom vissa andra administrativa frågor det gällernär det offentliga
ombudet lämpligen kan på stadiumett övervägassenare av
regeringen.

Det kan liknandenämnas förslag,att ett inte ledde till lagstift-som
ning, tidigare hade lämnats i betänkandet Anonymitet och tvångsmedel
SOU 1976:36 14 och 65 ff.. Anonymitetsutredningen föreslogs.

anonymitetsintresset,att det enligt förundersökningsledaren ellerom
åklagaren förelåg s.k anonymitetsfall,ett vid beslag och husrannsakan
skulle bevakas offentligt ombud.ett Ombudet skulleav beredas
tillfälle sig i sambandatt yttra med ärendet avgjordes iatt rätten.
Utredningen förutsatte ombudet i vissa fall skulleatt kunna medverka

på verkställighetsstadiet.även Utredningen anonymitetsfallenantog att
skulle bli sällan förekommande. Som ombud föreslogs allmänhetens
pressombudsman PO.
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med anledningEdenman-kommissionen pekade i sin rapport av
brister i reglernaOlof Palme SOU 1988:18 på vissamordet om

skullei föreslogs dessa reglertelefonavlyssning och attrapporten
vid sådanaytterligare. Kommissionen underströk starktövervägas att

beaktas. ökaintegritetsskyddet måste Föröverväganden attnoga
telefonavlyssning borde,samband med besluträttssäkerheten i om

överväganden ocksåkommissionen 128, vid fortsattaansåg s. prövas
exempelvisnågot kunde anordnas tvåpartsprocess,det på sätt enom

fick tillvarata den misstänktesgod till uppgift attatt en mangenom
kommissionen, skulleintresse. På så menadetredjeoch sätt,mans

misstänktes räkningbeslut för dentveksamma kunna överklagasockså
bedömning.därmed bringas under högreoch rätts
tvångsmedelsfrågor avvisadesvissaI988/89:124I omprop.

Edenman-kommissionensTvångsmedelskommitténs ochemellertid
flesta remissinstanseroffentligt ombud. allraförslag De varom

offentligtförslag införaTvångsmedelskommitténskritiska attmot
befaraderemissinstansertvångsmedelsanvändning. Mångaombud vid

fördröja elleroffentligt skulle kommaombudmedverkan attatt av
Edenman-kommissionenstvångsåtgärder. Inte helleromöjliggöra

gillande.remissinstansernasinföra godförslag mötteatt manom
53 f..Departementschefen uttalade följande prop.bl.a. s.

medgäller behovetdel vill jag detFör när ett systemavegen
beslutardenombud eller liknande pekaoffentligt att omsom

dvs. harofficialprövning,underkastad s.k.tvångsmedel är att
anför föroberoende vadsjälvständigt och attparterna svaraav

få användas.tvångsmedlet skalltillräcklig förutredningen är att
till denhänsynhar yrkandeBeslutsorganet att tautan partav
berörs.integritetsintressenoch till andramisstänktes intressen som

ordning i enlighet medsjälvfallet behovetbegränsarDetta enav
förslagen.

remissinstansermångasagda kommerTill det att sommannu -
fåfall skulle riskeratvåpartsförfarande i mångaipekat attett-

låter sigsvårligenförfarandeomständligt och försenandeett som
detkommerHärtilltvångsmedelsanvändning.medförena att

för demånmycket tveksamt i vadframstår representantensom
eller godoffentligt ombudhan må kallasmotstående intressena -

tvångsme-På grundnågon reell funktion.kan fylla attavman -
intekommer hani hemlighetförutsättsdelsprövningen äga attrum

inte heller frånmisstänkte ochupplysningar från deninhämtakunna
hänvisad till detheltkommerhåll. Hannågot attannat vara

möjligheter tillvarataförebringar. Hansåklagarenmaterial attsom
alltså inte bättreintresse änintresse och andrasmisstänktes ärden

i möjlighetenliggaVärdet skullebeslutsorganets. närmast att
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överklaga i tveksamma fall. Men det värdet begränsatär i så måtto
den lägre instansensatt avgöranden naturliga skäl inte kanav

publiceras eller på tjäna tillsätt vägledning utanförannat det
enskilda fallet. Ytterligare ordningett medargument mot en
offentligt ombud enligt kommitténs modell besluts-är ochatt parts-,
verkställighetsfunktioner skulle blandas principiellt betänkligtett
sätt.

behovDet insyn i tillämpningen finns bör jag detav som som ser
hellre tillgodoses JO och JK återkommandeatt granskargenom
telefonavlyssningsärendena. Skulle de vid sin granskning finna
tecken på felaktig tillämpning, kan utgå från de påtalarattman
detta för myndigheterna och sina iakttagelser tillrapporterar
riksdagen och regeringen.

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

Justitieutskottet delade justitieministerns uppfattning bet. 1988/ 89:Ju-
U25 21 f..s.

3.3.5 Några myndighetssynpunkter ordning meden
offentligt ombud

ÅklagarmyndighetenAvslutningsvis kan nämnas i Malmö, Polis-att
myndigheten i Stockholms län och Polismyndigheten i Skåne vid sam-
tal med utredning lämnat vissa synpunkter på ordning med offent-en
ligt ombud vid hemlig teleavlyssning.t.ex.

Åklagarmyndigheten i Malmö lämnade bl.a. följande synpunkter.

Det kan åklagaren och vis upplevassätt besvärandeav attsom
i ingen begäran hemlig teleavlyssningstort sett någonsin harom
avslagits. Det fullt möjligtär för offentligt ombud ifrågasättaett att
fakta och rättsliga grunder. Men vad händer den misstänkteom
begär advokat offentlig försvarare Man skulle kanskesamma som
kunna viss advokat eller domare,utse alla fall.taren som

Åklagaren har egentligen inget förlora på beslut kanatt att ett
överklagas, det finns risk för läckor. Och det såärmen atten
advokaten "tipsar" den misstänkte kommer denne knappast att ange
advokaten för detta. Hells Angels har eller några advokateren som
de använder sig Med tanke på det sig återkommanderörattav. om
uppdrag finns det risk för advokaten känner lojalitetskonflikt.att en

finnsDet emellertid risk för offentligt ombud bara bliratt etten
symbolfigur inte kan tillföra något. Rent faktiskt kanen som

ombudet bli gisslan. Allt hemligt och därmedär kan ombudenäven
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misstänkas för lojalitet med häktningsförhandlingVidsystemet. en
frågorna.det oftast domaren ställer de intrikata Manär mestsom

kollegial gällerkunde ha sammansättning deträtten nären
sådanhemlig teleavlyssning. En lösning hade inte kostat särskilt

mycket.

i Stockholm lämnade följandePolismyndigheten bl.a. synpunkter.

användningenbra offentligt ombud innebärDet är ett attom av
tvångsmedlen kan användas i fler fall än armars.

med offentligt ombud medför dock risk för läckor.Ett system stor
Redan i dag finns det indikationer på det läcker på advokatsidan.att

handla informationkan advokat misstänks ha lämnatDet attom en
till advokat i mål. Men också uppgiftervidare atten annan samma

sitter häktad sådant han måstefrån ändras på sätt attperson somen
till uppgifter, mellankomman-fått tillgång någonha utannya annan

besökhändelse sin försvarare.de än ett av
Även advokateri Stockholmsområdet det begränsad kretsär aven

aktuell i de allvarligaste brottmålen.ärsom
teleavlyssning kameraövervakning polisensHemlig och hemlig är

hjälpmedel. offentligt ombud videnda hemliga Medverkan ettav
tillstånd skall till sådan åtgärd kanprövning göraom ges enav

mindre verkningsfulla.hjälpmedlen
hemlig teleav-offentligt ombud användas i målSkall t.ex.ett om

beslut tillstånddet längre tid innanlyssning kommer ettatt ta om
därförkan lämnas domstol. krävstill avlyssningen Det även avav

interimistisktanledning åklagaren får fattadenna rätt att ettatt
brådskande fall.beslut i

Skåne lämnade följande synpunkter.Polismyndigheten i bl.a.

med offentligt ombudhade ingenting ordningMan emot att en
förutsättning praktiska probleminfördes, under de åratt som

på tillfredsställandeförknippade med sådant institut kan lösas ettett
skulle ha vilka advokaterPolisen synpunktersätt. t.ex. som

läckor.i fråga, främst beroende på risken för Bästkunde komma
ombud.advokat användes offentligtänannan somvore om

rättsskyddsgarantier vid3.3.6 Några advokatsynpunkter på
viss tvångsmedelsanvändning

Sveriges advokatsam-för utredningen har vid besök påFöreträdare ett
Althin ochsammanträffat med advokaterna Bentelius, Peterfund Lars

Syftet få synpunkter påGustafsson. med besöket bl.a.Leif attvar
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vilka rättsskyddsgarantier bör finnas vid användning buggningsom av
m.fl tvångsmedel. Lars Bentelius framhöll Sveriges advokatsam-att
fund f.n. inte har någon uppfattning i denna fråga, vadutan som
framkom fick betraktas endast synpunkter från advokater. Vidtresom
besöket framkom bl.a. följande. De allmänna synpunktermera som
framfördes på buggning redovisas i avsnitt 7.13.mm.

Inställningen till ordning med offentligt ombud vid tvângsmedels-en
användning mycket positiv och sådan ordning tillstyrktes.var en
Visserligen finns det, menade rad nackdelar med advokat-man, en en
roll där det inte möjligtär några initiativ, inteatt ta kunna talaegna
med klienten, Det offentliga ombudet kan lätt uppfattasosv. som en
slags gisslan, med vilken lagstiftaren motiverar utvidgad tvångsme-en
delsanvändning. Det kritikär, riktasnär lätt hänvisamot systemet, att
till det finns advokatatt närvarande vid den förhandling där fråganen

tvångsmedel Fördelarnaavgörs. med offentligtom ombudett
likvälöverväger nackdelarna. Processen blir kontradiktorisk och det

finns möjlighet föra talan beslut.att Ett offentligten mot ombudett
skulle troligen stärka allmänhetens tilltro till tvångsmedlen användsatt
på korrekt Attsätt. allmäntett bevaka rättskyddssintressenrent välär
förenligt med advokatrollen. För offentligt ombud skall kunnaatt ett

tillvara den misstänktes intressen påta bra det docksätt viktigtärett
ombudet får del allt förundersökningsmateriel,att ta inte baraav av

det för domstolen.presenterassom
Det bör advokater offentligtår ombud, bl.a. grundvara som av

deras från helt fristående ställning. Påståendetstaten advokaterattom
"läcker" avvisades med bestämdhet. Det däremotär allmänt känt att
polisen "läcker" information till bl.a. massmedia. Påståendet om
"läckor" inom advokatkåren för övrigt ingetär argument mot en
ordning offentligtmed ombud. I så fall borde inte förordnaman
advokater för häktade, har restriktioner. Det praktisktär möjligtsom

hitta advokater, lämpliga föratt uppdraget, inte ständigt och jämtsom
skulle hamna i jävssituationer. Man kan tänka sig advokatt.ex. en

tidigare sysslat med brottmål övergått tillsom men som nu annan
verksamhet. För övrigt det inteär nödvändigt ha djup erfarenhetatt en

brottmål för bli skickligt offentligt ombud.att Detett troligenav är
tillräckligt med allmänt klok och erfaren advokat. Advokat-en
samfundet kan förmodligen tänka sig medverka till framatt att ta en
lista på advokater lämpligaär offentligt ombud. Regeringensom som
kan sedan bestämma vilka advokater skall finnas med på listansom

offentligaöver ombud. Det mycket möjligtär det kan bliatt ett
attraktivt uppdrag, slags hedersuppdrag, på grundett det särskildaav
förtroende det allt innebär. Ersättningsfrågantrots sannoliktärsom
inget bekymmer.större Den kan säkert lösas taxeersåttning.genom en

Ett offentligt ombud emellertidär inte tillräcklig rättsskydds-en
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garanti vid användning särskilt integritetskränkande tvångsmedel.av
Vad viktigare de berördaär än i efterhandär underrättasattsom om

tvângsmedlet har Ianvänts. det rimligträttsstat fåratt är atten man
reda sådan sak. En underrättelseskyldighet kan vidare verkaen
återhâllande på användningen tvångsmedel.av
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4 Tidigare utredningsarbete m.m.

4.1 Buggning

framgår utredningensSom direktiv har frågan tillåta hemligattav om
teknisk avlyssning buggning i det polisiära arbetet diskuterats under- -

och fråganmånga år har behandlats flertaläven utredningar.ettav
Integritetsskyddskommittén, tillsattes år 1966, hade till huvud-som

uppgift föreslå åtgärder till skydd olika former integri-att mot av
tetskränkningar. Riskerna för sådana kränkningar, bl.a. hemliggenom
avlyssning, bedömdes vid den tiden till följdha ökat inte minst denav
tekniska utvecklingen på elektronikornrådet. betänkandetI Skydd mot
avlyssning SOU 1970:47 förlåg till grund bl.a. de i avsnittsom-

straffbestämmelserna2.4 redovisade olovlig avlyssning gjordeom -
kommittén 96 f. vissas. uttalanden i frågan det bordeom vara
tillåtet för polisen i brottsbekämpande syfte få använda sig vadatt av
kommittén kallade integritetsfarlig Enligt kommittén skulleapparatur.

föreslagna straffbestämmelsernade olovlig avlyssning komma attom
också åtgärder från polisensomfatta och andra samhällsorgans sida.

enlighet med vad hadeI i kommitténs direktiv framhöllantyttssom
kommittén det pådock motsvarande vid telefonavlyssningsättatt som

undantagsvis kunde tänkas erforderligt myndigheterna i sittattvara
arbete fick begagna sig avlyssnings- och inspelnings-rätt att av

därigenomde skulle kränka integritet.ävenapparatur, om annans
kunde enligtSärskilt det kommitténs mening gällandegöras att

intresset allvarliga brott förhindras eller beivras så starktäratt attav
hänsynen till den personliga integriteten får Kommittén erinradevika.
i samband därmed den europeiska konventionen mänskligaattom om
rättigheter och grundläggande friheter uttryckligen medger dessaatt
fri- rättigheter kan inskränkasoch bl.a. för underlätta brottatt att

Kommittén framhöllbekämpas. det i åtskillig främmande lagstift-att
gjorts undantag till förmån förning myndigheternas brottsbekämpande

Härefter anfördeverksamhet. kommittén bl.a. följande s. 97.

Emellertid har, särskilt i USA, i fråga huruvida begagnandetsatts
avlyssningsapparatur effektivtså i kampenär ett motav vapen

uppoffrandebrottslighet integritetsskyddet berättigat. Denäratt av
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grundläggande förutsättningen för skall införa speciellaatt man
regler berättigar myndigheterna hinder eljestsom att utan av
gällande bestämmelser använda integritetsfarlig alltsåärapparatur

under debatt. Företrädare för Rikspolisstyrelsensatt har vid
Sammanträffande med kommittén förklarat i vissa fall sådanatt

kan betydelsefullt hjälpmedel iapparatur polisverksam-ettvara
heten. Kommittén sig med hänsyn härtill böra utgå frånanser att
den föreslagna straffbestämmelsen olovlig avlyssning kanom
komma i särskilda fall lägga hinder i föratt effektivtvågen ett
polisarbete.

Å andra sidan kan det gällande värdetgöras absolutatt ettav
skydd för den personliga integriteten denär vinststörre kanän som
nås del brott eljest skulleatt ouppklarade kangenom en som vara
utredas. Nänmda företrädare för Rikspolisstyrelsen önskar inte
heller särskilda regler stiftas polisenatt använda in-rätt attsom ger
tegritetsfarlig Det skulle nämligen kunna befarasapparatur. att
medborgarnas förtroende för polisen och kanske också andra
myndigheter kunde minskas myndigheterna fick skaffarätt attom

informationsig deras privatliv deras vetskap. skadaDenutanom
detta skulle innebära kan sikt värdetstörre änsom att ettvara av

antal brott klaras upp.

Kommittén farm vid övervägande de synpunkter harav som nu
redovisats det inte förelåg tillräckliga skäl föreslå något särskiltatt att

förundantag polisen eller andra myndigheter i fråga rätten attom
använda integritetsfarlig apparatur.

Kommitténs ståndpunkt lämnades erinran flertalet remissin-utan av
kritiserades också del instanser prop. 1975:19stanser men av en s.

66 f..
I 1975:19 s. 84 f. lagstiftning skydd avlyssningprop. motom om

förklarade departementschefen han i allt väsentligt delade deatt
synpunkter Integritetsskyddskommittén anfört användningmotsom en

integritetsfarlig i brottsbekämpande syfte. Han ansågapparaturav
sålunda det vid den dåvarande tidpunkten inte fanns skäl tillåtaatt att
polisen använda sådan i strid med de allmänna be-att apparatur
stämmelserna enligt hans mening borde gälla för olovligsom av-
lyssning. Departementschefen fann emellertid det, med hänsyn tillatt
det samband råddenära mellan den den då tillsattaöversynsom som
Utredningen telefonavlyssning skulle beträffande bestämmel-göraom

telefonavlyssning vid förundersökning och fråganserna om m.m. om
användning integritetsfarlig i brottsbekämpande syfte,apparaturav
fanns anledning för den utredningen denna fråga.ävenatt ta upp

Utredningen telefonavlyssning hänvisade i sitt betänkandeom
Telefonavlyssning SOU 1975:95 till25 vad förekommit vids. som
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överläggningar med Rikspolisstyrelsen, där utredningen hade tagit upp
frågan regler för användning särskild avlyssningsapparatur.om av
Rikspolischefen hade därvid förklarat det inte önskvärt medatt var
något för polisensundantag vidkommande från förbudet olovligmot

Utredningenavlyssning. behandlade med hänsyn härtill inte vidare
fråga.denna

anledningMed polisinspektören Stig Bergling år 1979attav
avslöjades spion tillsatte regeringen kommission, I979 årssom en
särskilda juristkommission, med uppgift dels utreda de närmareatt om-
ständigheterna kring frågan hur Stig Berglings spioneriverksarnhet

fortgå så förhållandeviskunnat lång tid, dels undersöka det motom
vad inträffatbakgrund fanns anledning vidta åtgärder förattav som
riskerna fortsattförebygga för brottslighet det slag Stig Berglingatt av

skyldig till.gjort sig Den förstnämnda delen uppdraget redovisadesav
slutrapporti Fallet Bergling Ds Ju 1979:18. I sin Falletrapporten

övervägandenBergling angående åtgärder Ds Ju 1980:2 tog
frågankommissionen hemlig avlyssning arbetsmetod förupp om som

anfördepolisen. I kommissionen bl.a. följande 31 f..s.rapporten

samband med Berglingaffáren från polishållI har riktats viss kritik
förhållandetdet undantag från förbudet inteavlyssningmot att mot

gjorts det gäller användande avlyssningsapparatur vidnär ut-av
spionerifall.redningen i Med anledning härav vill kommissionen

förutsättningframhålla för anordna avlyssningatt att moten
Bergling skulle undantagsbestämmelser för polisen förelegatom-

självfallet ha varit Bergling kunde skäligen misstänkt föratt anses-
hänsyn tillspioneri. Med misstankarna i själva verket riktadesatt

Bergling på förhållandevis stadium det tveksamtärettmot sent om
förutsättningarnade legala de hade varit desamma förom som-

telefonavlyssningtillstånd till hade förelegat redan under Berglings-
anställning vid RPS/Säk.

Avlyssningen Berglings föga förtelefoner till ledningav gav
utredningen. Det dock användande avlyssnings-möjligtär att av

kunde ha lett till på tidigare stadiumingripande änapparatur ett ett
fallet.blev Det sålunda tänkbart Bergling vid samtalär attsom nu

hai skulle avslöjat sig på sådant polisen kunnatsättett attenrum
tilllägga dessa samtal grund för ingripande, de hadeett om

Utmärkande för Bergling Bergling ifallet äruppsnappats. att
förhållande till sin kvinnliga varit oförsiktig iomgivning mycket

kan vidare erfaren-sina uttalanden. Man därför inte läggautan
Berglingfallet till för påstående förbudetheterna grund ett attav

avlyssning bör upphävas för spionerifall. Rent allmänt måstemot
räkna med spion uppträdande till vetskapensittatt enman anpassar

polisen kan honom avlyssning.förutsättaattom
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det grundlagsskyddadeOm förbudet hemlig avlyssning skallmot
genombrytas bör detta ske endast vad har vinna därmedattom man
klart de invändningar frånöverväger andra synpunkter kansom
riktas häremot. För genombrytande förbudet talar deett av
erfarenhetsmässigt betydande svårigheterna avslöja spioner. Iatt

riktning talar de oöverskådliga skador brott dennasamma som av
Åkan tillfoga landet. andra sidan sådan avlyssning härart är varom

fråga betydligt djupgående ingreppär i den personligaett mer
integriteten telefonavlyssning.än Den också svårkontrolle-är mera
rad och kan bl.a. det skälet leda till ryktesspridning ochav
bristande förtroende för polisen och andra myndigheter. Det är
uppenbarligen fråga svår avvägning. Kommissionen ärom en
medveten det på tid har diskuterats införaatt attom senare en
möjlighet för polisen använda sig avlyssning inte bara iatt av
spionerifall också det gäller exempelvis narkotikaspaning.närutan

därförMan torde kunna räkna med frågan kommeratt att tas upp
på Detta bör dock ske från bredare perspektiv kommis-nytt. änett
sionen kan anlägga inom för sitt uppdrag. En sådan ut-ramen
redning däremot kunna falla inom för tvångsmedels-synes ramen
kommitténs Ju 1978:06 fortsatta arbete.

Vid remissbehandlingen kommissionens förordade flertaletrapportav
remissinstanser utredning rörande möjligheten till hemligen av-
lyssning vid misstanke brott rikets säkerhet.motom

År tillsatte Rikspolisstyrelsen1979 arbetsgrupp, den s.k. SPA-en
NARK-gruppen, med uppgift utarbeta förslag till metoder vidatt m.m.
spaning narkotikabrottslighet. I till Rikspolisstyrelsen,mot rapporten
den SPANARK-rapporten, Narkotikaspaning och underrättelseför-s .
farande 1980-06-12 föreslog polisen bl.a. skulle få rättattgruppen

använda sig hemlig avlyssning. Gruppen ansåg det nödvändigtatt av
polisen sådan Polisen borde också ha inrätt. rättatt trängaattge en

i skyddade för anbringa och återta tekniskutrymmen attannars
Sådan avlyssning borde enligt få användas redanapparatur. gruppen

kan misstänkas för narkotikabrott ellernär grovten person grov varu-
smuggling narkotika, dvs. vid lägre grad misstanke änav en av som

krävs för hemlig teleavlyssning. Annars skulle avlyssning förloranu
sin användbarhet i spaningsarbetet. Enligt borde beslutetrapporten
normalt fattas domstol på ansökan polismyndighet. In-av av en
terimistiska förordnanden skulle dock i undantagsfall, vid fara i
dröjsmål, kunna meddelas polismyndighet.av en

Rapporten remissbehandlades inom polisväsendet. Därefter
redovisade Rikspolisstyrelsen till regeringen den 5 december 1980 sin
bedömning de i behandlade frågorna föreslograpporten samtav
åtgärder på de flesta punkter överensstämde med SPANARK-som
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förslag, bl.a. polisen skulle möjlighet användaatt attgruppens ges
akustiska hjälpmedel i spaningsarbetet efter modell telefonavlyss-av

Såvitt gällde möjligheterna till använda tvångsmedel ining. kampenatt
narkotikabrottsligheten anförde Rikspolisstyrelsen bl.a. följ ande.mot

Utvecklingen på narkotikabrottsornrådet har inneburit polisen fåttatt
svårare bedriva effektiv spaning de narkotika-allt att moten nya

ibrottslingarna. Dessa väl organiserade, verkar skyddad miljöär en
använder arbetsmetodik. Ofta de utländska medborgareoch ären ny

i helt andra kultunnönster klanbildningar och starkaoch lever med
familjeband, omöjliga igenom. Detär nära tränga årattsom nog

klara risker kriminella organisatio-förenat med infiltrera dessaatt
har också visat sig svårt med hjälp informatörerDet att avner. vara

uppgifter olikaeller på något indirekt komma isättannat mer
hänseenden angående den kriminella verksamheten.

Rikspolisstyrelsen menade denna bakgrund måstepolisenatt mot
i spaningsarbetet.kunna söka vägarnya

Tvångsmedelskommittén, år 1978, hade till huvud-tillsattessom
tvångsmedelsregleringen vid för-uppgift göra översynatt en av

undersökning i brottmål. Med anledning Rikspolisstyrelsens ovanav
tilläggsdirektivskrivelse till regeringen fick kommitténnämnda genom

behovuppdrag med förtur behandla frågor polisensår 1981 i att om
hjälpmedel.spaningsmetoder och spaningstekniskaav nya

Tvångsmedelskommittén huvuddelen sina förslaglade fram av om
betänkandet Hemlig avlyssning 1981:22.buggning i Ds Jum.m.
föreslog hemlig avlyssning skulle få användasKommittén att som

tvångsmedel vid förundersökning angående vissa brott.grova
f. anförde kommittén beträffande behovetbetänkandet s. 42I av

inledningsvis någon tvekanhemlig avlyssning det inte attatt var om
avlyssning med skulle effektivthemlig dold mikrofon utgöra ett

kommittén,hjälpmedel i polisens spaningsarbete. menadeDäremot,
möjlighet tilldiskuteras det inte tillräckligt med denkunde det om var

Efteravlyssning redan fanns, dvs. telefonavlyssningen.hemlig attsom
utvecklingen antaletredogjort för beträffande vissa brottha grövre

och Rikspolisstyrelsens inställning i fråga detanmälda brott om
i polisen möjligheter använda hemlig avlyssning,angelägna att attge

konstaterade kommittén möjligheterna med telefonavlyssningatt att
informationkomma den behövs för avslöja denöver att grovasom

narkotikabrottsligheten kommitténmycket begränsade. Enligtvar
måste räkna med denna brottslighet bedrivs under hän-attman

förekomstensynstagande till hemlig telefonavlyssning och attav
information betydelse i utsträckning förmedlasstor annatstorav

via telefon. frånDet kommittén uppenbart detsätt än syntes att
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effektivitetssynpunkt skulle mycket vinna möjlighetattvara om
infördes till hemlig avlyssning telefonavlyssning.änannan

Enligt kommittén s. 43 ff. frågan då det skulle ståvar attom som
vinna tillräckligt vägande för motiveratungt det offervar att av
skyddet för den personliga integriteten införande tillett rättsom av
hemlig avlyssning med hjälp dolda mikrofoner skulle innebära.av
Kommittén menade varje tvångsmedelsanvändningatt typiskt sett
medför ingrepp i den enskildes integritetett det svårtatt attmen var
uttala sig vilket tvångsmedel det ingripandeom frånmestsom var
integritetssynpunkt, eftersom de riktar sig olika integritetsvärden.mot
När det gällde den personliga integriteten i ideell mening skyddet för
privatlivet och personligheten ansåg kommittén telefonavlyssningatt

det tvångsmedel de då tillåtna kännbartvar frånav mestsom var- -
integritetssynpunkt, eftersom den enskildes personliga förhållanden vid
telefonavlyssning blir föremål för insyn inte känner andraen som

demgränser denän enskilde själv han vidsätter när tele-som ett
fonsamtal kommer in på sitt privatliv eller sina personliga förhållanden
i övrigt. Till detta kommer, menade kommittén, telefonavlyss-att
ningen kränker inte bara dens integritet avlyssningen riktar sigsom

också alla deras integritetmot utan samtalar med honom via densom
avlyssnade telefonapparaten eller använder denna. Om järnförel-som

mellan telefonavlyssning och hemlig avlyssning doldsen genom
mikrofon sade kommittén bl.a. följande s. 47.

Jämför telefonavlyssning och hemlig avlyssning doldman genom
mikrofon märks ingen skillnad från integritetssynpunkt fråga ärom
endast avlyssna samtal mellan tvåatt ett givenom personer en
plats vid given tidpunkt, vid Sammanträffande påt.ex.en ett en

på kontor eller i bil.restaurang, Menett avlyssning skallnär skeen
samtal i bostad, båt eller någotav en annat utrymmeen som

används antalstörre under längreett tidsperiod,av personer en
märks avgörande skillnad. I det förra fallet, liksom normalt viden

telefonsamtal, deltar bara tvåett i samtalet och detta rörpersoner
vanligen bestämt ämne, utbyteett upplysningar ellert.ex. ett av
åsikter något, anvisningar något eller beslut något. Ettom om om
sådant samtal kan naturligtvis också avslöja åtskilligt privatrentav

och under given tidsperiodnatur kommer givetvis ocksåen att
förekomma samtal privatarör angelägenheter ellerrentsom som
eljest ligger på det personliga planet. detI fallet,rent när ettsenare
visst eller viss plats avlyssnas under längre tid, kan detrum en en

avlyssnas komma hänföra sig till vad helst i männi-attsom som
skors dagliga liv. Det begränsar sig inte heller till två utanpersoner
kommer omfatta allt och alla förekommeratt inom den doldasom
mikrofonens räckvidd. En sådan avlyssning kommer därigenom att



utredningsarbeteTidigare 143SOU 1998:46 m.m.

inte bara djupare ingrepp i den eller deinnebära närmastett
också inkräkta påintegritet den kommerberördas störreatt ettutan

integritet. privatliv blottläggs påDen avlyssnadesantal ettpersoners
hemlig medelst dold mikrofon ochavlyssninghelt sättannat genom

blottläggs också åtskilliga andra människorssällskap härmedi
privatliv.

det kunde ifrågasättas inte hemligKommittén menade att om av-
framstod såmikrofon tvångsmedellyssning med dold ett som somvar

bordeintegritetssynpunkt huvud intefrån detingripande över tagetatt
betänkligheter, föreslogKommittén dessafå förekomma. atttrotssom,

förfogande, motivera-tvångsmedel skulle ställas till polisenssådantett
bedömningen det skulleställningstagande med gjortsitt dende attatt

brottsbekärnpningen det, såsomså vinster förinnebära attstora
försvarligt avstå frånhade utvecklats, inte skullebrottsligheten attvara

tvångsmedlet i anspråk.att ta
Tvångsmedelskommitténs innebar hemlig avlyssningförslag att

angåendetvångsmedel vid förundersökninganvändasskulle få som
straff fängelse i två år,lindrigareför vilket inte stadgatbrott änvar

kapning luftfartyg,uppräknade brott sabotage,vissa särskiltvid av
spioneri, obehörig befattningolovlig kårverksamhet,luftfartssabotage,

underrättelseverksanrhet, viduppgift och olovligmed hemlig samt
allmän-till brott 13 kap.förberedelse eller stämplingförsök, mot

kap. brott riketskap. högmålsbrott eller 1918farliga brott, mot
straff fängelse i tvåinte stadgat lindrigareför vilketsäkerhet, änvar

till narkotikabrottsärskilt uppräknade brott ellertillår, grovtnyss
såvida gärningenvarusmuggling narkotika, allteller vargrov av

straff.medbelagd
få användas denskulle hemlig avlyssningförslagetEnligt mot som

försannolika skäl talademisstänkas för brottet,skäligen kunde attom
utredningenupplysning synnerlig vikt föråtgärden kom att omavge

upplysningenerhållahade gjorts påförsökbrottet, sättannatattom
bedömdesförsökhade lyckats eller sådanaförsöken inte att sommen

olägenheter.förenade med avsevärdautsiktslösa eller
enligt förslagethemlig avlyssning skulleTillstånd till rättenges av

tillmöjlighetfarm dockåklagaren. Kommitténpå ansökan att enav
därförKommittén föreslogbeslut inte kunde undvaras.interimistiska

allvarlig skada förinte avvaktastillstånd kunderättens utanatt, om
Enligt förslagetskulle få åtgärden.åklagaren beslutautredningen, om
avlyssningalltid frågan, alltsådockskulle ävenrätten pröva somom

menadeupphört. Maninterimistiskt beslut redan hadeefterskett att
rättssäkerhetsgaranti.ordning låg ytterligaresådandet i enen

felaktigtinterimistiskt beslutkunde skadanVisserligen ettom-
vidprövningvetskapenredan skedd,meddelats attomvara men-
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domstol alltid ägde i efterhand kunde verka återhållande i frågarum
benägenheten i tveksamma fall meddelaatt interimistiskt beslut.om ett

Tiden skulle inte få bestämmas längre vadän oundgängligensom
krävdes och fick inte överstiga månad från dagen för beslutet. Av-en
lyssning skulle inte få ske samtal mellan misstänkt och hansav en
försvarare. Om det under pågående avlyssning skulle framkomma att
fråga sådant samtal skulle avlyssningenett avbrytas.var om

För möjligheten till hemlig avlyssningatt skulle bli praktiskt an-
vändbar krävdes enligt kommittén möjlighet för polisen anbringaatten
och återta det tekniska hjälpmedlet från eller plats eljestutrymme som
skyddas intrång. Förslaget innehöll därförmot bestämmelseen som

sådan möjlighet.gav
I kommitténs förslag fanns även regel begränsade rättenen attsom

utnyttja överskottsinforrnation. Sådan upplysning skulle få utnyttjas i
brottsutredande eller brottsförebyggande syfte endast den gälldeom

brottslighet sådan svårhetsgrad tvångsmedlet fåttannan av att
användas, i fallnär brott å färde sådantannat är under-som attvar
låtenhet avslöja brottet belagd med straffatt eller detnärvar annars
med hänsyn till väsentligt allmänt eller enskilt intresse skulle framstå

oförsvarligt underlåta utnyttja det hade framkommit.att attsom som
Betänkandet inte enhälligt. Kommitténs ordförande ochvar

ytterligare ledamot föreslog avlyssning skulle få ske redanatten när
någon kan misstänkas för brottet. Också sakkunniga instämde i detta
i särskilda yttrande.

I andra betänkande Tvångsmedel Anonymitetett Integritet SOU- -
1984:54 lade Tvångsmedelskommittén fram förslag s.k. baslagom en
med regler för olika slags tvångsmedel, bl.a. för hemliggemensamma
avlyssning. Kommittén fann det dock lämpligast låta förslaget tillatt
tvångsmedelslag omfatta endast överväganden då befintliga ochom
tillåtna tvångsmedel. såvälI lagtext motivering till förslagetsom om
tvångsmedelslag behandlades därför endast sådana tvångsmedel.
Kommittén belyste dock översiktligt f.s. 260 vilka konsekvenser
tvångsmedelslagen enligt kommitténs mening borde få i fråga om
hemlig avlyssning kommitténs förslag rörande tvångsmedletom
genomfördes. frågaI de allmänna bestämmelserna berördes 2 §om
där de olika tvångsmedlen angavs, där hemlig avlyssning enligt
kommittén borde första punkt. Vidare borde det,anges som en
menade kommittén, motivledes slås fast hemlig avlyssning måsteatt

ingripande någotän de i 2 § uppräknadeanses som mer annat av
tvångsmedlen. Det skulle enligt kommittén innebära exempelvis att om

har flera olika tvångsmedel välja mellan hemligman att ettvarav var
avlyssning, det tvångsmedlet skulle få användas endast absolutsom en
sista andrautväg när alternativ stod till buds hade prövats.som
Eftersom kommittén hade ändrat uppfattning i fråga åklagares rättom
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fatta interimistiska beslut sådanaatt beslut borde enligt kommittén-
inte få förekomma såvitt gällde telefonavlyssning enligt rättegångs-
balkens bestämmelser torde motsvarande överväganden enligt-
kommittén erfordras såvitt gällde hemlig avlyssning med dold
mikrofon. Vidare innebar förslaget till tvångsmedelslag behovetatt av
vissa i delbetänkandet föreslagna bestämmelser föll bort, förbudett.ex.

avlyssning samtal mellanmot misstänkt och hans försvarare.av Ien
betänkandet Tvångsmedel Anonymitet Integritet föreslogs även att- -
möjligheten utnyttja sådan överskottsinformationatt kommer framsom
vid tvångsmedelsanvändning skulle begränsas på visst Uppgiftensätt.
skulle få utnyttjas endast den gällde brottslighet sådanom annan av
svårhetsgrad tvångsmedlet hade fåttatt användas, för förhindraatt
förestående brott så allvarligt underlåtenhet avslöja detsom attvar att

belagd med straff eller det sannolikt skulle medföra någonvar om att
frias misstänks för eller har dömts för brott. Den i delbetänkandetsom
föreslagna bestämmelsen reglerade användningen överskottsin-som av
formation blev därmed inaktuell.

Narkotikakommissionen, tillsattes år 1982, hade till uppgiftsom att
lägga fram förslag bl.a. "insatser polisväsendet syftarom genom som
till all illegal narkotikahanteringatt i landet uppdagas och beivras"
dir. 1982: 100. I promemoria år 1983 Polisens insatseren mot
narkotikan PM 5 redovisade Narkotikakommissionennr merparten

sina överväganden rörande polisens arbete narkotikan. Iav mot ett av
avsnitten i promemorian, Okonventionella metoder, kommissionentog

frågan hemlig avlyssning borde införas tvångsmedel.upp om som
Kommissionen uttalade s. 79 den inte ville utesluta iatt vissaatt man
fall skulle kunna dra hemlig avlyssningnytta dessa fallav attmen
troligen skulle bli få, de snabbt skulle bli färre detatt blevnär känt att
metoden används metoden förenadsamt är med betydandeatt
praktiska problem. Kommissionen menade också kunde befaraatt man

fortsatt ömsesidig teknisk upptrappning och den långsiktigaen att
vinsten i brottsbekämpningen skulle bli liten. Om integritetsfrågans
betydelse sade kommissionen bl.a. följande s. ff..79

Vad härefter gäller integritetshot och integritetsintrång enligt vårär
mening hemlig avlyssning med mikrofoner och telefonav-annan
lyssning tämligen likartade. Båda metoderna medför också med
nödvändighet kommer lyssna andraatt dematt änman personer

med beslutet avlyssning och på vadsom änavses rörom annat som
brottslig verksamhet. Risken för domstol skall fatta beslutatt en om
oberättigad avlyssning knappastär större beslutetom avser
mikrofoner detän gäller telefoner. Medborgarnas grund-om
lagsskydd också detsammaär båda företeelserna. Det finnsmot
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hemlig avlyssning någotframför allt faktordock gören som annan
integritetskänslig telefonavlyssning.änmer

avlyssning med hjälp mikrofon innebär sålundaHemlig enav mer
lyssnakontroll telefonavlyssning. Man kan på allttotal sägsän som

på samtal i den avlyssnade lokalen, vid allaoch även änannat --
vistaspå dygnet och vilka där. Allttidpunkter oavsett som som

finnsinom mikrofonens räckvidd kan registreras. Detkommer
anledning människor i allmänhet någotockså ärantaatt att mer

med vad de tillmed vad de i telefonåterhållsamma säger än säger
sig omständighetpå hand. i och förvarandra Det ärtu en somman

effektivitet. Men det skulle ocksåkunna anföras för metodensskulle
integritetskänslig telefonavlyssning.metodenmedföra är änatt mer

hjälp mikrofoner bör tillåtasavlyssning medArgumentet att av
integritetsintrång telefonav-den inteeftersom utgör större änett

från utgångspunkt.lyssning kan också angripas Denen annan
används medför inte denomständigheten den metoden attatt ena

gjortytterligare faror. Att harinte skulle innebäraandra man
punkt innebär inte detfrån grundlagsskyddetundantag atten

Äveni avseende.ofarligt undantagblir göra ett annatatt om
integritetskränkande telefonav-mikrofonavlyssning inte änvore mer

tillbåda metodernamöjligheten användalyssning, leder attatt
intrångetökarhoten integriteten Detavsevärt.mot enaavsumman

inte skulleknappast det andra, deträttfärdigar även varaom senare
det första.änstörre

så vissa kontrollprobleminvändningar kommerTill dessa som
televerketmikrofonavlyssning från telefonavlyssning. Detskiljer är

avlyssning. det gällerverkställer domstolens beslut Näromsom
obefogadevärja sigtelefonavlyssning kan polisen därför lätt mot

eftersomotillbörlig avlyssningför omfattande ochanklagelser
denna kontrollmyndighet inkopplad. Genomytterligare är extraen

telefonavlyssningså omöjligt anordnablir det utanattgott som
naturliga kontrolltillstånd. Motsvarandevederbörligt utom-av

Även ställervid avlyssning.stående finns inte uppom manannan
före-avlyssningsapparatur,formella krav för utnyttjastränga att

påståendenmissbruk ellergarantierdärför inteligger motsamma
telefonavlyssning. Detavlyssning vidmissbruk vid annan somom

avlyssninguppstodsynnerligen olyckligt, misstanke attomvore
misstanken kundelagliga beslut. Blottaske äventyrakunde utan

fåhuvudpolisens arbete ochtilltro tillallmänhetens över taget
för samhällsklimatet.allvarliga följder

tvångsåt-för definnassamhälle måste det gränsl öppetett en
enskildadesamhället berett vidtagärder är gentemotattsom

olika skälsamhälletStora värdenmedborgarna. äventyras om av
tvångsmedel.gäller Enfram sin vadflyttar toleransgränsständigt
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känsla obefogadän ständigt kunna avlyssnad kanattom av vara- -
riskeras bli spridd bland medborgarna. Kommissionen deattanser

effekter kan stå vinna införa hemliggynnsamma attsom attgenom
avlyssning med mikrofoner tvångsmedel ochett nyttsom som av-
praktiska skäl torde bli ganska begränsade inte deuppväger-
negativa följder det skulle kunna få. Kommissionensom anser
därför hemlig avlyssning telefonavlyssningatt än inte börannan
förekomma tvångsmedel.som

SPANARK-rapporten, Tvångsmedelskommitténs förslag och Narkoti-
kakommissionens slutsatser behandlades, såvitt gäller frågan om
buggning, i 1988/89:124 vissa tvångsmedelsfrågor.prop. om
Justitieministern framhöll där bl.a. följande s. 57-59.

När jag behandlade frågan telefonavlyssning framhöll jag detom att
tvångsmedlet allvarligtutgör ingrepp i den personliga integrite-ett

medborgarna måste kunna litaten, att de fritt ochatt utan
obehörigt intrång kan använda telefonen för förtroliga samtal och

rubbad tillit i detta hänseende kanatt upphov till fören ge en
samhällslivet skadlig otrygghet och ryktesspridning. Telefonavlyss-
ning måste därför för sådana fall då medborgarna ireserveras

bereddaär godta integritetskränkningen med hänsynatt tillgemen
de skäl talar för åtgärden, och tvångsmedlet måste regleras påsom

sådant det inte framstårsätt hotett att medborgaren iett motsom
allmänhet. Vad jag har telefonavlyssning kan i självasagtnu om -
verket med fog tillämpasän större också på de tvångsmedelnya-

jag diskuterar, nämligen avlyssning med dold mikrofon ochsom nu
övervakning med dold kamera.

Som jag tidigare liggernämnt skyddet missbruk olikamot av
tvångsmedel delvis däri den drabbas själv eller bliratt är snartsom
medveten åtgärden och kan få den prövad domstol ellerom av
granskad överordnad myndighet, ellerJK JO. Telefonavlyss-av
ningens hemliga omöjliggör sådan bevakning från dennatur en
enskildes sida. Den kontroll tvångsmedlets användningav som

den tillståndsgivandeutövas domstolen sker den enskildesav utan
medverkan. Inte heller kan någon kontroll den allmännautövas av
opinionen, eftersom sekretessen hindrar insyn från massmedia och
allmänheten.

Det ligger i dagöppen detta synpunkter kanär anläggasatt som
också de två tvångsmedel här aktuella. Liksomärnya som
telefonavlyssningen avlyssningär med dold mikrofon och över-
vakning med dold kamera djupt integritetskränkande tvångsmedel.
Starka skäl måste kunna åberopas för skall införa sådanaatt man

i den straffprocessuella arsenalen.vapen
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Narkotikakommissionen inteutesluter i vissa fall skulleatt man
kunna dra hemliga mikrofoner. Kommissionen harnytta av

påsamtidigt pekat de praktiska svårigheterna i hemlighet placeraatt
mikrofonerna i bostäder, kontor och andra platser och på ocksåatt
avlyssning med dold mikrofon synnerligen resurskrävande. Deär
fall där skulle kunna dra dolda mikrofoner enligtärnyttaman av
kommissionen därför troligen få, de kommer snabbt bli färre näratt

blir känt tvångsmedlet får användas och metoden förenaddet äratt
med betydande praktiska problem. kan också, komrnis-Man menar

befara fortsatt teknisk upptrappning leder till densionen, atten som
långsiktiga vinsten i brottsbekämpningen blir liten.

Enligt kommissionen integritetsintrångetintegritetshoten ochär
tämligen likartade vid telefonavlyssning och avlyssning med dold
mikrofon, det finns avgörande skillnad. Avlyssning medmen en

mikrofoner innebär total kontroll telefonavlyssning.dolda änen mer
kan lyssna på allt och på samtalMan änsägs även annatsom --
avlyssnade lokalen,i den vid alla tider på dygnet och vilkaoavsett

registreras.vistas där. Allt inom mikrofonens räckviddsom
framhåller televerkets med-Narkotikakommissionen vidare att

medförvid verkställigheten telefonavlyssningsbeslutverkan attav
för omfattande ochpolisen kan värja sig obefogade anklagelsermot

utomståendesådan naturlig kontrollotillbörlig avlyssning. En av
mikrofon, därmed finns intevid avlyssning med dold ochfinns inte

påståenden missbruk.garantier missbruk ellerheller mot omsamma
lagliga beslut skullemisstanken avlyssning kan skeBlotta att utan

fåallmänhetens till polisens arbete ochtilltrokunna äventyra
följder för samhällsklirnatet.allvarliga

användningenframgår den föreliggande utredningenSom är avav
rad praktiskaföreslagna tvångsmedlen förknippade medde en

användbarhet.i hög grad torde minska deras Detsvårigheter som
vi i dag har förhållandevisockså observera redanvärtär att att en

beträffandeuppklarningsprocent det gäller de brotthög när grova
införa dessa tvångsmedel.skulle kunna aktuelltvilka det attvara

inte kunnaväsentligt högre uppklarningsprocent tordeNågon
mikrofonländer i vilka avlyssning med dolduppvisas de är enav

åstad-visar goda resultat kantillåten metod i polisarbetet. Det att
kriminalpolisarbetekompetent bedrivetkommas ävenettgenom

tekniska hjälpmedel.fullt så sofistikeradeutan
använda doldaåberopats till förmån förharDe attargument som

narkotika-i det reguljära polisarbetetmikrofoner och kameror mot
inte migbrottslighet och brottslighet har övertygatgrov omannan

till de invänd-dessa metoder försvarliga med hänsynär tungaatt
riktas dem. därför dessa metoderningar kan Jag attmotsom anser

införas i polisarbetet.inte bör



1998:46SOU Tidigare utredningsarbete 149m.m.

Vad jag har anfört har i första hand tagit sikte på förundersök-nu
SÄPO-kommitténningar i allmänhet. Eftersom längre fram kommer

behandla bl.a. säkerhetspolisens arbetsmetoder,att utgår jag från att
frågan härigenom får särskild genomlysning såvitt säker-en avser
hetspolisens verksamhet.

Mina ställningstaganden i det föregående har avseende enbart på
sådana tvångsmedel används inom för pågåendesom ramen en
förundersökning. Jag vill i det sammanhanget peka frågoratt om
polisens använda doldrätt kamera vid trafikövervakningatt t.ex.

i sammanhang.övervägs Vidare innebär det sagdaannat inte något
ställningstagande till frågan det eller börär tillåtet iattom vara
nödsituationer vidta extraordinära åtgärder.

Tankarna på införa bug gning straffprocessuellt tvångsmedelatt ettsom
avvisades alltså.

SÄPO-kommittén SÄPOavlämnade sitt slutbetänkande i juni 1990, -
Säkerhetspolisens arbetsmetoder, personalkontroll och meddelarfrihet
SOU 1990:51. Där föreslogs bl.a. Säkerhetspolisen skulleatt ges
möjligheter använda sig buggning och hemlig kameraövervak-att av
ning vid utredning mycket allvarliga brott rikets säkerhet ochmotav

vid terroristhandlingaräven innefattade vissa brott. Detgrövresom
föreslogs särskild lag för vartdera tvångsmedlet. Lagarnasen
uppbyggnad påminner mycket gällande regler hemlig teleav-om om
lyssning.

En hävdade det inte hade framförts några övertygandereservant att
för buggning skulle effektivisera brottsutredningarna.argument att

Däremot kunde viss buggning spaningsmedelnyttaen av som
konstateras. Buggning kunde, enligt specielltreservanten, vara
värdefull det gällde förebygganär terroristdåd. Något sådantatt
förslag hade kommittén dock inte lagt fram.

SÄPO-kommitténs förslag fick blandat mottagande vid remissbe-ett
handlingen. Många instanser menade det inte hade visats detatt att
fanns starkt behov buggning. Inte heller hade det visatsett attav
metoden effektiv. Kritiken riktade också in sig detvar mot att av
förslagets allmänmotivering framgick buggning hade störstatt
betydelse för kunna förhindra brott, medan lagförslaget gick påatt ut

använda buggning vid förundersökning brott.att av
Frågan buggning har därefter behandlats i några budgetproposi-om

tioner och riksdagen. I budgetpropositionen I992/93:100 bil. 3av s.
SÄPO-kommitténs30 förslagsägs hemlig teknisk avlyssningatt om

borde bedömas i belysning också den snabba tekniskaytterstav
utveckling på teleområdetäger och hur denna förhåller sigsom rum
till reglerna hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning.om

SÄPO-kommitténstillMed hänvisning detta uttalande och förslagatt
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under beredning inom Justitiedepartementet avstyrkte Justitie-var
utskottet under hösten 1993 motionsyrkanden införa buggningattom

polisiär arbetsmetod bet. J 993/94:Ju U4. Regeringen återkomsom en
i budgetpropositionen 1993/94:100 bil. 3 f.41 till frågans. om
buggning och hävdade utredning hemlig teleavlyssning ochatt en om
hemlig teleövervakning borde föregå ställningstagande till denett
fortsatta beredningen frågan bl.a. buggning. Justitieutskottetav om
avstyrkte under våren 1994 motioner buggning med hän-nya om
visning till regeringens uttalanden i budgetpropositionen bet.
1993/94:Ju U19

.

4.2 Dolda kroppsmikrofoner m.m.

Som tidigare har avsnitt 2.4 finns det i 4 kap. 9nämnts §a
brottsbalken straftbestfimmelse olovlig avlyssning. Enligt denen om

straffasbestämmelsen den olovligen med tekniska hjälpmedel försom
ljud iåtergivning hemlighet avlyssnar eller tal itarav upp enrum,

andrasamtal mellan eller förhandlingar vid sammanträde eller annan
sammankomst, till vilka allmänheten inte har tillträde och i vilka han
själv inte del eller till vilka han obehörigen berett sig tillträde.tar

framgår straffbestämmelsenDet saken bedöms annorlundaattav om
någon själv deltar i samtal i hemlighet bär mikrofonettsom en

utomståendevarigenom kan avlyssna samtalet. Ett sådant fall omfattas
inte straffbestämmelsen jfr 1975: 19 104, 122 och 128 f..av prop. s.
Metoden används ibland polisen, sittde i spaningsarbetenärt.ex.av

hjälp provokatör vid utredning narkotikabrottslighet ochtar av en av
allvarlig brottslighet. Användandet torde främst motiveratannan vara

hänsyn till skyddsaspektermed och från bevissynpunkt.
Metoden doldaanvända kroppsmikrofoner eller iatt att armars

hemlighet spela in samtal har emellertid vid olika tillfällen varit
föremål för diskussion.

Justitieombudsmannen har i ämbetsberättelsen 1975/76 333 ff. is.
gälldeärende bandinspelning telefonsamtal vid kom-ett ettsom av

munkontor, uttalat bl.a. följande.

Frågan myndighets bandinspelning telefonsamtal har tidigareom av
behandlats mig i besked den 26 september dnr1974 2703/74av
med anledning förfrågan från Svenska Kommunförbundet. I dettaav
hänvisade jag till JO-ärende refererades i JO:s ämbetsbe-ett som

1960rättelse 22 ff. referatet återgavsI 30 dåvarandes.s. av
statspolisintendenten utfärdade tjänsteföreskrifter inspelningom av
telefonförhör. fannsDär bl.a. följande uttalande. sammanhanget
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bör uppmärksammas förhöret hållesatt, telefon medom
inkopplad diktafon talregistreringsapparat, den hörde skall innan-
förhöret börjar upplysas diktafon inkoppladäratt och alltom att-

ordagrant." Vidare hänvisadeupptas jag i mitt beslut till Riks-
polisstyrelsens Allmänna Polislära, Kriminalpolistjånst, Utredning-
Spaning 86, där följande "Av etiskasägs: hänsyn bör hemligs.
bandning inte förekomma och i varje fall inte åberopas som
bevisning i andra fall där undersökningsledaren/åklagarenän anser
det nödvändigt", till del i3 verksamt s. 127 vari sägssamma att
inspelning förhör telefon inte får ske i hemlighet ochav per att om
inspelning tillämpas gäller skyldighet upplysa den skallatt som
höras detta. Jag anförde vidare följande.om

"Av det anförda framgår sedan länge hos polisen gälleratt att
polisens telefonsamtal med någon inte får spelas in denneutan att
först upplysts härom. Grunden härtill inteär svensk lagatt
förbjuder hemlig bandning. Det inte kriminaliseratär i brottsbalken

i spela in samtalatt har med någonett på band sigsmyg man vare
det sker vid personligt Sammanträffande med honom eller per
telefon. hellerInte bryter några för telefontrafikenmotman
gällande föreskrifter i sistnämnda fall. Vad det i stället frågaär om

i fallär då särskilda skälatt utom det nödvändigt,görman, genom
ovetande spela inatt samtal med honom på bandetten person

förfar ohederligt och moraliskt förkastligt kränker hanssamt
personliga integritet. Ett sådant förfarande anstår inte hand-en
läggare hos myndighet och det därför jagär mig böraen ansett
uttala handläggare måste meddelaatt den han samtalar meden att
samtalet kommer spelas in. "att

Den omständigheten upptagning telefonsamtal,att etten av som
olovligen ellergörs eljest i hemlighet de samtalande, inteav en av

kriminaliserats får emellertid inte uppfattas sådansom om en
upptagning därmed blir betrakta tillbörlig och tillåtligatt försom en
myndighet. Justitieutskottet framhöll i sitt betänkande JuU 1975: 12

11 sådan upptagning kan framståatt i hög illojalgrads. en som
och klandervärd utskottet i likhet med departementschefenattmen
ansåg dethär frågaär det förtroendeatt ytterst hyser förom man
den eller de med vilka samtalet förs eller i övrigtpersoner som
synbarligen har möjligheter del därav. Det faller sig naturligtatt ta

i anslutning härtill erinraatt den gamla domarregeln "lagenattom
gillar icke allt det hon icke straffar". Enligt min mening har intet
inträffat rubbar giltigheten mitt återgivna uttalande.som av ovan
Det kommer efter den juli1 1975 lika otillbörligt föratt vara en
offentlig funktionär olovligen eller eljest i hemlighetatt inspela ett
telefonsamtal han har med någon.som
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Justitieombudsmannen i föregåendeDet det nämnda ärendet från årav
ämbetsberättelse1960, JO:s 1960 22 ff., gällde följande. Polis-s.

hade i sambandR med förundersökning till enskildenmannen en
lånat polisen tillhörig bandspelare förA, denneut att utanperson, en -

upplysa härom skulle kunna spela in telefonsamtal medväntatatt ett-
advokaten eller dennes klient FrågaT P.person, varannan om

åtgärd kunde otillbörlig. Justitieombudsmarmenpolismarmens anses
bl.a. följande 39 ff..uttalade s.

förhörfråga under förundersökning gäller enligt 23 kap.I 12 §om
rättegångsbalken, därvid icke må i syfte framkalla bekännelseatt att

uttalande i viss riktning oriktigaeller användas medvetet uppgifter,
löften eller förespeglingar särskilda förmåner, hot, tvång,om
uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder.

framgår förutsattes frånSåvitt R:s uppgifter i ärendet, R:s sida,av
skulle användas, eller såsomT P väntatnärapparatenatt var av-

ånyo skulle ringa bestridande kan detoch R A. Mot R:sA upp-
ochicke styrkt, såsom i ärendet gjort gällande R AAattanses - -

Ostridigtkommit skulle själv ringa till T.Aöverens attsenare om
själv ringde varvid dem emellanA T, samtalet togsatt upp uppvar

giva därutinnan samstämmigapå band. Däremot R:s och A:s
vid handen, givit anvisningaruppgifter R icke A några helstatt som

skulle förhålla sig under det väntade samtalet.huru A
det samtal skulle mellan T eller åGivet är, ägaatt som rum

ickeå andra sidan, och vilket skulle inspelas på band,A,samtena,
Äsåsom förhör mening. sidan avsågsbetecknas i vanlig andrakan

från sida därigenom få till stånd muntliga uttalandenR:säven att av
samtaletenlighet med vad förut måsteeller P. IT sagts anses

vilkaled i förundersökningen. Enligt de grundsatser,utgöra ett
tillåteti det ickekommit till uttryck nyssnänmda stadgande, år att

förundersökning söka få fram uppgifterunder person genomav en
vilka hansvilseleda honom angående de omständigheter, underatt

klart förinnebär bl.a. det måsteuppgifter lämnas. Detta görasatt
förundersökningeni fråga, uppgifterna önskas i och förattpersonen

sålunda icke fråga privat samtal i vanligdetoch äratt ettom
mening.

kontaktat icke någonfall hade T, icke visste, A R,I detta attsom
telefonsamtaletvid medanledning räkna med hans uttalandenatt att

polisens bandinspelningsapparat. sålundapå HanA upptogos var
förutsättningar, vilka samtalet ägdeobekant med de underhelt rum,

in kundehar uppenbarligen icke fallit honom detoch det att vara
kundetelefonsamtal, där hanfråga helt vanligtän yttraannat ettom

registrerades.risk för hans uttalandensig attutan
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Vid anförda förhållanden har Rzs åtgärd ställa tillnu att apparaten
förfogandeA:s onekligen viss provokatorisk prägel. Dennaen

förstärkes ickeR A några helstatt anvisningar hurav gav som
denne skulle uppträda vid samtalet och sålunda icke varnade honom
för oriktiga förespeglingar elleratt eljest med otillbörligagenom
medel förmåsöka T eller P samtalet komme ske medattom-
denne till komprometterandegöraatt uttalanden. Genom Rzs-
underlåtenhet lämna A förhållningsregleratt härutinnan har risken
uppenbarligen varit avsevärd A angelägen hanatt attsom var-
uppnå det åsyftade resultatet erhålla bekräftelse på T:s tidigareatt
yttranden skulle målmedvetet söka förleda T eller P till fällaatt-
dylika uttalanden. Vad förekom under det bandinspeladesom
samtalet visar tydligt, dylik varning för provokationatt hadeen
varit påkallad.

Vidare märkaår för den händelseatt samtalet skulleatt komma-
med Täga denne, jämliktatt stadgandena i 36 kap. 5 §rum -

rättegångsbalken, på grund sin ställning advokat ochav som
försvarare för makarna P icke pliktig vid förhör i vanligattvar ens
mening några uttalandengöra angående något grund hanssom av
ställning förtrotts honom eller han i samband därmed erfarit. Det
har då heller icke varit tillåtet söka få fram dylika uttalandenatt

på här skettsätt vilseleda T angåendeatt de omständigheter,genom
under vilka uttalandena skedde.

På grund det anförda finner jag Rzs förfarande innefattaav en -
under förundersökningen vidtagen otillbörlig åtgärd.-

Med anledning uppgifter i dagspressen, enligt vilka befattnings-av
havare vid Polismyndigheten i Stockholms län skulle ha spelat in
samtal mellan målsäganden och den misstänkte på band under en
förundersökning angående rån, beslutade Justitieombudsmannengrovt

Ärendeti initiativärende förhållandena tillatt ett utredning.ta upp
avgjordes beslut den 24 september 1996, dnr 1953-1995.genom

Av handlingarna framgick bl.a. följande. Den 21 juli 1993 gjorde
André B polisanmälan han hade blivit för rånatt utsattom ett grovt
den juli5 1993. Han de hade utfört rånet Tommyattuppgav som var

ochZ Zoran G. Den 23 juli kl. 09.30-10.30 höll polisen komplette-
rande förhör med målsäganden André B. anslutningI härtill ringde
André tillB Tommy frånZ våldsroteln. Telefonsamtalet spelades in
på band under övervakning inspektören Stefan Svensson.av

Om den rättsliga regleringen uttalade Justitieombudsmannen bl.a.
följande.

De allmänna reglerna hur förundersökning skall bedrivasom en
återfinns i 23 kap. rättegångsbalken RB. Där framgår bl.a. att
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får inte i syfteunder förhör framkalla bekännelse eller uttalandenatt
riktningviss användas oriktiga uppgifter, löften eller före-i en

särskilda förmåner,speglingar hot, tvång, uttröttning eller andraom
otillbörliga åtgärder §.12

förundersökningen har kommit så långt någon skäligenNär kanatt
för brottet, skall hanmisstänkas underrättas misstanken hannärom

§ första stycket. samband härmed skall enligthörs 18 I han 12 §
förundersökningskungörelsen 1947:948 erhållaFUK under-

förrättelse brott misstänkt berättigad redan underäratt attom en
förundersökningen anlita biträde försvarare under vissasamt attav

offentligförutsättningar försvarare kan förordnas.
beslut anhålla någon har meddelats i hans frånvaro,Om ett att
så verkställts, förhöras polismanskall han, beslutet harsnart av en

kap. första stycketeller åklagare 24 8 § RB.
händelseförlopp föremål för bedömning i detta ärendeDet ärsom

innefattar provokation från polisens sida. Med provokationen avses
handlande innebär polisen under förundersökninghär attett ensom

handling eller uttalandelockar eller tillutmanar etten person en
något ha negativkan besvärande eller på sättannatvara ensom

för honom eller någon i hans närhet SOU 1982:63innebörd s.
129.

skilja mellan brottsprovokation, å den och be-brukarMan ena,
brottsprovokationvisprovokation, å den andra sidan. Med ettavses

brott,från polisens sida syftar till framkallaagerande attsom
bevisprovokation syftar till få fram bevisningdäremotmedan atten

begånget vilket det föreliggerstyrka redan brottför att ett om
Axberger, Brottsprovokation, 10 f..misstanke s.

användning provokation i den brottsbekärnpandeFrågan om av
behandlades års polisberedning i sambandverksamheten 1981av

spaningsmetoder.behandlingen s.k. okonventionellamed av
utgångspunkt polisen aldrigBeredningen uttalade första äratt atten

efterforskabegå kriminaliserad handling för kunnafåbör atten
någonavslöja brott och den heller inte bör fåeller ett att provocera

förmå någon till brottslig aktivitet SOUpå någoteller sättannat
1982:63 140.s.

frågabevisprovokation få tillgripasskall för skallDet att vara om
skallVidare detstark misstanke brott. attett grovt ansesomen

dealternativa, mindre ingripande tillvägagångssätt ellersaknas att
34.tidigare framgång Axbergerfinns prövats utan s.som

ändamålsenlig. Införåtgärden måste framståSjälvklart är att som
vilketprovokation måste därför ingåendebeslut övervägasett om

åtgärden jfr JO 1953resultat i bevishänseende kan vinnas medsom
163.s.
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Jag har i beslut den 19 juliett 1996 dnr 3002-1994 uttalat detatt
ankommer på åklagaren fatta beslut bevisprovokation.att I deom
flesta fall följer detta redan huvudregeln i 23 kap. 3 § RBav att
åklagaren skall ledningenöverta förundersökningen avseendeav ett
brott inte är enkel beskaffenhet så någon skäligensom av kansnart
misstänkas för brottet. I de fall där det inte finns någon skäligen
misstänkt skall i stället regeln åklagarenperson skallatt övertaom
förundersökningsledningen detta påkallatär särskilda skälom av
tillämpas. Det ofta frågaär svårbedömda situationer och detom är
angeläget åklagaren kopplas inatt också det skälet det hanärattav

sedan har föra talan i målet jfrattsom RPSäven RAPPORT
1994:3 15.s.

Vad gäller frågan anlitande privatpersoner vid provokatio-om av
har JO tidigare uttalat den restriktivitetner att allmäntrentsom

skall iakttas vid provokativa åtgärder i högreännu grad måste gälla
i fråga polisens samarbete med privatpersoner iom provokativt
syfte. Ett sådant samarbete torde befogat enbart ivara rena
undantagssituationer under utredningen mycket brott JOav grova
1977/78 126 f..s.

I fråga dokumentationen vad förekommit vidom av som en
förundersökning finns bestämmelser i 23 kap. RB och i FUK. Vid
förundersökning skall protokoll föras vadöver förekommitsom av
betydelse för utredningen 23 kap. 21 § första stycket RB.
Förundersökningsprotokollet skall avfattas så, detatt trogenger en
bild vad förekommit vid förundersökningen betydelseav försom av
målet §22 FUK. JO har tidigare vid flera tillfällen betonat vikten

förundersökningsprotokolletatt utformas i enlighetav med dessa
bestämmelser, bl.a. iJO 1964 120 där följande anförs. "Det mås.
därvid nämnas förundersökningsprotokollatt ett noggrant viktär av
icke endast för registrera utredningsresultatatt och för förberedaatt

kommande brottmålett för kontrolläven alltutan rätteligenatt
tillgått under förundersökningen. Detta vikt förär den enskildesav
rättssäkerhet också för utredningspersonalen för det fallmen
klagomål framställs denna."mot

Det uppenbartär detta uttalande har giltighetatt också vad gäller
användandet s.k. okonventionella spaningsmetoder. Såav t.ex.
uttalade 1981 års polisberedning krav påstränga dokumentationatt
måste upprätthållas i dessa sammanhang SOU 1982:63 142. Is.
promemorian RPS RAPPORT 1994:3 uttalas s. 28 uppgifteratt

provokation endast undantagsvis torde sakna betydelse.om
Om den deltagarna i telefonsamtal medvetenett ärene av attom

samtalet spelas in på band inspelningenär inte straffbar enligt
bestämmelsen i 4 kap. 9 § brottsbalken olovlig avlyssning.a om
Reglerna i 27 kap. 18 § RB vilka krav måsteom som vara
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få tillgripas intehemlig teleavlyssning skalluppfyllda för äratt
emellertid intetillämpliga i sådana fall. sagda kanDetheller

befattnings-alltid skulle godtagbartså detuppfattas attatt envara
samtligatelefonsamtalmyndighet spelar invidhavare attett utanen

jfr JO 1960förväg underrättats dettai samtalet i hardeltagare om
polisen spelat in samtalhar i beslut godtagitJK22. ettett atts.

dentill offentlig försvarareprivatpersonfrån utan senaresenen
1984 A.10.vetskap JK

i ärendet.gjorde följande bedömningJustitieombudsmannen

åtgärden låtapolismyndighetens uppfattningdelarJag attatt
få denne avslöja sinförmålsäganden ringa Tommy Z attattupp

bevisprovokation.utgjordei det anmälda brottetinblandning en
rån.i sin frånvaro förvid tillfället anhållenZTommy grovtvar

Underallvarligt brott.stark misstankesåledesfannsDet ettomen
uppnås påhade kunnatåsyftade resultatet inteförutsättning detatt

grund-således debevisprovokation harsätt änannat genom en
åtgärd varittillgripa sådanförutsättningarna förläggande att en

hänseendet måstenämndabedömningen i detuppfyllda. Vid senast
provokations-planeradevilket bevisvärde denbl.a. övervägas

Sveasammanhangkunde ha. bör i dettaåtgärden Det attnoteras
bevisvärdebandupptagningenvillevisserligen inte frånkännahovrätt

tanke påförsiktighet medmeddetta borde bedömasansåg attmen
redan medkan såledeshade tillkommit. Detupptagningenhur ut-

i åtgärdenändamålsenligabedömning detgångspunkt i en av
André ringa Tommy Zförfarandet låta Bifrågasättas att uppom

försvarlig.varit
uppfattningenjag deni det föregåendeharSom ärnämnts attav

bevisprovokation.åklagaren får fatta beslutingen än om enannan
i fråganskapa klarhetärendet har inte kunnatUtredningen i om

ytterligareprovokationsåtgärden ochbeslutade omvem som
menings-framstår intehänseendeutredningsåtgärder i detta som

habeslutet inte tyckskan emellertid konstaterasfulla. Det att
angåendeövervägandennågra ingående rättssä-föregåtts meraav

bevisningmöjligheter föraalternativakerhetsaspekterna eller attom
anmälda brottet.detom

samtalet kan konstaterasgäller genomförandetVad sedan attav
fick instruktionerAndré Bpå polisens initiativ,tilldetta kom attatt

uppgifterskulle länmapå sådant Tommt Zsamtaletföra sätt att som
för,misstänkthanskyldig till det brottvisade hanatt varsomvar

påtelefonapparatfrånringde Tommy ZAndré Batt enupp
undernärvarande ipolismanpolisstationen rummetsamt att en var

realiteten inneburitdärför iförfarandet haranvändasamtalet. Det
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utförandet åtgärdatt från polismyndighetens sida,av en som
kan jämförasnärmast med telefonförhör, harett överlämnats till en

privatperson i syfte hemlighålla samtalets karaktäratt för Tommy
Z. Denne fönnåddes på så inomsätt för förunder-att ramen en
sökning lämna uppgifter till polisen brott, hanettom som var
misstänkt för och för vilket han anhållen i sin frånvaro,var utan att
ha underrättats misstanken och sin anlita försvarare.rättom attom
Jag vill i sammanhanget erinra Tommy Z inte haft någonattom
skyldighet huvudöver sigatt i saken undertaget yttra polis-ett
förhör. Förfarandet har enligt min mening stått i strid med de
grundläggande principer till skydd för den enskildes rättssäkerhet

kommer till uttryck bl.a. i reglerna i 23 kap.som 12 § och 18 §
första stycket och 24 kap. 8 § första stycket RB i 12 § FUK.samt

Av protokollet framgår inte hade fattat beslutetvem som om
åtgärden och inte heller vilka instruktioner lämnades till Andrésom
B inför telefonsamtalet. Jag delar därför polismyndighetens
bedömning dokumentationen detatt inträffade inte godtagbar.ärav

Det givetvisär angeläget begångna brott klarasatt Detta fårupp.
emellertid inte ske till priset såsom i förevarande fall,att,av
grundläggande rättssäkerhetsprinciper åsidosätts vid utredningen.

Ärendet avslutas med den allvarliga kritik ligger i det sagda.som

Slutligen har Justitieombudsmannen i beslut den december17 1996ett
JOzs ämbetsberättelse 1997/98 ff.115 prövat anmälans. moten
Riksåklagaren med anledning telefonsamtal till myndighetenatt ettav
i hemlighet spelats in på band. anmälan riktade advokaten Kerstin K

ombud för William B kritik Riksåklagaren för myndig-som mot att
heten internt beslutett myndighetens tjänstemängenom uppmanat att
spela in de telefonsamtal de hade med William B dennesom utan att
underrättades detta beslut. Vidare anförde Kerstin K Riks-om att
åklagaren lämnat in polisanmälan William B med anledningmoten av
vad spelats in vid telefonsamtal mellan denneett och anställdsom en
hos Riksåklagaren.

Om den rättsliga regleringen uttalade Justitieombudsmannen bl.a.
följande.

Ett förfarande innebär den deltagarna iatt tele-som ettene av
fonsamtal sin samtalspartners vetskaputan spelar in samtalet på
band eller lämnar sitt tillstånd till sådan inspelning omfattas inte av
straffbestämmelsema i 4 kap. 8 och 9 §§ brottsbalkena om
brytande telehemlighet respektive olovlig avlyssning. Reglernaav
i kap.27 rättegångsbalken vilka krav måste uppfylldaom som vara
för hemlig teleavlyssningatt skall få tillgripas inte hellerär
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svensk lagOckså i övrigt saknas isituationer.tillämpliga i sådana
aktuella slaget.i ärendetförfaranden detregler avom

alltid skulleuppfattas så detemellertid intesagda kanDet attnu
spelar invid myndighetbefattningshavaregodtagbart att enenvara

förvägi samtalet isamtliga deltagaretelefonsamtal attutanett
i fall dåuttalattidigareså sker. JO harunderrättats att, utomattom

funktionär,offentligdet nödvändigt,skälsärskilda gör som enen
på band, förfarmed dennein samtalovetande spelar ettperson

personligakränker dennesförkastligtoch moralisktohederligt samt
förfarande inte anstårsådantvidarebeslutetintegritet. I sägs ettatt

sigdärför ansåg böraoch JOmyndighethoshandläggare attenen
medhan samtalarmeddela denhandläggare måsteuttala attatt en

1975/76 335.inspelas JOkommersamtalet att s.
november 1950den 4konventioneneuropeiskaArtikel 8 i den

de grund-ochmänskliga rättigheternaför deskyddangående
innehåll.följandefriheterna harläggande

familjeliv, sitt hemprivat- ochskydd för sitthar tillEnvar rätt
korrespondens.och sin

rättighetåtnjutandet dennaartikel må ickeFörevarande störa2. av
demokratisktoch istadgat i lagför vadundantagmed är ettsom

densäkerhet,till landetsmed hänsynnödvändigtsamhälle är yttre
förebyggandetvälstånd,ekonomiskalandetssäkerheten,allmänna

sedlighetenskyddandethälsovården,eller brott,oordning avav
rättigheter.fri- ochandraeller personersav

befordran brevhänföra endast"korrespondens" inteTill är att av
ochtelefoniskaocksåmedmeddelandenandraoch post utan

meddelandenöverförandekommunikationertelegrañska samt av
rättigheter,MänskligaDanelius,jfrradio och datorerhjälpmed av

202.1993, s.
omständigheternaEuropadomstolenavgjortfallI ett varav

kontaktadpoliskommissarie blevfranskföljande. En personav en
dödaförfrågan från A.fåttsig hasade attG. enomensom
brottetsdiskuteraförringa till A.erbjöd sigG. attattperson.

Kommissariensamtalet.låta spela ingenomförande och antog
därfrån dennes tjänsterumståndsamtalet kom tillocherbjudandet

Poliskommissariensbandspelare.kommissariensin påspeladesdet
intrångotvivelaktigtEuropadomstolenansågsagerande ettsomav

domstolen fannochkorrespondenstill skydd för sini A:s rätt
också berörde A:sdetfråganin påskäldärför inte att om

stöd inågotinte fannsdetframkomDå det vidareprivatliv. att
poliskommis-denåtgärdgenomföra sådanförfransk lag att somen

åtgärdenden vidtagnaEuropadomstolenvidtagit fannhadesarien att
40/1992/385/463Frankrike,artikel 8 Fallet A.stred motmot
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Justitieombudsmannen gjorde följande bedömning i ärendet.

Av Europadomstolens nämnda dom framgår det föreliggernyss att
brott artikel 8 i Europakonventionen,ett mot myndighet utanom en

stöd i lag medverkar till telefonsamtal medatt ett enskilden person
kommer till stånd och spelas in dennes vetskap. Eftersomutan det
i svensk saknasrätt regler sådan inspelning skulle åtgärdom en av
det angivna slaget vidtagen svensk myndighet således stridaav en

artikel Det däremotär inte alldelesmot självklart att man av
domen drakan den slutsatsen det skulle fråga brottatt ettvara om

artikel 8 ocksåmot när myndighet den uppringandesutanen
vetskap spelar in telefonsamtal till myndighetenett harsom
tillkommit något helst initiativutan från dennas sida.som

JO har inärrmts det föregående ställt sig kritisk tillsom att en
myndighet spelar in telefonsamtal mellan befattningshavareett en
där och enskild denne underrättas inspel-utan atten person om
ningen. De synpunkter framförs i beslutet får bakgrundsom mot av
Europadomstolens dom ha än tyngd istörre dag.anses

Med hänsyn till vad har upplysts de tidigare telefonsamta-som om
len från William B och vad denne inledningsvis uttalade under de
inspelade samtalen har jag förståelse för åtgärden spela inatt
samtalen. Jag emellertid bakgrund vad har anförtsmotanser av som
i det föregående den uppringde tjänstemannen,att innan han
påbörjar inspelning i situation det aktuella slaget, bören en av
upplysa sin samtalspartner detta.om

Med dessa uttalanden ärendetär avslutat.

Europadomstolens dom i Fallet A behandlas utförligare i det följande.
Justitiekanslern har i det s.k. Fleming Broman-ärendet JK-beslut

1982, beslut A.28, 140 ff. uttalat sig lämplighetennr s. attom av
polisen använder sig kroppsmikrofon. I det aktuella ärendetav
beslutade polisen i syfte få A avslöjaatt sig innehavareatt att som-

heroin försöka få fram uppgifter med hjälp mikrofonav av en som-
skulle fasttejpad Fleming Bromans kropp han besöktenärvara en
viss för samtala medrestaurang A. Justitiekanslernatt uttalade bl.a.
följande s. 159

Som framgår vad redovisats härom under fanns det inteav som
något lagligt hinder mikrofon fästes påmot att Bromans kroppen
för avlyssning skulle kunnaatt ske Bromans samtal med A. Jagav
kan dock inte underlåta uttala viss tvekan detatt lämpliga iom en
sådan åtgärd. Anledningen härtill inteär helt torde kunnaatt man
bortse från risken även samtal mellanatt andra vidpersoner som
tillfället befann sig i lokal den där samtalet fördessamma som
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enligt hari mikrofonen. Då emellertid vadkunde upptas som
förbudutredningen RPS har utfärdatframkommit under numera

förbud skall gälla i fallkroppsmikrofon används vilket vartattmot -
föreliggertvångsmedelskommitténs arbeteresultatetdesstill av -

i frågan.från vidare uttalandeavstår jag

K-Beslut 1984, beslutvidare i beslut år 1984 JJustitiekanslern har ett
tele-frågan polisens69 ff. behandlat10, rättA. att ta uppoms.nr

band.fonsamtal
och underrättelse-NarkotikaspaningSPANARK-gruppensI rapport

användafrån metoden1980-06-12 utgickförfarande attattman
kroppsmikrofoner laglig.dolda är

Polisens insatserpromemorianuttalade iNarkotikakømmissionen
doldaanvändningenföljandenarkotikan PM 5 bl.a.mot avomnr

kroppsmikrofoner 76 f..s.

uppståi undantagsfalluppfattningenligt kommissionenskanDet
polislämpligtdå det olika skäl kansituationer att utrusta envaraav

polisensarbetar förmöjligeneller t.o.m. annan person somen
mikrofon. SPANARK-gruppensmed dold Iräkning rapporten

och måsteviktigaskyddsaspekterna.särskilt Dessaframhålls är
detuppfattningenemellertid denKommissionenbeaktas. är attav

angelägetfall kan framståbevissynpunkt i vissafrånockså attsom
ocksåkanmikrofon. Någon gångmed doldförse personen

påståendenbemötaförevarit tjäna tilldokumentation vad attsomav
olagligt.ellerhandlat olämpligtpolisenattom

finner in-framhålla vi inteför sin delKommissionen vill att
frågadet häri de sammanhangdenna metod ärvändningarna mot -

integritetssyn-frånprincipiellt dettillräckligt Rent ärtunga.om -
denå sidanskillnad mellannågon avgörandepunkt inte att somena

fördetalj relaterar detdärefter iomedelbartdeltagit i samtalhar ett
med hjälpföljer det direktdenneoch å andra sidannågon attannan
mikrofonutomståendemikrofon. Visserligen får de närav en

också kanredogörelseordagranndirekt ochbegagnas somen
redovisningeniexaktheteninspelning. Dendokumenteras genom

ochtill godoavlyssnade äremellertid också komma denkan
enligtavgörandedetfrån bevissynpunkt. Men ärfördeldessutom en

samtalar medsammanträffar ochden avlyssnasmeningvår att som
denvidare låtsamtaletså förmedlarden attsägaatt somvarasom -

mikrofonen.medveteninteavlyssnas är om
någonsamtalutomståendeinvändningenharhellerInte om

själv konstaterakandesamma. Manbärighet. Skälenavgörande är
skall finnasför detfinns tillräckligt nära att enatt personer
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möjlighet för dessa höra vad Denatt sägs. situationertypensom av
de flesta medborgareutsätts för på allmänna färdmedel ellert.ex.

näringsställen. Det ingen principiellgör skillnad den kanatt som
höra vad kan förmedlasägs det vidare med hjälp mikrofonsom av
i förstället Självfalletsätt. det sagda inte riktadeannat avser
mikrofoner kan samtal på betydande avstånd. Sådantta ärsom upp

hänföra till hemlig avlyssning.att
Kommissionen förutsätter dold mikrofon kommer begagnasatt att

i speciella fall ochrätt med försiktighet och urskillning. Vi ser
emellertid inga skäl i lag eller på införa särskildasättatt annat
restriktioner eller kontroller.

När det gällde frågan skall fatta beslut sådanom vem som om
avlyssning uttalade Narkotikakommissionen bl.a. följande s. 112 f..

När s.k. okonventionella metoder aktualiseras har utredningen ofta
nått så långt någon bestämd skäligen kan misstänkas föratt person

Eftersombrott. det så undantagslöst sigrörgott som om grov
brottslighet, därför åklagarenär undersökningsledare. I de fall där
frågan använda okonventionella spaningsmetoder aktualiserasattom

tidigare skede förundersökningen, det regelmässigtett ärav
lämpligt åklagaren ledningen densamma.över fall därIatt tar av
åklagaren in förundersökningsledareträtt bör enligt kommissio-som

mening besluten de s.k. okonventionella metoderna fattasnens om
åklagaren. iOm undantagsfall sådana metoder blir aktuella innanav

förundersökning har inletts eller efter det så skett innanatt men
åklagaren har övertagit ledningen förundersökningen, börav
avgörandet träffas antingen chefen för den rotel sköterav som
ärendet eller polismästaren i distriktet.av

I 1988/89:J24 vissa tvångsmedelsfrågor s. 57 uttaladeprop. om
departementschefen det inte finns något lagligt hinderatt mot en
metod innebär den själv deltar i samtal i hemlighet bäratt ettsom som
på mikrofon varigenom utomstående kan avlyssna samtalet ochen att
sådana metoder ibland också har använts.

ÅterköpRPSI 1994:9 och betalning för information 82s.rapport
f. uttalades det kunde ifrågasättas den polisiära metodenatt attom
använda kroppsmikrofon, i fall vid restriktiv tolkning, kanvart en

förenlig med kravet i 2 kap. 12 § regeringsformen påanses vara att
inskränkning de grundläggande fri- och rättigheterna måste haen av

stöd i lag. Enligt borde det därför inteövervägasrapporten om
metoden använda kroppsmikrofon bör regleras i lag. Därvid skulleatt
det reglerat under Vilka förutsättningar metoden får användasvara som
och har beslutarätt i dessa frågor. Man menade iattvem som
6SOU1998:46
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idet avsaknad lagreglering metoden överlåts tillrapporten att av en av
enskilda företrädare för polis- äklagarväsendetoch särskildatt, utan
vägledning, mycket svåra rättsliga frågoravgöra har storsom
betydelse för enskildas personliga integritet. föreslogsI rapporten att
frågan lagreglering metoden borde överlämnas till Polis-om en av
rättsutredningen Ju 1991:05.

skrivelse tillI regeringen den 23 augusti 1994, med anledningen
överlämnades, hemställde Rikspolisstyrelsenatt rapporten attav om

metoden använda kroppsmikrofon borde lagregleras.att
I RPS 1996:4 eknikbundnaT spaningsmetoder utalades bl.a.rapport

följande ff..s. 185

finns i brottsbalken inteDet något lagligt hinder användamot att
kroppsmikrofon. Frågan dock det behövs något positivrätts-är om
ligt stöd för få använda metoden. fåFör klarhet i detatt att om
finns något hinder användandet metoden måste i ställetmot av man
läsa och tolka Europakonventionen och regeringsformen där det
grundläggande skyddet hemlig avlyssning finns. Dessa skyddarmot
den enskilde antal åtgärder från det allmärma.mot ett

Enligt vår mening den rimligaste tolkningen såvälär Europa-av
konventionens artikel 8 2 kap. 6 § regeringsformen attsom
användandet kroppsmikrofon, i fall vid extensiv tolkning,vartav en
strider det skydd den enskilde i dessa be-mot garanterassom
stämmelser. Skyddet den enskilde tillförsäkras i Europakon-som
ventionen och regeringsfonnen bör enligt vår uppfattning tolkas

fårextensivt. Det bl.a. till följd endastmetoden får användasatt om
finns uttryckligtdet stöd i lag.

föreslogsI Rikspolisstyrelsen förbör verka rättslägetrapporten att att
vad användning kroppsmikrofon klarläggs.avser av

sin skrivelse till regeringenI den 9 april 1996, i samband med att
överlämnades, föreslog Rikspolisstyrelsen regeringenrapporten att

borde beakta några de problem hade ibelystsöverväga att av som
Metoden använda kroppsmikrofoner nämndes dock inteattrapporten.

i skrivelsen.
iintresse sammanhanget rättsfall från Europadom-Av är även ett

Falletstolen, A Frankrike 40/1992/385/463. Omständigheternamot
följande. juli ellerI augusti 1980 blev fransk poliskommissarievar en

kontaktad herr G, sig från fru ha fåttsade A iav en person, som
uppdrag döda viss G erbjöd sig frivilligt ringa till Aatt atten person.
i bostad för diskuterahennes brottsplanens genomförande ochatt
därvid spela in samtalet. Kommissarien erbjudandet och samtaletantog

frånkom till stånd dennes tjänsterum där spelades kommissa-det in
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riens bandspelare. Kommissarien informerade sina överordnade om
mordplanerna först inspelningen hade gjorts.när Han nanmgav
emellertid inte den lämnat informationen och talade inte hellersom om

det fanns inspelning telefonsamtal. Den 23 juliatt 1981etten av
åtalväcktes för bl.a.A försök till mord och hon berövadesmot

friheten dag. Hon frigavs den 26 1982. Den 7 1991samma mars mars
lades åtalet ned, eftersom brott inte kunde styrkas.

hävdade vidA Europadomstolen inspelningen hennesatt av
telefonsamtal med G stod i strid med artikel 8 i Europakonventionen.
Den franska regeringen bestred artikel 8 tillämplig, eftersomatt var
det varken fråga intrång i privatlivet invasion of privacy ellervar om
ingripande offentlig myndighet interference by public authori-av en a

Regeringenty. gjorde gällande inspelningen hade tillkommit påatt
initiativ och med samtycke från de båda samtalsparternaav samten av

det inspelade samtalet medvetet och uteslutande hade sådanaatt rört
ting kriminella förberedelser faller utanför privatlivet.som- -
Regeringen gjorde vidare gällande G, bar föratt ansvaretsom ensam
inspelningsplanens tillkomst och dess genomförande, inte franskvar en
tjänsteman och inte heller hade handlat franska Denvägnar.statens
omständigheten offentlig myndighet hade ställt tillatt en resurser
förfogande, lokal och utrustning, och inte hade sig genomfö-motsatt
randet planen, enligt den franska regeringen, inte tillräckligtav var,
för skulle ådra sig för ingripandet.att staten ansvar

Europadomstolen noterade den åtgärd föremål föratt som var
anmälan beroende samarbete mellan G och poliskommissarienvar av
och det knappast möjligt någon åtskillnad mellan dem.göraatt attvar
G spelade avgörande roll det gällde hitta på planennär göraatt atten
inspelningen och vid genomförandet inspelningen, han söktenärav

poliskommissarien och sedan ringde till A. detNär sedan gälldeupp
poliskommissarien ansåg Europadomstolen hanatt representantvar en
för offentlig myndighet. Domstolen menade denne påatt etten
avgörande hade bidragit till genomförandetsätt inspelningsplanenav

tillhandahålla sitt kontor, telefonsin och sin bandspelare.attgenom
Domstolen ansåg vidare kommissarien han inte in-att trots att-
formerat sina överordnade sitt agerande och inte tillståndsökt tillom
åtgärden från undersökningsdomare hade handlat i sin tjänsten som-

polisbefäl.högt Mot denna bakgrund fann domstolen offentligatt en
myndighet varit inblandad i sådan grad den franskaatt statens ansvar
under Europakonventionen aktualiserats.

Europadomstolen fann vidare poliskommissariens agerandeatt
otivelaktigt innebar intrång i Azs till skydd för sin korrespondens.rätt
Domstolen fann därför inte skäl in på frågan huruvida ingreppetatt
också berörde privatliv.A:s Det ostridigt det för ingreppetattvar
saknades stöd i fransk lag. påRedan grund härav förelåg enligt
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domstolen brott artikel Det menade domstolen, vidett mot var,
denna utgång inte nödvändigt övriga i artikel 8:2 angivaavgöraatt om

uppfyllda.villkor var

4.3 Pejling

Med användande pejling tidigare har avsnittnämntsav avses, som
2.12, polisen med hjälp särskild elektronisk utrustning kanatt av en
följa hur människa sig eller hur föremål flyttas.rör Denetten
utrustning används består liten radiosändare periodisktsom av en som
sänder radiosignaler. Sändaren fästs exempelvis fordon, vilketut ett
lär vanligaste,det den kan placeras i eller påäven t.ex.vara men en
väska eller i kläder. Föremålets eller människans rörelseren persons
kan sedan följas med hjälp signalerna. Metodenmottagareav en av
används ibland polisen.av

den s.k. SPANARK-rapportenI Narkotikaspaning och under-
rättelseförfarande 1980-06-12 diskuterades möjligheten användaatt
pejling spaningsmetod och då främst tillåtligheten placeraattsom av

sändningsutrustningen. I det inteävenut rapporten att,angavs om
finns något förbud använda pejlingsutrustning, polisen kan vidmot att
utplacering återtagandeoch sändare i vissa fall komma i konfliktav

bestämmelsernamed husrannsakan, hemfrid och olaga intrång. Förom
sådankunna använda utrustning rationellt i spanings-sättatt ett

verksamheten måste polisen därför medges pårätt sättatt samma som
gällde vid husrannsakan in fridsskyddadei förtränga utrymmen att

anbringakunna och återta anbringad sådan utrustning i denen
brottsbekämpande verksamheten. Man medveten regelattvar om en

polisen möjlighet in i skyddade inverkarträngaatt utrymmensom ger
medborgarnas integritet. dettaTrots ansåg i rapporten attman en

sådan bestämmelse nödvändig då det finns starkt behovett attvar av
kunna använda pejling i den brottsbekämpande verksamheten.

SÄPOI betänkandet Sâkerhetspolisens arbetsmetoder, personal--
SÄPO-kommitténkontroll och meddelarfrihet SOU 1990:51 uttalade

SÄPO-pejling med goda resultat inom den polisen.använts öppnaatt
kommittén menade dock det diskussion förekommit iatt av en som
bl.a. USA framgår metoden i vissa fall kan diskutabel frånatt vara

SÄPO-kommitténintegritetssynpunkt. hänvisade till användningenatt
sådan utrustning tracking devices enligt USA:s högsta domstol iav

vissa fall kan inkräkta på den enskildes "reasonable expectation of
SÄPO-privacy" och därmed kräva tillstånd domstol. Så har enligtav

kommittén inte fallet det gällt följa fordon påansetts att ettvara om
eller allmän plats, polisen med spårnings-väg annanen men om
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utrustningens hjälp fortsätter följa fordonets rörelser, iatt t.ex. ett
och därmed får upplysningar inte hade kunnat inhämtasgarage, som

på lagligt kräver användningen tillståndsätt, domstol betänkandetav
107.s.
I RPS Rapport 1994:3 Promemoria angående kontrollerade

leveranser narkotika vilken utarbetad arbetsgruppärav m.m., av en
bestående företrädare för Rikpolisstyrelsen, Riksåklagaren ochav
Generaltullstyrelsen, berördes användningen spårsändareav som en
säkerhetsmetod för spaningspersonal vid genomförandet av en
kontrollerad leverans narkotika. Vid kontrollerade leveranserav av
narkotika ingriper inte tull och polis omedelbart narkotikatrans-mot en

de har vetskap narkotikan. ställetI övervakas dennaport trots att om
tull polis ioch avsikt identifiera inblandade iärattav personer som

narkotikabrott, eller vilka skall distribuera it.ex. vem som varan
promemorianlandet. I påpekade arbetsgruppen 34 f.s. svenskatt en

myndighet inte får medverka till narkotika kommer in i landet ochatt
sprids till narkotikarnissbrukare. Av detta skäl förutsätter kontrol-en
lerad leverans de inblandade myndigheterna har full kontroll överatt
narkotikan hela fram till Vanligtvis medför dettavägen mottagaren. att

antal poliser och/eller tulltjänstemän måste i anspråk.stortett tas
menadeArbetsgruppen kontrollen oftast effektiv bara underäratt

Åtminstoneförutsättning har gonkontakt med narkotikan.öatt spanarna
befinner sigkrävs det de i sådan närhet de kan ingripa omedel-att att

skulle behövas.bart det arbeta sådanaAtt under förhållanden kanom
enligt medföraarbetsgruppen personliga risker för spaningspersonalen,
bl.a. med tanke på inblandade i narkotikahandeläratt personer som
ofta bär det faktum narkotikansamt att representerar storavapen
ekonomiska värden. Mot denna bakgrund påpekade arbetsgruppen att

fysiskaöka det avståndet mellan leveransen och spanings-sättett att
personalen kan använda viss teknisk utrustning, spårsän-att t.ex.vara
dare appliceras på fordon eller utrustning indikerarsom som om
någon sig narkotika finns gömd. Utnyttjandet sådannärmar som av
utrustning kan medföra minskad risk för spaningspersonalen bliratt

Arbetsgruppen påpekadeupptäckt. i sammanhanget det föratt
saknasnärvarande regler behandlar användningen nämndasom av

utrustning. Arbetsgruppen ville 66 till särskilds. eftertankemana
försiktighet vidoch användning oreglerade okonventionellaav

spaningsmetoder i samband med övervakning kontrolleradeav
exempel påleveranser. Som sådan metod nämndes användningen av

spårsändare. Avslutningsvis konstaterade arbetsgruppen 85 dens. att
tekniska utvecklingen för arbetsmetoder hos tullenutrymmeger nya
och polisen. förhållandeDetta medför också behov frånuttalandenav
lagstiftarens sida vilka bör gälla. Arbetsgruppen ansåggränserom som

det angeläget sådana frågeställningar belyses.äratt att
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sittI slutbetänkande Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt
polislagen SOU 1995:47 behandlade Polisrättsutredningen bl.a.
frågan polisens inhämtarätt information. Polisrättsutredningenattom
konstaterade ff.s. 181 det i viss utsträckning regleratatt vilkenär

polisen har inhämta informationrätt på olika ochatt sätt nämnde
därvid reglerna beslag, hemlig teleövervakning och hemligom
teleavlyssning. Polisrättsutredningen påpekade vidare polisenatt
därutöver kan skaffa fram informationt.ex. övervakaattgenom en

och form teknisk övervakningatt övervakningän medperson annan av
automatisk TV-kamera eller liknande utrustning inte särskiltären

reglerad. Polisrättsutredningen menade den tekniska utvecklingen,att
i kombination med bristen lagregler, har gjort det ibland äratt
svårt vissavgöra metod tillåten eller inte. Polisrättsutred-att ärom en
ningen ställde därvid bl.a. frågan besvara den polisenutan att om- -
får använda förmedla innehållet i samtal,apparatur utan att ettsom,

information befinner sig. Enligt Polisrättsutred-ger om var en person
ningens mening det angeläget försöker skapa enhetligaattvar man
regler för polisens arbete med inhämta information, vilketatt oavsett
tekniskt hjälpmedel används för överföring informationen ochsom av

detta gäller särskilt på de områden helt oreglerade.att ärsom
Frågan användande pejling polisiär arbetsmetodom av som var

till behandling i RPS Rapportäven 1996:4 Teknikbundnauppe spa-
ningsmetoder. I uttalades följande metodens rättsenlighetrapporten om

188 ff..s.

Användning pejling innebär polisen med hjälp särskildattav av en
elektronisk utrustning har möjlighet kontrollera rörelser hosatt
människor eller hur lös egendom förflyttas, den aktuellautan att

eller egendomens har vetskapägare eller medgivitpersonen om
detta. detta skälAv kan åtgärden någon slags kränkningutgöra av
den personliga integriteten.

Ur integritetshänseende kan fråga sig det innebär någonman om
skillnad beroende på sändare placerad. Det kan konstate-ärvar en

det inte finns någon naturlig mellan sändaren fästsatt gränsras om
på fordon, kläder eller direkt kroppen, det torde enligtett men
vår mening upplevas integritetskränkande den fästs påsom mer om

människa. I dessa fall normalt pejlingsutrustningengör deten
möjligt följa rörelser under längre sträcka, inatt t.ex.personens en
i hus, vilket regel inte går den fästs på bil ellerett t.ex.som om en

container. Om sändare fästs i anslutning till människokroppenen en
kan dessutom oftast bli övervakad under betydligtpersonen en
längre tid den placeras iän fordon, eftersom i detettom personen
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fallet endast övervakad under den tidär han befinner sigsenare som
i bilen.

Vi dock den integritetskränlming kan uppståatt typanser av som
sändare fästs människa inte bör jämföras med detom en en

intrång i den personliga integriteten uppstår vid användningsom av
hemlig teleavlyssning. Som vi tidigare konstaterat det bl.a. 2är

regeringsfonnenkap. 6 § reglerar de grundläggande fri- ochsom
rättigheterna i Sverige. I 2 kap. regeringsformen6 § stadgas bl.a.

varje medborgare det allmänna skyddadär hemligatt gentemot mot
avlyssning eller upptagning telefonsamtal eller förtroligtannatav
meddelande. Lagstiftaren har sedan länge upptagningansett att av
telefonsamtal så intrång i den enskildesutgör ett stortm.m. pass
integritet det allmänna grundlagsskyddadäratt gentemot motenvar

åtgärder.den På grund bestämmelsen i 2 kap. 12 §typen av av
regeringsformen får dock de fri- rättigheteroch uppräknas i 2som
kap. 6 regeringsformen§ begränsas lag. Det har bl.a. gjortsgenom
i 27 kap. 18-25 rättegångsbalken handlar hemlig teleav-som om
lyssning. Europadomstolen har fastslagit hemlig teleav-även att
lyssning innebär sådan kränkning den personliga integritetenen av

åtgärderden skyddas artikel 8 i Europakon-att typen av genom
ventionen. Dessutom straftbeläggs i 4 kap. 8 § brottsbalken den

någonåtgärden olovligen bereder sig tillgång till meddelandeatt ett
telebefordringsföretag förmedlar telemeddelande.ettsom som

det gäller användningNär pejling finns det däremot varken iav
eller iordalydelsen motiven till 2 kap. 6 § regeringsfonnen något

direkt förbjuder användandet själva pejlingen spanings-som av som
metod, sig det handlar pejling människor eller lösvare om av
egendom. Den åtgärder heller inte straffbelagd i denärtypen av

lagstiftningen.svenska
Artikel i8 1 Europakonventionen den enskilde till skyddrättp ger

för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Den
skyddomfattar bl.a. åtgärder kränkning denutgörmot som en av

personliga integriteten. I till privatlivetskydd för ingårrätten rätten
lämnas i fred för statliga ingrepp inom den s.k. privata sfären.att

Vi inte funnit någrahar avgöranden Europadomstolen sägerav som
någonting pejling faller in under artikelattom

bedömningVid pejling omfattas skyddet i artikel 8en av om av
torde utgångspunkten frågan i vilken utsträckning denvara om
enskilde medborgaren kan ha berättigat intresse fåett att ettav
skydd för sitt privatliv. En sig på publika fårplatserrörperson som
normalt räkna med han kan bli iakttagen. Jämför denna situationatt

polisiäramed den metoden finnsskuggning. Det inget berättigat
krav på skall skyddad intrång i privatlivet i sådanaatt motman vara
fall, eftersom måstedet utanför den privataligga sfären. Vianses
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därför inte pejling fordon färdas på sådana platserattanser av som
kan kränkning artikel 8 i Europakonventionen.anses vara en av

När det gäller pejling människa läget dockär annorlunda änav en
vad gäller pejling fordon. Skälet människaärt.ex.som attav en
normalt inte bara vistas på publika platser den föremålårutan som
för åtgärden kan komma in "privat område". Pejling påett en
sådan plats torde därför strida den enskildes till skydd förrättmot
sitt privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen, vilket ställer
krav på lagreglering.en

Sammanfattningsvis vi pejling inte strideratt motanser rege-
ringsforrnen. Vidare torde, enligt vår mening, pejling t.ex.av
fordon på publika platser normalt inte innebära kränkninganses en

artikel 8 i Europakonventionen. När det däremot gäller pejlingav
människor vi den åtgärder strider denatt typen rättav anser motav

till skydd för privatlivet i nämnda artikel. Därför ställsupptassom
krav på lagreglering metoden skall användas för pejlingävenom av
människor.

I sin skrivelse till regeringen den 9 april 1996 har Rikspolisstyrelsen
i samband med överlämnat bl.a. föreslagit regleratt rapporten attman

pejling bör införas, Vilka polisen befogenhet bereda sigattom ger
tillträde till fordon för anbringa den utrustning krävs förett att attsom
metoden skall kunna användas på effektivt sätt.ett
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5 Utländska förhållanden

5.1 Danmark

5.1.1 Inledning

I avsnitt 5.1.2 lämnas redogörelse för gällande I avsnitträtt. 5.1.3en
redovisas vad framkom vid företrädares för utredningen studiere-som

till Damnark, där besök gjordes vid Justitsministeriet i Köpenharrm.sa

5. 1.2 Gällande rätt

Enligt § 72 i den danska grundlagen får husrarmsakan, beslag och
undersökning brev och andra handlingar företas telegraf-av samt post-
eller telefonhernligheten brytas endast efter domstols beslut, såvida
inte undantag härifrån föreskrivet i lag.är

Bestämmelser skydd för den personliga integriteten finns i 27om
kap. straffeloven Freds- aerekrzenkelser. Enligt § 263 förstaog
stycket 3 straffas den "ved zelp af hemmeligt aflytteret apparatsom
eller udtalelser fremsat i telefonsamtaleroptager eller andenenrum,
samtale mellem andre eller forhandlinger i lucket møde, han ickesom
selv deltager eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang"
med böter eller fängelse i högst månader. Vidare stadgas i § 264sex

straffeloven förbud oberättigad fotografering och iakttagandemota.
med hjälp kikare eller befinnerapparaturav annan av personer som
sig på plats inte fritt tillgänglig.är Med inte fritt tillgängligen som
plats sådana områden skyddade enligt bestämmelsernaäravses som

hemfridsbrott. Därunder faller platser lägenheter och privataom som
bostadshus, privata trädgårdar, källare, uthus, verkstads- fabriks-och
områden trappuppgångar, gårdar liknandeochsamt ärutrymmen som
avsedda för bruk antalstörre Förgemensamt ettav personer.
straffansvar fordras fotograferingen eller iakttagandet med kikareatt
eller oberättigat.är Bestämmelsen i § 264apparaturannan c.
förbjuder den, ha medverkat till gärning iutan attsom som avses
263-264 skaffar sig eller oberättigat utnyttjar upplysningara., som
erhållits vid överträdelsen. Genom bestämmelsen kriminaliseras
således vissa efterföljande handlingar slags häleribrott. Somettsom
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exempel på straffbelagd handling kan fotografi, harnämnas ettatt som
medtagits i strid § 264 utnyttjas för publicering i tidning.a., en

finns straffbestämmelse förbudVidare oberättigat vid-mot atten om
arebefordra meddelanden bildereller någons privata för-rörsom

eller i övrigt bilderhållanden under ornständig-tagna av en person
uppenbart bör offentlighetenheter, undandras § 264 d.. Be-som

syfte förhindra spridningstämmelsens personbilderär att tagnaav
omständigheter förhand står klartunder sådana detatt att ett

kommer kränkande föroffentliggörande synnerligen denatt vara
har här den enskildeavbildade. Man särskilt tillfällen näravsett
i för honomoförvållat hamnat pinsam situation.en

de nämnda bestämmelserna följer motsatsvis det straffrittAv äratt
fotografera eller iaktta sig frittbefinner till-att personer som

sâ länge bildergängliga platser, vidarebefordran inte sker derasav om
privata förhållanden eller i övrigt bilder under omständighetertagnaav

uppenbart bör undanhållas offentligheten. Fotografering avsom
fritt tillgängliga platser dock straffbart enligtkan Lovpersoner vara

den 9 juni 1982 förbud privat TV-övervakning278 motav omnr
trädde i kraft den juli och till skydd förvilken 1 1982 ärm.m.,

privatlivets fred. Lagen gäller dock endast TV-övervakning som
privatpersoner fysiska juridiska således inteanordnas och och avav

myndigheter. A
retsplejeloven finns särskilda reglerkap. i §§ 780-791I 71 om

meddelelseshemmeligheden". Polisen får såvitt här"indgreb i är av-
första företa sådana ingreppenligt § 780 stycketintresse attgenom-

telefonsamtal eller motsvarande telekommunikationavlyssna1 annan
andra samtaltelefonavlyssning, 2 med hjälp avlyssnaapparatav en

avlyssning inhämta upplysningaruttalanden annan och 3eller om
och andra motsvarande kommunikationsapparatervilka telefoner som

liknande,varit i förbindelse med viss telefon ellerhar ävenen om
härtill teleupplys-denna inte har lämnat sitt samtyckeinnehavaren av

verkan, dvs.beslut teleupplysning kan ha retroaktivning. Ett om man
i tiden före beslutetfå del upplysningar liggerkan rätt att ta av som

det inteUgeskrift for 1992 638. Det bör ärnoteras attretsvaesen s.
teleupplysning innehavaren telefonen lämnar sittfråga om avom

åtgärden. teleföretaget skall skyldigtsamtycke till För attatt vara
föreligger elleruppgifterna krävs dock samtyckelämna ut oavsett om-

beslut upplysningarna skall lämnas Avdet finns ett ut.att attom-
polisen får upptagningarstycket i paragraf följerandra göraattsamma

enligt förstakopior de samtal och uttalanden polisenoch av som
har delstycket rätt att ta av.

meddelelseshemmelig-reglerna ingrepp iDet är attatt notera om
inte hartillämpliga på radiokommunikationheden inte är som

allmänna betaenkning 1023/1984förbindelse med det telenätet. I om
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politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden s. 58 uttaladesm.v.
följande i frågan avgränsningen telefonavlyssning.om av

Som befordres telefonsamtaler,nzevnt der foretages imange
tilknytning til det offentlige telefonnet, efterhånden helt eller delvis
via radioanlaag. Dette gaelder f.eks. telefonsamtaler fra skibe eller

gaelderfra andre mobile telefoner. Det imidlertid også i vidt omfang
telefonsamtaler mellem stationaere almindelige telefoner. I det
on1fang telefonsamtalen føres trâdløst fra skibe eller fra mobile
telefoner, må de samtalende forudse muligheden af, uved-at
kommende kommer til aflytte samtaleme. Detteat gzelder derimod
icke samtalet mellem almindelige stationzere telefoner, selvom de
på del strzekningen uden abonnenteme har kunnet erkendeen av at-
det befordret via radio. For reglemes anvendelses-er att gøre-
område så enkelt mulig foreslår udvalget irnidlertid begrebetsom
telefonaflytning afgramses således, det ornfatter alle indgreb i detat
offentlige telefonnet herunder den del af der betjener sig afnettet,-
radio den radiokommunikation, der ikke har forbindelse medmens-
telefonnettet, holdes uden for regleme.

Frågan avlyssning mobiltelefoner berördes indirekt Højeste-om av av
i beslut i september 1996ret Ugeskriftett for 1996retsvassen s.

1469. Målet gällde frågan tillstånd till led iattom ettsom en
utredning under åtta timmar mobiltelefon.stänga Bakgrundenav en

följande. A, intagen i kriminalvårdsanstalt, hade beviljatsvar som var
Äklagarmyndighetenledsagad permission för besöka sinatt syster.

underA permissionen skulleantog att telefon kontakta sinaper
Åldagarmyndighetenmedgärningsmän. begärde därför tillstånd dels att

avlyssna telefon, dels få densystems mobiltelefonstänga Aatt som
använde. Skälet till begäran fâ mobiltelefonenstängaatt detattvar
inte tekniskt möjligt avlyssna mobiltelefonen ochatt det måstevar att

skulleA användaantas telefonatt såvida mobiltelefonensystems
stängdes I sitt beslut uttalade Højesteret bl.a. följande. "Reglerneav.
i retsplejelovens § 780 telefonaflytning bygger på forudsattningom en

telefonsamtaler trâdløse mobiltelefonerat uden videre kanom, over
aflyttes, jfr betaankning 1023/1984 politiets indgreb i meddelel-om
seshemmeligheden side 58. Som følge af den tekniske udviklingm.v.

denne forudszetning ikke laangere til stede. Selv betingelsemeer om
for aflytning af mobiltelefonen måtte opfyldt, ville kendelsevare en
herom derfor ikke tjene formål." Eftersom avsiktennoget med
avstängningen mobiltelefonen uteslutande avlyssna de samtalattav var

A följd avstängningen förväntades ringa frånsom som en av systems
telefon, fann Højesteret ingreppet, dvs.att stänga mobiltelefo-att av

omfattades retsplejelovens § 780 första stycket 1 och detnen, av att
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därför endast kunde tillåtas under de i ff. angivna förutsätt-§ 781
ningarna.

ingrepp i meddelelseshemmeligheden skall få ske krävsFör att
första stycket det föreligger "bestemte grunde"enligt § 781 l att att

"på den pågaldende måde gives meddelelser" till eller fråndetanta att
tillräckligt detmisstänkt. det kan denDet är överatt antas atten

teleadressen förmedlas samtal till eller från misstänktaktuella en
betzenkning 1023/1984 98 f.. betydelse denDet är utannr s. vem
avlyssnade telefonen eller lokalen tillhör och det krävs inte polisenatt

den misstänkte. vidare enligt§ förstakan Det krävs 781namnge
och 3 åtgärden kan avgörande betydelse förstycket 2 att antas vara av

utredning antingenutredningen det fråga brottärsamt att ettavom
straffas fängelse eller någotkan med i år eller de isex mer avsom

självständighetparagrafen uppräknade brotten, brott ochstatensmot
statsförfattningen och de högsta statsmyndig-säkerhet, brott mot

flykt, brottsling, svikandefrämjande skyddandeheterna, av avav
framkallandeolaga hot, misshandel,försvarsplikt, sabotage, avgrov

skattebedrägeri ochutpressning, stöld,fara för varu-amian, grov
förutsättning detsmuggling särskilt slag, allt under ärattgrovtav
udlzendingelovens 59uppsåtligt brott, brott §fråga samt motettom

bistår utlänning meddvs. den uppsåtligentredje stycket, attsom en
för vinningsuppehålla sig i Danmark, denolovligen in eller somresa

med avsiktutlänning med in i Danmarkskull bistår attatt resaen
land, från vilket handärifrån skall tillutlänningen ett annatresa
den för vinningsbli avvisad eller tillbakasändkommer samtatt som

land, från vilketutlänning med in iskull bistår ett annatatten resa
tillbakasänd.bli avvisad ellerutlänningen kommer att

för ochframkallande faramisshandel,Brotten annan grovavgrov
kraft i juni 1997. Pålagstiftning trädde istöld infogades genom som

utvidgningår.följa fängelse i högst fyra Dennadessa brott kan av
del lagförslagi § 781 första stycket 3brottskatalogen ettvar en av

utreda allvarligförbättra polisens möjlighetersyftar till attattsom
förening.flera ibl.a. kriminalitet begåsbrottslighet, personersom av

Även tredje stycket infogadesudlzendingelovens § 59brott mot genom
kan följaPå det brottetlagstiftning trädde i kraft i juni 1997.som

i högst två år.fängelse
stycket och 2i första 1förutsättning rekvisiten § 781 ärUnder att

dessutomteleupplysningkan telefonavlyssning ochuppfyllda,
enligt straffelo-fredskränkningaranvändas, såvida misstanken gäller

skaffer siguberettigetandra eller tredje stycke den§ 263 somvens
tilbestemtoplysninger eller dertil andensadgang prograrmner, eren

til elektronisk databehandling.i anlagbruges etat
förutsättning rekvisiten i §Teleupplysning kan därutöver, under att

användas vid upprepade freds-stycket och 2 uppfyllda,781 första 1 är
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kränkningar enligt § 265 straffeloven Den, der kraenker frednogens
ved trods forbud af politiet given advarsel ind på ham,at traenge
forfølge ham med skriftlige henvendelser eller på anden lignende måde
forulempe ham, straffes med bøde eller haafte eller under skzerpende
omsta-.ndigheder med fzengsel indtil 6 måneder. afEn politiet meddelt
advarsel har gyldighed for år5 misstanken gäller över-samt om
trädelse straffelovens § 279 databedrägeri eller § första293av a
stycket olovligt brukande, överträdelsen begåttsom genom an-
vändning telekommunikationstjärtst.av en

Eftersom avlyssning enligt § 780 första stycket 2 annan avlyssning
allvarligare ingrepp i meddelelseshemmeligheden deett änanses vara

övriga ingreppen, får sådan avlyssning företas endast misstankennär
brott har medfört medföraeller kan fara förrör människorsett som

liv eller välfärd eller för betydande samhällsintressen § 781 femte
stycket. Annan avlyssning har i rättspraxis godtagits bl.a. i ut-
redningar varusmuggling kvantiteter cannabishartsstörreom av
Ugeskrift for 1990 713.retsvaesen s.

§ 782 innehåller bestämmelser i viss mån ytterligare begränsarsom
möjligheten ingrepp i meddelelseshemmeligheden. förstagöra Iatt
stycket proportionalitetsprincipen lagfäst. Andra stycket innebärär att
telefonavlyssning och avlyssning inte får ske samtal mellanamian av
den misstänkte och den enligt reglerna i § 170 retsplejeloven intesom
får vittna i saken, dvs. läkare, försvarare eller advokat,präst, när
fråga uppgifter de har erhållit vid utövandet sinär om som av
verksamhet.

Beslut ingrepp i meddelelseshemmeligheden fattas regelom som av
§ 783. I beslutet skall de telefonnummer eller lokalerrätten anges

angår.ingreppet Vidare skall de konkreta omständighetersom anges
varpå beslutet grundas. Beslutet kan helst ändras. I beslutetnär som

dessutomskall den tid inom vilken ingreppet får företas. Tidenanges
fâr inte bestämmas längre nödvändigt och får inte överstiga fyraän

förlängasveckor. Tiden kan beslut, dock med högstett nyttgenom
fyra gången.veckor

Vid fara i dröjsmål får beslutet dock fattas polisen. Polisensäven av
beslut skall möjligt och inom 24 timmar från detsnarast senast att
beslutet verkställdes underställas prövning. vid sinOmrättens rätten

beslutetprövning finner inte borde fattats,ha skall underrättarättenatt
Justitsministeriet.

beslutet fattasInnan skall det advokat skallrätten utsesav en som
företräda den beslutet angår utförlig redovisning§ 784. Ensom av
det danska med offentligt ombud har lämnats i avsnitt 3.3.2.systemet

Enligt § 786 och telegrafväsendet, teleföretag och andraär post-
offentliga eller privata verksamheter skyldiga bistå polisen vidatt
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genomförandet ingrepp i meddelelseshemmeligheden telefonav-av
lyssning och teleupplysning.

Efter det sådant ingripande här har genomförtsatt ett som avses
skall regel underrättelse lämnas ingreppet § 788. Ensom om

redogörelse för reglernanärmare underrättelse har lämnats iom
avsnitt 3.2.6.

§ 789 finnsI vissa bestämmelser överskottsinformation. Omom
polisen vid ingrepp i meddelelseshemmeligheden får informationett

brott det låg tillän grund för beslutet och detta brottett annatom som
inte sådant det skulle ha kunnatär föranleda sådant ingripande,att ett
får polisen likväl utnyttja informationen för utreda brottet i fråga.att
Sådan information får dock användas bevis i endasträttensom om

tillåter det. Sådan tillåtelse fårrätten lämnas bl.a. såvida andra
efterforskningsmetoder inte skulle ägnade skaffa bevis i sakenattvara
och saken angår brott kan medföra fängelse i år ochett ettsom sex
månader eller Denna möjlighet använda överskottsinforrnationattmer.

bevis för brott inte i sig kunnat föranleda beslutettsom som om
ingrepp imeddelelseshemmeligheden infördes lagstiftninggenom som
trädde kraft ii juni 1997. Dessförinnan fick sådan överskottsin-
formation huvud inte åberopasöver bevis i domstol.taget som

Bandupptagningar, fotokopior och innehåller det materialannat som
ingreppet har kommit till polisens kännedom, skallsom genom

förstöras det inte väcks åtal eller åtalet läggs ned § 791.om om
Polisen underrättaskall den utsedde advokaten materialet harattom
förstörts. Skulle materialet ändå betydelseha utredningssynpunktur
kan med stöd andra stycket i paragrafen,rätten, på begäranav av
polisen besluta materialet inte skall förstöras eller det skallatt att
förstöras först vid viss tidpunkt. Innan sådant beslut fattasen senare
skall den utsedde advokaten få tillfälle sig.att yttra

Om polisen vid telefonavlyssning eller avlyssning fårannan
kännedom uppgifter den misstänktes förhållande tillrörom som en

försvarareläkare, eller advokat, skallpräst, materialet omedelbart
förstöras. gällerDetta dock inte informationen anledning attom ger
misstänka läkaren, försvararenprästen, eller advokaten för brott eller

frånta försvararen hans uppdrag. I fjärde stycket föreskrivsatt
slutligen allt material visar sig sakna betydelse utrednings-att som ur
synpunkt skall förstöras.

Avslutningsvis kan montering och användningnämnas att av en
radiosändare på misstänkts bil, vilken gjorde det möjligt följaatten
hans färd pejling, i publicerat hovrättsavgörande Vestreett
Landsret ansågs inte straffprocessuellt tvångsmedelutgöra ett utan en
"skuggning" med tekniska hjälpmedel inte kräver lagstöd ochsom
därmed inte heller tillstånd domstol Ugeskrift for 1996retsvaesenav

1496. Domstolen fäste i sitt avgörande vikt vid monteringenatts. av
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radiosändaren hade skett utanpå den misstänktes bil och medan bilen
befann sig offentlig plats polisens användningsamt atten av
signalerna likaså skedde medan bilen befann sig på allmänna vägar.

1.3 Justitsministeriet m.m.

Vid samtalen med företrädare för Justitsministeriet i Köpenhamn,
Strafferet retsplejekontoret, i vilka föräven representanterog
Polismyndigheten i Köpenhanm deltog, framkom bl.a. följande.

avlyssningAnnan anden aflytning eller rumaflytning buggning --
tvångsmedel används vid utredningarär allvarlig organise-ett som om

kriminalitet,rad främst vid narkotikabrott och vid s.k. rockerkrimina-
litet, dvs. vid brottslighet begås kriminella Buggningmc-gäng.som av
har kommit användas allt eftersom det år inte haratt mer, senare
varit tillräckligt med telefonavlyssning, främst beroende det haratt
varit svårt avlyssna mobiltelefonerna. Från polisen framhölls detatt att

svårt förstå hur i länderär inte tillåter buggning kanatt man som
bekämpa den allvarliga organiserade kriminaliteten. Polisen menade

det inte möjligt bekämpa denna brottslighetär inte kanatt att om man
del den kommunikation sker mellan de kriminella. Genomta av som

buggninganvända kan polisen få upplysningar brottspla-att t.ex.om
hur medel skall finansiera narkotikainköp skall anskaffasettner, som

eller dessa medel, ofta kan sig många miljonerröravar som om
kronor, förvaras. åtskilligaI utredningar har fått fram avgörandeman
bevisning använda buggning. Polisen påpekade dockatt attgenom
buggning mycket resurskrävande tvångsmedel,är vilket i sigett sätter

för hur ofta det kan användas.gränser Det går mycket personal,
eftersom praktisktdet alltid krävs det sker direktav-taget att en
lyssning. oftast inteDet tillräckligt samtalenär på band ochatt ta upp
sedan lyssna dem tid På grund härav används buggningav en senare.
bara vid mycket allvarliga brott och endast det verkligen ärom
nödvändigt för föra utredningen framåt. Vid narkotikabrott får detatt

sig mängder på i fall halvt kilo amfetamin,röra heroinvart ettom
eller kokain.

Buggning kan användas i överallt, bl.a. i bostäder, påstort sett
hotellrum eller i det fria. Givetvis finns det rad olika störkällorute en
och resultatet buggningen blir inte alltid lyckat. I de allra flesta fallav
går det dock uppfatta vad Ljudkvaliteten kansägs.att ävensom
förbättras på teknisk De kriminella säkerligen medvetnaväg. är attom
buggning ianvänds det polisiära arbetet, det mycket svårtär attmen
i längden skydda sig tvångsmedlet. De kan inte ständigtmot runt
och tiga med tanke på de möjligen kan buggade.att vara
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För det skall aktuellt med ingrepp i meddelelseshemme-att ettvara
ligheden måste det finns konkreta omständigheter det räcker inte med-
intuition tyder på någon sig brottägnar såatt ärsom som av-
allvarligt slag den kan föranleda sådant ingrepp. såledesDetatt ärett

tillräckligtinte polisen misstänker viss människorattom en grupp av
varje träffas för planera någon brott. Man måsteatt typmorgon av
nämligen känna till vad det fråga för brott. I fallär typ annatom av
kan inte det finns formellaavgöra förutsättningar för t.ex.man om
buggning. När dessa konkreta omständigheter väl för handen detär är
oftast inget problem få beslut ingrepp i meddelelseshemme-att ett om
ligheden, eftersom de danska reglerna försök, förberedelse ochom
stämpling till brott mycket vida och därför oftast tillämpas.är kan De
nårrmda konkreta omständigheterna får oftast framman genom
uppgiftslämnare eller överskottsinforrnation i andra avlyssnings-som
ärenden. Polisen har inget behov använda buggning ellerattav
telefonavlyssning i andra situationer dem täcks den danskaän som av
lagstiftningen, dvs. det finns inget behov använda tvångsmedlenattav
i preventivt syfte.rent

Telefonavlyssning fortfarande oumbärligt hjälpmedel iär polisensett
Visserligen fårarbete. inte fram lika mycket upplysningar i dagman

fick för tio år sedan, polisen kan absolut inte undvarasom man men
telefonavlyssningen. Genom den får polisen fram upplysningar om
bl.a. vilket viss har, mötesplatserumgänge och tidpunkter.en person
Även kriminellade medvetna polisenär kan lyssna, liggerattom om
det i sakens de så småningom på något måste kommuni-sättnatur att

Ibland blir de ivriga och glömmer då bort försiktiga.attcera. vara
allt utbreddaDen användningen mobiltelefoner harmer av

möjlighetenförsämrat använda telefonavlyssning. Bl.a. därför haratt
fåttbuggning tillgripas i allt utsträckning. Bekymret har varitstörre

den misstänkte använder sig antal kort/teleadresser,att ett stortav som
han ständigt byter i sin mobiltelefon. Däremot har i Danmark iman
princip inte på problemet med krypterade telemeddelanden.stött

framgårSom den danska lagstiftningen får ingrepp i meddelel-av
seshemmeligheden ske vid vissa brott inte så allvarliga,även ärsom

straffmaximumdvs. uppgår kanske till endast två års fängelse.
Buggning förekommer emellertid inte vid mindre allvarliga brott,
eftersom sådan avlyssning får ske endast vid misstanke brottettom

medförthar eller kan medföra fara för märmiskors liv ellersom
välfärd föreller betydande samhällsintressen femte§ 781 stycket
retsplejeloven. Däremot kan, tidigare har telefonav-nänmts,som
lyssning användas vid utredning vissa inte alltför allvarliga brott,av

vid olaga hot. Andra regler har till syfte begränsat.ex. attsom
användningen ingrepp i meddelelseshemmeligheden kraven påärav
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proportionalitet, på advokat skall medverkaatt på under-en samt att
rättelse skall lämnas efter avslutad avlyssning.

Erfarenheten visar proportionalitetsprincipen verkligenatt tillämpas
domstolarna.av

Polisens möjlighet fatta beslut ingrepp i meddelelseshemme-att om
ligheden används förhållandevis sällan i Köpenhamn kanske högst
fem gånger år. Polisen har dock behov kunna fatta in-ettper attav
terimistiska beslut. Det nämligenär svårt med kort varsel fåatt ett
beslut domstol, dels beroende på Köpenhamns byret inte fattarattav
beslut kontorstid, dels beroende på sakenutom regelatt avgörssom
vid förhandling där advokaten skall närvarande.en vara

Användningen pejling oreglerad i Danmark.är En lagregleringav
pejling skulle innebära svårt avbräck för polisens brottsbe-ettav

kämpande arbete, eftersom det inte bör bli allmänt känt metodenatt
används. Pejling är oumbärligt hjälpmedel vid efterföljandeett av
fordon. De polisen på, i samband medt.ex.personer som spanar en
kontrollerad leverans, nämligenär mycket uppmärksamma och det är
inte möjligt ha visuell kontakt fordonet.med Detatt något osäkertär

huruvida det krävs lagstöd för polisen skall ha bryta sigrättom att att
in i fordon för placera pejlingsutrustning.ett Frånatt polisens sidaut
menade dock det sällanär det finns tid ochatt tillfälleman att tasom
sig in i bil för placera pejlingsutrustning. Iatt praktiken finns deten
sällan tid använda pejlingsutrustning sådanatt fästsän medannan som

under fordonet.magneten
Inte heller användningen dolda kroppsmikrofoner reglerad iärav

Danmark. Rätten använda sådana metoder kan jämställasatt med att
spela in telefonsamtal själv deltarett som man

Vid företrädares för utredningen besök i Danmark lämnades vidare
information utredningsbetänkande 1298/95 fotoforevisning,om nr om
konfrontation. efterlysning observation, Justitsministerietsavgettog av
Strafferetsplejeudvalg i juni 1995. Betänkandet vid tidpunkten förvar
utredningens besök november 1996 föremål för överväganden i
Justitsministeriet. Här skall i korthet beröras de delar kansom vara av
intresse för utredningens arbete.

Betänkandet innehåller förslag till lagreglering polisens möjlig-av
heter led i brottsutredning använda sigatt ett fotoförevis-som en av
ning, dvs. polisen visarnär fotografier misstänkta kon-personer,
frontation, efterlysning och observation. arbetsmetoder,Dessa ärsom
vanligt förekommande i det polisiära arbetet, i dag oreglerade.är Ett
genomförande udvalgsförslaget innebär det i retsplejeloven försattav
in bestämmelser, reglerar under vilka förutsättningar dessasom
metoder kan användas. Förslaget innebär begränsning polisensen av
möjligheter använda arbetsmetoderna vid brottsutredning.att I deten
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redovisasföljande endast de delar betänkandet berör observa-av som
tion.

betänkandet åtskillnad mellan kvalificerade och ickeI görs
ingrepp. Med kvalificeradekvalificerade ingrepp observationavses

utrustningmed optisk befinner sig inte frittav personer, som en
Med icke kvalificeradetillgänglig plats. ingrepp dels observationavses

utrustningoptisk befinner sig inte frittutan av personer som en
delstillgänglig plats, observation med eller sådan utrustningutan- -
befinner sig på fritt tillgänglig plats.sompersoner enav
föreslåsbetänkandet lagreglering § 791 retsplejelovenI en a av

kvalificerade former polisiär observation, vilka delas ialla av upp
kvalificerade särskilt kvalificerade ingrepp.kvalificerade, ochmera

motiveras med sådan observation kan detDetta även äratt om-
fallet tvångsingri-så straffprocessuellttveksamt år ettom somanses-

i privatlivets fred.och med den har karaktären ingrepppande att ettav
föreslagna regleringen faller icke kvalificeradeUtanför den de

Enligt udvalget det nämligen alldeles klart sådaningreppen. är att
inte straffprocessuellt ingripande.observation är att ettanse som

udvalget föreslagna bestämmelsen, § 791 förstaEnligt den aav
fotografera med hjälpfår polisen eller iakttagelserstycket, göra av

intebefinner sigkikare eller apparat som enannan av personer,
plats observation, ingreppet kanfritt tillgänglig antasom vara av

betydelse för utredningen och utredningen brottväsentlig ettom avser
följa frihetsstraff. Något krav det skall föreliggavilket kanpå att

ställs inte i förslaget,misstanke bestämdaviss mot personer upp
liksom ingrepp i meddelelseshemmelig-ingreppet vid andraeftersom -

nödvändigtvis behöver rikta sig misstänkt. Detheden inte ärmot en-
på förhand vilka kommerinte säkert attatt vet personer somman

viss lokal, där narkotika skall levereras. Detbesöka ärtror atten man
begåttsdet finns misstanke brott har ellertillräckligt att ettattom

försöker begås betänkandet 98.s.
de kvalificerade in-bestämmelsens andra stycke reglerasI mera

fjärrmanöv-observation företas med hjälpdvs. som av engreppen,
fotografiapparat ellerautomatiskt verkande TV-kamera,rerad eller

föreskrivskraven på så detliknande Där skärps sätt attattapparat.
årfölja fängelse i ochskall brott på vilket kanutredningen ettettavse

månader eller mer.sex
särskilt kvalificerade ingreppen, dvs.tredje stycket regleras deI

fjärrmanövrerad eller automatisktmed hjälpobservation av en
liknandeTV-kamera, fotografiapparat ellerverkande apparat,annan

befinner sig bostad eller "andre husrum",i oavsettsom enav personer
bostaden.utrustningen har placerats i eller endast riktats motom

tilobservation får företas bestemte grundeSådan "der atom er
punktbevis i saken kan erhållas ingreppet 1,antage", att omgenom
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ingreppet kan avgörande betydelse för utredningenantas vara av
punkt 2, utredningen brott på vilket kan följa fängelseettom avser
i är eller uppsåtlig överträdelse straffelovens kap. 12sex mer, en av
eller 13, eller överträdelse antal särskilt uppräknade brott,etten av
dvs. vid brott i § 781 stk. 1 punkten 3 retsplejelo-samma som anges

punkt 3, utredningen brott har medförtsamtven ettom avser som
eller kan medföra fara för människors liv eller välfärd eller för
betydande samhällsintressen punkt 4.

Enligt fjärde stycket kan den målsägande, har rådighet översom
den inte fritt tillgängliga platsen, länma sitt samtycke till det företasatt
observation platsen. Verkan sådant samtycke, det lämnasettav av om
skriftligen, § 791är 1-3 inte tillämplig, dvs. den läggeratt är intea
hinder i för observation.vägen en

femteI § 791 stycket föreslås proportionalitetsprincipen lagfäst.a
Beslut observation i första stycket fattas polisen,om som avses av

medan beslut observation enligt andra eller tredje fattasstycketom av
domstol, med för polisen fattarätt interimistiskt beslut jfr § 783att
retsplejeloven. Detta följer sjätte stycket. Av sjätte stycket följerav
vidare ytterligare del de regler gäller för ingrepp iatt en av som
meddelelseshemmeligheden gjorts tillämpligaäven vid observation
enligt andra eller tredje stycket. Det sig §rör 782 andra stycket,om
enligt vilket avlyssning inte får ske samtal mellan den misstänkteav
och den enligt reglerna i § inte får170 vittna i saken, §§ 784 ochsom
785 förordnande advokat, § 788 första stycket, § 788 andraom av
stycket 2 och § 788 tredje fjärdeoch styckena efterföljandeom
underrättelse ingreppet, § 789 polisens användarättom attom
upplysningar har kommit fram vid ingrepp i meddelelseshemme-som
ligheden § 791 polisens material.samt rätt attom spara

Enligt udvalgets uppfattning innebär tillstånd till observationrättens
polisen har i syfterätt övervakningsutrustningenatt sättaatt att upp- -

skaffa sig tillgång till den lokal skall observeras, detta ärsom om en
förutsättning för ingreppet skall kunna genomföras.att Detta svarar

vad särskilt lagstöd gäller vid andra ingrepp imot med-utansom - -
delelseshemmeligheden betänkandet 148.s.

lagförslagI den 4 februari 1998 L 177 1997-98 föreslåsett en
lagreglering polisens möjligheter led i brottsutredningatt ettav som en
använda sig bl.a. observation, i princip medöverensstämmerav som
förslaget i utredningsbetänkandet.
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Finland5.2

Inledning5.2.1

avsnittI 5.2.2 lämnas redogörelse för gällande I avsnittenrätt.en
redovisas5.2.3-5.2.5 vad framkom vid företrädares för ut-som

redningen studieresa till Finland, där besök gjordes vid Justitieminis-
teriet, Inrikesministeriet och Centralkriminalpolisen. Slutligen

i avsnittredovisas 5.2.6 lagändring RP 20/1997 rd utökaren som
möjligheten utföra teleövervakning teleanslutningatt av en som
målsäganden använder. Lagstiftningen trädde i kraft den juli1 1997.

5.2.2 Gällande rätt

Om teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation för
utredning redan begånget brott, dvs. vid förundersökning, finnsettav

ibestämmelser 5 kap. tvångsmedelslagen. Om teknisk övervakning,a
observation och teknisk observation sker i avsikt förebyggaattsom

tekniskbrott observation hjälpmedel omedelbartsamt ettom som
innan polisâtgärd vidtas och medan den pågår, finns bestämmelseren
i polislagen. Vidare har Inrikesministeriet den maj utfärdat31 1995
föreskrifter hur polisen anordnar teleavlyssning, teleövervakningom
och teknisk observation. i polislagenBestämmelserna berörs inte i det
följande.

juni träddeDen 1995 rad ändringar i tvångsmedelslagen ikraft.1 en
innebarLagändringarna möjlighet till för-teleavlyssning viden

undersökning vissa brott, vilket tvångsmedel dittills inte hadeav grova
varit tillåtet, tillämpningsområdet för teleövervakning utvid-samt att
gades.

Vidare infördes bestämmelser teknisk observation, dvs. tekniskom
avlyssning, optisk övervakning teknisk spårning.och De sistnämnda
utredningsmetoderna hade dittills tillåtna i vissa fall,ansetts vara
eftersom i den finskadet lagstiftningen inte förbjudet medär att
tekniska anordningar i hemlighet iakttaavlyssna eller någon, som
befinner sig på plats inte skyddas hemfriden.en som av

förSom motiv lagreglera den polisiära användningen optiskatt av
övervakning och teknisk spårning, nämndes i förarbetena bl.a. artikel

i europeiska konventionen angående8 den skydd för de mänskliga
derättigheterna och grundläggande friheterna. propositionen sadesI

följande 1994 rd-RP f..bl.a. 22 5s.

Polisen har dock inte obegränsad med tekniska anordningarrätt att
observera eller spåra den misstänks för brott då denne befinnersom
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sig på ställe inte omfattas hemfriden. Artikelett 8 isom av
Europarådets konvention de mänskliga rättigheterna begränsarom
polisens företa sådanrätt observation.att

Människorättsdomstolen har i sina prejudikat veterligen inte tagit
tillställning frågan huruvida teknisk observation skall tillåtas. På

basis ordalydelsen i artikeln och tolkningspraxis det inteärav annan
möjligt några exakta uppfattningar hur förundersök-att ange om
ningsmyndigheternas skall begränsas.rätt Det dock klartär att om

åtgärd kränker skyddet för privatlivet i den mening ien som avses
artikeln, måste åtgärden inte enbart grunda sig lag ocksåutan
kunna motiveras de grunder i stycke i2 artikeln.nämns Detsom
finns dock inga exakta åsikter vilka åtgärder kränkaom som anses
privatlivet. När förundersökningsmyndighetema vid undersökning

brott observerar den misstänkte med hjälp tekniskaettav av
hjälpmedel, sig myndigheterna juridisktrör i s.k. gråen zon.

Vid riksdagsbehandlingen propositionen uttalade grundlagsutskottetav
bl.a. följande huruvida lagförslaget stod i överensstämmelse medom
artikel i Europakonventionen8 lagutskottets betänkande 1994 24nr

f..16s.

Den föreslagna lagstiftningen uppfyller otvivelaktigt legalitetskravet
och kravet på begränsningen skall ha godtagbart syfte iatt ett
konventionen de mänskliga rättigheterna. Vid bedömningenom av

begränsning nödvändig i demokratisktär samhälle harettom en
frågan lagstiftningen detaljerad och förfarandetär förknippatärom
med rättsskyddsgarantier uppmärksammats vid tolkningen av
konventionen de mänskliga rättigheterna. Enligt denna måttstockom
kan enligt utskottets uppfattning inte peka på enda punkt därman en
det fogmed skäl misstänka föreliggerdet konfliktatt attvore en
mellan den föreslagna lagstiftningen och konventionen. I anslutning
till detta bör det visserligen konstateras konventionen inte haratt
tolkats i fråga rättsskyddet för utomstående.om

Lagändringama innebar vidare den s.k. proportionalitetsprincipenatt
lagfästes kap.7 l § tvångsmedelslagen. Stadgandeta om propor-
tionalitetsprincipen gäller samtliga tvångsmedel i tvångsmedelslagen,
och skall således tillämpas vid de här nämnda åtgärderna.även

definieras teleavlyssning,I 1 § teleövervakning och teknisk observa-
non.

Med teleavlyssning enligt 1 § 1 meddelandeatt ettavses som
befordras till eller från viss teleanslutning allmänt elleretten genom
något telenät omfattas telelagen 183/87 i hemlighetannat som av
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avlyssnas eller för utredning innehållet i meddelandet. Etttas upp av
telemeddelande kan telefonsamtal, textöverföring, data-ettvara
överföring eller bildöverföring prop. 23.s.

förarbetena påpekasI definitionen teleavlyssning inteatt av avser
samtal förs med hjälp radiotelefoner, såsom LA-, VHF- ochsom av

telefoner,motsvarande eftersom de enligt radiolagen radioanlägg-är
ningar och samtalen inte avsedda förmedlasär telenätatt utangenom
med hjälp radiovågor från anläggning direkt tillav en en annan.
Däremot betraktas avlyssning mobiltelefonsamtal teleav-av som
lyssning inte enbart meddelandet förmedlasnär i telekabel utanen
också kommunikationen skernär med hjälp radiovågor mellanav
mobiltelefonen och basstationen. Detta beror mobiltelefonnätetatt

del telenät,är mobiltelefon i §2 5 punktenett äratten av en en
telelagen avsedd teleterminal och kontakten mellan mobiltelefonatt en
och teleanslutningnätet prop. 24.är en s.

Med teleövervakning enligt l § 2 hemliga identifierings-attavses
uppgifter inhämtas telemeddelande har frånett säntsom som en
teleanslutning kopplad till telenätär i l punktenettsom som avses
eller mottagitshar till sådan teleanslutning sådansamt attsom en en
teleanslutning tillfälligt stängs.

Med teknisk observation tidigare har teknisknämnts,avses, som
avlyssning, optisk övervakning och teknisk spårning. Med teknisk
avlyssning förstås enligt §l 3 a sådant samtal elleratt ett annat
muntligt meddelande inte för utomstående och i vilketär avsettsom
avlyssnaren inte deltar i hemlighet avlyssnas eller med hjälptas upp

teknisk anordning.av en
Enligt förarbetena det beroende omständigheternaär ettav om

samtal förtroligtär eller inte. fråganDen fåravsett att avgörasvara
på objektiva grunder. I allmänhet måste utgå från normaltatt ettman
samtal i eller på parkbänk intet.ex. gatan, restaurang ären en

för andra. Om samtalet däremot så högljutt utomståendeäravsett att
kan uppfatta det tekniska anordningar, kan det enligt förarbetenautan
inte betraktas förtroligt. förarbetenaI vidare detsägs ärattsom
allmänt känt samtal i LA- och VHF-telefoner kan avlyssnasatt vemav

helst har radiomottagare fungerar på den ifrågava-som som en som
rande frekvensen. Därför kan samtal förs med hjälp sådanasom av
anläggningar fungerar med hjälp radiovågor inte betraktassom av som
förtroliga samtal, dessa samtal kan jämföras mednärmastutan t.ex.
högljutt samtal i där alla närvarande kan avlyssna det.restaurangen
Att avlyssna sådana samtal alltså inte betrakta tekniskär att som
avlyssning prop. 25.s.

Med teknisk anordning avses alla slags tekniska anordningar med
hjälp vilka tal kan avlyssnas eller normalt höravstånd,tas utomav upp
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mikrofon och radiosändare eller s.k. riktmikrofon och bandspela—t.ex.
26.prop.re s.

övervakningMed optisk b,l § 3 viss ellerattavses, en person
misstänkt kan befinna fortlöpandeplats där sig ellerantasen upp-

fotograferasrepade gånger, eller observeras i hemlighet med kikare,
videokamera eller någon sådankamera, anordning eller metod.annan

det skall frågaFör optisk övervakning alltså förkrävsatt vara om
första den sker kontinuerligtdet eller upprepade gånger. Detatt

optiskbetraktas inte övervakning den misstänks för brottsom somom
fotograferas eller iakttas med kikare enstaka gånger i vissa enskilda

tillåtetsituationer. Det särskilt tillstånd med video-är t.ex. att utan
fotografera denkamera misstänks för fortkörning i samband medsom

hastighetsövervakning. Om den misstänkte däremot iakttas i flera
sträck, kan det betraktas kontinuerlig verksamhet.timmar i som
observationUpprepad det fråga dä den misstänkte iakttas i kortaär om

många timmarsrepriser under tid. det andra skall observationFör
viss förriktas kriterierna i definitionen på optiskmot attpersonen

övervakning skall uppfyllda. Därför behövs inget tillståndsärskiltvara
kontinuerlig videoövervakning viss intetill plats såvida avsiktenav en

särskilda förpå denna plats iaktta viss misstänksär att personen som
det tredje förutsätts medbrott. För optisk övervakning företasett att

tekniska anordningar. Exempel på sådana traditionellahjälp ärav
sigoptiska anordningar t.ex. kikare eller anordningar grundarsom

medfotokemiska metoder vanliga kameror förseddapå t.ex.
eller optisk-elektroniska metoder videokameror.teleobjektiv t.ex.

roll fjärrstyrdspelar ingen det fråga fast,Det är t.ex.om om en
bärbar,videokamera eller manuell videokamera 26.prop.en s.

spårning fordonMed teknisk slutligen, 1 § 3 c elleratt ettavses en
spåras med hjälp radiosändare har fästs vid fordonetvara av en som

med hjälp sådan anordning ellereller eller någonvaran av annan
metod.

förutsättningar paragrafen2 § regleras för teleavlyssning.I I anges
fåruttömmande vid vilka teleavlyssningi uppräkning de brotten

äventyrandesyfte utreda skall frågaföretas i brottet. Detatt vara om
landsför-suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi,Finlands grovtav

olovligspioneri, spioneri, röjande statshemlighet,räderi, grovt av
underrättelseverksarnhet, högförräderi, högförräderi, förbe-grovt

förmildrandetill högförräderi, mord, dråp, dråp underredelse
omständigheter, frihetsberövande, människorov, tagandegrovt av

häleri,gisslan, rån, utpressning, häleri, yrkesmässigtgrovt grovtgrov
trafiksabotage, andrassabotage, sabotage, äventyrandegrovt grovt av

kärnladdningsbrott, kapning fartyg, ocker,hälsa, grovt grovav
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penningförfalskning, miljöförstöring, narkotikabrott, ellergrovtgrov
för straffbart försök till dessa brott.

Teleavlyssningstillstånd kan beviljas den myndighet handharsom
förundersökningen brottet, dvs. polis eller tull. Förundersökningav av

visst brott måste ha inletts innan tillstånd till teleavlyssningett kan
beviljas. Avlyssningstillstånd kan alltså inte beviljas för utredaatt
huruvida något brott huvud har begåtts.över taget

tillstånd tillEtt teleavlyssning förkan det första beviljas endast "när
någon skäligen misstänkt" förär brott i paragrafen.nämns Förett som
det andra gäller avlyssningstillstånd endast sådana telemeddelandenett

den misstänkte sänder med hjälp teleanslutning hansom av en som
innehar eller han kan använda eller befordrasantassom annars som
till sådan teleanslutning och avsedda för den misstänkte.är Samtalen

avsedda för någonär till följd förhands-som annan men som av
överföring vidarekoppling överförs till den misstänktes teleanslutning
får inte avlyssnas. Däremot det tillåtet avlyssnaär samtalatt ett som

för den misstänkteår till följd förhandsöverföringavsett men som av
överförs till någon teleanslutning. En teleanslutning denannan som
misstänkte ringer till eller han kan komma ringa till fårantas attsom
inte avlyssnas prop. 27. detFör tredje förutsätts de uppgifteratts.

fås avlyssningen kan synnerlig vikt förantassom genom vara av
utredningen brottet. Med detta rekvisit ungefär detsammaav avses

enligt svensk rätt.som
I förutsättningar3 § för teleövervakning. Den grundläggandeanges

förutsättningen för teleövervakning liksom vid teleavlyssning,är, att
någon skäligen misstänkt för brottet.är Enligt 1 1 kan teleöver-mom.
vakning komma i fråga vid utredning brott för vilket inte ärettav
föreskrivet lindrigare straff fängelse i fyra månader.än Enligtett 1

2 kan tillstånd till teleövervakning beviljas förunder-ävenmom om
sökningen brott riktar sig automatiskt databe-ett mot ettavser som
handlingssystem och har begåtts med hjälp terrninalutrustningsom av
t.ex. olovligt brukande dator, vissa former företagsspioneri,av av
datorskadegörelse och datorbedrägeri eller narkotikabrott. Enligtett
denna punkt krävs alltså för teleövervakning inte minimistraff päett
fängelse i fyra månader. Teleövervakning får vidare beviljas vid
förundersökning straffbart försök till i paragrafen nämnda brott.ettav
En förutsättning för teleövervakningäven åtgärden kanär att antas

synnerlig vikt för utredningen brottet.vara av av
Teleövervakning kan i allmänhet utföras endast i fråga telean-om

slutningar för brott misstänkt innehar ellersom en person annars
använder. kap.I 5 3 § 2 finns dock undantag, innebäretta mom som

förundersökningsmyndigheten, med målsägandens samtycke, haratt
få s.k. teleövervakningsuppgifter beträffanderätt teleförbindelseratt

kopplats till teleanslutning målsäganden innehar ellersom en som
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använder, uppgifternanär behövs för utredningannars brottettav som
riktar sig automatiskt databehandlingssystemmot ett anslutetärsom
till allmänt telenät. Total teleövervakningett teleanslutningav en som
används målsäganden alltså inteär tillåten. Enligt 29 § 2av mom
telelagen l83/ 1987 har polisen dessutom i två fall medrätt att,
teleanslutningsinnehavarens samtycke, få identiñeringsuppgifter om
telemeddelanden kopplats till eller frånsänts hans teleanslutning.som
I det fallet det frågaär utredning hemfridsbrottena ettom av som

i 24 kap. 3 § strafflagen och i det andraavses uppgiftera om som
behövs för utredning tillgrepp mobiltelefonapparat.ett Iav av en
andra fall deän nämnda hade förundersökningsmyndigheten framnu
till den julil 1997 inte med samtycke från målsäganden ellerens
teleanslutningsinnehavaren få förrätt utredning brott behövligaatt av
identiñeringsuppgifter teleförbindelser har kopplats till ellerom som

från teleanslutningsänts målsäganden använder. Genomen som
lagstiftning trädde i kraft den julil 1997 utvidgades emellertidsom
polisens möjligheter utföra teleövervakningatt teleanslutningav en

målsäganden använder Finlands författningssamling 1997som nr
565. Lagändringen berörs inärmare avsnitt 5.2.6.

I 4 § förutsättningar för teknisk observation, dvs. för tekniskanges
avlyssning, optisk övervakning och teknisk spåming.

När någon skäligen misstänktär för brott för vilket detett strängas-
straffet fängelse i minstär fyrate år eller narkotikabrott eller förett
straffbart försök till dessa brott, fårett förundersökningsmyndigheten

utföra teknisk avlyssning den misstänkte, de uppgifterav om som
därmed fås kan synnerlig vikt förantas utredningen brottetvara av av
4 § 1 mom.

När någon skäligen misstänktär för brott för vilket detett strängas-
straffet är månadersän fängelse, fårte optisk övervakningmer sex

riktas den misstänkte eller vissmot plats där han kanmot en antas
befinna sig, de uppgifter därmed fås kanom antassom vara av
synnerlig vikt för utredningen brottet 4 § 2 mom.av

Teknisk avlyssning och optisk övervakning får dock riktas denmot
misstänkte endast då han befinner sig på allmän plats, dvs. platsen

tillgänglig förär allmänheten t.ex. väg,som gata, ett torg,en en en
park, affär eller restaurang, i fortskaffningsmedel påetten en en
allmän plats eller i hotellrum eller någotett sådant §4 4annat rum
mom. Med "något sådant rum" enligt förarbetenaannat närmastavses
sådana för tillfälligt boendeutrymmen i förordningensom avses om
inkvarterings- och förplågnadsrörelser 727/91. Förutom hotell kan
det fråga resandehem, vandrarhem eller Motvara om semestercenter.
sådana inkvarteringsutrymmen i avsedda förärsemestercenter som
längre vistelser, fårt.ex. teknisk avlyssning ellersommarstugor,
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eftersom dylikainte riktas,övervakning dockoptisk utrymmen
förarbetena motivetEnligtmed bostad prop. 28.jämställs ärs.en

får avlyssnas ochmotsvarandehotellrum ochtill utrymmenatt
det centralainte kan tillhöradels dessaövervakas, att utrymmen anses

brottsutredningen kan bli mindrehemfriden, delsförområdet att
hotellrum får avlyssnas prop. 15.inte också samtal ieffektiv s.om

får inte placeras i detövervaknjngsanordningavlyssnings- ellerEn
han använder 4 §vistas eller i fordonden misstänktedär ett somrum

nämligen förutsätta intrång idetdet tillåtet skullemom. Om4 var
får i ställetUtrustningenomfattas hemfriden.utrymmen som av
sidanpå andraintill eller i lägenhetiplaceras gatan.ett rum en
avlyssnings-förbjuder placeringbestämmelsen endastEftersom av en
inga hindermisstänkte vistas, finnsdär deni detanordning utrymme

med siganordning han bärhjälppolis medmot att somav enen
spårvagn ellerimisstänktes samtaldenavlyssnar restaurangt.ex. en

29.prop. s.
för vilket detmisstänkt för brottskäligen strängas-någonNär är ett

spårning förfår tekniskmånaders fängelse,straffet änärte sexmer
misstänktedenriktas det fordonbrottetutredning mot somav

för 4 § 3föremål brottetvarupartieller detanvänder utgörsom
spårningen fåranvänds viddet medelanordning ellermom. Den som

varuparti, inte påellerkommunikationsmedelantingenfästas ettett
detfordon endastinne ioch kan installerasmisstänkte,den ett om

kap. §28. Enligt 5 lhusrannsakanförutsättningar för prop.finns s.
finns skälföretas, detfår husrannsakantvångsmedelslagen attom

straffetvilket detbegåtts för ärbrott har strängastemisstänka att ett
skalleftersöka föremålmånader, förfängelse i än tasatt somsexmer
kan haomständigheterförelleri beslag utrönaatt somannars

får företas ocksåHusrannsakanutredningen brottet.förbetydelse om
våldsskildring,spridningmisstanken gällerdet brott är avsomom

ellerfalskaförfalskningsmaterial eller innehavinnehav pengar,avav
samfundsbotutdömandetillomständigheter anknyter avsomom

utreds.
åtgärderna.de berördabeslutbestämmelserfinns5 §I omom

teleöver-teleavlyssning ochtillbeviljande tillståndBeslut avom
anhållningsbe-efter skriftligt yrkandedomstolfattasvakning enavav

rättigad tjänsteman.
och tekniskövervakningavlyssning, optisktekniskBeslut om

tekniskbeslutundersökningsledaren. Ettspårning fattas omav
polismanunderställas dentimmar ärskall inom 24avlyssning som

enhetriksomfattandeför polisenspolisdistriktet eller chefförchef
tullstyrelsenschefen förellerchef för sådan enhetbiträdandeeller en
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övervaknings- och revisionsenhet eller undersökningsbyrå eller chefen
för tulldistriktet.

6 § innehåller bestämmelser handläggning tillständsärendenom av
i domstol. Vid handläggning och avgörande tillståndsärendenav som
gäller teleavlyssning och teleövervakning iakttas i tillämpliga delar vad

gäller för handläggning häktningsärenden.som Rätten domförärav
med lagfaren domare. Ett yrkande har framställtsen som av en an-
hållningsberättigad tjänsteman skall dröjsmålutan till be-tas upp
handling i domstol i närvaro den tjänsteman har framställtav som
yrkandet Ärendeteller honom förordnad tjänsteman.en av avgörs utan

den misstänkte eller innehavaren Ändringatt teleanslutningen hörs.av
i beslut teleavlyssningett eller teleövervakning kanom inte sökas

besvär. I stället kan klagan framställasgenom sätt översamma som
Ävenhäktningsbeslut. denett misstänkte kan enligt propositionen s.

30 framställa klagan, beslutet slump kommit honom tillom av en
kännedom, han inte hörtstrots vid handläggningenatt tillstånds-av
ärendet. Klagan beslutet får anförasmot tidsbegränsningutan och skall
behandlas i brådskande ordning.

I 7 § finns bestämmelser villkor för tillstånd och beslut.om
Tillstånd till teleavlyssning och teleövervakning kan beviljas för högst

månad gången. Den teleanslutning och deen åtgärdenpersoner som
gäller skall i tillståndet. Tillstånd till teleövervakninganges kan
beviljas också för viss tid före tillstândsbeslutet. Denna tid kanen vara
längre månad.än Domstolen får förena tillståndeten med andra
begränsningar och villkor.

Ett beslut teknisk avlyssning får meddelas för högstom månaden
gången. Någon motsvarande begränsning finns däremot inte i fråga

optisk övervakning och teknisk spårning.om
I beslut teknisk observation,ett dvs. beslutom tekniskett om

avlyssning, optisk övervakning eller teknisk spårning, skall denämnas
och platser de fordon och varupartiersamtpersoner tvångsmedletsom

får riktas Beslutet kan också förenasmot. med andra begränsningar
och villkor. I tillståndet och beslutet skall dennämnas undersöknings-
ledare leder och övervakar utförandet åtgärderna.som av

Av 8 § följer protokoll skall förasatt användningöver tvångsme-av
del i 5 kap. tvångsmedelslagen. Avsikten härmedsom avses a är att
åtgärderna efteråt skall kunna laglighetsgranskas och kontrolleras av
den misstänkte. I protokollet skall de uppgifter väsentligaär försom
granskningen bl.a. tidpunkten för observationen, föremålet föranges,
observationen, på vilketsättet uppgifterna har bevarats eller förstörts
och uppgifter upptagningarna förvaras prop. 30.om var s.

9 § innehåller bestämmelser teleinrättningens skyldighetom att
biträda. Teleinrättningen skall de kopplingargöra i telenätet som
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tillhandahållateleövervakningenochteleavlyssningenför samtbehövs
personaldenoch redskapuppgifterdeundersökningsledaren samt som

förundersökningenhandharteleavlyssningen. Denförbehövs som
tillpersonalen harbiträdande rättoch denåtgärdenutfördensamt som
tilldock inteteleinrättningensockså till andratillträde än utrymmen,

teleavlyssningen.förbehövskopplingardebostäder, görnär som
fall.avlyssning i vissaförbudbestämmelserfinns10 §I motom

samtalriktasfår inteavlyssningtekniskochTeleavlyssning mot
samtal mellanrättegångsbiträde ellerhansmisstänkt och motmellan en

Teleavlyssning ochstatskyrkan.finskai denmisstänkt och prästenen
mellan densamtalriktashelleravlyssning får inteteknisk mot

närstående§20i 17 kap. samtochmisstänkte avsespersoner som
till3och24 § 2ochbl.a. läkarepunkten323 § 1 mommom.

förundersök-interättegångsbalken,personerberättigadekällskydd om
år ellerifängelsekanstraffetför vilketbrottgällerningen sexett vara

det underOmbrott.i sådantdelaktighettill ellerförsökeller ettmera
nämndamellansamtalfrågadetframkommer äravlyssningen att om

ellerupptagningareventuellaochåtgärden avbrytasskallpersoner,
innehåller§i 10Bestämmelsernaförstöras.omedelbartanteckningar

ellerövervakningoptiskteleövervakning,förbudnågotinte mot
31.jfrspårningteknisk prop. s.

under-åtgärd ochavslutandebestämmelserinnehåller§11 avom
skallUndersökningsledarentvångsmedel.användningrättande avom

tvångsme-i kap.5tvångsmedelanvända deupphöra avses aatt som
ellertillståndetsellersyfteuppnått sittåtgärden hardelslagen när

under-skallUndersökningsledarengiltighetstid har löptbeslutets ut.
detta.beslutetmeddelatellertillståndetbeviljatharden omrätta som

tvångsmedel harmisstänktedenunderrättasnormalfallet attI om
för reglernaredogörelseEnhonom. närmare omanvänts mot

avsnitt 3.2.6.ilämnatsharunderrättelse
fårbegränsad kretsdet endast ärföljer12 §Av somatt en

upptagningarna.undersöka
Någotöverskottsinformation.användningenregleras§13I av

rättegångibevisöverskottsinformationanvändaförbud enatt sommot
polisensparagraf rättförevarande attibegränsasinte. Däremotfinns

föreskrivsbestämmelsenregister. Iöverskottsinformation i sinaföra in
ellerteleavlyssningerhållitsinformation harföljande. Om genomsom

den gällerellerbrottsamband medinte haravlyssning ettteknisk om
teleavlyssningtillståndet förutredningdetbrott ännågot annat vars
upptagningenskalltill,hänför sigavlyssningtekniskbesluteteller om

inforrnatio-möjligt,det inteeller, ärundersökning förstörasefter om
ochlikväl bevarasfårupptagningupptagningen. Enutplånas urnen

register,förundersökningsmyndighetensilagrasinformationen om
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informationen gäller sådant brott förett utredning teleavlyssningvars
eller teknisk avlyssning får användas eller den behövs för förhindraatt

brott i 16 kap.ett 19 § strafflagen, dvs.som högförräderi,avses
landsförräderi, mord, dråp, misshandel, rån, rån, brottgrov grovt ett

i 25 kap.nämns 1 eller 9 § strafflagen människorovsom och olaga
frihetsberövande, penningförfalskning, penningförfalskning ellergrov

brott liv ellerett hälsamot i 34 kap. strafflagenannans som avses
brott vilka innebär allmän fara. De upptagningar inte behöversom
förstöras skall bevaras i fem år efter det målet har avgjortsatt genom

lagakraftvunnet beslut ellerett lämnats därhän.
I 14 § regleras frågan ersättning till teleinrättningen för deom

direkta kostnader har orsakats inrättningen har biträttsom attav
myndigheten och lämnat uppgifter.

I 15 innehåller tillsynsstadgande, föreskrivsettsom In-att
rikesministeriet tillsynutövar de åtgärderöver i 5 kap.som avses a
tvångsmedelslagen. Enligt bestämmelsen skall ministeriet årligen avge

berättelse till riksdagens justitieombudsmanen användningenom av
teleavlyssning, teleövervakning och teknisk avlyssning.

5.2.3 Justitieministeriet

Vid besöket Justitieministeriet framkom bl.a. följande.
Att buggning teknisk avlyssning skulle förses med begränsningar,

innebär det inte tillåtetatt är bugga bostäder,som ifrågasattesatt t.ex.
egentligen inte någon under lagstiftningsarbetet. Justitieministerietav
ville undanta samtliga de områden skyddas hemfriden,som av men
efter önskemål från polisen tilläts dock buggning hotellrum. Iav
samband med remissbehandlingen lagförslaget godtog överväl-av en
digande majoritet remissinstanserna de föreslagna begränsningarna.av

konsekvensEn begränsningarna har emellertid blivit buggningenav att
inte fått någon praktiskstörre betydelse. Polisen har nyligen begärt att
buggning fängelseceller skall tillåtas. påståsDet nämligen vissaav att
fångar sin kriminella verksamhetstyr inne från fängelset medan de
avtj fängelsestraff.änar Någon ytterligareett utvidgning buggningenav
har polisen däremot inte begärt.

den finskaI tvångsmedelslagstiftningen har tillämpningsområdet för
teleavlyssning bestämts med hjälp brottskatalog och inteav en som-i Sverige med hänvisning till straffskalor. Bakgrunden till detta är att-

i Finland oerhört kritisk till införa teleavlyssningman ochatt förvar
tillmötesgå den andelenatt skeptiker villestora på Justitieministe-man

riet begränsa tillämpningsområdet så mycket möjligt. Omsom
tillämpningsområdet bestäms med hjälp straffskalor finns risken attav
straffskalorna så småningom till vad krävs för fåanpassas attsom
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i sig intesvårhetsgradbrottetsteleavlyssninganvända atttrots
regleringenfinskaanvänds. Dentvångsmedletdetmotiverar att

ytterligaretillfå ställningdå kandå ochriksdageninnebär ta omatt
teleavlyssning.reglernaomfattasbörbrottstyp omaven

låta tillämp-påaldrigfunderadelagstiftningsarbetetUnder attman
straffvärde. Påbrottetskonkretadetbestämmasningsområdet av

svårtalltförskulledetuttaladeJustitieministeriet attspontant varaman
blikanstadium där dettidigapå detstraffvärdebrottetsbestämmaatt

finnsbevisningteleavlyssning. Denanvändaaktuellt omsomatt
alltföri regeldessutomskedeså tidigtstraffvärde i ärbrottets ett

nämligendenendastförebringasdeneftersom parten,ensidig, enaav
åklagaren.

Klassfalletråttsskyddsgarantierden enskildesgällerdetNär var
tillskäl1978septemberden 6Europadomstolens dom attettm.fl.

endast denefterhand. Detunderrättelse i ärregelinfördesdet omen
för densärregleringingenfimrsskall underrättas. Detmisstänkte som

ventilunderrättelse. DengällerSäkerhetspolisen detnärfinska som
lämnasbehöverfall intei vissadetlagstiftningen, dvs.finns i att

på säker-med tankeemellertid bl.a.tillkomunderrättelse,någon
avvisadesombudoffentligtmedordningverksamhet. Enhetspolisens

menadeJustitieministerietpå attlagstiftningsarbetetunder manmen
tid-vid denvilleingående. Mandiskuterades särskiltfrågan inte

lagstiftningen. Denden finskainstitut iföra inintepunkten nyttett
tillskulle utvidgasbuggningifalluppfattningen attnuvarande attvar

offentligtfråganuteslutetintebostäder det ettär attäven omavse
kanombud nytt.tas upp

beslutasjälvpolisenfårlagstiftningenfinskadenEnligt om
sådanhaotänkbartförmodligenskulle attDetbuggning. envara

sådantbostäder. Itillåtet buggadet även ettbeslutsordning attvarom
fattasskullebeslutetpåkravantagligenskulle det attfall avresas

domstol.
uppgifteromfattarteleövervakning ävenregleringenfinskaDen av

behövsdetoklartnågotdettid.förfluten Däremot är omavsersom
telemed-iinnehålletdelteleavlyssning för etttilltillstånd att ta av

tele-finns hosmeddelandetfalltid i deförflutendelande avsersom
påinspeladefinnsmeddelandenPolisen attoperatören. sommenar

reglernaenligtåtkomligabostäderförvaras i ärtelefonsvarare omsom
intepenetreradeslagstiftningsarbetetbeslag. Underochhusrannsakan

teknisktdet inteuppfattningenhadefråga, eftersom attdenna varman
innehållet idelkunna ettteleoperatörhosmöjligt ta avatt en

tillharregeringenfinskatid.förfluten Dentelemeddelande som avser
med20/1997RPproposition ettöverlämnatnyligenriksdagen en

teleövervakningutföramöjlighetenutökarlagförslag att enavsom
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teleanslutning målsäganden använder. Ensom redogörelse för
lagförslaget lämnas i avsnitt 5.2.6.

Att avlyssning den del mobiltelefonsamtalettav går i luften,av som
dvs. mellan handenheten och basstationen kräver tillstånd till teleav-
lyssning, beror på den finska legaldefinitionen telenätav m.m.

Polisens användning kroppsmikrofoner omfattas inteav denav
finska lagregleringen. Med tanke på de principer Europadom-som
stolen har lagt fast i Fallet A Frankrike 40/1992/385/463mot borde
kanske kroppsmikrofoner och bandinspelningar ha omfattats av
lagstiftningen.

Det på begäran polisen pejlingvar teknisk spårningav som
lagreglerades. Det alltså inte fråga juridisk bedömningvar om en att
det konventionshänsynt.ex. krävdesav den arbetsmetodenatt
lagreglerades. Polisen motiverade sin framställning med inteatt man
ville bli beskylld för använda olagligaatt arbetsmetoder.

Enligt den finska lagstiftningen kan inte få tillstånd till hus-man
rannsakan för placera pejlingsutrustningatt inne i fordon.en ett
Husrannsakan kan erhållas endast avsikten eftersökaär attom ett
föremål. Tanken i förarbetena polisen det redanatt fannsvar om-
tillstånd till husrannsakan samtidigt skulle kunna placera pej-ut-
lingsutrustningen. Det medgavs Justitieministeriet det sagdaatt

illastämmer överens med lagstiftningen, eftersom det i 5 kap. 1 §a
3 c tvångsmedelslagen sägs radiosändaremom fåratt fästas "viden
fordonet", inte "i" fordonet.

Avslutningsvis nämndes Europakonventionenatt inte torde kräva
lagstöd för polisen skall få användaatt kikare och stillbildskame-t.ex.

Det menade alltför långt.ror. vore, att Att den finskaman,
tvångsmedelslagstiftningen och polislagen omfattar dessa utrustningar
har förklaring, nämligen den finskaen annan straffbestämmelsenatt

olovlig observation i 24 kap. 3 b § 2om strafflagen sikte intetarmom
bara på fasta kameror straffar denutan med hjälp teknisksom av en

olovligt observerar ellerapparat fotograferar vistas påen person som
Ävenområde skyddasett hemfriden. stillbildskamerorsom av t.ex.

och kikare faller således under straffbestämmelsen. Europakon-
ventionen torde däremot kräva lagstöd för polisen skall få användaatt
sig handmanövrerade övervakningskameror.av Från den enskildes
synpunkt torde det egalt han övervakas med fast kameravara om en
eller med handmanövrerad kamera. Den svenskaen regleringen iär
denna del svår förstå sig på.att
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Inrikesministeriet5.2.4

följande.framkom bl.a.InrikesministerietbesöketVid
teleavlyssningerfarenhetmycket ringapolisen harfinskaDen av

till teleav-två tillståndmeddeladesår 1995buggning. Underoch
Buggningbeslut.sådanameddeladesUnder år 1996lyssning. tre

1996. Teleöver-under åri fallförundersökningvidanvändes ett
årfrekvent. Underanvändstvångsmedeldetvakning mestär som

teleövervakning i 450hemligtillstånd tillmeddelade domstol1996
fall.

lokala begräns-inställd till denegativtInrikesministerietPå var man
kunnabehovmenadebuggning. finns,Det attningarna ett avman,av

möjligtpolitisktdock intebostäder. Det attbugga även genom-var
fungerarintehotellrumbuggningansåg vidare rentföra. Man att av

i detfår placerasavlyssningsutrustningen inteeftersomtekniskt, rum
alltför dålig.blirLjudkvalitetenvistas.misstänktedendär

ordninginställning tillnegativInrikesministeriet hadePå enenman
skulle inteombudmisstänkte. Ettoffentligt ombud för denmed ett

allmän-fåinte. Fördärförfunktion och behövsnågon attfylla större
skullebostäder,buggning,utvidgadhetens t.ex.acceptans avav en

ombud.offentligthanödvändigtkanskedockdet ettattvara
detdomstolbeslutadesbuggningrimligtDet att om varavvore

bostäder.buggatillåtet att
användskroppsmikrofoner. DeiblandanvänderpolisenfinskaDen

bevissyfte.skyddssyfte ellerantingeni
Pejlingsut-sällan.används mycketarbetsmetodPejling är somen

utanpå fordonet.alltidplacerasrustningen
ellerbrottallanämndesAvslutningsvis motatt persongrovaav

miss-ochvåldtäktrån,dråp,mord,sådanaförsök till grovt grov
ochgenomsnitt 77,9iår 1996klarade polisen procenthandel avupp

genomsnitt 46,9istrafflagenbrott procent.alla mot

Centralkriminalpolisen5.2.5

följande.bl.a.Centralkriminalpolisen framkomhosbesöketVid
fårutrustningen intebuggasvårttekniskt mycket närDet attär

blir oftastLjudkvalitetenvistas.misstänktedär deni detplaceras rum
antaletbegränsningdennapå grundbl.a.dålig. Detmycket är somav

problempolisiärtvidarelitet. Det attsåbuggningsfall är ettär pass
påmenadehade,fängelseceller. Dettillåtet buggaintedet är manatt

få beslutadomstollåtavarit bättreCentralkriminalpolisen, att om
tillämpningsområde.vidarestället haoch ibuggning ett
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Det nämndes fall där buggning användes i förundersökningett en
mord. Polisen kände till antal inblandade skulleatt ettom personer

samlas på allmän plats. Avlyssningsutrustningen placerades ien
omedelbar närhet den plats där de skulle träffas. Rent teknisktav
fungerade operationen mycket bra.

På Centralkriminalpolisen räknar med antalet fall teleav-attman av
lyssning så småningom kommer uppgå till 120 år. Detatt ca per
kommer huvudsakligen sigröra ärenden narkotikabrott.att om om
Narkotikabrott lämpar sig nämligen väl för teleavlyssning, eftersom
det brottstyp i regel förutsätterär viss organisation och dären som en
telefonen mycket viktigt hjälpmedelär för kommunikation.ett Utan
telekommunikation det svårtär distribuera narkotikan helaöveratt
landet.

älva inspelningen samtal vid teleavlyssning sker alltid endastav en
hos Centralkriminalpolisen. På del andra platser i Finland kanen
polisen lyssna på samtalen inte spela in dem. Anledningen tillmen
detta detär integritetssynpunkt säkrast in-att ansetts vara ur om
spelningen sker på ställe. Så fort det fråga samtalett är ettom som
inte berör den misstänkte skall det nämligen omedelbart raderas.

På Centralkriminalpolisen hade uppfattningman samma som
Justitieministeriet det gällde frågannär tillgång till innehållet iom
telemeddelanden förfluten tid, dvs. ansåg detsom avser man vara
något oklart det i sådant fall behövs tillstånd till teleavlyssningettom
i de fall meddelandet finns hos teleoperatören. Däremot menade man

telemeddelanden finns inspelade telefonsvarareatt som som
förvaras i bostäder åtkomliga enligt reglernaär husrannsakan ochom
beslag. finnsDet behov kunna del innehållet iett stort att taav av
telemeddelanden förfluten tid.som avser

finskaDen lagstiftningen tillåter inte oprecist,att ettman mera som
polisiärslags "ñskeexpedition", hämtar in uppgifter telemed-om

Åtgärdendelanden förfluten tid. måste rikta sigsom avser mot en
bestämd teleadress. Det finns alltså inte någon motsvarighet till den
svenska bestämmelsen i 27 § 3 telelagen. I mordfall villeett man
kontrollera samtliga teleadresser på de mobiltelefonsamtal hadesom
ringts från visst område vid viss tidpunkt. På så hoppadesett sätten

kunna vederlägga misstänkts påstående han inteattman en om
befunnit sig på viss plats. Den misstänktes mobiltelefon hadeen egen
inte möjligheten fannsanvänts skulle kunna knyta någotattmen man

samtal till den misstänkte. Domstolen avslog emellertid begäranannat
hemlig teleövervakning. Beslutet fastställdes högre rätt.om av

På Centralkriminalpolisen framhölls betydelsen de olikaäven attav
ländernas lagstiftning inte skiljer sig alltför mycket åt. Det kan
nämligen falli leda till bekymmer flera olika länderannat när
samarbetar i brottmålsärende.ett

SOU7 1998:46
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Mobiltelefontrañken svår avlyssna beroende på delsär att att
inte har sina för teleavlyssning, delsteleoperatörerna anpassat system

kriminella ständigt byter mobiltelefon och/ eller kort teleadress.deatt
Även kryptering kommer förmodligen bli problem i framtiden.ettatt

Centralkriminalpolisen har under år optisk övervakning1997 använt
fall. fall användes övervakning för övervakai antal I optiskettett att

fall optisk övervakningnarkotikagömma. I användes iett annat etten
stölder relativt begränsatärende rörde parkeringsmätare ettsom ur

det fråga belopp iområde. Sammanlagt tillgrepp storleks-var om av
hjälpordningen miljon finska mark. Fallet löstes med över-aven

vakningskameror övervakade parkeringsmätarna.som
Centralkriminalpolisen i princip inte kroppsmikrofoner.använder

metoden används placerasPejling används mycket sällan. Om
utanpå fordon.i container ellerutrustningen etten

teleövervakningUtvidgade möjligheter utföra5.2.6 att

till Finland har detföreträdares för utredningen studieresaEfter
propositionden finska riksdagen har antagit RPinträffat att en

utföralagförslag möjlighetenrd med utökar20/1997 attett som
teleanslutning mâlsäganden använder.teleövervakning av en som

Finlands författnings-Lagstiftningen trädde i kraft den juli 19971
565.samling 1997 nr

teleövervakning med stödframgått avsnitt 5.2.2 kundeSom avav
i frågatvångsmedelslagen i allmänhet utföras endastkap.5 oma

innehar ellerför brott misstänktteleanslutningar annarspersonsom en
vissa undantagssituationer hade förunder-frånanvänder. Bortsett

mâlsäganden ellerinte med samtycke frånsökningsmyndigheten ens
utredning brott behövligateleanslutningsinnehavaren få förrätt att av

kopplats till elleridentifieringsuppgifter teleförbindelser harom som
teleanslutning använder.från mâlsägandensänts somen

förhållandei propositionen 3 har dettaEnligt vad s.sägssom
har riktat sigbrottsutredningen. Vid vissa brottibland försvårat som

polisen inteutredningen försvåratsnågons liv har attmot genomav
till offretklarläggaidentifieringsuppgifter har haft möjlighet att vem

mobiltelefon han hadeeventuellt ringde medföre brottetstrax somen
offret.eventuellt har ringt tillbesittning eller huruvida någoni sin

också försvåras då polisenutpressningsbrott kanUtredningen grovaav
identifieringsuppgifter för utreda frånmöjlighet fåhar haftinte attatt

Vidkontakt med offret.teleanslutning gärningsmannenvilken tog
möjligtutpressning det inte heller varitupprepade fall har att taav

till offret.varifrån gärningsmannen i varje enskilt fall ringerpåreda
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lagändringDen trädde i kraft den juli 1997 innebärl 5attsom a
kap. 3 § 2 tvångsmedelslagen får följande lydelse. Förunder-mom
sökningsmyndigheten kan med målsågandens samtycke beviljas tillstånd

utföra teleövervakning teleanslutning målsägandenatt av en som
innehar eller han använder, till den del detta behövssom annars som
för utredning brott i I dvs. samtliga sådanaettav som avses mom
brott för vilka inte stadgas lindrigare straff fängelse i fyra månaderän

försök till sådana brott. Vidare omfattas narkotikabrottsamt 1av
vilket i detta fall dock saknar praktisk betydelse. Om för-mom,

undersökningen gäller brott har medfört någons död, kräverett som
tillståndet inte samtycke den dödades rättsinnehavare.av

Vidare gjordes tillägg i 5 kap. 6 vilken§2 bestämmelseett a mom,
handläggningen tillståndsärenden i domstol och innebärrör att ettav

ärende den misstänkte eller innehavarenavgörs telean-utan att av
slutningen hörs, följande lydelse. Når ärende i 3 § 2ettav som avses

behandlas, skall dock innehavaren teleanslutningenmom av ges
tillfälle bli hörd, inte skäl har samband med utredningenatt om som

det.talar Som påpekas i detaljmotiveringen s. 14 kommeremot
tillägget få praktisk betydelse endast målsäganden inte samtidigtnäratt

innehavare teleanslutningen.är av
den motiveringenI allmänna till bestämmelserna bl.a. följandesägs

3 f..s.

Enligt 8 regeringsformen§ telefonhemligheten okränkbar.är
innehålletFörutom i meddelandet omfattar telefonhemligheten också

uppgift till vilken teleanslutning den använde telefonen harom som
Telefonhemlighetenringt. skyddar dessutom såväl avsändaren som

meddelandet. Vid planerade inskränkningar imottagaren av
telefonhemligheten skall hänsyn därför till rättsskyddsbehovettas

målsägandensåväl hos de har blivit uppringdasom personer som
från den telefon målsäganden använde eller själva harsom som
ringt till denna telefon. Målsäganden eller innehavaren av en
teleanslutning kan inte helt fritt polisen skall fåavgöra om

inhämtatillstånd identiñeringsuppgifter teleanslutningen.att om
Rättsskyddet för de andra också skyddas telefon-personer som av
hemligheten skall enligt förslaget tillgodoses så inhämtandeatt av
identifieringsuppgifter teleövervakning alltid skall förutsättagenom
domstolstillstånd, målsäganden har samtyckt till åtgärden.även om

tillståndet beviljasAtt domstol befogat förbl.a. denär attav
tidsperiod teleövervakningen gäller skall kunna bestämmas såsom

möjligtexakt och ingreppen i telefonhemligheten ocksåsom
följaktligen skall bli så små möjligt.som
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Eftersom det uttryckligen målsägandens telefonhemlighetär som
inskränks teleövervakningen, skall den viktigaste förutsätt-genom
ningen för beviljandet tillståndet målsäganden harattav vara
samtyckt till hans teletenninal blir föremål för teleövervakning.att

regel skall iakttasDenna också teleanslutningen tillhör någonnär
målsäganden.änannan

Enligt förslaget skall också det brott utreds relativtsom vara
kvalificerat. I propositionen föreslås brotten skall desammaatt vara

de för vilkas utredning polisen kan utföra teleövervakningsom av
teleanslutning den misstänkte använder.en som

Målsäganden, samtal de identiñeringsuppgifter polisenvars som
får inhämta berör, oftast också teleanslutningens in-rätt äratt
nehavare. Detta dock inte alltid fallet. Teleanslutningen kan ståär
i någon målsägandens makes och maken kant.ex.annans, namn,
också använda anslutningen. så fall kan det i praktikenI inte
undvikas också identiñeringsuppgifter gäller teleanslut-att som
ningsinnehavarens samtal röjs, domstolen mycket exaktäven om
försöker bestämma tidsperioden för teleövervakningen. Används
teleanslutningen däremot med stöd hyresavtal uteslutan-t.ex. ettav
de teleanslutningens innehavare, kanänav en annan person ovan

situation intenämnda uppstå. Teleanslutningsinnehavarens rät-
beaktastigheter kan nödvändigtvis uppställer krav påutan att man

från hans sida.samtycke Det innehavaren bereds tillfälleär omnog
bli hörd, varvid domstolen den villkoren förnär prövaratt

beviljandet tillståndet kan hänsyn till eventuella synpunktertaav
från sida. Om tillståndethans endast kunde beviljas med samtycke

innehavaren, det fruktaskäl denne i något fall iatt attav vore
avsikt försvåra utredningen på osakliga grunder kunde förbjudaatt
inhämtandet uppgifterna.av

På förslag lagutskottet rdLaUB 5/1997 RP 20/1997 rdav -
kompletterades bestämmelsen i 5 kap. 6 § 2 med be-a mom en

innehavarenstämmelse teleanslutning inte skallattom av en ges
tillfälle bli hörd skäl har samband med utredningen talaratt om som

det. Enligt lagutskottet sådan komplettering nödvändig,emot var en
eftersom det i propositionen bortsågs från möjligheten innehavarenatt

teleanslutningen själv förkan misstänkt det brottvara somav
varvid hörandet förfång förundersöks, kan till utredningenvara av

brottet.
detalj motiveringen berördes vidare den situationen målsägandenI att

har avlidit till följd det brott föremål för utredning. Omärav som
följandedetta sades bl.a. s. 14.



SOU 1998:46 Utländska förhållanden 197

Den brott har bringats livet har betraktats såsomsom genom om
målsägande, ingenäven uttrycklig bestämmelse detta finnsom om
i lagen. I regeringens proposition med förslag till lagstiftning om
revision rättegångsförfarandet i brottmål i underrätterna RPav
82/1995 rd föreslås i lagen rättegång i brottmål skall inatt tasom

uttrycklig bestämmelse ifall någon har avlidit till följdatten om av
brott, skall hans rättsinnehavare ha såsom målsägandeett rätt att

åtalsrätten. Eftersom denutöva betraktas målsägande harsom som
bringats livet, det klart målsägandensär samtycke inte i dettaattom
fall kan ställas såsom villkor för förundersökningsmyndigheternaatt
skall få identifieringsuppgiftema, samtycket borde i så fallutan
inhämtas rättsinnehavarna. Detta kan i många fall besvärligtav vara
och fördröja tillståndsbeslutet. I propositionen föreslås därför att om
förundersökningen gäller brott har medfört någons död, skallsom
tillståndet inte kräva samtycke den dödades rättsinnehavare.av

5.3 Norge

5.3.1 Inledning

avsnittI 5.3.2 lämnas redogörelse för gällande I avsnitt 5.3.3rätt.en
redovisas den 4 1997 betänkande Etterforskings-ett avgettmars

for bekjempelsemetoder kriminalitet NOU 1997:15, i vilketav
föreslås bl.a. buggning skall införas straffprocessuelltatt ettsom
tvångsmedel i norsk Slutligen redovisas irätt. avsnitten 5.3.4-5.3.7
vad framkom vid företrädares för utredningen studieresa tillsom
Norge, där besök gjordes vid Justis- Politidepartementet, Riks-og
advokaten, økokrim och Oslo Politikarnmer.

3.25 Gällande rätt
.

Hemlig avlyssning kriminaliseras i § straffeloven.145 Enligta
bestämmelsen straffas den med hjälp1 hemlig avlyss-som av en
ningsapparat avlyssnar telefonsamtal eller samtal mellan andra,annat
eller avlyssnar slutna förhandlingar vilkai han inte själv deltar, eller
2 med hjälp ljudband eller teknisk utrustning i hemlighetav annan

upptagningar samtalgör eller slutna för-nämntsav som nyss av
handlingar han antingen inte själv deltar i eller han obehö-som som
rigen har berett sig tillträde till, eller 3 i syfte nämntssom nyss
anbringar avlyssningsapparat, ljudband eller teknisk utrustning.annan

framgårSom straffbestämmelsen omfattar den avlyssning medav
dold mikrofon, buggning, och något undantag för polisen finns inte.
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dock, liksom enligt svensk inte förbjudetDet spela inär rätt, att
samtal själv deltar Sådana upptagningar ikan tillmotsatssom man -

vid telefonkontrollvad gäller i narkotikaärenden användassom som-
förhållandetbevis i domstol. Det det saknas lagstöd för hemligatt av-

dold mikrofonlyssning med i Norge innebära sådanattanses
utesluten för polisensavlyssning del med undantag förär även att ett

föreliggavisst enligt reglerna nöd jfr NOUutrymme anses om
78 f..1997:15 s.

Telefonkontroll i Norge tillåtet endast i utredningar brottär om som
rikets säkerhet lov juni24. 1915 kontroll med5rör post-av omnr

telegrafforsendelser med telefonsamtaler och i utredningarogog om
narkotikabrott kap. 16 straffeprosessloven. Telefonkontroll för atta
förebygga brott eller metod vid spaning alltså inte tillåten.ärsom en

Telefonkontroll i ärenden rikets säkerhetrörsom

års fårEnligt 1915 lag konungen, eller den han fullmakt, meddelager
bestämmelser kontroll bl.a. telefonsamtal, "när dette antasom av
påkrevd hensyn till rikets sikkerhet" Sådana bestämmelser1 §.av

meddelats i forskrift telefonkontroll 19.har post-om og m.v. av
1960 2.august nr

års föreskrifter första och 2§Enligt 1960 § stycket andra1
första förutsättning för telefonkontroll, varmedstycket är en avses

avlyssning och upplysning telefonsamtal till eller frånav om en
misstänkt, någon "med mistenkes" för överträdelseatt grunn av

självständighetstraffelovens kap. 8 och 9 brott ochmot statens
säkerhet Norges statsförfattning och statsöverhuvud, kap.samt mot

13 och 14 brott allmän verksamhet, brott allmän ordning12, mot mot
allmänfarligafred brott, för överträdelse lovoch samt av om

forsvarshemmeligheter 18 1914 lov telekommu-av aug. omnr. av
nikasjon 23 juni. 1995 eller lov salg39 § 10-4av nr. av om og
utförsel fødevarer maj. Endast i krigstid kan14 1917 §av m.v. av

de nämnda komma fråga § andra stycket i 1915andra brott i 1än nu
Misstanken måste riktad fysisk och lagenårs lag. mot personvara en

inte för telefonkontroll organisation ellerutrymme av en enger
juridisk Uttrycket "med lägre beviskrav "medgrunn" änär ettperson.

narkotikaärenden.skjellig grunn", vilket krävs för telefonkontroll i
förutsätter"Skjellig grunn" sannolikhetsövervikt jfr NOU 1997: 15en

69.s.
förutsättning stycketytterligare för telefonkontroll 1 § andraEn är

säkerhet påkrevdi föreskrifterna det hänsyn till rikets "ansesatt av
kontroll i verk".at settes

telefonkontroll iBeslutet fattas normalt "särligrättenom menav
tilfelle" kan påtalemyndigheten interimistiskt beslutpåtrengende fatta
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tredje stycket i föreskrifterna.l § Telefonkontroll har påbörjatssom
samtycke skall "straks innberettes" tillrättensutan rätten, avgörsom

huruvida kontrollen skall bestå. I beslut telefonkontroll skallett om
grunden för kontrollen dess föremål, syfte och varaktighet.samtanges

Någon tidsgräns finns dock inte angiven varken i lagen eller i
föreskrifterna. I praxis lär ha förekommit beslutets giltighetstid haratt
bestämts till flera månader och i undantagsfall längre jfrännu NOU
1997:15 70.s.

fjärdeEnligt § stycket3 i föreskrifterna skall upptagningar eller
uppteckningar telefonsamtal, betydelse för utredningenär utanav som

förstöras."straks" I till vad gäller vid telefonkontroll imotsats som
narkotikaärenden det troligen tillåtetär bevis i domstolatt som
åberopa upptagningar har skett vid telefonkontroll med stödsom av
1915 års lag. Om så sker måste det dock upplysas detattom
förekommit telefonkontroll och den misstänkte har till full insynrätt
i det material polisen innehar, inte tillbara den del det skallsom
åberopas bevis. Enligt § 264 tredje stycket straffeprosesslovensom
gäller dock, den tilltalade och försvararehans endast i den utsträck-att
ning domstolen det nödvändigt för den tilltaladessom anser vara
försvar, har del dokument börrätt hållas hemligaatt ta av som av
hänsyn till rikets säkerhet eller förhållandet till främmande makt jfr
NOU 1997:15 72.s.

lov februarGenom 1995 7 kontroll med etterretnings-,av nr om
overvåkings- sikkerhetstjenesten Lov kontroll hem-med deog om
melige tjenester etablerade Stortinget kontrollordning fören ny
Politiets overvåkingstjeneste, Försvarets etterretnings- och Försvarets
sikkerhetstjeneste. Den kontrollorganet Stortingets kontroll-nya

består sjuutvalg, medlemmar, valda Stortinget för periodav av en
fem år. Kontrollutvalget påbörjade sin verksamhet våren 1996.om

uppgiftUtvalgets dels klarlägga och förebyggaär det begåsatt attom
ochnågon därvid till det inte används ingripandeorätt mot attse mer

medel nödvändigt med tillhänsyn omständigheterna, delsän ärsom
till verksamheten inte otillbörligt skadar sarnhällslivet, delsatt attse
till verksamheten står i överensstämmelse med lag, admini-att attse

strativa eller militära direktiv sedvana. Det ärsamt att notera att
Stortingets kontrollutvalg kan överklaga beslut straffprocessuellaom
ingrepp misstänkteden saknar kännedom dvs. huvudsakligensom om,
beslut telefonkontroll med stöd års1915 lag. Dettaom av var en

nyskapelserättslig har sin igrund det i dessa fall densaknasattsom
sedvanliga kontradiktoriska inför domstol. Vid över-ettprocessen
klagande på förslag kontrollutvalget, rättegångsombud.utses, ettav
Rättegångsombudet har tystnadsplikt i förhållande till den misstänkte.

övrigtI granskar kontrollutvalget klagomål från enskilda. Utvalget
följer därvid principen det varken bekräftas eller dementerasatt att
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någon varit föremål förhar övervakning. Utvalget skall dessutom
varje år till Stortinget sin verksamhet jfr NOUrapportavge en om
1997:15 71.s.

finns inte någon offentlig statistikDet antalet fall tele-över av
fonkontroll med stöd 1915 års lag.av

Telefonkontroll i narkotikaéirenden

Telefonkontroll i narkotikaärenden regleras i kap. 16 straffepro-a
sessloven §§ 216 a-216 k ioch forskrift 199531. 281av mars nr om
telefonkontroll i narkotikasaker.

fårEnligt § 216 "når med skjellig mistenkesrätten,a noen grunn
handlingfor eller forsøk på handling af straffelo-en en som rammes

narkotikabrott§ 162 och narkotikabrott eller 317 § 162grovtven
häleri sambandi med narkotikabrott polisen tillåtelse attge
avlyssna samtal till och från bestämda telefoner, telexanläggningar
eller liknande anläggningar för telekommunikation, den miss-som
tänkte innehar eller kan komma använda. Det ärantas att att notera att
beviskravet högre vid telefonkontroll med stöd 1915 årsär änsatt av
lag. Enligt vad i NOU 1997:15 avsnittse 5.3.3 67sägssom s.

telefonavlyssningkännetecknas bl.a. den sker fortlöpande ochattav
innehålletåtkomsten på kassett i telefonsvarare elleratt av en en av en

regleras vanligatelexremsa beslagsregler och inte reglernaav av om
telefonkontroll.

Med stöd § 216 b får under förutsättningar beslutarättenav samma
frånsamtal till eller bestämda telefoner, den misstänkteatt som

innehar eller kan komma använda, skall inställas ellerantas att
Vidare kanavbrytas. med stöd bestämmelse beslutarätten av samma

telefonerna skall för samtal eller "styrer telefonsen-stängasatt att av
polisen upplysningartral" skall vilka telefoner vid ettge om som

tillfällebestämt skall eller har varit i förbindelse med visssättas en
följer direkt ordalydelsetelefon. Det bestämmelsens sådanattav en

kontroll kan antingen fortlöpande historisk,eller dvs.vara avse
uppgifter i förfluten tid. Polisen sigkan dessutom använda reglernaav

husrannsakan och beslag för få historiska uppgifter ochatt utom av
editionsföreläggande för få såväl historiska framtidaatt ut som
uppgifter jfr beslut Høyesteretts mremålsutvalg den 6 1997,av mars

jnrLnr 114/1997, 82/1997. Bestämmelserna i kap. 16 straffepro-a
sessloven innebär nämligen inte någon begränsning möjligheternaav

använda vanliga tvångsmedel för få uppgifter. Attatt att ut samma
använda tvångsmedel för fådessa övrigt det endaär sättet att ut
uppgifter narkotikabrott. Det bör dock påpekasrör änannat attsom

vid telefonkontrolldet endast beslutet kan hållas hemligt förär som
jfrden misstänkte NOU 1997:15 Vid husrannsakan, beslag67.s.
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och editionsföreläggande skall nämligen den misstänkte, oavsett om
det till förär utredningen, underrättas åtgärden.men om

Enligt § första1 stycket i 1995 års föreskrifter det påtalemyndig-är
heten initiativ till telefonkontroll.tarsom

Enligt § 216 första stycket fär tillstånd till telefonkontrollc
meddelas endast det kan den är väsentlig betydelseantas att förom av

klara brottet och utredningenatt iatt väsentlig grad skulleupp annars
försvåras.

Om den telefon den misstänkte kan kommasom antas användaatt
tillgänglig förär antalstörre får tillståndett till telefonkon-personer,

troll meddelas endast det föreligger särskilda skäl szerligeom
grunner. Detsamma gäller vid kontroll telefon tillhör advokat,av som
läkare, ellerpräst erfarenhetsmässigt telefonöver förarman som
samtal särskilt förtrolig karaktär, såvida inte vederbörande självav är
misstänkt i ärendet § 216 andra stycket.c

Som tidigare skallnämnts beslut telefonkontrollett normaltom
meddelas Omrätten. dröjsmål skulle tillett för utred-av vara men
ningen, får dock påtalemyndigheten själv fatta beslut telefonkon-om
troll, emellertid får pågå i längst 24 timmar. Ett sådantsom som
beslut skall möjligt och inom de 24 timmarnasnarast föreläggassenast

för godkännande.rätten Detta gäller kontrollenäven har avslutatsom
innan beslutet kan föreläggas Upphörrätten. tidsfristen på lördag,en
helgdag eller dag enligt lagstiftningen järnställaär medannan som att
helgdag, förlängs tidsfristen till klockslag följandenärmastsamma
arbetsdag. Vad har följer § 216 d straffeprosesslovensagtssom nu av
och § andral stycket i föreskrifterna.

Rättens avgörande i ärende telefonkontrollett träffas utanom att
den misstänkte eller beslutet drabbar får tillfälleannan som att yttra
sig. De får inte heller kännedom beslutet § 216 e. Rätten fattarom
normalt sitt beslut efter skriftlig handläggning. I § 82 tredje stycket
straffeprosessloven slås fast beslut telefonkontroll inteatt ett om
innebär den misstänkte får ställningatt anklagad siktet jfr NOUsom
1997:15 68.s.

Ett tillstånd till telefonkontroll skall gälla för viss tid, inte fårsom
längre vadän är nödvändigtsträngt och får inte överstigavara som

fyra veckor gången § 216 f första stycket. Fyraveckorsfristen
torde endast fortlöpande insamling uppgifter och inte innefattaavse av
någon begränsning i tiden möjligheten hämta in historiskaattav
uppgifter jfr NOU 1997:15 67. När det inte längre finns skäl förs.
telefonkontroll skall den upphöra, denäven bestämdarättenom av
tiden inte har gått till ända § 216 f andra stycket.

En kopia varje begäran telefonkontroll skall tillsammans medav om
beslut ochrättens det beslutsunderlag finns i ärendet utansom

dröjsmål sändas till Riksadvokaten § i3 föreskrifterna.
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skall enligt sörja för upptagningarPåtalemyndigheten § 216 attg
gjorts vid telefonkontroll möjligtuppteckningar hareller snarastsom

betydelse för utredningeni de delar deskall förstöras är utan av
så följer föreskrifterna,förhållanden. Att skall skestraffbara även av

första meningen. gäller uttalandenförsta stycket Detsamma9 § om
vittne, såvida inte vederbörandeinte kan hörasvilka somsagesmannen

straffbar faller in under demisstänkt för handlingsjälv är somen
i föreskrifterna,i § 216 Enligt vadstraffbud sägsnämns somsom a.

uppteckningarskall upptagningar ellerförsta stycket,9 § även som
i § 216överträdelse andra straffbud degäller än nämnssom a,av

frånförflutit månader detdet harförstöras än tre att upp-merom
utredninguppteckningen blev gjord, harellertagningen utan att en

uppteckningar får bevaras enligtAndra upptagningar ochinletts.
så länge detta nödvändigt"beskyttelsesinstruksen"reglerna i anses

utredningen.hänsyn tillmed
upptagningar eller uppteckningari tredje stycket fårEnligt § 216

telefonkontroll inte användas bevisi samband medhar gjorts somsom
vittnesbevisningförarättegång. inte heller tillåteti Det är att omen

§ 216 i fjärdetelefonkontroll. Ihar framkommit vidupplysningar som
delinte harföreskrivs den misstänktestycket rätt att taatt av

upplysningargäller telefonkontroll ellerdokument somsom avsersom
vid sådan kontroll.kommit framhar en

i i övrigtfrån den norskför detta enda undantagMotiven rätt
det skulle krävasfri bevisföringgällande principen är att annarsom
förekommit telefonkon-dettilltalade dels underrättadesden attatt om

del alltförsvarare skulle hadels denne och hanstroll, rätt taattatt av
vanliga reglernavid telefonkontrollen. Dematerial tagitsdet uppsom

lagstiftningsarbetetUnderskulle nämligen då gälla.bevisföringom
sådan ordning med hän-åklagaresig såväl polismotsatte som en

nackdel förskulle tillbl.a. den allmäntvisning till att rent vara
1997:15 71.narkotikabrott jfr NOUutredningar s.om

få underrättelsepå begäranföreskrivs har216 jI § rättatt attenvar
telefonkontroll iföremål föreller hon har varithuruvida hanom

i straffeprosessloven. Ennarkotikaärende kap. 16 närmareasom avses
i avsnitt 3.2.6.har lärnntasför reglerna underrättelseredogörelse om

betänkandet NOU 1997: 15 s.Metodeutvalget hävdar iEnligt vad
relativti narkotikaärendentelefonkontrollanvändningen76 är av

förekommit 193det år 1996Riksadvokatämbetet har upplyststabil. att
börkontrollerats. Dettelefonertelefonkontroll och 533fall attav

såvälterminologiuppgifter med svenskframhållas dessaatt avseren
"teleövervakningsuppgifter". Kontrol-"teleavlyssningsuppgifter" som

flera månader.några minuter tillvaraktighet variera frånkan ilen
fallantalet25-30vidareMetodeutvalget procentrapporterar att avca
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telefonkontroll under de åren har med interimis-senasteav startat ett
tiskt beslut från påtalemyndighet.en

Hemlig TV -övervakning

§I 390 b strafflagen kriminaliseras hemlig TV-övervakning på
offentliga platser eller arbetsplatser. Med TV-övervakningav avses
enligt bestämmelsen kontinuerlig eller ständigt återkommandeen
personövervakning sker med hjälp fjärrmanövrerad ellersom av en
automatiskt verkande TV-kamera, fotografiapparat eller arman
liknande apparat.

Domstol kan dock med stöd § 202 straffeprosessloven meddelaav a
tillstånd till dold TV-övervakning offentlig plats, det finnsnärav
"skjellig til mistanke" eller flera straffbara handlingargrunn om en

kan medföra högre straff fängelse iän månader. En förut-som sex
sättning för sådan övervakning den väsentligär betydelseär föratt av
utredningen. Beslut hemlig kameraövervakning fattas rätten.om av
Tiden får inte bestämmas längre vadän är nödvändigtsträngt ochsom
får inte överstiga fyra veckor. Rättens avgörande träffas denutan att
misstänkte eller beslutet drabbar får tillfälle sig.annan som att yttra

fårDe inte heller kännedom beslutet.om
Enligt vad utredningen inhämtat kan polisen använda hemlig TV-

övervakning på privata platser i princip begränsning denutan änarman
följer legalitetsprincipen, dvs. åtgärdnär tillräckligtärsom av en

Övervakningingripande skall den ha stöd i lag. privat platsav en
faller nämligen utanför § 390 b strafflagen och kräver inte tillstånd av
domstol. Enligt de instruktioner Riksadvokaten har utfärdat kansom
polisen använda hemlig TV-övervakning privat plats för attav en
registrera sådant polisman lika väl hade kunnat iaktta med sinasom en

Är det fri insynögon. i trädgård det tillåtett.ex. är övervakaatten
trädgården med övervakningskamera. Det däremot inte tillåtetären

placera övervakningskameran i lyktstolpeatt för på så sättatten
möjliggöra övervakning trädgård, kringgärdadär högav en som av en
häck. Enligt Riksadvokatens instruktioner det vidare inte tillåtetär att
rikta kameran fönster till bostad. I sådan situationmot ett en en

sig,närmar Riksadvokaten, för det krävsgränserna närman menar
lagstöd för åtgärden med hänsyn till legalitetsprincipen.

Pejling

Användningen pejling inte lagreglerad iär Norge. Däremot harav
Riksadvokaten den 30 januari 1990 utfärdat vissa riktlinjer för
användandet pejling vid brottsutredning. Riktlinjerna har inteav
offentliggjorts. Riksadvokaten och Justisdepartementet har prövat
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legalitetsprincipen ochEuropakonventionen ocharbetsmetoden mot
riktlinjerna följs, inteförutsättningfunnit den, underdärvid attatt

positivt lagstöd.kräver
fråga signaler inteförutsätts detriktlinjernaEnligt äratt somom

för pejling skall få användaskrävsljud eller bild. Detöverför attatt
allvarligt narkotika-misstanke brott. Ikonkretföreliggerdet ettomen

andra stycketsig brott § 162det i fallmåsteärenden röra motvart om
inte anbringasUtrustningen fårnarkotikabrott.dvs.straffeloven, grovt

lagstiftning.strid med gällandestår ianvändaseller sättett som
fordon detfår placeras iutrustningen inteinnebärDet ettt.ex. att om

fordonetåverkan påinbrott i ellerkrävas det gjordesdärvid skulle att
elsystem. Utrust-till fordonetsutrustningen inte får kopplasoch att

eller ividare inte placerasfärningen en personspersonen
fattasskall i princippejlingbeslut användaEtthandbagage. att avom

polismästare.en

bekjempelseEtterforskingsmetoder forBetänkandet5.3.3 av
kriminalitet NOU 1997:15

utvalg,augusti 1994 Meto-dentillsatte 2Justisdepartementet ett
användningorganisation ochfrågor delsför utredadeutvalget, att om

bekämpautredningsmetoder förkriminalunderrättelser, dels attav
Metodeutvalget delbe-januari 19956kriminalitet. Den ettavgav

Krirninaletterretning i Norge.delinnstillingtänkande
delinn-betänkandet,Metodeutvalgetöverlämnade1997Den 4 mars

kriminalitetbekjempelseforEtterforskingsmetoderstilling II, av
delarredogörelse för vissaföljande lämnas1997:15. I detNOU en

itelefonkontrollpåpekas medbörbetänkandet. Det att avsesav
terrninolo-med svenskavlyssning och inte detendastbetänkandet man

uppgifternasistnämndateleövervakningsuppgifter. Debenämner
begreppSombetänkandet för trafikdata.ikallas gemensamtett

uttrycketstraffeprosesslovenändring iförslaget tillanvänds i
kommunikationskontroll.

Telefonkontroll

användas vid samtligafåtelefonkontroll skallförslåsbetänkandetI att
årifängelsekan medföraförsök till brott änbrott och sexmersom

ochnarkotikabrottstraffelovens § 162vid brott grovtmotsamt
narkotikabrott,medsamband162 häleri i§ 317 §narkotikabrott,

9eller kap.och säkerhetsjälvständighetkap. 8 brott mot statens
1915 års lagstatsöverhuvud.statsförfattning ochbrott Norgesmot
reglering i §telefonkontrollen fåföreslås upphävd och gemensamen
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Ävenstraffeprosessloven. hel del216 brott omfattadesa om en som
enligt1915 års lag förslaget inte längre kommer kunnaattav

föranleda telefonkontroll och den regleringen iatt gemensamma
innebär för telefonkontrollstraffeprosessloven rekvisitenatt stramas

med 1915 års lag, innebär utvalgets förslag totaltjämfört sett enupp
tillämpningsområdet för telefonkontroll. Vidare föreslåsutvidgning av

telefonkontrollen, det finns särskilda skäl szerligeatt om grunner;
jfr andra stycket straffeprosessloven i dess nuvarande lydelse,§ 216 c

kanskall få telefon den misstänkte ringa till,även antasenavse som
i dag inte möjligt.något ärsom

Utvalget föreslår undantagsvis skall kunnaäven rättenatt ge
till telefonkontroll under tid fyra vilkentillstånd längre veckor,än

alltjämt skall förnyad prövningtidsgräns dock huvudregel,vara om en
fyra veckor på utredningens beskaffenhetfrågan efter grund avav

särskildaandra omständigheter skulle betydelse. Dettaeller utanvara
tillkommit bl.a. säkerhetspolisens verksam-undantag har med tanke

föreslåsårs lag, vilken tidigare upphävd,het. I 1915 nämntssom
någon beslut telefonkontroll.farms nämligen inte tidsgräns för ett om

föreslås i 216 i tredje ochbetänkandet vidare bestämmelserna §att
dokumentinsynbevisförbud respektive förbudfjärde styckena motom

telefonkontroll skall Följden detta blir denvid upphävas. attav
i materialethuvudregel, skall till full insynmisstänkte, rättsom ges

få detoch hans försvarare själv skall kunnaså denne avgöraatt om
misstänktes försvar. Utvalgetnågot har relevans för denfinns som

idär kan insynföreslår dock undantagsbestämrnelse rätten vägraen
betydelse förmaterialet, detta uppenbarthela eller delar är utanav om

insyn utredningen andra brotttilltalades försvar och kan skadaden av
fara för tredjeeller innebära man.

Trafikdata

upplysningar vilkatidigare bl.a.Med trañkdata nämnts omavses som
med varandra och samtalenshar varit i förbindelsetelefoner sattasom

förförutsättningarnadagsläget tidigarevaraktighet. I är, nämnts,som
uppgifter förutsättningarna för avlyssnasådana ochinhämta attatt

uppfattning inhämtandeEnligttelefoner desamma. utvalgets är av
telefonkontroll, dvs.långt mindre integritetskränkandetrafikdata än

föreslårinnehåll. Utvalgetkommunikationenskontroll som avser
utsträckningfå användas itrañkdata skalldärför större änatt

få inhämtasbetänkandet förslås trañkdata skalltelefonkontroll. I att
årmaximistraffet fängelse iutredning brott därvid änär tremerav

eller§ 162 och kap. 8straffelovens § 162, § 317vid brott motsamt
för telefonkontroll.förutsättningargällerI övrigt samma som
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Eftersom bl.a. mobiltelefoner kan ocksåanvändas för reda påatt ta
användaren befinner sig, slags pejling, föreslås lagtextenvar en

preciserad på så har skyldighet lämna upplys-sätt operatörenatt att
ningar också "andre data" knutna till kommunikationen.om

föreslås vidare det iDet lagen, 210 skall§att attanges en
fortlöpande inhärntning trañkdata får ske endast med stöd § 216av av
b straffeprosessloven. detNär gäller insamling historiska uppgifterav
kommer det dock alltjämt tillåtet använda sig ävenatt attvara av
vanliga tvångsmedel betänkandet f..125 Utvalgets förslag innebärs.
dessutom det, det krävs med hänsyn till utredningen, i vissaatt om
fall skall möjligt vid husrannsakan, beslag och editionsföre-attvara

skjutaläggande underrättelsen till den misstänkte. Något iupp som
möjligt.dag inte är

Buggning

Inledningsvis kan utvalget har uppfattningen betänkandetnämnas att
78 avlyssning och upptagning samtal med tekniska hjälpme-atts. av

del, polisman eller känner till avlyssningen självsom en annan som
deltar inte kräver lagstöd hänsyn till legalitetsprincipen. Dennaav
fråga för övrigt föremål för diskussion vid hörning ivar en en
Justisdepartementet den april flesta17 1996. De deltog isom

deladehörningen den uppfattningen. Inte heller avlyssning utan
tekniska hjälpmedel kräver enligt utvalget lagstöd hänsyn tillav
legalitetsprincipen.

betänkandet föreslåsI buggning skall införas tvångsmedel.att som
förslaget skall buggningEnligt få vidanvändas utredning brott ochav

försök till brott kan medföra fängelse i tio år. Buggningänsom mer
allmänhetenpå plats dit har tillträde skall dock få ske under samma

förutsättningar gäller för telefonkontroll, dvs. vid samtliga brottsom
kan medföra högre straff fängelse i år vid brottän samt motsom sex

straffelovens § 162 narkotikabrott och narkotikabrott, § 317grovt
§ 162 häleri i samband med narkotikabrott och kap. 8 brott mot

självständighet och säkerhet eller kap. 9 brott Norgesstatens mot
statsförfattning och statsöverhuvud.

Enligt utvalget bör lagstiftningen tidsbegränsad, utvalgetgöras
föreslår år, och därefter utvärderas.tre

processuella frågorna föreslåsDe reglerade i vidstort sett som
telefonkontroll. Påtalemyndigheten skall dock få fatta interimistiskt

vid buggningbeslut endast på plats dit allmänheten har tillträde.
hänsyn till metodensAv särskilt ingripande karaktär föreslås att

tiden för buggningsbeslut får bestämmas till längst två veckor.ett
det gäller detNär praktiska genomförandet beslutettav om

buggning uttalade utvalget i betänkandet bl.a. följande 109.s.
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Selve den praktiske gjennornføringen slik kontroll reiser ogsåav
sentrale rettssikkerhetspørsmål. Anbringelsen må ofteutstyretav

uberettigetinnebazre inntrenging på privat eiendom. Adgangenen
implisitt følgetil dette må tillatelse til avlytting. Detrettensav

tekniske benyttes må i best mulig grad siktetutstyret motsom vaare
"lekkasjer", f eks ved det slår inn radioapparater i nabolaget.at

oppfattningEtter utvalgets må retningslinjerdet lages for god-
hvilketkjenning hvorledeskan benyttes, kanutstyr utstyretav som

anbringes, regler for opplzering autorisasjon personellsamt og av
utføreskal avlyttingen. spørsmâl børDisse det overlates tilsom

Riksadvokaten å avgjøre ved instruks.

Pejling

betänkandet föreslåsI all användning pejling lagregleras, såledesatt av
hittillsden enligt Riksadvokatenoch ochäven använtssom som

inteJustisdepartementet kräver lagstöd. Utvalget det nämligenanser
bl.a. inte ändamålsenligt lagreglera vissa delar pejlingenattvara av
medan andra delar lämnas oreglerade 113.s.

pejling i dagDen används med stöd Riksadvokatenssom av
riktlinjer föreslås kodifierad. Detta innebär påtalemyndigheten, näratt
någon med "skjellig kangrunn" misstänkas för brott eller försök till

medföra högrebrott kan straff fängelse i år föreller brottän tresom
straffelovens § 162 narkotikabrott och narkotikabrott, §mot grovt

häleri i317 § 162 samband med narkotikabrott och kap. 8 brott
självständighet och säkerhet eller kap. 9 brottstatensmot mot

statsförfattningNorges och statsöverhuvud, kan besluta pej-att
lingsutrustning får placeras pä fordon, eller föremålgods andra för att
därigenom klarlägga den misstänkte eller föremålen befinner sig.var
Någon i angiven tidsgränslagen inte behövas NOU 1997: 15anses s.

och 116.115
Utvalgets förslag innebär emellertid utvidgning gällandeäven en av

praxis det gäller pejling. I bestämmelsen pejlingnär sägs attom
pejlingsutrustningen inte får placeras i kläder eller föremål densom

på ellermisstänkte bär sig i väska eller handbagage denannaten som
sig,misstänkte bär med har tillstånd tillän rättenannat gettom

åtgärden. fårPå dock pejlingsutrustningen aldrig placeras.en person
tillstånd till åtgärdenRättens krävs vidare polisen för placeraattom

utrustningen måste företa inbrott. samtycke fårRättens endastut ges
misstanken gäller brott eller försök till där maximistraffetbrottnär är

fängelse i år straffelovensvid brott § 162än samt motmer sex
narkotikabrott och narkotikabrott, § 317 jf§ 162 häleri igrovt

narkotikabrottsamband med och kap. 8 brott själv-mot statens
ständighet säkerhet elleroch kap. 9 brott Norges statsförfattningmot
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Åtgärdenstatsöverhuvud.och skall vidare nödvändigsträngtanses av
hänsyn till den vidare utredningen. Rättens tillstånd skall förges en
bestämd tid, inte får överstiga fyra veckor gången, änannatsom

utredningens eller andra särskilda omständigheter innebärart attom
förnyad prövning efter fyra veckor skulle betydelse. Vidutanen vara

dröjsmål får påtalemyndighetenfara i fatta interimistiskt beslut. Ett
beslut skall möjligtsådant föreläggas rätten.snarast

Offentligt ombud

betänkandet föreslås vidareI det omedelbart skall advokatatt utses en
iför den misstänkte de fall tilldet kommer in begäranrätten en om
tvångsmedelanvändning de vidtas den misstänkteutan attav som

samtidigt underrättas användandet. En redogörelse förnärmareom
dennaförslaget i del har lämnats i avsnitt 3.3.3.

Underrättelse

i betänkandetförslag redovisatsDe underrättelse har isom avser
avsnitt 3.2.6.

Avslutningsvis kan Justisdepartemenet har för avsiktnämnas att att
bereda betänkandet Strafferetslige iregler terroristbekjempelsenäven

vilketNOU 1993:3, betänkande har vilat i avvaktan på Meto-att
deutvalget skulle slutföra sitt arbete. det betänkandet föreslåsI bl.a.

straffprocessuellavissa lagändringar, innebär telefonkontrollattsom
skall få användas vid vissa brott anknytning tillmed terrorism.även

Justis-5.3.4 Politidepartementetog

utredningens SammanträffandeVid med företrädare för Justis- og
Politidepartementet framkom bl.a. följande.

bör, läser betänkandet,Man medveten Meto-när attman vara om
deutvalget bestod endast poliser och åklagare. återstårDet attav se

politisktförslagen genomförbara. Hittills har i Norgeärom man
intagit skeptisk hållning till särskilt integritetskränkande tvångsme-en

buggningdel och telefonavlyssning. En proposition kant.ex.som
tidigast höstenföreligga under 1998.

Kriminalitet anknytningmed till mc-klubbar förekommer iäven
flesta medlemmarnaNorge. De i klubbarna dömda för brott. Detärav
inget konkret beläggfinns dock för organisationen sådan ståratt som

brottsligheten.bakom
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Bruket GSM-telefoner har väsentligt reducerat betydelsenav av
telefonkontroll. finnsDet i Norge ingen motsvarighet till de svenska

skyldighetreglerna för sinaoperatörerna såatt system attom anpassa
de blir möjliga avlyssna. sådant kravEtt kan i Norge läggaatt man
endast på i samband med vederbörandeoperatör, fåratten ny
koncession.

Kryptering telemeddelanden inget problem i dag. På siktär stortav
det dock tänkbart kryptering kommerär användas deatt att av mera

kriminella,avancerade dvs. inom den organiserade brottsligheten.
förslagMetodeutvalgets kommer, det genomförs, troligen inteom

leda till särskilt utvidgning telefonavlyssningen.att storen av
Tvångsmedlet nämligen mycket resurskrävande.är

säkerhetspolisenDen norska har den åtstranmingaccepterat som
ligger i det enligt Metodeutvalgets förslag skall krävas "skjelligatt
grunn" för telefonavlyssning skall användas. För någon skallatt att
få häktas enligt norsk krävs misstankegradenrätt når tillatt upp
"skjellig grunn".

finns iDet norsk ingen straffbestämmelserätt explicit siktetarsom
på organiserad kriminalitet. Det endast de allra allvarligaär mest
brotten har tio års fängelse i straffskalan.än sigDet rör t.ex.som mer

dråp,mord, narkotikabrott, rån och våldtäkt. Dengrovt grovtom
allvarligare vinningskriminaliteten, häleri och be-t.ex. grovt grovt
drägeri, straffskalahar sträcker sig till års fängelse.en som upp sex
Buggning kan, på det Metodeutvalget har utformat sinasätt som
förslag, aldrigsåledes bli aktuell vid denna brottslighet.typ av

Pejling hittillshar för följa narkotikapartier ochanvänts att
stöldgods. Pejling har inte förekommit. Det praktisktärav personer
möjligt pejlingsutrustningplacera i handbagage. Det oklartäratt om
det möjligt placera sådan utrustning påär att person.

5.3.5 Riksadvokaten

Vid utredningens Sammanträffande med Riksadvokaten Tor-Aksel
tvåBusch och dennes medarbetare framkom bl.a. följande.av

Riksadvokaten har operativ funktion sin svenskaänen mer
motsvarighet, Riksåklagaren. Riksadvokaten har känt och lagstifta-av

dra riktlinjer för användandet okon-getts ett attren ansvar upp av
ventionella spaningsmetoder.

först påDet år det framförtshar önskemålär attsenare som om
utvidga telefonkontrollen till brottandra narkotikabrott ochänatt avse
brott rikets säkerhet.mot
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i fåhar dag eller ingaPolisen problem med krypterade telemed-
dock troligt på sikt kommerdelanden. Det det bliär att att ett stort

framförproblem, allt inom datatrañken.
GSM-telefonin ställer emellertid till med bekymmer. Destora

polisen önskar avlyssna använder i princip endastpersoner som
mobiltelefoner och det i praktiken inte möjligt avlyssna dessa.är att

information kan erhållasenda s.k. trañkdata.Den ärsom
polisen påstårnorska mc-klubbarna betydandeDen utövaratt ett

inflytande narkotikahandeln och torpedverksamheten. Omöver man
tillämpar vanliga finnsemellertid bevisbörderegler det trots en-

polisinsats lång tid belägg förmassiv under i praktiken inget detatt-
organisationen sådan bakom brottsligheten.stårär som som

nivån "skjellig åklaga-grunn" skall uppnådd krävsFör att attvara
scenario framstår möjligheten.den sannolika Det ärmestsomrens

tillräckligt det framstår möjlighet. finns inominte klar Detatt som en
norska Säkerhetspolisen ingen opinion Metodeutvalgetsden mot

beviskrav.till ökatförslag
lagstiftningen telefonkontroll omfattar dennorskaDen ävenom
befordras strafflagen omfattarteletrañk via radiovågor. § 145som

allmäntradiotrafik. Om radiotrafiken emellertidförmodligen äräven
kan uppfattas får polisen lyssna på dentillgänglig och ävenav envar,

tillstånd tilltillstånd. Parallellkoppling personsökare kräverutan av
telefonkontroll

.
tillgången till trañkdata finns det i norsk dubbladet gällerNär rätt

telefonkontroll visserligenReglernaregelsystem. är strängare änom
å sidan ingen underrättel-beslagsreglema de utlöser andrat.ex. men
krävs den misstänkte skallseskyldighet. När beslag används att

finns önskemålåtgärden inom några få dagar. Detunderrättas ettom
dubbla När det gäller tillgången tillbehålla dessa regelsystem.attom

ii telemeddelanden finns hosinnehållet operatören, t.ex. ensom
telefonkontroll tillämpas.röstbrevlåda, bör endast reglerna Detom

möjligt med hjälp beslagsreglema hostorde inte operatörenattvara av
Frågan har dockuppgifter innehållet i telemeddelande.få ettut om

diskuteratsinte närmare.
varierar från år tillinterimistiska beslut telefonkontrollAntalet om

År samtliga beslut1996 rörde det sig 10-11år. procent omavom ca
efter tjänstetidens sluttelefonkontroll. I Norge det inte möjligtär att

telefonkontroll. Det docksig till domare för beslutvända äretten om
nattetid ellerfå verkställt under kvällstid,problem beslutinga att ett

på helgen.
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5.3.6 økokrim

Vid utredningens Sammanträffande med företrädare för økokrim
framkom följande.bl.a.

finns ingenDet rättspraxis klargör huruvida det möjligtär attsom
från få uppgifter innehållet i telemeddelandenoperatören ut om som

förfluten tid, meddelanden i röstbrevlåda, med stödt.ex.avser en av
andra regler dem gäller telefonkontroll ellerän reglernasom om om
telefonkontroll exklusiva.är Det troliga sådana uppgifterärmest att
kan hämtas in endast under förutsättning det finns tillstånd tillatt ett
telefonkontroll. detNär gäller telemeddelanden finns påsom en
ordinär telefonsvarare hemma i bostad, kan dock vanliga tvångsme-en
del användas.

På økokrim tillämpas oftast vanliga tvångsmedel, eftersom de brott
utreds inte kan föranleda beslut telefonkontroll. Detettsom om

viktigaste för økokrim få tillgång till trañkdata, såväl historiskaär att
uppgifter framtida uppgifter. oftastDet inte intressantär attsom
avlyssna innehållet i samtal. intressantDet ärett att vetamer vem som
har kontaktat Trañkdata har varit betydelse för utredningenvem. av
vid bl.a. insiderbrott, hacker-kriminalitet och i bulvansituationer.
økokrim tillämpar reglerna beslag i § 210 straffeprosessloven.om a
I den bestämmelsen ställs krav endast straffbar handling utanupp
angivande minirnistraff eller maximistraff.av

Oslo Politikammer5.3.7

Vid besöket hos Oslo Politikammer framkom bl.a. följande.
Organiserad brottslighet omfattande mafñakriminalitet före-typav

kommer inte i Norge. Däremot förekommer organiserad narkotika-
brottslighet och organiserad brottslighet med anknytning till spel och
dobbel. inteDet möjligt med fakta beläggaär mc-klubbarnaatt att

organiseradsig brottslighet, det finnsägnar vissa kopp-även om
lingar till narkotika och högerextrema grupper.

felaktigtDet påstå problemen med mc-kriminalite-att att t.ex.vore
kan med hjälplösas buggning. Enskilda brott kan klarasten av upp

med buggning företeelser mc-krirninaliteten får lösas medmen som
andra I Oslo fick mc-klubb lämna staden sedanattgrepp. man en
polisen oavbrutet på olika hade dess verksamhet. Detsätt stört är
förmodligen svårt bugga Medlemmarna nämligenmc-gäng. äratt ett
väldigt försiktiga och utgår från de, det skulleatt trots att vara
olagligt, redan avlyssnade. håller ofta sina i bullrigaär De möten
miljöer i det fria. Vid tillfälle gjordes husrannsakan iett en en mc-
klubbs lokaler. Därvid uppmärksammades medlemmarna hadeatt
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kommunicerat sinsemellan skriva meddelanden på småattgenom
lappar. De utgick alltså från de avlyssnade.att var

Inom Oslo Politikammer har försiktigt positiv inställning tillman en
buggning. finnsDet naturligtvis situationer där det skulle vara
värdefullt med buggning, vid på hotellrum.möten Det dockt.ex. är
viktigt den enskildesvärna rättstrygghet och byggaatt in starkaatt
rättsskyddsgarantier i lagstiftningen. Buggning bör bara få användas
vid mycket allvarlig brottslighet, vid mycket allvarlig vålds-t.ex.
brottslighet och vid narkotikabrott. Buggningsutrustningen bör
förvaras endast på vissa ställen så alltid har kontroll den.överatt man

förAnsvaret utrustningen bör läggas på hög nivå inom organisa-en
tionen. Det vidare viktigtär framhålla buggning skulleatt att vara
framgångsrik i begränsat antal fall och införandet sådantett att ettav
tvångsmedel inte löser några polisiära problem.större

GSM-telefonin i praktiken inte möjligär avlyssna. Telefonkon-att
trollen har betydelse istörst de fall kurir med narkotika anländeren
till Norge. Kurirerna brukar nämligen inte ha med sig mobiltelefon

använder sig hotelltelefoner eller telefonkiosker.utan Tele-av av
fonkontrollen mobiltelefonin likväl intressant information,av t.ex.ger

talar med och de befinner sig vid samtalen.vem som vem var
Kryptering telemeddelanden har hittills inte förekommit.av

Den bestämmelse i § 216 b straffeprosessloven irätt attsom ger
vissa fall teletrafik tillämpasstänga aldrig. Polisen intresse-ärav mer
rad höra vad de kriminella talar hindra dem frånatt än attav attom
tala med varandra.

Det inte möjligt hämta inär uppgifter vilka mobiltelefoneratt om
har vid viss basstationanvänts det inte finnsnär någonsom en

misstänkt.
Dolda kroppsmikrofoner inteanvänds ofta. När sådana har använts

har dock resultaten varit goda. Metoden används för säkramest att
bevis eller för till provokationsliknande ingrepp inteatt att ettse

i olaglig provokation. Det oftast polisurartar är bären en som
kroppsmikrofonen.

Pejling arbetsmetodär har haft mycket glädjestoren som man av.
Det i bara bilarär pejlas. I något fall har fartygstort sett ettsom
pejlats. Pejling har visat sig mycket användbar vid denvara grova
vinningskriminaliteten, för pejla stöldgods eller i utredningart.ex. att

utpressning.om
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Storbritannien5.4

Storbritannien skiljer mellan interception communicationsI man
hemlighemlig teleavlyssning, call associated databl.a. provision

övervakning,Surveillance buggning, visuellteleövervakning och
kroppsmikrofoner ochdold, användning doldasåväl öppen avsom

pejling.
möjligheterna till hemligövervakningsmetoder endastdessaAv är

formerlagreglerad. Andrateleavlyssning och hemlig teleövervakning
i lag,övervakning, buggning, däremot inte regleradär annatt.ex.av

underrättelsetjänsten ochbedrivs säkerhetstjänsten ellerdenän avom
i Surveillance.intrång egendom intrusiveförutsätter

för den brittiska lagstiftningenlänmas redogörelseavsnitt 5.4.1I en
avsnitten redovisas vad framkomområdet. I 5.4.2-5.4.5på somm.m.

därstudieresa till Storbritannien,företrädares för utredningenvid
ServiceOffice, vid The British Securitygjordes vid the Homebesök

Commissioner theCommunications Rt.Interception ofhos TheM15,
Criminal Intelligence Service.Nolan vid NationalLordHon the samt

Lagstiftning5.4.1 m.m.

teleavlyssninghemligof communicationsInterception

inhämtandeavsiktligtof communicationsinterceptionMed ett avavses
eller allmäntbefordras medmeddelandeinnehållet i post ettett som

framställningen används förfortsattatelekommunikationssystem. denI
med inter-teleavlyssning,skull hemligenkelhetens trots atttermen

postkommunikation.communicationsception of ävenavses
föreskrifter ibrittiskuttryckligaår 1985 fanns inte någratillFram

Befogenheternateleavlyssning.använda hemligpolisenslag rätt attom
dåvarandepraxis,i stället på långvarig vid dengrundade sig somen

års postlagbestämmelser i 1969härleddes bl.a. vissatidpunkten ur
1969.Office ActPost

Malone-Europadomstolen, i s.k.Storbritannien år 1984 i detSedan
hemligochhemlig teleavlyssningfall avsåg bl.a.vilketfallet,

Europakonventionen,iartikel 8teleövervakning, fällts för brott mot
1985,of Communications ActThe Interceptionparlamentetantogs av
säker-ochden polisensreglerar polisens, både öppnaIOCA som
iIOCAanvändning hemlig teleavlyssning. ärhetstjänstens, stortav

praxis.kodifiering tidigaresett aven
kommunika-straffbart delsection i IOCA detEnligt 1 är att ta av

telekommunika-via allmäntmed ellerbefordrastion ettpostsom
stödavlyssningen medskergäller dock intetionssystem. Detta avom
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tillstånd warrant, utfärdats i enlighet med lagens bestämmelser,som
eller de kommunicerande har sitt samtycke tillparternaom en av gett

meddelandet avlyssnas.att
Section i2 IOCA bemyndigar minister Secretary of Stateen att

meddela tillstånd till hemlig teleavlyssning. Någon änannan en
minister kan således inte sådant tillstånd och i praktikenge ges
tillstånd endast inrikesministern, utrikesministern och ministrarnaav
för Skottland respektive Nordirland. tillståndetI skall detanges
teleföretag skall verkställa avlyssningen och de harsom personer som

delrätt material.att ta upptagetav
I section 2 2 a-c förutsättningarna för tillstånd skall fåanges att

meddelas. Enligt section 2 2 får tillstånd meddelas endast a detom
bedöms nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, b för

förebygga eller avslöja allvarligt brottatt serious crimeett eller c
för säkerställa Storbritanniens ekonomiskaatt välbefinnande. Enligt
section 2 3 ytterligareär förutsättning den informationatten som
kan erhållas hemlig teleavlyssning inte rimligen kan fås pågenom
något sätt.annat

Allvarligt brott i section 2 2 b definieras brottslighetsom som
inbegriper användandet våld, brottslighet resulterar iav som en
avsevärd ekonomisk vinst eller brottslighet utövas ett stortsom av
antal har mål med sin verksamhet. Medett gemensamtpersoner som
allvarligt brott enligt definitionen brott, föräven tidigareavses som en
ostraffad 21 år, rimligenöver kan förväntas medföra fängelseperson
i år eller Detta framgår section 10tre 3.mer. av

ministernInnan meddelar tillstånd skall han, enligt vad isägssom
section förvissa sig tillräckliga säkerhetsåtgärder harattom
vidtagits såvitt handhavandet material.upptagetavser av

I section 3 föreskrivs tillstånd skall meddelanden tillatt ett avse
fråneller viss adress, telefonnummer. Det skall vidaret.ex. etten
troligt adressen kommer användas föratt meddelanden tillattvara

eller från viss lokal eller till eller från visst subjekt, varmeden ett
organisation eller Denne behöver inte nöd-avses en en person.

vändigtvis känd till det tillräckligtär han inamnet utanvara om
tillståndsbeslutet kan beskrivas med smeknamn eller alias.ett ett

Tillståndet måste i princip undertecknas ministern personligen.av
giltigtDet i två månaderär och måste därefter förnyas, vilket kan

endast ministerngöras personligen. Tillstånd i ärenden denrörav som
nationella säkerheten eller det ekonomiska välbefinnandet kan
förlängas med månader gången. I ärenden allvarligrörsex som
brottslighet kan tillståndet förlängas med månad gången. Dettaen
framgår section 4.av
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misstänker eller har varit föremål för hemlighanDen ärattsom
begära utredning härom sectionteleavlyssning kan 7. En närmareen

har lämnats i avsnitt 3.2.6.redogörelse för detta
inteföreskrivs i section 9 får materialvadEnligt upptagetsom

därför aldrigbevis i rättegång. avlyssnade kanDenanvändas ensom
de förutsättningar i section fä redaunder 7änannat som anges --
föremål hemlig teleavlyssning.varit förhan harom

teleövervakningof call associated data hemligProvision

betraktas uppgifter telemeddelandenStorbritannien inteI om som
inte tillgång tillcommunications, eftersom deinterception of ger

Åtgärden därför intetelemeddelande. regleras IOCAiinnehållet ett av
i the Telecommunications Act 1984.section 45utan av

anställd vidbestämmelsen det, fördenEnligt är etten person
avslöja informationbrott avsiktligenteleföretag,allmänt ett att om en

intetelekommunikationer, såvidaanvändandepersons avannan
allvarligt brott, förför eller avslöjaförebyggaavslöjandet sker ettatt

säkerhetensi den nationellabrottmålsförfarande,användas i ettatt
beslut domstol.eller efterintresse av

lokala polisenteleövervakning kan fattas denhemligBeslut avom
alltså inte.tillstånd krävsfullmakt eller någotnågonoch annat

fårhar erhållits på dettatelemeddelandenUppgifter sättsomom
regelbundet.Så lär också skebevisning i domstol.användas som

förundersökningarna.ofta polisen underuppgifter inhämtasSådana av

övervakningsurveillanceövervakning intrusiveochSurveillance
intrång egendomiförutsättersom

uttryckliga lagreglerdel ingaStorbritannien för polisensifinnsDet
övervakning,buggning, hemliganvändningensikte påtar avsom

pejling.kroppsmikrofoner ellerdoldaanvändning av
och The In-Service Act 1989innehåller SecurityTheDäremot

säkerhetstjänstenbefogenhet förService 1994 reglertelligence Act om
egendom, ochintrång i privatunderrättelsetjänstenrespektive göraatt

buggning,användningindirekt derasreglerdessa t.ex.styra avanses
intrång ivisstregel förutsätteravlyssningeftersom sådan ettsom

på i principuppbyggdabåda lagarna sättegendom. De är samma som
respektive under-säkerhetstjänsteninnebärReglernaIOCA. att
tillståndkan fåvederbörande minister görarättelsetjänsten attav

tillståndFörwarrant.privat egendom en s.k.intrång i attproperty
erhållaförnödvändigtintrånget bedömsfordrasskall attatt varages

säkerhetstjänstensvärde förpåtagligtsannoliktinformation är avsom
rimligen kanverksamhet och inteunderrättelsetjänstensrespektive
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erhållas något Tillståndsätt. för begränsadannat tid.ges en
Lagstiftningen således säkerhetstjänsten och underrättelsetjänstenger

i vissa fall intrångrätt igöra egendomatt reglerar inte vilkamen
metoder den därvid får använda eller vilken svårhetsgrad brottslig-
heten skall ha. likhetI med IOCA finns det i såväl The Security
Service Act i The Intelligence Service Act regler Tribunalsom om en
och Commissioner, vilkas uppgifter i huvudsak desammaärom en

enligt IOCA.som
brittiskaDen regeringen har bestämt sig för skapa legal basatt en

för den verksamhet kräver polisen intrång i egendom.gör Denattsom
verksamheten f.n. helt oregleradär och polisen behöver således i-

till säkerhetstjänsten eller underrättelsetjänstenmotsats inte något-
tillstånd för intrånggöra på egendom föratt installeraatt t.ex.
buggningsutrustning. För åstadkomma reglering dessa frågoratt en av

för polisens del haräven det brittiska parlamentet under våren 1997
antagit lag, The Police Act 1997. Lagstiftningen har inteännu trätten
i kraft, eftersom det förutsätts ytterligare åtgärder Code ofen-
Practice skall läggas fram för parlamentet innan så kan ske. Ett-
utkast till Code of Practice har på remisssänts Home Office.uten av
Allra sist avsnitti 5.4.1 lämnas redogörelse för The Police Act.en

Med undantag för vad gäller för säkerhetstjänsten respektivesom
underrättelsetjänsten regleras polisens användning olika typerav av
övervakningsutrustning f.n. endast i administrativa riktlinjer utfärdade

the Home Office år 1984 Guidelines On the Use of Equipment Inav
Police Surveillance Operations. Dessa riktlinjer publiceras inte men
lämnas till efterfrågar dem. Polisen fattarut själv beslutenvar som om
användning samtliga övervakningsmetoder och på handavgörav egen

det därvid måste intrång pågöras egendom. Beslutet kan,om
beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, delegeras från
högre polisbefäl till lägre befäl.

I riktlinjerna regleras dels of listening devices buggningcovert use
användning dolda kroppsmikrofoner, bandspelaresamt ochav annan

avlyssning förutsätter deltagarna i samtalet känner tillattsom en av
avlyssning sker och pejling, dels visual Surveillanceatt dold eller

övervakningöppen med tekniska hjälpmedel, TV-kameror,t.ex.som
kikare och stillbildskameror.

Covert listening devicesuse

Enligt punkt 4 i riktlinjerna skall det beslutande polisbefälet i varje
enskilt ärende of listeningrör devices förvissa sigcovertsom use om

följande kriterier uppfyllda. Utredningenär skallatt allvarligtettavse
brott, andra normala undersökningsmetoder skall ha misslyckats- -
eller kan komma misslyckas de det skallantas finnasatt prövas,om
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goda skäl användningen utrustningenatt tro att sannolikt kommerav
leda till gripande och fällande dom eller,att i de fallett det ären

aktuellt, till förebygga terroristdåd. Slutligen krävsatt åtgärdenatt
skall operativt genomförbar.vara

riktlinjernaI punkt 5 vidaresägs proportionalitetsbedörrmingatt en
skall Om åtgärden skallgöras. in där den enskildesättas har rätt att
förvänta sig mått integritetsskydd, i sinett stort bostad, bört.ex.av
avlyssningsutrustning användas endast vid undersökning störreav
organiserade sammansvärjningar och vid andra särskilt allvarliga brott,

våldsbrott.t.ex.
riktlinjernaI punkt 6 dold avlyssnings-, inspelnings-sägs elleratt

sändarutrustning, mikrofon, bandspelare och spåmingsutrustning,t.ex.
får efteranvändas beslut högre polisbefäl Chief Officer. Iettav
punkt delegation7 till lägre polisbefäl Assistant Chiefattanges
Constable bör ske endast i fall där det finns visst måttett av
samtycke. Detta exemplifieras med fall där utrustningen a medvetet
bärs polisman och avsiktenän avlyssna ellerär spela inattav annan
samtal denne deltar b bärs polisman, identitet ärsom av en vars
känd för falli ytterligare icke polisman skallvart en person som- -
delta i samtaldet skall avlyssnas eller spelas in, c med rådig-som
hetsinnehavarens samtycke har installerats i lokal för avlyssnaatten

ineller spela samtal, under förutsättning åtminstoneett att en av
deltagarna i samtalet kärmer till övervakningen, d med en av
samtalsdeltagarnas samtycke används för spela in telefonsamtalatt ett
och med fordonsägarense inte nödvändigtvis förarens samtycke
används för spåra fordon, paket elleratt ett ett en person.

Tillstånd till åtgärd under d får i vissa fall meddelas intesom anges
endast vid allvarligt brott vidäven undersökningutan t.ex. av
ondskefulla eller obscena telefonsamtal.

Ett tillstånd använda utrustningen bör gälla i högst månad.att en
Därefter skall framställan till det beslutandegöras polisbefäleten ny
punkt 8.

Upptaget material bör bevaras bara så länge det behövs för utred-
ningen eller för efterföljande domstolsförfarande punkt 9.ett

Upptaget material har framkommit användande doldsom genom av
avlyssningsutrustning kan i vissa fall användas bevisning isom
domstol. I vissa undantagssituationer kan materialet användasextrema

i andra sammanhang,även då detta nödvändigt i samband medärt.ex.
begär allmänhetens hjälp i utredningsärende punktatt 10.ettman

punkt föreskrivsI 11 det vid varje polishögkvarter skall förasatt en
förteckning varje ansökan tillståndöver använda avlyssnings-attom
utrustning. Uppgifterna i denna förteckning bör i åtminstone tvåsparas
ar.
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riktlinjerna punkt erinras tillstånd12 till hemlig teleav-I attom
endast kan meddelas enligtlyssning de särskilda regler gäller försom

tvångsmedlet.det

Visual surveillance

13-20 finns riktlinjer för användandet visuellpunkternaI över-av
vakningsutrustning.

14 och reglerar användningen doldPunkterna 15 övervaknings-av
vid undersökningar. skall övervakas befinnerutrustning Om den som

privat plats gäller enligt förutsättningarsig på punkt 14en samma som
användandet dold avlyssning,för dvs. punkterna 4-12. Ett beslutav
sådan dold användning bör delegeras från högre polisbefäl Chiefom

Officer till lägre polisbefäl Assistant Chief Constable endast ut-om
rustningen medvetet används polisman och avsiktena än ärav annan

iaktta händelseförlopp i vilket denne deltar, b användsettatt av en
känd i fall ytterligarepolisman, närvaro är vart en personvars av -

polisman skall delta i det händelseförlopp skall iakttasicke somsom-
rådighetsinnehavarens samtycke har installerats i lokalmedoch c en

händelseförlopp, åtminstoneiaktta under förutsättningför ett attatt en
till övervakningen.deltagarna kännerav

övervakningsutrustningen däremot skall användas påden doldaOm
för enskilda det tillräckligtallmän plats iaktta vissa äratt personer,en

fattas Chief Superintendent och denne förvissarbeslutet attatt av en
användandet utrustningen inte innebär något oberättigatsig attom av

integritetsintrång och operationen vid proportionalitetsbe-att en
framstår motiveraddömning punkt 15.som
16 föreskrivs allmän övervakning alltså inte riktadpunktI att mot-

individer allmän med TV-karneror ellerenskilda platsav en annan-
utrustning, får bedrivas utanför undersöknings-fotografisk även

i samband punktsituationer, med fotbollsmatch. I denna sägst.ex. en
Chief Superintendent därvidbeslutar övervakningendenatt omsom

sig inte innebärskall förvissa användandet utrustningenattom av
oberättigat intrång i enskildas personliga integritet ochnågot att

proportionalitetsbedömning motiverad.åtgärden vid framståren som
behövs förmaterial bör normalt bara bevaras så länge detUpptaget

eller för efterföljande domstolsförfarande punkt 18.utredningen ett
sikte saknar förmåga bevaraPunkten 17 utrustningtar attsom

och där utrustningens värde i bevishänseende i stället heltmaterial är
den minne eller anteckningar handharberoende utrust-av persons som

Med sådan utrustning vanliga kikare ellerningen. t.ex.avses
för punkten visst högreutrustning mörkerseende. Enligt den är ett

tilldelaslägre Inspector ansvarigt för personalbefäl inte än att som
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sådan utrustning instrueras a utrustningen endast fåratt användasom
i de fall det polisiärt absolutär nödvändigt och b utrustningen inteatt
får användas sådant den förorsakarsättett oberättigat intrångatt ett
i enskildas personliga integritet. Om utrustningen skall användas för

iaktta någon befinner sig privatatt plats skall dock vadsom en som
i punkt iakttas.14sägs

I punkt 20 föreskrivs det bör föras förteckningatt varjeöveren
tillfälle där övervakningsutrustning har Uppgifternaanvänts. i denna
förteckning bör i åtminstone två år.sparas

The Police Act 1997

Som tidigare har harnämnts det brittiska parlamentet under våren
1997 antagit The Police Act 1997, vilken bl.a. innebär det näratt -
lagen väl har i kraft,trätt vilket kan ske först i lagennär före-en
skriven Code of Practice har utfärdats kommer finnas lagstöd föratt-
polisen i vissa fall intrånggöra på egendomatt det ställssamt att upp
krav på intrånget i vissa fall, beroende påatt bl.a. egendomens
beskaffenhet, skall godkärmas Commissioner. länmasHärav en en
redogörelse för The Police Act 1997, del III, har rubrikensom
Authorisation of Action in Respect of Property.

Enligt section 91 skall premiärministern, bland vissa höga jurister,
Chief Commissioner och lämpligtutse antal Commissioners,etten

uppgifter och åligganden framgår det följande.vars av
sectionl 93 högresägs polisbefäl, "Authorising Officer"att ett i

lagen definieras denne kanär, tillstånd intrånggöranoga attvem ge
i privat egendom. Tillstånd behövs inte i de fall polisen intrång pågör
egendom med samtycke från behörig För tillstånd skallatten person.

fordras intrånget bedöms nödvändigt,att eftersom detges vara
sannolikt påtagligtär värde för förebygga eller avslöjaattav ett
allvarligt brott serious crime och detta inte rimligen kan ske påatt
något Detta följersätt. section 93 2.annat Med serious crimeav

detsamma enligt IOCA section 93 4. Tillståndet föravses som ges
begränsad tid. Tiden kan förlängas beslut sectionen ett nyttgenom

95.
Enligt section 96 1 skall Commissioner skriftligen underrättas,en

så det praktiskt möjligt,är tillståndsnart har utfärdats,att ettom
förlängts eller âterkallats. Det åligger sedan the Commissioner att
granska underrättelsen så det praktiskt möjligt.ärsnart

sectionI 97 föreskrivs tillstånd i vissa fall med undantag föratt ett -
det fara i dröjsmål inteär får verkställas förrän det har godkäntsom -

Commissioner. Så fallet riskenär förnär integritetsintrångav en är
särskilt nämligen tillståndet berörnär bostad,stor, hotellrum,etten

lokal thei Offices, Shops and Railway Premises Acten som avses
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fånågon kantillståndet innebärdet troligteller1963, är attattom
uppgifterbl.a.uppgifter. Med dettaförtroligakännedom avsesom

dennes klient mattersadvokat ochförhållandet mellanrör ensom
affärshemligheter elleruppgifterprivilege,legalsubject rörto som

psykiska hälsaenskilds fysiska ellerelleryrkeshemligheter rör ensom
uppgifterinformation rörConfidential personal samt som en

material. TheConfidential journalistickällaoch dennesjournalist
förvissadhantillståndet endastskall godkänna ärCommissioner om

i section 93förutsättningarnarimliga skälfimisdet att tro attattom
uppfyllda.2 är

of Practice. SomCodeföreskrifter101 finnssectionI om en
på remiss. Sectionsådanutkast tillnämndes har säntstidigare utett en

klagomålbestämmelserinnehållerSchedule 7ff. och102 om m.m.
felaktigt varitegendomhansDencomplaints etc.. attsom menar

framställaPolice kanenligt The Act,någon åtgärdföremål för
vid sinCommissionertheCommissioner. Omtillklagomål en

reasonableskälfanns rimligafinna det inteskulleprövning att
section 93 2, kanintrång med stödtillstånd tillförgrounds ett av

förstörasmaterial skalldettillståndet, beordraupphävahan att som
denunderrättaskall hantillståndetföljderhållitshar samtavsom en

och thepolisbefäletbeslutandeklagomålet, detframställtharsom
sedanunderrättarCommissionerChiefCommissioner. TheChief

nedan.överklagas selängre kanbeslutet intepremiärministern, när
meddelat beslutetdenvidare beordraCommissioner kanThe som

skadestånd till den kränkte.utbetalaatt
Även tillståndet, kan hanbeslutar upphävaCommissionerthe attom

såpånågon tid, förytterligare sättskall gälladetbestämma attatt
kvarha lämnatsföremål kantillbakatillfällepolisenbereda att ta som

egendomen.på
rimligafannsfinna detskulleCommissioner däremotTheOm att
varkenegendom,klagandesintrång i dentillstånd tillförskäl

Klagandentillstånd meddelats.haneller dementerarbekräftar att
inteklagomåletanledningdet medendastunderrättas att avom

beslut.positivtnågot för honommeddelats
underrättelser-granskningsinvidare, vidCommissioner kanEn av

åtgärderofficio vidta desection 96,tillstånd somexm.m.omna
fallsådantunderrättas iinteden kränktedocknärrmdes, ettattnyss

utbetalas.skadestånd inte kanoch att
innebäröverklagande. Dessareglerff. innehållerSection 104 om

tillstånd,godkännabeslutCommissioners vägrabl.a. ettatt t.ex.att en
kanmaterial skall förstörasbeordratillstånd ellerupphäva att attettatt

polisbefälet.beslutandedetCommissionertill the Chieföverklagas av
klagomålanledningmedbeslutCommissionersVidare kan ettaven
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överklagas till the Chief Commissioner antingen det beslutandeav
polisbefälet eller den klagande.av

Slutligen kan thenämnas Chief Commissioner, enligtatt section
107, skall lämna årlig till premiärministern. Dennarapporten rapport

i den del den kan offentliggöras skall för detävenpresenteras- -
brittiska parlamentet.

5.4.2 The Home Office

Vid utredningens Sammanträffande med företrädare för Home Office,
Organised and International Crime Directorate, Intelligence and
Security Liason Unit, framkom bl.a. följande.

Interception of Communications Act 1985

Tillstånd till hemlig teleavlyssning meddelas oftast på den grunden att
den behövs för förebygga eller avslöja allvarligtatt brott seriousett
crime, dvs. fråga tillämpaär section 2 2 b. Deñnitions-attom
mässigt faller vilket våldsbrott helst in under rekvisitet serioussom
crime. praktikenI tillämpas emellertid rekvisitet mycket restriktivt och
det den s.k. straffvärderegelnär i section 10 3 b tillämpas isom
de allra flesta fallen. För brottslighet enligt section 10 3 a skallatt

resultera i avsevärd ekonomisk vinst används tumregelanses en en
det skall sigsäger iröra fall 250 000att pund. Dennasom vartom

grund används mycket sällan. Såvitt känt har grund för hemligsom
teleavlyssning aldrig åberopats det varit fråga brottslighetatt om som

antalutövas harett målstort med sinav ett gemensamtpersoner som
verksamhet. Den sistnämnda grunden skulle i och för sig kunna
användas militanta demonstranter ellermot t.ex. organisationmot en

mc-klubben Hells Angels.som
Det har inte inneburit några svårigheter tillämpa straffvär-att

deregeln. Det visserligen frågaär subjektiv bedömning deom en men
poliser bedömningengör regelär mycket erfarna. Därtillsom som
kommer lokal polismyndighets ansökan tillståndatt till hemligen om
teleavlyssning alltid innan den in till the Home Office under-ges- -
ställs central enhet inom polisen och där granskas högten ettav
polisbefäl. På the Home Office ansökan på fyraprövas olika nivåer
innan inrikesministern fattar beslut. I praktiken förekommer hemlig
teleavlyssning bara vid de allvarliga brotten, mord,mest t.ex. grovt
rån, narkotikabrott. Det fråga brottär i regelgrovt leder tillom som
fängelse i tio år eller på livstid. Polisen har inte tillgripaattresurser
hemlig teleavlyssning i begränsatän antal fall. Det gällerannat ett
därför för polisen prioritera.att



förhållanden 1998:46Utländska SOU222

År meddelade inrikesministern 073 tillstånd till hemlig1996 1
bör dock påpekas sådana tillstånd meddeladesteleavlyssning. Det att

utrikesministern och ministrarna för Skottland respektiveäven av
År inrikesministern tillstånd, årNordirland. 1987 meddelade 438

år år 1992,412, år 1989, 427, 1990, 473, âr 1991, 670, 756,1988,
Påpekas bör893, år 1994, 871 och år 1995, 910.år 1993, även att

flera avlyssningsbeslut.och ärende kan förekommadet i ett samma
avlyssningsbeslut knyts till eller lokal. Om detEtt ären person en

behöver inte känd tillfråga denne Hannanmet.person, varaom en
kunna identifieras på någotmåste dock sätt.

lagfäst sådanproportionalitetsprincip finns inteNågon utan en
Office utfärdade administrativaförekommer endast i de the Homeav

i Practice, f.n. håller påoch den Code ofriktlinjerna attsom
emellertid likvälProportionalitetsbedömningen spelarutarbetas. en

ärende hemligbetydelsefull roll vid prövningenmycket ettav om
teleavlyssning.

telemeddelandeninte förekomma polisen avlyssnarlärDet att
telemeddelandet befinner sig i mellanluften", dvs. medan etern

bliemellertid skulle aktuellthandenheten och basstationen. Om det
tillstånd till hemlig teleav-polisen förmodligen ansökaskulle om

föremål för prövning.Frågan har dock aldrig varitlyssning.
telefonkortPå Office upplevdes inte dethe Home somanonyma

något problem.köpa till mobiltelefonerfinns störreatt somnumera
dykt idet gammalt problem harmenadeMan är ettatt som nu upp en

till olikahände det den misstänktetappning. Förr att runtsprangny
och ringde sina telefonsamtal.telefonkiosker

mobiltelefoner visserli-stulna telefonkort till harAnvändningen av
genomförapolisen lyckas dettainneburit problem trotsett mengen

teleavlyssningar.
omfattar förmodligentill hemlig teleavlyssningtillståndEtt även

Fråganhänför sig till förfluten tid.i telemeddelandeninnehållet som
såvitt aldrig ställts på sinemellertid kände tillhar spets.man --

teleavlyssning fortfarandeuppfattningen hemligPolisen har äratt
telefonkriminella talar ivärdefullt hjälpmedel. Demycket ävenett om

inteteleavlyssning kan förekomma. Detde medvetna ärär attom
ibland användanarkotikaimperiummöjligt utan attettatt styra t.ex.

telefon.
borde få användas ihemlig teleavlyssningMånga poliser attanser

teleav-emellertid till sakenutsträckning i dag. Det höränstörre att
drar Detkostsam använda ochlyssning mycketär storaatt resurser.

fåmaterial skullepoliser önskarvidarefinns att upptagetsom
i dag inte tillåtet. Motbevis i domstol, någotanvändas ärsomsom

minskahemlig teleavlyssning skullehävdas värdetdetta brukar att av
avlyssning.förekomblev allmänt känt detdet attom
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Surveillance och intrusive surveillance

De the Home Office utfärdade riktlinjerna kommer gälla tillav att
dess The Police Act 1997 har i kraft, vilketträtt kan ske tidigast
någon gång i början år 1998. The Police Act kan nämligen inteav
träda i kraft förrän Code of Practice har lagts fram för det brittiskaen
parlamentet. När så har skett kommer riktlinjerna från the Home
Office såvitt intrusiveän Surveillanceannat reglerersättasavser att av

Övervakningpolisen själv bestämmer. i situationer där det intesom
krävs intrång på egendom kommer således i fortsättningenäven att

polisiär angelägenhet. Det har interent lämpligtvara en ansetts att
någon polisen läggerän sig i de operativa besluten. Ettannan annat
skäl till det det lagstiftningen inteatt bör framgåatt Vilkaanses av
åtgärder polisen kan vidta de väl har fåttnär tillstånd bryta sig inatt
i bostad, inteär vill arbetsmetodernat.ex. att skall avslöjasatten man
för de kriminella.

Det finns inget centralt register antalet fallöver intrusive surveil-av
lance. Varje polismyndighet för sitt register. Inför utredningens besök
gjordes dock sammanställning utvisade det år 1996 förekomen attsom
sammanlagt 2 550 fall intrusive surveillance.av

5.4.3 The British Security Service M15

Vid utredningens Sammanträffande med företrädare för den brittiska
säkerhetstjänsten, the British Security Service M15, framkom bl.a.
följande.

Buggning

Vissa buggningsoperationer pågår under längre tid kanske flera år
medan andra helt kortvariga.är

När begäran tillstånd till buggning förutsätter intrång påen om som
egendom framställs inom säkerhetstjänsten, först bl.a.övervägs om
den kan genomföras tekniskt och den bör genomförasrent medom
hänsyn till de kostnader och prioriteringar involverade.är Mansom
går vidare till the Home Office med tillståndsansökan först deten om
finns verkligt goda skäl. Det kan gå mycket snabbt få tillstånd,att ett
eftersom planläggningen och tillståndsfrågan behandlas parallellt.

allra flestaDe operationer innebär det måste intrång pågörasatt
egendom eller det frågaär någon kränkningatt denom arman av
enskildes egendom. In dubio begärs därför alltid tillstånd.
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underrättelseän-fortsattaanvänds oftast endast förmaterialUpptaget
bevisningmaterialet användsemellertidhindrardamål. Inget att som

inträffat i antal fall.haroch dettai domstol ett

Kameraövervakning

den övervakadesoftast för kontrolleraKameraövervakning används att
viss plats.denne lämnarrörelsemönster, närt.ex. en

kroppsmikrofonerDolda

inte alls.används praktisktkroppsmikrofonerDolda taget

Pejling

värdefull arbets-mycketpejling ökar. DetAnvändningen är enav
ordinärmindre riskfylldochresursbesparande änmetod är ensom

Skallupptäcka.Utrustningen svårskuggningsoperation. är att man
synnerli-undersöksbilensådan utrustning förutsättshittakunna atten

noggrant.gen

teleavlyssningHemlig

säker-inomteleavlyssning hanterashemligärendeEtt avsersom
dettidigare beskrevsinledningsvis på närhetstjänsten sättsamma som

genomförbar-tekniskaprövning dendvs.buggning,gäller görs aven
prioriteringsaspekter,ochoperationenkostnaden förheten, osv.av

hemlig teleav-tillstånd tillfåsnabbtgå mycketkanDet ettatt
någraellerendast någonsigi vissa fallkanlyssning. Det rör om

timmar.
i ochalla abonnenter ägerhar 80British Telecom procent avca

Är derasavlyssningdet frågadet fastamycket nätet. en avavomav
teleav-verkställa beslutgår det mycket snabbtabonnenter ettatt om
vidareDigitaliseringen hardigitalt.eftersom allt skerlyssning,

teleavlyssninginnefattaroperationriskerna medinneburit att somen
i telefonväxeln.avlyssningenskeddeminskat. Förrhar t.ex.

mobiltelefon-samtligaavlyssnahar möjlighetSäkerhetstjänsten att
kriminella byterproblem devarithar docki landet. Det attettsystem
stulna kort.siganvändermobiltelefoner och bl.a.i sinakort av

datatrafik.faxtrañk ochavlyssnamöjligtvidareDet är att
Teleavlyssningminskat.inte hateleavlyssning kan sägasVärdet av

metodernabådaalternativ till buggning. Debör inte ettsomses
varandra.kompletterar
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The Tribunal

Varje år får the Tribunal 40 klagomål. Inte vid någotta emot ca
tillfälle har the Tribunal det funnits fog för klagomålen.ansett Påatt
säkerhetstjänsten förklarades detta med det finns mycket godatt en
intern kontroll, vilket i sig minimerar riskerna för felaktiga beslut.

5.4.4. The Interception of Communications Act Commissioner
the Rt. Hon. the Lord Nolan

Vid utredningens Sammanträffande med the Interception of Communi-
cations Act Commissioner the Rt. Hon. the Lord Nolan framkom bl.a.
följande.

Ur rättssäkerhetssynpunkt rekvisitetär serious crime i IOCA otill-
fredsställande, eftersom det alltför diffust.är

Lord Nolan, femägnar veckor år sitt uppdragsom ca per som
Commissioner, besöker två gånger år de myndigheter sysslarper som
med ärenden hemlig teleavlyssning. Han får då förteckningom se en

samtliga pågåendeöver ärenden och samtliga under åretöver avslutade
ärenden. Han väljer slumpmässigt antal fall blir föremål förut ett som

granskning. I samband med granskningen ställs frågor tillen noggrann
beslutande tjänstemän. IOCA inte the Commissioner någonger
möjlighet upphäva beslut teleavlyssningatt han vidett ävenom om
granskningen skulle upptäcka tillstånd aldrig bort meddelas. Lordatt
Nolan upplevde emellertid inte detta något problem. I praktikensom
hade nämligen beslutet likväl upphävts, eftersom the Commissioner i

fall hade sig direktvänt till premiärministernannat och offentliggjort
sin kritik.

Om det vid något tillfälle skulle bli aktuellt betala ersättningatt ut
till pä felaktiga grunder avlyssnad skulle det sannolikt röraen person,
sig belopp.avsevärt Dels ersättning förett själva integri-om som
tetskränkningen, dels i syfte verka varning till de brotts-att som en
bekämpande och beslutande myndigheterna så det inte skulleatt upp-

i framtiden. Lord Nolan nämnde han själv då han utnärnn-repas att -
des till Commissioner tyckte det anmärkningsvärt det inteatt attvar-
förekommit enda fall där the Tribunal funnit detett varit frågaatt om

felaktigt avlyssningsbeslut. När hanett sigägnat sysslan någranu
år har han uppfattning och det i finnsen annan att systemetmenar
tillräckliga garantier för undvika felaktigheter. Tjänstemännen iatt
ministerierna mycketär Vidare innebär teleoperatörensnoggranna.
medverkan vid verkställigheten beslutet ytterligare rättsskydds-av en
garanti. Alla teleföretag nämligenär privata och kan därförnumera
inte förrepresentanter staten.ses som

SOU8 1998:46
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material från teleavlyssning fårSkälet till inte användasatt en som
bevis i domstol kan bl.a. vill skydda den personalattvara man som

vid verkställighetenmedverkar beslut teleavlyssning.ettav om
sådanBehovet skydda personal torde särskilt påatt stortvaraav

Nordirland.

National Criminal Intelligence ServiceThe5.4.5

Sammanträffandeutredningens med företrädare för the NationalVid
följande.Criminal Intelligence Service NCIS framkom bl.a.

telefonavlyssningBuggning och

Intrusive surveillance mycket värdefullt i det polisiära arbetet. Förär
bekämpa brottsligheten, särskilt den organiserade brottslig-kunnaatt

politikerna förser polisen med rad olika verktyg.heten, krävs att en
teleavlyssning, ibland buggning. I vissaIbland det bäst användaär att

beror påbåde teleavlyssning och buggning. Detfall används om-
i enskilda fallet. Avlyssning dock mycketständigheterna det är en

Årkostnadskrävande arbetsmetod och det i sig vissa gränser.sätter
Eftersomgenomfördes buggningsoperationer i hela London.501992

proportionalitetsbedömning regelmässigt det mycketgörs ären
iavlyssning sker på toaletter ellerovanligt t.ex.att sovrum.

teleavlyssning har inte minskat, har det ökat. DeVärdet snarareav
före-visserligen medvetna telefonavlyssningkriminella är attom

i vilken utsträckning polisen kan lyssna ellerde intekommer vetmen
finns exempel påvad tekniken möjliggör. Det mångamed andra ord

förefallit betydelselösa lett tillsamtal först attmen som manvarasom
samtal.kod de kriminella vid sinaknäcka denkunnat använtsom

uppträderanvändas för skyddaBuggning kan att agenter som
vederbörande harkan helt enkelt reda"undercover". Man om

användbartavslöjad. Vidare kan buggningblivit ettvara som
kriminella intekan inträffa detill teleavlyssning. Detkomplement att

på. På såtelefon det luren väl har lagtsitalar sättgör näröppet men
Teleavlyssninganvänds vid telefonsamtalen.kod knäckaskan den som

där skallinformation mötesplats. platsDen ägakan mötetom enge
fall där deexempel påsedan. Det nämndesbuggas ettettrum

underavlyssning eftersom dekände sig skyddadekriminella mot
i fordon.samtalet körde runt ett

blir känd. På kortviktigt tekniken inte allmäntmycketDet är att
använda vidskulle bra det blev tillåtetkanske detsikt attvara om

På lite längrei domstol.teleavlyssning material bevisupptaget som
Ytterligaredet emellertid skadasikt skulle ängöra större nytta. en
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nackdel kan de människor verkställer avlyssningarnaatt kanvara som
bli avslöjade. Det finns därmed risk för de kan bli föratt utsattaen
påtryckningar.

Under år 1996 ledde teleavlyssning utförd NCIS till 500attav
brottslingar kunde gripas narkotika värd miljardgrova samt att en

pund och tio miljoner pund i kontanter kunde i beslag.tas

Teleövervakning

När mobiltelefon påslagenär sänder den med jämna mellanrumen ut
signal för tala den befinner sig.att Det möjligten årom var att

tämligen exakt räkna den finns. Detta kan användasut var ettsom
alternativ till pejling.

Kameraövervakning

Användningen kameraövervakning ökar. Det finns mängd olikaav en
kameror. Det finns kameror under längre tid kan förutsättassom en
väder och vind och döljas fullständigt, i träd. Det finns vidaret.ex. ett
kameror med objektiv små knappnålshuvuden. Det möjligtärsom att
placera objektiv i bilradioantenn.ett toppen Kameran kan sedanav en

inifrån bilenmanövreras med hjälp joystick.av en
teknikNy möjliggör kamera kan läsa bilnummeratt ochetten av

automatiskt ställa ägarfråga till bilregistret eller till polisensen
spaningsregister. Framtida teknik kommer möjliggöraatt att en
kamera kan känna igen viss ansiktsdrag.en persons

Dolda kroppsmikrofoner

NCIS använder sig dolda kroppsmikrofoner. Användningenav av
sådana regleras f.n. riktlinjerna från the Home Office. Mikrofoner-av

används både för skyddsändamâl och bevisändamål. Det intena är
vanligt de kriminella kroppsvisiterar varandra införatt möte.ett

Pejling

Den användbara pejlingsutrustningen denmest fästsär utanpåsom
fordonet med Att avlägsna fordonet kortare stund frånmagnet.en en
platsen nattetid för installera utrustningent.ex. kan nämligenatt- -

mycket riskabelt. Bl.a. förekommer fordonsägaren på någotvara att
markerar hur fordonetsätt står placerat på ellergatan noterar

fordonets mätarställning. På vissa bilmärken det inte möjligtär att
manipulera med kilometerräknaren. Operationen kan således på olika

avslöjas och vissasätt metoder för det tämligen enkla.göra är Näratt
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pejlingsutrustning skall placeras särskiltkrävs dessutom tän-ut att man
på den utplacerande personalens säkerhet. Vid pejlingker av personer

narkotikabrott,misstänkta för kan civilklädd polispersonalt.ex. grovt
företrädare förlätt uppfattas konkurrenter i bransch.som samma

narkotikabrottslingarrta ofta detEftersom beväpnade ochär är stora
spel sådan situation synnerligen farlig.står kan en varapengar som

Tyskland5.5

Inledning5.5.1

avsnitt lämnas kort redogörelse för det grundlagsskyddI 5.5.2 somen
där framgårfinns övervakning bostäder. Somi tysk rätt mot av

hemlig och hemlig kameraövervakninginnebär det bl.a. avlyssningatt
princip inte tillåten. Därefter redovisas i avsnittenbostäder i ärav

tyska lagstiftningen i fråga hemlig teleavlyssning5.5.3-5.5.4 den om
beträffande andra åtgärderhemlig teleövervakningoch samt som

hemligberördes vetskap, bl.a. pejling, kamera-vidtas denutan
bostäder.och hemlig avlyssning på andra platser i Iövervakning än

pågåenderedogörelse för i Tysklandavsnitt 5.5.5 lämnas etten
leder till lagstiftning kommer innebäradetarbete, att attomsom --

redovisasblir tillåtet i vissa fall. Slutligen ibuggning bostäderav
vid företrädares för5.5.6 och 5.5.7 vad framkomavsnitten som

besök gjordes vid Bundesmi-studieresa till Tyskland, därutredningen
Bundeskriminalamt i Wiesbaden.nisterium der Justiz och vid

övervakning bostäder5.5.2 Grundlagsskydd mot av

i grundlagen bostadenartikel 13 första stycket den tyskaEnligt är
lägenhet, hus, hotellrumMed bostad lär bl.a.okränkbar. avses rum,
för boende, källarehelt eller delvis användseller liknande, samtsom

får enligt artikel 13 andrakringbyggda gårdar. Husrannsakan dockoch
dröjsmål,eller, vid fara igenomföras efter beslut domstolstycket av

Vidarepi i lagen föreskrivetandra i lagen utsedda och sätt.organav
inskränkningar i grund-tredje ingrepp ochenligt artikel 13 stycketfår

såvitt härför bostäder i övrigt företas endastlagsskyddet är av-
förfara eller livsfara enskildaavvärja allmänintresse för att enen-

faraavvärja trängandemed stöd lag föroch även att enavpersoner
säkerheten.ordningen ochför den allmänna

avlyssning och hemliginnebär således bl.a. hemligArtikel 13 att
fall detkameraövervakning bostäder förbjuden, i de ärär utomav

i tredje stycket.stödja sig på undantagenmöjligt att
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5.5.3 Hemlig teleavlyssning hemligoch teleövervakning

Bestämmelser hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakningom
Uberwachung des Fernmeldeverkehrs finns i §§ 100 och 100 ba
Strafprozessordnung. Det det inteär i Sverigeatt notera att ärsom- -
fråga två olika tvångsmedel, tillståndsbeslut tillrättutan ettom ger
såväl hemlig teleavlyssning hemlig teleövervakning. Vidare finnssom
i§ 101 lag bestämmelser underrättelseskyldighet. Ensamma om

redogörelse förnärmare reglerna underrättelse har lämnats iom
avsnitt 3.2.6.

Enligt § 100 får övervakning och upptagning telemeddelandena av
beslutas konkreta omständigheter stöd för misstanken be-om ger
stimmte Tatsachen den Verdacht begründen någon gärnings-att som

eller medverkande har begått eller, i fall där försök straffbart,ärman
har försökt begå eller brott har förberett, något iatt ettgenom av
paragrafen uppräknade brott. I brottskatalogen finns upptaget

la vissa särskilda brott i Strafgesetzbuch StGB sorterarsom
under rubrikerna förräderi freden, högförräderi, hot denmot mot
demokratiska landsförräderirättsstaten, och hot denmot yttre
säkerheten,

vissa1b särskilda brott i StGB under rubriken brottsorterarsom
landets försvar,mot

vissa brottlc i StGB under rubriken brott densorterar motsom
offentliga ordningen, bildande kriminell sammanslutningt.ex. av en
och bildande terroristorganisation,av en

ld anstiftande eller medhjälp till fanflykt eller anstiftan tillav
ohörsamhet, gärningsmannen inte krigsman,när är

le vissa brott riktar sig säkerheten för i Tysklandmotsom
stationerade Nato-trupper, mfl.,

2 penning- eller värdepappersförfalskning, vissa allvarligare fall av
människohandel i prostitutionssyfte, mord, dråp, folkmord,grov

människorov, bortförande, människorov i utpressningssyfte, tagande
gisslan, Bandendiebstahl, dvs. två eller flera medlemmarnärav som

i har gått förgäng, fortlöpande begå rån ellerett attsom samman
stöld, stjäler, Bandendiebstahl, brott, rån, rån, rån därgrovt grovt
gärningsmannen oaktsamhet orsakar offrets död, utpressning i deav
fall gärningsmannen använder sig våld eller hot våld, ut-av om
pressning, yrkesmässigt häleri, Bandenhehlerei, dvs. någonnär som
medlem i har förbunditgäng, sig fortlöpande sigett ägnaattsom
rån, stöld eller häleri, sig skyldig till häleri, yrkesmässigtgör Banden-
hehlerei, vissa allmänfarliga brott, nämligen mordbrand, grov
mordbrand, särskilt mordbrand, åstadkommande kärnener-grov av
giexplosion, åstadkommande sprängämnesexplosion, missbrukav av
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strålning, förberedelsejoniserande till explosions- eller strålningsbrott,
livsfarlig översvämning, åstadkommandeåstadkommande av av

hotar vissa sabotageliknandeöversvämning egendom andrasamtsom
handlingar,

utrikeshandels- och krigsmateriellagstift-3 vissa brott mot vapen-,
ningen,

narkotikastrafflagstiftningen,brott4 vissa mot samt
utlärmings- eller asyllagstiftningen.vissa brott5 mot

förutsättning för hemlig teleavlyssningytterligare och hemligEn
teleövervakning det skulle utsiktslöst eller väsentligt svårareär att vara

uppehållsortsakförhållandet eller den misstänktes påutreda annatatt
Åtgärden får bara riktas misstänkte ellerdensätt. motmot personer,

omständighetervilka på grund konkreta dedet är att anta att taravom
misstänkte bestämda meddelanden eller vidarebefordrarför denemot

härrörande meddelanden eller den misstänktefrån misstänkteden att
deras teleadress.utnyttjar

regleras behörigheten fatta beslut hemlig teleav-100 bI § att om
paragrafens första styckeoch hemlig teleövervakning. Ilyssning sägs

Vid fara i dröjsmål fårsådan åtgärd fattas domstol.beslutatt avom
åklagarmyndigheten. sådant beslutdock beslutas Ettåtgärden av

fastställsemellertid gälla det inte inom dagarupphör att tre avom
skall meddelas skriftligen ochandra stycket beslutetdomstol. I sägs att

vilket beslutetinnehålla och adress på denskalldet motatt namn
åtgärdens och omfattningbeslutet skall vidareriktas. I art samtanges

till högstvilken den får pågå. Tiden får bestämmasden tid under tre
angivna förutsättningarnakan, såvida de i § 100månader och a

månader gången.föreligger, förlängas med högst Ifortfarande tre
teleoperatören medverkaföreskrivs skyldighet förstyckettredje atten

hemlig teleövervakninghemlig teleavlyssning ochbesluttill ettatt om
de förutsättningarverkställas. fjärde stycketkan I sägs att, somom

vidtagitsinte föreligger, de åtgärder hari 100 längre§ somaanges
dröjsmål. Domstolen ochbeslutet skall upphöramed anledning utanav

femteåtgärden har upphört. Iskall underrättasteleoperatören attom
Enligt vad däröverskottsinformation.regleras användningenstycket av
informationenpersonanknutnafår åtgärden erhållnadensägs genom

denbevissyfte brottmålsförfaranden endasti i andraanvändas om
i § 100 angivet brott.bli användbar för klaradärmed kan ettatt upp a

framtagna dokumenten,skall åtgärdensjätte stycket deEnligt genom
ofördröjligenför utredningsändarnål,längre behövsde intenär

Protokoll skallåklagannyndigheten.under uppsiktförstöras av
åtgärden.upprättas över
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Särskilt telemeddelanden förfluten tidom som avser

Teleövervakningsuppgifter, dvs. uppgifter innehållet iänannat ettom
telemeddelande, förfluten tid, omfattas inte desom avser av nyss
redovisade bestämmelserna. Sådana uppgifter kan hämtas in endast
med stöd 12 § Gesetz über Fernmeldeanlagen. Enligt den regelnav
kan, förundersökning,vid domare eller, vid fara i dröjsmål,en
åklagarmyndigheten, begära in uppgifter telekommunikationen.om
Förutsättningarna det frågaär telemeddelandenäratt har varitom som
riktade till den misstänkte eller, föreliggandenär ornständig-man av
heter kan sluta sig till det frågaär meddelanden härröratt om som
från den misstänkte eller har varit avsedda för honom. Ensom
ytterligare förutsättning är upplysningarna betydelse föratt är av
förundersökningen.

När det sedan gäller tillgång till teleavlyssningsuppgifter, dvs.
uppgifter innehållet i telemeddelande, förfluten tid,ettom som avser
förefaller rättsläget något oklart. En del hävdar sådanaattvara
uppgifter kan hämtas in endast under de i §§ 100 och 100 b angivnaa
förutsättningarna. Andra det möjligt hämtaär in sådanaatt attmenar
uppgifter med stöd beslagsreglerna i Strafprozessordnung.av

5.5.4 åtgärderAndra får vidtas den berördesutansom
vetskap

I § 100 Strafprozessordnung regleras användningen andrac av
åtgärder vidtas den berördes vetskap. Vidare finns iutan § 101som

lag bestämmelser underrättelseskyldighet. En närmaresamma om
redogörelse för reglerna underrättelse har lämnats i avsnitt 3.2.6.om

Enligt § 100 första stycket får, den berördes vetskaputanc
1 a fotografier och andra bildupptagningar framställas,
b andra särskilda för observationsändamål bestämda tekniska hjälp-

medel pejlingt.ex. användas för utreda sakförhållandet elleratt
gärningsmannens uppehållsort, utredningen brottettom avser av
avsevärd betydelse. Det sagda 1 och b gäller under förutsättningnu a

det skulle mindre framgångsrikt eller svårareatt utredavara att
sakförhållandet eller den misstänktes uppehållsort på Vidaresätt.annat
får den berördes vetskaputan

2 förtroligt tal avlyssnas och med tekniska hjälpmedeltas upp
t.ex. buggning på plats i bostad, konkretaän omständig-annan om
heter förstöd misstanken någon har begått i § 100 angivetatt ettger a
brott och det skulle utsiktslöst eller väsentligt svårare utredaattvara
sakförhållandet eller den misstänktes uppehållsort på sätt.annat
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vad i § 100 andra stycket får åtgärderEnligt enligtsägssom c
riktasförsta stycket endast den misstänkte. Mot andramot personer

enligt första stycket dock tillåten,åtgärd l det skullenärär aen vara
framgångsriktbetydligt mindre eller väsentligt svårare utredaatt

sakförhållandet eller misstänktes uppehållsortden Ensätt.annat
enligt första stycket b eller riktasåtgärd l 2 får denänmot annan

det på konkretamisstänkte, endast grund omständigheternär är attav
eller de står i förbindelse medden gärningsmannenanta att personerna

sådan förbindelse kommer åtgärdeneller upprättas,attatt atten
till sakförhållandet ellerleda utredning den misstänkteskommer att av

uppehållsort och detta skulle utsiktslöst eller väsentligt svårare attvara
Enligt tredje stycket får åtgärden genomförasutreda sätt.annat

i de fall tredje oundvikligen kommer beröras.även attman
d regleras behörigheten fatta beslut åtgärdI § 100 att om en som

första buggningsfalleni § 100 stycket dvs. användningsamtcavses
dolda kroppsmikrofoner och bandinspelningar med bara denav ena

paragrafens första beslutsamtycke. I stycke sägs attpartens om en
domstol. Vid fara dröjsmål får åtgärden docksådan åtgärd fattas iav

åklagannyndigheten. sådant beslut upphör gällabeslutas Ett att omav
dagar fastställs Beslutet skall meddelasinte inom domstol.det tre av

innehålla och adress den vilket beslutetskriftligen och motnamn
omfattningbeslutet skall vidare åtgärdens ochriktas. I art samtanges

vilken den får pågå. Tiden får bestämmas till högstden tid under tre
förlängas månader gången. Om demånader och kan med högst tre

i inte föreligger, skall deförutsättningar § 100 längresom anges c
vidtagitsåtgärder har med anledning beslutet upphöra utansom av

dröjsmål. Domstolen skall underrättas åtgärden har upphört. Deattom
framtagna de inte längreåtgärden dokumenten skall, närgenom

utredningsändamål, ofördröjligen förstöras under uppsiktbehövs för
åtgärden.åklagarmyndigheten. Protokoll skall Iupprättas överav

användningen överskottsinformationstycket reglerasandra av som
åtgärd i första stycket 2. Enligterhållits § 100genom en som avses c

personanknutnafår den åtgärden erhållnavad där sägs genom
brottmålsförfarandenanvändas i bevissyfte i andrainformationen

i 100därmed kan bli användbar för klara §endast den ettatt uppom
brott.angiveta

utvidgad till buggningGrundsatser5.5.5 rättom

jämfört med artikel 13 förstaframgår § 100 första stycket 2Som cav
tillåtet under förutsättningstycket i den tyska grundlagen, buggningär

fråga buggning bostäder. Liksom i Sverige hardet inte äratt om av
lagstiftarens intresse ochvarit föremål för den tyskebuggning länge
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frågan har vid flertal tillfällen. Fråganutretts buggningett om var
särskilt omstridd under 1970-talets och 1980-talets terrorvåg ävenmen
på år har frågan föranlett starka motsättningar i det tyskasenare
samhället. Bl.a. avgick justitieminister Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger vårvintern 1996 efter interna diskussioner i hennes parti, det
liberala regeringspartiet FDP, kring frågan buggning.om

Under våren 1996 bereddes i Justitieministeriet och i Inrikesministe-
riet antal grundsatser för lagstiftning skulleett det tillåtetgöraen som
för polisen bugga bostäder.även Efter sonderingaratt med den
politiska oppositionen förankrades grundsatserna i regeringen i dess
helhet. För närvarande pågår konsultationer med samtliga partier i
förbundsdagen kring frågan hur lagtexten bör utformas. Eftersom det

fråga inskränkningarär i grundlagsskyddade fri- och rättigheter,om
vill den tyska regeringen ha brett parlamentariskt stöd för förslaget.ett
För få igenom den för lagstiftningen nödvändiga grundlagsändring-att

krävs också två tredjedels majoritet i förbundsdagen. Lagtexten,en
lär i princip avstämd mellan de olika har ännusom vara grupperna,

inte offentliggjorts. Utredningen har emellertid fått tillgång till de
grundsatserna, vilka redovisas i det följande. Avsiktengemensamma

lär föra in bestämmelserna i § 100 Strafprozessordnung.attvara c
Enligt grundsatserna skall den tyska grundlagens artikel få13 ett

tredje stycke med följande lydelse. För utreda i lagennytt angivnaatt
särskilt allvarliga brott, får efter domstols beslut tekniska hjälpmedel
användas för akustisk övervakning bostäder. Det är att notera attav
hemlig kameraövervakning bostäder således inte heller efterav
lagändringen kommer bli tillåten.att

Enligt grundsatserna den juni13 1996 blir övervakningav av
bostäder för bekämpa organiserad kriminalitet tillåten i bevissyfteatt
under följande förutsättningar.

Det måste föreligga konkreta omständigheter grundaden genom
misstanke.

utsiktslöstDet eller väsentligt svårareär utreda sakförhållan-att
det på sätt.annat

Åtgärden kommer till stånd efter beslut domstol Stratkammerav
des Landgerichts, bestående domare. Vid fara i dröjsmål fårtreav
åtgärden beslutas domare, beslut upphör gälla detattav en vars om
inte den tredje dagen efter utfärdandet fastställs domstolen.senast av

Tillåtligheten4. i bostad in tekniska hjälpmedelsätta be-attav en
till avlyssninggränsas och upptagning förtroligt tal.att avse av

Erfarenheterna får sedan visa visuell övervakning i bostäder på ettom
väsentligt skulle kunna bidrasätt till brottsbekärnpningen.

Åtgärden i princip tillåtenär endast i den misstänktes bostad. I
bostäder tillhör andra den misstänkte, får åtgärdenänsom personer
genomföras endast det på konkretagrund omständigheter ärom attav
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misstänkte uppehåller sig i denna, åtgärden i endastden attanta att
bostad inte skulle leda till utredning sakförhållandetden misstänktes av

till utredning gärningsmarmens uppehållsort och detta skulleeller av
eller väsentligt svårare påutsiktslöst sätt.annatvara

för åtgärden får bestämmas till högst fyra veckor och kanTiden
fyra veckor gången.förlängas med

Åtgärden får det påbeslutas endast grund konkreta7. om av
finns misstanke i lagen angivnaomständigheter grundad särskilten om

nämligensvåra brott,
dråp och folkmord,mord,a

narkotikastrafflagstiftningen,brottb vissa mot
allvarligare fall människohandel iprostitutionssyfte,vissac av grov

utrikeshandels- och krigsmateriellagstiftningen,vissa brottd mot
vissa brott vapenlagstiftningen,e mot

i utpressningssyfte,bortförande, människorovf människorov,
gisslan,tagande av

värdepappersförfalskning,penning- ellerg
Strafgesetzbuch StGB undersärskilda brott ih vissa sorterarsom

förräderi freden, högförräderi, hot den demokra-rubrikerna motmot
landsförräderi och hot den säkerheten,tiska rättsstaten, mot yttre

deni under rubriken brottvissa brott StGBi motsorterarsom
bildande kriminellordningen, nämligenoffentliga samman-av en

terroristorganisation,och bildandeslutning av en
två flera medlemmar iBandendiebstahl, dvs. ellerj när ettsom

rån,för fortlöpande begå stöld ellergåtthargäng, attsammansom
brott,Bandendiebstahl,stjåler, grovt

offretsoaktsamhet orsakarrån där gärningsmannenrån,k grovt av
död,

Bandenhehlerei, dvs. någon medlemyrkesmässigt häleri,l när som
sig rån, stöldförbundit sig fortlöpandehari ägnagäng, attett som
Bandenhehlerei,sig skyldig till häleri, yrkesmässigthäleri,eller gör

samt
asyllagstiftningen.utlännings- ellervissa brottm mot

användas förinformationen fåråtgärden erhållnaDen genom
sig hade kunnatför brott i och förbevisändamål endast vid åtal som

InformationenÖvervakning bostad.beslut akustiskföranleda ett om av
avvärjafrågaför preventiva ändamål endastfår användas ärnär attom

lem ellerför till liv,enskilda fallet bestående farai det personannan
förmögenhetsvärden.avsevärda ellereller för sak-frihet

innebärregelhuruvida det bör införasskallDet prövas somen
uppgifteranvändaövervakning bostäderförbjudet viddet är attatt av

vittnesmål. Vidharlämnats rätt vägraattsom avgeav personersom
uppgiftermotsvarandeinkluderas utnyttjandetprövning skalldenna av



SOU 1998:46 Utländska förhållanden 235

erhållits vid hemlig teleavlyssning, buggning i bostäderänsom annat
och vid användandet doldaav spanare.

10. De berörda måste underrättas åtgärden så det kan skesnartom
syftet med åtgärden därigenomutan att äventyras.

Riktigheten11. åtgärden kan i domstol.överprövasav
12. Det införs omfattande rapporteringsplikt från de åklagar-en

myndigheter leder förundersökningarna till de överordnadesom
myndigheterna.

13. Förbundsregeringen skall förelägga förbundsdagen ärligen
ansökta och genomfördaöver åtgärder.rapport

14. Fr.o.m. den januaril 1997 skärps rapporteringsskyldigheten
vid hemlig teleövervakning och hemlig teleavlyssning förbättrassamt
redovisningen dessa åtgärder. Detta sker för resultat- ochattav en
nödvändighetsprövning omfattar två års tid skall kunna ägasom rum,

resultat i sin kan beaktas i samband med lagstiftningsarbete.turvars
Beslut har i februari 1998 fattats den ändring grundlagenom av

behövs. Några ändringar i Strafprozessordnung har däremot ännusom
inte genomförts.

5.5.6 Bundesministerium der Justiz

Vid utredningens överläggningar med företrädare för Bundesministe-
rium der Justiz framkom bl.a. följande.

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning §§ 100 ocha
100 b

finnsDet naturligtvis vissa nackdelar med bestämma tillämpnings-att
området hjälpmed brottskatalog. Vid vissa de brottav en av som
finns imed uppräkningen har tvångsmedlet ingen praktisk betydelse,

vid fanflykt. Andra brott där tvångsmedlet kanske kunde tillt.ex. vara
i ärenden penningtvätt, finns inte med i brottskatalo-nytta, t.ex. om

Hur tillämpningsområdet bör bestämmas har diskuterats ändagen.
sedan § 100 infördes, är 1969. Modellen med straftlatituder framståra

alltför rigid, eftersom tvångsmedlet inte lämpar sig vid utredningsom
vissa de brott då skulle komma omfattas. Att bestämmaattav av som

tillämpningsområdet med hjälp konkretadet brottets straffvärde ärav
förvisso den flexibla lösningen. Straffvärdemodellen har dockmest
den nackdelen det alltför svårtär brottets straffvärde påatt avgöraatt
det tidiga stadium där bedömningen skulle behöva Andragöras.
tänkbara modeller kan kriterieranvända "brottattvara som av
avsevärd betydelse" inom vissa angivna brottsornråden i kombination
med gängbrottslighet, yrkesmässig kriminalitet, Dett.ex. ärosv. en
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sig olika kriterierlösning använda kombinationärligare att av en av
använda brottskatalog. dagsläget får polisen tillstånd tillIän att en

hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning hävdaatt attgenom
aktuellafråga kriminell sammanslutning eller detdet är attom en

begåtts sådan sarmnanslutning.brottet har av en
förundersökning skall få inledas krävs det föreliggerFör attatt en

obestämd misstanke."Anfangsverdacht", dvs. i fall ochvart en vag
tillstånd till hemlig teleavlyssning och hemlig teleöver-fåFör att

skall föreligga "bestimmte Tatsachen" konkretavakning krävs detatt
skall alltsåstöd för misstanken. Detomständigheter varasom ger

omständigheter, vittnesuppgift, stärkerfråga konkreta t.ex. en somom
"Anfangsverdacht". misstankenivå, vid vilkenNästaden ettsvagare

kan fattas, "Dringender Verdacht".anhållningsbeslut är
utnyttjar sin möjlighetsvårt hur ofta åklagareDet är säga attatt en

förmodligen ganska sällan,interimistiskt beslut.fatta Det ärett
På helger finnsoftast möjligt få i domare.eftersom det är att tag en

anträffbar undergår domarenjoursystemslags är ettattutett som
dag.visst antal timmar per

får § 100åtgärder vidtas berördes vetskapdenAndra utansom
c

och btill åtgärder enligt § 100 första stycket lAnledningen att ac
har reglerats mindrebildupptagningar, pejlingsutrustning, m.m.

förstafår vidtas enligt § 100 och§ 100restriktivt deän csom a
fråga åtgärder riktar sig dendetstycket ärår motatt om som

inte likabefinner sig allmän plats. Detenskilde hannär anses vara
i sådana fall räknaintegritetskränkande. enskilde får nämligenDen

andra.iakttagenmed han äratt av
b skall få vidtasenligt första stycket ochåtgärder § 100 1aFör att c

fall hadeföreligger fall "Anfangsverdacht" idet ikrävs annatvartatt ,
finns inte någonförundersökning.inte kunnat inledas Detdet nämligen

Straftatavsevärd betydelse"definition begreppet "brott vonavav
avsevärdnaturligtvis aldrigBedeutung. Vissa brotterheblicher är av

alltidi normalfalletsnatteri, medan andrabetydelse, ärt.ex. av
bedömningfårbetydelse. Ibland krävsavsevärd göraatt man en

i det enskilda fallet.omständigheternautifrån
pejlingsutrustningenförsta stycket b tillåterRegeln i § 100 l attc

Polisen harutanpå fordonet inne i det.baraplaceras inte ävenutan
låst fordon.bestämmelsen sig in istödalltså med rätt ettatt taav

appliceringenfrån platsen,får dock inte avlägsnasFordonet utan av
står uppställt. Ingetdär fordonetutrustningen måste ske den plats

samband medinaturligtvis utrustningen placerashindrar attatt ut
in fordonet på verkstad.lämnarägaren en
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Offentligt ombud

Frågan införa offentligt ombud för tillvara den miss-att ett att taom
intressentänktes och andra vid användning här berörda tvångsme-av

har aldrig varitdel till diskussion i Tyskland. Detta beroruppe
troligen bl.a. på det sig hemliga tvångsmedelrör och detatt attom an-
kommer på åklagaren objektiv.att vara

Gnmdsatsema utvidgad rätt till buggningom

framgårAv grundsatserna hemlig kameraövervakning bostäderatt av
förblikommer förbjudet. finns vissaDet villatt attgrupper som

hemlig kameraövervakning skall omfattas förslaget, medan andraav
skeptiska. Buggning den bevissynpunktär viktigaremer anses vara ur

övervakningen. USAI har buggning och telefonavlyssning visat sig
effektiva kameraövervakning för bekämpa organiseradän attvara mer

brottslighet.
Grundsatserna innehåller inte någon möjlighet för åklagaren fattaatt

interimistiska beslut. Detta beror bl.a. på det sannolikt mycketäratt
sällan omfattande spaningsinsats kan i gång bugg-sättautanman en en
ningsoperation Det finns med andra ord tid få domstolsgott attom
tillstånd till åtgärden.

i grundsatserna,Punkten ll Riktigheten åtgärden kan överprövasav
tillkommiti domstol, har för den berörde möjlighet dåatt att,ge en

åtgärden,han underrättats åtgärden överprövad i domstol. Utanom
uttryckligsådan bestämmelse skulle det inte möjligt klagaatten vara

på beslut, eftersom enligt tysk normalt inte kan överklagarättett man
beslut sedan det väl har gälla.upphört Domstolsprövningenett att

innebär inte bara kontroll kan ske i efterhandatt ävenutan atten en
praxis utvecklas.kan Anledningen till denna bestämmelse som-
saknar motsvarighet i reglerna hemlig teleavlyssning och hemligom
teleövervakning buggning bostäder särskiltär att ansesav vara en-
allvarlig åtgärd. Det föreföll något osäkert den enskilde vid ettom -
lagvidrigt avlyssningsbeslut kan och yrka ideelltstämma staten-
skadestånd.

säkerhetstjänstenSärskilt om

Säkerhetstjänstens verksamhet omfattas inte de redovisade be-av
Strafprozessordnung.stämmelserna i Den lagstift-styrs av en annan

G10,ning, den s.k. och under Inrikesministeriet. Säkerhets-sorterar
tjänsten under förutsättningkan, dels något undantagen i artikelatt av

tredje stycket i grundlagen13 medger detta, dels inrikesministernatt
vidtatillåter det, rad olika åtgärder riktar sig bostad,moten som en



238 Utländska förhållanden SOU 1998:46

buggning. Det bör dock framhållas den tyska säkerhetstjänstent.ex. att
får sig enbart preventiva åtgärder.ägna Så brott har begåttsettsnart

ärendet åklagarmyndigheten,övertas och de i Strafprozessordnungav
angivna reglerna gäller för brottsutredningen.

5.5.7 Bundeskriminalamt

Vid utredningens överläggningar med företrädare för Bundeskriminal-
framkom bl.a.BKA följande.amt

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning §§ 100 ocha
100 b

Antalet fall hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakningav
uppgår till 3 500 år. På BKA kan avlyssna alla telenät.ca per man
Det finns dock vissa problem detaljnivå. fårMan dock räkna med

det alltid kommer finnas olika tekniska lösningar detatt göratt som
Ävenmöjligt skydda sig avlyssning. satellittelefonin kommeratt mot

kunna avlyssnas.att
I framtiden kommer det beroende satellittelefonin bli nödvän-att

digt med utvidgat internationellt samarbete. beslutEtt teleav-ett om
lyssning i Tyskland måste verkställbart i Frankrike. It.ex. t.ex.vara

fallendast har krypterade telemeddelanden. Upp-stöttett man
fattningen det inte kommer bli någotär problem istörreatt att
framtiden.

Förslaget till buggning bostäder brukar motiverasrätt medom av
värdet andra utredningsmetoder, hemlig teleavlyssning, haratt t.ex.av

gått ned. Teleavlyssning kommer dock troligen mycketatt vara
användbar i framtiden. I utredning behöveräven nämligen oftaen man
inte ha reda på två kommunicerar med varandra.än attmer personer
Vad de inte sällan mindre intresse, bl.a. eftersomär samtaletsäger av
ofta kodat på någotär sätt.

åtgärder fårAndra vidtas den berördes §vetskap 100utansom
c

års tidUnder två har på BKA haft fallsammanlagt 30man av
buggning. harDet huvudsakligen sig buggning fordon,rört om av
barer och Erfarenheterna mycket positiva ochärrestauranger.
buggning betraktas de viktigaste hjälpmedlen förett attsom av
bekämpa organiserad brottslighet. bör dock framhållasDet ävenatt
delstatspolisen genomför buggningsoperationer. Någon uppgift
antalet sådana fall finns dock inte.
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Det finns ofta lagliga förutsättningar för igång bugg-sättaatt en
ningsoperation. Det emellertid i endast begränsat fallantalär ett som
det tekniskt och taktiskt möjligt genomföra sådan operation.är att en
Buggning nämligen mycket resurskrävande tvångsmedel ochär ett
därför dyrt använda. spaningsinsatserDet krävs och mångaatt stora

innan operationen kan b1.a. angivna skäl harAv BKAtester starta. nu
haft buggningsfallendast 30 två år.

få bra tekniskt buggningFör resultat krävsatt ett attav en
placerasmikrofonen kan dem talar. Riktmikrofonernära ärsom som

olämpliga, eftersomregel det blir alltför många störande ljudkällor.
Vissa kan dockdessa eller mindre framgångsrikt filtrerasav mer- -
bort.

kroppsmikrofonerDolda används ibland för skyddaatt agenter som
arbetar "undercover". Annars används de praktiskt aldrig. Omtaget

någondet inte finns möjlighet infonnatörsatt garanteraannan en
dennesäkerhet med kroppsmikrofon.ävenutrustas en

Bandinspelningar med den samtycke faller underpartensena
bestämmelsen i § första100 stycket Material har tagitsc som upp

kan emellertidpå sådant användas bevis i domstol endastsätt som om
den inspelningen ovetande sitt samtycke. Förparten attom ger vara
säker på bevisning få åberopa frånmaterial telefonsamtalatt ettsom
mäste således få beslut enligt §§ 100 och 100 b.ettman a

såvälVid BKA används radiopejling satellitpejling. Radiopej-som
ling används endast vid operationer där polisen följer efter objektet.

pejlingsutrustningenVar skall placeras beror på omständigheterna i det
Ärenskilda fallet. det fråga radiopejling placeras utrustningenom

oftast utanpå fordonet. Vid satellitpejling oftastdet bäst placeraär att
i fordonet.utrustningen inne utplacering pejlingsutrustningEn av

kräver normalt förberedande spaningsinsatser förstora att man
därigenom skall förvissa sig fordonsägaren inte plötsligt dykerattom
upp.

både fjärrstyrdaBKA använder och handrnanövrerade videokame-
Vid kameraövervakningsoperationer måste ofta lägenheter ellerror.

kontorslokaler hyras, för det möjligt placera kamerautrust-göraatt att
operationerningen. Sådana kan pågå under mycket lång tid, månader

får inte riktas möjligteller år. Kameran så det filma elleräratt att
fotografera in i bostad. Vid tillfälle övervakning med doldaetten var
videokameror enda bevaka misstänkta eftersom detsättet att personer,
skulle ske i område i princip uteslutande beboddesett som av
invandrare från visst land.ett

Åtgärder enligt § 100 första beslut §stycket 2 kräver domstolc av
Åklagaren kan dock, i dröjsmål,100 d. det fara beslutaärom

åtgärden.interimistiskt På åklagarbeslutBKA ärattom uppgavs
sällsynta och kunde erinra sig sådant fall.mycket endast Detettman
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sigrörde terroristärende där det inte på förhand gickett avgöraom att
vilken utrustning skulle komma behöva användas.attsom

Buggning bostäderav

Det finns många exempel på förundersökning har misslyckatsatt en
på grund det inte möjligt bugga bostäder.är De relevantaatt attav
diskussionerna förs på platser där polisen inte får lov lyssna.att

Buggning bostäder skulle under övergångstid förmodligenav en ge
goda resultat. Det dock troligt deär kriminella, så de fickatt snart
vetskap den regleringen, skulle sitt beteende därefter.om nya anpassa

skulle inte längre föraDe sina samtal i bostäder eller i hotellrum utan
på andra ställen eller vidta tekniska motåtgärder i någon form. Det är

erfarenhet harBKA gjort det gäller avlyssningnär mobiltelefon-en av
samtal. Många kriminella känner inte till det möjligtäratt attnumera
avlyssna sådana samtal.

Buggning tvivel bra hjälpmedelär det gäller inteutan ett attmen
skruva förväntningarna alltför högt. Det vanlig uppfattningärupp en

buggning effektivt telefonavlyssning.är Så emellertidänatt ärmer
inte alltid fallet. Vid tillfälle utrustades informatör medett en en
kroppsmikrofon. Samtalet mellan honom och den misstänkte ägde rum
på bar. På BKA blev mycket besviken resultatet.överen man
Ljudkvaliteten visserligen bra alltför mycket samtaletvar men av
bestod kroppsspråk, inte kunde uppfattas mikrofon. Denav som av en

misslyckanden inträffar inte vid telefonavlyssning. Entypen av en
kombination buggning och kameraövervakning naturligtvisärav

i vissa fall.tänkbar Det förutsätter dock och omfattandestora
förberedelser. Man måste samtalet skall iägaveta var rum, var
lokalen de samtalande skall sitta, osv.

På BKA betraktas buggning viktigt hjälpmedel och ärettsom man
naturligtvis intresserad få bugga bostäder. börDet dockävenattav
hållas i minnet buggning svår operationär och den kräveratt atten

Redan i dagsläget inte sällansätterstora gräns.resurser. resurserna en
förekommerDet BKA, vill övervakat.ex. näratt ettman man

mellan två beskedetmöte den tekniskamöts attpersoner, av av-
delningen fullbokad.är
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Österrike5.6

5.6.1 Inledning

I avsnitt 5.6.2 lämnas redogörelse för gällande och förrätten en
lagstiftning optisk och akustisk personövervakning med tekniskaom
hjälpmedel antagits det österrikiska parlamentetsom ännuav men som
inte i kraft. I avsnittträtt 5.6.3 och 5.6.4 redovisas vad framkomsom

Österrike,vid företrädares för utredningen studieresa till där besök
gjordes vid Bundesministerium für Justiz och vid Bundesministerium
für Inneres.

5.6.2 Gällande rätt

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning

Bestämmelser hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning,om
i följandedet med begrepp benänmt telefonövervakningett gemensamt
Uberwachung eines Fermneldeverkehrs, finns i XII huvuddelen
avsnitt i StrafprozessordnungV StPO. Det är dessaatt notera att
bestämmelser exklusivaär och det alltså inte möjligtär hämtaatt att
in motsvarande uppgifter med hjälp andra tvångsmedel, t.ex.av
beslag.

Enligt § 149 första stycket telefonövervakning,är liksoma
upptagningar och skriftliga uppteckningar innehållet i teletrafikenav
tillåten

det kan förväntasnär därigenom uppklarandet uppsåtligtatt ettav
brott, på vilket kan följa fängelse i månader,än kan be-mer sex
främjas och innehavaren den teleanläggning skall övervakasav ut-som
tryckligen har samtyckt till åtgärden, eller

2. det förefaller nödvändigtnär för klara uppsåtligt brott,att ettupp
på vilket kan följa fängelse i år ochän ettmer

innehavarena teleanläggningen själv trängande dringendärav
misstänkt för ha begått gärningen, elleratt

b det finns grunder för för gärningen trängandeatt anta att en
misstänkt använder teleanläggningen eller kommer sigsättaperson att
i förbindelse med den, inte innehavaren anläggningen enligtom av
vissa bestämmelser i StPO lagligen befriad frånär skyldigheten att
avlägga vittnesmål.

Genom bestämmelsen i § 149 första stycket l möjliggörs, i dena
hotades intresse och med dennes samtycke, särskilt olaga hotatt som
framförs telefon klarasper upp.
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övervakning nödvändig endastEn den planeradeär när över-
vakningsmetoden grund konkreta omständigheter kan förväntasav

framgångsrik och syftet undersökningenmed inte kan uppnåsvara
andra, lindrigare metoder.med Någon lagregel med detta innehåll

inte. följerfinns dock Det allmänna rättsgrundsatser.av
andraEnligt § 149 stycket telefonövervakning,ära en som avses

§ 149 första stycket 2 b teleanläggningi tillhörig media-etta av en
tillåtenföretag endast det kan förväntas därigenom kannär att

uppklarandetbefrämjas straffbar handling, på följavilken kanav en
livstids fängelse, eller tidsbestämt fängelsestraff, nedre gränsett vars

understiger fem år ochinte överstiger tio år.övre gränsvars
Enligt§ 414 kan domstolen, de i § 149 angivna förut-a a

besluta telefonövervakning,sättningarna, däri inbegripetom upp-
och uppteckningartagningar innehållet i teletrañken, det kannärav

rymlingsförväntas eller efterspanad misstänkts uppehållsortatt en en
utforskas.kan §§ b och därviddärigenom 149 motsvarandeägerc

tillämpning.
Enligt § 149 b beslutas telefonövervakning domstol. Domstolenav

med lagfarna faradomför domare Ratskammer. Om det iärär tre
dröjsmål kan dock undersökningsdomaren fatta sådant beslut.ett
Undersökningsdomaren skall emellertid ofördröjligen inhämta

intedomstolens godkännande. Om domstolen vid sin prövning skulle
åtgärden, skall undersökningsdomaren upphäva sittgodkänna genast

låta förstöra upptagningarna och uppteckningarna.beslut samt
b beslut telefonövervakningEnligt § 149 andra stycket skall ett om

uppgiftinnehålla om
på den misstänkte des Beschuldigten, den gärning förnanmet
trängande misstänkt dess rättsliga beteckning,vilken han är samt

innehavaren beteckning,teleanläggningen och dess2. namnet av
för påbörjandettidpunkten respektive avslutandet över-av

vakningen,
vilka framgår övervakningen nödvändig.de fakta,4. attav synes

föreligger,förutsättningarna för övervakningen inte längreSå snart
undersökningsdomaren besluta den skall avslutas. Dettaskall att genast

149 b tredjeframgår § stycket.av
avslutats,b fjärde stycket skall, övervakningen harEnligt § 149 när

enligt första ofördröjligen tillställas innehavarenbeslut stycketett av
och redogörelse förteleanläggningen den misstänkte. En närmare

underrättelse har i avsnitt 3.2.6.reglerna länmatsom
in-149 b femte stycket kan åklagaren, den misstänkte ochEnligt §

underrättelsenteleanläggningen inom 14 dagar frånnehavaren av
fjärde beslut149 b stycket till högre instans överklagaenligt § ett om

telefonövervakning. skulle vinna bifall,tillåta Om överklagandeettatt
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skall samtliga upptagningar och skriftliga uppteckningar, omedelbart
förstöras.

Enligt § 149 b sjätte stycket får åklagaren inom 14 dagar till högre
instans överklaga beslut avslå ansökan telefonövervak-ett att en om
ning.

Enligt 149 första§ stycket skall telefonövervakningen, till-c
med upptagningen teletrañkens innehåll, genomförassammans av av

undersökningsdomaren eller de honom utsedda Sicherheitsbehördeav
polismyndigheten i samråd med teleoperatören. Undersöknings-
domaren eller die Sicherheitsbehörde skall granska upptagningarna och
föra de delar till skriftform,över betydelse för undersök-ärsom av
ningen och får användas bevismedel se tredje stycket.som som

I § 149 andra och tredje styckena regleras användningen över-c av
skottsinformation. Enligt andra stycket skall, det vid granskningenom

det materialet visar sig det finns hänvisningar tillupptagna attav en
straffbar handling den föranlett beslutetänav en annan person som

övervakning, denna del materialet upptecknas, såvidaseparatom av
materialet får användas bevismedel tredjese stycket.som

Enligt § 149 tredje stycket får resultatet telefonövervakning,c av en
i synnerhet upptagningarna och de dessa framställda skriftligaav
uppteckningarna, användas bevismedel endast såvida övervak-som
ningen tillåten enligt § 149var a:

i strafförfarande den misstänkte har anledningett mot gettsom
till övervakningen, eller

2. i strafförfarande för bevisaett mot atten annan person en
uppsåtligen begången handling, på vilken kan följa fängelse i änmer

år.ett
Enligt § 149 fjärde stycket skall åklagaren och den misstänktec

beredas tillfälle lyssna på det samlade materialet. Omatt upptagna
berättigade intressen hos tredje kräver det, kan domstolen dockman
besluta vissa delar materialet, under förutsättning det saknaratt attav
betydelse för förfarandet och inte kommer användas vid huvudför-att
handlingen, skall undanhållas den misstänkte.

Enligt § 149 femte stycket har de har berörtsc personer som av
övervakningen del de skriftligarätt uppteckningaratt ta av som avser

vilkasamtal i de har deltagit. Undersökningsdomaren skall informera
dessa denna denrätt rätt i § 149samtpersoner om om som avses c
sjunde förutsattstycket, deras identitet känd ellerär särskildatt utan
omgång kan fastställas.

Enligt § 149 sjätte stycket skall på begäran åklagaren eller denc av
misstänkte ytterligare uppteckningar upptagningen framställas,av om
dessa betydelse för undersökningenär och deras användningav som
bevismedel tillåten se tredjeär stycket.
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Enligt § 149 sjunde stycket skall myndigheten officio eller, påc ex
ansökan åklagaren eller den misstänkte, förstöra delar denav av
skriftliga uppteckningen, dessa inte kan betydelse för ettom vara av
strafförfarande eller de inte får användas bevismedel. Dennaom som
ansökningsrätt tillkommer också de övervakningen berördaav

såvitt skriftliga uppteckningar samtal de harpersonerna, avser av som
deltagit

ÖsterrikeEnligt uppgift genomfördes i år 1995 270 telefon-ca
övervakningar, flertalet fall avsåg telefonövervakning medvarav

från innehavarensamtycke teleanläggningen § 149 första stycketav a
Övriga fall gällde1. huvudsakligen ärenden narkotikabrotts-om grov

lighet.
Överåklagarrnyndigheterna har till Bundesministerium für Justiz

inrapporterat användningen telefonövervakning under år 1996. Avav
framgår sammanfattningsvis följande.rapporterna

meddeladesTotalt 319 beslut telefonövervakning. Sex ansök-om
ningar telefonövervakning lämnades bifall. 75 beslut rördeutanom

liv ellerbrott hälsa Strafgesetzbuch, StGB, 119 beslut rördemot
förmögenhetsbrott StGB, 35 rörde andra brott StGB, 70 rördemot
brott narkotikastrafflagstiftningen och 22 avsåg andra brott.mot

644 teleanläggningarSammanlagt berördes besluten tele-av om
fonövervakning. dessaAv teleanläggningar övervakades 229 in-
ledningsvis efter beslut undersökningsdomare. Såvitt 13av en avser
teleanläggningar godkändes inte undersökningsdomarens beslut av
domstolen. Sammanlagt 128 teleanläggningar övervakades efter

innehavaren.samtycke Från 351 de övervakade teleanlägg-av av
ningarna endast uppgifter teletrafiken dvs. teleöver-uttogs om
vakningsuppgifter. I 126 de fallen319 bedömdes övervakningenav

framgångsrik, dvs. den bidrog till uppklarandet den ivara av
telefonövervakningenansökningen angivna straffbara handlingen.om

telefonövervakningenfall inte framgångsrikI 157 och i 36 fall kanvar
inte uttala sig huruvuda telefonövervakningenännuman om var

framgångsrik. I flertalet fall pågick telefonövervakningen i änmer en
månad. 568 misstänkta och 283 icke misstänkta berördespersoner av

genomförda telefonövervakningarna.de Bland de icke misstänkta
har endast sådana räknats med samtal tagits in i aktenpersonerna vars

därmed erhållit den i § femteoch 149 stycket.rättsom som avses c
beslut telefonövervakning överklagades tillEndast högre rätt.ett om

överklagande bifölls dock.Detta

Optisk och akustisk personövervalming med tekniska hjälpmedel

iI XII huvuddelen avsnitt VI SIPO regleras användningen optiskav
och akustisk personövervakning med tekniska hjälpmedel Optische
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Uberwachungund akustische Personen Verwendung tech-untervon
Mittel.nischer Bestämmelserna det österrikiska parlamentetantogs av

den 10 juli 1997. De iträder kraft den januari1 1998, med undantag
för bestämmelsen i § 149 d första stycket 3 buggningsbestärmnelsen
och därmed sammanhängande bestämmelser, vilka träder i kraft den

juli 1998. Bestämmelserna1 har begränsad giltighetstid och upphören
decembergälla den 31 2001. Senast månader före den tidpunktatt sex

vilken bestämmelsernavid upphör gälla, skall inrikesminstern ochatt
justitieministern lägga fram för det österrikiska parlamentetrapporten

erfarenheterna från användningen, genomförandetöver och kontrollen
de särskilda undersökningsmetoderna.av

Enligt § 149 d första stycket hemlig övervakningär av en persons
inte offentliga nichtöffentlichen uppträdande Verhaltens och inte
offentliga yttranden med tekniska hjälpmedel för bild- eller ljud-
överföring eller för bild- eller ljudupptagning tillåten,

så längeoch trängande dringend misstankenär består, atten en
övervakningen berörd fört borthar eller be-sättannatav person

någonmäktigat sig och övervakningen inskränker sig tillannan,
händelser och yttranden vid tiden och platsen för frihetsberövandet,
eller

den inskränker2. sig till händelser och yttranden,när ärsom
avsedda för övervakningen informerad och över-en om person
vakningen framstår nödvändig för klara brott Verbre-att ettsom upp

definitionchen; dvs. brott vilket följakan fängelse i änettper mer
årtre

uppklarandet brott, vilket kan följa fängelse inär ettav mer
tio år, brott enligt § 278 KriminelleStGB Organisation ellerän ett a

eller förhindrandetuppklarandet inom för kriminellav av ramen en
enligtorganisation § 278 begångnaStGB eller planerade straffbaraa

fallhandlingar i skulle utsiktslöst eller väsentligt försvårat,annat vara
och

övervakada det föreligger misstanketrängandemot en person en
vilketbrott, kan följa fängelse i tio år eller brottänett ettom mer

enligt 278 StGB, eller§ a
b det finns grunder för enligt misstänktaatt anta att en person

träda ikommer kontakt övervakadmed denne inteatt en person, om
enligt vissa bestämmelser i i medialagstiftningenStPO eller lagligenär

från skyldighetenbefriad avlägga vittnesmål.att
d andraEnligt § 149 stycket hemlig optisk övervakningär av en

inte offentliga uppträdande med tekniska hjälpmedel förpersons
bildöverföring eller bildupptagning i syfte klara straffbaratt upp en
handling därutöver tillåten

inskränkerden sig händelser utanförtill bostad eller andranär en
jämförbaramed bostad lokaler och uteslutande i syfteäger atten rum
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föremålobservera eller lokaler, för registrera deatt personers
uppträdande, träder i förbindelse med föremålen eller beträdersom

ellerlokalerna,
den2. uteslutande i under syftenär l i bostadnämnt äger rum en

eller i andra med bostad jämförbara lokaler och uppklarandeten ettav
uppsâtligt begånget brott, på vilket kan följa fängelse i år,än ettmer

falli skulle utsiktslöst eller väsentligt försvårat och denannat vara
disponerar den lokal skallöver övervakas, hyres-t.ex.som som en
uttryckligen har samtyckt till åtgärden.gäst,

Enligt § 149 d tredje stycket övervakning bara tillåtenär såvidaen
åtgärden proportionerlig i förhållandeär till syftet med den. Därvid
skall i synnerhet hänsyn till det eftersträvade resultatet står itas att ett
försvarbart förhållande till de ingrepp troligen kommer ske iattsom

rättighetertredje och huruvida det finnsprövas grundad utsiktmans
eftersträvadeuppnå det resultatet med mindre ingripande åtgärder.att

övervakningEn enligt första stycket för3 förhindra inomatt en ramen
för kriminell organisation enligt § 278 StGB planerad straffbaren a
handling därutöver bara tillåten konkretaär omständigheternär tyder
på det föreligger allvarlig fara för den offentliga säkerheten.att en

Enligt första§ 149 stycket kräver övervakning enligt § 149 de en
första ingetstycket 1 beslut domstol. I de situationer i §av som avses
149 d andra stycket har undersökningsdomaren och i de fall som avses
i d första§ 149 stycket 2 och 3 domstol fatta beslut över-att om

Domstolenvakningen. domför med lagfarnaär domare Rats-tre
kammer. I fall i § 149 d första stycket 3 kan domstolensom avses
också tillåta det intrång i bestämd bostadgörs eller i andra medatt en

bostad jämförbara lokaler, såvida detta oundgängligen nödvän-ären
digt för genomförandet övervakningen.av

§ 149 andra stycketI övervakningen kräversägs beslutatt,e om av
domstol, detta förutsätter ansökan åklagare. Skall över-en av en
vakning enligt § 149 d första stycket 3 genomföras i vissamot en
bestämmelser i medialagstiftningen nämnd och iägaperson rum
lokaler uteslutande används för yrkesutövningen, krävs ettsom
bemyndigande från Rättsskyddsombudet § 149 andra stycket. Dettao
bemyndigande måste föreläggas domstolen innan den beslutar över
ansökningen.

Enligt tredje§ 149 stycket kan undersökningsdomaren, det äre om
fattafara i dröjsmål, beslut övervakning i § 149 dom en som avses

första stycket 2 och, såvida övervakningen bostadänannatavser en
eller andra med bostad jämförbara lokaler, övervakningen om en

d förstaenligt § 149 stycket Undersökningsdomaren dockskall
ofördröjligen inhämta domstolens godkännande. Om domstolen vid sin

inte skulleprövning godkänna åtgärden, skall undersökningsdomaren
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upphäva sitt beslut låta förstöra upptagningarna ochgenast samt av
dessa framställda bilder och uppteckningar.

fjärdeEnligt § 149 stycket får övervakningen bara pågå under dene
tidrymd kan erforderlig för uppnå syftet medantas attsom vara
åtgärden, dock längst i månad. Ett beslut övervakningnyttsom en om
får meddelas endast det på grund konkreta omständigheter kanom av

ytterligareden övervakningen kommer leda till framgång.antas att att
fårEtt sådant beslut dock inte fattas undersökningsledaren enligtav

tredje stycket.
§ 149 femteI stycket så förutsättningarna försägs att, snarte

övervakningen inte längre för handen, denär skall avslutas.genast
övervakningen harOm beslutats domstol, ankommer det påav

undersökningsdomaren till åtgärden avslutas.att attse
Enligt § 149 f första stycket beslutskall övervakningett om

uppgiftinnehålla om
på den misstänkte des Beschuldigten, den gärning förnarrmet

vilken han misstänkt dess rättsliga beteckning,är samt
på dem förmodligen kommer berörasattnamnen som av

övervakningen,
lokaler berörsde övervakningen,som av

de tekniska hjälpmedel4. troligen kommer användas,attsom
förtidpunkten påbörjandet5. respektive avslutandet över-av

vakningen,
fakta, vilka framgår6. de övervakningen erforderligattav synes

eller uppklarandet eller förhindrandet de straffbara hand-att av av
lingarna i fall skulle utsiktslöst eller väsentligt försvårat,annat vara

vilkade fakta, framgår7. övervakningen proportionerligärattav
tredje stycket,§ 149 d
fara, till vilkenden det hänvisas i § 149 d tredje stycket i fråga

övervakning enligt första§ 149 d stycket 3 de konkretasamtom om
omständigheter vilken faran grundas,

de det fårenligt beslut inträngasutrymmen, ettsom
fEnligt § 149 andra stycket skall, övervakningen har avslutats,när
förstabeslut enligt stycket ofördröjligen tillställas innehavarenett av

lokalen och den misstänkte. redogörelseEn för reglernanärmare om
underrättelse lämnatshar i avsnitt 3.2.6.

Enligt § 149 f tredje stycket kan åklagaren, den misstänkte och in-
lokalennehavaren inom underrättelsen14 dagar från enligt § 149av

f andra stycket överklaga enligt förstabeslut stycket till högreett
instans. Om överklagande vinnaskulle bifall, skall samtligaett
upptagningar, liksom dessa framställda bilder eller skriftligaav
uppteckningar, förstöras.omedelbart

Enligt § 149 första stycket övervakningen,skall liksom upptag-g
ningen och uppteckningen, genomföras undersökningsdomaren ellerav
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die Sicherheitsbehörde. Undersökningsdomaren eller die Sicherheitsbe-
hörde skall granska upptagningen och föra de delar till bild-över eller
skriftform, betydelseär för undersökningen och fårsom av som
användas bevismedel.som

När undersökningen har avslutats skall, enligt § 149 andrag
stycket, die Sicherheitsbehörde lämna övervakningenöverrapporten
till åklagaren och till undersökningsdomaren. Har undersöknings-
domaren genomfört Övervakningen, har denne skrivaatt rapporten
och bilägga akten i ärendet. deI fall i § 149 d förstasom avses
stycket 2 och 3 skall bringas tilläven domstolens kännedom.rapporten

finns utförligaDet bestämmelser vad övervakningsrapport skallom en
innehålla.

Enligt § 149 tredje stycket skall åklagaren och den misstänkteg
beredas tillfälle och höra det samlade materialet.att Omupptagnase
berättigade intressen hos tredje kräver det, kan domstolen dockman
besluta vissa delar materialet, under förutsättningatt det saknarattav
betydelse för förfarandet och inte kommer användas vid huvudför-att
handlingen, skall undanhållas den misstänkte.

Enligt § 149 fjärde stycket har de har berörtsg personer som av
övervakningen delrätt det bildmaterial på vilket de före-att ta av
kommer eller de skriftliga uppteckningar isamtal vilkaav som avser
de deltagit. Undersökningsdomaren skall informera dessa personer om
denna denrätt i§rätt 149 sjättesamt stycket,om som avses g
förutsatt deras identitet känd ellerär särskild omgång kanatt utan
fastställas.

Enligt § femte149 stycket skall begäran åklagaren eller deng av
misstänkte ytterligare bilder och uppteckningar upptagningen fram-av
ställas, dessa betydelseär för undersökningen och derasom av
användning bevismedel tillåten.ärsom

Enligt § 149 sjätte stycket skall ofñcio eller, ansökang ex av
åklagaren eller den misstänkte, bilder och delar den skriftligaav
uppteckningen förstöras, dessa inte kan betydelse förom ettvara av
strafförfarande eller de inte får användas bevismedel. Dennaom som
ansökningsrätt tillkommer också de övervakningen berördaav

såvitt bildmaterial på vilket förekommerde ellerpersonerna, avser
skriftliga uppteckningar samtal i vilka de deltagit.som avser

§ 149 hI regleras användningen överskottsinformation. Enligtav
första stycket skall, det vid granskningen detom upptagnaav
materialet visar sig det finns hänvisningar till andra straffbaraatt
handlingar den föranlettän beslutet övervakning, det dennasom om av
del materialet framställas bilder och uppteckningar, såvidaseparataav
materialet får användas bevismedel.som
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Enligt § 149 h andra stycket får resultatet övervakning, iav en
synnerhet upptagningarna och de dessa framställda bilderna ochav
skriftliga uppteckningarna, användas bevismedel endastsom

förutsättningarna förnär övervakning enligt § förelåg,149 den
2. övervakningen harnär anordnats lagligt § 149 oche

i fall i § 149 d första stycket 2 och 3 endast bevissom avses som
på straffbar handling, vilken kan följa fängelse i fem år elleren
mer,

i fall i § 149 d andra stycket 2 endast bevissom avses som en
uppsåtligen begången straffbar handling, på grund vilken över-av
vakningen beslutades eller hade kunnat beslutas.

Enligt § 149 h tredje stycket får övervakningsresultat användasett
bevismedel i andra domstols- eller förvaltningsförfaranden endastsom

dess användning eller skulle ha varit tillåten i strafförfaran-om ettvar
de.

XII huvuddelen avsnitt IX i StPO har rubriken särskilt rättsskydd
Besonderer Rechtschutz. För iaktta det särskilda rättsskyddetatt
enligt avsnittdetta har, enligt § 149 den federala justitieministernn,

efter ha hämtat in förslag frånatt, deratt Präsidentett desgemensamt
Verfassungsgerichtshofes, der Vorsitzende der Volksanwaltschaft och

Österreichischender Präsident des Rechtanwaltskammertages, för en
period år Rättsskyddsombud Rechtschutzbeauftragtertre utse ettom

antal ställföreträdare för denne.samt ett
Enligt § andra149 stycket måste Rättsskyddsombudet och dennesn

ställföreträdare ha särskild kunskap och erfarenhet området för
grundläggande fri- och rättigheter och ha varit verksam i minst fem år
i iyrke vilket avslutade studier i rättsvetenskap yrkesförut-ett är en
sättning och utövande har fört med sig erfarenheter i Straffrättvars
och straffprocessrätt. Vissa i paragrafen angivna domare, åklagare,
advokater m.fl., kan inte komma i fråga för uppdrag Rätts-ett som
skyddsombud.

förstaEnligt § 149 åliggerstycket det Rättsskyddsombudeto att
och kontrollera beslutpröva och genomförandet optisk ellerom av en

akustisk övervakning enligt första§ 149 d stycket För han skallatt
kunna fullgöra denna uppgift domstolar, åklagarmyndigheter ochär
Sicherheitsbehörde skyldiga helst honom aktinsyn,näratt attsom ge
på hans begäran avgift lämna kopior på handlingaröver i aktenutan
i ärendet lämna honom de upplysningar han begär. Han skallsamt att

tillfälle övervaka genomförandet de Omnämnda särskildaattges av
undersökningsmetoderna. Han skall vidare helst tillträdenär som ges
till samtliga i vilka det förvaras upptagningar eller andrautrymmen
resultat övervakning.av en

Enligt § 149 andra stycket skall åklagare, han ansökernäro en om
tillstånd till övervakning enligt § 149 d första stycket till Rätts-
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skyddsombudet samtidigt sända kopia på ansökan tillsammans meden
avskrift och de avgörande undersökningsresultaten.rapportenaven

gällerDetsamma åklagaren enligt § 149 andra stycketnär andrae
meningen ansöker Rättsskyddsombudets bemyndigande göraattom en
ansökan övervakning. bemyndigandeEtt till ansökanom en om
övervakning enligt § d första149 stycket 3 vissai bestämmelserav en
i medialagstiftningen nämnd skall i lokalerägaperson som rum som
uteslutande används för yrkesutövningen, får Rättsskyddsombudetav
meddelas endast det föreligger särskilt vägande grunder,när tungt som
får ingreppet framstå proportionerligt.att som

Enligt § 149 tredje stycket skall undersökningsdomaren till0
Rättsskyddsombudet ofördröjligen sända domstolens beslut tillåtaatt
eller godkänna övervakning enligt § 149 d första stycket 3en
tillsammans med avskrifter eller kopior samtliga de handlingar i
akten kan betydelse för bedömningen beslutsgrunder-som vara av av

Rättsskyddsombudet har bedöma på grund fel ellerattna. om, av
förutsättningarbristande för beslutet, såsom misstanke,graden av

beslutsgrund eller bristande proportionalitet, beslutet skall överklagas
till högre Rättsskyddsombudet kan klaga inom den tid stårrätt. som
den misstänkte till buds.

Enligt § 149 fjärde stycket skall, övervakningen har avslutats,näro
enligt § f149 andra stycket sändas till Rättsskyddsombudetrapporten

skall denne beredas tillfälle och höra det samladesamt att upptagnase
liksommaterialet framställdadel bilder och skriftligaatt ta av

uppteckningar innan dessa fogas till akten § 149 andra stycket.m
vidare berättigadHan begära bilderär och delar de skriftligaatt att av

uppteckningarna förstörs § 149 sjätte stycket sigövertygasamt attg
förstörandet upptagningen och uppteckningarna sker i lagaattom av

ordning. Avser undersökningsdomaren inte efterkomma sådanatt en
begäran från Rättsskyddsombudet, skall han ofördröjligen inhämta
domstols beslut.

femte§ 149 stycketI Rättsskyddsombudet den 31sägs att senast
varje år till den federala justitieministern skall lämna rapportmars en
sin verksamhet iakttagelseroch sina det föregående åretunderöver

såvitt användandet bestämmelserna optiskaden ochavser av om
akustiska övervakningen enligt första§ 149 d stycket

huvuddelenI XII avsnitt regleras fråganX skadestånd i vissaom
fall. Enligt § 149 förbundsstaten för förrnögenhetsrättsligap ansvarar
skador, uppkommer vid insatser tekniska hjälpmedel för bild-som av

ljudöverföring,eller särskilt inträngandet i bostad eller igenom en
medandra bostad jämförbara lokaler eller åtgärderde andraen genom

vidtas för genomförandet övervakning enligt första§ 149 dsom av en
andraeller stycket. Ersättningsanspråk uteslutna den skadelidan-är när
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de själv har föranlett insatserna tekniska hjälpmedel. Bestämmelsenav
i § 149 reglerar inte exklusivt skadeståndsfrågan.p

Slutligen har lagändring i Das Bundesgesetz 5 Märzgenom vom
1986, BGB1. Nr. 164, über die staatsanwaltschaftlichen Behörden
Staatsanwaltschaftsgesetz införts bestämmelse, § 10 vilkenen ny a,
träder i kraft den 1 januari 1998. Bestämmelsen rör överrapporter

Åklagarmyndigheternasärskilda undersökningsåtgärder. skall enligt §
10 första stycket underrätta överåklagarmyndigheternaa ansök-om
ningar optisk eller akustisk personövervakning med tekniskaom
hjälpmedel enligt § 149 d första stycket 2 eller 3 StPO. Enligt andra
stycket skall åklagarmyndigheterna varje år lämna tillrapporten
överâklagarmyndigheterna alla deöver straffsaker i vilka ansöktes om
övervakning enligt§ 149 d StPO och de straffsaker i vilka det
ansöktes eller beslutades telefonövervalcning. Enligt § 10om om a
tredje stycket skall överåklagarmyndighetema granska irapporterna,
förekommande fall dessarätta eller utfärda de orderannars som

Överáklagarmyndighetemabehövs. skall till justitieministern överläm-
sammanfattande och kopior på domstolsbeslutna en rapport om

särskilda undersökningsåtgärder.
Enligt § 10 fjärde stycket har justitieministern på grundvala att, av

åklagarmyndigheternas och Rättsskyddsombudetsrapporter rapport,
varje år lämna samlad till parlamentet insatsernarapport överen av
särskilda undersökningsåtgärder, i den utsträckning åtgärderna har
genomförts på grund domstols beslut.av

5.6.3 Bundesministerium für Justiz

Vid sammanträffandet med företrädare för Bundesministerium für
Justiz framkom bl.a. följande.

Telefonövervakning

ÖsterrikeTelefonövervakning har i sedananvänts omkring år 1960
tvângsmedlet reglerades först âr 1974. Bestämmelserna tele-men om

fonövervakning reviderades år 1993 i princip det förekomutan att
någon politisk debatt. Buggningen däremot har debatterats under flera
års tid. Det har varit mycket delikat fråga hitta den rättaatten
balansen mellan integritet och intresset bekämpa den organisera-attav
de brottsligheten.

ÖsterrikeTelehemligheten grundlagsskyddadär i och kan brytas en-
dast under de förutsättningar i § 149 StPO. Det finnssom anges a-c
alltså ingen möjlighet komma uppgifteratt telemeddelandenom

använda vanliga tvångsmedel, beslag.att deI situationergenom t.ex.
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telemeddelande har spelats på band och förvaras hemmadär överett
enskilde, skulle dock troligen vanliga tvångsmedel kunnadenhos

rättsligt. Material finnsFrågan har dock inteanvändas. prövats som
emellertid åtkomligt endast med stöd reglernateleoperatörenhos är av

StPO.149i § a-c
ingen åtskillnad mellan uppgifter innehållet iDet görs ettom

telemeddelande och uppgifter innehållet. Reglernaänannat omom
båda företeelserna.telefonövervakning sikte på Domstolentar anger

innehålletbeslut åtgärden får innehållet,sittdock i änannatom avse
bådadera.eller

femte kan bl.a. den misstänkte inom§ 149 b stycket StPO 14Enligt
telefonövervakningunderrättelsen överklaga beslutefterdagar ett om

Åtgärden skadandå visserligen avslutad ochinstans.till högre är
överklagandet skallden högre skulle bifallaskedd. Om instansenredan

bevis iallt material förstöras och kan inte åberopasemellertid som
domstol.

StPO. ställetingen särskild skadeståndsregel i § 149 IfinnsDet a-c
vid olagligtden skadelidande,vanliga principengäller den att
uppsåt ellermyndighet, till skadestånd vidharuppträdande rättav en

lagstiftningen i 149 innebärregel införts i den §Culpa. Den nya psom
strikthar ettstatenatt ansvar.

mycket värde. SomTelefonövervakningen ha stort ettanses
betydelse förtelefonövervakningen harkangenomsnitt sägas att

fallen. Telefonövervakningbrottsutredningen i 45-50 procent av
förmögenhetsbrott, mutbrott,ofta vid narkotikabrott,används m.m.

Österrike problemet medhittills inte konfronterats medharI man
telemeddelanden.krypterade

Även radiovåg kräver, detelefonsamtal förmedlasde ompersom
telefonövervakning.beslutskall avlyssnas, om

i lagstiftningen, dringendermisstankegrad har ställtsDen uppsom
häktning.för anhållande ochdensamma krävsVerdacht, är som

österrikiska säker-deninga särskilda reglerfinnsDet som ger
Ävenvillkor.telefonövervakning lindrigaretillgång tillhetstj änsten

StPO.har således tillämpa § 149säkerhetstjänsten att a-c

personövervakning med tekniska hjälpmedelakustiskochOptisk

Österrike integritetskränkandeiBuggning har ansetts vara en mer
med bl.a.kan hängatelefonövervakning. Dettaåtgärd än attsamman

risk förhan det alltid finnsenskilde talar i telefondennär attvet en
med bristersamtalet, skäl harlyssnar pånågon t.ex.att av somannan

vistats sin utgår han fråndäremot i bostadNär hani tekniken göra.att
förspå de samtal där.kan lyssnaingenatt som
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Det fall reglerat iär § 149 d första stycket 1 egentligenärsom en
nödsituation. Där handlar det primärt rädda liv och interen attom om

skaffa information. Om Övervakningenatt emellertid skulle innebära
värdefull information erhålls, kanatt det intressant åberopaattvara

den bevisning. Utan regel tillåter övervakning i dessa fallsom en som
skulle informationen inte få användas bevisning. Ett praktiskt fallsom
där regeln skulle kunna tillämpas i gisslandramaär i skede därett ett
gärningsmännen begär omedelbart få bil. Det kan dåatt en vara
intressant bugga bilen det fims inteatt tidt.ex. få beslutatt ettmen

undersökningsdomare eller domstol.av en
§I 149 d första stycket 2 regleras användningen dolda kropps-av

mikrofoner Med brott i bestämmelsen Verbrechen, vilketm.m. avses
innebär det skall fråga brott kanatt medföra fängelseettvara om som
i år. Dolda kroppsmikrofonerän hartre använts österrikiskmer av
polis i 20 år. Det finns lagstöd för åtgärden i polislagen. An-ca
ledningen till i den förevarande bestämmelsenatt har lagregleratman
användningen dolda kroppsmikrofoner detär materialav attm.m. som
erhålls vid sådan åtgärd i fall inte skulle få användasannaten som
bevisning i domstol. Det således inteär Europadomstolens avgörande
i fallet A Frankrike har föranlett lagregeln,mot eftersom åtgärdensom
redan tidigare hade lagstöd i polislagen.

Det bara de allraär allvarliga brotten kan föranledamest ettsom
beslut buggning enligt § 149 d första stycket Brotten måsteom
kunna medföra fängelse i tio år. Detän sig mord,rörmer grovtom
rån eller de allra allvarligaste narkotikabrotten. I bestämmelsenom

buggning fårsägs användas för förhindraatt även inomatt ett ramen
för kriminell organisation enligt § 278 StGB begången elleren a
planerad straffbar handling.

Optisk övervakning kan dessutom användas i ytterligare situatio-
där villkoren för användningen inte likaär När detstränga. gällerner,

övervakning enligt § 149 d andra stycket 1 utgick underman
lagstiftningsarbetet från allmänheten medvetenatt är offentligaattom
platser redan i dag övervakadeär och allmänheten har sittatt anpassat

därefter.beteende Med straffbar handling vilken handlingavses som
helst. Bestämmelsen i § 149 d andra stycket 2 har tillkommit
huvudsakligen med tanke på stölder, i militärbarack där mångat.ex en
vistas, stölder i omklädningsrum,ett Det sig alltsårörm.m. om
situationer där den disponerar lokalenöver har intressesom ett attav
stölderna klaras upp.

Kravet pä proportionalitet i § 149 d tredje stycket innebär att en
ansökan kan avslås allaäven övriga förutsättningar uppfyllda.ärom

Domstolens beslut tillstånd in i bostadatt tränga innebärattge en
polisen får bruka våld för sig in iatt bostaden och vidta åtgärderatt ta

för dölja utrustningen. Den lokalatt i vilken intrång får ske skall
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beslutet. frågai Det vilka åtgärder polisen fårär öppenanges en som
de väl befinner sig inne ividta den aktuella lokalen. Det har intenär
i lagstiftningen.reglerats Skulle polisen därvid vidta alltför ingripande

bliåtgärder kan det fråga skadeståndsskyldighet för det allmänna.om
Anledningen till Rättsskyddsombudet § 149 o endast skall ägnaatt

den övervakningsig sker med stöd § 149 d första stycketsom av
den den integritetskränkande.3 Det denär är ävenatt mestanses vara

övervakningen har varit den omdebatterade. har blandDetmestsom
rått deladepolitikerna meningar buggning och införandet ettom av

Rättsskyddsombud tvivlama. Alternativet tillövertygasättett attvar
låta Rättsskyddsombudet ha inflytande den särskilt integri-överettatt

tetskänsliga övervakningen införa s.k. buggningsfria Enattvar zoner.
villesådan lösning polisen absolut inte ha, eftersom det därvid kunde

alla känsliga i så fall skulle sådana platser.möten ägaattantas rum
ansökan tillstånd till exempelvis åtgärd enligt §En 149 dom en

alltsåförsta stycket 3 skall på handlingarna i domstolen,avgöras utan
Rättsskyddsombudet infinna sigförhandling. har ingen irätt att

plädera i lagstiftningsarbetet diskuteradesdomstolen och saken. Under
offentligtdanska modellen med ombud. Polisen ställde sigden ett

politikerhållavvisande till dylik ordning och inte heller fråndock en
önskemål lösning. Rättsskyddsombudet kanframfördes sådanom en

få på pågåendeemellertid överklaga beslut och slut över-ett en
hindrar heller Rättsskyddsombudet, han enligtvakning. §Inget näratt

erhåller på ansökningen tillståndandra stycket kopia till149 omo en
tvångsåtgärden, i skrift framför sina synpunkter till domstolen.

strikt skadeståndsansvar i § 149 gäller endastRegeln om p
förmögenhetsrättsliga skador. Ideella skador inte.ersätts

telefonövervakning finns det inga särskildadet gällerLiksom när
säkerhetstjånsten.förregler

ofta övervakning enligt d förstasvårt uppskatta hur § 149Det är att
åtgärdanvändas. resurskrävande och3 kommer Detstycket äratt en

dussin falltroligt den kommer användas i högstdet är ettatt att per
ar.

Pejling

lagstiftningen optisk och akustiskinte under denPejling faller nya om
pejlingMöjligen kommerpersonövervakning med tekniska hjälpmedel.

föråldrade StPO. Skalldenlagregleras detnär görs översynatt en av
krävsplacera pejlingsutrustningeninbrott förfåpolisen göra att

lagstöd för åtgärden.tveklöst
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5.6.4 Bundesministerium für Inneres

Vid besöket anordnades Bundesministerium für Inneressom av
diskuterades huvudsakligen praktiska frågor kring buggning m.fl.
tvångsmedel. Utredningen sammanträffade med företrädare för
Kriminalpolizeilicher Dienst, Abteilung II/8, Zentralstelle für die
Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Suchgiftskriminalität
Centralenheten för bekämpande den organiserade brottslighetenav
och narkotikabrottsligheten. Enligt vad berättades densom synes

Österrike.organiserade brottsligheten betydande omfattning ivara av
Vid besöket framkom bl.a. följande.

Telefonövervalming

Telefonövervakningen mycketär betydelse och har värde.storav stort
Inte sällan har enheten 20 telefonövervakningar i gång samtidigt. Ett
problem i principär allt material måsteatt Telefon-översättas.
övervakning inget universalmedelär den mycket värdefullmen ger
information och viktigtär medel i kampen den organiseradeett mot
brottsligheten. De kriminella visserligen försiktiga,är eftersom de vet

polisen kan lyssna. På något måsteatt de likväl kommunicera.sätt Det
ofta minst lika viktigtär få reda på har talat medatt vem som vem.

Kryptering har hittills inte förekommit.

Optisk akustiskoch personövervakning med tekniska hjälpmedel

Polisen har velat ha buggning ända sedan år 1992. Buggning kommer
bli mycket viktigt hjälpmedel för bekämpaatt ett den organiseradeatt

brottsligheten. Förutom bidra vid utredningatt redan begångnaav
brott kan buggningen skulle ha starktanta att preventiv effekt,man en
eftersom de kriminella skulle medvetna det fanns riskattvara om en
för polisen kunde lyssna. Som exempelatt nämndes följande. Vid två
tillfällen hittills under år 1997 polisenhar i USA kontaktat österrikisk
polis och meddelat två mafñaledare från olika delaratt USA påärav

Österriketill ochväg de kommer träffas hotell H klockanatt K.att. Eftersom österrikisk polis i dag saknar möjlighet bugga kundeatt man
endast konstatera de båda träffades det aktuella hotelletatt vid den

Österrikeangivna tidpunkten och de timmar lämnadeatt ett par senare
för sig. Det troligtär dessa båda mafñaledare har haft viktigaattvar

Österrikekriminella angelägenheter avhandla och de valtatt att som
mötesplats eftersom buggning där förbjuden.är I fall hade detannat
varit enklare för de båda träffas i USA.att
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viktigt ha klart för sigDet buggningen inte kommerär att att att
problemen med den organiserade brottsligheten.lösa Den emellertidär

hjälpmedel förviktigt skaffa fram information, framför alltattett om
brottslighetens organisation och dess struktur. Man kan de olikase

älpmedlen slags mosaik. Alla bitarna behövs för resultatetattsom en
skall bli lyckat.

avlyssningsobjektIntressanta skulle vissa villor, ägsstoravara som
starkt misstänkta organiseradför sigär ägnaattpersoner somav

kriminalitet. Bekymret emellertid dessa villor befästa fortär äratt som
och utrustade med den tekniken.senaste

avlyssningsutrustningen skall placeras blir beroendeVar av
i fallet.omständigheterna det enskilda Det blir fråga kreativitet.en om

sigkan tänka utrustningen placeras i väggkontakt, iMan att t.ex. en
eller i tidenbelysningen möblerna. När så medger det tänkbartär att

införskaffa exakt likadan lampa finns i det skallen som rum som
den vid tillfälle byta lamporna. Vidavlyssnas, samt utpreparera

avlyssning hotellrum blir det fråga vilket förtroende polisenettav om
för hotellpersonalen.har

praktiken inte utifrån med hjälpi möjligt avlyssnaDet är att ett rum
mikrofoner. finns dock viss teoretisk möjlighetriktade Det attenav

med hjälp riktad fönsterrutan till detavlyssna laser motav rum som
avlyssnas. Laserstrålen känner vibrationerna i fönsterrutan.skall av

blir alltför dålig, laserstrålenLjudkvaliteten emellertid eftersom tar
andra vibrationer i luften på sin mellan fönsterrutan ochvägävenupp

finns gardinerResultatet beroende detenheten. är även tungaav om
och hur många finns i fönstret. Förvid fönstret glasrutor attav som

ljudkvalitet nödvändigt mikrofonen inne ifå bra det placeraär atten
det aktuella rummet.

Pejling

användasanvänds huvudsakligen vid narkotikabrott kanPejling men
och bidragsfusk EU.vid andra smugglingsbrott vid röräven t.ex. som

inte tillåtet in i fordon för placerai dagDet trängaär attatt ett
önskemålpejlingsutrustning. Polisen har hittills inte framfört attom

pejling.lagreglera
vid någotPejlingsutrustningen placeras oftast under fordon. Inteett

människa i handväska.utrustningen fästs ellertillfälle har en en
medpejlingsutrustning i väskadock tänka sig placeraMan kan att en

utpressningsärende.i kidnappnings- ellerettt.ex.pengar,
förhållandevisanvänds i dagpejlingsutrustningDen är stor.som

eller tvålänken. räckerbatteriet den DetDet ärär svagaste ensom
fordonetssändningsavstånd, Kanberoende på väder,dagar m.m.
Räckvid-mycket bättre.användas skulle detströmkälla avsevärtvara
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den 100är till eller två kilometer.meter Detca beroendeupp ären
topograñn. Ny och mindre pejlingsutrustningavsevärtav f.n.är under

utveckling. Det förmodligenär inte lagligt avlägsna fordon,att ett
ställa likadant fordon på dessett plats, det avlägsnadepreparera
fordonet med pejlingsutrustning och sedan ställa tillbaks det.

Dolda kroppsmikrofoner m.m.

Dolda kroppsmikrofoner används sällan och då huvudsakligen ettsom
skydd och inte för skaffa bevisning.att

5.7 Pågående arbete hemlig teleavlyssningom

inom EUm.m.

År 1995 inrättades inom EU arbetsgrupp för behandla fråganatten
effektivisering det internationella samarbetet internationellom av

rättshjälp i brottmål. Arbetsgruppen behandlar flertal frågorett
däribland frågor hemlig avlyssning telekommunikation. Arbetetom av
syftar till åstadkomma konventionatt kompletterar 1959 årsen som
Europakonvention inbördes rättshjälp i brottmål. Enligt den s.k.om
Högnivâgruppens Aktionsplan organiserad brottslighet skallmot en
konvention klar till halvårsskiftet 1998. Därefter skall arbets-vara

påbörja behandligen tilläggsprotokoll där de frågorgruppen ettav som
inte harännu slutbehandlat skall regleras. Bestämmelsergruppen om

avlyssning telekommunikation kommer troligenav med iatt tas
konventionen.

I arbetsgruppen behandlas frågor hemlig teleavlyssning medom
avseende på såväl fast markbunden telefoni mobiltelefoni ochsom
satellitbaserade telekommunikationer. En särskilt viktig fråga vadär

skall gälla den misstänktenär förflyttar sig mellan olikasom länder.
Utgångspunkten i arbetet denär där denatt stat skallperson som
avlyssnas befinner sig har det huvudsakliga för dennaansvaret att

rättigheter respekteras.persons
Avlyssning telekommunikationer behandlas ävenav av en annan

rådsarbetsgrupp arbetsgruppen för polissamarbete.
kanDet vidare nämnas ministerrådet inom EUatt har antagit en

resolution hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakningom
9529/95 ENFOPOL 90. Resolutionen, har behandlats isom prop.
1995/96: 180, hänvisar till upprättad kravspecifikation för verkstäl-en
lighet tvängsmedlen på teleomrâdet. Syftet bl.a. deär angivnaav att
kraven skall beaktas i det nationella lagstiftningsarbetet.

SOU9 l998:46
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6 Teknisk för buggning ochapparatur
andra hjälpmedel för sådan

avlyssning

l Inledning

Den tekniska utvecklingen inom främst elektronikens område erbjuder
rad möjligheter utföra buggning mångaattnumera elleren mer

mindre komplicerade I detsätt. följande redovisas vad tidigare
utredningar skrivit detta också nuläge och utvecklingstenden-om men
ser.

teknikerDe och hjälpmedel berörs i det följande kan i mångasom
fall också användas vid teleavlyssning. Det dock inte särskilt ianges
det följande.

6.2 Tidigare utredningar

Ett antal tidigare utredningar har utförligt redovisat den teknikmera
för avlyssning fanns tillgänglig vid utredningstillfället ochsom
diskuterat den tänkbara utvecklingen inom området.

Det främst Integritetsskyddskommittén,är Tvångsmedelskommittén
SÄPO-kommitténoch behandlat sådana frågor. Integritetsskydds-som

kommittén redovisade sina synpunkter i betänkandet Skydd mot av-
lyssning SOU 1970:47, Tvångsmedelskommittén i betänkandet

SÄPO-kommitténHemlig avlyssning Ds Ju 1981:22 och im.m.
betänkandet Säkerhetspolisens arbetsmetoder, personalkontroll och
meddelarfrihet SOU 1990:51.

detI följande berörs dessa synpunkter.

6.2.1 Integritetsskyddskommittén

Integritetsskyddskommittén tekniska frågor i kapitel 2 itog sittupp
betänkande. I avsnitt 2.2 Den akustiska Konstruktion ochapparaturen.
verkningssätt s. 23 har Integritetsskyddskommittén gått in på vissa
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avlyssningtekniken förtekniska frågor det gällergrundläggande när
bl.a. följande.och anfört

består olikaoch ljudöverföringför ljudupptagningApparatur av
följande schematiskaprincip enligtoch fungerar ikomponenter

uttryckt, ljudvågoreller,beskrivning. Ljud rättareupptas av
elektriskdåmikrofon. denna alstraspåverkar I strömsvagenen

Spänningenljudvågorna.frekvenser berorspänning,eller avvars
enligt olikamikrofonen. Detta kan skefrånskall tretransporteras
förbunden medmikrofonenförsta kanhuvudmetoder. detFör vara

energi.till högfrekventomvandlar spänningenradiosändare, somen
det andrafrån sändaren. Förform radiovågorstrålar iDenna utav

anord-bandspelare ellermedmikrofonen förbindaskan annanen
kommer frånspänningden elektriskaregistreringning för somav

det tredje kanljudvågorna. Förmikrofonen och motsom svarar
tråd.från mikrofonenspänningdenna transporteras per

elektriskaförvandlar denvidare komponenterbehövsDet som
deuppfattbara ljudvågor. Itillbaka tillspänningen transport-tre

Radiovågor fångasföljandeangivet,sker detta, kort sätt.fallen
fullgör denhögtalaremed hjälpradiomottagare av ensomav

med anordningförseddaBandspelare i regeluppgiften.beskrivna är
andra fall kanhögtalare.och har då Ibandetuppspelningför av

skett påregistreringenbandspelare. Hartill sådanflyttasbandet en
motsvarande Omåtergivningenpå sker sätt.band,sätt änannat

tråden ledamikrofonen tråd, kanfrånspänningen transporteras per
högtalarehörtelefon, liksomhögtalare ellertill ensomenen

ljudvågor.spänningen tillförvandlar

Mikrofoner

mikrofoner 24s.skiljer påIntegritetsskyddskommittén tre typer av
dekräversin funktionför ärmikrofonerfinns attf.. Det som

utgår.ljudvågorna Devarifrånljudkälladenplacerade i närheten av
mikrofoner. Enför närverkandeIntegritetsskyddskommitténkallas av

andra slagpåverkaskontaktmikrofoner. Des.k.är avtyp avannan
förmår fångamikrofonertredje slagetljudvågor. Detvibrationer attän

kallar demKommitténljudkällor.belägnafrån avlägsetljudvågor
fjärrmikrofoner.mikrofoner elleravståndsverkande

står imikrofonIntegritetsskyddskommittén krävsEnligt att en
skallför denförstärkareoch medströrnkällamedförbindelse attenen

harFörstärkarenljudåtergivning.godbidra tillpåkunna sättavsett en
effektentotaladenspärmingseffekten, antingenhöjauppgifttill att

denlevereraStrömkällan skallvissa frekvenser.inomeffekteneller
spänningenelektriskaförstärkningen. Denåtgår förenergi somsom
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ljudvågorna skall från mikrofonen.mot Undertransporterassvarar
uppkommer energiförluster. Energin från strömkällantransporten

tjänar också till motverka dessa förluster. Strömkällan kanatt ettvara
batteri. Det vanliga elnätet eller telefonnätet kan också användas som

för mikrofoner.strömkälla Såväl förstärkaren strömkällan ärsom
placerade utanför den egentliga mikrofonen.

Integritetsskyddskommittén framhöll närverkande mikrofoner kanatt
småmycket deras funktionsduglighet försämras iutan attvara

jämförelse med något mikrofoner. Den minstastörre storleken angav
kommittén till någon kubikcentimeter. Vanligen måste mikrofonen
förses med hölje. Dess storlek ökar därigenom. Höljet kan tjäna tillett

mikrofonen från påverkanutestänga ljudvågor frånatt änav mer en
ljudkälla. I sådant fall har mikrofonen god riktverkan. Mikrofonens
riktningskarakteristik beror sålunda bl.a. höljets utformning.av

härifrånBortsett kan höljet utformas i åtskilliga varianter och tjäna till
mikrofonen.dölja Enligt kommittén förekom bl.a. mikrofoner,att vars

höljen utformas manschettknappar, och cigarett-som reservoarpennor
tändare.

Integritetsskyddskommittén framhöll vidare kontaktmikrofoneratt
påverkas vibrationer luften fungerar mellanhand. Somutan attav som
exempel på kontaktmikrofoner nämnde kommittén de mikrofoner som
används till elektriska gitarrer. Kommittén påpekade också s.k.att
spikrnikrofoner salufördes i USA. Dessa består spik, kanav en som
drivas in i sålundaoch kommer vibrera i taktvägg med väggensatten
vibrationer, och vid spiken fästad kontaktmikrofon. Kontakt-en
mikrofoner kan vidare in i hus,väggarna närmonteras ett t.ex.
huset byggs.

När det gäller avståndsverkande mikrofoner framhöll kommittén att
fångade förmår särskilt frånmycket de ljudkälla utgåendeav en

ljudvågorna eller i särskilt hög grad ljudvågor från andrautestänga än
bestämd ljudkälla. Dessa mikrofoner har alltså godextremten

riktverkan. Från ljudkälla sänds ljudvågor strålformigt. längreJuuten
bort från ljudkällan mikrofon placerad desto måsteär störresom en
den för tillräckligt mycket ljudvågorna skall kommaatt attvara av
påverka mikrofonen. Genom vanlig mikrofon placeras i mittenatt en

konkav reflektor kan uppnå ljudvågor någonstansattav en man som
träffar reflektorn reflekteras till mikrofonen. Med hjälp förstärkareav
och andra metoder kan sålunda mikrofon med parabolisk reflektoren

frånåterge ljud avlägsen ljudkälla. S.k. ljudkikare andra slagären av
avståndsverkande mikrofoner. Två finns. Iden rörmikrofo-typer ena,

används i stället för reflektorparabolisk knippe olika långaettnen, en
parallella sinsemellan avstämda förrör varierandeär tonersom av
svängningstal. I den andra, linjemikrofonen, används bara rörett men

fleradet har i gengäld öppningar i sidan. Avståndsverkande mikrofo-
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enligt kommittén under förhållanden återge ljudkan gynnsammaner
ljudkälla belägen på avstånd 100från är änett metersom meren av

reflektorns diameter respektive längdmikrofonen,från rörens ärom
ungefär meter.en

Radiosändare

Integritetsskyddskommittén radiosändares. 25 f. fanns detEnligt av
kommittén uppehöll sig främst vidmycket antalstort typerett men

för ljud och alldeles särskilt de mycket småradiosändare sändning av
utomlands kommit till användning för doldradiosändare som av-

kommittén radiosändarelyssning, s.k. bugs. Enligt består sådana av
strömkälla,behövs mikrofon,flera komponenter. Det antennenen en

radiosändaren, består transistorer, kondensatorersjälvasamt som av
motstånd.och

ochKommittén framhöll bl.a. transistorer, kondensatoreratt
framställas integrerad krets. Dettamotstånd kan enhet, s.k.som en en

hjälp den tunnñlrnstekniken. innebärske med s.k. Dennakan bl.a. av
motstånden gjuts film-transistorerna, kondensatorerna ochatt som

varandra. tack dessa metoder kan radiosän-hinnor ovanpå Bl.a. vare
Miniatyriseringen så långtmycket små. hardare göras gott att man

mikrofo-i huvudsakvad kräverkan ärsäga utomutrymmeatt som -
strömkällan.nen -

kommittén strömkällan i regel batteri. Batterierna harEnligt är ett
så mycket i storlek radiosändarens övriga komponen-minskatinte som

för radiosändarens räckvidd ochBatteriets storlek har betydelseter.
gälla,brukstid. Enligt kommittén kan generelltför dess sägas att

mindre blir sändarens räckvidd ochbatteri används destoklenare som
brukstid.

radiosändarensIntegritetsskyddskommittén påpekade också att
batteriet. Terrängför-på andra faktorerräckvidd beror änäven

hindrar radiovågorna. Avspelar roll. hushållandena T.ex. stor
längdradiosändarens bör habetydelse vidare Dennaär antenn. en av

radiosändaren avseddfjärdedel den våglängdomkring ärsomaven
avlyssningsändamål kanradiosändare används tillför. För tresom

kommittén krävs detrimlig våglängd. Enligtmeter anses vara en
omkringlängd 75för bästa resultat meddärför antenn cm.en en av

minskar sändarens räckvidd.Annars
eller, korrekt uttryckt,kommittén kunde radiosändarensEnligt mer

reläsystem används.räckvidd ökasradiosändningens att ettgenom
inomradiovågorradiosändarensinnebärDetta mottasatt enav

sänds vidareoch därifrånräckvidd placerad radiomottagaresändarens
förbundenradiosändare,med hjälp ärmottagarensomav en annan

med.
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Kommittén framhöll vidare radiosändarens brukstid främstatt är
beroende den strömkälla, radiosändarenström omvandlar tillav vars
högfrekvent energi. Används batteri strömkälla, radiosän-ett ärsom
darens brukstid begränsad till batteriets livslängd. Livslängden kan
väsentligt förlängas radiosändaren får i funktion baraattgenom vara

behov därav föreligger.när Av praktisk betydelse därförärstor att
möjligheter finns automatiskt eller efter signaler på avståndatt sätta
igång eller radiosändaren. Tvåstänga metoder öka radiosända-attav

brukstid berördes kommittén.rens av
Den metoden innebär relä särskild transistoratt ettena en- -

kopplas till radiosändaren. Reläet har till uppgift sluta sändarensatt
strömkrets, sändaren skallnär i gång. Reläet fungerarsättas på detta

tillräckligsätt, när ström styrka når reläet. inträffarDetta närav
radiosändarens mikrofon tillräckligt påverkas ljudvågor. Metodenav
innebär sålunda, radiosändaren automatiskt, samtalatt ellernärstartas
andra ljud tillräcklig styrka förekommer i närheten,av samt att
radiosändaren automatiskt slutar sända, mikrofonen inte längrenäratt
påverkas ljudvågor. Denna metod medför inte radiosändarensattav
format behöver ökas.

Enligt kommittén skiljer sig den andra metoden från den redan
beskrivna på det reläet intesättet påverkas via radiosändarensatt
mikrofon radiosignal utifrån. Detta kräver reläetutan system attav en

förbundet med radiomottagare.är När radiosignal påsänds denen en
frekvens inställd på, påverkasär reläet, radiosända-mottagarensom

strömkrets sluts och sändaren börjar fungera. På motsvarande sättrens
kan radiosändaren Metoden förutsätterstängas radiomottagarenattav.

i funktion så den kanär radiosignalen. Föratt ta emot att mottagaren
skall i funktion krävs batteri. Trots detta ökar metodenettvara
radiosändarens brukstid, eftersom radiomottagare förbrukar avsevärt
mindre energi radiosändare. Batteriets livslängdän blir sålunda längre

radiosändaren hela tidenän får i funktion. Hela anordningensom vara
format blir någonstörre än radiomottagare inte behövs.om

Integritetsskyddskommittén tillade liksom för mikrofoner,att,
behöver inte heller strömkällan för radiosändare batteri.ettvara
Radiosändaren iblandkan kopplas in det vanliga elnätet eller på
telefonnätet därifrånoch erhålla erforderlig energi. I sådana fall be-

radiosändarens brukstidgränsas inte strömkällan.av

Trådsändare

I sin enklaste form består trådsändare mikrofon, strömkälla, trådav
och hörtelefon eller högtalare. Kommittén 26 gicks. inte innärmare
på olika slag trådsändare uppehöll sig vid trådsändareutanav som
använder det vanliga elnätet tråd eller bärvåg. Dessa sändaresom
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radiosändare, därför särskild tråddragningerinrar elleratt annatom
anbringande ledare inte behövs. räckerDet med själva sändarenattav

givetvis, anbringas.och, Denna trådsändare erinrarmottagaren typ av
radiosändare också på det sändningen kan komma nåsättet att attom

flertal eftersom sändningen går elnätet.övermottagare, utett
Kommittén beskrev trådsändare utnyttjar elnätet anfördeochsom

följande.bl.a.

Sändaren ansluts till elnätet. Detta kan enkelt sändarengöras när är
försedd med stickkontakt. också möjligtDet sändarenär att

in i befintliga kontakter. När ljud förekommer i närhetenmonteras
sändaren omvandlas ljudvågorna via sändarens mikrofon på sättav

förut beskrivits till elektriska signaler. Dessa moduleras för attsom
till elnätets spänning och via elnätet tilltransporteraspassa en

likaledes ansluten till elnätet. Iär mottagarenmottagare, som
demoduleras signalerna och omvandlas till uppfattbara ljudvågor.
Sändningens räckvidd begränsas signalerna dämpas relativtattav

särskilt de jordkabel. varje fallsnabbt, I ärom passerar en
till vederbörande transformatorstationsräckvidden begränsad

batteri. fungerarområde. trådsändare behöver inte ElnätetDessa
inte bara ledare också strömkälla.utansom som

slag trådsändare vanligen förekommandeEtt deärannat av
snabbtelefonerna. i regel försedda med anordningDessa är en som

kontakt har etablerats med snabbtelefon. Dennavisar när en annan
anordning kan emellertid kopplas ifrån.

Mottagningsapparatur

måste inställdKommittén framhöll bl.a. s. 28 att mottagareen vara
därför betydelsefrekvens sändaren sänder på. Detpå den ärsom av

bugs i regel avsedda sända på de frekven-konstatera s.k. äratt attatt
rundradiomottagningkan vanliga, för avseddamottasser som av

frekvensomfång vidare ökasEn kanmottagares attmottagare. genom
särskilda, i handeln förekommande tillsatser, s.k. konverters, an-
bringas. exklusiva radiosändare kan därför användasMer utan att

anskaffas.alltför kostsam mottagareutrustning behöver
också bandspelare i regel bestårKommittén konstaterade att av en

uppspelningsanordning ochmikrofon, själva inspelningsanordningen,
inte barahögtalare. Bandspelare kan därför användas mottagaresom

finns kraftigtockså för fånga ljudvågor. Enligt kommitténattutan
teknikenminiatyriserade bandspelare, tystgående, ochär görsomsom

förekommermöjligt automatiskt radiosändare samtaldet näratt starta
tillämpas också beträffande bandspelare.i närheten, kan
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Laser

Integritetsskyddskommittén diskuterade möjligheternaäven användaatt
laserteknik för avlyssning. I avsnittet 2.3 Den optiska be-apparaturen
handlade utredningen denna fråga s. 29 f..

Enligt kommittén laser strålningskälla,är strålar är nästanen vars
enfasiga.parallella och Lasern kan moduleras elektrisk ellerströmav

spänning, varigenom laserstrålarnas ljusstyrka kommer variera iatt
takt med spänningsvariationerna. Om dessa spänningsvariationer

ljudvågor, kan därför lasern fungera anordning förmotsvarar som en
överföring ljud.av

åstadkommaEtt laserstrålars ljusstyrkasätt varierar i taktatt att
med ljudvågor enligt kommittén förbindaär lasern medatt en
mikrofon, påverkas ljudvågorna. I sådant fall kan laserstrålar-som av

jämföras med radiovågor och lasern med radiosändare.na
Laserstrålarnas ljusstyrka kan enligt kommittén komma varieraatt

i takt med ljudvågor också till följd de reflekteras frånatt ettav
föremål, ljudvågor bringats vibrera. Som exempel påattsom av
föremål kan komma i vibration de träffas ljudvågornärsom av

kommittén fönsterrutor. Ettnärrmer exempel bit uppspändärannat en
folie. Såväl fönsterruta bit folie kan således fungera etten som en som

mikrofon. dessa situationerslags I själva lasern placerad på avståndär
från det vibrerande föremålet. Laserstrålarna kan i samtliga fall fångas
i mottagaroptik och via fåden påverka elektrisk Dennasström.en en
spänningsvariationer kommer laserstrålarnas variationer,att motsvara

ljudvågorna.dvs. Via hörtelefon, högtalare, bandspelare ellermot
radiosändare kan de elektriska spänningsvariationerna omvandlas till
uppfattbara ljudvågor. När lasern förbunden med mikrofon,är en-
kan laserstrålarna förhållandevis lätt riktas så träffardeatt mottagarop-
tiken. laserstrålarna reflekterasNär från fönsterruta, folie elleren

vibrerande föremål, måste mottagaroptikens placering iannat
förhållande till lasern bestämmas med hänsyn till den vinkel som
strålarna träffar det vibrerande föremålet Till följd laserstrålarnasav
ringa spridning kan det enligt kommittén svårt i praktikenattvara
placera mottagaroptiken så den förmår fånga laserstrålarna. Detatt
kan dock tänkas det vibrerande föremålet kan förses medatt en
särskild lins och därigenom åstadkommaskan strålarnaatt att
reflekteras tillbaka till lasern. Mottagaroptiken kan i så fall placeras
intill lasern.

fim1s enligt kommitténLaser flera olika En gallium-årtyper. typav
arsenidlaser. Denna sänder infraröda, osynliga strålar. Ungefär samma

haregenskaper galliumarseniddiod, halvledare inte laser.ären som
Gaslaser olika slag sänder vanligt, synligt ljus.av
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framhöll erforderliga bestårKommittén den optikatt mottagaren av
laserstrålarna förvandlingfånga in och detektor förför att av

ljusstyrkevariationerna till elektrisk energi.
redovisade metoder för ljudöverföringKommittén underströk viaatt

fullt utprovade och dess praktiskainte kundelaser attanses an-
därför oviss.vändbarhet var

Tvångsmedelskommittén6.2.2

Tvångsmedels-Hemlig avlyssning hänvisadebetänkandeI sitt m.m.
betänkande.Integritetsskyddskommitténs Tvångs-kommittén till
sändare kundemedelskommittén tillade dock bl.a. 33s. görasatt

beskrivit. gälldeIntegritetsskyddskommmittén Det dockmindre vadän
batterier till sändare.inte

transistorbatteriTvångsmedelskommittén vanligt 9 VEnligt ettvar
sändare. kunde direktgånger så Sändarenoftast sättasstorttre som en

sådant batteri. Enligt kommittén fannsbatteriklämmorna till ett
3 medmikrofoner med storlek endast 5 6dynamiska x mm enen av x

god. Mikrofonerbedömdes mycketoch kvalitetkänslighet som som
halvledarteknik kunde enligt kommitténitillverkade göras ännu

mindre.
vidare följande 34.Tvångsmedelskommittén anförde bl.a. s.

sändaresändares räckvidd kanBeträffande nämnas, att svagenen
med information till "relästa-lokal sända signalerfrån kan enen

i sin vidarebefordrarsignalen och sedanfångartion" turuppsom
därför intefrekvens. Maneffekt ochmed högre ärden en annan

god mottagningsignal förberoende den sändarenshelt svagareav
emellertid nackdelenmedför deninformationen. Detta att enav

reläsändaren, enklare upptäckastark signal,sändare med är attsom
spåras.därför lättare kanräckvidd ochdå den har större

kansändare ochresultat utvecklingenEtt är mottagareattannat av
och sändareuppnå frekvensstabilitetförkristallstyras större attatt

varandra och därför intedirekt tillkanoch mottagare anpassas
störande radiovågor.sändare ellerså mycket andrapåverkas av

och därför"smalare" frekvenserKristallstyrda sändare har även
sändare.spåra sådankänsligare utrustning förfordras att enen

s.k. dubbel-framställts sändare medtidVidare har under senare
pådetekterasvilkas signaler inte kanmodulation, emottas en--

signaler fordrasdessradiomottagare. Förvanlig att ta emot en
sådana utrustningarFördelarna medspecialbyggd är attmottagare.

intesvepninganträffa dem vid s.k.svårtdet är attytterst manom
ändamålet.konstruerad förspecielltutrustninghar ärsom



SOU 1998:46 Teknisk för buggning. 267apparatur ..

Numera finns också s.k. svepande sändare vilkas bärvåg sveper
fram och åter i frekvens. Svepet går så fort för hand medatt man

vanlig inte kan följa med. Däremotmottagare kanen mottagare,en
byggts enbart för detta ändamål, automatiskt följa medsom svepet

och detektera bärvågen.

SÄPO-kommittén6.2.3

SÄPO-kommittén behandlade antal frågor teknikett vid hemligom
avlyssning i sitt slutbetänkande. Liksom Tvångsmedelskommittén

SÄPO-kommitténhänvisade i tekniska frågor i första hand till
Integritetsskyddskommittén och dess utförliga beskrivningar olikaav

SÄPO-kommitténtekniker. dock vissa frågor och anfördetog upp
bl.a. följande s. 112 f..

Även mikrofoner kan mycket små de minsta blott någravara
millimeter i diameter. Vanligen måste de dock förses med höljeett

ökar storleken något. Höljet kan ha till syfte mikrofonensom att ge
bättre riktverkan avskärma den från ovidkommandeatten genom

ljudkällor. En uppgift kan dölja mikrofonen. Detattannan vara
förekommer höljen till mikrofoner utformasatt t.ex.som man-
schettknappar, och cigarettändare.reservoarpennor

En enkel form avlyssningsutrustning kan bestå litenav av en
mikrofon med sladd förbunden medär mindre bandspela-som en en

Sådan utrustning används i dag i polisspaningarre. attgenom en
polisman bär den på sig vid samtal med exempelvis misstänkten

Samma utrustning kan användas också för avlyssnaperson. att
samtal polismannen inte själv deltar i något därför ärsom som
otillåtet. För avlyssning angränsande kan föra inettav rum man
mikrofonen värmeledningskanal eller ventilationstrummagenom en
eller liknande så mikrofonen får position varifrånatt ljud kanen
uppfångas. Vanligen kräver detta ingen åverkan delän attannan en

måste avlägsnas för röja för mikrofonsladden.puts väg Enatt mer
ingripande metod borraär litet hål såatt väggenett attgenom
mikrofonen kan skjutas in till läge innanför i detett strax tapeten

skall avlyssnas. En metod placera mikrofonenärrum som attannan
någonstans inne i det där avlyssningen skall Ettägarum rum.
problem med sådan metod mikrofonen då oftaär inteatten genom

sladd kan direkt förbunden med bandspelaret.ex.en vara utanen
överföringen i stället måste ske via radiosändare.att en

form buggningEn användaär telefon finns i denattav en som
lokal skall avlyssnas. Fördelen med denna metod ärsom att
kraftförsörjningen kan ske med elektricitet från telenätet och att
telenätet kan användas för vidarebefordra den avlyssnade in-att
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formationen. Den sofistikerade formen sådan telefon-mest av
buggning använda s.k infinity bug. sådan bug bestårär Enatt en av

litet kretskortmycket in i telefonen. Buggen kanett monterassom
aktiveras olika bl.a. den telefon användssätt, attgenom som
rings Trots den avlyssnade telefonens telefonlur läggs påattupp.

påringningen fortsätterefter dess mikrofon fånga ljud iatt upp
Mikrofonen sedan aktiverad ända till dess telefonlurenärrummet.

SÄPOlyfts i något fall sigAtt sådan telefon-använtnytt.upp av
buggning framgår den förundersökning missstänkt olovligav om
avlyssning nyligen har avslutats.som

särskild fonn avlyssningsanordningar fjärrverkandeEn ärav
mikrofoner riktrnikrofoner eller s.k. superöron. En sådan

möjliggörmikrofon upptagning ljud inom snävt avgränsatettav
påområde relativt långt avstånd. finns ocksåDet utrustningmen

vilken laserstråle kan riktas fönsterruta,från dåmoten en som
membran vidarebefordrar ljud ifungerar och viaett rummetsom

Efterstrålen. ha reflekterats fångas laserstrålenatt mot rutan upp
ljudet kan avläsas. deoch Med anordningar har nämnts ärsom nu

emellertid kvaliteten ljudåtergivningenpå ofta mindre god.
misstänker avlyssningsig för hemlig kanDen utsattsom vara

förhindrar förstavidta åtgärder eller försvårar avlyssningen. Isom
ljudupptagningsutrustningen lokaliseras och oskadliggörashand kan

,SÄPO har för sin verksamhet tekniskoch säkerhetsskyddande
utrustning möjliggör avslöja förekomsten dolda mikrofo-attsom av

liknande. försvåra hemlig avlyssningoch Ett sätt äratt attenner
åstadkomma störande sidoljud med frekvensomfångsamma som
samtal, radio eller TV påslagen samtidigtärattt.ex. genom en en

förs.samtaletsom

och användningFörekomst

SÄPO-kommitténMikrofoner mycket små sådana finns enligtäven- -
Även mycket småköpa i Sverige, bl.a. postorderföretag.att genom

sådanasaluförs på svenska marknaden liksombandspelare den
radiosändare.elektroniska komponenter behövs för konstrueraattsom

också visat sig går tillverkahar det med dessa komponenterDet att att
effektiva exempel på sådan kommittén har fåttbugs. Ett en som-

utgjordes med mikrofonbeskriven för sig liten radiosändareav en-
monterades i telefon. hjälp anordningMed dennaen av av-som

privatperson flera månader samtal från telefonenlyssnade sedan ien
hjälp vanlig radiomottagare.med av en

SÄPO-kommittén avlyssningsutrustningEnligt fanns inte komplett
överlåtelseSverige, framförallt beroende på förbudköpa i de motatt

radiosändare fanns i 1966:755.och införsel radiolagenav som
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6.3 Nuläge

utrustningarAllt mindre och strömsnålare6.3.1

nämnda utredningarna avläm-tekniska utvecklingen sedan deDen tre
utrustningama blir alltbetänkanden kännetecknasnade sina attav

mindre.
detkan endast millimeterstora ochMikrofonerna göras trotsnu ger

chip.ljudkvalitet. En sändare kan i dag enbartgod ettvaraen
Ävenförstärkare. högtalare kan liten.gällerDetsamma görasen en

inte längre svårtfrågan strömförbrukningDessutom är ettom
till det utvecklingen lett fram till utrustningarproblem. Skälet är att

såinte drar mycket ström.som
utrustningar med mikrofon sändare avseddaSmå och är attsom

telefon- eller elnät också vanliga.användas i är
Även beskrivitsalltjämt i grunden teknik hardet är somsammaom

förñnats och krymptstidigare utredningar, har utrustningen numeraav
möjligtsvårt visserligenmycket upptäcka den. Detså det ärär attatt

sänder i övrigtden i funktion denfinna den åräratt menom om --
sofistikeradeupptäcka den. Till bilden hör desvårtdet attatt mer

går i gång förstinte i ständig funktionutrustningama närär utan en
i slår på dem.flera utrustningeneller sensorer

tidigaretillkommit områden inte berörtshar vidareDet avsom
bl.a. satellitnavigationen i förening medutredningar. gällerDe annan

teknik.

och6.3.2 Sändare kan upptäckas även störas ut

med detektor. Eni bug sänder kan upptäckassändareEn enen som
manuell sökningsänder kan upptäckasinte endastsändare genomsom

utrustningamasvårare med framgång eftersomalltblir göraattsom
ofta i former tidigare.mindre och tillverkas andrablir allt än

effektiva i förhållandebilliga ändåfinns detektorerDet ärsom men
används påsändare i bugstill enkla bugs. Men experteravsom

dock svåra upptäcka.området är att
sändningarna. skall någramöjligheter dölja Härfinns mångaDet att

nänmas.
ellersändningsfrekvensanvänder ovanligSändaren i bugen en

kontinuerligt.Sändaren används intehoppande frekvenser.
radiostation har valts ochligger starkfrekvens ärEn närasom en

beteckningengår USA underuppfatta. Förfarandet idärför svår att
snuggling.
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Sändaren konverterar ljudet till digital form, lagrar det i denna form
och sänder det lagrats korta snabbsändningar. Det frågaärsom genom

s.k. burst. Sändning med sådan sändare svår uppfatta.ärom en atten
finnsDet flera olika sätt sändare istöra bug så denatt atten en

konversation sänds inte går uppfatta i Ett vanligtatt mottagare.som en
ökasätt volymen påär de TV- eller radioapparateratt kan finnassom

i Det finns dock det klararrummet. "sålla"mottagare trots attsom
fram det lyssnare söker. Det finns även kanmottagaresom en som

så den blockerar signaler kommer frånatt radio-programmeras som
och tv-stationer liksom andra signaler kan orsaka störningar.som

Helt allmänt kan konstateras bugs och här aktuellatt utrust-annan
ning kan mycket effektivgöras och ofta till låga kostnader.

6.3.3 Kräver användning bug resurserstoraen av en

För använda bug behövs ofta inteatt En bug iärstoraen resurser.
regel förhållandevis billig och tillförlitlig. Dessutom kan vanligen
radiomottagare ofta användas. I komplicerade fall där denmera som
skall avlyssnas kan medveten eller i varje fall kanantas antasvara om
misstänka buggning, krävs dyrare utrustning medger attsom mer
avancerade metoder används. I sådana fall kan det också krävas ett
omfattande rekognoseringsarbete, innan bug kan placeras uten en
lämplig plats. För lyssna vad buggats kan det krävas för-att av som
hållandevis insats buggningen skall under längre tid.stor görasom

Det därför svårt någraär genomsnittliga värden för behovetatt ange
investeringar i utrustningar. Det gäller behovet personellaävenav av

insatser. Helt allmänt kan dock särskilja fyra typfall.man
det förstaI fallet krävs endast enkla åtgärder. Det kan exempelvis
fråga buggning hotellrum, båthytter eller andravara utrymmenom av

i kända miljöer många har tillgång till. Det kan också frågasom vara
andra inte behöver ha tillgång till eftersomutrymmenom som man

buggningen kan frånske angränsande I dessa fall krävsett utrymme.
det inte någon kartläggning och förberedelsernärmare i övrigt. Den
utrustning krävs också billig.är Den personella insatsen blirsom
också mycket begränsad.

I det andra fallet krävs kartläggning och förberedelserandra innan
buggning kan påbörjas. Exempel på detta buggningär utrymmenav
i hyresfastigheter eller arbetsrum på arbetsplats. Här kan det bl.a.en
krävas kontakter med hyresvärd och arbetsledning. Skall buggning

under längre tid kangöras det vidare krävas kvalificerad utrust-mer
ning för minska risken för upptäckt. Den personella insatsen kanatt
därför bli betydligt i det första fallet.större än

I det tredje fallet det fråga bugga fleraär att utrymmen, storaom
lokaler eller där inte kan använda angränsandeett utrymme man rum
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tillträdeavlyssningen. Kartläggningen inte minst hur kan fåför man-
förberedelser omfattande. dessa falllokalen och övriga kan bli Itill -

sofistikerad utrustning i två första fallen och personal-krävs deänmer
blirinsatsen avsevärt större.

Exempel påfallet det fråga svär operation.det fjärdeI är enom en
alltidbuggning i fristående, larmad villa, därsådan är personeren

krävs ofta omfattande kartläggning hur deuppehåller sig. Det aven
förhållanden harbeter sig och andraberörda sompersonerna av

buggningsutrustning lämpligenför frågan och hurbetydelse om var
personella insatser förkankan placeras. Dessutom det krävas attstora

med kort varsel.utrustningen skall kunna placeras i villan

Satellitnavigation6. 3 .4

marknaden medår har utrustning kommitUnder ut varssenare
satellit-positioner med s.k.kan exakt bestämmahjälp man mera

fåtttill avlyssnanavigation. De har lett möjligheterna attatt en ny
bil,föremål, exempelvisUppgifter rörligtdimension. ett envar

föremåletsamtidigterhållas på enkeltbefinner sig kan sätt,ett av-som
lyssnas.

bilardessa möjligheter finns redan dyrareUtrustningar gersom
enligtsäkerhetsföretag i Sverige har vidarei USA. Ettsäljssom
delvisför sina värdetransportbilarsäkerhetssystemuppgift ett som

vidare enligtSatellitnavigation. SOS-centralerna kommerpåbygger
marknaden ierbjuda säkerhetssystem på denuppgift Öppnaettatt

integrerad medockså bygger på Satellitnavigation,Sverige annansom
flygplatsför-säkerhetsutrustning. nyligen har vidarekänd Helttidigare

införaArlanda flygplats den kommervaltningen vid attarmonserat att
fartfråga läge,där all trafik kan följas ivid flygplatsensysternett om

satellitnavigation.bygger bl.a.riktning.och Systemet
den svenska polisensammanhangdetta kanI nämnas testaratt

utrustning så de kanförse bilar medmöjligheterna stoppasattatt
bestårUtrustningenfjärravstängning bilarnas motorer. avavgenom

Över sändertändningslås. P3-nätetkopplas till bilsdator som enen
och bilenssignaler uppfattas datornpolisen stänger motoravsom av

ingårutveckling,undersekunder. Testetinom 30 ärsystemet, somav
syfte.brottsförebyggandeanvänds iprojekt där elektroniki större

Utvecklingstendenser6.4

möjlighetersannoliktutvecklingen kommertekniskaDen attatt ge nya
olikadagenstendensoch billigt avlyssna Enenkelt är attpersoner.

utvecklas. Deoch helttekniker alltmer integreras apparateratt nyanya
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utrustningarna med integrerad teknik beräknas leda till helt nya
tillämpningar eller helt rutiner och handlingssätt i morgondagensnya
samhälle. Utvecklingen kommer dock sannolikt i olika rikt-att
ningar. Vissa tendenser i utvecklingen under de årennärmaste kan

dock redan skönja.man nu

6.4.1 Allt mindre utrustningar och integrering

Den tidigare berörda miniatyriseringen kommer med all sannolikhet
fortsätta. Den tenderar hand i hand medatt utvecklingatt moten

integration. Med integration här utrustningarna kommerattmenas att
utvecklas med olika teknik i utrustning så de kan användasattsamma
för rad olika ändamål.en

Ett exempel på sådan utveckling användningär satellit-en av
navigatorer i bilar. I USA kan, tidigare berörts, sådana redansom nu
användas i dyrare standardbilar. Dessa bilar försedda med elek-är
troniska kartor, bl.a. används för utmärka bästa färdväg tillattsom
resmålet och den plats på vilken bilen befinner sig. Den senare
uppgiften kan användas för olika ändamål. Ett ändamål är att auto-
matiskt och elektroniskt bilen befinner sig. Det kanrapportera var
behövas i olika situationer, exempelvis vid olycksfall. En sådanett

kan betydelse för ambulans skall kunnarapport kommaattvara av
dröjsmål.utan

Några räknar med bilar i allmänhet kommer försesexperter att att
med elektronik uppgift bilen befinner sig, färdväg,som ger om var
radiokommunikation och mobiltelefoni. De teknikerna kansenare
också användas för bilen vid exempelvis olovligt brukande,att stanna
för avlyssna de finns i den förochatt sända med-attpersoner som
delanden till dem.

6.4.2 Mikrovågssändare

uppgiftEnligt har bugs hittills i regel byggts för sändning inom 88 -
flesta400 MHZ, de på eller FM-bandet. Polismyndigheternära i USA

lär vågländeranvända mellan 150 174 MHZ, militära myndigheter-
200mellan 300 MHZ. Det finns utrustningar föräven 45 50 MHZ.- -

Som tidigare berörts kan många de bugs arbetar på dessaav som
vågländer upptäckas under sändning med förhållandevis billiga
detektorer.

bilden hållerDen pi förändras tillkomsten s.k.attnu genom av
mikrovâgssändare arbetar 10,525 GHZ pi det s.k. radar-runtsom -
bandet. Mikrovågssändare används redan pi sina håll myndigheterav
och säkerhetsföretag. del sådanaEn sändare finns redan tillgängliga
på den marknaden iöppna USA.
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Det svårt avlyssnaär mikrovågssändningaratt med dagens detekto-
Än svårare detär avlyssningen sänds med korta snabbsänd-rer. om

ningar eller s.k. spektra-sändning teknik underärgenom en som-
utveckling. Med spektra-sändning inte sändning med hoppandeavses
frekvenser sändning det registrerasutan flera frekvenseröverav som
samtidigt. För kunna avlyssna vad registreratsatt måste mottaga-som

kunna hand vad sänds de olikata frekvensernaöver ochren om som
sammanställa det innan hörbara och förståeliga uppgifter kan erhållas.

6.4.3 Nya elnät

Telefontrañk kan i dag genomföras med användning de storaav
elenergiföretagens starkströmsledningar med spänningar på hundratu-
sentals volt. Många sådana företag använder dem redan för sin egen
telefontrañk inom företaget. Ledningarna används inte utom-av
stående.

Starkströmsledningar i hus för bostäder, kontor och industrier kan
också byggas med liknande teknik. I stället för installeranu en att

manöverledningar för taklarnpor, andra ljuspunkter och elektriska
slag utrustningarnamanövrerasapparater üårrkon-annatav genom en

troll. Detta byggasätt starkströmsledningama beräknasatt relativt
snabbt vinna insteg på marknaden. Nya möjligheter avlyssnaatt
bostäder och andra tillkommer. denI mån mikrofonerutrymmen och
högtalare ansluts till sådana radio och TV-apparatersystem t.ex.- - -
kan det i vissa fall bli möjligt avlyssna vad i elleratt sägs ettsom rum

lägenhet någon bug installeras. Avlyssningenutan att kan dock inteen
ske hela ledningsnätet den begränsas till den del detutangenom av

ligger inom "transfonnatorområde".som samma

6.4.4 IT-utvecklingen går snabbt i vilken riktningmen

Den sannolika utvecklingen på några IT-omräden intresse förav
utredningen har berörts i det föregående. börDet dock betonas vadatt
där endast glimtarär trolig utveckling inomsagts samhället. Attav en

helhetsbild utvecklingen inom IT-området i frågorge en av som
utredningen har behandla inte möjligt.äratt
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Synpunkter7 från brottsutredande
myndigheter m.fl.

Inledningl

För inhämta synpunkter de tvångsmedel utrednings-att m.m. som
omfattar besökteuppdraget företrädare för utredningen under hösten

vintern 1996/97och antal olika myndigheter. Besök gjordes vidett
Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, dåvarande

ÅklagarmyndighetenRiksenheten ekonomisk brottslighet, imot
Åklagarmyndigheten ÅklagarmyndighetenStockholm, i Göteborg, i

PolismyndighetenMalmö, i Stockholms län, Polismyndigheten i
BohusGöteborgs och län, Polismyndigheten i Skåne, Generaltullstyrel-

Post- och telestyrelsen. Besök gjordes i syfte ävensamtsen samma
hos Sveriges advokatsamfund. avsnittenI 7 .2.1-7.2.13 redovisas vad

framkom vid dessa besök.som
in kompletterandeFör synpunkter på vissa frågor telemed-att om

delanden förfluten tid, genomförde utredningen under vårensom avser
1997 enkät, vilken tillställdes samtliga de myndigheteren som

tidigareutredningen hade besökt, dock med undantag för Post- och
telestyrelsen. Inte heller Sveriges advokatsamfund berördes av

avsnittenenkäten. I 7.3.1-7.3.5 länmas sammanfattande redovis-en
ning synpunkterde lämnades i myndigheternas enkätsvar.av som

7.2 Allmänna synpunkter

Riksåklagaren7.2.1

Företrädare för utredningen har den 18 november 1996 haft över-
läggningar med för Riksåklagaren. Därvid framkomrepresentanter
bl.a. följande.
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Buggning

brottsbekämp-inte revolutionerainförs kommer dettabuggningOm att
ningen.

organiseradanvändas det sigkan kommaBuggning när röratt om
träffas platsbrottslingarnabrottslighet, där ärplaneradoch en som

ofta vid narkotikabrott.skerförväg. Dettakänd i
gånger.misstänkta flerastyckmord träffades defallI rör ettett som

hade kunnat avlyssnas.varit värdefullthade mötenaDet om
Även vissasig brottslighet mc-gängdet utövasrörnär avsomom

träffas.misstänktadeanvändas. Därbuggningkan vet man var
enbartändamålför andrakan användas änBuggning även av-

så villvad Det kan närlyssning sägs. vetaattt.ex. manvarasomav
plats imöjlighet buggaeller går. Enkommer ärnågon att enannan

tänkbart buggaocksåparti narkotika hittats. Detdär är attettnaturen
partiet.själva

uppfattningen allpreventivt syfteigäller buggningdet är attNär
givetvis värdefull.fåkaninformation ärsom man

"kreativ"reglering medmed klarkanske bättre änDet an-envore
i vilkasvårtdockregler. Det avgränsanuvarandevändning är attav

få förekomma.buggning skullepreventivfall
beträffandevärdehandskulle i förstabuggningPreventiv vara av

kriminellorganiseradflestabrottslighet. Deorganiserad typer av
organisationen detfasthet iinte sådanhar emellertidverksamhet att

organisa-i sådanmellan "medlemmar"skarpdragår gränsatt enen
sig i dessa kretsar.och andra rörtion sompersoner

teleövervakninghemligochteleavlyssningHemlig

lagrade telemeddelanden.delkunnabehovfinnsDet taatt avav
i huvudsakbör hateleövervakningteleavlyssning ochReglerna om

inhämtandefortlöpande insamlingbeträffandeinnehåll avsomsamma
uppgifter.befintligaredan

kameraövervakningHemlig

tvångsmedel. Ierfarenhet dettapraktisksaknarMyndigheten av
många falli gränssät-så ärtorde detverkligheten att resursernavara

tande.
användningreglerar polisensdag endasttill iAnledningen att man

handmanövreradeoch inte ärkamerorfjärrmanövreradedolda nogav
handmanövrerade.effektivare defjärrmanövrerade ände äratt
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Allmänt tillämpningsområdet för buggning, hemlig teleav-om
lyssning hemligoch kameraövervakning

straffvärderegelVärdet framhålls. Denna skulleregel kunnaenav
komplement till fast nuvarande Den danskagränsett typ.vara en av

regleringen bygger på visst straff kan följa på brottetatt ettsom -
fängelse år skall ingå i straffskalan bedömdes ocksåattt.ex. sex -

intressant.vara
Stölden Moderna hade straffvärde klart överstegmot museet ett som

två år, den nuvarande regleringen medgav ändå inte teleav-attmen
lyssning användes.

skälig misstankeKravet lägger aldrig hinder inästan vägen när
uppstår behovdet använda tvångsmedel.attav

inte skälDet finns införa särskilda regler för det fall fleraatt att
tvångsmedel används samtidigt. Den kumulativa effekten tvåattav

användstvångsmedel samtidigt teleavlyssning och hemligt.ex.-
kameraövervakning kan i det enskilda fallet dock innebära detatt-
inte kan synnerlig vikt också bugga.attanses vara av

kroppsmikrofonerDolda m.m.

Vid myndigheten har det förekommit samtal från allmänheten haratt
spelats in. Samtal från dömd ringt och hotat personal haren som

pâ band.spelats in
Polisen iblandhar kontakt med tipsare innan förundersökningen

inleds. Det finns behov använda dolda kroppsmikrofoner vidattav
dessa kontakter.

Pejling

Pejling främsttorde användas på förspaningsstadiet och borde därför
regleras i polislagen.

Beslutsordningen

behov teleavlyssningNär uppstår plötsligt finns det behovt.ex.ett av
åklagare skall få fatta interimistiskt beslut i frågan eller detatt attav

finns någon form jour på domstolssidan. Det dock relativt fåärav
beslut kräver så snabb beslutsordning.som en

Beslutanderätten kan intern föreskrift läggas på högregenom en en
åklagare, sådan ordning med någon form jour kan kommamen en av

bli dyr.att
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Rikspolisstyrelsen7.2.2

för utredningenFöreträdare har den 21 haftoktober 1996 överlägg-
med förningar Rikspolisstyrelsen. Därvid framkomrepresentanter

följande.bl.a.

Allmänt

Rikspolischefen önskade offensiv hållning från utredningens sida,en
det inte skulle kompromissas fördvs. mycket i utredningen. Vidareatt

alltframhölls inte behöver lagregleras; så borde frågoratt om
användande överskottsinformation och användande kroppsmikro-av av

oreglerade.foner länmas

Buggning

Inledningsvis lärrmades praktiskaantal exempel på buggningnärett
värdefullt tvångsmedel.skulle ettvara

riktas viss polisman.Hot Ett tips vid handen hanmot atten ger
mördas. har erlagts betalningskall Det för namngivenatt en person

dådet.skall utföra Polisen bevakar lägenhet används denen som av
namngivne Om det hade varit tillåtet bugga lägenhetenattpersonen.

polisen kunna få informationskulle den planeringennärmareom av
gärningen.

till polisensDet kommer kännedom narkotikapartistörreatt ett
till Sverige. finns uppgifterpå Det skallär väg mottaom vem som

partiet och säljare. bådaDessa träffas i vissärvem som personer en
Hadelägenhet. lägenheten kunnat buggas skulle polisen kunna få

ytterligare uppgifter leveransen.om
Polisen har i avslutat narkotikaärende tagit i beslagett stora

narkotika.mängder De berörda telefonavlyssnades, utanpersonerna
något resultat. En gärningsmännen bodde vissa tider i hotellrum.ettav

träffadesinblandade där. Om det hadeDe varit möjligt buggaatt
hotellrummet polisen övertygad beslaget skulle haär att avsettom

mängder narkotika.större
Vid rån sköts till4. döds. Tre har dömts förett en person personer

derånet. Vem sköt har inte gått utreda. Telefonavlyss-tre attav som
ning har resultat. Om det varit möjligt bugga skulleprövats, utan att

sistakanske den pusselbiten för lösa mordet kunnat fås fram.att
Polisen känner till viss organiserad5. brottslighet troligenatt styrs

viss harDet dock inte varit möjligt få fram till-atten person.av
bevis. Någonstansräckliga träffar och talar han dock med sina
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buggning plats skulle kunna detEn dennahantlangare. av ge av-
beviset.görande

fått ökade på sigframhölls polisen har kravDet att attnumera
bör italar för polisenförebygga brott. Detta ävenatt ges resurser

för förebygga polisen har indikationerbuggning brott. Närform attav
miljöpågår brottslig verksamhet i viss Hellsdet t.ex.att enom

föreligger misstankeklubblokal, det inte konkretAngels ettommen
tvångsmedel intenuvarande straffprocessuella användas.brott, kan Det

misstanke brottslig verksamhet förräcka med polisenborde atten om
påpekadesfå använda tvångsmedel. sammanhanget ocksåskulle I att

kriminelladet finns änentreprenörer är värre mc-gängen.som
buggning skulle värdefull går det intede fallI ersättaatt ettvara

tvångsmedel med andra insatser polispersonal.sådant av
skulle troligen användas särskilt ofta det blevBuggning inte ettom

tvångsmedel. nämligen mycket resurskrävande metodtillåtet Det är en
informationsinsamling. Stockholms län skulle det uppskattnings-för I

förekomma i 15-20 fall år.vis kunna per
ganska snabba beslutAntagligen kan det komma krävasatt om

buggning. Tiden från polisen får kännedomtill dettillstånd att om
skall viss plats till tiden för mötetmöte ägaatt ettt.ex. rum en

relativt kort i många fall.kommer troligen att vara

teleavlyssning teleövervakningoch hemligHemlig

behov kunna få information telemeddelandenPolisen har attav om
befordrats i omfattning fortlöpanderedan har samma som mansom

information hemlig teleövervakning. bör intekan få sådan Detgenom
straffrninimum för få den historiska informationen.krävas högre att ut

värdet historisk informationexempel länmades. EnEtt av
bragtsringt flera samtal innan han livet. Ettmördad hade om av

till ledningscentral. uppspelningsamtalen visade sig polisens En av
lösningen till mordet.detta samtal gav

kameraövervakningHemlig

kameraövervakning hittills vid tillfällen vidHemlig har använts tre
brottsutredningar i Stockholms län. Samtliga fall har gällt misstankar

narkotikabrott. Totalt i hela landet har tillstånd till hemliggrovtom
kameraövervakning fall.lämnats i tolv

på kameraövervakninglämnades praktiska exempelDet närett par
där detinte kunde ske med nuvarande regler skulle ha varit ettmen

tvångsmedel.värdefullt
till polisens det skulle ske bankrån ikom kännedomDet att ett
troligen i två fanns dock inte någonSödermanland, Detorter.en av
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kunde skäligen misstänkt. Polisen bevakade ensom anses avperson
begicks Hade hemlig kamera-Rånet i den andra orten.orterna.

hade båda kunnat bevakas.övervakning kunnat användas platserna
allt kravet på det skall finnas någon misstänkt ladeFramför att person

i för kameraövervakning i detta fall.hinder vägen
kallas Militanta Veganer slår på olika till2. En sätt motgrupp som

företag inom köttbranschen. Platser där kan tänkas gå tillgruppen
intekan övervakas med ijärrmanövrerad kamera eftersom detangrepp

brottsmisstankar någon viss isaknas mot person gruppen.
fall där värdefulldel kameraövervakning skulle kanI en vara

för sigkameran i och med polispersonal. Med hänsyn tillersättas
gällande regler arbetstid krävs emellertid poliser för15 attom
kontinuerligt bevaka enda plats.en

tillämpningsområdet för buggning, hemlig teleav-Allmänt om
och hemlig kameraövervakninglyssning

minst vid misstankar organiserad brottslighet det svårtInte är attom
misstankar konkret brott. krävasfastställa Det bör endastett attom

finns anledning brottslig verksamhet pågår fördet anta att att
tvångsmedel skall få användas.

några tvångsmedel intelänmades praktiska exempelDet när
användas med nuvarande regler på grund kravet det skallkunde attav

finnas skälig misstanke brott någon.motom
Polisen har fått information och C tänkerA, Battom personerna

polisen. information depå Någon vadhämnas närmare attavserom
brottet skall rikta sig finns inte. inteoch Det kan sägasgöra mot vem

någon skäligen misstänkt för visst brott. Straffpro-finnas är ettsom
cessuella tvångsmedel kan därför inte användas. Polisen har emellertid

situation infonnationsbehov intei denna i dagsläget kanett stort som
tillgodoses med hjälp tvångsmedel.av

liga träffas varjeEn viss plats och har "morg0n-2. morgon en
ÄvenSedan de sig olika brottsligabön". uppdrag.utger om

blibuggning skulle tillåtet tvångsmedel skulle det inte kunnaett
situationanvändas i denna upprätthåller kravet på det skallattom man

finnas skäliga misstankar viss beträffande konkretmot etten person
brott.

framhölls tanken koppla till brottstvångsmedlenDet att ettatt
inte fastställa innanstraffvärde bra. Straffvärdet mycket svårtär är att

Möjligen skulle kunna variabelbrott använda dennaär utrett.ett man
bland flera.som en

särskilt tvångsmedelDet angeläget kan användasär att mot
organiserad brottslighet. brottslighetBegreppet organiserad är

definieratemellertid inte i svensk följaktligen finnsoch det interätt
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brottslighet.utredning sådangällersärregler detnågraheller när av
brottslighet kanskeorganiseradförundersökningtill ärIngången en om

två år.minimistraffmed lägrebrott änett

kroppsmikrofonerDolda

fyllapolisens arbete. De kankroppsmikrofoner används i sägasDolda
inteskyddsändamäl inñltratörbehövs förbehov. Deolika närtre en

vad sker.hela tiden kan iakttapersonalskyddaskan somav som
Slutligenfinnas dokumentera vadbehovVidare kan sagts.att somav

värdefulla kontrollsynpunkt,kroppsmikrofonerdolda närär t.ex.ur
han inteönskvärtinte polisman och detinfiltratören är är att veta att

går för långt.

Pejling

hjälpmedelpolisen Pejling värdefulltanvänds i dag.Pejling är ettav
efter-resultat i arbete. vidgoda polisens Det är t.ex. ettgersom

minskarhålla avstånd. Därigenommöjligt längreföljande att upp-
efter allaefterföljande fordonet kan sigtäcktsrisken och det rätta

trafikregler.
Även spaningsmetod kräver emellertid helt paketdenna ett av

hjälpUtvecklingen på området går dock mycket snabbt. Medresurser.
skulle det möjligt följa bilsdet s.k. GPS-systemet att t.ex.vara enav

satellit och kartbild.rörelser via resultatetse en

Säkerhetspolisen7.2.3

haftför utredningen har den 21 oktober 1996Företrädare över-
Säkerhetspolisen. Därvid framkommed förläggningar representanter

följande.bl.a.

Buggning

mycketbuggning komma användaskontraspionaget skulleInom att
i dessa fall förmodligenarbetsmetoden skullesällan, vara avmen

föra utredningen framåt.avgörande betydelse för att
värdefullt komplement till hemlig teleav-Buggning skall ettses som

Eftersomoch informationsinhämtning.lyssning, spaning annan
resurskrävande arbetsmetod skulle denmycketbuggning är en

vid fall där det finns hög gradrestriktivt och baraanvändas aven
misstanke.
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skulle buggning vid mycketförfattningsskyddetInom en grov-
i fem och tio fallkunna komma användas mellanuppskattning att per-

utredning visar kanspaning ellerår. När att personer somannan
ofta fråga olovlig kårverksamhetmisstänkas för brott detär om --

lägenhet lokal där planering brottslig-i ellerträffas av grovannanen
goda grunder kan misstänkas före-med politiska undertonerhet

bra hjälpmedel i den fortsattabuggningskullekomma, ettvara
går ofta inte fåInformation i sådana fallutredningen. sätt.att annat

Även finns situationer där buggning hadearbetarskyddssynpunktur
föremål för brottsut-alternativ.utmärkt Devarit ärett personer som

extremistorganisation och medlemmarnatillhör ofta någonredning är
får ofta i godvåldsbenägna. Säkerhetspolisen tidsällan mycketinte

lokal skall Generellt kani vilkenreda äga sägasmötet attrum.
kunnat buggaskulle ha förhindras denmånga brott kunnat om man

lokal där brottet planeras.
det påkallat användakontraterrorismen skulleInom attvara

finns knappast klara15-20 fall år. Detbuggning i attresurser avper
fall.fler

skulle buggningpolitiskt motiverat våld PMVVid bekämpandet av
framför allt vidgälleri utredningsarbetet. Dettill nyttastorvara
och diktatoriskti slutna, totalitärabrottsutredning mot personer

svåraorganisationer mycketorganisationer. Sådanauppbyggda är att
erhållaomöjligt påoch det såbearbeta sättär att annatgott ensom

fall deninformation. Buggning kan i vissaså snabbnågot när vara
information, information kanerhålla relevantutvägen attyttersta som

utreda s.k. PMV-brott. Detavgörande för förhindra och ettattvara
fysiska källor inomviss möjlighet användasjälvklartfinns atten

skulle dock minska deslaget. Buggningorganisationer det härav
konfrontationerna ireducera deför källorna ochfysiska riskerna

ofta olikasituationerna. Säkerhetspolisensärskilt farliga vet var
under sinainte vad de talarträffasterroristgrupper vet ommen man

naturligtvisallmänt kan terroristernaRent ärsägasmöten. att
föremål för Säkerhetspoli-de de kanförsiktiga, eftersom vet att vara

utbildadedock inte lika säkerhetsmedvetnaintresse. De är somsens
självbehärskning förmått disciplin ochkrävsDet ett stortagenter. av

sig brottslighetbredvid Eftersom detinte tala röratt somommun.
småningomflertal blir det emellertid såinvolverarofta ett personer

Man brottsplanen.måste diskuteranödvändigt samtala.att
vardaglig rutin iinte och skall inteBuggning kan ut-vara en

frånarbetsinsats olikaBuggning kräverredningsarbetet. storen
tvångsåt-isoleradBuggning skall intepersonalkategorier. enses som

förhindra ochvidtagna åtgärder fördel fleragärd attutan som en av
hemligBuggning i samband medPMV-relaterade brott.utreda t.ex.

händelseförlopp.mycket klar bildkameraövervakning kan ettavge en
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Buggningsinformationen dockär varken eller mindre värd änmer
inhämtad information och skall vägas med övrigannan samman

information. Buggning skulle dock med sannolikhetstörsta denvara
spjutspets erfordras i vissa utredningar för uppnå lyckatsom att ett
resultat.

De brott kan aktuella utreda med hjälp buggningatt kansom vara av
flera tyngdpunkten bör ligga de allmänfarliga brotten i 13vara men

kap. brottsbalken på de brott omfattas 1952samt års tvångs-som av
medelslag.

Det traditionella sättet använda metoden avlyssnaatt är samtalatt ett
i slutet finnsDet emellertidett andraäven miljöer kan blirum. som
aktuella bugga, fordon och allmänna platser.att t.ex.

Buggning kommer kräva mycket personaluttag.att Insatserett stort
kommer bli aktuella i samband med in-att och urkoppling av
buggningsutrustning.

kommerDet vidare krävas insatser vid bearbetningatt stora av
informationen, eftersom mängden information jämfört med hemlig—
teleavlyssning kommer öka väsentligt. Ett ökat informationsflödeatt-
medför i sin fler insatser tolk.tur av

Buggning kommer jämförtäven med hemlig teleavlyssningatt - -
ställa högre krav analysen informationen blir adekvat.att Flerav
felkällor kan förekomma och materialet måste därför analyseras ytterst

Det medför i sin bör utvecklanoggrant. arbetsmetodertur föratt man
bearbetning informationen systematisering den.samtav en av

finns givetvisDet resurssparande delar i buggningsinsats. Enen
polisoperativ insats kommer med sannolikhetstörsta kunnaatt
genomföras tidigare Det kanän in arbetsinsatserstoraannars. spara
från dyrbara spaningsgrupper och långdragna teleavlyssningsoperatio-
ner.

I de fall buggning skall genomföras i brottsbekämpande syfte bör
i de regler gäller för hemligstort sett teleavlyssning användas.som
Dessa regler väl kändaär Säkerhetspolisen och det finns godav en
kännedom de rekvisit måste uppfyllda för tvångsmed-om som attvara
let skall få användas.

För utredningen nämndes praktiska exempel på fall där buggningtre
misstänktas bostäder eller fordon skulle ha tillfört utredningenav

Ävenavgörande bevis och ha varit spaningstekniskt intresse.stortav
gripandefasen skulle ha underlättats och kunnat genomföras med
mindre risk för någon skulle komma till skada.att Gemensamt för de

exemplen de hadeär varittre personelltatt resurskrävande. Tidsut-
dräkten för genomförandet skulle sannolikt ha varit minst fyra veckor.
I samtliga exempel förutsätts ärendena kommer till Säkerhetspoli-att
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kännedom via källinformation och källornas tillförlitlighet ärattsens
bedöma i inledningsskedet. exemplen finns överhängandesvår Iatt en

för liv och arbetet skulle därför inriktats påfara ha attannans
fullbordadesförhindra brottet betydelse skulle ha varitävenatt men av

utredning förberedelsebrottet.inhämtaatt om
källuppgifter framkommerVia det till Sverige in1 att rest en

anknytning till utländsk underrättelsetjänst.med Dennesenperson
föruppgift skall rekognosera politiskt mord utländskatt ettvara en

i Stockholm. I Stockholm kan det också finnas ellerdiplomat väntas
hit-team, uppgift skall genomföras.k. att attentatet.ett vars vara

Säkerhetspolisen kan lokalisera inreste honomden samtpersonen en
behjälplig knuten till utländsk ambassad. Spaningenärsomperson en

de båda vid olika tillfällen vakar utanförpåvisar denatt personerna
där diplomaten arbetar. följer efter i bil dåambassad De även

lämnar ambassaden. Färdvägar till diplomatens bostaddiplomaten
Källans uppgifter i och med detta styrkas. Spanings-kankartläggs.

befintligutökas och objekten övervakas dygnet Allinsatsen runt.
frånspaningspersonal såväl Stockholm övriga landet engageras.som

övervakade bor i lägenhet i Stockholm. DebådaDe personerna en
befaras planläggninghel del tid i lägenheten och dettillbringar atten

pågår platsen. och fordon brukas deEttattentatet avsammaav
misstänkta.

till Säkerhetspolisens kännedom inomkommerDet2 att en grupp
organisation i Stockholm livet avhoppareplanerarviss att ta av enen

hjälp hemlig teleavlyssning framkommer ii Oslo. Medbosatt attav
sympatisörer till organisationen forskar i uppgifterGöteborg bosatta

offret. från grupperingen i Stockholmdet tänkta Enrunt reserperson
meningsfränder.Göteborg för sammanträffa med sina Dennetill att

genomföra dådet. inomutpekad den skall Enär gruppsom somperson
inblandade.Säkerhetspolisen har till uppgift övervaka de Deatt

kontrollerasutför rekognoseringsresa till Oslo varvid demisstänkta en
därvidpolis. Bland de misstänktas ägodelar hittasnorsk ettav

vidaretill någon fonn bomb. Det konstateraskopplingsschema av
Ärendetaktivister inom den norska systerorganisationen.tillkontakter

spaningspersonalen ökaroch arbetstidsuttaget förhögprioriteras
håller ifortskrider. misstänktaärendet Deallteftersom personerna en

Göteborg. mycket troligti lägenhet i Detkretsintern ärmöten atten
tänktaförs diskussioner kring detläggs planer ochvid dessadet möten

inblandade har också fordon står tillDe ett attentats-attentatet. som
förfogande.mannens

organisation bildas ifraktion till viss politiskmilitantEn3 en
sig moderorga-Stockholmsområdet. Personerna i denna krets bryter ur

förändras.metoderna i den politiska kampen skallförnisationen att
medelpenningmedel till sin verksamhet. DessasaknarFraktionen
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tänker skaffa brottslig verksamhet. En enhet inomman genom
Säkerhetspolisen får i uppdrag kartlägga huvudmarmen ochatt

i kretsen. Det kan konstaterassnartpersonerna äratt gruppen
påfallande intresserad postkontor i Stockholm. Männenett sitter vidav
flera tillfällen utanför postkontoret och rörelser ochnoterar stäng-
ningsrutiner. kontrollerarMan också värdetransportbil, ären ruttvars
mellan olika bank- och postkontor i Stockholm. Uppenbar fara
föreligger för skallmännen genomföra rån. Det framkommeratt ett
vidare försökermännen införskaffa olika slagsatt Spanings-vapen.
arbetet bedrivs under längre tid med personella Istoraen resurser.
olika skeden under spaningsperioden kan konstateraspanarna att

håller i den huvudmisstänktesmöten lägenhet. Vid sådanagruppen
tillfällen sitter de ibland i lägenhetens kök, i vilket ofta harspanarna
fri insyn. Man kan därvid handlingar uppfattarse som man som
kartor. Man har goda skäl brottsplanering pågår i lägen-att tro att
heten.

fråga tillämpningsområdetI för buggning skulle frånom man
Säkerhetspolisens sida nöjd med lagstiftning tillrättvara en som ger
buggning under förutsättningar i dag gäller för hemligsamma som
teleavlyssning rättegångsbalkens regler, års1952 tvångsmedelslag och
lagen 1991:572 särskild utlänningskontroll.om

Något behov buggning i brottspreventivt syfte, dvs. utanförrentav
förundersökningssituationer, finns inte.

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning

Säkerhetspolisen i princip nöjdär med den nuvarande lagstiftningen
hemlig teleavlyssning. För antal år sedan gjordeettom man en

undersökning varvid kunde konstateras 1952 års tvångsmedelslagatt
fyllde 80-90 Säkerhetspolisens behov hemligprocentca av av
teleavlyssning. Man det förhåller sig ungefärantar att sättsamma
i dag.

Säkerhetspolisen har fortfarande hemlig teleavlyssningstor nytta av
och betraktar det utomordentligt bra hjälpmedel. Detettman som
förekommer mycket sällan telefonsamtal krypterade.är Däremotatt

denställer alltmer frekvent förekommande GSM-trafiken till med vissa
bekymmer. Den misstänkte kan växla mellan olika mobiltelefoner eller
mellan olika telefonkort/teleadresser, vilka inte sällan stulna.är

Det finns från Säkerhetspolisens sida önskemål kunnaett att taom
del lagrade telemeddelanden. Det gäller såväl innehållet i telemed-av
delandet uppgift angår telemeddelandet. F.n. harsom annan som man
uppfattningen innehållet i telemeddelanden finns lagradeatt hossom
teleföretaget i något slags meddelandebox eller liknande underär
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befordran och därmed kan åtkomligt med stöd rättegångs-göras av
balkens regler hemlig teleavlyssning.om

Hemlig kameraövervakning

kontraspionaget har hemlig kameraövervakningInom hittills använts
fall.i tre

författningsskyddet harInom inte sig hemligännu använtman av
kameraövervakning. Hemlig kameraövervakning har vid denna enhet

användningsområdesitt vid manifestationer,största påstörre t.ex.
dödsdag,Karl XII:s för kontrollera uppehåller sigsamt att vem som

lokal där deti planeras brott.vet attmanen
kontraterrorismen har hemligInom kameraövervakning hittills

fall.i Det rörde sig situation där inte kundeanvänts haett om en man
platsen.personal

Säkerhetspolisen i princip nöjd med lagstiftningen hemligär om
kameraövervakning den bör kunna tillämpas vidävenattmen anser

där det inte finns någonfall misstänkt Följande exempelperson.
nänmdes. För antal år sedan hittades nergrävd ivapengömmaett en

Arlanda flygplats.närheten Man kunde på goda grunder misstänkaav
hade anknytning till terroristorganisation. Någonvapengömmanatt en
fannsmisstänkt dock inte. Platsen bevakades medperson spanare

lång tid. leddeunder Detta emellertid inte till något resultat och
småningomfick så situationI den nämndagrävasvapnen upp. en som

kameraövervakninghade hemlig varit mycket värdefull. Förutom att
hadeförutsättningarna ökat gripa med anknytning tillatt personer

hade mycket kunnat Arbetar-vapengömman stora resurser sparas.
ocksåskyddsaspekten bör framhållas i sammanhanget. kanMan även-

situationensig den i underrättelseärende hittartänka s.k.att ettman en
intebrevlåda. Man lämnar meddelanden i den ochvet vem som man

inte heller sådanden. En plats kan bl.a.tömmervet vem som av
resursskäl inte övervakas med personal under någon längre tid.
Spaningsuppgiften kan egentligen lösas endast med hjälp hemligav
kameraövervakning.

Vidare Säkerhetspolisen hemlig kameraövervakning bör fåattanser
användas med stöd lagen särskild utlänningskontroll.även av om

kroppsmikrofonerDolda

kroppsmikrofoner används Säkerhetspolisen. De kanDolda av
dokumentationssyfte för skaffa i skyddssyfteanvändas i bevis,att

infiltration för sig påståendenvid eller värjat.ex. att moten om
arbetsmetoder eller för kontrollotillbörliga i kontrollsyfte ha överatt

vid sigsituation där infiltration användert.ex.man en av en personen
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inte polisman ellerär för i efterhand kunna analyseraatt ochsom
kontrollera uppgifter lämnas källa, avhoppare.t.ex.som av en en

I vissa situationer undviker dock använda dolda kroppsmik-attman
rofoner. kanDet nämligen alltför farligt använda sådanattvara
utrustning vid utredning brott begångnaär medlemmar iav som av
våldsbenägna organisationer, eftersom risken fimis polismannenatt
eller den anlitas polisen blir visiterad.som av

Om användningen dolda kroppsmikrofoner skall lagregleras börav
det inte ställas krav på brottsmisstanke, eftersom denupp man
avlyssnar inte alltid misstänkt för brott.är Det kan tidigare harsom-

fråganämnts kontrollera källas trovärdighetatt ochvara om en-
tillförlitlighet, s.k. bona fide. Oftast finns det inget behov snabbaav
beslut vid användning dolda kroppsmikrofoner. Om utrustningenav
skall användas i skyddssyfte bör polisen själv få besluta åtgärden.om

Pejling

Säkerhetspolisen använder pejling och sig ha metodennyttaanser av
i sitt utredningsarbete. Det fordon pejlasär och metoden användssom

vid terrorismbekämpning. Fördelen med pejlingmest kanär att man
öka avståndet mellan sig själv och det fordon efterföljs. Det ärsom
inte möjligt pejlingsutrustning bedriva fysisk spaningatt utan med
efterföljande, s.k. skuggning, utbildad personal. Det fordonmot som
efterföljs kommer omedelbart olika försöka "skakasätt sig"att av
uppvaktningen, köra ljus. Polisent.ex. rött kan iatt motgenom en
sådan situation inte bryta trañkreglerna kanmot änannat om man
åberopa någon ansvarsfrihetsgrund.

Om pejling skall lagregleras bör det få användas vid i fall devart
brott i dag kan föranleda hemlig teleavlyssning. Det bör intesom
ställas något krav på brottsmisstanke, eftersom det inte sällan ärupp
aktuellt pejla potentiellt mordoffer.att t.ex. ett

Vid användande pejling finns behov snabba beslut. Denettav av
misstänkte kan gå in pä biluthyrningsfirma och hyrat.ex. etten
fordon. allraDet bäst polisen själv får besluta pejling.vore om om

7.2.4 Riksenheten ekonomisk brottslighetmot

Företrädare för utredningen har den 1 oktober 1996 haft överlägg-
ningar med för Riksenheten ekonomisk brottslighet,representanter mot
REKO. Därvid framkom bl.a. följande.
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Buggning

princip skeptiskt inställd tillI införa buggningär att ettman som
straffprocessuellt tvångsmedel. Buggningen skulle bli oerhört
resurskrävande. flesta fallI de skulle få fram så mängderstoraman

buggningmaterial det skulle bli svårt hantera, i fall vidatt att vart
pågå någonskulle längre tid. inte försvarbart införaDet år att ettsom

resurskrävande tvångsmedelså buggning, inärpass som man
i landet har i balansdagsläget 6 000 eko-mål, kan utredas medca som

vanliga arbetsmetoder där för detta saknas. Det i såärmen resurserna
bättre lägga ned de på vanlig utredningsverksamhetfall att resurserna

skärpa de tvångsmedeleller redan finns. Metoden kan ävenatt som
etisk synvinkel,ifrågasättas eftersom den skulle kräva polisenattur en

bryta sig in i bl.a.fick bostäder för och nedrätt sättaatt taupp
mikrofoner. Vidare finns det risk för användandeatt etten av
arbetsmetoden skulle skapa klimat mellan åklagaren och densämreett

dagsläget harmisstänkte. I viss respekt för varandra.man en
torde knappast finnas något behov kunna tillgripaDet attav

vid utredningbuggning eko-brott. Denna inställning kan dock beroav
inte tänkt i de här tidigare,på banorna eftersom möjlighetenatt man
tvångsmedletanvända f.n. inte finns. har emellertid inte vidManatt

tillfälle såvitt kan erinra sig inågot utredning känt ettman en- -
kunna tillgripa buggning. Vidbehov utredning eko-brott ärattav av

oftast intresserad få fram skriftliga handlingar. Möjli-mest attavman
skulle metoden kunna användas för bulvanför-bevisaatt ettgen

för styrka förekommerhållande, det kontakter mellan denattt.ex. att
målvakten och den misstänkers.k. den faktiske ägarenman vara av

bolag.ett
Något behov buggning vid utredning narkotikabrott eller vidav av

utredning den brottslighet s.k. torde inteutövas mc-gängav som av
finnas. tveksamtheller Det i utredning narkotika-är om man en om

skulle få fram eller bättre informationbrott användaattmer genom
i dagbuggning kan få hemliganvända teleav-än attman genom

tordelyssning. Det knappast förekomma i narkotika-planeringsmöten
branschen. När det gäller troligen sådessamc-gängen är pass
välorganiserade de så buggningen hade legaliserats påatt snart- -

skulle skydda sigolika tvångsmedlet. Mc-gängen skulle förståsätt mot
de förr eller skulle bli föremål för buggning. Vid brottatt senare som

Säkerhetspolisenutreds kan det däremot kanske i vissa exceptionel-av
situationer finnasla behov buggning. Något talar förett av som

buggning kan det i och för sig bra svensk polis harattvara vore om
tillgång till tvångsmedel utländsk polis i samband medsamma som

internationellbegäran rättshjälp.om
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buggning likvälOm bör införas tvångsmedel detärett mestsom
tilltalande det får används endast under mycket begränsadeom
tidsperioder, där förväntakan sig få fram informationattman som

har i förundersökning, för avlyssna visstnytta t.ex. att ettman av en
Genom tidsmässigt mycket begränsademöte. insatser skulle risken för

intrång i enskildas personliga integritet minska och skulle undvikaman
få alltför mycket överskottsinforrnation. Buggning pågår underatt som

längre tid skadagör Buggningen integritets-än ärnytta.nog mer ur
synpunkt de andra tvångsmedlen, eftersomvärre än den ger en mer
eller mindre total kontroll den misstänkte och hans omgivning.av

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning

Det finns inget Önskemål vid hemlig teleavlyssning i vissa fallattom
nöja sig med lägre misstankegrad skäligen misstänkt. Man skulleänen
inte vilja avlyssna någon på så diffusa misstankar de inteattpass ens
når till misstankegraden skäligen misstänkt. Däremot detupp vore
värdefullt tvångsmedlet fick användas redan vid misstankeom om
brott har minimistraff månaders fängelse. Vidare börettsom sex

hemligvid teleavlyssning få avlyssna den teleadressävenman som
den misstänkte kan förväntas ringa till.

Vid utredning eko-brott finns ofta behov kunna delett att taav av
telemeddelanden har utväxlats. Sådana uppgifter kan behövasav som

för visa det förekommit kontakter mellan två olikaattatt personer,
i s.k. insideraffär. kanDet ibland fråga uppgiftert.ex. en vara om

eller fyra år gamla. De möjligheterär de brottsutredandetresom som
myndigheterna har hämta in uppgifter telemeddelanden böratt om ges

samlad reglering i rättegångsbalken.en

Hemlig kameraövervakning

Hemlig kameraövervakning kan i dag inte användas vid ekonomisk
brottslighet grund kravet på två års straffminimum.av

värdefulltDet tillämpningsområdet för hemlig kamera-vore om
övervakning utvidgades. Tvångsmedlet borde kunna få användas redan
vid förundersökning brott har minimistraff på månadersettav som sex
fängelse. så fallI skulle tvångsmedlet kunna användas i för-en
undersökning skattebedrägeri. Tillämpningsområdet bört.ex. grovtom
inte bestämmas anknytning till brottets straffvärde. Det ärgenom en
alltför teoretiskt och erfarenheterna bedömningenär brottsatt ettav
straffvärde varierar mycket från domare till domare. Det bättreär att

i dag bestämma tillämpningsområdet med utgångspunkt isom- -
Åklagarenstrafflatituden. och domaren oftastär överens att ettom

aktuellt brott bedömaär stöld. Meningarna går dockatt t.ex.som grov
SOUI0 1998:46
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i detinte sällan gäller frågan brottet harsår när straffvärdeettom
tolv månaders fängelse.tio eller

Tvångsmedlet mindre ingripandeär övervakningenom avser en
dit allmänheten harplats tillträde eller arbetsplats med arbetsgiva-en
tillstånd.rens

Någon anledning sänka misstankegraden från skäligen misstänktatt
misstänkastill kan finns inte. Däremot bör få användat.ex. man

hemlig kameraövervakning i vissa situationer det inte finnsäven om
misstänkt. Följandenågon exempel nänmdes.

utredningl I mervärdesskattebedrägeri förekom antaletten om
nystartade bolag. Bolagen hade postadress, postbox igemensam en

skärgård.Stockholms Man kände inte till vilken eller vilka personer
stod bakom bolagen. När bedrägeriet uppdagades ställde polisensom

under bevakning.postboxen Man fick nämligen klart för sig dennaatt
någoti fall tillfälle hadevid Antagligen gjorde polisbe-tömts.vart

gärningsmannenvakningen misstänksam och denne upphörde med att
postboxen. dettaI fall kunde kanske hemlig kameraövervak-tömma
varit användbar.ning ha

utredningI förskingring på2 arbetsplats kant.ex.omen en man
fastställa de brottsliga transaktionerna har gjorts från vissatt en
dataterminal. Transaktioner gjortshar vid flertal tillfällen och detett

goda skäl flerfinns transaktioner kommer Mangöras.att tro att att vet
begränsad krets människor har tillgång till dataterrninalen. Medatt en

hemlig kameraövervakning skulle kunnahjälp reda påtaav man vem
gärningsman.ärsom

hotell förekomPå stölder kassaskåp.3 Fleraett ettur personer
till kassaskåpet.tillgång Saken klaradeshade arbets-attupp genom

på bevåggivaren monterade dold övervakningskameraeget upp en--
hjälp denna fick fast gärningsmannen.medoch av

tänka sigkan hemlig kameraövervakning förMan utredaäven att
stölder arbetsplatser, nattetid frånandra lager. Erfarenheternat.ex.

stöldersådana ofta och de svåravisar mycketäratt att attupprepas
med.tillkomma rätta
fördelarnade med hemlig kameraövervakning denEn ärstora attav

mycket användbar just i de situationer inteskulle kunna därvara man
misstänktnågon där brott har förövats.har vet att ettperson men man

kroppsmikrofonerDolda

användningsområde försvårt dolda kroppsmikrofonerDet är ettatt se
utredning eko-brott. kan dock tänka sig situationenMan denvid attav

anmäler sin arbetsgivare för skattebedrägerianställd ocht.ex. grovten
erbjuder sig med hjälp dold kroppsmikrofon avslöjaatt av en

Hittills har propåervederbörande. sådana i den mån de har fram--
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alltid avvisats.ställts Om användningen dolda kroppsmikrofonerav-
hade lagreglerats hade möjligen kunnat tänka sig användaattman
metoden.

Användning dolda kroppsrnikrofoner bör regleras, eftersom denav
i fall kan jämställasvissa med buggning det gäller riskerna förnär
enskildas personliga integritet.

Pejling

skullePejling kunna användas i vissa utredningar misstänktom
varusmuggling. Det lär förekomma lastbilslaster med spritt.ex. att
eller cigarretter, enligt tullhandlingarna endast skall transiterassom

Sverige, i stället till stad här i landet och säljstransporterasgenom en
där. Det kräver mycket sådan skallstora transportresurser om en
bevakas med personal.

Beslutsordningen

borde finnas vissDet möjlighet för åklagaren fatta interimistiskaatten
beslut. inkonsekventDet åklagare kan fattaår anhållnings-att etten

Åbeslut inte beslut hemlig teleavlyssning. andraett t.ex.men om
sidan intehar upplevt det problem under helgerett attman som ens
få på domare kan fatta beslut. Fördelen med åklagar-tag etten som
beslut skulle kunna tvångsmedlet kom användas underatt attvara
kortare tid sker i dag. dagsläget fårIän regel ettsom man som
domstolsbeslut tillåter hemlig teleavlyssning undert.ex.som en
månad. Risken då låter teleavlyssningen fortgåär längre tidatt man

faktiskt nödvändigt. Man kan här jämföraän är medrent närsom
häktningsreglema ändrades i slutet 1980-talet. Avkortningenav av
anhållningstiderna ledde till fler häktningar och längre frihetsbe-
rövanden.

synpunktEn talar för beslutet alltid skall fattas domstolattsom av
jouråklagaren ofta för starkt frånär tryck polisen,äratt utsatt som

kanske angelägen få avlyssningsbeslut tillär stånd.att ett

Åklagarmyndigheten7.2.5 i Stockholm

Företrädare för utredningen har den 18 november 1996 haft överlägg-
Åklagarmyndighetenningar med antal åklagare vid i Stockholm.ett

Därvid framkom bl.a. följande.
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Buggning

uppfattningenallmännaDen buggning skulle effektivtatt ettvar vara
Ävenhjälpmedel vid utredning brott. kan deanta attav om man

kriminella skulle iaktta viss försiktighet buggning infördesom som
tvångsmedel, måste de allt någon gång diskutera sina brottspla-trots

frånErfarenheten utredningar narkotikabrott visar dessutomner. om
handlarde med narkotika då det gälleräven partieratt storasom - -
särskilt skickligaofta inte och därförär de inte bordenärpratar göra

sigdet. nämligen inteDet sällanrör medmän ett stortom unga
intresse för de inte så välorganiserade, deär tyckerpengar, om

nöjeslystna.spänning och Efter viss tidär kanske då de druckiten -
derasalkohol kommer försiktighet och de börjar dåatt avta att prata.-

jämförelse nämndesSom med hjälp hemlig teleav-atten man av
fortfarande fårlyssning hel del intressanta upplysningar, trots atten

tordedet väl känt tvângsmedletdet används. Genomattnumera vara
kombinera buggning, hemlig teleavlyssning och hemlig kamera-att

skulleövervakning väldigt stark kontroll den misstänkte.man en av
skulle värde kunna buggaDet bl.a. bostäder, hotellrumattvara av

mötesplats ofta används viden kontakter i samband medsom
brottslighet, lokaler, fordon och båtar. Med hjälpgarage, av

skulle det bli möjligtbuggning del de diskussioner försatt ta av som
iplatser sambandpå dessa med den planläggningennärmaret.ex. av

eller vidvisst brott lastning och lossning narkotikaparti. Detett ettav
nämligenförekommer narkotika levereras dolt i lådoratt stora

med andratillsammans har kommersiellt värde. Det ärettvaror som
säkert de förstinte hand och packar lådornaatt ärtarsom om upp

Åi narkotikahanteringen.inblandade andra sidan kan de mycket väl
avlyssningdet. En skulle kunna klarlägga hur det förhåller sigvara

eventuella inblandning.derasmed Ett sådant klarläggande kan vara
betydelsefullt, eftersommycket polisen i fall riskerar sittgöraannat att

i för tidigtingripande skede och därmed förstöra hela operationen.ett
typfall där buggning skulle bra hjälpmedel följande.Ett ärettvara

misstänkt förviss handla med amfetamin.En är Han borattperson
påofta hotell och dårelativt besökare på sitt Vadtar emot rum. som

avhandlas vid dessa okänt. Polisen vågar intemöten är göra ett
eftersom intetillslag, säker på narkotika hanteras vidär attman

polisen till förSlår tidigt riskerar tillslaget spoliera helamötena. att
Genom använda buggningutredningen. skulle få informationatt man

vad diskuteras viddels dels det vidmötena, mötetsomom om
narkotika.överlämnas

åklagare framhöllsFrån någon det bör finnas möjlighetatt atten
buggning vid förundersökningaranvända även där det inte finns någon

Sommisstänkt exempel nämndes den situationenett attperson. man
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narkotikaparti nedgrävthittar i Det kan dåett ute naturen. vara
bugga själva partietintressant och därigenom kunna del deatt ta av

kanskediskussioner förs i samband med partiet grävsattsom upp.
gällde frågandet buggning iNär preventivt syfte, dvs.rentom

förundersökningssituationer,utanför rådde det delade meningar bland
Samtligaåklagarna. menade preventiv buggning kanatt ettvara

spaningshjälpmedelvärdefullt de flesta ansåg det rättssäker-attmen av
ställas kravhetsskâl bör på skälig misstanke konkret brott.ettupp om

Åklagarnassammanhang diskuteradesI detta de s.k.även mc-gängen.
uppfattning det såvitt gäller Stockholmsområdet inte finns någotattvar

det frågabelägg för kriminella organisationer.är Däremot kanatt om
slå fast enskilda medlemmar dömda för brott.ärattman

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleiivervakning

åklagareFrån del brukar framhållas med hemligatt nyttanen
teleavlyssning i brottsutredningar börjar bli allt bl.a. eftersomsämre,
det i samtalen används koder och liknande. Denna uppfattning

emellertid inte siffrormed de årligen redovisasstämmer tillsom
denna redovisning framgårriksdagen. Av nämligen den hemligaatt

teleavlyssningens betydelse förundersökningenför under de senaste
relativtåren har legat konstant 50-55 antalet fall därprocentca av

teleavlyssning har Den allmänna uppfattningen detanvänts. inteattvar
Ävennågon nedgång teleavlyssningens effektivitet.märkts i de

telefonsamtal inte i klartext har i utredningen,är nyttasom man av
tämligeneftersom det enkelt genomskåda vad egentligenär att som

Från tidigare ha varit spaningshjälpmedel, dvs.att ett rentavses.
åberopadesmaterialet aldrig i används materialet från hemligrätten,

teleavlyssning alltmer bevismedel i domstol.ettsom
tillåtetbör avlyssna teleadressDet dit denäven miss-attvara en

kan ringa.tänkte antas
Samtliga ansåg det finns behov kunna delatt ett stort att taav av

telemeddelanden både uppgifter innehålletoch iom som avser- -
förfluten tid och de möjligheter de brottsutredande myndig-att som

i dag har hämta in sådana meddelandenheterna bör samladatt ges en
rättegångsbalken.reglering i bör för sådanaDet meddelandenatt-

skall få inhämtas tillräckligt det ingår fängelse straffskalan.iattvara-
misstankeNågot krav viss bestämd bör inte ställasmot en person

upp.

Hemlig kameraövervakning

skälDet saknas sänka misstankegraden till kan misstänkas.att
bör hemlig kameraövervakningDäremot få användas vidäven
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förundersökningar där det inte finns någon misstänkt dvs. vidperson,
tjuvgömmefallen.de s.k.
finns inte hellerDet någon anledning uppdelninggöraatt en av

kameraövervakning på ärenden övervakning allmän platssom avser av
på ärendenoch övervakning andra enskilda platser.som avser av - -

Tanken med sådan uppdelning skulle tillåta kameraövervak-atten vara
på plats vidning allmän lindrigare brott och kameraövervak-reservera

enskilda platserning för de verkligt allvarliga brotten. Det bättreärav
i dag ha och tillämpagräns proportionalitetsprincipen.att som en--

nämligen inteDet säkert integritetskränkningenär för tredjeatt man
förblir mindre det fråga övervakningär platsatt ditom av en

allmänheten har tillträde. Det kan förhålla sig precis Vidtvärtom.
kameraövervakning bostad det förhållandevis litenär kretsav en en
människor berörs. Vid kameraövervakning plats ditsom av en

tillträdeallmänheten har kan det däremot fråga övervakningvara om
mycket antal människor, de allra flesta för inteett stort attav varav -

praktiskt alla för utredningen heltsäga är ovidkommande.taget -
tillåtetbörDet bryta sig in bostäder och andra i dagattvara

förskyddade placera inte bara mikrofonerutrymmen att ut ävenutan
övervakningskameror.

tillämpningsområdetAllmänt för buggning, hemlig teleav-om
lyssning och hemlig kameraövervakning

teleavlyssningHemlig och hemlig kameraövervakning bör få användas
fler brottvid i dag. Som exempel påavsevärt än verkliga fall där det

möjligtinte använda dessa tvångsmedel nämndes delsattvar en grov
stöld, där det tillgripna uppgick till miljoner30 krsumman av ca
inbrott i banklokal, dels ärende försök till bedrägeri,ett grovten om

avsåg förfalskade växlar på 3 miljarder kr. sistnämndaI detsom ca
intefallet kunde använda sig hemlig teleövervakning,man ens av
frågaeftersom det försök till brott hade lägreettvar om som

straffminimum fängelse i två år.än
allmänna uppfattningenDen bör ha tillämp-attvar man samma

för buggning,ningsområde hemlig teleavlyssning och hemlig kamera-
övervakning. inteDet tillräckligtär vid brott harsätta gränsenatt som

straffminimum på fängelse i år. Det det finnsär ävenett ett om en-
nackdelar medrad sådan metod bättre tillämpa slagsatt etten -

straffvärderesonemang. Möjligen skulle kunna tillåta tvångsmed-man
det frågalen förundersökningär brott på vilket det kanettom om av

följa fängelse i år eller Ett alternativ tillämp-ärannat attsex mer.
ningsområdet bestäms i 1952 års tvångsmedelslagsom genom en- -
uppräkning de brott vid vilka tvångsmedlen får användas. Ytterli-av

möjlighet på någotär kombinera de olikasätt modellerna.attgare en
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kumulativa effektDen uppstår vid användning flera olikasom av
tvångsmedel samtidigt behöver inte regleras särskilt. Frågan får lösas
med hjälp de principer gäller för all tvängsmedelsanvändning.av som

kroppsmikrofonerDolda och pejling

allmänna uppfattningenDen det inte behöver ställas någraattvar upp
särskilda restriktioner för kroppsmikrofon och pejling skall fåatt
användas. Polisen bör, liksom i dag, själv få besluta användningom

dessa hjälpmedel, det skulle innebäraäven de får fatta beslutattav om
sig inbryta i bilar för placera pejlingsutrustning.att attom

Beslutsordningen

bör det gällerDet de tvångsmedel beslutasnär domstol finnassom av
möjlighet för åklagaren i fall på kvällstid och under helgeratt varten -

fatta interimistiska beslut. Det har visserligen hittills inte varit några-
problem beslut domstol. Det framhöllsstörre dockatt ett attav man

på kvällar och helger beroende den enskilde domarenär villattav
detmedverka. Kan det vid alla tidpunkter på dygnet åretgaranteras att

fimis domare kan fatta beslut, behöver åklagaren inte harunt en som
fatta interimistiska beslut. fallI finnsrått det behov därav.att annat ett

Åklagarmyndigheten7.2.6 i Göteborg

Företrädare för utredningen har den 12 november 1996 haft över-
läggningar med antal åklagare vid Aklagarrnyndigheten i Göteborg.ett
Därvid framkom bl.a. följande.

Buggning

allmänna inställningenDen det finns behov kunnaatt ett attvar av
tillgripa buggning tvångsmedel. motiveradesDetta med hemligattsom
teleavlyssning alltmer börjar bli ineffektivt medel för få framett att
upplysningar förakan utredning framåt. oerfarnaDe brotts-som en
lingarna visserligen fortfarande relativt i telefon deöppetpratar men

erfarna de huvud använder sig telefonöver taget pratarmera om av- -
huvudsakligen i koder. Det kan fram hemlig teleav-man genom
lyssning oftast tidpunkter för och mötesplatser.är Buggningmöten är
det enda kunna del vad avhandlas vidsättet dessa möten.att ta av som

exempelSom närrmdes narkotikaärende, där brukademötenett ett äga
café.på ettrum
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Tanken buggning i preventivt syfte, dvs. utanför för-rent
undersökningssituationer, avfärdades. Det i så fall de s.k.var mc-

skulle behöva buggas i preventivtgängen syfte. Visserligen skullesom
kanske möjligtdet i samband med husrannsakan placeraattvara uten

mikrofoner,dolda mycketmc-gängen misstänksammaär och detmen
tveksamt sådan åtgärd skulle ledaär till något resultat. Förom en att

fåbuggning skall användas bör det ställas krav på skälig miss-upp
konkret brott.tanke ettom

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning

intresseDet kunna del delsär uppgifter telemed-stort att taav av om
delanden förfluten tid, dels innehållet i lagrade telemed-som avser
delanden. I stöldmål har bevisningett s.k.stora använtpar man som

börtelefonlistor. Det möjligt del sådant material detnäratt tavara av
fråga utredning brott harär minimistraffettom av som sex

månaders fängelse.

Hemlig kameraövervakning

Åklagarrnyndigheten i Göteborg har haft två ärenden där hemlig
kameraövervakning har Båda ärendena gälldeanvänts. narkoti-grovt
kabrott.

det ärendet fannsI det misstankar vissattena om en person
förvarade narkotika i lada, belägen på avlägsen plats iuteen en

iskogen. Det utredningen intresse få upplysningar vilkaattvar av om
besökte denna lada, Platsen mycket svårövervakad.personer som var

Tillstånd lämnades till hemlig kameraövervakning. Vid föredragningen
ärendet inför domstolen krävde fårätten skisser ochattav se

fotografier visade vilket område skulle komma övervakasattsom som
Över huvudkameran. har i Göteborg erfarenhetentaget attav man

mycketdomarna det gällerär tvångsmedelsanvändning.närnoggrarma
Åtgärden ledde emellertid inte till något resultat. fannsDet nämligen

tekniska problem. Det svårt placera kameran på lämpligstora attvar
strömförsörjningenplats och fick lösas med hjälp batterier,storaav

fick bytas med jämna mellanrum. Det visade sig sedan attsom
hade placeratskameran på för avstånd. Deett stort personer som man

trodde skulle sig i området kom aldrigröra dit. I stället fångade man
med kameran antal hederliga svarnpplockare,ett stortupp som
parkerade sina bilar på p-plats täcktes kameraövervak-en som av

Åtgärdenningen. fick därför avbrytas relativt snabbt.
det andra ärendetI meddelades tillstånd till hemlig kameraövervak-

syftening i övervaka dit misstänkte narkotikaatt ett attgarage, man
levererades och från vilket narkotikan sedan distribuerades. Efter en
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tids övervakning gjordes tillslag varvid narkotikaett hittades. Vid
tillslaget det emellertid viss tid innantog polisen kunde bryta sigen
in i eftersom den misstänkte hade förstärktgaraget, ytterdörren. Under
tiden inbrytningen pågick hann den misstänkte därför med spolaatt ut

del narkotika i toaletten. kombinationEn buggningen och hemligav
kameraövervakning inne i hade varit bra hjälpmedelgaraget denett
gången.

Allmänt tillämpningsområdet för buggning, hemlig kamera-om
övervakning och hemlig teleavlyssning

Ett tillämpningsområde bör inte bestämmas straffvär-ettgenom
deresonemang. Visserligen kan någon gång tidigt i utredningman en
bedöma brotts straffvärde. Oftast kanett emellertid inte det.göraman

Utöver de riktigt allvarliga brotten de har minirnistraff påettsom-
års fängelse bör framför allt buggningett och hemlig kamera--

övervakning få användas vid omfattande stölder på arbetsplatser grova
stölder. Det nämligenär något förekommer mycket frekvent ochsom

samhällsproblem.är Brottslighetenett stort dessutomär mycket
svårutredd. Det förekommer det från vissa arbetsplatseratt nattetid
körs hela containrar med mycket dyrbaraut I dessa fall detärvaror.
ofta inte möjligt rikta misstankar bestämdatt mot utanen person,
gärningsmannen/gärningsmärmen ingår i arbetslag, där de flestaett

Övrigasannolikt oskyldiga.är brott där nämnda tvångsmedel men-
hemlig teleavlyssningäven skulle kunna bra hjälpmedelett ärvara-

vid förundersökning häleri, utpressning ochgrovt vapenbrott. Ettom
användningsområde för hemligannat kameraövervakning skulle

möjligen vid utredningar upprepade mordbränder ivara om t.ex. ett
bostadsområde. I dessa utredningar saknar oftast misstänktman en
person.

det börNär krävas misstanke någon saknas detmoten person
anledning sänka misstankegraden till kan misstänkas.att För det första

det frågaär resurskrävande tvångsmedel och användningen demom av
får för fall där kan förvänta sig åtgärden kommerreserveras attman

leda till något resultat. För det andraatt ligger redan i dagman
relativt högt det gällernär graden misstanke innan går tillav man
domstol med ansökan hemlig teleavlyssning. Det sadesen om att
åklagaren inte ansöker hemlig teleavlyssning praktisktutanom att vara

övertygad vederbörande skyldigtaget till detär aktuellaatt brottet.om
finnsDet inte heller någon anledning uppdelninggöraatt en av

kameraövervakning på ärenden övervakning allmän platssom avser av
och på ärenden övervakning andra enskilda platser.som avser av - -
Tanken med sådan uppdelning skulle tillåta karneraövervak-en attvara
ning allmän plats vid lindrigare brott och kameraövervak-reservera
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förenskilda platser de verkligt allvarliga brotten. bättreDetning ärav
ha tillämpa proportionalitetsprincipen.i dag ochgränsatt ensom --

kumulativa effekt uppstår vid användning flera olikaDen som av
tvångsmedel samtidigt behöver inte regleras särskilt. Frågan får lösas

principer gäller för all tvångsmedelsanvändning.hjälp demed somav

kroppsmikrofoner pejlingochDolda

dolda kroppsmikrofoner och pejlingAnvändningen sköter polisenav
hand. Material har kommit fram vidpå sådanhelti dag egen som

aldrig bevisning i brottmål.användning har använts ettsom
uppfattningen kroppsmikrofoner och pejlingallmännaDen attvar

och polisen själv bör fåsärskilt integritetskränkande beslutainte är att
dessa hjälpmedel, det skulle innebäraanvändning även attav omom

in i bilar för där placera pej-beslut bryta sigfår fattade attattom
lingsutrustning.

Beslutsordningen

uppfattningen åklagare bör ha fattaallmänna rättDen attattvar
användning samtliga tvångsmedel. harinterimistiska beslut Detom av

gånger har haft svårigheter nå domaremångainträffat att attman en
inte har kunnat få ifatta beslut ochkunde tagt.o.m. att mansom

utredningen. Särskilt vidibland varit till förharDettanågon. men
finnas behov snabba beslut. Det kandetbuggning kommer ettatt av

skall eller tvåavlyssnafråga möte ägaatt ett som rum enomvara
Å uppfattningenandra sidan hade det liggertimmar attmansenare.

domstol. domarefrågan Kretsenvärde i avgörs ärattett av somav
bör fall vidgas.fatta beslut ibehöriga vartatt

Övrigt

och delade uppfattningardet råder viss osäkerhetfrågaEn omsom -
skyldig i förundersök-vilken utsträckning åklagarenikring ärär att-

redovisa hemlig teleavlyssning harningsprotokollet använts.t.ex.om
uppfattningen redovisning skall ske endastharGöteborgI att omman

Åklagannyndig-ibrottmålet. Vidbevisninganvändsmaterialet som
iuppfattningen det skall redovisasStockholm hariheten attman

fall.vilket
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Åklagarmyndigheten7.2.7 i Malmö

Företrädare för utredningen har den 13 december 1996 haft över-
Åklagarmyndighetenläggningar med antal åklagare vidett i Malmö.

framkomDärvid bl.a. följande.

Buggning

Vid överläggningar med politimesteren i Helsingör har framkommit
därmc-gängen avtalar mötesplatseratt via telefon. Genom hemlig

teleavlyssning får polisen del dessa uppgifter. Mc-gängen träffasav
under någon timme och försvinner sedan från platsen. Ofta träffas de
på och andra allmänt tillgängligarestauranger platser. Detta mönster
kan komma sprida sig till Sverige. Utanatt tillgång till buggning går
det inte få reda på vad avhandlasatt vid mötena.som

Det inte ovanligtär brottslingar träffasatt utomhus eller i bil.
Användning riktade mikrofoner skulle kunna mycket infonna-av ge
tion.

USAI mafñaboss med hjälp informationtogs insamladesen av som
med hjälp riktad mikrofon. Samtal fördes i detav en friautesom
uppfångades på detta sätt.

Det inte ovanligtär någon kommer lurenatt telefonen som
för hemligär teleavlyssning. Deutsatt samtal förs isom rummet

Åklagarnakommer då till polisens kännedom. tveksammaär till hur
de skall hantera det material detta kommer tillsätt polisenssom
kännedom. En liknande situation uppkommer då någon är utsattsom
för hemlig teleavlyssning under telefonsamtal vänderett sig till någon
inne i och för samtal förmedlasrummet viaett teleavlyssningensom
till polisen.

I hälften fallen hemlig teleavlyssning resultat detav gällernärger
misstankar narkotikabrott. De misstänkta talar dock inte i klartext.om
De utgår från telefonen avlyssnad.är Avlyssningenatt emellertidger
ofta information skall träffas, för besiktigaom t.ex.var man att ett
parti narkotika. Detta sker ofta på hotellmm.

I praxis har hemlig teleavlyssning spaningshjälpmedel,setts ettsom
sällan redovisas i förundersökningsprotokollet. Ett pågåendesom mål

vid Helsingborgs tingsrätt bygger dock helt uppgifter kommitsom
fram vid hemlig teleavlyssning. Det sigrör inte erfarna brotts-om
lingar har uppmärksammat möjligheten till avlyssning. I dettasom fall
hade teleavlyssning inte kunnat medersättas något tvångsmedel.annat

Vid hemlig avlyssning GSM-telefoner blir det problem denav när
övervakade byter telefonkort. Vidare hinner Telia inte bygga allaom
GSM-växlar förrän år 2000.
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följsviktigt hemlig teleavlyssning hela tidenDet är att t.ex.upp
spaning. värdefulltvisuell Det de upplysningarmed är att veta om

kommit fram korresponderar med det faktiska handlingssättet.som
i vissa fall komplement tillkan hemlig teleav-Buggning ettvara

medan det kan i andra situationer.lyssning tvärtomvara
spaningsinsatser hemlig teleavlyssning kan underlag förAndra än ge

viss plats. måste finnas substantiell misstanke förbuggning Detav en
buggning eller hemlig teleavlyssning.användafäatt

många gånger teknisk fråga buggning ellerDet är renten om
skall användas. helt enkelt fråga vadteleavlyssning Det gärär om som

med resultat.använda gottatt

teleavlyssning och hemlig teleövervalmingHemlig

ofta vill del uppgifterpolisen "gamla"förekommerDet taatt av om
telemeddelanden. Ofta lagras det sist slagna telefonnumret i mobiltele-

går fram detta telefonapparatDetfonapparaten. näratt ta nummer en
finns uppgifterhand. behov del dessaDet att tatas samma av avom

vid fullbordatoch förberedelse brott.försökvid som
komma flera band frånkan vid husrannsakanPolisen över enen

innehåller inspelade telemeddelanden.telefonsvarare som

kameraövervakningHemlig

tillstånd till hemlig kameraövervakninghar lämnats mc-gäng.Det av
polisen. den det välresurssparande för För berörs ärKameran är som

filmarfjärrmanövrerad kamera honom eller detlikgiltigt är enenom
iakttar honom.polismangömd som

skillnad övervakninginte någon direkt mellanbörDet göras av
privat plats. platsenoch övervakning Karaktärenplatsallmän av

proportionalitetsprövning.in vidbör kunna vägas en

förtillämpningsområdet buggning, hemlig teleav-Allmänt om
kameraövervakninghemligochlyssning

på brottetsvilket krav bör ställasgäller frågandetNär somom
därutredningen stölden Modernanämndessvårhet museet,motav

värdefull. Straffvärdet i det falletteleavlyssning varithadehemlig var
två år.klarthelt över

mord, villmycket allvarlig brottslighet,misstankeVid t.ex.om
misstankentillgängliga möjligheter,använda alla äräven omman

sänkt miss-sig generelltdet svårt tänkaDäremot är att ensvag.
tvångsmedel.få användatankegrad för att
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använderOm begreppet "kan misstänkas" innebär det attman en
vidare krets kan för tvångsmedel. I lokalutsättas där det handlasen

narkotikamed finns det kanske inte kanen person som anses vara
skäligen misstänkt, däremot kan alla misstänkas för handla medatt
narkotika. I verkligheten finns det många fall där någon "kan

förmisstänkas" narkotikabrott efter tips.
ibör vissa fall inteDet ställas krav skälig misstanke vissmot en

gällerDetta hittat narkotikaparti någonstansnärt.ex. ettperson. man
fleraeller mordbränder inomnär begränsatägt område.ettrum

Vidare kan sigtänka det fallet det finns misstankaratt attman ettom
skall något konkurrentgängsmc-gäng spränga lokaler, miss-men

tankarna riktar sig inte någon viss medlem i gänget.mot
påKravet användningen tvångsmedlet skall synnerligatt av vara av

vikt kan skärpas kravet på misstankar viss lyftsmotom en person av
i vissa fall.

bör inte ställasDet högre krav för få använda flera tvångsmedelatt
samtidigt vad gäller för ochän dem. Användningenvart ettsom av av
flera tvångsmedel bör dock proportionalitetsprincipen.prövas mot
Någon fyrkantig regel bör inte införas.

frånmåste fall till fallDet hur integritetskänsligtavgöras ett
tvångsmedel buggningEnär. där endast de fyraettsom avser rum
misstänkta sig inte så känsligrör teleavlyssningärpersonerna som en

telefonen i där de fyra ringer till 10-15 utomståenderummetav
personer.

ingen bra lösningDet villkora buggning tillär baraatt atten avse
tid vissaviss befinner sig inär En villkorad hemligrummet.personer

teleavlyssning innebär egentligen överlåter till polisenatt attman
villkoretiaktta hand. gårDet nämligen inte från och till slåattegen

själva förbindelsen,och avlyssningen står hela tidenutan öppen.av

tvångsmedlenAnvändning i preventivt syfteav

23 kap § rättegångsbalkenEnligt 1 krävs det anledning anta att ett
förövats förbrott förundersökning skall inledas. Allt liggeratt som

spaningföre i tiden och inte förundersökning. Advokaterär kräver allt
oftare få del materialet från all spaning förekommit. Endastatt av som
vad förekommit under förundersökningen lämnas dock Omut.som
förundersökningsbegreppet vidgas krävs det Sekretessregler för att man
skall kunna skydda informatörer.

i dagRedan det svårt någon distinktionär göra mellan brott ochatt
verksamhet.brottslig Praktikerna har lämnats lite i sticket. Många

gällergånger misstanke narkotikabrott pågående brottsligen om en
verksamhet visst brott. När det gäller just narkotikabrottän ettsnarare

hemlig teleavlyssningleder sällan till redan begånget brottatt ett
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Däremot fårklaras polisen ofta information någotupp. nyttom
narkotikabrott kan uppdagas tack avlyssningen. Dettasom vare

juridisktinnebär strikt borde hemlig teleavlyssning inte tillåtas iatt
omfattning förnågon utreda redan begångnastörre narkotikabrott.att

handlar alltsåDet egentligen utreda pågående brottsligattom en
verksamhet.

organiserade brottslighetensDen utveckling sådan dennaär att
kriminalitet måste med offensiva åtgärder.mötas handlarDet mycket

lagstiftningen efter hur verkligheten Somatt ut.anpassaom ser
hartidigare hemlig teleavlyssningnämnts framför allt upplys-t.ex.ger

framtida brott.ningar Rättegångsbalken från 1930-taletär medanom
brottslingar skallde bekämpas tillämpar modernare metoder.som

har förgrovats.Brottsligheten
skulle kanske iMan lagstiftningen kunna använda uttryck som

"organiserad brottslig verksamhet" eller "brottsorganisationer". Det är
emellertid svårt fastställa organisation finns och dessatt att en

Endast i fåtal fallstruktur. har medlemmar i blivitett mc-gängent.ex.
för narkotikabrottdömda med bruk-mängder eller för våldsbrott,eget

samband med alkoholförtäring.ofta i Det går knappast fastställaatt en
brottsidé frånviss organisationens sida. Vid nordiskt imöteett

Köpenhamn diskuterades I Danmark har några enskildamc-gängen.
medlemmar dömts för narkotikabrott. Däremot kunde inte sägaman

organisationerna Hells Angels eller Bandidos förstod narkotika-att
försäljning. har inte framkommitDet några konkreta förbelägg såatt

fallet.är
har däremotMc-gängen skaffaröppet sagt att oavsettman vapen

Dettavad lagen mycket allvarligsäger. är samhällsfarlig verksam-en
Mycket samhällsfarligahet. också de företarär gängenangrepp som
varandra. Det enbart i Norden det pågårär krig mellanmot som mc-

Varför inte.gängen. vet man
införa möjlighet använda tvångsmedelAtt vid "brottsligatten

verksamhet" också andra skäl tveksamt.är Det skulle då kanskeav
använderräcka dyr bil och längre utlandsresorgöratt en person en

redovisa några inkomster, för brottsligstörre verksamhetattutan att
misstänkas.skulle kunna

kroppsmikrofoner pejlingDolda och

metoder används polisen och skötsDessa inblandningutanav av
Användningen inte i förundersökningsprotokollet.åklagare. antecknas

Inspelningarna har inte bevis i rättegång.använts som en



1998:46 SynpunkterSOU från brottsutredande myndigheter fl. 303m.

Beslutsordningen

Tekniken i dag sådan direkt kan från vilketär att ettman se nummer
till avlyssnadsamtal teleadress kommer. I vissa fall har behoven man

få beslut hemlig teleavlyssning på sådantgenast ettatt ettav om
tekniskt möjligtDet avlyss-är görarent att genastnummer. en ny

ningsinkoppling på detta sådantI fall krävs snabbtett ettnummer.
beslut.

mobiltelefon avlyssnas kan abonnenten ringaNär till Telia ochen
få telefonnummer,direkt dvs. teleadress. För fåett nytt atten ny

den teleadressen krävs avlyssningsbeslut.avlyssna Det harett nyttnya
gång tagit flera dagar fånågon domare kunnat fattaatt tag en som

teleavlyssning.beslut om
har inte funnits något behovTidigare få snabbt beslutatt ettav

det tagit ganska lång tid få besluteteftersom verkställt tele-att av
Något sådant hinder finns inte vid hemlig karneraövervak-operatören.

och kommer inte finnas vid buggning.ning heller Det finns behovatt
snabba beslut.av

Polismyndigheten i Stockholms7.2.8 län

harUtredningen den 13 januari 1997 haft överläggningar med
för Polismyndigheten i Stockholms län. Därvidrepresentanter

följande.framkom bl.a.

Buggning

många fall skulle brottsutredningar i dag visserligenI leder till attsom
kunna slutförasbrottet klaras snabbare. När det gäller narkotika-upp

skulle dessutom säkert kunna beslagtabrott mängderstörreman
narkotika.

värdefullBuggning skulle ha varit i följande fall. X drev en
och handlade samtidigt med narkotika.närbutik föremålHan förvar

hemlig teleavlyssning. X stämde medmöte en annan person per
minuter anländer dennetelefon. Fem i bil till nätbutiken. Xsenare

i bilensig och de båda samtalar under tio minuter. Däreftersätter
återvänder X till butiken, ringer tredje och meddelarupp en person

det klart". Det hade varit mycket värdefullt"nu bilen hadeär om-
så polisen påkunnat buggas fått reda vad avhandlades där. Enatt som

varitsådan aktion hade möjlig genomföra eftersom polisen sedanatt
tidigare hade kännedom bilen farms och också möjlighet attom var

in avlyssningsutrustning i den. Sedermera beslagtog polisenmontera
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25 kg amfetamin, tillslaget hade säkert mängderstörremen avsett om
buggning hade fått användas.

I narkotikaärenden det inte ovanligtär någon känd misstänktatt
utifrån anländer till och in på hotell. Förorten tar ett näratt veta man
skall slå till detär utomordentlig vikt polisen får reda på deattav

planerna förnärmare verksamheten. Sådan information kan inhämtas
samtal i hotellrummet avlyssnas.attgenom

Polisen arbetar mycket med informatörer. I vissa fall kommer man
därigenom in så tidigt i ärende det då aktuella narkotikapartietett att
kan andra fallI sändning.tas. tar man en senare

Införs buggning bör reglerna för detta tvångsmedel utformas på
de skallsätt gälla för hemlig teleavlyssning ochsamma som som

hemlig kameraövervakning.

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning

Innan polisen begär få använda hemlig teleavlyssning kartläggsatt den
eller de misstänkta inre och spaning.yttregenom

finnsDet behov kunna få tillstånd till hemlig teleavlyssningattav
teleadress den misstänkte kan ringa till. Några fallav antasen som

kan närrmas.
En misstänkt föra in kokain till Sverige. Det kommeratt tillavser

polisens kännedom han skall ochnär han skall kontakt medatt taresa
viss innan han återvänder. Denne teleadress kanen person persons

enligt dagens regler inte avlyssnas.
Vid Smreplansmorden kunde polisen snabbt identifiera deen av

misstänkta. Han hade fru och barn. Det hade varit värdefullt derasom
teleadress hade kunnat avlyssnas.

Ofta informerar familjen ochär åter-närman om var man man
kommer.

fall därDe det finns behov teleavlyssning teleadressav av en som
den misstänkte kan ringa till inte särskilt många,ärantas ändåmen
angelägna.

misstänktaDe utgår oftast från deras telefoner avlyssnade.äratt
Men hemlig teleavlyssning ändå värdefull informationger t.ex. om
mötesplatser eller bara skall Avlyssningenatt visar ocksåut.man
vilken bekantskapskrets den misstänkte har. Dessutom talarsom man
ofta klarspråk vid oväntade händelser.

Kortbyten i GSM-telefoner bekymmer liksomär internet harett att
börjat användas för skicka meddelanden. Däremot förekommeratt det
inte telemeddelanden krypteras påatt det skickassätt änannat att
kodade meddelanden på personsökare.



SOU 1998:46 Synpunkter från brottsutredande myndigheter 305m. .

Hemlig kameraövervakning

Polismyndigheten har vid tillfällen sig hemlig kamera-använttre av
övervakning. I samtliga fall har det också funnits tillstånd till hemlig
teleavlyssning.

fallen avsågEtt misstanke rån. Pâ Fomebu flygplats iav en om
hittadesNorge väska med rånplan. Planen kopierades ochen en

stoppades sedan tillbaka i väskan. En misstänkt bodde i Sverige. En
dold kamera registrerade någon kom tillnär eller lämnade densom
misstänktes bostad Det inte möjligt påsattes sättatt annatupp. var
övervaka ingången. Den misstänkte lämnade så småningom sin bostad
och landet. utförandetNär rånet påbörjats i Norge rånarna.av greps

Allmänt tillämpningsområdet för buggning, hemlig teleav-om
lyssning och hemlig teleövervakning

förGränsen tvångsmedlen fårnär användas kunde bestämmas så att
fängelse i minst år skall ingå i straffskalan för det misstänktasex
brottet. De förmögenhetsbrotten skulle därigenom falla inomgrova

för bestämmelserna.ramen
bestämmaAtt med hänvisninggränsen till det misstänkta brottets

straffvärde medför svårigheter, det inte omöjligt.ärmen
Polisen hinner knappt med arbeta med de fall där det finnsatt

ganska god bevisning. Det bara i klara ärendenär begär attsom man
få använda sig hemlig teleavlyssning. Någon anledning sänkaav att
misstankegraden från skälig misstanke till kan misstänkas finns således
inte.

Däremot skulle det i vissa fall värdefullt tvångsmedlen kanvara om
användas det inte finnsäven när någon skäligenärperson som
misstänkt för brottet, bl.a. i följande fall.

En vänder sig till varuhus och begär kontokortettperson att ett
skall tejpas fast på baksidan toalett i varuhuset. Görs inte dettaav en
hotar han injicera gift i livsmedel i butiken. Det finns inteatt någon
misstänkt. Användning dold tjärrmanövrerad kamera hade varitav en
effektivare billigareoch fysisk övervakning.än Dessutom skulle risken
för upptäckt minska dold kamera hade använts.om en

inte ovanligtDet polisenär under utredning narkotikaären-att ettav
någonstans i Sverigede får uppgifter tyder kurir skallattsom en

anlända till Arlanda med viss flight. Vem kuriren kännerären man
inte till. Polisen i Stockholm får då åka till Arlanda filmaoch allaut

Kunde använda sig dold fjärrmanövreradpassagerama. man av en
kamera skulle risken för uppmärksamhet minska och åtgärden skulle
inte kräva så stora resurser.
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vidare värdefulltskulle buggning kunde skeDet även närvara om
informationen inte räcker till för enligt dagens regler användaatt
tvångsmedel hemlig teleavlyssning, dvs. i preventivt syfte.t.ex.som

fåPolisen kan upplysningar från informatörer eller från t.ex.
ordningspoliser kända kriminella träffas och de haratt att gott om

fall där preventiv användning tvångsmedelEtt kundeannatpengar. av
fråga kändakomma i rånare kommit från anstalt börjarär när utsom

kontakter och lägger beställningar på stulna bilar.t.ex.ta
träffasBrödraskapet MC ofta på hotell i Stockholm. Brödra-ett

så organiseratskapet MC det finns medlemslistor, presidentär attpass
säkerhetsansvarig. Vidare viss ansvarig föroch denär en person

indrivningsverksamhet organisationen bedriver. Detta är storsom en
organiserad verksamhet omfattar helt "vita" skulder.och ävensom

någrafinns inte belägg för Brödraskapet MC ellerDäremot att
vill lägga under sig narkotikahandeln. villandra Mc-gängenmc-gäng

på vad ingen indrivnings-bara tjäna spelar roll. Enbartsättpengar;
organiserad.verksamheten är mera

kroppsmikrofonerDolda m.m.

kroppsmikrofoner används inte alls polismyndigheten i dag.Dolda av
Användning dolda kroppsmikrofoner inte särskilt integri-ärav

dokumenterar enbart vad bäraren själv kantetskränkande. Man
kan metoden jämställas med hemlig teleövervakning.höra. Kanske

lånat utrustning för inspelninghar det hänt polisenVid hot att ut av
telefonhot.eventuella nya

Pejling

används bara i utredningar där det redan finns tillstånd tillPejling
teleavlyssning.hemlig

pejlingsut-utpressningsärenden har det förekommit lagtI att man
penningpâsama.rustning i

pejlingsanordning in i fordon.fall kan II vissa ettmonterasen
inte in utrustningen ifall hinner medandra att montera ettman

utsidan fordonet.utrustningen måste appliceras påfordon, utan av
stals under år 1996 omkring 190 bilarStockholmsområdetI av

monterades in i bil sedanVolvo 850. En GPS-sändaretypen en som
följa fordonet fördes och kunde sedan slå till.Polisen kundestals. vart

pejling i promemoria dockAnvändning dokumenterasav en som
in i förundersökningsprotokollet.inte tas

regler gällaanvändningen pejling lagregleras börSkall av samma
för husrannsakan.som
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Beslutsordningen

några fall har detI varit svårt tillstånd till hemlig teleavlyssningatt
behovet har uppstått under helg. Oftastnär det dockär störreen

problem få Telia uppkopplingen kontorstidgöraatt t.ex. att änutom
få beslut domstol. Det skulle ändå klar fördelatt ett av vara en om

åklagare fattakunde interimistiska beslut tillstånd till åtgärden. Detom
blir antagligen också billigare ha åklagarjour domstols-änatt en en
JOUI.

7.2.9 Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län

Utredningen har den 11 november 1996 haft överläggningar med
för Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län.representanter

Därvid framkom följande.bl.a.

Buggning

Buggning bör endast användas den kan leda till avgörande bevis-om
ning.

DanmarkI använder sig s.k. rumsavlyssning i viss utsträck-man av
ning. Efter tillstånd till rumsavlyssning behövs inte något särskiltett
beslut husrannsakan för få installera utrustningen. Iatt storom
utsträckning använder sig befintlig telekabel. Dettaman av ger en
avlyssning med hög kvalitet. Ljudet överförs då till enhet hossamma
polisen avlyssnade telefonsamtal.tar emotsom

lämnadesDet antal praktiska exempel på buggning skullenärett
värdefullt tvångsmedel.ettvara

Dansk domstol tillstånd till rumsavlyssning i lokalgav en som
utåt affärslokal. lokalenI handlades dock medsett mestvar en
narkotika och de misstänkta talade mycket pris och mängderöppet om

de sammanträffade i den avlyssnade lokalen.när Utan rumsavlyssning
hafthade polisen tillgång till information och kanske slagit tillsämre

vid fel tillfälle.
Spaning bedrevs2. med anknytning till mc-gäng.mot etten person

Det fanns misstankar narkotikabrott. Teleavlyssning användesom men
inget värde. Genom rumsavlyssning fick den danska polisengav av

uppgifter plan avsåg smuggling mängderstoraom en som av
narkotika. Stora mängder narkotika beslagtogs.

Narkotikaaffårer ofta i bil eller på hotellrum.görs Detettupp en
praktiskt ganska enkelt avlyssna hotellrum. Ofta träffasär sett att man

flera gånger innan narkotikaaffár fullföljs. Om polisen då inte haren
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informationfått affären skall genomförasnär riskerar slåom attman
till för tidigt och gå miste allt.om

Brottsligheten i ofta våldsdådmc-gängen andramotavser mc-
organisationer. Det sker fortlöpande planering. Det dricks mycketen

Ävenalkohol i dessa kretsar. narkotika förekommer. Det välkäntär
påverkade människor blir slarvigare och talaratt öppet.mera

Buggning dessa skulle därför antagligengäng mycket värdefullav ge
information.

Teleavlyssning inte längre så mycket information tidigare.ger som
kriminellaDe medvetna derasär telefoner kan avlyssnas ochattom
talar därför intede i klartext. En lagstiftning tillät buggningsom

skulle visserligen de kriminella blevgöra försiktigare,att men
någonstans måste de träffas och utbyta information. Buggning skulle
därför effektivitetsvinster.storage

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleiivervakning

Polisen har behov kunna del lagrade telemeddelanden. Detatt taav av
finns också behov kunna del andra uppgifterett stort att taav av
beträffande telemeddelanden redan har befordrats. Idag finns detsom
inte möjlighet få fram uppgifter beträffande förfluten tid vidatt t.ex.
utredning ekonomisk brottslighet. Dessa uppgifter mycketärav
värdefulla misstänkt förnekar varje kontaktnär medt.ex. en en annan

Med hjälp uppgifterna skulle i efterhand kunna kart-person. av man
lägga olika kontakter. Det borde kunna få dessa uppgifteratt ut
enligt regler gäller för hemlig teleövervakning, docksamma som
borde misstankegraden lägre.vara

angelägetDet med snabba beslut, hittills harär domare ställtmen
i hög grad.upp

Hemlig kameraövervakning

Hemlig kameraövervakning har polisen i Göteborg ianvänts tvåav
fall.

bör gåDet använda hemlig kameraövervakning det inteatt även om
finns någon viss misstänkt för brott. Vid upprepadeettperson

imordbränder relativt litet område det billigare och effektiva-ett vore
siganvända kameror bevakning med polismän.änattre av av

skulleDet godtagbart i stället för skälig misstankeatt motvara en
viss kräva sannolikhet för övervakningenstörre attperson ger
avgörande bevis.

lägre misstankegradEn borde kunna komma i fråga vid mycket
allvarliga brott.
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inte skillnad mellanbör allmän plats och plats.Det göras annan
bör detta påverka proportionalitetsbedömningen.Däremot

utlandet används dolda kameror iI ofta samband med buggning,
installeras i hemlighetdvs. kamerorna mikro-sättsamma som en

fon.

tillämpningsområdet för buggning, hemligAllmänt teleav-om
hemliglyssning och kameraövervakning

gäller använda tvångsmedelNär det detmc-gängenatt mot vore
tvångsmedlenvärdefullt kunde användas vid misstankarom om grov

misshandel eller utpressning.
ganska till tvångsmedelsan-skeptisk tanken kopplaMan attvar

vändningen till brotts straffvärde.ett
Vid narkotikabrott finns det alltid någon skäligen misstänktärsom

stadium buggning kan bli aktuell.på det som
informatör-del polisens verksamhet bygger på tips frånEn stor av

sigdet mycket brott finns det behovNär rör ett grovt attom aver.
fastän nårin tvångsmedel misstankegraden inte tillkunna sätta upp

rånskälig misstanke. Ett praktiskt exempel kan planeratett motvara
misstanken enbart bygger på uppgifter från s.k. in-bank, där enen

formatör.
Över huvud bör kunna in tvångsmedel vid lägresättataget man

misstankegrad det sig mycket brott.när rör om grova
ofta brottsaktiva.Polisen vilka Därärvet personer som grupper av

värdefulltsådana träffas det med buggning i preventivtpersoner vore
syfte för kunna förhindra de sina planer i verket. Detsätterattatt

dock polisen i förväg känner till de träffas.förutsätter att var

kroppsmikrofonerDolda m.m.

kroppsmikrofoner används framför allt i narkotikaärenden.Dolda De
gånger Oftastanvänds årligen. syftar de till skyddaett attpar en

visspolisman och i mån för dokumentera vad sägs.att som
kroppsmikrofoner tvångsmedelDolda betydligt lindrigareär änett

buggning.
Polismän har ofta kopplade telefonerbandspelare till sina för att

vad viddokumentera tips.sägs, t.ex. ettsom
användning dolda kroppsmikrofonerBeslut bör kunna fattasom av

polismyndigheten. Det bör inte krävas viss misstankegrad för attav en
få använda dolda kroppsmikrofoner. Om misstankegrad skallen
krävas bör denna mycket lågt. Kravet på misstanke brottsättas om av
viss svårhet kan lämpligen till misstanke brott intesättas om som ger
lindrigare straff fängelse månader.än sex
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Pejling

Pejling mycket lindrigtär ingrepp i denett personliga integriteten.
Polismyndigheten borde själv fâ besluta pejling. Jämfört medom en
husrannsakan pejling inteär integritetskränkande. Det handlarmera
ofta mycket snabba lägen pejling skallnär användas. Man harom

upptäckt fordon används misstänkt.t.ex. ett Skall pejlingsom av en
användas måste installera utrustningen.genastman

Pejling används knappast vid misstankar brott med lägre straff-om
minimum månader.än Däremot det viktigt med snabbaär beslut.sex

En kombination pejl och mikrofon i bilen skulle mycketav vara
värdefull.

Övrigt

Dokumentation sker medäven hjälp stillbildskameror, kanav som
ianvändas såväl ljus mörker. Polisen använder sig ocksåsom av

mörkerkikare.

7.2.1O Polismyndigheten i Skåne

Företrädare för utredningen har den 23 januari 1997 haft över-
läggningar med för Polismyndigheten i Skåne. Därvidrepresentanter
framkom följande.bl.a.

Buggning

De sig denägnar organiserade brottsligheten, främstsom grova
narkotikabrottsligheten, har sitt arbeta efter polisenssättanpassat att

bedriva spaning.sätt De använder sig mobiltelefoner,att vilkat.ex. av
f.n. inte går avlyssna, och har sina sammankomster i bostäderatt eller
på Det skulle därför mycket värderestauranger. stortvara av ur
bevissynpunkt få bugga bostäder, hotellrumatt ochrestauranger,
fordon.

Buggning skulle främst komma användas vid organiseradatt
brottslighet, i narkotikaärenden och vid mc-relaterad brottslighet.t.ex.
Hemlig teleavlyssning har i många fallanvänts vid mc-relaterad
brottslighet. harDet då varit fråga förberedelse till mord ocht.ex.om
förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. skulleDet dock förenatvara
med utomordentliga svårigheter placera avlyssningsutrustning iatt ut

mc-klubbs klubbhus. skulleDet sannolikt endast kunnat.ex. görasen
i medsamband vanlig husrannsakan. Mer framgångsrikt skulleen
förmodligen inrikta avlyssningen på dem har anknytningattvara som
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inte har sådan de hartill position sinmc-gängen attmen som en
bostad i klubbhuset.

skulle kompliceradBuggning och oerhört resurskrävandevara en
arbetsmetod. Sarmolikt skulle polismyndigheten kunna klara endastav

fem fall är.fyra eller per
Preventiv buggning kunde intressant brottslig verksamhetvidvara

bedrivs i organiserade former.som
belägg förfinns viss människor sigDet ägnart.ex. att en grupp

organiserad narkotikabrottslighet i Sverige. Vidare faller den s.k. mc-
inbrottsligheten under kriterierna för organiserad brottslighet. Polisen

sig medmenade stöd förundersökning från år 1994, gälldeav en som
hasch och nyligen förundersökning,två kg inledd gäller kgetten som

amfetamin erfarenheter från utlandet, ha belägg församt att mc-
sysslar narkotikaaffärer finnsmed i organiserade former. Detgängen
systematik Polisenviss och kontinuitet i brottsligheten. kommeren

för utreda denna narkotika-framöver avsättaatt attmer resurser
brottslighet.

finns för sigBelägg beväpnaräven mc-gängen göraattatt genom
mobiliseringsförråd.i militära Det nämligen klarlagt deinbrott är att

pansarskott har vid på konkurrerande mc-klubbaranväntssom angrepp
från sådana förråd. vapenbrottslighet i viss månstulits Dennahar är

organiserad.
vidare obekräftade uppgifter skullefinnsDet mc-gängatt ettom

inblandat i handel med med från länderna i östravara vapen, ursprung
Europa.

för organiseradefinns däremot inte belägg iDet mc-gängenatt
sysslar med indrivningsverksamhet.former

teleavlyssning och hemlig teleiivervakningHemlig

teleavlyssning fortfarande viktigt spaningshjälpmedel.Hemlig är ett
skallfår information ochVia den när möten ägaom var rum.man

bevisning teleavlyssning.får emellertid sällan fram via hemligMan
intressanta diskussionerna, självakan bero de verkligtDet att om

hålls på mobiltelefoner, vilka f.n. inte kan avlyssnas.brottsligheten,
hittills inte på krypterade telemeddelanden. DäremotharMan stött

beställt krypte-fått kännedom viss mc-klubb harhar attom enman
avdelningarna iringsutrustning. Det på sikt tänkbart de olikaär att en

kommunicerarkommer använda sig kryptering då demc-klubb att av
sinsemellan.

kunna del telemeddelandenfinns behovDet ett stort att ta avav -
i förfluten tid. Deuppgifter och innehålletbåde som avserom -

brottsutredande hämta inde myndigheterna harmöjligheter attsom
rättegångsbalkenmeddelanden bör samlad reglering isådana ges en
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Sådana uppgifter kan behövas för kunna belägga det vidatt t.ex. att
viss tidpunkt förekommit kontakter mellan två Det kanen personer.

behövas vid serierån och spaningsmord.t.ex.
Det värdefullt ifall detäven blev möjligt målsägandensvore att mot

vilja, vid utredning vissa brott, kunna inhämta uppgifterav grova om
hans telemeddelanden. Det skulle intressant vid framför allt MC-vara
relaterad brottslighet.

Hemlig kameraövervakning

Hemlig kameraövervakning har vid fyra tillfällen.använts Två av
fallen har mc-relateradrört brottslighet och de två andra fallen har
varit narkotikaärenden.

I de ärenden rörde mc-brottslighet hade ingen framgångsom man
med övervakningen. I det fallet avslöjades karneraövervakningenena
och i det falletandra det tekniska problem.var

detI narkotikaärendet karneraövervakningen avgörandeena var av
betydelse för utredningen. Ornständigheterna följande. Inlednings-var
vis kameraövervakades ingången till den misstänktes bostad i ett
flerfamiljshus. bildernaAv framgick den misstänkte, då han fickatt
besök, med sig sina ned i källaren.gästertog Källaren inte möjligvar

övervaka med personal på platsen. Karneraövervakningenatt utvid-
Övervakningengades till omfatta källaren.även visadeatt denatt

misstänkte gick till tillhördeett I detutrymme som en annan person.
källarutrymmet förvarades narkotikan.

I det andra narkotikaärendet förekom det tekniska problem vid
övervakningen och åtgärden ledde inte till något resultat.

Det mycket värde kameraövervakning kundestortvore av om
användas i fall där det inteäven finns någon misstänkt t.ex.person,
i det s.k. tjuvgömmefallet och vid upprepade mordbränder i ett
begränsat område. Härvid nämndes exempel dels polisen vidattsom

tillfälle hittade 50 kg narkotikaett i delsgömt det förute naturen, att
fyra eller fem år sedan härjade mordbrännare i Landskrona. Deten

mycket svårt få på bränderna, ständigt upprepadesatt stoppvar som
i och bostadskvarter. En situationett nämndessamma annan som var

polisen har vetskap det i visst källarutrymme,att att ettom som
disponeras antal förvaras narkotika.ett stortav personer,

Allmänt tillämpningsområdet för buggning, hemlig teleav-om
lyssning och hemlig kameraövervakning

Den allmänna uppfattningen det teoretisk synvinkel äratt mestvar ur
logiskt bestämma tillämpningsområdet med utgångspunktatt i det
enskilda brottets straffvärde. Dock hade uppfattningen detattman
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skulle mycket svårt med någorlundaatt säkerhetvara bestämma
brottets straffvärde på så tidigt stadiumett det här skulle bli frågasom

med undantag möjligen för narkotikabrott. Riskenom, med sådanen
ordning vidareär domstolarna kommeratt ställa kravsträngareatt än
i dag på polisen det gällernär förebringa konkretaatt omständigheter
kring brottet. Det kan få till följd domstolarna kommeratt bliatt
mycket restriktiva i sin tillämpning.

Det saknas anledning sänka misstankegradenatt till kan misstänkas.
finnsDet nämligen inte in tvångsmedelsättaatt redan på detresurser

stadiet i utredning. Vid spaningsmord hart.ex. kanskeen ett ettman
antal kanstort misstänkas för mordet. Detpersoner intesom är

intressant insätta hemlig avlyssningatt t.ex. alla dem. Vem skallmot
börja med Man måste komma längre i utredningman innanen man

börjar utnyttja resurskrävande tvångsmedel.
Samtliga tvångsmedel bör kunna användas samtidigt. Den kumulati-

effekt uppstår vid kombination olikava tvångsmedelsom en av
behöver inte regleras särskilt. Eftersom buggning synnerligenär ett
resurskrävande tvångsmedel detär antagligen endast undantagsvis som
det tvångsmedlet skulle in i förstasättas hand. Mer troligt är att
hemlig teleavlyssning skulle användas i inledande skede.ett

Dolda kroppsmikrofoner m.m.

Dolda kroppsmikrofoner används vid agentverksamhet i samband med
bevisprovokation.en

Det förekommer även polisen initierar inspelningatt etten av
telefonsamtal. Det kan fråga skaffat.ex. bevisning iattvara om ett
utpressningsärende. Polisen helt enkelt målsägandenuppmanar att
ringa den misstänkte. Man kunde tänka sigäven den situationenupp

polisagent vid bevisprovokationatt ringer elleren bliren upp
uppringd den misstänkte.av

Pejling

Pejling relativtär arbetsmetod används ganska sällan,en ny som
eftersom den mycketär personalkrävande. Det krävs i normalfallet en
insats 6-8 och antal fordon. Metodenett används främstav personer
vid narkotikabrott.

Den utrustning används fästs under fordonet med hjälpsom av en
Det finns f.n. inget behovmagnet. regler polisen rättav attsom ger

bryta sig in i fordon för applicera och bort pejlingsutrustningen.att ta
finnsDet i de flesta fall helt enkelt inte tid till det. Man vill inte

riskera den personal skallatt placera utrustningen upptäckssom ut av
den n1isstänkte. Det kan nämligen mycket farligt, eftersom detvara
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de misstänkta inte sällanbrottslighet därofta sig ärrör om grov
beväpnade.

in ellerbryta sig i fordondet inte frågaSå länge är attattom
pejling kunnabeslututrustningen pä börapplicera ett ompersoner,

polisentidsskäl nödvändigtpolisen. dessutomfattas Det är attavav
snabbafråga lägen.beslut. i regelfatta dessa Detfår är om

Beslutsordningen

inträffat det under helg harflertal tillfällenvidharDet attett en
fallen har fått tillteleavlyssning. I debehov väntauppstått manav

tvångsmedlet. kan dock inteansöka Manmed sägaefter helgen att om
för utredningen.varit tilldetatt men

beslut på kvällar och undermöjlighet fåfinnasbör ävenDet ettatt
åklagare får fattalösas antingenkan rätthelger. Detta attattgenom

har jour.beslut eller domstoleninterimistiskt att

Generaltullstyrelsen7.2. 11

haft överlägg-december 1996utredningen har den 16förFöreträdare
Därvid framkomGeneraltullstyrelsen.förmedningar representanter

följande.bl.a.

Buggning

Även resurskrävandebli mycketbuggning kommer ettattom
buggningfördelarna medbedömningdet tullenstvångsmedel är att

tillbra komplementBuggning skullenackdelarna.överväger ettvara
teleavlyssningVärdet hemliginformationsinhämtning.traditionell av

medveteni kriminella kretsarminskat, eftersom ärhar dessutom man
framdet får inte sällananvänds. Trotstvångsmedletdetatt manom

sigteleavlyssning, det kaninformation vid hemligvärdefull röra om
mötesplatser.t.ex.

kommabuggning sällanvidkommande skulletullensFör att
integritetskränkandeandra särskilti bostäder elleranvändas ut-

hotellrum,intressant buggaskulle detDäremot t.ex.attvararymmen.
fråga buggafall det skulle blieller kontor. I delagerbilar, attom

buggningsutrustningenmöjligheter placeradetfordon finns utstora att
väljs för tullkontrollfordonmed Ettsambandi gränspassage. utsom

användnings-Följande exempelsläpps därefter igenom.ochbuggas
nämndes.områden

alkoholnarkotika ellerärende varusmugglingTullen får i ett om av
fråntipshemlig teleavlyssning, postkontroll eller ensomgenom
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tullmyndighet i utlandet information skallmöteatt ett äga påom rum
hotellrum. dagslägetIett finns det ingen möjlighet reda på vadatt

avhandlas vid detta Genommöte.som bugga skulleatt mötet man
kunna fâ fram mycket värdefull information, hur insmugglingent.ex.
skall till vid vilken tidpunktsamt och skallden ägavar rum.

En container misstänks innehålla parti narkotikasom ställsett på en
uppställningsplats. Tullen intevet är ellermottagarevem närsom
lossning skall ske. Om containern försågs med buggningsutrustning
skulle kunna del de samtalta måhändaman kommer förasav som att
mellan dem lossar containern.som

En lastbil enligt vad tullen misstänker användssom för fraktaatt
smuggelgods vidstoppas gränsen och för tullkontroll. Itas ut samband
med kontrollen placeras mikrofoner i förarhytten. Efter ytligen
kontroll släpps fordonet igenom tullñltret. fallI organiseradav
smuggling detär vanligt chauffören använder sigatt mobiltelefonav
och via den får direktiv han skall bege sig medvart godset. Detom

emellertid inteär alltid chaufförens teleadress känd,är vilketsom
innebär värdefull informationatt går förlorad.

För tullens del finns inget behov buggning i preventivtrentav
syfte, dvs. utanför förundersökningssituationer. Man lägger nämligen
inte ned spaningsresurser eller andra operativa insatser på diffusa
ärenden. Tullen inte förrän det tillgänglig informationagerar av
framgår fråga iär fallatt förberedelse tillvartom grov varusmugg-
ling. I fall lämnas materialetannat tillöver polisen.

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervalming

finnsDet behovett kunnastort del uppgifteratt telemed-taav av om
delanden förfluten tid. Det mycketär bekymmersamtsom avser att
sådana uppgifter inte kan fram i ärendentas misstankerörsom om

varusmuggling alkohol. Något krav pågrov det skall finnasav att en
misstänkt bör inte ställas för dessa fall.person upp

Hemlig kameraövervakning

Lagen hemlig kameraövervakning har hittills inte tillämpatsom inom
för tullens verksamhet. Som exempel situationerramen där det

inom tullen finns behov hemlig kameraövervakningett nämndesav
bl.a. följande.

Tullen har information tyder på parti narkotika skallatt ettsom
smugglas in i landet inte inte exaktvet det skallmen närman av vem,
ske och har alternativa insmugglingsplatserett inteman sällanpar -
småbâtshamnar välja mellan. Det finns iatt dagsläget inte resurser-

övervaka dessa platseratt med personal.
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misstänkscontainerninledningsvis nämnda exemplet meddetI som
utmärktkameraövervakningnarkotika skulle sättinnehålla ett

utredningen.underlättakunna
alkohol det käntvarusmugglingärenden ärI attavom grov

för lossninglagerplatserbehöverinblandade temporära avpersoner
underrättelsetjänstende tillfällen dåspriten. Vidinsmuggladeden

misstänkt lager kanspaningspersonal identifieratmedtillsammans ett
värde.kameraövervakning stortvara av

djur och skulleutrotningshotade växterCITES-områdetInom
hjälpmedel. Somutomordentligtkameraövervakning ettettvara

övervakagäller redesituationen detnämndes denexempel ettattatt
Myndigheterna känner tillbli plundratmisstänks kunna ägg.som

skydda redetsaknasdet sättredet finns annatattresursermenvar
boplundrare.mot

inte finnssituationen detföreligger ofta denframgåttharSom att
rip-on, rip-exempel vid s.k.Ytterligaremisstänkt ärnågon ettperson.

kokainmed iin väskasmugglare läggeroff, dvs. t.ex. enenen
plockasNarkotikanföretag.välrenommerattillhörcontainer ettsom

tillcontainern levererascontainern innansedan mottagaren.ur
smugglingsförsöket.alltså inte medvetetFöretaget är om

buggning, hemlig teleav-tillämpningsområdet förAllmänt om
kameraövervakninghemligochlyssning

buggning,förtillämpningsområdetviktigtdetdeltullensFör är att
såteleavlyssning bestämskameraövervakning och hemlighemlig att

varusmugglingvid misstankeanvändastvångsmedlen kan avom grov
alkohol,narkotika,Härmedallmänfarliga t.ex. vapen,avsesvaror.

i samband medföremål skulle kunnastrålningsfarligt gods, sättassom
miljöfarligaellereller biologiskamassförstörelsemisstanke varorom

vidsmitta. endastnågon form Detsprida ärtänkaskan grovavsom
fängelse iminimistraffetnarkotika ärgällervarusmuggling somsom

minimistraffetvarusmugglingövriga fall ärVidtvå år. av grov
månader.fängelse i sex

kroppsmikrofonerDolda

harkroppsmikrofoner. Mansig doldahittills inteTullen har använt av
metodenanvändaflertal tillfällenvid övervägtemellertid attett men

riskeralltförförenat meddet skulleavstått, eftersomalltid storavara
bör fåkroppsmikrofonerDoldamikrofonen.skulle bäraför den som

brottslighet.misstankeendast vidanvändas grovom
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Pejling

Inom Tullverkets ansvarsområde används pejling fordon vid störreav
spaningsärenden där särskilda svårigheter eller risker finns med att
använda konventionell spaning. Det kan fråga kontrolle-t.ex. vara om
rade leveranser. Erfarenheten denna spaningsutrustningtypav ärav
mycket god och metoden kan inte särskilt integritetskrän-anses vara
kande. Om metoden använda pejling skall lagreglerasatt det viktigtär

beslut användandeatt fårett fattas myndighet inomom tullen.av en
Det nämligen faraär i dröjsmål i de här situationerna, eftersom pej-
lingsutrustningen ofta placeras i samband medut tullkontroll. Deten
finns därför inte heller behov regler tullen brytarätt sigav som attger
in i fordon för placera pejlingsutrustning.att ut

Övrigt

Tullen framhöll vikten de regler i Sverigeatt gäller förav som att
använda tvångsmedel inte skiljer sig alltför mycket från vad gällersom
i utlandet.

7.2.12 Post- och telestyrelsen

Företrädare för utredningen har den 16 december 1996 haft över-
läggningar med företrädare för Post- och telestyrelsen.en Därvid
framkom bl.a. följande.

Kryptering kommer användas allt oftare.att Inom all organiserad
kriminell verksamhet kommer kryptering användas i framtiden.att
Därmed blir teleavlyssningen alltmera verkningslös. Visserligen kan
kryptering inte användas brottslingnär skallt.ex. beställa biljetter.en
En brottsling beställer emellertid inte biljetter telefon, går inutanper
och köper dem personligen.

Det bästa krypterasättet är detatt sågöra meddelandetatt ändåatt
läsbart,är föreställningsinnehållet skenbart framstårmen någotsom

det egentligaän meddelandet.annat
I och med utbredningen kryptering kommer endast buggning ochav

pejling verkningsfulla medelatt inom det område Buggnings-vara som
utredningen skall undersöka.

7.2.13 Sveriges advokatsamfund

Företrädare för utredningen har vid besök på Sveriges advokatsam-ett
fund sammanträffat med advokaterna Lars Bentelius, Peter Althin och
Leif Gustafsson. Syftet med besöket dels få allmännaattvar syn-
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tvångsmedel utredningsuppdraget omfattar, delspå depunkter attsom
finnas vidvilka rättsskyddsgarantier börsynpunkterfå som

framhöllm.fl tvångsmedel. Benteliusbuggning Larsanvändning attav
uppfattning i dessaadvokatsamfund f.n. inte har någonSveriges

synpunkterframkom fick betraktas endastvadfrågor, utan somsom
följande. DeVid besöket framkom bl.a.advokater.från tre syn-

har redovisats i avsnittframfördes på rättsskyddsgarantierpunkter som
3.3.6.

införas tvångsmedel.buggning börmycket tveksamtDet är somom
allra tvångsmedlet,integritetssynpunkt detBuggning värstaär ur

den misstänkteskulle bli aktuellt avlyssnadetsärskilt när att rum som
sällan vistas. Deteller där handisponerarinte äröver rumensam

teleavlyssning och hemlig kamera-hemligmycket värre änavsevärt
gradskillnadfrågainteövervakning. Det är utan om enom en

på försök iinföras bör detbuggning skallartskillnad. Om prövas
landet.delnågon av

användningenfråganfundera särskiltUtredningen bör över om av
information kommerandelen sådanöverskottsinformation, eftersom att

införs.buggningöka avsevärt om
bör inte bestämmasför buggning,Tillämpningsområdet m.m.

alltförstraffvärde. Detanvända det konkreta brottets ärattgenom
stadium.så tidigt Detstraffvärde ärbedöma brottetssvårt ettatt

förundersökningenstraffvärdebrottsbedöma närsvårt t.o.m.ettatt
målet. Domstolarnatillgång till allt material iharavslutad ochär man

straffvärde.gäller brottsolika uppfattning detsällaninte närhar ett

telemeddelandenSärskilt7.3 som avserom

tidförfluten

Inledning7.3. 1

frågor telemed-på vissakompletterande synpunkterfå inFör att om
enkät.genomförtutredningenförfluten tid, hardelanden enavsersom

Säkerhets-Rikspolisstyrelsen,Riksåklagaren,besvaratsharEnkäten av
Åklagar-brottslighet,ekonomiskRiksenhetendåvarandepolisen, mot
Åklagar-Åklagarmyndigheten i Göteborg,Stockholm,imyndigheten

län, Polis-i StockholmsPolismyndigheteni Malmö,myndigheten
i SkånePolismyndighetenoch Bohus län,i Göteborgsmyndigheten

med avsnittinleddesEnkäten,Generaltullstyrelsen. ettsamt omsom
enligt följande.lödgällande rätt,
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Annan uppgift innehålletän i telemeddelandeett

Rättegångsbalkens regler hemlig teleövervakning bör förmodligenom
ändras så de såväl fortlöpandeatt insamling uppgifteravser en av som
inhämtande redan tillgängliga uppgifter.av
En sådan lösning skulle innebära möjligheten inhämtaatt redan till-att
gängliga uppgifter med stöd sekretesslagen eller telelagen bort.av togs

En övergripande fråga därvidär de grundläggande förutsätt-om
ningarna i rättegångsbalken bör behållas föräven uppgifter finnssom
tillgängliga. Enligt sekretesslagen och telelagen denär enda förut-
sättningen det skall angå misstankeatt brott för vilket inte ärom
föreskrivet lindrigare straff fängelseän i två år.

1a Bör kravet på synnerlig vikt gälla föräven uppgifter som
redan finns tillgängliga

1b Skall det möjligt inhämta uppgifteratt finnsvara som
tillgängliga även det inte finns någon skäligenärom som
misstänkt för brottet Man kan tänka sig den situa-t.ex.
tionen någon de maskeradeatt gärningsmännen i sambandav
med bankrån ringer mobiltelefonsamtal.ett ett

Skall begärda uppgifter kunna målsägandenst.ex. teleadress,avse
denne har samtyckt till åtgärdenutan att Det tänkbartär att en

målsägande helt plötsligt bestämmer sig för inte längre medverkaatt
i brottsutredningen. Det kan då intressant kontrolleraattvara
dennes teleadress för eventuellt få fram bevisatt kontakterom
mellan målsäganden och den misstänkte.

Lämna någragärna andra exempel på situationer där det vore av
värde det inte ställs krav skälig misstankeom vissupp mot en
person.

lc Skall kravet på visst straffminimum lika högt detnärvara
gäller uppgifter ñmis tillgängligasom

Innehållet i telemeddelandeett

Rättegångsbalkens regler hemlig teleavlyssning bör förmodligenom
ändras så de både telemeddelandenatt befordrasavser ochsom
telemeddelanden har befordrats.som

En övergripande fråga därvidär de grundläggande förutsätt-om
ningarna i rättegångsbalken bör behållas för innehålletäven i redan
tillgängliga telemeddelanden. Enligt sekretesslagen denär enda
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för vilket intedet skall angå misstanke brottförutsättningen äratt om
två år.lindrigare straff fängelse iföreskrivet än

på synnerlig vikt2a Kravet

skäligen miss-skall finnas någonpå det2b Kravet äratt som
situationer där det värdeför Finns dettänkt brottet vore av

misstanke vissskäligdet inte ställs krav mot enuppom
person

på visst straffminimum20 Kravet

Beslutsordningen

teleavlyssning ochsådan hemligbeslutanderätten3 Bör om
tillgängligaendast redanhemlig teleövervakning avsersom

uppgifter läggas på domstol
interimistiska beslutfattaså fall åklagareSkall i4 rätt attges

Telelagen

uppgiftlämnaskyldigprivat teleoperatör5 Bör att omvaraen
myndigheternatill de brottsutredandetelemeddelandeett om

till harförhållandetystnadsplikten inte gäller iden som
regleras itystnadspliktåtgärdensamtyckt till Den som

till denförhållandegäller inte iförsta stycket telelagen25 §
ellertelemeddelandeutväxlingentagit del i ett somavsom

meddelande.sådanteller tagithar säntsätt emot ettannat
telemed-innehållet iangåendeTystnadsplikten än ettannat

förhållande till innehavareinte heller idelande gäller ettav
följertelemeddelande. Dettaförabonnemang använts ettsom

finns det intetelelagen. Däremot§ andra stycket25av
tele-driverskyldighet för denmotsvarandenågon som

enskilde kanuppgifter.dessa Denlänmaverksamhet att ut
uppgifternafå delinte krävaalltså att av

telemeddelandeiinnehålletuppgift7.3.2 Annan än ett

påkravställasdet börmyndigheterna ansågflestaDe att uppav
hänför sig tillgäller uppgifterdetviktsynnerlig även när som

ochi GöteborgsPolismyndighetenSäkerhetspolisen,tid.förfluten
docklän menadei StockholmsPolismyndighetenBohus lån attsamt

framhöllSäkerhetspolisenbehöver ställasintesådant kravnågot upp.
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krav på synnerlig vikt skulle innebäraatt ett den brottsutredandeatt
verksamheten i effektivitet. Polismyndighetentappar i Stockholms län
pekade analyser utväxlade telemeddelandenatt spelar rollav storen
i arbetet med kartlägga mordoffersatt och rörelsemönstert.ex. vanor
före mordet, för på så bl.a. kunna hittasätt tänkbaraatt gärningsmän.
Myndigheten menade det i inledningen sådant kartläggnings-att ettav
skede ibland kan svårt med fog hävda inhämtandetattvara att av
uppgifterna såär avgörande det kan sägas synnerlig viktatt vara av
för utredningen. En lämplig avvägning mellan intresset personligav
integritet och intresset effektivitet i brottsbekämpningen kan, enligtav
polismyndigheten, det skall "finnas anledning anta"attvara att att
inhämtandet uppgifterna kommer betydelse iäga utredningen.attav

ÅklagarmyndighetenEnligt åklagare vid i Malmö inhämtas s.k.en
telefonlistor normalt led i förundersökningenett åtgärdensom utan att
för den skull kan betraktas slentriamnässig. Samme åklagaresom

Länskriminalen i Malmö under tidenatt den januaril 21uppgav -
1997 hade inhämtat sådana telefonlistor vid 63 tillfällen.mars

Samtliga myndigheter, med undantag för Riksenheten ekono-mot
misk brottslighet, ansåg det inte bör ställas krav på skäligatt upp
misstanke viss för få hämta inmot uppgifteratt änperson annatom
innehållet i telemeddelande förflutenett tid. Flera myndig-som avser
heter framhöll det i enkäten nänmda exemplet väl illustreradeatt att

sådant krav inte bör ställas Somett ytterligare exempelettupp.
nämnde Riksåklagaren och Säkerhetspolisen den situationen att man
kan misstänka medlemmar i viss organisation ligger bakomatt etten
brott. I sådant fall skulle det, menadeett kunnaman, vara av
avgörande betydelse för utredningen det möjligt hämta inattom var
uppgifter telemeddelanden till eller från organisationens lokaler,om

misstanken inteäven kan riktas någon bestämd medlem imotom
organisationen. Säkerhetspolisen nämnde vidare exempelsom

hot eller trakasserier den centrala statsledningen.mot t.ex.anonyma
Riksåklagaren pekade på autentiskt fall där målsäganden föreett strax
brottet, misshandel, hört mobiltelefonsignal; någon misstänktgrov en

Åklagarmyndighetengärningsman fanns dock inte. i Göteborg nämnde
det fallet bragts livet och det hosatt denne påträffasen person om en
mobiltelefon vilken kanske avgörande information skulle kunnagenom
vinnas. Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län påpekade att
telelagen där för fåanvänts uppgifter utväxlade telemed-att ut om
delanden i syfte kartlägga avliden/mördad kontaktnätatt en persons

såoch har skett vid tillfällen under halvårs tid.att I samtligatre ett
fall saknades skäligen misstänkt Polismyndigheten ien person.
Stockholms län nänmde fall misshandel, där telelagenett av grov
visserligen inte kunde tillämpas på grund dess krav straffmini-av

på två års fängelse. Ett vittne hade före misshandelnmum strax sett
ll SOU1998:46
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kunde misstänkas ha med misshandeln talagöra,attperson, somen
mobiltelefon.i Generaltullstyrelsen har exempel nämnten som

spaningssituationer där tullpersonal "skuggar" från utrikesett ort
ankommit fordon, vilket misstänks innehålla mängd alkohol.störreen
Generaltullstyrelsen har i så alla hittills före-uppgett att, gott som
kommande fall visat sig organiserad alkoholsmuggling,rörasom
tullpersonalen har föraren från förarhytten ringt till någon påsett att

mobiltelefon. Under den efterföljande utredningen har det ofta visaten
uppringdesig den haft rollen uppdragsgivare eller färdledare.att som

spaningsläget har dock ingenI skäligen kunnat misstänkasännuperson
för brott varusmugglingslagen. Enligt Riksenheten ekonomiskmot mot
brottslighet kravet på någon skall skäligen misstänktär att vara en
mycket viktig rättssäkerhetsgaranti. Myndigheten framhöll det böratt
krävas mycket starka skäl för frångå så grundläggande principatt en
för straffprocessuella tvångsmedel.

Frågan begärda uppgifter skall kunna målsägandens tele-om avse
adress, denne har samtyckt till åtgärden, besvarades endastutan att av
ungefär hälften myndigheterna. dessaAv ansåg drygt hälften attav

sådant kravnågot samtycke inte bör ställas Säkerhetspolisenupp.
nämnde exempel på behovet fall där målsäganden död ochärettsom

kandärför inte lämna sitt samtycke, intern uppgörelse, kanskeen
inom där målsäganden inte vill eller inte vågar medverkamc-gäng,ett

falli utredningen eller då brott planeras ännuett mot en person som
inte kunnat informerashar brottsplanen. Riksåklagarensom upp-
fattning uppgifter avseende målsägandens teleadress i principattvar

inhämtasinte bör kunna denne har till åtgärden.samtycktutan att
framhöllRiksåklagaren dock det från utredningssynpunktatt ren

naturligtvis skulle värdefullt målsägandens teleadress kundevara om
fallkontrolleras i de denne, kanske på grund förrädsla repressali-av

lämna sitt samtycke till åtgärden. Riksenhetenvägrar att moter,
ekonomisk brottslighet, förordade krav på samtycke, menade attsom

brottsoffer inte sin vilja skall för integritetskränkandeutsättasett mot
tvångsmedel samhället led i någon effektivitetstän-ett sortsav som
kande.

överväldigande majoritet myndigheterna ansåg det inteEn attav
finns anledning kräva högre straffminimum för beslutatt ett om
inhämtande redan tillgängliga uppgifter vad föreskrivs i 27änav som

rättegångsbalken hemligkap. 19 § teleövervakning. Uppgifternaom
för brottetbör alltså kunna hämtas in det föreskrivet minstärom sex

fängelse. minimigräns bör, myndig-månaders Samma menade flera
till f.n. gäller i rättegångs-heter, i vad 27 kap. 19 §motsats som-

gälla vid försök, förberedelse och stämpling till brott.balken även-
Säkerhetspolisen, i och för sig kunde tänka sig tillämp-attsom

i års brottskata-ningsområdet 1952 lag bestämdessom genom en- -
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log, förordade minimigränser likväl skall användas uppgifterom att- -
innehållet i telemeddelandeän förfluten tidannat börettom som avser

kunna hämtas in fängelse föreskrivet för brottet.är Ett högreom
straffminimum skulle enligt Säkerhetspolisen innebära tvångsät-att
gärden inte skulle kunna användas vid utredning olagat.ex.en om
hot. sittI enkätsvar nämnde Säkerhetspolisen då pågåendeatt en
brottsutredning allvarligt hade försvårats gällande krav på visstgenom
straffminimum. Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län menade

straffminimum bör detsamma i dag gäller enligtatt 27 kap.vara som
§ rättegångsbalken3 för postförsändelser i beslag, dvs.att ta attm.m.

det för brottet skall föreskrivet fängelse i år eller däröver.ettvara

Innehållet7.3.3 i telemeddelandeett

Samtliga myndigheter, med undantag för Polismyndigheten i Göte-
och Bohusborgs län, ansåg det bör ställas krav på synnerligatt upp

vikt det gäller uppgifteräven när hänför sig till förfluten tid.som
överväldigandeEn majoritet myndigheterna ansåg det inte börattav

ställas krav på skälig misstanke viss för få hämtamot attupp person
in uppgifter innehållet i telemeddelande förfluten tid.ettom som avser
När det gäller exempel på behov kan hänvisas till vadm.m. som

under avsnitt 7.3.2.nämnts T.ex. kan det i förundersökningen om
mord, där det saknas misstänkt mycket värdefullt atten person, vara

del telemeddelanden finns inspelade telefonsvarare,ta av som en
antingen hos den döde eller hos teleoperatören. Riksâklagaren framhöll

möjligheten hämta in uppgifter innehållet i telemeddelandenatt att om
förfluten tid kan mycket värde i brottsut-stortsom avser vara av en

redning.
Praktiskt samtliga myndigheter ansåg tillämpningområdettaget att

bör påbestämmas det frågasätt uppgifter föräroavsettsamma om om
förfluten tid eller det sig framtidarör uppgifter. Rikspolissty-om om

menade dockrelsen straffminimum kan lägre det gällersättasatt när
tillgängligaredan uppgifter. Säkerhetspolisen förordade brottskata-en

log brottets straffrninimum skall användas kriterium, börmen om som
dras vid fängelse föreskrivetgränsen för brottet.är Riksenhetenatt

ekonomisk brottslighet uttalade det kanmot övervägas sättaatt att
vid brott med minimistraffgränsen på fängelse i år, gränsett en som

i så fall gällabör för fortlöpande hemligäven teleavlyssning. Med en
sådan lösning skulle bl.a. misshandel, olaga frihetsberövande ochgrov
rån underfalla in bestämmelsen. Att längre i straffskalan såänner
bör enligt Riksenheten ekonomisk brottslighet inte komma i fråga.mot
Polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län menade straffmini-att

bör detsamma i dag gäller enligt 27 kap. 3 § rätte-varamum som
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förgångsbalken postförsändelser i beslag, dvs. det föratt ta attm.m.
brottet skall föreskrivet fängelse i år eller däröver.ettvara

7.3.4 Beslutsordningen

gäller fråganNär det beslutsordningen skilde del remissinstan-om en
mellan situationer där det gäller hämta in uppgifterattser annatom

innehållet i telemeddelandeän och uppgifter innehålletett som avser
i sådant. När det gäller uppgifter innehållet iett ettsom avser
telemeddelande ansåg de allra flesta myndigheterna domstol börattav
besluta åtgärden. När det gäller uppgifter innehålletänannatom om
i telemeddelande ansåg drygt hälften domstol bör besluta.ett Treatt

myndigheterna, Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheten i Göteborgsav
och Bohus län och Generaltullstyrelsen ansåg beslutet alltid böratt
kunna fattas åklagare. Säkerhetspolisen ansåg förunder-attav en en
sökningsledare bör kunna fatta beslutet det hämta inattom avser
uppgifter innehållet i telemeddelande.än Säkerhetspolisenannat ettom
nämnde därvid det under pågående spaningsinsats ofta finnsatt etten
behov kunna handla snabbt. En "skuggad" kanatt t.ex.av person
ringa samtal från telefonkiosk. kanDet då avgörandeett en vara av
betydelse för det fortsatta spaningsarbetet tämligen omgåendeatt man

få påkan reda vederbörande talade med. Vid "hemlig teleav-vem
lyssning avseende förfluten tid" behovet omedelbara insatserär av
däremot inte lika påträngande.

skallOm beslutet fattas domstol vilket naturligtvisav var en-
förutsättning för frågan menade de allra flesta myndigheterna attav~
åklagare skall ha fatta interimistiskarätt beslut. myndigheterDeatt

redovisade avvikande uppfattning ansåg det saknas behovattsom en
sådan för åklagaren. Riksenhetenrätt ekonomisk brottslig-motav en

het menade det bättre alternativ skapaär föratt ett att utrymme
domstolsbeslut utanför ordinarie tjänstetid,även eftersom det bl.a. har

symbolvärde beslutanderätten de ingripandeett stort att mestom
tvångsmedlen förbehållen domstol.är

7.3.5 Telelagen

ÅklagarmyndighetenSamtliga myndigheter, med undantag för i
inteMalmö besvarat frågan, ansåg bör övervägaatt attsom man

införa skyldighet för teleoperatören lämna uppgifterna till deatt uten
brottsutredande myndigheterna den tystnadspliktennär inte gällersom
i förhållande till, vanligtvis mâlsägande, har sitt samtycke tillgetten

så sker.att
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överväganden förslagoch

de8 Bör brottsbekämpande myndig-
heterna fä använda hemlig teknisk

avlyssning, buggnings.k.

Inledning8.1

Enligt kap. 6 § regeringsformen varje medborgare det2 är gentemot
skyddad bl.a. hemlig avlyssning eller upptagningallmänna mot av

telefonsamtal eller andra förtroliga meddelanden. skydd kanDetta
enligt bestämmelserna i 2 kap. regeringsformen.dock begränsas 12 §

Även Europakonventionen, artikel vilken konvention sedan den
1995 gäller svensk lag, tillförsäkrar tilljanuaril rättsom envar en
sitt privatliv och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.skydd för

åtgärdenBegränsningar får ske endast förenlig med de undantagärom
artikel Någon hemligställs i 8:2. begränsning skyddet motupp avsom

buggning finns emellertid inte i dag. innebäravlyssning Det att- -
tillåtenavlyssning inte polisiär metod. Vidare hemligsådan är ärsom

straffbestämmelsen olovligkriminaliseradavlyssning genom om
i kap. § brottsbalken. Enligt kap. 9 b § brotts-avlyssning 4 9 4a

det förberedelse till olovlig avlyssning straffbartbalken är attsom- -
anbringa tekniskt hjälpmedel med uppsåt utföra brottett att ett som

a§ utförlig redogörelse föri 4 kap. 9 brottsbalken. En nuavses
Europakonventionen ochnämnda bestämmelser i regeringsforrnen,

lämnatsbrottsbalken har i avsnitten 2.1-2.4.
detutredningens direktiv skall utredningen analyseraEnligt om

polisväsendet,behov buggning arbetsmetod inomfinns ett av som
metoden effektiv och, så fallet,undersöka är övervägaär omom om

personligaupprätthålla starkt skydd för denintresset att ettav
tillåta buggning. direktivenintegriteten för I sägsutrymme attger

buggning, skallutredningen, det finns behovvidare ettatt om av
främst förhindra brottredovisa behovet sig gällande förgör attom

för utreda brott.eller att
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Frågan tillåta buggning i det polisiära arbetetatt har behandlatsom
flertal utredningar avsnittse 4. l. Förslag tillett lagstiftning harav

dock lagts fram endast Tvångsmedelskommittén i betänkandetav
SÄPO-kommitténHemlig avlyssning Ds Ju 1981:22 och im.m. av

SÄPObetänkandet Säkerhetspolisens arbetsmetoder, personalkontroll-
och meddelarfrihet SOU 1990:51. Tvångsmedelskommitténs förslag
innebar buggning skulle användas vid förundersökningatt angående
vissa allvarliga brott. denI proposition behandlade bl.a. Tvångs-som
medelskommitténs förslag, 1988/89:l24, anförde justitieminis-prop.

de åberopats till förmån förtern att argument användasom att
buggning i det reguljära polisarbetet brottslighet inte hademot grov

henneövertygat denna metod försvarlig medatt hänsyn till deom var
allvarliga invändningar kunde riktas den. Hon ansåg därförmotsom

buggning inte borde införas i det reguljära polisarbetet.att Vad avsåg
SÄPO-Säkerhetspolisens arbetsmetoder hänvisade justitieministern till

SÄPO-kommitténkommitténs då pågående arbete. föreslog sedermera
i sitt betänkande Säkerhetspolisen skulle möjlighetatt användaattges
sig buggning vid utredning mycket allvarliga brott inomav av
Säkerhetspolisens verksamhetsområde, dvs. brott rikets säkerhetmot
eller terroristhandlingar innefattar vissa brott. Betänkandetgrövresom
har inte lett till lagstiftning.

Utredningen har lagt ned omfattande arbete inhämta deett att
brottsbekämpande myndigheternas synpunkter på bl.a. buggning.
Dessa myndigheters synpunkter på behovet buggning har redovisatsav
i avsnitt Utredningen återkommer i avsnitten 8.3 och 8.4 till vad
myndigheterna behovet buggning åtgärd enbart försagt om av som en

förhindra brott respektive brottsutredande tvångsmedel.att ettsom
Utredningen har vidare undersökt den rättsliga regleringen och

praktiska tillämpningen buggning i några jämförbara länder. Enav
redovisning denna undersökning har lämnats i avsnitt 5.noggrann av

Här skall endast buggning, blandnämnas de länderatt ut-som
redningen har studerat tillåtennännare, är straffprocessuelltettsom
tvångsmedel för utreda brott i Damnark, Finland, Tyskland ochatt
Storbritannien. I Norge buggning förbjuden.är I Finland och

ÖsterrikeTyskland buggning förbjuden i bostäder.är I träder den 1
juli 1998 lagstiftning i kraft, innebär buggning blir tillåtenatten som

Österrike.för utreda brott. Fram till dess buggning förbjuden iäratt
I Storbritannien kan buggning användas föräven förhindra brott.att
Enligt den östterrikiska lagstiftningen finns visstantagna ett utrymme

för använda buggning i syfteäven förhindra brott. Det sigatt röratt
därvid vissa speciella situationer där det fråga förhindraär attom om

inom för kriminell organisation begången eller planeraden ramen en
straffbar handling.
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8.2 Vad bör med buggningavses

den fortsatta diskussionen detFör nödvändigt utredningenär att tar
tillställning vad bör med buggning, dvs. med desom avses en av

brottsbekämpande myndigheterna lagligen utförd hemlig avlyssning
tekniska hjälpmedel.med hemligDet teleavlyssningär att notera att

särskilt reglerad och definieras i 27 kap. 18 första§ stycketär
rättegångsbalken. Det tvångsmedlet kan specialfallsägas ettvara av
hemlig avlyssning och sikte på avlyssning telemeddelanden.tar av

därför inledningsvisMan kan slå fast buggning i fall böratt vart vara
något hemlig teleavlyssning. I dansk benämns förän övrigträttannat
buggning just avlyssning se avsnitt 5.1. Det ärsom annan en annan

det finns situationersak där det kan svårt avgöraatt attvara om en
böravlyssning betraktas buggning eller hemlig teleav-som som

Utredningenlyssning. återkommer till den frågan i slutet förevaran-av
avsnitt.de

skall definiera vad börNär med buggning detärman som avses
utredningensenligt mening naturligt utgå från straffbestämmelsenatt

olovlig avlyssning i kap. 94 § brottsbalken. Det där ärom a som
måsteförbjudet nämligen tillåtas i bestämmelse buggning.en om

Enligt kap. 9 § brottsbalken straffas4 den olovligen, medelsta som
tekniska hjälpmedel för återgivning ljud, i hemlighet avlyssnar ellerav

ital samtal mellan andra eller förhandlingar vidtar enrum,upp
sammanträde eller sammankomst, vartill allmänheten inte harannan

och han själv intetillträde deltar i eller obehörigen sigberettsom
tillträde till. Straffbestämmelsens innebörd har redovisatsnärmare
utförligt i avsnitt 2.4.

avgränsning sin utgångspunktMed i 4 kap. 9 a§taren som
objektetbrottsbalken skulle för buggning bli "tal" och,"samtal"

"förhandlingar vid sammanträde" dvs. mänskligtallt tal,m.m., som
i hemlighet. i hemlighet samtligaMed här deltagaretas attupp avses

i samtal ovetande avlyssning sker med tekniska hjälpme-ärett attom
Skulle deltagarna införstådddel. med avlyssning skeratten av vara

frågadet inte buggning åtgärd enligtär utanom om en annan som
straffri tillåten polisiär arbetsmetodgällande och serätt är anses som

avsnitt 4.2 med till bl.a. Sveriges konventionsåta-hänsynmen som
ganden kanske bör lagregleras straffprocessuellt tvångsmedel.ettsom

återkommerUtredningen till den frågan i avsnitt 9.2.
Frågan emellertid det lämplig avgränsning utgå frånär är attom en

brottsbalken. har nämligen från något håll hävdats4 kap. 9 § Det atta
bestämmelse tillåter buggning inte bör begränsad till tal,som varaen

eftersom det finns situationer där de brottsbekämpande myndigheterna
vad påinte i första hand intresserad delär sägsatt taav som enav

tal. kanviss plats i stället avlyssna andra ljud Detänutan att t.ex.av
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fråga avlyssna två kommuniceraratt med hjälpvara om personer som
ljud någon kommernär eller går ljud andra talänav morse, samt - -

för få belägg för någon s.k.att agentradiosändningar.att Dettar emot
har därvid framhållits det buggningen begränsas tillatt om att avse-
tal i de berörda fallen inte kommer möjligt utverkaattnu att ettvara-
beslut buggning.om

självklartDet detär vid avlyssning tal medatt nödvändighetav
kommer andra ljudäven tal.att Det gårtas än inte undvikaupp att
och det bl.a. det förhållandetär innebär buggning oftaattsom anses

integritetskränkande tvångsmedelett hemligän teleav-vara mer t.ex.
Övrigalyssning. ljud vid avlyssning får hanterastas enligtsom upp en

de principer gäller för användningen överskottsinformation.som av
De exempel emellertidnämnts helt situation,som ovan avser en annan

dennämligen det primära intresset i självaatt verket det enda-
intresset inte tal övriga ljud.är Man förväntar sig heltutan enkelt att-
något tal inte skall förekomma.

Praktiskt samtliga de exempel har lämnatstaget på behovetsom av
buggning se avsnitt 7 sikte på avlyssning muntlig kommuni-tar av
kation och det heltär tanke med buggning skulleatten ny man avse

tal.även Inte i någonän de tidigare utredningarannat harav som
sysslat med buggning har frågan reglera tal berörts.änatt annatom

SÄPO-kommitténSåväl Tvångsmedelskommittén avgränsade sinsom
buggningsbestämmelse till tal. Inte heller i utredningensatt avse
direktiv finns någon helst antydan från regeringensattsom om man
sida tänkt sig med buggning skulle något tal. Vidareatt änannatavses

lagstiftningen buggning i de utländskatar rättsordningarom som
utredningen har studerat sikte enbartnärmare på muntlig kom-
munikation. Härtill kommer utredningen de exempelatt attanser som
har lämnats på behovet vidare avgränsning buggning inte harav en av
så praktisk betydelse. Det sig enligt utredningensstor uppfattningter

verklighetsfrämrnanderätt tänka sig situation där polisen,attsom en
i ärende misstanke spioneri,t.ex. ett det skulle blinärgrovtom om

aktuellt ansöka buggning, heltär övertygad detatt inte kanattom om
förväntas förekomma något helst tal, och därför, medattsom man en
traditionell utformning buggningsbestämmelse, skulle för-av en vara
hindrad ansöka buggning. Utredningenatt tveksam till detärom om
verkligen finns reellt behov utvidga definitionen buggningett attav av
till allt ljud. Det också svårtär överblicka konsekvensernaatt attavse

ljudallt skulle komma omfattas. Buggningsbestämmelsenatt attav
skulle komma sträcka sig längre straffbestämmelsent.ex. än iatt 4

Ävenkap. 9 § brottsbalken. det förhållandet utomlands haratta man
begränsat definitionen buggning till tal och muntligattav avse
kommunikation till viss försiktighet.manar
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Utredningens slutsats blir följaktligen med buggning böratt avses
avlyssningendast tal, bestämt inärmare talnär samtal ellerav enrum,

förhandlingar vid sammanträde eller sammankomstannan som
allmänheten inte har tillträde till i hemlighet avlyssnas eller tas upp

tekniskt hjälpmedel för återgivning ljud.ettgenom av
inledningsvisSom nämndes kan det förekomma situationer där det

kan råda viss osäkerhet åtgärd buggningär ellerattom en anse som
hemlig teleavlyssning. Vid hemlig teleavlyssning kan desom t.ex.

bakgrundssamtal förs i det där telefonen finns kommasom attrum
avlyssnas. Det har vidare utredningen hemlig teleavlyssningsagts att
anordnas på så avlyssningen ochsätt upptagningen iatt startar samma
ögonblick den avlyssnade teleadressen aktiveras, t.ex.som attgenom
telefonluren lyfts. Detta kan få till följd telefonluren läggsatt, om av,

för vederbörande vill ostörd, eller intet.ex. att läggs påvara
ordentligt, allt det i avlyssnas.sägs Sådana samtalrummetsom
åberopades och godtogs bevisning i Svea hovrätt i målettsom om

narkotikabrott Svea hovrätts, avd dom den 9 septembergrovt
1997, DB 25, i mål B 1132/97. Denna avlyssning f.n. föremål förär
granskning Justitiekanslern dnr 172-97-21.av

Även sådana samtal måhända faller in under den definitionom av
telemeddelanden finns i första1 § stycket telelagen 1993:597,som
eftersom de förmedlas via telenätet, och därför kanske kan anses
omfattade beslut hemlig teleavlyssning, ligger det enligtettav om
utredningens mening till hands i fallnännare det gäller denärvart-
samtal medan telefonluren ligger hävda dettas ärattsom attupp av -
fråga buggningssituation. Att bakgrundssamtal fångasom en upp
medan den misstänkte talar i telefon eller denne, med luren inär
hand, innan han slagit telefonnumret och innan kontakt hart.o.m.
etablerats med den uppringde, talar med de finns ipersoner som

får nödvändig följd den hemligarummet, accepteras som en av
teleavlyssningen. Det går inte undvika sådana samtal fångasatt att upp
vid teleavlyssningen och det får betraktas överskottsinformation.som
När det däremot gäller den situationen telefonluren liggeratt av,
kanske i timmar, och det uppenbart det inteär pågår något tele-att
fonsamtal, bör buggning föreligga. Det framstår stötandeanses som
och knappast i överensstämmelse med vad institutet hemlig teleav-
lyssning tänkt omfatta de brottsbekämpandeär myndigheterna,att att
medvetna situationen, låter sådan teleavlyssning pågå. Den börom en
i fall det nämnda avbrytas och detett materialetgenastsom upptagna
förstöras. Uppmärksammas först i efterhand det varit frågaatt om
buggning och inte teleavlyssning bör materialet förstöras så detsnart
kan ske. Polisen bör följaktligen på isätt näragera samma som man
dag under teleavlyssning uppmärksammar fråga tele-äratten ettom
fonsamtal mellan den misstänkte och hans försvarare.



330 de brottsbekämpandeBör myndigheterna.... SOU 1998:46

8.3 Buggnjng enbart för förhindra brottatt

Enligt direktiven skall utredningen undersöka det finns behovettom
kunna använda buggning och, så fallet, redovisaatt ärav om om

behovet sig gällande främst för förhindragör brott eller föratt att
utreda brott. Det vidare i direktiven utredningen skallsägs under-att
söka metoden effektiv och vilka resultat kan förväntasär vidom som

användning buggning. I direktiven ställs därvid frågan i vilkenen av
utsträckning det går förebygga och förhindra brottatt attgenom
använda buggning och vilka brott det då främst fråga Slutligenär om.

enligtskall direktiven utredningen analysera den viktiga frågan om
nuvarande regler för användning tvångsmedel vid s.k. förbrott ärav
tillräckliga för förhindra vissa brott fullbordas. I direktivenatt att
frågas i vilken utsträckning reglerna förberedelse ocht.ex. om
stämpling i kap.23 brottsbalken kan användas i detta syfte.

har iSom det föregående har endast två tidigarenämnts utredningar
lagt fram förslag till lagstiftning buggning. Tvångsmedelskommit-om
tén föreslog buggning skulle få användas tvångsmedel vidatt som
förundersökning vissa brott. rördeDet sig i stort settav grova om

brott kan föranleda hemlig teleavlyssning. Tvångsmedels-samma som
kommittén gick inte in på frågan buggningnärmare om som en
brottspreventiv åtgärd. Kommittén menade dock hemlig avlyssningatt

de ingripande och integritetskränkande tvångsmedelär ett mestav som
kan tänkas. Utgångspunkten måste under sådana förhållanden, menade
kommittén, medborgarna åtnjutaskall skydd tvångsmedletatt motvara
så långt sig huvud låter. Med denna utgångspunktöver görataget
framstod det enligt kommittén helt klart hemlig avlyssning inteattsom
kunde få användas under allmän spaning, innandvs. någon ännu är

SÄPO-kommitténsmisstänkt för något brott Ds Ju 1981:22 55.s.
förslag innebar Säkerhetspolisen, inte den polisen, skulleöppnaatt ges
möjlighet använda sig buggning vid utredning mycketatt av av

SÄPO-kommit-allvarliga brott inom Säkerhetspolisens arbetsområde.
tén diskuterade i betänkandet SOU 1990:51 169 f. frågan dets. om

gå för långt kräva det skall fråga misstankeär att att att vara om om
SÄPO-kommitténvisst brott. fortsatte.ett

vid sarnhällsfarligJust och svårutredd brottslighet torde nämligen
utredningsläget inte sällan sådant konkretise-det svårtäratt attvara

misstanken till ställetvisst brott, och det därför i bordeett attra
räcka med endast misstanke brottslig verksamhet. Enen om
reglering den finns i bestämmelser i terrorist-detypenav som
lagstiftningen förutsättningarna användning tvångsme-föranger av
del. Detta får emellertid undantag från i vårettses som en
straffprocess vedertagen princip tvångsåtgärder får vidtas endastatt
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det föreligger misstanke visst brott begåtts.har Un-att ettom om
idantaget terroristlagstiftningen kan försvarligt endastanses som en

konsekvens vår själva bestämmarätt vilka utlänningarattav som
får ivistas landet.

Kommittén har således för det sättstannat att samma som
enligt rättegångsbalken och 1952 års lag bör krävas misstankenatt
gäller visst brott.ett

SÄPO-kommitténsVid remissbehandlingen slutbetänkande riktadesav
kritik bl.a. det i den allmänna motiveringen framskymtademot att att
buggningens fördel låg istörsta skulle förhindra brott främstatt man -
förebyggandet terroristdåd medan förslaget till lagtext sikte påtogav -
förundersökning vissa brott.av

Vid de överläggningar företrädare för utredningen har haft medsom
för antal myndigheter m.fl. se avsnitt har berörts7representanter ett

frågan buggningäven brottspreventiv åtgärd. Enrentom som en
majoritet myndigheterna ansåg det skulle värdefulltattav vara om
buggning fick användas i preventivt syfte, vid brottslighetrent t.ex.

bedrivs i organiserade former. Det påpekades dock någrasom av av
myndigheterna det kan svårt i vilka fall preventivatt avgränsaattvara
buggning skulle få förekomma. Någon myndighet framhöll det kanatt

svårt fastställa organisation finns och dess strukturatt att samtvara en
det andra skäl kan tveksamtäven införa möjlighetatt att attav vara en

tvångsmedelanvända vid brottslig verksamhet. Flera myndigheter
avvisade rättssäkerhetsskäl tanken på preventiv buggning ochav
menade det bör ställas krav skälig misstanke konkretatt ettupp om
brott för buggning skall få förekormna. Några myndigheter ansågatt

behovdet saknas buggning i preventivt syfte.att rentav
utredningenInnan vidare diskuterar buggning i preventivt syfte,rent

dvs. utanför förundersökningssituationer, bör det framhållas blandatt
de utredningen sarnrnanträffat med, såväl i Sverigepersoner som som
utomlands, råder entydig uppfattning buggning äratten om en
effektiv arbetsmetod i huvudsak endast under förutsättning intrångatt
får på platser och igöras skyddadeärutrymmen motsom armars
intrång. fallI blir ljudkvaliteten alltför Utredningendålig.annat
återkommer till denna fråga i avsnitt viktigt11.5 det haärmen
intrångsmomentet i åtanke ställning skall till buggning börnär tas om
tillåtas inte.eller

Som framgått det redovisade del de brotts-av ovan anser en av
bekämpande myndigheterna det finns visst behov buggningatt ett av

för förhindra brott. det förhålleräven Att sig det visetatt är
emellertid inget gäller särskilt för buggning. Myndigheterna harsom
framhållit det naturligtvis finns lika behov övrigaatt ett stort av
tvångsmedel, hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervak-t.ex.
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förhindraning, för brott. sällanInte används nämligen tvångsmed-att
len parallellt och det har utredningen buggning ofta skullesagts att

föregåskomma hemlig teleavlyssning. Genom teleav-att t.ex.av
lyssningen skulle sålunda få uppgifter mötesplatser,t.ex.man om
tidpunkter kan nödvändiga för genomföraetc., attsom var en
buggning. utredningensI uppdrag ingår emellertid inte övervägaatt

samtliga tvångsmedel fåbör användas utanför förunder-ävenom
sökningssituationer i direktiven frågan tvångsmedel förärutan attom
förhindra brott begränsad till buggning.att avse

utredningensEnligt mening finns det dock inget talar för attsom
buggning isolerat tvångsmedel skulle värdefullettsom vara en

förarbetsmetod förhindra brott och därför skulle föra inatt att man
det endadet tvångsmedel kan appliceras utanförävensom som

förundersökningssituationer. dettaI sammanhang bortses från den rätt
särpräglade reglering finns i lagen 1991:572 särskildsom om
utlänningskontroll

.
Om det finns tillräckligt behov kunnaatt ett stort attman anser av

använda tvångsmedel redan innan förundersökning inledd ochär atten
det kan rättssäkerhetssynpunkt, lösning iaccepteras attur vore en
stället antingen komplettera det nuvarande kravet misstankepå om
konkret brottslig gärning i 23 kap. § för1 rättegångsbalken fåatt
inleda förundersökning eller det kravet och det medöverge ersättaatt

krav på misstanke brottslig verksamhet visst slag. såI fallett om av
skulle samtliga tvångsmedel kunna användas tidigare stadium.ett

tanke inteDenna har väckts i olika sammanhang, bl.a.är utanny
diskuterades den Ekelöf i artikel i Svensk Juristtidning 1982av en s.

hemlig654 Ett problem med avseende på avlyssning. Ekelöf nämnde
exempel s. 659 den situationen polisen har kunnat konstateraattsom

lever på fot, denne inte tycks ha någon ordinäratt stor atten person
yrkesverksamhet, han då och då träffar misstänksatt personer som

med narkotikasyssla och han ibland flygmed till Amsterdamatt reser
för sedan åter dyka i Stockholm alltid kanatt utan attupp man
fastställa hur han kommit in i landet. Däremot har inga helstman som

påtecken har fört in visst parti försåltnarkotika elleratt ettmannen
sådant. Om "anledning det förövats brottslig verksamhet visstett att av

slag" utgjorde alternativ förutsättning för öppnande förundersök-en av
ning skulle, menade Ekelöf, förundersökning kunna inledas i det

exemplet.nämnda Att förundersökning kan sådanai fallöppnas även
ha den praktiskaskulle betydelsen rättegångsbalkens bestämmelseratt

tvångsmedel kan tillämpas på tidigare stadium förän närvaran-ettom
de och på så skulle polisen få desamma. Ekelöfsätt nyttamer av
ansåg inte, på föreslagits Tvångsmedelskommitténssättatt man av
minoritet i betänkandet Hemlig avlyssning 1981:22,Ds Jum.m.
borde rubba på kravet skälig misstanke i stället ändra på detutanom
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resultatlösahänför försig. Riskentill vilket beviskravetbevistema,
mindrelösning blimed sådanskulle änintegritetsingrepp man,omen

skullevisserligenminoritet menade,Tvångsmedelskommitténssom
någon kanmeddet skulle räckabrottkonkretkräva attattett men

härför.misstänkas
proposition den 12iregeringenvidarekanDet nämnas att marsen

polisdatalagtilli förslaget1997/98:97,Polisens register prop.1998
föreslåspropositionen"brottslig verksamhet". Ibegreppetanvänder

skall få föraoch polismyndighetRikspolisstyrelsenbl.a. att en
underrättelseverksam-kriminalunderrättelseregister. Meddatoriserade

består ipolisverksamhetföreslagna lagen sådani denhet somavses
brottsligför klarläggainformationin och bearbetasamla attatt om

inteochkomma utgöreller kanhar utövasverksamhet utövats att som
Med118.rättegångsbalken s.enligt kap.förundersökning 23

underrättelseverksamhetkriminalunderrättelseverksarnhet avses annan
Säkerhetspolisen.bedrivsdenän avsom

användasfåkrirninalunderrättelseregisterskallförslagetEnligt
undersökningarsärskildaför beslutunderlagförendast att omge

underlättaförverksamhet ellerallvarlig brottsligavseende att
underrättelse-tillmed anknytninguppgiftertill allmännatillgången

under-119 f.framhåller s.f.. Regeringen126verksamhet s. att
verksamhetdet frågakännetecknasrättelseverksamhet äratt omav

såmisstankarinte har äri skede därbedrivs ännuett sommansom
misstankevälkonkret brottmisstankedet finnsuttalade ettatt menom

saknas blir,konkret brottkopplingen tillEftersombrottslighet. ettom
brottslighetdefiniera allvarliguppgiftenregeringen, att enmenar

föreslås begreppetpropositionenfråga. Ikompliceradtämligen att
för vilketbrottinnefattar ärverksamhetbrottslighetallvarlig är som

eller däröver.i två ärfängelseföreskrivet
infå föraskriminalunderrättelseregisterskall iförslagetEnligt ett

endasttill enskildsigkan hänförauppgifter ompersonensom
ellerbrottslighetallvarliganledning utövatsuppgifterna attatt antager

skäligenuppgifternamedoch denkommakan utövasatt som avses
allvarligadenkommaellermisstänkas för ha utövautövatkan attatt

transportmedel ellerUppgifter127.brottsligheten s. om varorom
ellerbrottslig verksamhetallvarligsamband medhakan antas omsom

verksamhetsådanmedi sambandkan hahjälpmedel använtsantassom
hänföras tillde kandock registrerasförslagetenligt ävenfår enom

uppgift skallsådanmisstankenågon Endet inte finns mot.person som
någoninte finnsanteckning detförses medemellertid attomen

misstanke mot personen.
förundantagmedenligt gällandedetkonstateras rättkanDet att -

inteutlärmingskontrollsärskild ärenligtgäller lagenvad omsom -
tvångsmedel på såenskilde ingripandeanvända för denmöjligt att pass
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grunder det föreligger misstankeatt brottslig verksamhetvaga som om
visst slag. Propositionen, där begreppet brottslig verksamhetav

används, handlar endast ADB-behandla informationattom som
polisen redan har tillgång till. Det kan i och för sig väl såvara
allvarligt det heltär sak och förenat med betydligtmen en annan -
allvarligare risker för oberättigade integritetsintrång skulleom man-

på sådanaöverväga grunder tillåta informationatt den enskildeatt om
skaffades in med hjälp hemliga tvångsmedel. Det sagda gäller ävenav

skulle ställa krav på skälig misstanke brottsligom man upp om
SÄPO-verksamhet. Som framgått det föregående ansåg ävenav

kommittén det skulle leda för långtatt kravetöverge på misstankeatt
visst brott.om

Som redovisats det utredningensär uppfattning det saknasovan att
anledning närmare buggningöverväga isoleratatt bör införasom som

förhindrametod brott. Skall tvångsmedelatt huvud fåöveren taget
användas i sådant syfte bör i stället lösningövervägas innebären som

samtliga tvångsmedel kan användas påatt tidigare stadium f.n.ett än
möjligt. Att föreslåär sådan lösning ligger emellertid utanfören

utredningens uppdrag.
Utredningen sålunda första förutsättning förattanser atten

buggning skall få användas bör förundersökning inledd. Enärattvara
användning buggning enbart för förhindra brott bör alltså inteattav
godtas. Utredningen återkommer i avsnitt 8.4 till frågan buggningom
bör införas brottsutredande tvångsmedel. I detett sammanhangetsom
analyseras fråganäven nuvarande regler användningom om av
tvångsmedel vid s.k. förbrott tillräckliga förär förhindra vissaatt att
brott fullbordas och i vilken utsträckning reglerna förbe-t.ex. om
redelse och stämpling i 23 kap. brottsbalken kan användas i detta
syfte.

Avslutningsvis vill utredningen framhålla det angelägna i fråganatt
användning hemliga tvångsmedel före förundersökningom av tas upp

till behandling och samlad lösning. Så har skett del hållges en en
utomlands, bl.a. i den finska polislagen. Ett sådant arbete ligger dock,

tidigare utanförnämnts, utredningens uppdrag. Frågan börsom
emellertid bli föremål för utredning i särskild ordning.

8.4 Buggning för utreda brottatt

I föregående avsnitt har utredningen avvisat tanken på införaatt
buggning åtgärd enbart för förhindra brott, dvs. utanförsom atten
förundersökningssituationer, i fall isolerad åtgärd.vart Isom en
förevarande avsnitt diskuteras huruvida buggning bör införas ettsom
straffprocessuellt tvångsmedel, dvs. för utreda brott.att
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buggning brottsutredandeBehovet8.4.1 ettsomav
effektivitettvångsmedel åtgärdensoch

för huvud skallgrundläggande förutsättningEn överatt tagetman
straffprocessuellt tvångsmedelinföra buggning äröverväga ettatt som

använda sådanpåtagligt behovkandet ett attpresenterasatt enav
effektiv gäller klarametoden framstår detåtgärd och när attatt som

fri- och rättigheterbrott. grundlagsskyddadebegångna För attupp
övrigt förutsättning begräns-begränsas det förskall kunna är atten

effektivtgodtagbart syfte påförutom den måste haningen ettatt ett --
föranlett kap. 12 § andradet ändamål har den 2tillgodosersätt som

direktiv pekar regeringenregeringsformen. utredningensIstycket
effektivi-behovs- ochutredningenbetydelsen göratt en noggrannav

SÄPO-kommit-tidigare har avsåg kritikentetsanalys. Som nämnts mot
buggning just avsaknaden be-slutbetänkande såvittténs enavavser

Tvångsme-Vidare har såväl SPANARK-rapportenhovsanalys. som
och i svepande ordalag,delskornmittén, gå in på detaljer rättutan att

brottsbekäm-till i detfrån buggning skulleutgått stor nyttaatt vara
se avsnitt 4.1.pande arbetet

finnsbedömningen dels detfå underlag förFör ettettatt av om
åtgärdenbrottsutredande syfte, delsbuggning i ärbehov omav

fört diskussionerframgått avsnitthar utredningen,effektiv, som av
myndigheter. Vidantal brottsbekämpandeföreträdare för bl.a.med ett

detsärskilt framhållit viktendiskussioner utredningenhardessa attav
finnspå situationer där dethandfasta praktiska exempelfram etttas

Även utomlandsvid besöken seanvända buggning.behov attav
få uppgifterdet angelägethar utredningenavsnitt 5 sett att omsom

effektivitet.buggning dessochbehovet av
myndigheter, medsamtliga dessaSammanfattningsvis kan sägas att

ekonomiskRiksenhetenmöjligen för dåvarandeundantag mot
attochbuggningansåg det finns behovREKO,brottslighet ettatt av

metod för utreda brott. Deinförasbörbuggning treattsom en
vid besök påsammanträffade medutredningenadvokater ettsom

buggningdet tveksamtadvokatsamfund ansåg dockSveriges äratt om
motiverades dockuppfattningtvångsmedel. Dennainförasbör som

medbehov buggningdet saknasmedinte attutanatt ett snarareav
tvångs-i särklass känsligasteintegritetssynpunkt detbuggning ärur

integritetsintressetstill fråganåterkommerUtredningenmedlet. om
avsnitt och 8.4.3.i 8.4.2betydelse

i avsnitt ochdet 5anledning här påsaknasDet nyttatt upprepa som
brottsutredande åtgärd.behovet buggningredovisats7 som enom av

synpunkterredovisa del allmännaintressedockkanDet att envara av
antalåtgärdens effektivitetbuggning ochpå behovet ettsamtav
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typexempel på situationer där det enligt vad utredningensagtssom
finns behov buggning för utreda brott.ett attav

Det behovet buggningstörsta finns troligen vid brottslighetav som
karakteriseras organisation och planering. Den tvekanav utan mest
vanliga brottstypen torde narkotikabrott vid andraävenvara men
brottstyper kan det finnas behov använda buggning,ett vidatt t.ex.av
spioneri eller vid allvarliga planerade våldsbrott.- -

Enligt dansk polis se avsnitt 5.1.3 används buggning i utredningar
allvarlig organiserad kriminalitet, främst vid narkotikabrott och vidom

s.k. rockerkrirninalitet, dvs. vid brottslighet begås medlemmarsom av
kriminella Polisenmc-gäng. det inte möjligtärav attmenar att

bekämpa den allvarliga organiserade brottsligheten inte kanom man
del den kommunikation skerta mellan de kriminella. Genomav som
använda buggning kan polisen få upplysningaratt brottspla-t.ex.om

hur medel skall finansiera narkotikainköp skall anskaffasettner, som
eller dessa medel, ofta kan sigröra många miljonervar som om
kronor, förvaras. I Danmark har enligt uppgift i åtskilligaman ut-
redningar fått fram avgörande bevisning använda buggning.attgenom

danskaDen polisen framhöll de kriminella säkerligen medvetnaatt är
buggning kan användas i det polisiäraatt arbetet det iom attmen

längden mycket svårtär skydda sig tvångsmedlet.att Demot
kriminella nämligen iär behov kunna kommunicera medstort attav
varandra och det inte möjligtär avstå från det med hänvisning tillatt

de måhända kan avlyssnade.att vara
När det talas behovet buggning det viktigtär framhållaom attav att

utredningens undersökningar vid handennärmast behovetattger av
buggning bara till viss del beror på värdet hemlig teleav-atten av
lyssning har gått ned. Det hävdas nämligen inte sällan värdetatt av
hemlig teleavlyssning har blivit under desämre åren, främstsenaste
beroende på den ökade användningen mobiltelefoni och de problemav

hänger med avlyssna den teletrafiken ochatt detsom samman att
förhållandet i sig skulle motivera buggning infördes. Dettaatt
påstående vinner dock inte stöd de årliga skrivelserna frånav
regeringen till riksdagen hur reglerna hemlig teleavlyssningom om

har tillämpats. denAv redovisningen skr. 1997/98:26,senastem.m.
bet. 1997/98:JuU10, rskr. 1997/982148 framgår hemligt.ex. att
teleavlyssning under hela 1990-talet har haft betydelse för förunder-
sökningen i fråga den misstänkte i 50 fallen seom procentca av
avsnitt 2.5.2. Siffrorna varierar naturligtvis något från år till år men
i ligger värdet på omkring 50 och har intestort sett gått nedprocent
under de åren. Det kan emellertid inte uteslutassenaste värdetatt av
hemlig teleavlyssning allt försämratshar och det kan kommatrots att

försämras ytterligare i framtiden. Den frågan hängeratt bl.a.samman
med användningen krypterad telefoni kommer öka bland deattom av
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kriminella. Kryptering lär f.n. inte något bekymmer,störrevara vare
sig i Sverige eller utomlands. Med det sagda vill utredningen peka på

det viktigt det finns självständigtär behovatt att notera att ett av
buggning straffprocessuellt tvångsmedel och buggningenett attsom

vilket mångabör praktiker framhållithar för utredningen, ettses, som
synnerligen värdefullt komplement till hemlig teleavlyssning och inte

alternativ till det tvångsmedlet.ettsom
Följande typexempel har på situationer därnämnts det i brottsut-en

redning finns behov kunna använda buggning för ytterligareattav
exempel hänvisas till avsnitt 7.

riktas vissHot polisman. Ett tips vid handen hanmot atten ger
skall mördas. Det har erlagts betalning för namngivenatt en person
skall utföra dådet. Polisen bevakar lägenhet används denen som av
nanmgivne Om det hade varit tillåtet hugga, lägenhetenattpersonen.
skulle polisen kunna få information den planeringennärmareom av
gärningen.

vissEn misstänkt för handla amfetamin.är med Han borattperson
ofta pårelativt hotell och då besökare på sitt Vadtar emot rum. som

vidavhandlas dessa okänt. Polisen vågar intemöten är göra ett
eftersomtillslag, inte säker på narkotika hanterasär vidattman
Slår polisen till för tidigt riskerarmötena. tillslaget spoliera helaatt

utredningen. Genom använda buggning skulle kunna fåatt man
information vad diskuteras vid det vidmötena, möteettom som om
överlämnas narkotika i fall ärendet gäller insmugglingsamt av-
narkotika uppgifter hur insmugglingen skall till, vid vilkenom-
tidpunkt och den skall ägavar rum.

förekommerDet medlemmar i s.k. avtalarmc-gängatt t.ex.
mötesplatser via telefon. Dessa uppgifter får polisen del av genom
hemlig teleavlyssning. Medlemmarna träffas under någon timme och
försvinner sedan från platsen. Ofta träffas de på ochrestauranger
andra allmänt tillgängliga platser. tillgångUtan till buggning går det

få redainte på vad avhandlas vid mötena.att som
X drev närbutik och handlade samtidigt med narkotika. Hanen var

föremål för hemlig teleavlyssning. stämdeX medmöte en annan
telefon. minuterFem anländer denne i bil tillperson per senare

närbutiken. X sig i bilen och de båda undersätter samtalar tio
minuter. Därefter återvänder tillX butiken, ringer tredjeupp en

och meddelar "nu det klart". hade varit mycketDetärattperson -
värdefullt bilen hade kunnat buggas så polisen fått reda på vadattom

avhandlades där. sådanEn aktion hade varit möjlig genomföraattsom
eftersom polisen sedan tidigare hade kännedom bilen fanns ochom var
också möjlighet in avlyssningsutrustning i den. Sedermeraatt montera

polisenbeslagtog 25 kg amfetamin, tillslaget hade säkert avsettmen
mängder buggning hade fått användas.större om
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Utomlands förekom i fall domstol tillstånd till buggningett att gav
lokal utåt affärslokal. lokalen handladesI docksettav en som var en

med narkotika och de misstänkta talade mycket prismest öppet om
och mängder de sammanträffadenär i den avlyssnade lokalen. Utan
buggning hade polisen haft tillgång till information ochsämre kanske

felslagit till vid tillfälle.
Spaning bedrevs med anknytning tillmot mc-gäng.etten person

Det fanns misstankar narkotikabrott. Teleavlyssning användesom men
inget resultat. Genom buggning fick utländsk polis uppgiftergav om

plan avsåg smuggling mängder narkotika. Storastoraen som av
mängder narkotika beslagtogs.

ÖsterrikeVid företrädares för utredningen besök i framhöll
österrikisk polis det kan finnas risk för förbudatt att ett moten
buggning innebär kriminella det skälet söker sig till visstatt ettav

föraland för där diskussioner brott avsnittse 5.6.4. l det iatt om
avsnitt 5.3.3 redovisade norska utredningsbetänkandet framhölls som

införaskäl buggning det viktigt norsk inte skiljerär rättett att att att
sig alltför mycket från andra länder det gäller användningnär av
tvångsmedel. Därvid nämndes Norge i framtiden blir det endaatt om
nordiska land har absolut förbud avlyssning hotellrum,ett motsom av
det i sig kan motivera internationella kriminella element förläggaatt
sina aktiviteter till Norge.

Sammanfattningvis kan buggning behövs i bl.a. situationersägas att
där det huvud inte finns någon möjlighet påöver sätttaget att annat
få reda på vad avhandlas mellan misstänkta Behovetsom personer. av
buggning motiveras inte i första hand med värdet hemligatt av
teleavlyssning har gått ned buggningen i ställetutan ettses som
mycket värdefullt komplement till hemlig teleavlyssning. Buggningen

förbehövs avlyssna mellan två eller fleramöten Detatt ärpersoner.
fråga polisen inte sällan får kärmedom viamöten hemligom som om
teleavlyssning i dag inte någonhar möjlighet attmen som man
avlyssna.

8.4.2 Motstående intressen

Även utredningen skulle finna det finns behov buggningatt ettom av
polisiär arbetsmetod och metoden effektiv återstår det enligtärattsom

direktiven sådant tvångsmedelöverväga kan motiveras frånatt ettom
integritetssynpunkt. Utgångspunkten skall enligt direktiven därvid vara

det krävs mycket starka skäl och betydande vinster för detatt
allmämia sådant intrång skall övervägas.ettom

Inledningsvis bör bland de utredningenattupprepas personer som
sammanträffat med, såväl i Sverige utomlands, råder entydigsom en
uppfattning buggning effektiv arbetsmetod endast underärattom en
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förutsättning intrång får på platser och igörasatt utrymmen som
skyddade intrång. fallI blir ljudkvaliteten alltförär mot annatarmars

Därmed intedålig. buggning alltid måste förenas medär attsagt en
till intrång. finns naturligtvisDet vissa situationer där buggningrätt

kan ske utomhus med riktade mikrofoner eller med samtycke från den
disponerar den lokal skall avlyssnas,över t.ex. restau-som som en
eller hotellägare. Det har vidare framhållits det nödvändigtärattrang-

det inte införs några s.k. buggningsfria dvs. platser äratt zoner, som
fredade avlyssning. fall kanI utgå från de kriminel-mot annat attman

samtliga sina tillförlägger sådana platser avsnittse l1.5.2.möten
Omfattningen de integritetskränkningar kan bli följdenav som av
buggning får användas svår uppskatta. Varje tvångsmedelsan-äratt att

vändning medför ingrepp i den enskildes integritet och det kanett
naturligtvis diskuteras destörstavilket tvångsmedel innefattarsom

för denriskerna personliga integriteten. förekommandeAv nu
tvångsmedel torde hemlig teleavlyssning och hemlig karneraövervak-
ning de åtgärder frånkännbara integritetssynpunkt.är mestvara som

jämförelse mellan buggning och hemligEn teleavlyssning ligger
till hands, eftersomdärvid båda sikte på avlyssning.närmare tar

års särskilda juristkommission1979 menade i sin slutrapport Fallet
överväganden angående åtgärderBergling Ds Ju 1980:2 32 atts.

betydligtbuggning djupgående ingrepp i den personligaär ett mer
integriteten telefonavlyssning. Kommissionen framhöll vidareän att
buggning svårkontrollerad och bl.a. det skälet kan leda tillär mera av
ryktesspridning och bristande förtroende för polisen och andra
myndigheter. Tvångsmedelskommittén redovisade uppfattningen

avlyssningHemlig 1981:22 buggning,Ds Ju 47 iatt vartm.m., s.
fall gällerdet avlyssning under längre tidsperiod, blottläggernär en
den enskildes privatliv på helt telefonavlyssning.sätt änett annat
Narkotikakommissionen ansåg PM Polisens insatser5 motnr
narkotikan, 1983, innebär79 buggning total kontroll änatts. en mer
telefonavlyssning. I 1988/89:124 58 uttalade justitierninis-s.prop.

gradera tvångsmedlen inbördes, telefonavlyss-liksomtern, utan att att
ningen avlyssning med dold mikrofon djupt integritetskränkandeär ett

SÄPO-kommittén SÄPOtvångsmedel. nämnde i sitt slutbetänkande -
Säkerhetspolisens arbetsmetoder, personalkontroll och meddelarfrihet
SOU 1990:51 buggning till155 sin ägnad medföraäratt natur atts.

risker för omfattande kränkningar integriteten exempelvisstörre änav
hemlig telefonavlyssning. För redogörelse vaden mera noggrann av

buggning i tidigare utredningar hänvisas tillsagtssom om m.m.
avsnitt 4.1.

När det gäller risken för integritetskränkningar finns det onekligen
vissa likheter mellan buggning och hemlig teleavlyssning. Båda

medförmetoderna med nödvändighet kommer lyssna ävenatt attman
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på andra demän med beslutet avlyssning ochpersoner som avses om
på det brottsligän rör verksamhet.annat Den enskildes personli-som

förhållanden blir vid såväl buggning hemlig teleavlyssningga som
föremål för insyn inte känner andra demgränser denänen som som
enskilde själv han vidsätter när samtal kommer in på sitt privatlivett
eller sina personliga förhållanden i övrigt. Ett dragannat gemensamt
för de båda åtgärderna den tvångsmedletär riktar sig inteatt harmot
någon möjlighet ifrågasätta beslutet, eftersom åtgärdernaatt hemligaär
till sin Den drabbas åtgärden kan inte,natur. särskildautansom attav
regler tillskapas härom se avsnitt 12, få saken prövad domstol.av
Vidare kan någon kontroll inte den allmännautövas opinionen,av
eftersom reglerna sekretess hindrar massmedia och allmänhetenom
från insyn i ärendet.

tvångsmedelVilket det kännbaraär från integritetssyn-mestsom
punkt, buggning eller hemlig teleavlyssning, blir naturligtvis beroende

omständigheterna i det enskilda fallet, bestämtnärmare hurav av
avlyssningen tänkt gå till iär praktiken. En buggningatt ettsom avser

på kan självfalletmöte integritetssyn-restaurangen anses vara en ur
punkt lindrigare åtgärdavsevärt avlyssningän bostadstelefonen av en

pågår under flera månader.som
Av det sagda framgår det svårt generellt hävdaäratt att att

buggning alltid integritetskränkandeär åtgärd hemligänen mer
teleavlyssning. Det får bedömas med utgångspunkt frånsagtsom
omständigheterna i det enskilda fallet. finnsDet emellertid antalett
faktorer innebär buggning i många situationer framstårattsom som en
något integritetskänslig åtgärd hemlig teleavlyssning.än I likhetmer
med Narkotikakommissionen promemorian 79 utredningens. anser

buggning, i fall vid avlyssning pågår någon tid, innebäratt vart som
total kontroll hemlig teleavlyssning.än Detta hängeren mer samman

med kan lyssna på allt och påatt sägs även samtalänannatman som -
i den avlyssnade lokalen, vid alla tider på dygnet och vilkaoavsett-

vistas där. Mängden överskottsinformation kan således blisom synner-
ligen omfattande. Som Narkotikakommissionen framhöll promemori-

79 f. finns det anledning människor i allmänhetatt anta årattan s.
något återhållsamma med vad de i telefon med vad desäger änmer

till varandra på hand.säger Detta förhållande har säkerligentu man
sin förklaring inte i folk i allmänhet sig avlyssnadeatt tror utanvara

i det på grund tekniska fel finns risk för någonatt attsnarare av en
misstag kan komma in linje. I sin bostad torde deannan av samma

allra flesta människor utgå från ingen kan lyssna på detatt annan som
Till detta kommersägs. buggning, för åtgärden skall bliatt att

effektiv, måste tillåtas överallt och förenas med den ytterligare
kränkning innebärdet polisen får in i bostäder förrätt trängaatt att att
placera de tekniska hjälpmedlen. Andra harut nämntsargument som
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förtjänar på teleoperatörensochtidigare, nämnas är attatt nytt,som
verkställigheten beslut hemlig teleavlyssningvidmedverkan av om

värja sig obefogade anklagelser förpolisen kanmedför motatt
sådan naturlig kontroll finnsotillbörlig avlyssning. Enomfattande och

inte garantierbuggning, och därmed hellervidinte motsamma
missbruk. Narkotikakommissioneneller påståendenmissbruk om

blotta misstanken avlyssningpromemorian 80 f.menade attatts.
kunna allmänhetens tilltrolagliga beslut skulleskekan äventyrautan

samhällsklimatet.och få allvarliga följder för Av-polisens arbetetill
skulle buggningkanslutningsvis ävensägas attatt, om man anse ur

hemlig teleavlyssning,integritetssynpunkt inte ingripande änär mer
kombinera demanvända båda metoderna och medmöjligheten attatt -

integritetenleder till hoten ökarkameraövervakninghemlig att mot-
avsevärt.

Utredningens8.4.3 slutsats

utredningen,i avsnitt framgår,redovisats 8.4.1detAv attmenarsom
buggning vissa situationer.behov ifinns väl dokumenteratdet ett av

finns någondär det intedärvid huvudsakligen fallsigDet rör om
hemlig teleavlyssning ellermöjlighet sätt,att annat t.ex. genom

exempelvisskaffa motsvarande information. Det kaninfiltration, vara
ellermellan två misstänktahotellrumfråga möte ettett enom

brottsplan skallkriminell miljö däri slutensammankomst enen
diskuteras.

effektivitetsig metodenssvårare uttalanaturligtvisDet är att om
användningförväntas vidkanvilka resultatoch avensomom

insatserPolisensNarkotikakommissionen PM 5buggning. motnr
fall skullei vissaville inte uteslutanarkotikan, 1983, 78 att mans.

på hotellrum ellermikrofoner, vidhemligadra mötent.ex.nytta av
bostäder ochavlyssning misstänktasvidsamtrestauranger av

få,fall troligenarbetslokaler, dessaandraellerkontor attatt varmen
användesmetodendet blev käntskulle bli färresnabbtde när samtatt

svårigheter.betydande praktiskaförenad medmetoden äratt
ff. polisenpå promemorian 77pekade bl.a.Kommissionen atts.

innan deutrustningeninstalleraoch möjlighetfå tidmåste att
vilket hotellrumde måsteinblandade kommer vetasamt attpersonerna
förutsätter i sinavlyssnas.restaurangbord skall Detvilketeller som

vilketinvigs i planernaportier och hovmästarepersonalatttur som -
möjligtverkligenlyckat och detmindre ärflera skäl kan attvaraav -

önskar. Deeller bordtill det detde misstänktastyraatt manrum
beställningsin ankomstockså i förväg ha aviserathelstmåste genom

menadeo.d. det,i bostäder, kontorgäller avlyssningdet äre.d. När
tillbakaanbringa och hämtasvårtkommissionen, apparaturextra att
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den misstänkte ellerutan någonatt närstående något. Till dettaanar
kommer avlyssning med dold mikrofonatt år synnerligenen resurs-
krävande metod. Kommissionen framhöll vidare narkotika-att grov
brottslighet planeradär brottslighet, vilket innebär bl.a. deatt som
bedriver den hänsyn till vilkatar metoder samhället och polisen
begagnat. Detta kommer, menade kommissionen, gälla ocksåatt
hemlig avlyssning. På sätt narkotikabrottslingarsamma som grova nu
försöker sin verksamhet till möjligheten telefoneranpassa att är
avlyssnade, kommer de försöka gardera sigatt avlyssning.mot annan
Kommissionen pekade slutligen på det i praktiken finnsatt otalett
möjligheter hindra samtal kan avlyssnas.att Inget hindraratt att man

skriver känsliga meddelandent.ex. till varandra på lappar eller genom
åstadkomma störande ljudatt rinnande radiomusikt.ex. vatten, etc.- -effektivt hindrar avlyssningen.

Justitieministern hänvisade i 1988/89: 124 s. 59 till Narkoti-prop.
kakommissionens kritik uttalade de praktiskasamt svårigheteratt som

förknippadeär med tvångsmedlet i hög grad torde minska dess
användbarhet. Justitieministerns slutsats de hadeatt argumentvar som
åberopats till förmån för använda dolda mikrofoner iatt det reguljära
polisarbetet narkotikabrottslighet ochmot brottslighet inteannan grov
hade henneövertygat denna metod försvarligatt är med hänsyn tillom
de invändningar kan riktastunga den.motsom

Av det redovisade framgår Narkotikakommissionenatt ochnu
justitieministern framförde åtskilliga invändningar buggningensmot
effektivitet. Frågan emellertidär särskiltärargumentenom numera
bärkraftiga.

Det naturligtvisär självklart det kan finnas betydandeatt praktiska
svårigheter verkställa beslut buggningatt och detett fimis olikaattom

skydda sigsätt buggning. I vissaatt situationermot detär rentav
troligt polisen huvudöver inte skulleatt kunna lösataget uppgiften.
Men kan i viss mån anföras hemligargument teleav-samma mot
lyssning. tvångsmedlet,Det har betydelse för förundersökningensom
i fråga den misstänkte i endast 50 fallen,om procentca av anses vara
så framgångsrikt det inte kan iatt kampen narkoti-motavvaras
kabrottsligheten eller brottslighet skr.mot 1997/98:26.arman grov
Vidare det otvivelaktigtär så buggning är mycketatt resurskrä-ett
vande tvångsmedel kräver och omfattande förberedandestorasom
spaningsinsatser. Men det inget iär sig innebär kan sägaattsom man

buggning ineffektivär arbetsmetod.att De gånger buggningen kanen
verkställas på effektivt får tillgångsättett till informationman som

inte hade kunnat skaffa på något eftersom buggningsätt,man annat
ibland den enda framkomligaär ivägen utredning. I dagsläget fåren
polisen halt vid hotellrumsdörrengöra det kanske finns starkatrots att
misstankar det i hotellrummet diskuteras införselatt avsevärdaom av
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vidare knappast troligtnarkotika. Detmängder är att man om-
väsentligt högrekunna Visa någonbuggning införs kommer att upp-

vissa buggningenbeträffande brott, eftersomuppklaringsprocent grova
antal fall. Detanvändas i mycket begränsatkommaskulle ettatt

skulle kommaemellertid inte buggningen i de fall denhindrar attatt
allvarligtavgörande bevisningen för mycketkan denanvändas ettge

Bedömningen buggningensdärmed kan klarasbrott upp. avsom
bakgrund dendel ocksåeffektivitet måste i denna göras mot av

organiserade kriminaliteten har skett påökning denoroande somav
skulle i första hand komma användasBuggningentid. att motsenare

Även begränsad ökning antaletkriminalitet.denna typ en avav
värde frånområde kanuppklarade brott detta antas stortvara av

försynpunkter. Vid företrädaresbrottspreventiva och andra ut-
Österrike framhölls från polisen buggningstudiebesök iredningen att

organiseradeproblemen med den allvarliganaturligtvis inte löser
de olika tvângsmedlen slagsfickbrottsligheten att som ensemen man

bli lyckat.bit behövs för resultatet skalldär varjemosaik, att
hänvisningframför med tillhänvisning till sagda och alltdetMed

i synnerhet i Danmark,buggning utomlands,erfarenheterna anserav
förframkommit tillräckliga beläggutredningen det har sägaatt attatt

iför utreda brotteffektiv arbetsmetodskullebuggning attvara en
situationer.speciellavissa

finnsalltså konstaterat detföregående har utredningenI det ettatt
utreda brott ochbuggning polisär arbetsmetod förbehov attsom enav

enligt direktiveneffektiv. Det återstår dockmetoden framståratt som
från integritets-tvångsmedel kan motiverassådantöverväga ettatt om

därvid detskall enligt direktivenUtgångspunktensynpunkt. attvara
vinster för det allmännastarka skäl och betydandemycketkrävs om

intrång skallsådant övervägas.ett
kriminalpoli-det angelägetutredningens uppfattningDet ärär att ur

tekniskamodernafår användasynpunkt polisentisk rätt attatt
narkotikabrotts-effektivt kunna bekämpa denhjälpmedel för att grova
råder det ingetbrottslighet. Samtidigtoch allvarligligheten annan

integritetskränkandestarktbuggning till sintvivel ärnaturatt enom
effektiv,buggningen, förgäller särskiltåtgärd. Detta att varasom

förenasoch dessutompå alla tänkbara platserfå förekommamåste
intrång platserför polisen ärmed görarätt att som annarsen

likväl detUtredningens bedömningintrång.skyddade är attmot som
redovisats ioch harutredningsarbetet harunder presenterats, som

effektivitetbuggning och dessbetänkande, behovetdetta somom av
sådana vinsterså skäl ochåtgärd, innebär starkabrottsutredandeen

metodenbör hindraintegritetsintresset inteallmärmaför det attatt
införs.
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Utredningens slutsats blir således buggning bör kunna tillåtasatt
polisiär arbetsmetod för utreda brott under förutsättningattsom en att

regleringen kringgärdas mycket starka rättssäkerhetsgarantier såav att
risken för missbruk kan minimeras. En förutsättning för införaatt
buggning i svensk börrätt den enskildest.ex. rättsskyddattvara
stärks på det utredningensätt föreslår i avsnitt 12, dvs. detsom att
införs ordning offentligtmed ombud. Det vidare viktigtären att
buggningen för sådana fall då medborgarna ireserveras ärgemen
beredda godta integritetskränlmingenatt med hänsyn till de skäl som
talar för åtgärden och tvångsmedlet regleras på sådantatt sättett att
det inte framstår hot medborgaren i allmänhet.ett mot Omsom
medborgarna inte kan lita på de, i sina bostäder, fritt kanatt förat.ex.
förtroliga samtal finns det risk för det kan upphov tillatten ge en
känsla otrygghet och ryktesspridning. Jfr uttalandet telefonav-av om
lyssning i 1988/89: 124 57. Utredningen återkommer i avsnittprop. s.
11 till hur tillämpningsområdet för buggning bör utformas.närmare

Det kan på framhållas buggningnytt mycketäratt resurskrävan-en
de arbetsmetod och därför kommer användas i mycket begränsatatt ett
antal fall årligen. Detta har framhållits flertal myndigheter, bl.a.ettav

Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen. Indirektav
innebär det i sig skydd missbruk, eftersomett kostnaden förmot att
använda åtgärden talar den används iemot utsträckningatt större än

motiverat för klaraär allvarlig brottslighet.attsom upp
första förutsättningEn för buggning bör således förunder-attvara

sökning har inletts och användning tvångsmedlet enbart fören av att
förhindra brott alltså i princip inte bör godtas. I detta sammanhang
finns det anledning beröra frågannärmareatt nuvarande regler förom
användning tvångsmedel vid s.k. förbrott tillräckligaär förav att
förhindra vissa brott fullbordas. Iatt direktiven frågas i vilken
utsträckning reglerna förberedelse och stämpling i 23 kap.om
brottsbalken kan användas i detta syfte.

Brottsliga gärningar på planeringsstadiet dvs. utförandetnär ettav-
brott inte har nått så långt för försök eller fullbordatatt brottansvar
kan ådömas delas in i två brottsformer regleras isom en gemensam-
bestämmelse 23 kap. 2 § brottsbalken. Den dessa, förbe-ena av
redelse till brott, befattning visst medsättavser pengar som
ersättning för kostnader eller arvode för brott eller också befattning på
olika med gift,sätt sprängärrme, dyrk, förfalskningsverktygvapen,
eller sådant hjälpmedel. Den andraannat brottstypen, stämpling till
brott, det fallet någon sig i förbindelsesätteratt medavser andra

för förbereda, möjliggöraatt eller underlätta brott.personer För att
förberedelse eller stämpling till brott skall straffbar krävs det delsvara

det särskilt föreskrivs förberedelseatt till brottatt straffbar,är dels
uppsåt utföra eller främjaatt uppsåtligt brott. Det krävsett vidare att
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det vid företagandet förberedelse- eller stämplingsgärningen förelågav
konkret fara för brottets fullbordan och denna fara inteen att var

ringa. Bestämmelserna förberedelse och stämpling gäller iävenom
specialstraffrätten.

Straffansvarsutredningen har i sitt betänkande Straffansvarets
SOU 1996:185,gränser Del 267 ff. och ff.443 övervägts. om

den i förberedelsebestärnmelsen angivna avgränsningen vilkaav
handlingar straffbaraär förberedelse till brott ända-ärsom som
målsenlig och dagens krav. Straffansvarsutredningen harmotsvarar
därvid funnit det föreligger behov reformeraatt förett att ansvaretav
förberedelse till brott och föreslagit förändring den nuvarandeen av
förberedelsebestämmelsen. Enligt Straffansvarsutredningen har
förberedelseansvaret under år utvidgats till omfatta radattsenare en

brottstyper, där emellertid huvuddelen de förberedelseåtgärdernya av
kan vidtas knappast omfattas den nuvarande förberedelseparag-som av

rafen. Därvid närrms exempel någon, ledett iatt ettsom som
företagsspioneri, införskaffat information reda påatt t.ex. tagenom

"password" tillrätt viss bank med företagshemligheter. I sådantetten
fall frågadet befattningär med icke-fysiska föremål, vilket inteom
faller in under bestämmelsen i 23 kap. 2 § brottsbalken. Vidare går
det enligt Straffansvarsutredningen sällan under förberedelseparag-att
rafen få in klart straffvärda förberedelseåtgärder sker med hjälpsom

teknologi, IT-brottslighet, eller förberedelser till bolags-t.ex.av ny
plundring och ekonomisk brottslighet. Som skäl förannan en
förändring förberedelsebrottet framhålls dessutom s. 295av att
domstolarna ibland har svårigheter dra skarp mellangränsatt en
hjälpmedel faller in under förberedelsebestämmelsen och sådanasom

faller utanför. Som exempel det s.k. Wallenbergmåletnämns RHsom
1994:24, där hovrätten i mål människorov bl.a. fannett att ettom par
handbojor, dykarutrustning, undervattensmoped, registrerings-en en
skyltar och röstförvrängare, hade anskaffats för det planeradeen som
människorovet, hjälpmedel i förberedelseparagrafensattvar anse som
mening, medan däremot bl.a. walkie-talkies, båtar, kamouflagekläder

självsökandeoch radio, hade anskaffats för ändamål,en som samma
inte sig för sig eller tillsammans attvare ettvar var anse som- -
sådant hjälpmedel. Denna slumpmässighet enligt Straffansvarsut-är,
redningen, motiv till det behövs reglering för förbe-ett att en ny
redelsebrottet.

Enligt förslaget skall förberedelse till brott föreligga någon påom
förberedande stadium vidtar planeringsåtgärder, befattar sig medett

hjälpmedel eller eller vidtar andra förberedande åtgärderpengar som
åtminstone bedöma medverkansgärningär de åtgärderatt som en som
vidtagits skulle ha bedömts åtminstone medverkan till brottet försom

falldet detta hade kommit fullbordantill eller till straffbart försök.ett
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rekvisitet "åtminstone"Med markeras vad skulle kunnaävenatt som
benämnas förberedande gärningsmannaåtgärder omfattassom av
regleringen.

Uttrycket "vidtar planeringsåtgärder" faktiska åtgärderavser som
vidtas led i brottsplan. Som exempel s. 445nämnsett attsom en
förberedelse till våldtäkt kan bestå i någon påreda tilltänktaatt tar
offers hemadresser och kartlägger deras bevakningt.ex.vanor genom

deras bostäder. Ett exempel kan förberedelse tillannatav vara grov
bestårstöld i någon kartlägger beger sig iatt vägsom personer som

på reda på deras hemadresser i syfte begåsemester att ta attgenom
inbrott hos dem. Förfarandet i dessa båda exempel inte straffbaraär

förberedelse till brott enligt gällande rätt.som nu
Befattning med hjälpmedel enligt förslaget får vidaresom en-

tillämpning den nuvarande regleringen det falletän någonattavser-
anskaffar, förvarar, eller på handhar sakersätttransporterar annat som

ibehövs för eller fall underlättar genomförandet brott. Ivart ettav
första hand med hjälpmedel vad i egentlig mening äravses som
brottsverktyg, eller dyrkar någon anskaffarävent.ex. attvapen men

stulen bil för rån torde kunna befattning medett grovten ses som
hjälpmedel. Enligt den föreslagna lösningen behöver befattningen inte
enbart hjälpmedel fysiska föremål, kan ocksåutgörs utanavse som av
omfatta befattning med datorprogram och mjukvara. Sakent.ex. annan
kan mycket väl ha legitim användning i gärningsmannens be-en
sittning. betänkandet framhållsI dock det många gånger tordeatt vara
svårt styrka anskaffande hjälpmedel kan haatt att ett ettav som

användninglegitim har skett just i uppsåt utföra eller främja brott.att
StraffansvarsutredningenEnligt läget emellertid annorlunda vidär mer

illegalorganiserad verksamhet, där flera inblandade. Iärpersoner
sådana situationer det, Straffansvarsutredningen, enklareär attmenar
tänka sig flera omständigheter det kan styrkasgöratt samrnantagna att

anskaffandet skett i brottsligt uppsåt.att
enligtLiksom den nuvarande regleringen uppsåt utförakrävs det att

brott ocheller främja det vid företagandet förberedelsegärningenatt av
har förelegat konkret fara för brottets fullbordan. Enligt förslageten

tillbör förberedelse brott i princip straffbelagd endast det påvara om
fullbordade brottetdet kan följa års fängelse.än ettmer

StraffansvarsutredningenEnligt innebär den föreslagna lösningen att
behov självständigtdet saknas för stämpling till brott.ettav ansvar

Stämpling till brott särskild brottsfonn föreslås följaktligensom
avskaffad.

Straffansvarsutredningen betänkande har remissbehandlats. Enligt
vad Buggningsutredningen inhämtat har praktiskt samtligataget
remissinstanser tillstyrkt övergår till generelltatt ettman mer
förberedelseansvar.
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Som framgått redogörelsen för förberedelsebestännnelsen i 23av
kap. 2 § brottsbalken och Straffansvarsutredningens betänkande har
den nuvarande regeln onekligen sina brister det gällernär påatt ett
tidigt stadium kunna inleda förundersökning och använda tvångsmedel
för därigenom positiv bieffektatt förhindra brottetsom atten- -
fullbordas. T.ex. det enligtär gällande inte straffbarträtt som
förberedelse när kartlägger olika värde-noggranten ensam person

i avsikt föröva råntransporter dessa elleratt imotsenare att samma
uppsåt rekognosera i bank- eller postlokal s. 294. För straffrätts-en
ligt krävs han kan bevisas ha tagit befattningatt medansvar ett
hjälpmedel går in under den nonnerande uppräkningen i 23 kap.som

§2 brottsbalken. Det Straffansvarsutredningen föreslagna förbe-av
redelsebrottet har betydligt vidare tillämpningsområdeett denän
nuvarande regeln i 23 kap. 2§ brottsbalken och innebär för-en
hållandevis kraftig utvidgning det straffbara området. Om Straffan-av
svarsutredningens förslag i denna del leder till lagstiftning innebär det

förundersökning kan inledas på tidigareatt stadium i dag. Detett än
innebär i sin det blir möjligt använda tvångsmedel,tur att att t.ex.
buggning, välplanerad och organiserad brottslighetmot på relativtett
tidigt stadium, redan innan planerna har i verket. Som exempelsatts
har Straffansvarsutredningen därvid den pånämnt tid aktuellasenare
s.k. mc-relaterade brottsligheten. Det bör dock framhållas det ävenatt
med Straffansvarsutredningens förslag till förberedelsebrott kommer

krävas det frågaär konkret brottsligatt att gärning.om en
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9 Bör ytterligare användning av

tekniska hjälpmedel under förunder-

sökning lagregleras

9.1 Inledning

Utredningens direktiv innebär uppdrag utreda antal frågorett att ett
kriminalpolisiära arbetsmetoder inom för straffprocessuellaom ramen

tvångsmedel, bestämt buggning,närmare hemlig teleavlyssning,
hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, användning av
dolda kroppsmikrofoner pejling. Utredningen har i avsnitt 8samt
kommit fram till buggning bör kunna tillåtas straffpro-att ettsom

Övrigacessuellt tvångsmedel för utreda brott. metoder användsatt
redan i dag polisen.av

Som framgått avsnitt omfattas2.1 till förtrolig kommuni-rättenav
kation 2 kap. 6 § regeringsformen, dvs. grundlagsskyddadärav en
fri- och rättighet. Detta skydd får enligt 2 kap. 12 § regeringsformen
under vissa förutsättningar begränsas lag. Redan med hänsyngenom
härtill krävs buggning och hemlig teleavlyssning skallatt vara
lagreglerade. Vidare har i antal rättsfall från Europadomstolenett
slagits fast till skydd för privatlivrätten och korrespondensatt i artikel
8 första punkten i Europakonventionen innefattar skydd hemligett mot
teleavlyssning och hemlig teleövervakning bl.a.se fallet Klass m.fl.,
fallet Malone och fallet Kruslin. Av artikel i8:2 konventionen följer

undantag från första punkten visserligen fåratt dettagöras attmen
måste ske lag.genom

När det sedan gäller hemlig kameraövervakning kan konstateras att
det inte finns något grundlagsskydd dold optisk övervakning,mot
bortsett från det skydd optisk avläsning munrörelsermot av som
skyddet hemlig avlyssning i 2 kap. 6 § regeringsformenmot omfattar.
Det finns inte heller någon bestämmelse i brottsbalken krirninali-som

hemlig optisk övervakning. Det förbud finns sådanserar motsom
övervakning följer bestämmelserna i lagen övervaknings-av om
kameror Ett visst skydd också datalagen 1973:289 i frågam.m. ger

datalagrade bilder betraktaär personregister. Såvittattom som som
känt har inte hemlig övervakning med hjälp kameror och dessav
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förenlighet med artikel 8 varit föremål för prövning i Europadom-
stolen. detta har tvångsmedletTrots hemlig kameraövervakning getts

reglering irättslig lagen 1995:1506 hemlig kameraövervak-en om
tillning. Skälet detta torde främst de integritetskränlcningarattvara

bli följdenkan dold optisk övervakning inte på någotsom av mer
avgörande behöver skilja sig från dem kan följasätt hemligsom av
teleavlyssning. Det finns andra likheter mellan dessa bådaäven
metoder.

emellertid lagenDet hemlig kameraövervakningär att notera att om
endast omfattar dolda fjärrstyrda TV-kameror, andra optisk-elek-
troniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar, dvs.

intekameror på platsen jfr 1995/96:85manövrerassom prop. om
hemlig kameraövervakning 39. Detta innebär det enligt gällandeatts.

polisen frittstår använda s.k. handmanövrerade TV-kameror,rätt att
sig de dolda eller inte. bör dock framhållasDet det inteär attvare

finns något positivt lagstöd för sådan åtgärd.en
Enligt utredningens mening kan det emellertid ifrågasättas detom

från integritetssynpunkt någon skillnad mellan användningenär större
fjärrstyrda TV-kameror och handmanövrerade TV-kameror. Somav

i propositionen hemlig kameraövervakning 21, därs.nänmts om
denna fråga diskuteras, finns det visserligen förskäl kan tala attsom
integritetsintrånget blir med fjärrstyrda TV-kameror,större ärt.ex. en

effektivsådan kamera och innebär ökade möjligheter för denmer som
utrustningenanvänder undgå upptäckt och därmed föratt vara anonym

förden övervakningen. den övervakade detFör dockutsätts ärsom
troligt det tämligen likgiltigt övervakningen sker medäratt om en

TV-kamera ellerfjärrstyrd handmanövrerad TV-kamera. In-en
tegritetsintrånget torde i princip detsamma.vara

finns därför, utredningen,Det skäl talar för ävenattmenar som
användningen dolda handmanövrerade TV-kameror bordeav ges en

frågarättslig reglering. Det dock inte omfattasär ut-somen av
direktiv. Utredningen får i nöja sig påpekaredningens stället med att

kan finnas risk för denna, icke-lagreglerade, användningdet attatt en
står i strid med artikel 8 i Europakonventionen. Frågan har dock, som

såvitt föremål prövning itidigare känt inte varit förnämnts, - -
Avslutningsvis framhållas det kan finnasEuropadomstolen. bör att an-
denna fråga i sammanhang, varvid bordeledning över störreatt ettse

den polisiära användningen kikare, stillbildskameroräventas avupp
i finsk all polis bedriven optiskkanDet nämnas rätt ärattetc. t.ex. av

utanför förundersökningssituationer, lagreglerad.övervakning, även
faller inte fjärrstyrda TV-kamerorUnder den finska regleringen endast

handmanövrerade videokameror, stillbildskameror, kikareävenutan
regleringenomfattas i princip all optisk övervakningI tysk rättetc. av

Strafprozessordnung. Enligt den österrikiska lagstiftningeni antagna
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kommer samtliga tekniska hjälpmedel för bildöverföring eller
bildupptagning omfattas regleringen i Strafprozessordnung.att Somav
framgått avsnitt finns5.1.3 det i Danmarkäven lagförslagav ett som
innebär lagreglering polisens möjligheter led iatten ettav som en
brottsutredning använda sig observation. Enligt förslaget omfattasav
därvid inte bara fjärrstyrda TV-kameror stillbildskarnerorävenutan
och kikare.

I utredningens uppdrag ingår däremot de i dag före-överatt se
kommande, icke-lagreglerade, metoderna använda dolda kropps-att
mikrofoner och s.k. pejling analysera behovetsamt attm.m. av en
rättslig reglering. Frågan dessa metoder bör bli föremål förom
lagreglering diskuteras i avsnitt 9.2 och 9.3.

9.2 Dolda kroppsmikrofoner m.m.

Med dolda kroppsmikrofoner i det följande förfarandeettm.m. avses
innebär den deltagarna i samtal eller tele-att ett ettsom ene av

fonsamtal sin samtalspartners vetskap låter någon lyssnautan annan- -
på samtalet, spelar in samtalet på band eller lämnar sitt tillstånd till
sådan inspelning. Metoden iblandanvänds polisen. avsnittI 7.2 harav
de brottsutredande myndigheterna redogjort för olika typfall doldanär
kroppsmikrofoner kommer till användning. Metoden lårm.m.
användas huvudsakligen i olika situationer. Den kan användas itre
dokumentationssyfte för skaffa bevis, i skyddssyfte för vidatt att

infiltration skydda polismannen eller arbetar fört.ex. en annan som
polisens räkning, antingen våld eller påståenden brottmot mot om

ioch kontrollsyfte för ha kontroll situation, föröveratt t.ex. atten
till infiltratör inte överskrider sina befogenheter eller förattse en att

i efterhand kunna analysera eller kontrollera uppgifter lämnatssom av
källa. Metoden torde användas främst vid narkotikabrottsligheten

eller allvarlig brottslighet.annan
förfarandeEtt det beskrivna omfattas inte straffbe-som nu av

stämmelserna i 4 kap. 8 och 9 brottsbalken. Reglerna i 27 kap.a
rättegångsbalken vilka krav måste uppfyllda för attom som vara
hemlig teleavlyssning skall användas inte heller tillämpligaär när

telefonsamtal spelas in på sådant heller i övrigt finnsIntesätt.ett ett
i svensk lag regler uttryckligen sikte på förfaranden detarsom som

nämnda. förarbetenaI till bestämmelsen i 2 kap. 6 § regerings-nu
formen berördes huvud inte förfarandet,över sig itaget vare prop.

eller1973:90 i 1975/76:209. Iprop. 1973:90 242 nämndesprop. s.
endast det skyddas bestämmelsen förtroligheten.justatt ärsom av
Som exempel skyddet innebär för det allmärmaatt attangavs organ
inte får avlyssna telefonsamtal stöd i lag. Vidare förklaradesutan att
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ocksåskyddet gäller andra former hemlig avlyssning, t.ex.av
doldabegagnande mikrofoner. I 1975/76:209 147av prop. s.

berördes innebörden till förtrolig kommunikation.rätten Därvidav
nämndes bestämmelsen omfattar endast meddelanden kanatt som

förtroliga. Som exempel skyddet därmed inte omfattarattanses angavs
i folksamling radiosändningar.samtal eller Vidare framhöllst.ex. en
förskyddet förtrolig kommunikation omfattar såväl hemligatt

avlyssning sker samtidigt med samtal hemlig upptagningettsom som
samtal för avlyssning. Däremot sades inget denett senareav om

situationen deltagarna i samtal låter tredjeatt etten av en person
lyssna på vad sägs.som

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras det inte finns någotatt
uttryckligt förbud använda dolda kroppsmikrofonermot att m.m. men

polisen å andra sidan inte åberopa någotkan positivt lagstöd näratt
används. Utredningenmetoden återkommer i det följande till vilken
Europakonventionen ibetydelse kan ha sammanhanget.

Enligt vad utredningen har inhämtat används metoden utomlands
Österrikelagreglerats i bl.a.och har Tyskland och avsnittense 5.5

5.6.och
sitt förefalla egendomligtDet kan straffbestämrnelsernasätt att

i kap. 8 och 9 brottsbalken endast omfattar samtal mellan andra4 a
och det således straffritt spela in samtal själv deltarär attatt som man

inspelningeni sker de andra deltagarna ovetande. Attäven om
straffbestämmelsen i kap. § brottsbalken4 9 olovlig avlyssninga om
har utformats på detta motiverades i förarbetena med intressetsätt att

skydd inte kan detsamma det gäller mötesdeltagarenäranses varaav
beträffande inspelningarsinsemellan hemliga interna samtalsom av

utomståendemellan prop. 1975:19 83 f.. Departements-personer s.
menade inspelningen i det första fallet till följdchefen endast haratt

har mellan deltagarna blirvad bevarat sättsagtsatt ett annatsom
minnesfunktioner och eventuella skriftliga uppteckningar.än genom

Även det i utredningens uppdrag inte ingår straff-överattom se
i kap. brottsbalken kan finnas anledningbestämmelsen 4 9 § det atta

något för den kritik två Lagrådets fyra ledamöterredogöra som av
straffrättsliga avlyssningriktade det skyddet olovligmot att mot

utformades detta båda ledamöterna menade departe-Desätt. att
jämförelse återgivnings-mentschefens mellan inspelning och andra

haltade f.. uppfattning för demedel a. 123 Deras attprop. s. var
människor torde skillnaden mellan upptagning mikrofonflesta genom

tillhörande inspelningsapparatur och anteckningar framståmed t.ex.
Särskilt betänkligt det, ledamöterna,betydande. menade attvarsom

förslaget skulle lovlig ochavlyssningen eller upptagningen enligt anses
straffri, utomstående förmår deltagarna idärmed när t.ex. etten en av

i fickan medföra doldsammanträde eller utrymmeatt annat en
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mikrofon. Ledamöterna hävdade det från övriga deltagaresatt
synpunkt lär ligga lika till handsnära betrakta den nämndeatt
deltagaren såsom medverkande i hemlig avlyssning från denen
utomståendes sida betrakta honom såsom den gjortattsom som
avlyssningen lovlig. De framhöll alla dem inteatt gentemot som
känner till avlyssningen måste nämligen vid naturligt betraktelsesättett
denna uppfattas hemlig och innebära lika svårt densom motangrepp
personliga integriteten den avlyssning sker någon endautansom som
deltagares vetskap. Enligt de båda ledamöterna framstod lagförslagets
gränsdragning konstlad och naturlig gränsdragning skullesom en
enligt idem stället straffskyddet omfattar all ljudupptagningattvara

sker olovligen eller eljest i hemlighet för den eller dem ärsom som
föremål för upptagningen. Ledamöterna framhöll avslutningsvis detatt

svårt helt allmäntär tänka sig, lojal avlyssningatt elleratt en
upptagning skall kunna försiggå i hemlighet för deltagarna utom en- -
i sammanträde eller samtal. Iden mån behov finnsett för sådanaannat
vad skulle kunna kalla ensidigt hemliga upptagningar i vissaman
situationer, i utredningssyfte med anledning misstänktt.ex. av
brottslighet eller liknande, bör det, menade ledamöterna, ianges
lagen.

Detta yttrande två Lagrådets ledamöter föranledde ingenav av
ändring den föreslagna straffbestämmelsen. Departementschefenav
menade bl.a. a. 128 det i båda fallen, dvs. vid såvälattprop. s.
telefonsamtal vid andra samtal, fråga det förtroendeärytterstsom om

hyser för den eller de med vilka samtalet förs ellersom man personer
i övrigt synbarligen har möjlighet del därav. Avatt tasom stor

betydelse vidare, framhöll departementschefen, de praktiskavar
svårigheter skilda slag liksom de gränsdragningsproblem skulleav som
uppstå valde lösning innebar det i princip alltidattom man en som
skulle behöva föreligga samtycke från alla deltar i eller kanett som
förväntas komma delta i samtal. Justitieutskottet delade departe-att ett
mentschefens uppfattning bet. l975:JuUl2 11.s.

bör vidare framhållasDet Justitieombudsmannen vid flertalatt ett
tillfällen har riktat kritik myndigheter upplysamot utan attsom,
samtalpartnern härom, spelat in telefonsamtal. Enligt JO kan den
omständigheten sådant förfarande inte kriminaliserats inteatt ett
uppfattas det därmed blir betrakta tillbörligt ochatt attsom om som
tillåtligt för myndighet. JO vad det frågaär äratten attmenar om

i fall då särskilda skäl det nödvändigt, förfarutom gör ohederligtman,
och kränker någon personliga integritet. sådant förfarandeEttannans
anstår, enligt JO, inte handläggare hos myndighet. Se bl.a.en en
JO:s ämbetsberättelse 1975/76 333 ff.. fallI har JOett ansett atts.

polismyndighets åtgärd låta målsägande ringa föratten en upp en
rån misstänkt för få denne avslöja sin inblandninggrovt att attperson

SOU12 l998:46
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stod i stridi brottet med grundläggande principer till skydd för den
enskildes rättssäkerhet J Ozs beslut den 24 september 1996, dnr 1953-
1995. En redogörelse för bl.a. JO:s synpunkter pånämnare an-

doldavändningen kroppsmikrofoner har lämnats i avsnitt 4.2.av m.m.
Enligt utredningens uppfattning talar redan integritetshänsyn med

viss styrka för användningen dolda kroppsmikrofoner böratt av m.m
rättslig reglering. självklartDet i de allra fallflestaärges en en ur

integritetssynpunkt avsevärd skillnad mellan buggning och användning
dolda kroppsmikrofoner Vid användningen denav m.m. av senare

metoden handlar det, departementschefen framhöll isom prop.
128, fråga förtroende1975:19 det har föryttersts. om en om man

deden eller deltar i samtalet eller i övrigtpersoner som som syn-
har möjlighetbarligen del det. Utredningen dockatt ta attav menar

det avgörande skillnad mellan, å sidan, den situationenär atten ena
den har deltagit i samtal omedelbart därefter relaterar det förettsom
någon och, å andra sidan, denne andre följer direktdet medattannan
hjälp mikrofon eller i efterhand del avlyssningen. Detarav en av

får dåutomstående direkt och ordagrarm redogörelse vilketen som,
integritetssynpunktkanske det allvarliga, kan ochär mest tasur upp

bevaras band.
finns emellertid skäl talar för användningenandraDet även attsom

dolda kroppsmikrofoner bör rättslig reglering.av m.m. ges en
Europadomstolens dom i fallet Frankrike 40/1992/385/463A mot

föreliggernämligen innebära det brott artikel 8 itorde att ett mot
Europakonventionen polisen stöd i lag på aktivt med-sättutan ettom

till telefonsamtal med enskild tillverkar kommeratt ett en person
in vetskap.stånd och spelas dennes Eftersom det i svensk rättutan
sådan inspelning skullesaknas regler åtgärd vidtagen svenskom en av

således strida artikel Europadomstolens ipolis dom nämndamot
i Omständigheternafall har refererats avsnitt 4.2. i korthetvar

följande. fransk poliskommissarie blev kontaktadEn Gav en person
fåttsade sig ha förfrågan från A döda Gatten person.som om en

erbjöd sig ringa till för diskutera brottets genomförande ochAatt att
låta spela in samtalet. Kommissarien erbjudandet och samtaletantog

stånd från denneskom till där det spelades in på kommissa-änsterum
bandspelare. Poliskommissariensriens agerande ansågs Europa-av

otvivelaktigt intrångdomstolen i till skydd för sinA:s rättettsom
Då det vidare framkom någotkorrespondens. det inte fanns stöd iatt

fransk för genomföra sådan åtgärd poliskommissa-lag denatt en som
rien vidtagit fann Europadomstolen den vidtagna åtgärden stredatt mot
artikel

Vid sammanvägning de risker för intrång i enskildasen av
personliga integritet förfarandet innebär Europadomstolenssamtsom

fallet Frankrike,dom i A utredningen övervägande skälmot attanser
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talar för användningen dolda kroppsmikrofoneratt bör bliav m.m.
föremål för rättslig reglering, innebärande åtgärden reglerasatten som

straffprocessuellt tvångsmedel, under vissaett förutsättningarsom
skall få användas polisen under förundersökning.av en

Regleringen bör omfatta bl.a. de situationer där polisman elleren
arbetar på uppdrag polisen med doldannan som utrustasav en

kroppsmikrofon för användas vid med misstänkt,möte ochatt ett en
de situationer där polisen, antingen direkt eller attgenom uppmana
någon ringa till misstänkt initiativet tillatt tele-tarannan att etten
fonsamtal kommer till stånd, antingen spelas in eller avlyssnassom av
någon Utredningen återkommer till tvångsmedlets tillärnpnings-annan.
område i avsnitt ochll i författningskommentaren 27 kap. 3 §a
rättegångsbalken

.
kanSlutligen straffbestämmelsernanämnas i 4 kap. 8 och 9 §§att a

brottsbalken oförändrade.är Vad föreslås endast arbets-är attsom
metoden använda dolda kroppsmikrofoner i det polisiäraatt m.m.
arbetet vid förundersökning rättslig reglering. kommerDeten ges en
således i fortsättningen inteäven straffbart enligt kap.4 8 ochatt vara
9 §§ brottsbalken använda dylika metoder.atta

Med hänsyn till vad i det föregående har behovetsagtssom om av
rättslig reglering användningen dolda kroppsmikrofoneren av av m.m.

torde metoden inte få användas innan förundersökning har inletts.en
Det torde knappast föreligga något behov sådan åtgärd innanav en en
förundersökning har inletts.

skiljaFör tvångsmedlet från hemlig teknisk avlyssning ochatt
hemlig teleavlyssning kan det lämpligen benänmas tekniskamian av-
lyssning.

9.3 Pejling

pejlingMed objekt följs på avstånd med hjälpatt ett ettavses av
tekniskt hjälpmedel. Det tekniska hjälpmedel används kan beståsom

radiosändare periodiskt sänder radiosignaler. Sändarenutav en som
kan exempelvis fästas på fordon, vilket lär det vanliga,ett mestvara

kan placeras på eller i containeräven eller i väska och imen en en -
fall i teorin i människas kläder. Arbetsmetoden har beskrivitsvart en-

i avsnitten 2.12 och 4.3. följandenärmare I det bortses från den form
pejling innebär hjälpmed signal sändsatt utav som man av en som

från mobiltelefon kan lokalisera den befinner sig. fråganDenen var
kommer behandlas inom för tvångsmedlet hemlig teleöver-att ramen
vakning avsnitt 10.3.se

finnsDet i svensk inte några regler uttryckligenrätt siktetarsom
på användningen pejling. Pejling omfattas inte grundlagsskyddetav av
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i 2 kap. 6 § regeringsformen och det finns inte heller i annan
lagstiftning något förbud metoden. Utredningen återkommer i detmot
följande till frågan arbetsmetodens förenlighet med Europakon-om
ventionen. finns åDet andra sidan inte heller något positivt lagstöd för
åtgärden. bör dockDet framhållas det inte tillåtet för polisenäratt att

in i skyddade för placeratränga den utrustning skallutrymmen att som
användas vid pejlingen. Svensk innehåller nämligenrätt inte någon be-
stämmelse tillåter polisen i sådant syfte får intrång igöraattsom

egendom. Så länge polisen inte vid placerandet utrustningenannans av
kommer i konflikt med någon straffbestämmelse finns det emellertid
inget hindrar metoden används. Enligt vad utredningen harattsom
inhämtat det i dag huvudsakligen fordonär pejlas och densom
utrustning därvid används placeras utanpå fordonet, vilket kan skesom
så länge åverkan inte fordonet. tordeDet däremot integörs vara
tillåtet i samband med husrannsakan placera pejlingsutrustningatt en
i sådanfordonet. Ett förfarande torde strida den s.k. ända-mot
målsprincipen, dvs. befogenheten använda tvångsmedel skallatt att ett

bunden till det ändamål för vilket tvångsmedlet har beslutats.vara
avsnitt harI 7 redovisats de brottsutredande myndigheternas m.fl.

synpunkter på pejling. Det har inte från någon myndighet framförts ett
uttryckligt Önskemål arbetsmetoden bör lagregleras. Däremotattom
har det från några håll påtalats finnsdet behov bestämmelseratt ett av

medger det kan intrång i bl.a. fordon förgöras placeraatt att utsom
pejlingsutrustning. Om det tillåtet skulle nämligen mindre skrym-var
mande och sofistikerad utrustning kunna användas. Andramer
myndigheter, bl.a. Generaltullstyrelsen och Polismyndigheten i Skåne,
har redovisat uppfattning framhållitoch det f.n. inte finnsmotsatt att
något behov regler polisen bryta sig in fordon,irätt attav som ger
eftersom det i de allra flesta fall inte timis tid till sådan åtgärd.en

GeneraltullstyrelsensDenna och Polismyndighetens i Skåne upp-
fattning vinner visst stöd vad företrädare för utredningen inhämtatav
under sina studiebesök utomlands. Polisen i Danmark, Finland och
Storbritannien framhöll nämligen vid samtal med utredningen denatt

användbara pejlingsutrustningen fästsden utanpå fordonetärmest som
med hjälp avsnittense 5.1.3, 5.2.4 och 5.4.5.magnetav en

Arbetsmetoden har vidare varit föremål för diskussion i bl.a. Polis-
rättsutredningen och i antal olika arbetsgrupper avsnitt 4.3.seett

framgått avsnittSom 5 arbetsmetoden pejling inte lagregleradärav
Österrike.i Danmark, Norge och Arbetsmetoden används likväl i

dessa länder det inte tillåtet bryta sig in fordoni förär att t.ex.men
applicera utrustningen. Arbetsmetoden vidare inte lagreglerad iäratt

Storbritannien. har utredningenDet polisen i Storbritanniensagts att
i princip endast använder sig den utrustning placeras utanpåav som

brittiskafordon. Den regleringen medger dock inbrott får göras.att
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I Tyskland pejlingen lagreglerad.är Bestämmelserna i tysk rätt
innebär det tillåtet för polisenär intrång i låstgöra bil föratt att atten
placera utrustningen. Det däremot, enligtär avgörande från denut ett
tyska högsta domstolen, inte tillåtet led i utplacerandet,att, ettsom

fordonet frånavlägsna den plats där det står uppställt. Slutligen kan
pejling i Finland lagregleradnämnas arbetsmetod.är Enligtatt en

finsk får utrustningen fästas antingenrätt på kommunikationsmedelett
eller varuparti, däremot inte på den misstänkte, och kan installerasett
inne i fordon endast det finns förutsättningar för husrarmsakan.ett om

finns alltsåDet i finsk ingen särskild bestämmelserätt i dessasom
situationer tillåter det intrång i fordon.görsatt t.ex. ett

den informationAv har lämnats utredningen de brottsbe-som av
kämpande myndigheterna, såväl i Sverige utomlands, framgår,som

utredningen, pejling värdefullt hjälpmedeläratt ettmenar som ger
goda resultat i det polisiära arbetet. Frågan emellertid arbets-är om
metoden bör bli föremål för lagreglering.en

utredningensEnligt uppfattning torde det stå klart den pejlingatt
i dag används svensk polis och innebär utrustningenattsom av som

utanpåplaceras det objekt skall pejlas inte kräver lagstöd medsom
hänsyn till bestämmelserna i 2 kap. regeringsformen. Hur åtgärden
förhåller sig till bestämmelserna i Europakonventionen något oklart,är

fråganeftersom såvitt känt inte varit föremål för Europadornstolens- -
prövning. Det dock rimligt åtgärdenär den användsatt tro att som-
i dag inte heller omfattas artikel 8 i Europakonventionen ochav-
därmed inte kräver lagstöd med hänsyn till konventionen. Denna
utredningens uppfattning pejling till intrång inte kräverrättatt utan-
lagstöd med hänsyn till legalitetsprincipen eller till Europakon-

delas förventionen övrigt det norska justitiedepartementet ochav-
den norska Riksadvokaten se avsnitt 5.3.2. Vidare framgår ettav
publicerat danskt hovrättsavgörande Vestre Landsret från år 1996,

montering och användning radiosändare på misstänkts bil,att av en en
vilket gjorde det möjligt följa hans färd pejling, ansågs inteatt

straffprocessuellt tvångsmedel "skuggning" medutgöra ett utan en
tekniska hjälpmedel inte kräver lagstöd. Domstolen fäste i sittsom
avgörande vikt vid monteringen radiosändaren hade skett utanpåatt av
den misstänktes bil och medan bilen befann sig på offentlig platsen

polisens användning signalerna likaså skedde bilenmedansamt att av
på allmännabefann sig avsnittse 5.1.2.vägar

däremotSkulle införa regler polisen rätt göraattman som ger
intrång i egendom, i fordon eller i förväska,t.ex. ett attannans en
placera pejlingsutrustning kommer saken i läge. tordeDetut ett annat
då inte råda något tvivel pejlingsåtgården,hela inte bara självaattom
intrångsmomentet, bör ha istöd lag. I sådant fall det sig vidare,ett ter

utredningen, naturligt lagreglera all användningmest attsommenar
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pejling, den pejling iäven och för sig inte kräver lagstöd jfrav som
det norska utredningsförslaget pejling, avsnitt 5.3.3.om

Det kan tyckas, vilket har framhållitsäven flertal myndig-ettav
heter se avsnitt 7, pejling förhållandevisär harmlös åtgärdatt ochen

det inte skulle särskilt allvarligt från integritetssynpunktatt vara att
införa regler polisen intrångrätt igöra egendomattsom ger annans
för placera utrustningen. Vad det i praktikenatt handlar ärom
nämligen intrång i fordon, containrar, väskor Utredningensetc.
uppfattning dock integritetsintrângetär vid pejlingatt i så fall skulle
öka ochrätt därföravsevärt liksom vid buggningatt och andraman -
integritetskränkande tvångsmedel grundläggande förutsättningsom en-
för reglering, måste ställa det kravet det finns välen attupp ett
dokumenterat behov sådana åtgärder. Som framgått detav av
föregående råder det emellertid ingen entydig uppfattning detattom
finns verkligt behov härav. Tvärtom har det frånett många håll fram-
hållits den användbara pejlingsutrustningenatt mest denär som
placeras utanpå fordon. Vid sådant förhållandet.ex. ett anser
utredningen bör avstå från införa regleratt polisenattman som ger

vid pejling intrång irätt göra egendom.att Därmed detärannans
följaktligen inte heller nödvändigt lagreglera arbetsmetoden pejling.att

Utredningens slutsats blir alltså bör avstå från lagregleraatt attman
den pejling i dag används polisen.som av
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10 De brottsutredande myndigheternas
möjligheter få tillgång till infor-att

mation telemeddelanden vissaom -

övergripande frågor

10.1 Inledning

framgåttSom avsnitten 2.5 och 2.6 hämtar de brottsutredandeav
myndigheterna in information telemeddelanden pâ flera olika sätt.om
Myndigheterna använder sig förutom tvångsmedlen hemlig teleav-av
lyssning och hemlig teleövervakning, båda regleras i 27 kap.som
rättegångsbalken, de regler i telelagen tillgång tillav som ger
telemeddelanden rättegångsbalkens regler husrannsakansamt av om
och beslag och editionsföreläggande. Vidare finns i sekretesslagen,om

bestämmelser gäller för myndigheter, regler i vissa fallvars som ger
informationtillgång till telemeddelanden.om

Enligt direktiven skall utredningen möjligheten vidöverväga att
hemlig teleavlyssning del lagrade telemeddelanden, dvs.ta av av
innehållet i telemeddelanden har befordrats. Vidare skall utred-som

arbetetningen, anledning till det, lämna förslag till ändringarom ger
innebär hemlig teleövervakning kan användas såväl förattsom en

insamlingfortlöpande uppgifter för hämta in telemed-attav som
bakåt i tiden.delanden Slutligen skall utredningen de regler iöverse

rättegångsbalken, telelagen och sekretesslagen sikte på detarsom
brottsutredande myndigheternas möjligheter hämta in uppgifteratt om
telemeddelanden. Utredningen skall lämna förslag till samladen
reglering dessa bestämmelser i rättegångsbalken.av

förevarandeI avsnitt redovisar utredningen sina överväganden och
förslag i nämnda frågor. avsnittI 10.2 berörs hemlig teleavlyssning

möjlighetenoch hos teleoperatör del lagrade telemeddelan-att taen av
diskuterasden hemlig teleavlyssning bör innefatta vissasamt ävenom

teleövervakningsuppgifter. I avsnitt 10.3 behandlas vissa frågor som
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har samband med hemlig teleövervakning, bestämtnärmare om
tvångsmedlet bör kunna användas för hämta inäven uppgifteratt om
telemeddelanden bakåt i tiden det finns skäl i någotsamt att annatom
avseende ändra definitionen tvångsmedlet. Slutligen behandlas iav
avsnitt 10.4 de bestämmelser i sekretesslagen och telelagen som ger
de brottsutredande myndigheterna möjligheter från teleoperatörernaatt
få tillgång till information telemeddelanden. I avsnitt 10.4 berörsom

frågan huruvida de brottsutredandeäven myndigheterna för fåatt-
tillgång till information telemeddelanden i vissa situationer börom -
få använda sig reglerna husrannsakan och beslag eller editions-av om
föreläggande, eller tillgången till sådan information börom vara
exklusivt reglerad bestämmelserna hemlig teleavlyssninggenom om
och hemlig teleövervakning.

10.2 Hemlig teleavlyssning

gällandeEnligt innebär hemlig teleavlyssningrätt telemeddelanden,att
befordras till eller från telefonnummer, kod ellerettsom en annan

iteleadress, hemlighet avlyssnas eller tekniskttas ettupp genom
hjälpmedel för återgivning innehållet i meddelandet 27 kap. 18 §av
första stycket rättegångsbalken.

bestämmelseDenna liksom reglerna i sekretesslagen, möjlighetger,
få tillgång till innehållet i telemeddelande. inteDäremotatt ett ger

telelagen någon sådan möjlighet. Regleringen innebär telemed-att
delanden befordras i vissa fall kan avlyssnas med stödsom av
rättegångsbalkens bestämmelser medan det i praktiken inte går medatt

nämndastöd de lagarna få utlämnat innehållet i telemeddelandeettav
befordrats.har De teleoperatörer i dag finns marknadensom som

nämligen inte myndigheter lyderär under sekretesslagen,som
rättegångsbalkens regler gäller inte telemeddelanden har be-som
fordrats bestämmelsernaoch i telelagen inte innehållet i ettavser
telemeddelande.

har tidigare inte funnitsDet något behov reglerstörre av som ger
möjlighet få uppgifter innehållet i befordratredanatt ut ettom
telemeddelande den anledningen telemeddelandet helt enkelt inteattav
längre funnits tillgängligt sä det tekniskt har gått få framatt rent att
innehållet i meddelandet. Förhållandena har emellertid ändrats och det
finns allt behov reglerstörre de brottsutredandeett av som ger
myndigheterna del innehållet i telemeddelandenrätt haratt ta av som
befordrats. harDetta bekräftats vid de diskussioner utredningensom
har haft med de brottsutredande myndigheterna se avsnitt 7.

finns idag påDet telekommunikationsmarknaden flera tjänster som
innebär teleoperatörerna lagrar meddelanden abonnenter,att t.ex.
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"minicall" olikaoch former "meddelandeboxar" eller "röstbrev-av
lådor". Telelagen tidigare har inte denänmts brottsutredandeger som
myndigheterna i något fall få uppgifträtt innehållet iatt ettom
telemeddelande. Det dessutom tveksamtär meddelandeettom som
finns lagrat hos teleoperatör kan tillgängligt förgöras de brottsutre-en
dande myndigheterna efterföljande beslut hemligettgenom om
teleavlyssning. Däremot medger sekretesslagen innehållet iatt ett
telemeddelande har befordrats lämnas i vissa fall, vilket dockutsom

teoretiskt intresse, eftersomär närmast det f.n. inte finns någonav
myndighet bedriver sådan televerksamhet intresse förärsom som av
utredningen.

svårtDet dra skarpår mellan hemlig teleavlyssninggränsatt en
enligt rättegångsbalken och utfående uppgifter enligt sekretesslagen.av
Utgångspunkten rättegångsbalkensär regler omfattar telemed-att
delanden befordras, dvs. under befordran,är medan tillgången tillsom
befordrade telemeddelanden regleras i sekretesslagen. Denna gräns är
dock inte så klar det kan tyckas. Skall behandlat.ex.som ettman
telemeddelande finns i meddelandebox olika beroende påsom en om

meddelandetden för väl har tagit delär meddelandetavsettsom av
raderatinte det eller meddelandet inte nått sin adressatännumen om

fall detI gäller telemeddelandennär får delvart mottagarensom av
ringa meddelandeboxen kan det hävdas meddelandetatt attgenom upp

fortfarande under befordran innanär har tagit del det.mottagaren av
Även bortsett från de praktiska svårigheter ligger i att genastsom

tagit del meddelandet,avgöra skulle det ellermottagarenom av mer
frågamindre tillfälligheter innehållet i sådantettvara om om

telemeddelande skulle omfattas beslut hemlig teleavlyssningettav om
eller inte.

tidigare harSom har vid de diskussionernämnts utredningensom
har haft med de brottsutredande myndigheterna framkommit detatt
finns behov kunna del innehållet i telemed-ett stort att taav av

finnsdelanden lagrade hos teleoperatör, i röstbrev-t.ex.som en en
låda. Enligt vad någon myndighet får i dag tillgång tilluppgav man
sådana meddelanden hävda eftersom inte kanatt att vetagenom man-

har tagit del meddelandet meddelandet fårmottagarenom av anses-
befordranunder och därmed tillgängligt efterföljandeettvara genom

hemligbeslut teleavlyssning. Huruvida denna tolkning generelltom
teleoperatörerna har inte klarlagts. Nännare till handsaccepteras av

torde kanske ligga den restriktiva tolkning innebär attmer som man
eftersom det fråga integritetskränkandeär tvångsmedelom- -

har tagit del telemeddelandet och detatt mottagaren attpresumerar av
därmed inte möjligt hämta inär beslut hemlig teleav-att ettgenom om

Oavsettlyssning. hur det förhåller sig med detta det inte till-är
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fredsställande reglerna för sådana tolkningsresone-att utrymmeger
mang.

också oklart hur förhållerDet det sigär med telemeddelanden som
finns på telefonsvarare innehas enskild. Vissa tele-en som av en
fonsvarare kan avlyssnas via telenätet på så uppringarensätt att anger

kod, slår viss sifferkombination, varefter de meddelandent.ex.en en
finns intalade spelas Krävs beslut hemlig teleav-ettsom upp. om

lyssning för polisen på detta skall försöka avlyssna sådanasättatt
meddelanden Vidare kan innehållet i telemeddelande finnasett
bevarat hos den enskilde i telefonsvarare endast lyssnaskanen som av
på platsen, alltså inte via telenätet. enskildeDen kan dessutom i sin

någonbostad i telefonsvararen förvaraän bandannanstans som- -
innehåller inspelade telemeddelanden. det förBör få tillgång tillatt
innehållet i telemeddelanden i båda sistnämndade exemplen förutsättas

finns beslutdet hemlig teleavlyssning eller bör vanligaatt ett om
tvångsmedel, husrannsakan och beslag kunna användast.ex.

visarVad har det finns goda skäl skapa klara reglersagts att attnu
brottsutredandedet gäller de myndigheternas åtkomst till innehålletnär

i telemeddelande. Enligt utredningens mening bör ireglernaett
rättegångsbalken hemlig teleavlyssning utformas så deattom avser
innehållet i samtliga de telemeddelanden finns hos tele-som en

Om meddelandet finns lagrat hos teleoperatören bör detoperatör.
under befordran och därmed åtkomligt enligt reglernaanses vara om

teleavlyssning.hemlig Med denna avgränsning kommer det följaktli-
aldrig hos finnas några historiska telemeddelanden,operatöratt engen

dvs. meddelanden har befordrats. Samtliga telemeddelandensom som
finns hos teleoperatören kommer därmed vid beslut hemligett om-
teleavlyssning bli tillgängliga för de brottsutredande myndig-att-
heterna. Utredningen återkommer i avsnitt 10.4 till den iregel
sekretesslagen tillgång till innehållet i telemeddelandeett samtsom ger
i vilken utsträckning de brottsutredande myndigheterna för fåatt-
tillgång till information bör kunna använda sig reglernasamma om-
husrannsakan och beslag i och kap.27 28 rättegångsbalken eller

editionsföreläggandeutverka enligt 38 kap. rättegångs-4 §attgenom
Frågan hur tillämpningsområdetbalken. för hemlig teleavlyssning

bestämmas avsnittbör behandlas i 11.närmare
Slutligen skall utredningen beröra ytterligare frågeställningen som

betydelse för hur tvångsmedlet hemlig teleavlyssning börär av
i förhållandevisdefinieras. Det har skede utredningsarbetetett sent av

framhållits de brottsutredande myndigheterna vid hemlig teleav-att
alltidlyssning i princip har behov få uppgift identiteten påattav om

kommerde teleadresser i kontakt med den avlyssnade tele-som
vidare uppgifteradressen. Det har sådana redan i dag lärrmassagts att

föreliggerteleoperatören det särskilt beslutut utan att ett omav
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hemlig teleövervakning. Vissa hävdar enligt principen detrentav, att
innefattar det mindre major includitstörre minor, beslutatt ett om

hemlig teleavlyssning redan enligt gällande innefattarrätt även
teleövervakningsuppgifter. harDet dessutom påståtts den framtidaatt
tekniken kommer innebära det på sikt inte blir möjligtatt att att

teleövervaknings- och teleavlyssningsuppgifter, vilket skulleseparera
innebära teleoperatören, vid verkställighet beslut hemligatt ettav om
teleavlyssning, med nödvändighet kommer leverera teleöver-ävenatt
vakningsuppgifter. Däremot lär det, enligt källa, iävensamma
framtiden möjligt begränsa uppgifter tillatt uttagetvara attav avse

teleövervakningsuppgifter.enbart
Enligt utredningens uppfattning torde det inte råda något tvivel om

teleövervakningsuppgifter enligt gällande kan lämnasatt rätt ut
lagligen endast under förutsättning det finns särskilt beslutatt ett om
hemlig teleövervakning. Här bortses från sådana uppgifter i vissaatt
fall enligt telelagen och sekretesslagen kan lämnas efter samtyckeut

Ävenfrån den berörs åtgärden. kan tycka det intesom attav om man
orimligthelt beslut hemligär teleavlyssning borde innefattaatt ett om

teleövervakningsuppgifter, finns detäven inget klart stöd, sig ivare
lag eller förarbeten, för tanken det innefattar det mindre.större Detatt
uttalande lämnades i 1988/89:124 48, institutetnärsom prop. s.
hemlig teleövervakning infördes i rättegångsbalken, nämligen: "När
tillstånd till telefonavlyssning meddelats torde dock med stöd av
tillståndet uppgift också lämnas de samtal rings till eller frånom som

avlyssnadeden syftar,apparaten." utredningen, det tidigaremenar
nämligenrättsläget, tvångsmedlet hemlig teleövervakningnär fanns

endast årsi 1952 tvångsmedelslag, och kan inte till intäkt förtas en
sådan tollming.

Det redovisade kan emellertid tala för bestämmelsenattovan om
hemlig teleavlyssning bör utformas så den omfattar teleöver-ävenatt
vakningsuppgifter. Utredningen har sådan lösningövervägt en men
avfärdat den, bl.a. på grund frågan har väckts såatt sentav pass
under utredningsarbetet det inte funnits tid undersöka vad denatt att
framtida tekniken kommer innebära eller vad sådan lösningatt en
skulle få för konsekvenser. Det finns alltså inte tillräckligt underlag
för föreslå sådan lösning. Inte heller finns det i utredningensatt en
direktiv någon antydan från regeringens sida kan tänka sigattom man

ordning innebär hemlig teleavlyssning skall innefattaatt ävenen som
hemlig teleövervakning. Frågan bör dock följas och i ett annatupp -
sammanhang bli föremål för fortsatta överväganden.-

Däremot utredningen det finns tillräckligt underlag föratt attmenar
låta hemlig teleavlyssning omfatta vissa de uppgifter enligtav som
gällande kan fås endast det föreliggerrätt beslut hemligettom om
teleövervakning, bestämtnärmare uppgifter mellan vilka tele-om
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adresser meddelandet har utväxlats. sådanEn lösning framstår också
godtagbar integritetssynpunkt. Enligt vad utred-sagtsursom som

ningen finns det behov samtidigt med innehållet iett stort att ettav
få tillgång tillsamtal sådana uppgifter, eftersom i fall inteannatman

mellan vilka teleadresser samtalet utväxlas. Man kan naturligtvisvet
hävda inget hindrar de brottsutredande myndigheterna i så fallatt att
alltid ansöker såväl hemlig teleavlyssning hemlig teleöver-om som

Hemligvakning. teleövervakning innefattar emellertid inte bara nu
uppgifternämnda rad andra uppgifter möjlighetävenutan samten en

hindra telemeddelande från nå fram, vilket de brottsutredan-ettatt att
de myndigheterna kanske inte har något behov i det enskilda fallet.av

givetvis från integritetssynpunktDet angeläget inte flerär uppgifteratt
lämnas behövs. framstårDet vidareän onödig åtgärdut som som en

i princip alltid behöva ansöka såväl hemlig teleavlyssningatt om som
hemlig teleövervakning. Hemlig teleavlyssning bör därför omfatta inte

innehållet ibara telemeddelande uppgifter mellanävenett utan om
vilka teleadresser det avlyssnade samtalet utväxlas.

Hemlig10. 3 teleövervakning

Enligt gällande innebär hemlig teleövervakning uppgifterrätt iatt
inhemlighet hämtas telemeddelanden har expedierats ellerom som

eller frånbeställts till viss teleadress eller sådana meddelandenatten
hindras från nå fram kap.27 19 § första stycket rättegångsbalken.att

Varken lagtextens ordalydelse eller förarbetena till bestämmelsen
något entydigt frågan endast framtida uppgifterger svar om om

telemeddelanden eller också uppgifter hänför sig tillavses om som
kanförfluten tid inhämtas inom för institutet hemlig teleöver-ramen

vakning se 1988/89: ff..124 47 Detta förhållande har vållatprop. s.
vissa problem i den praktiska rättstillämpningen och medfört att

har beviljatdomstol hemlig teleövervakning för förfluten tidäven se
ämbetsberättelsebl.a. JO:s 1997/98 47 ff. JO-beslut 1996-11-samts.

1878-1996.18, dnr
vissa uttalanden i förarbetenaAv till telelagen Telelag SOU

3291992:70 1992/932200 framgår163 och 258samts. prop. s.
emellertid bestämmelserna hemlig teleövervakning inte kanatt om
tillämpas på framtida uppgifter. I JO-beslutenän uttalade JOannat att
det dessa förarbetsuttalanden får klarlagt hur stats-genom anses
makterna vid tillkomsten telelagen såg på rättsläget tillade attav men
det självfallet otillfredsställande lagtextenär hemlig teleöver-att om
vakning inte något entydigt besked i saken. Utredningen delar denger
bedömningen.
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Samtliga de myndigheter utredningen ihar varit kontakt medsom
finnsdet behov kunna delhar uppgifteransett att ett stort att taav av

telemeddelanden förfluten tid. har därvid bl.a.Det sagtsom som avser
uppgiftersådana kan behövas för det vidstyrka vissatt att att en

tidpunkt förekommit kontakter mellan två olika uppgifterpersoner,
sällan behövs vidinte utredningar serierån eller eko-t.ex.som om

nomisk brottslighet.
det redovisade framgår de brottsutredandeAv myndigheternaattnu

uppenbarligen har behov kunna uppgifterdelett stort att taav av om
telemeddelanden förfluten tid uppgifteroch sådana kanattsom avser

värdefullamycket i förundersökning. Utredningen därförvara en anser
rättegångsbalkens regler hemlig teleövervakning bör ändras såatt om
det blir möjligt besluta både fortlöpande insamlingattatt om en av

uppgifter och inhämtande redan tillgängliga uppgifter. Det börav
framhållas sådan förändring inte innebär någon principiellatt en
förskjutning rättsläget, eftersom det redan enligt gällande medrättav -

bl.a. telelagen möjligtstöd få tillgång till uppgifterär attav som-
förfluten tid. Utredningen återkommer i avsnitt 10.4 till deavser

regler i sekretesslagen och telelagen de brottsutredandesom ger
myndigheterna tillgång till uppgifter telemeddelandenom som avser
förfluten tid till frågan i vilken utsträckning de brottsutredandesamt
myndigheterna för få tillgång till information bör kunnaatt samma- -
använda sig reglerna husrannsakan och beslag i och 28 kap.27av om
rättegångsbalken eller utverka editionsföreläggande enligtattgenom

§ rättegångsbalken.38 kap. 4
Utredningen återkommer vidare i avsnitt till tillämpnings-hurll

hemligområdet för teleövervakning bör bestämmas. I detnärmare
diskuterassammanhanget samtliga de rekvisit i dag gäller förom som

hemlig teleövervakning; vissa misstanke, vikt,brott, synnerlig osv.,
gälla i fråga uppgifter telemeddelanden bakåt i tiden.bör även om om

här kan dock utredningens uppfattning förut-Redan sägas äratt att
bör princip desamma.sättningarna ivara

till bestämmelsen hemlig teleövervakning framgårAv lagtexten om
inte vilken information tvångsmedlet åtkomst till,vidare som ger

nödvändigt förutsättning detvilket naturligtvis inte heller underär att
sig uppgifter någorlunda naturligt kanrör sättettom som anses

definitionen hemlig teleövervakning. framgått påfalla under Somav
betänkandet, bl.a. i avsnitt innebärrad olika ställen i 2.5.2,en

tekniken såvittemellertid den nuvarande det möjligtäratt att avser-
till eller från mobiltelefon reda på från vilket geografisktsamtal taen -

telefonsamtal och samtalet befinnerområde rings mottagarenett var av
mobiltelefon påslagen det möjligtsig. När vidareär är att utan atten -

samtal rings lokalisera i vilket geografiskt område den fimis.något -
utredningen, inte klart information, slagsdennaDet är, attmenar en
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pejling, kan i den nuvarande definitionen hemliganses rymmas av
teleövervakning. Eftersom det tveklöst finns behov fåett stort attav
fram sådana uppgifter, och då det integritetssynpunkt inte kanur anses

något hinder,möta utredningen definitionen hemligattanser av
teleövervakning bör ändras så det klart framgår tvångsmedletatt att
får användas för lokaliseraäven viss teleadress.att en

Utredningen har vidare bortövervägt den möjlighet iatt dagta som
finns vid hemlig teleövervakning hindra telemeddelandeatt frånett att
nå sin adressat, dvs. teleadress,stänga eftersomatt möjligheten,av en
enligt vad har utredningen, i princip aldrig harsagts utnyttjats.som

denna frågaNär har diskuterats har det emellertid framhållits att
nämnda förhållande till viss del beror det bland poliser inteatt är
känt möjligheten finns. Som praktiskt exempel påatt det finnsett när
behov sådan åtgärd har nämnts att stängaenav attman genom av en
mobiltelefon vill få den misstänkte använda avlyssnadatt en annan -

telefon jfr det danska rättsfall har redovisats i avsnitt 5.1.2.som-
Ett skäl till möjligheten inte används lärannat det hittillsatt attvara
har varit svårt för verkställaoperatören sådant beslut. Denatt ett
framtida tekniken lär dock innebära det kommer bliatt avsevärtatt

enklare.mycket Eftersom det uppenbarligen finns behov iett attav
vissa fall kunna hindra telemeddelande från nå fram utred-ett att anser
ningen den möjligheten allt bör finnas kvar.att trots

10.4 En samlad reglering i rättegångsbalken

10.4.1 Inledning

Utredningen ihar det föregående föreslagit bl.a. rättegångsbalkensatt
regler hemlig teleavlyssning bör ändras så de samtliga deattom avser
telemeddelanden finns hos teleoperatör rättegångs-som samt atten
balkens regler hemlig teleövervakning ändras så de omfattarattom
inte bara fortlöpande insamling uppgifter inhämtandeävenutanen av

redan tillgängliga uppgifter.av
Frågan hur dessa ändringarär bör påverka de regler i sekretessla-

och telelagen de brottsutredande myndigheterna tillgånggen som ger
till information.motsvarande En fråga hur lämpligenärannan man
bör hemlig teleavlyssningavgränsa och hemlig teleövervakning mot

tvångsmedelandra enligt rättegångsbalken används för hämtaattsom
in information telemeddelanden, dvs. beslag och hus-närmastom
rarmsakan.
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10.4.2 Sekretesslags- och telelagsreglema

har framgåtttidigare sekretesslagen och telelagen de brottsut-Som ger
myndigheterna vissa möjligheterredande hämta in uppgifteratt om

telemeddelanden. Förutom förutsättningarna för få tillgång tillatt att
telemeddelanden siguppgifter skiljer mellan dessa båda författ-om

och rättegångsbalkens regler hemlig teleavlyssningningar ochom
teleövervakninghemlig mellan tillämpningsområdena inteär gränserna

Även beslutsordningarnahelt klara. företer olikheter.stora
telelagen 1993:597 finns bestämmelser tystnadsplikt i enskildI om

televerksamhet och skyldighet för teleföretag uppgifterlämnaatt utom
till bl.a. polis och åklagare.

i televerksamhet har fått del eller tillgång till uppgiftDen som av
iteleabonnemang, innehållet telemeddelande eller uppgiftettom annan

angår särskilt telemeddelande får inte obehörigen föra vidareettsom
utnyttja det han fått eller tillgång förstaeller del till 25 § stycket.av

åklagannyndighet, polismyndighet någonPå begäran ellerav annan
myndighet har ingripa brott skall emellertid denatt mot ett somsom

därvid har fått tillgång tilldriver televerksamhet och del ellerav
uppgift angåruppgift i 25 § första stycket lämnaavses somsom

någotmisstanke brott. uppgiftsskyldighet gäller dock inte iDennaom
beträffande innehållet i telemeddelande. De brottsutredandefall ett

myndigheternas behov i detta hänseende tillgodosettsägs vara genom
bestämmelserna i främst rättegångsbalken hemlig teleavlyssningom

Uppgift titel,1992/93:2OO 311. teleabonnemang namn,prop. oms.
telefonnummer, skall lämnas fängelse före-och etc.adress ärom

för brottet och enligt myndighetens bedömning kan föran-skrivet detta
påföljd böter. Vidare skall uppgift angårleda än ettsomannan arman

förtelemeddelande innehållet i meddelandet lämnas detsärskilt än om
två år.inte föreskrivet lindrigare straff fängelse i Alltbrottet änär

enligt 27 § telelagen.
gäller förfim1s i sekretesslagen bestämmelser sekretessDet somom

televerksamhet. tidigare harmyndigheter driver Som nämntssom
sådanbedriver dock f.n. ingen myndighet televerksamhet ärsom av

förför utredningen. finns likväl skäl redogöraintresse Det att
bestämmelserna.

andra stycket sekretesslagen föreskrivs sekretess9 kap. 8 §I att
för uppgift angårmyndighet driver televerksamhetgäller hos somsom

telemeddelande.särskilt telefonsamtal eller annatett
uppgift angår misstankehindrar dock inteSekretess att omsom

polismyndighet ellertill åklagannyndighet,brott lämnas annan
föreskrivetingripa brottet, fängelsemyndighet har åratt motsom om

föranleda påföljd böter 14och detta kanför brottet änantas annan
omfattasfjärde sekretesslagen. uppgiftstycket Förkap. 2 § avsom
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sekretess enligt bl.a. 9 kap. 8 § andra stycket sekretesslagen gäller
detta dock endast såvitt angår misstanke brott för vilket inte ärom
föreskrivet lindrigare straff fängelse iän två år 14 kap. 2 femte§
stycket sekretesslagen. De uppgifter torde såvälsom avses vara
innehållet i telemeddelandeett och mellannär vilkat.ex.som
abonnemang telemeddelande har utväxlatsett jfr SOU 1992:70som

328 och 1992/93:20O 311. Frågan förutsättningarnas. prop. s. om
för lämna uppgift uppfylldaatt är inomut prövas eller denen av
utlämnande myndigheten.

Det kan tilläggas bestämmelserna i 14 kap. 2 § femteatt stycket
sekretesslagen och 27 § 3 telelagen innebär uppgifter kan lämnasatt

såväl misstänkta förut är brott beträffandeom personer som som
andra misstänkta. Inget hindrarän uppgifter hämtas int.ex. att om

målsäganden se bl.a. 1983/842142t.ex. 17. Det enda kravprop. s.
ställs uppgiftenär angår misstanke vissaatt allvarligaresom upp om

brott.
Som inledningsvis nämndes har utredningen i det föregående

föreslagit bl.a. rättegångsbalkens regler hemligatt teleavlyssningom
ändras så de samtliga de telemeddelandenatt finns lagradeavser som
hos teleoperatör rättegångsbalkens regler hemligsamt atten om
teleövervakning ändras så de omfattar inte bara fortlöpandeatt en
insamling uppgifter inhämtandeäven redan tillgängligautanav av
uppgifter. Det finns därmed inte längre behov ha kvarattsamma av
sekretesslagens och telelagens regler området.

Det finns emellertid andra skäläven talar för börattsom man
avskaffa dessaöverväga regler. Ett sådantatt skäl det medär att

hänsyn till Europadomstolens avgörande i fallet Kruslin Frankrikemot
Europadomstolens dom den 24 april 1990, 76-A1 kan ifrågasättas om
inte tillämpning reglerna 14 kap. 2 § femte stycket sekretessla-en av

och 27§ 3 telelagen står i strid med artikel 8 i Europakon-gen
ventionen. Omständigheterna följande. I förundersökningvar en om
mord på bankir, Jean Baron, mellan den 7 och 8 juni 1982,nattenen

förundersökningsdomaren den 14 juni 1982 polisen instruktionergav
avlyssna misstänkt telefon,att Dominique Terrieux. Jeanen persons

Kruslin vid tiden för avlyssningsbeslutet bosatt hos denne. Frånvar
den till den15 17 juni avlyssnade polisen sammanlagt telefonsam-17
tal, vilka Jean Kruslin, också använde telefonen, deltagit iav som
flera. anslutningI till Jean Kruslins telefonsamtal den 17 juniett av
anhölls han misstänkt för bl.a. mord. Misstanken kom emellertidsom

mord det föranlettän telefonavlyssningen,att ett annatavse som
nämligen mord på juveleraranställd, det s.k. Gerbeett d‘Or—fa1let.en
Det rörde sig följaktligen överskottsinformation. I den rättegångom

följde yrkade Jean Kruslin telefonsamtalet inte skulle tillåtasattsom
bevisning, eftersom det hade tagits med anledningsom ettupp av
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ärende inte berörde honom, det s.k. Baron-fallet. Detta yrkandesom
ogillades dock domstolarna och Jean Kruslin dömdes sedermera förav

Åtaletrån och försök till rånväpnat till fängelse iväpnat 15 år. för
ogillades.mord Det bör vidare nämnas Jean Kruslin i målatt ett annat

tilldömdes livstids fängelse för mord på Jean Baron. Det klagomål
KruslinJean framförde till Europakommissionen och sedansom som

föremålblev för Europadomstolens prövning i detta mål, avsåg dock
endast den telefonavlyssning, resultat användes i det s.k. Gerbevars
d Or-fallet.

rättsfallet framgårAv bl.a. följande beträffande fransk lagstiftning
och rättspraxis området. skrivnaDen franska lagen inte någotgav
uttryckligt stöd för förundersökningsdomare polisen tillståndatten ge

telefonavlyssning.till Straffprocesslagen innehöll emellertid före-
skrifter berättigade förundersökningsdomare vidta samtligasom atten
de lagliga undersökningsâtgärder han bedömde nödvändiga för attsom

sanningenutreda ioch rättspraxis ansågs telefonavlyssning vara en
tillåtensådan åtgärd. Den tillämpningen telefonavlyssningnärmare av

bestämdes vid tiden för Europadomstolens dom antal domar frånettav
franskade överrätterna. I Europadomstolens avgörande påpekades

dock de flesta de rättsfall åberopats inför domstolenatt av som
hänförde sig till tiden efter den i målet relevanta tidpunkten, juni
1982. Av rättsfallen framgick bl.a. förundersökningsdomareatt en
kunde tillstånd till telefonavlyssning endast det fanns skälge attom
misstänka visst brott hade begåtts och utredningen gälldeatt detett
brottet, telefonavlyssningen fick endast vissaatt avse personer,
nämligen den anklagats för brott, den misstänkt för brottsom som var

tredjeäven vittne, under förutsättningsamt dett.ex. etten person, att
fanns skäl denne hade kunskap för utredningen relevantatt tro att om
information, telefonsamtal mellan den misstänkte och hansatt
försvarare inte fick avlyssnas och den misstänkte eller tilltalade iatt

brottmål och hans försvarare hade del det vidett rätt att ta av en
telefonavlyssning materialet och utskrifterna materialet.upptagna av
I rättspraxis ställdes dock inga krav på brottets svårhet och beslutett

telefonavlyssning behövde inte begränsas i tiden.om
Jean Kruslin hävdade vid Europadomstolen avlyssningen ochatt

upptagningen hans telefonsamtal den juni17 1982 istod strid medav
artikel i8 Europakonventionen. franskaDen regeringen bestred såatt

fallet.var
Domstolen antecknade ostridigt mellan parterna, attsom av-

lyssningen Dominique Terrieux telefon innebar intrångav ett av en
offentlig myndighet "interference by public authority" i Jeana
Kruslins till skydd för sinrätt korrespondens och sitt privatliv,
eftersom avlyssningen innebar de samtaläven denne deltog iatt som
avlyssnades.
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Domstolen antecknade vidare sådant intrång står i strid medatt ett
artikel 8 det inte fråga inskränkningär enligt artikel 8:2,om om en

inskränkningdvs. lagenlig "inär accordance with the law "en som
nödvändigoch i demokratiskt samhälle för tillgodose någotett att av

de i artikeln uppräknade allmänna eller enskilda intressena.
Domstolen övergick härefter till intrånget varitprövaatt om

lagenligt "in accordance with the law ". Domstolen uttalade därvid att
kravet på lagenlighet innebär i första hand åtgärden måste vissthaatt

inhemskstöd i lag "should have basis in domestic 1aw" ochsome
vidare lagen måste uppfylla vissa kvalitetskrav. Den måsteatt vara
tillgänglig "accessible" för de berörs och det skallpersoner som
vidare möjligt för den enskilde kunna förutse dess konsekven-attvara

"f0reseeable".ser
Vid sin prövning farm Europadomstolen åtgärden hade stöd iatt

fransk lag. Domstolen beaktade därvid förekomsten inte bara av
skriven lag stadgad praxis. Domstolen fann vidareävenutan attav en
reglerna telefonavlyssning uppfyllde tillgänglighet.kravet på Närom
det sedan gällde frågan reglernas förutsebarhet "the lawsom
foreseeability" farm domstolen däremot efter ha framhållitatt-
nödvändigheten så allvarligt intrång telefonavlyssningettattav som

andra former registreringoch telefonsamtal "tapping and otherav av
forms of interception telephoneof conversations" regleras genom
klara och detaljerade bestämmelser den nationella lagstiftningenatt-

hade varit tillräckligtinte tydlig i fråga tillämpningsområdet förom
och berörda myndigheters diskretionära prövning ochsättet utövaatt

kränkning artikel 8 därför förelåg. Det sagda gällde enligtatt en av
domstolen i högre grad vid den i målet relevanta tidpunkten, juniän

konstaterade1982. Domstolen reglerna framför allt inte innebaratt
missbruk.tillräckliga garantier Domstolen närrmde därvid bl.a.mot att

föremålden personkrets kunde bli för telefonavlyssning och desom
brott för vilka telefonavlyssning kunde beslutas inte hade definierats
och det inte hade funnits något krav på beslut telefonav-att att ett om
lyssning tiden.begränsades i Jean Kruslin hade alltså, enligt dornsto-

inte åtnjutit det minimumlen, rättssäkerhet medborgare iav som en
demokratiskt samhälle har kräva.rättett att

beslut JO den 18 november ämbetsberåttelseI 1996 JO:sett av
1997/98 47 ff., avsåg initiativärende rörande fram-etts. som en

editionsföreläggande, redogjorde för falletställning JO Kruslinom
ifrågasättasuttalade det kan reglerna i telelagen ochsamt att om

sekretesslagen till fullo uppfyller de krav på klarhet och förutsebarhet
intrångEuropakonventionen ställer regler i skyddet försom om

privatliv och korrespondens. JO pekade därvid bl.a. reglerna iatt
14 kap. 2 § sekretesslagen och 27 § 3 telelagen inte innehåller några
begränsningar innebörd exempelvis uppgifterendast hänförligaattav
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till misstänkta kan komma ifråga och de inte innehållerattpersoner
någon begränsning till tiden den information får hämtas in.av som

Enligt utredningens mening det mycket talar förär deattsom
berörda bestämmelserna i sekretesslagen och telelagen inte uppfyller
de krav ställs i artikel 8 i Europakonventionen. Som tidigaresom upp

finnshar berörts det efter de ändringar i fråga hemlig teleav-om-
ochlyssning hemlig teleövervakning utredningen föreslår intesom -

behov den angivna regleringen. behovDet kan kvarståsamma av som
torde vidare till del bli tillgodosett den variantstor genom av
bestämmelsen i 27 § 3 telelagen enligt vad utredningen förslårsom

finnas kvar.bör Det sig därvid huvudsakligen fallrör där deom
brottsutredande myndigheterna olika skäl har behov fåattav av
uppgifter telekommunikation till eller från teleadressom en som

ellerinnehas kan ha målsägande. sådanEnanvänts regelantas av en
föras in i rättegångsbalken.bör Utredningen återkommer till den

frågan i avsnitt 11.5.2.
Sammanfattningsvis utredningen regleringen i 14 kap. 2 §attanser

fjärde och femte styckena sekretesslagen såvitt den särskildaavser-
telemeddelanden och 27 § 3 telelagen bör upphävas.-

10.4.3 Bör uppgifter telemeddelanden i vissa fall kunnaom
inhämtas med stöd andra regler i rättegångsbalkenav

praxis har andra iI regler rättegångsbalken deäven än som avser
hemlig teleavlyssning hemligoch teleövervakning föranvänts att ge
de brottsutredande myndigheterna tillgång till uppgifter ettom
telemeddelande. Användningen hemlig teleavlyssning och hemligav

förutsätterteleövervakning bl.a. någon skäligen misstänkt föräratt
Något sådantbrott. krav ställs inte i telelagen i många fallupp men

innebär telelagens krav på brottsmisstanken skall gälla brott föratt ett
föreskrivetvilket inte lindrigare straff fängelse i två år,är deän att

brottsutredande myndigheterna inte kan åberopa telelagens regler för
få tillgång till uppgifterna. I stället förekommer det de brottsut-att att

redande myndigheterna bereder sig tillgång till uppgifterna med hjälp
reglerna husrannsakan och beslag i 27 och 28 kap. rättegångs-av om

balken eller utverka editionsföreläggande enligt 38 kap. 4 §attgenom
rättegångsbalken. Svea hovrätt har i beslut den november2 1995,ett

Ö 4307/95, förordnatmål husrannsakan mobilteleföretaghos ettom
säkra informationför fanns där expedierade telemed-att som om

Ödelanden. Samma hovrätt har i beslut den 10 januari 1997, målett
4105/96, husrannsakan inte efterforskabör medges föransett att att
uppgifter telemeddelanden vad kan ske inom förutöverom som ramen
uppgiftsplikten enligt telelagen och reglerna i 27 kap. rättegångsbalken

teleövervakning. Slutligen har Svea hovrätt i beslut den 29 majettom
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ÖÄl241/97,1997, mål förordnat husrannsakan hos mobiltele-om
företag för säkra information fanns där angåendeatt nyttjandetsom av
vissa teleabonnemang. det sistnämndaI beslutet uttalade hovrätten i
sina skäl bl.a. bestämmelserna i telelagen inte kan uppfattasatt som

begränsning i rättegångsbalkens regler användning tvångs-en om av
medel Det framstår efter denna redovisning tydligtm.m. attsom
rättspraxis på området i hög grad oklar.är

Användningen instituten husrannsakan och beslag eller editions-av
föreläggande för få tillgång till uppgifter telemeddelanden hosatt om
teleföretag har kritiserats JO i det tidigare nämnda beslutet den 18av
november 1996 J Ozs ämbetsberättelse 1997/98 ff..47s.

Enligt JO skulle de särskilda reglerna i 27 kap. rättegångsbalken
och i telelagen till skydd för uppgifter telemeddelandenom upp-
enbarligen komma sakna all verkan de brottsutredandeatt om
myndigheterna, i situationer där dessa regler inte möjliggör åtkomst

sådana uppgifter, i stället kunde använda instituten edition och hus-av
rannsakan i förening med beslag. Det framstår JO intemenar som
rimligt lagstiftaren skulle ha skyddet för uppgifteratt avsett att ge om
telemeddelanden denna ihåliga karaktär. JO pekar vidare på detatt

i förarbetenavarken till reglerna edition, husrannsakan och beslagom
eller i något sammanhang har gjorts några uttalanden frånannat
lagstiftarens sida tyder avsikten skulle ha varit dessaatt attsom

skall kunnaregler användas för de brottsutredande myndig-att ge
heterna tillgång till uppgifter telemeddelanden. Med hänvisningom

till artikel 8 i Europakonventionen framhålleräven JO starka skälatt
talar för råttegångsbalkens regler edition, husrannsakan ochatt om
beslag inte skall tillämpliga det fråga inhämtanär är attanses vara om
uppgifter telemeddelanden denna fråga i stället regleradärutan attom
uteslutande i bestämmelserna hemlig teleövervakning och iom
telelagens och sekretesslagens regler utlämnande sådanaom av
uppgifter till åklagarebl.a. och polis.

Utredningen delar JO:s uppfattning jfr Fitger: Rättegångs-även
balken Del 27:12. leder framDetta till slutsatsen fråganatts.

tillgång till uppgifter från teleoperatör telemeddelanden,om en om
såväl till innehåll andra uppgifter sådant meddelande, börettsom om

exklusivt reglerad bestämmelserna hemlig teleav-vara genom om
lyssning och hemlig teleövervakning. Det bör således inte komma
ifråga de brottsutredande myndigheterna använder editionsföre-att

ellerläggande husrarmsakan i förening med beslag substitut försom
dessa tvångsmedel. rättegångsbalkenI bör in regler beslagsför-tas om
bud respektive förbud editionsföreläggande såvitt uppgiftermot avser

telemeddelanden finns hos teleoperatör.om som en
För kunna del innehållet i telemeddelande finnsatt ta ettav som

lagrat hos teleoperatör, i röstbrevlåda, bör följaktligent.ex.en en



1998:46SOU De brottsutredande myndigheternas... 373

finnskrävas det beslut hemlig teleavlyssning. Vidare böratt ett om
alltså det finns beslut hemliggälla teleövervakning föratt ett attom

brottsutredande myndigheterna frånde skall kunna fåoperatören ut
sammanställningar utgående eller inkommande frånsamtal vissav en

sagda bör gälla möjligtteleadress. Det det kontaktaäroavsett attom
via utrustning den enskilde förfogar och på såoperatören översom
in informationen. kanhämta Man via mobiltelefon,sätt t.ex. en

ringa del meddelandena i dennesoperatören,uppatt tagenom av
röstbrevlåda.

däremot alltjämt tillåtet för de brottsutredandeDet bör vara
myndigheterna någon teleoperatör användaänatt mot t.ex.annan en
husrannsakan i förening med beslag för fâ fram uppgifteratt om
telemeddelanden inte finns lagrade hos teleoperatören. Det kansom

isig innehållet telefonsvarare enbart denrörat.ex. om en som
förfogarenskilde eller i bostaden förvarade band medöver om
telemeddelanden.inspelade
sedan uppgifter telemeddelanden kan finnasdet gällerNär om som

den enskilde och hos teleoperatören bör dessa kunnabåde hos göras
metoden. Antingenåtkomliga enligt endera kan de brottsutredande

myndigheterna använda sig reglerna hemlig teleövervakningav om
teleavlyssning eller kan tvångsmedel,och hemlig de använda andra

husrannsakan och beslag hos den enskilde. torde huvud-Dett.ex.
teleövervakningsuppgiftersakligen kan finnas lagrade bådevara som

och hos den enskilde. Sådana upgifter kan finnashos operatören t.ex.
hos den enskilde eller kan uppgifteri hemmanummerpresentatören

slagna telefonnummer finnas lagrade direkt i telefonen.senastom
de nämnda finns naturligtvis i teleoperatörensUppgifter ävensom nu

system.
situationer tidigare har kan följandede olikaUtöver nämntssom
Polisen från misstänkt mobiltelefon iexempel nämnas. tar en en

via mobiltelefonen kan få framPolisen misstänkerbeslag. att man
i röstbrevlåda finns hos Mobiltelefo-meddelanden operatören.en som

tillgång tillpåslagen och det behövs ingen kod förär attnen
måste emellertidinnehållet i röstbrevlådan. I fall det beskrivnaett som

teleavlyssning nämnda infonna-ansöka hemlig för fåpolisen att utom
uppgifter enbart finns lagrade hoseftersom det sigtion, rör om som

direkt i mobiltelefonen skulle finnasOm det däremotteleoperatören.
utgående samtal, s.k. teleövervaknings-uppgifter inkomna ellerom

frammed hjälp mobiltelefonen denuppgifter, kan polisen själv taav
infonnationen.eftersökta

naturligtvisAvslutningsvis bör framhållas det kan sägasatt vara
olika gradtelemeddelanden åtnjuterologiskt informationatt avom

finns.uppgifterna telemeddelandet Ut-skydd beroende på omvar
riktasdenna invändning kanredningen medvetenär motattom
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förslaget har likväl för klara och lättillämpadeatt reglermen valt- -
sådan gränsdragning.en
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Tillämpningsområdet11

Inledning11.1

direktiven skall utredningen anledning tillEnligt arbetet detom ger-
fram de förslag till lagstiftning buggning övervägande-lägga om som-

fram till. Utredningen skall vidare direktiven lämnaleder enligtna
bättreförslag till lagstiftning hemlig kameraövervakning änsomom

tillgodoser ñnmaskigde nuvarande bestämmelserna kravet en
oeftergivligtSamtidigt det, framhålls i direktiven,reglering. är ett

det personliga integritetsskyddet inte eftersätts ochkrav att att
direktiven tillrättssäkerhetsaspekterna beaktas. I hänvisas uttalanden

hemlig sades b1.a.1995/96:85 kameraövervakning där deti prop. om
regeringen inte främmande för tanken hemlig kamera-är attatt

allvarligaövervakning skall kunna användas vid utredning vissaav
straffrninimum års fängelse 26.har lägre två s. Ibrott änsom
ingår vidare tillämpningsom-utredningens uppdrag övervägaatt om

hemlig teleavlyssning kan vidgas. Därvid rekvisitenrådet för sägs att
och på motsvarandetvångsmedlet skallför över översynen, sättattses

inriktningfråga hemlig kameraövervakning, skall ske medi omsom
flexibel och reglering. Enligtförsöka uppnå rättssäkerpå att en

syfte särskilt undersöka möjlig-direktiven skall utredningen i detta
på årsi stället för eller tillsammans med kravet lägst tvåheterna att

rekvisit för tvångsmedelsanvänd-i straffskalan tillförafängelse nya
tillämpningsområdet för hemlig teleöver-Slutligen skall ocksåningen.

vakning över.ses
fråganutredningen sina överväganden iföljande redovisardetI om

teknisktvångsmedlen hemligtillämpningsområde förhur ett av-
teleövervakning, hemligteleavlyssning, hemliglyssning, hemlig

lämpligenteknisk avlyssning börkameraövervakning och annan
utformas.
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1 1.2 Proportionalitetsprincipen

Som tidigare har gäller förnämnts all tvångsmedelsanvändning tre
allmänna principer, åndamålsprincipen, behovsprincipen och pro-

Ändamålsprincipenportionalitetsprincipen. innebär myndighetsatt en
befogenhet använda tvångsmedlet skall bundenatt till det ändamålvara
för vilket tvångsmedlet har beslutats. Behovsprincipen innebär att en
myndighet får använda tvångsmedel bara det finnsett påtagligtnär ett
behov och mindre ingripande åtgärd inte tillräcklig.är Proportiona-en
litetsprincipen innebär tvångsåtgärd i frågaatt styrka,en art,om
räckvidd och varaktighet skall stå i rimlig proportion till vad stårsom

vinna med åtgärden. Behovs- och proportionalitetsprincipenatt har,
det gäller hemlig teleavlyssningnär och hemlig teleövervakning,

lagfästs i 27 kap. l § tredje stycket rättegångsbalken och, detnär
gäller hemlig kameraövervakning, i 3 första§ stycket 3 lagen
1995:1506 hemlig kameraövervakning.om

Vid användningen hemlig teknisk avlyssning, hemlig teleav-av
lyssning, teknisk avlyssning, hemlig teleövervakning och hemligannan
kameraövervakning bör, liksom enligt gällande såvitt de irätt avser
dag förekommande tvångsmedlen, gälla dessa principer skallatt
iakttas. Behovs- och proportionalitetsprincipen, i det följande benämnt
enbart proportionalitetsprincipen, bör naturligtvis komma till uttryck
i lagtexten och framträdande placering, förslagsvis portal-ges en som
paragraf i den del fortsättningarna för de olika tvångs-attsom anger
medlen skall få användas. Därmed markeras på lämpligt densättett
särskilda vikt lagstiftaren proportionalitetsprincipen börattsom anser
tillmätas vid tvångsmedelsanvändning.

En tillämpning proportionalitetsprincipen innebär skyldighetav en
för den beslutar tvångsmedel avvägninggöra mellanattsom om en
skälen för åtgärden och de olägenheter åtgärden kan förorsakasom
den misstänkte eller något motstående intresse, i detta fallannat
mellan intresset utreda brott och de risker användningattav som en

tvångsmedlet innefattar för den personliga integriteten hos denav
misstänkte och tredje Förutom direkta följder för den utsättsman. som
för tvångsmedlet innefattas alltså indirektaäven verkningar av
tvångsmedelsanvändningen. Iprop. 1988/892124 27 nämndes atts.
det kan sig intrång iröra tredje rättsligtt.ex. skyddadeom mans
intressen. Som exempel på situationer där sådana indirekta effekter
kan uppstå i förarbetena avlyssning telefoner på tid-angavs av en
ningsredaktion eller massmedieföretag. Det framhöllsannat att
följderna för flödet meddelanden till tidningsföretag eller andraav
massmedieföretag i sådana fall skulle kunna bli mycket allvarliga och

för hemlig teleavlyssningatt utrymmet massmedieföretagt.ex. ettav
därför torde bli mycket begränsat det ändå inte torde kunnaattmen
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tvångsmedeluteslutas undantagsvis måste tillgripas också där.att Ett
exempel nämndes tvångsmedelsanvändning sådanaannat som motvar

yrkesgrupper i 36 kap. 5 rättegångsbalken,§som avses t.ex.
advokater. Det betonades givetvis också andra intrång i denatt
personliga integriteten tvångsmedlet kan medföra skall in,vägassom
också sådana inte riktar sig särskilt skyddade områden.motsom

har påpekatsSom i andra sammanhang måste proportionalitets-en
regel ha förhållandevis allmän utformning för föratt utrymmeen ge

lämplighetsbedömning med hänsyn till omständigheterna i deten
enskilda fallet. När proportionalitetsprincipen lagfastes i rättegångs-
balken erinrades det i varje enskilt fall måste ske prövningattom en

tvångsmedlet huvud behöver tillgripasöver med hänsyntagetav om
till omständigheterna och syftet kan tillgodoses med någon mindreom
ingripande åtgärd a. 27. Därvid påpekades den pröv-attprop. s.
ningen kan leda till väljer lindrigare tvångsmedelatt ett änannat,man
det först hade tänkt sig eller till avstår frånt.o.m. attman attman
utnyttja tvångsmedel, åtgärden skulle få skadeverkningar inteom som

rimliga i förhållande till vad skulleär stå vinna med åtgärden.attsom
uttalandenDessa vad i lagstiftningsärendet särskilt framhöllssamt som

beträffande principens innebörd det gäller hemlig teleavlyssningnär
och hemlig teleövervakning se avsnitt 2.3, kan i allt väsentligt vara
vägledande vid tillämpningen proportionalitetsregeln vidäven pröv-av
ningen andra aktuella tvångsmedel hemlig teleavlyssning ochänav nu
hemlig teleövervakning.

framgåttSom det mängd olika faktorerär skall in vidvägasen som
proportionalitetsbedömning; vad det skall övervakas,är huren som

kommer tredje drabbas, hur länge skall åtgärden pågå, vadattman
står vinna med åtgärden, vilken svårhetsgrad har brottet,att Juosv.

integritetsrisker förenadestörre medär användningsom en av
tvångsmedlet desto krav måste naturligtvisstörre ställas för tvångs-att
medlet skall få användas. kanMan tänka sig det i visst fall medatt ett
hänsyn till proportionalitetsprincipen inte bör komma i fråga buggaatt

bostad medan det däremot kan visst möte,accepteras att etten
iutomhus det fria eller på buggas. Ett exempelrestaurang, annaten

kan det olika skäl inte kan godtas bostad buggasatt attvara av en
under längre tid medan det däremot godtagbart visstär att etten
samtal fört i bostaden får avlyssnas.

betydelseAv kan vidare hur många tvångsmedel skallvara som
användas Man kan i vissa speciella fall tänka sigmot samma person.

det blir nödvändigt bugga telefon redanatt att t.ex. ären person, vars
avlyssnad. Frågan kan ochacceptera attom man en samma person -
samtidigt föremål för buggning, hemlig teleavlyssningär ocht.ex.-
hemlig kameraövervakning emellertid beroende vilka skälär av som
talar för åtgärden. Utredningen har diskuterat dessa kumulativaom
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effekter olika tvångsmedel bör regleras särskilt. Ett sätt göraattav
detta kan i författningstexten ställa krav föratt strängare attvara upp

fåskall använda buggning någon redan föremålt.ex. ärmotman som
hemlig teleavlyssning.för En sådan ordning har emellertid avstyrkts

samtliga de brottsutredande myndigheter utredningen har haftav som
kontakt med. Myndigheterna har motiverat detta ställningstagande med

det lämpligt beakta de kumulativa effekterna inomäratt attmer ramen
för proportionalitetsavvägningden skall i varje enskilt fallgörassom
och vid den prövning skall åtgärden kangörassom om anses vara av
synnerlig vikt för utredningen. Utredningen delar den bedömningen.

konsekvensEn proportionalitetsprincipen kan vidare bli detattav
ställs inskränkande villkor för tvångsmedelsanvändningen, t.ex.upp

viss telefonkiosk, ibland används den misstänkte, fåratt en som av
endastavlyssnas den används den misstänkte ellernär bostad,attav en

flerabebos får buggas endast polisen mednäravsom personer,
säkerhet den misstänkte befinner sig där. Visar sigdet detvet att att
inte möjligt uppfylla sådant villkor kan konsekvensenär bliatt ett att

hemlig teleavlyssningansökan respektive hemlig tekniskom av-
avslås med hänvisninglyssning till proportionaliteten.

återkommerUtredningen iförfattningskommentaren 27 kap. 6 §a
rättegångsbalken till hur proportionalitetsprincipen bör tillämpas.

Avslutningsvis vill utredningen framhålla betydelsen attav pro-
portionalitetsprincipen tillämpas strikt. Oavsett hur utformar ettman
tvångsmedels tillämpningsområde kan det nämligen inte undvikas att
tvångsmedlet, eftersom de formella förutsättningarna uppfyllda, kanär
användas i situationer där det knappast varit lagstiftarens mening att
så skulle ske. Detta har sin förklaring i bl.a. det svårtäratt att vara
alltför detaljerad i lagstiftning bör komma till användning ien som en
hel rad olika situationer, vilka vissa svåra för inteär sägaattav -

förutse.omöjliga Genom och konsekvent tillämpningatt en noggrann-
proportionalitetsprincipen kan undvika tvångsmedletattav man

tillämpas i sådana fall. alltså viktigt framhållaDet är att att propor-
tionalitetsprincipen för avslå ansökanutrymme att t.ex.ger en om
buggning samtliga formella förutsättningar i övrigtäven ärom
uppfyllda.
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11.3 Vid Vilka brott bör de tekniska tvångsmedlen
få användas

11.3.1 Metodfrågor

Den teknik i gällande används förrätt vilka brottavgränsasom att
kan utredas med hjälp hemlig teleavlyssning och hemligsom av

kameraövervakning utgår från det minimistraff föreskrivet förärsom
brottet, f.n. två års fängelse. Det finns emellertid andra metoderäven
för lagtekniskt sådangöra avgränsning.att Avgränsningen kanen t.ex.
ske anknyter till straffskalansatt dvs.övre detgräns,genom man att
på brottet skall kunna följa fängelse i år eller fört.ex. ett attmer
tvångsmedlet skall få användas, avgränsning i dag används fören som
tvångsmedlen anhållande och häktning. En teknik är användaattannan

brottskatalog, dvs. låta lagtexten innehålla uttömmandeatten en
uppräkning de brott där tvångsmedlet kan komma i fråga. Vidareav

det naturligtvis möjligt kombineraär någon de båda förstnämndaatt av
modellerna med brottskatalog, metod används vid hemligen en som
teleövervakning. I praktiken förekommer sådan kombinationsmodellen
också vid hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning,
eftersom dessa tvångsmedel får användas vid utredning deäven av
brott finns uppräknade i 1952 års lag.som

I dansk används kombinationrätt tekniken anknyta tillatten av
straffskalans och brottskatalog.övre gräns I Norge, Finland ochen
Tyskland används brottskatalog. När det gäller tvångsmedlenen
buggning och optisk övervakning används i Finland dock tekniken att

Även Österrikeanknyta till straffskalans övre igräns. anknyts i
huvudsak till straffskalans övre I Storbritanniengräns. har man
bestämt tillämpningsområdet för telefonavlyssning på sätt.ett annat
Där får telefonavlyssning användas endast det bedöms nödvändigtom
med hänsyn till den nationella säkerheten, för förebygga elleratt
avslöja allvarligt brott eller för säkerställaett Storbritanniensatt
ekonomiska välbefinnande. Allvarligt brott definieras i lagtexten som
brottslighet inbegriper användandet våld, brottslighetsom av som
resulterar i avsevärd ekonomisk vinst eller brottslighet utövasen som

antal harett stort mål med sinav ettpersoner gemensamtsom
verksamhet. Med allvarligt brott enligt definitionen brott,ävenavses

för tidigare ostraffad år,21 rimligenöver kansom en person
förväntas medföra fängelse i år ellertre mer.

finnsDet alltså rad olika tänkbara modeller för lagtekniskten att
vilka brottavgränsa skall få utredas med hjälp här aktuellasom av

tvångsmedel. Samtliga inledningsvis redovisade modeller har emeller-
tid den svagheten de inte sikte på det enskildaatt brottettar påutan
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sådan.brottstypen Som exempel det nuvarande systemetssom
brister i detta avseende, dvs. de stela kan leda intetillgränsernaatt
önskvärda iresultat det enskilda fallet, har de brottsutredande myndig-
heterna den uppmärksammade tavelstölden Modernanämnt museet
hösten 1993. Brottsrubriceringen i den utredningen stöld,var grov
vilket brott har straffskala omfattar fängelse i lägsten som sex
månader och högst år. Trots det omedelbart klartstodatt attsex
brottet hade straffvärde klart två års fängelse detöverstegett som var
inte möjligt i utredningen använda sig hemlig teleavlyssning.att av

exempelAndra har på verkliga fall där det intenärrmtssom var
möjligt använda hemlig teleavlyssning förundersökningäratt en om

stöld, där det tillgripna tilluppgick 30 miljonersummangrov av ca
banklokalkr inbrott i förundersökning försök tillsamt en om
utredningenbedrägeri, där avsåg förfalskade växlar miljardertreca

kr.
Utredningen ingåendehar diskuterat det skulleom vara en

framkomlig vid avgränsning i utgå frånstället det enskildaväg att en
straffvärde. sådan modellbrottets En skulle kunna innebära tvångs-att
fick användas vid i principmedlet alla brott, under förutsättning att

straffvärdet i det enskilda fallet uppgick till eller i lagenöversteg en
angiven Med sådan avgränsning åstadkommaskulle dengräns. en man
finmaskiga reglering regeringen efterlyser i utredningens direktiv.som
Praktiskt samtliga de myndigheter har uttryckttaget som upp-en

i frågan advokaterfattning de utredningen samtalat med sesamt som
har emellertid ställt sig avvisandeavsnitt 7 till sådan ordning.en

ställningstagande har oftast motiverats medDetta det alltföräratt
på så tidigt stadium i brottsutredningsvårt någor-göraatt ett en en

straffvärde.lunda säker bedömning brotts Ettett annat argumentav
varit straffvärdebedömningen varierar alltförhar mycket mellanatt

Även utomlands har på del hållolika domare. uttryckt skepsisman en
påstraffvärdemodell, bl.a. justitiedepartementen i Finland ochmot en

Tyskland. På brittiska inrikesdepartementet the Officei det Home
däremot uppfattningen det inte inneburit några svårig-hade attman

den i brittisk lagstiftning använda straffvärderegelnheter tillämpaatt
års fängelse. påpekades dock telefonavlyssning ipå Dettre att

resursskäl förekommer vid brott kanpraktiken endastav som- -
till fängelse i tio år eller livstid.förväntas leda

med hjälpnaturligtvis viktigt sarnhällsintresseDet är ett att av
det enskilda falleteffektiva tvångsmedel kunna utreda brott i ärsom

straffvärt vid med lågt eller ingethar straffskalamycket men som en
intestraffrninimum alls. Utredningen dock det ärattmenar en

förframkomlig använda sig straffvärdemodellenväg att attav
finmaskiga reglering för fångaåstadkomma den krävs attsom upp

har tidigare avstyrkts dedessa fall. Modellen nämntsäven som av
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flesta praktiker utredningen har samtalat med och de invändningarsom
därvid har framförts framstår enligt utredningens meningsom som

alltför allvarliga för det skall möjligt lägga fram förslagatt att ettvara
till lagstiftning användning integritetskränkande tvångsmedelom av

bygger på straffvärdemodellen. En sådan lösning alltså inteärsom
tänkbar.

Utredningen vidare det inte heller bör komma i frågaattmenar att
införa ordning innebär kravet på brott viss svårhet ställsatten som av

relation tilli hur användningen tvångsmedlet tänkt gåär till iattav
praktiken. För kameraövervakning någons bostad skullet.ex. detav
då krävas brottet vadär grövre falletatt än övervakningenär närsom

plats där människor ändå kan förvänta sig bli iakttagna.attavser en
exempelEtt kan buggning bostad jämförtannat med buggningvara av

påmöte Det nämligen alltförett är svårtrestaurang.av en att
förutsäga vilken grad intrång i den personliga integriteten kanav som
bli följden tvångsmedelsanvändningen. Visserligen torde detav
normalt innebära risker för integritetsintrångstörre vid buggning av

jämförtbostad med buggning möteett restaurangen av en men
vilket de facto känsligt blir beroendeär omständigheternamestsom av
i det enskilda fallet. Liksom vid straffvärdemodellen skulle sådanen
reglering bli otydlig och lämna alltför för godtyckeett stort utrymme

tillämpningen.vid En avvägning den berörda skall visserligensom nu
enligt proportionalitetsprincipengöras det behövs klar ochmen en

tydlig regel för själva tvångsmedelsanvändningen.utgörsom ramen
Utredningen följaktligen avgränsningen vilka brottattanser av som

bör få utredas med hjälp integritetskränkande tvångsmedel bör skeav
med hjälp någon de traditionella och beprövade metoderna.av av mer

möjlighetEn i delär utländska rättsordningar, bl.a.att man, som en
i Danmark, anknyter till straffskalans eller iövre gräns att man, som
bl.a. Tyskland, använder brottskatalog, dvs. låter lagtextenen
innehålla uttömmande uppräkning de brott där tvångsmedlet kanen av

fråga.komma i Nackdelen med båda dessa metoder emellertidär att
många harbrott mycket vid straffskala och det finns risk för atten en
tvångsmedel kommer användas vid brott i det enskilda fallet-att som

mindre En nackdel medär brottskatalog också dågrovt. är atten man
får välja brott vid utredning användningen deut grova vars av nu
aktuella tvångsmedlen kan lämplig utredningsmetod.antas vara en

ellerFörr visar det sig emellertid tvångsmedel medatt ettsenare
fördel kunnat användas vid utredningäven brott också ärav som

inte finns med i brottsuppräkningen. De angivnamen somgrova nu
olägenheterna undviks i stället utgår från det minimistraffom man

föreskrivet för brottet. sådanEn avgränsningär tvekanutgör utansom
den bästa garantin för endast de verkligt brotten kommeratt attgrova
omfattas tvångsmedelsregleringen samtidigt tvångsmedel kanav som
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Ävenvidanvändas alla sådana brott. sådan avgränsninggrova om en
tillkan leda resultat i de enskilda fallet framstår mindresom som

tillfredsställande det viktigt skapa regleringär innebäratt en som
förgarantier enskilda inte för integritetskränk-utsättsatt personer

ningar i andra fall där skyddsintresset rimligen bör vika förän
utredaintresset allvarligt brott.att ettav

Sammanfattningsvis utredningen avgränsningen vilkaattanser av
brott skall få utredas med hjälp här aktuella tvångsmedel isom av
princip bör utifrån brotts minimistraff.göras Denna modell bör iett
viss utsträckning kunna kombineras med brottskatalog.en

Hemlig teleavlyssning11.3.2 hemligoch kameraövervakning

Enligt gällande får hemlig teleavlyssning och hemligrätt kamera-
övervakning användas vid brott för vilket inte föreskrivet lindrigareär
straff fängelse i två år eller försök, förberedelse eller stämplingän till
sådant brott, sådan gärning belagd med straff. Vidare får enligtärom

l952:98 medlagen särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissaom
brottmål sådana tvångsmedel förekomma vid utredning vissaav
allmänfarliga brott och vissa brott rikets inre och säkerhetmot yttre

det för brottet föreskrivet lindrigare straff två årsäven är änom
fängelse. Utredningen återkommer till 1952 års lag i avsnitt 14.

framgått detSom föregående utredningen avgränsningenattav anser
vilka brott skall få utredas med hjälp hemlig teleavlyssningav som av

och hemlig kameraövervakning i princip bör utifrån brottsgöras ett
minimistraff. Genom för användningen tvångs-sätta gränsenatt av
medlen vid brott med minimistraff på månaders fängelse skulle ettsex
relativt antal brott komma omfattas, bl.a. stöld,stort att grovtgrov

utpressning,bedrägeri, häleri, förskingring,grovtgrov grov grov
varusmuggling och vapenbrott. Vid remissbehandlingengrovt av
Utredningens användningen övervakningskameror delbetänkan-om av

Polisensde användning övervakningskameror vid förundersökningav
1995:66 föreslog flera remissinstanserSOU sådan avgränsning fören

användningen hemlig kameraövervakning. Enligt utredningensav upp-
fattning skulle det emellertid föra alltför långt vidsätta gränsenatt

minimistraff påbrott med månaders fängelse. uppfattningDennasex
för övrigt flertaletframfördes remissinstanser vid den nämndaav

remissbehandlingen och den delades med viss reservationen av- -
regeringen l995/96:85 26.se prop. s.

utredningen det kan finnas skål något vidgaDäremot att attanser
tillämpningsområdet för hemlig teleavlyssning och hemlig kamera-
övervakning för dessa tvångsmedel skall kunna användas vid brottatt

allvarlig beskaffenhet inte minimistraff påharär ettsom av men som
två års fängelse, bl.a. misshandel, rån, mordbrand utgörgrov som



SOU 1998:46 Tillämpningsområdet 383

mindre allvarligt brott och iövergrepp rättssak brottet är Engrovt.om
lämplig nivå kan vidsätta brottgränsen har mini-att ettvara som
mistraff på års fängelse. Eftersom det angelägetett kunnaär att
använda hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning vid
utredning straffbara fall försök, förberedelse eller stämpling börav av
tvångsmedlen få användas vid förbrottäven till brott har ettsom
minimistraff på års fängelse. En sådan avvägning bör,ett utred-menar
ningen, tillgodose såväl integritetsaspekten intresset effektivitetsom av
i brottsbekämpningen.

Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag förhållandevisen
försiktig utvidgning tillämpningsområdet för hemlig teleavlyssningav
och hemlig kameraövervakning, utvidgning bör till-en som ses

med förslaget offentligt ombud se avsnitt 12.2,sammans om som
innebär avsevärd förstärkning den misstänktes rättsskydd. Deen av

tillkommerbrott bl.a. misshandel,är 3 kap. 6 § brotts-som grov
balken, olaga frihetsberövande, mindre brott, 4 kap. 2 §grovt
brottsbalken, försättande i nödläge, mindre brott, kap.4 3 §grovt
brottsbalken, rån, 8 kap. § brottsbalken,5 mordbrand, mindre
allvarligt brott, 13 kap. §1 andra stycket brottsbalken, allmänfarlig
ödeläggelse, mindre allvarligt brott, kap.13 3 § andra stycket brotts-
balken i rättssak,övergrepp brott, 17 kap. 10 § andrasamt grovt
stycket brottsbalken.

Hemlig11.3.3 teknisk avlyssning

Det har utredningen det skulle värdefullt och praktisktsagts att vara
för de brottsutredande myndigheterna hade tillämp-om man samma
ningsornråde för buggning, hemlig teleavlyssning och hemlig kamera-
övervakning. Ett skäl därvid har det troligtär ärangetts attsom att
samtliga dessa tvångsmedel kan behöva användas i för-samma
undersökning. Med den avgränsning utredningen i det föregåendesom

föreslagithar för hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning
skulle innebäradet buggning fick användas vid utredning brottatt av

har minimistraff på års fängelse försök,vid förbe-ett ett samtsom
redelse eller stämpling till sådana brott.

Som framgått avsnitt 8.4.2 det emellertid utredningensärav upp-
fattning det finns antal faktorer innebär buggningatt ett attsom -
generellt i sig framstår integritetskänslig åtgärdsett änsom en mer-

hemlig teleavlyssning. Till detta kommer buggning, fört.ex. att att
åtgärden skall bli effektiv, måste tillåtas på alla platser och förenas
med den ytterligare kränkning det innebär polisen får rätt trängaatt att
in i bostäder för placera mikrofoner se avsnitt l1.5.2.att ut m.m
Vidare har i rad jämförbara länder ställt förhållandevisman en upp

krav för buggning skallstränga användas, krav i principatt som
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alltid för få använda hemligär strängare än teleavlyssning. Iatt t.ex.
avsnittdansk se 5.1 krävs för såväl buggningrätt telefonav-som

lyssning det skall sig brott på vilketröra kan följa fängelseatt ettom
i år eller eller det fråga utredningär något de iattsex mer om av av
bestämmelserna särskilt uppräknade brotten. Det dock viktigtär att

buggning får användas endast misstanken brottnäratt rörnotera ett
har medfört eller kan medföra fara för människors liv ellersom

välfärd eller för betydande samhällsintressen. Detta kvaliñcerande
rekvisit har nödvändigt eftersom buggning i Danmarkansetts anses

integritetskränkandedet tvångsmedlet. finskI se avsnitträttmestvara
buggning5.2 kan användas vid fler brott hemlig teleavlyssning.än

Tillämpningsområdet för hemlig teleavlyssning har bestämts genom en
brottskatalog medan buggning får användas vid brott kan medförasom

i fyra årfängelse eller vid narkotikabrott. Detta hänger docksamtmer
med buggning i Finland får riktas den misstänkteatt motsamman

endast då han befinner sig allmän plats, i fortskaffningsmedeletten
på allmän plats eller i hotellrum eller något sådantett annaten rum.

finskaEnligt de bestämmelserna vidarefår utrustningen inte placeras
i där den misstänktedet vistas eller i det fordon han använder. Irum
och med buggningen har försetts med dessa kraftiga begränsningaratt

uppfattningen i Finland hemlig teleavlyssning framstårär att som mer
integritetskränkande buggning. l norsk se avsnitt fårän 5.3rätt
telefonavlyssning bara användas vid brott rikets säkerhet och vidmot
vissa narkotikabrott. Hemlig avlyssning förbjuden någotochärgrova

för polisen finns inte.undantag Som framgått avsnitt 5.3.3 föreslåsav
i utvalgsbetänkande bl.a. telefonavlyssning skall användas vidett att
samtliga brott kan medföra fängelse i år, vid vissaänsom mer sex
narkotikabrott och vid brott rikets säkerhet buggningmot samt att
skall införas straffprocessuellt tvångsmedel och buggning,ett attsom
på ditplats allmänheten har tillträde, skall få användas under samma
förutsättningar telefonavlyssning. Buggning på privat platssom
föreslås däremot få användas endast vid brott på vilket kan följa
fängelse i tio år. I betänkandet föreslås vidare lagstiftningenän attmer

buggning skall bli tidsbegränsad, förslagsvis år, och dentre attom
därefter skall utvärderas.

Det bör denna bakgrund inte komma i fråga i samband medmot att,
introducerar buggning straffprocessuellt tvångs-att ett nyttman som

imedel svensk föreslå tvångsmedlet skall fårätt, lika omfattan-att ett
de tillämpningsområde hemlig teleavlyssning och hemlig kamera-som
övervakning, dvs. buggning skall få användas vid utredningatt av
brott har minimistraff på års fängelse vid förbrott tillett ett samtsom
sådana brott. Buggning bör, utredningen, i fall i nulägetvartmenar

för utredningar de allvarliga brotten. En lämpligmestreserveras av
nivå kan vid förundersökning brott har minimistraffettvara av som
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på fängelse i fyra år vid straffbara fall försök, förberedelsesamt av
stämplingeller till sådana brott. Med sådan avgränsning skulle baraen

de allra allvarliga brotten komma omfattas, bl.a.mest mord, dråp,att
människorov, mindre brott, rån, mordbrand,grovt grovt grov
allmänfarlig ödeläggelse, brott och spioneri. Utredningengrovt grovt
föreslår tillämpningsområdet för buggning bestämsatt på detta sätt.

En sådan avgränsning innebär dock narkotikabrott ochatt grovt
varusmuggling gäller narkotika faller utanför tillärnpnings-grov som

området för buggning. Enligt vad utredningen har inhämtat både i
Sverige och utomlands finns det emellertid behov kunnaett stort attav
använda buggning vid utredning narkotikabrott. De allraav grova
flesta exempel de brottsutredande myndigheterna har lämnat påsom
behovet buggning hänför sig till just narkotikabrott och detav grova
kan sådana utredningar står för 75noteras att denprocentca av
telefonavlyssning i dag förekommer i Sverige. Utredningensom menar
därför det finns goda skäl komplettera tillämpningsområdetatt föratt
buggning med narkotikabrott, varusmuggling gällergrovt grov som
narkotika och förbrott till dessa brott.

Utredningen återkommer i avsnitt till14 användningen buggningav
vid de brott finns i 1952 års tvångsmedelslag.upptagnasom

Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag buggning böratt
få användas vid förundersökning avseende brott har mini-ettsom
mistraff på fyra års fängelse, narkotikabrott ochgrovt grov varu-
smuggling avseende narkotika vid förbrott till nämnda brott.samt nu

ll.3.4 Hemlig teleövervakning och teknisk avlyssningannan

Hemlig teleövervakning

Enligt gällande får hemlig teleövervakningrätt användas vid förunder-
sökning angående brott för vilket inte föreskrivet lindrigareär straff

fängelse i månader, brottän enligt 1 § narkotikastrafflagensex
1968:64 eller sådant brott enligt § lagenl 1960:418 straff förom
varusmuggling narkotika eller, försök, förberedelse ellersom avser
stämpling till brott för vilket inte föreskrivet lindrigare straffär än
fängelse i två år, sådan gärning belagd med straff. Vidareärom en
kan hemlig teleövervakning användas vid ytterligare brott med stöd av

års lag.1952 Utredningen i avsnitt 14 frågan användningtar upp om
hemlig teleövervakning vid de brott i den lagen.av som anges

Vid diskussionerde utredningen har haft med del brottsut-som en
redande myndigheter m.fl. se avsnitt har7 det i princip inte riktats
någon kritik hur tillämpningsområdet för hemlig teleövervakningmot

bestämtshar i gällande Dock har det från några myndigheterrätt.
framförts kritik tvångsmedlet inte kan användas vid försök,mot att

SOU1998:4613
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ellerförberedelse stämpling till samtliga de brott kan föranledasom
beslut hemlig teleövervakning. Som exempel på verkligt fallett ettom

hemlig teleövervakningdär inte kunde användas har för-nämnts en
undersökning försök till bedrägeri avsåg värdepappergrovtom som
avseende flera miljarder kronor.

har i olikaDet sammanhang bl.a.se 1988/89:l24 40 ff.prop. s.
l995/96:85 framhållitsoch 25 hur viktigt det kunnaär attprop. s.

använda tvångsmedel vid utredningar beträffande brottäven ännusom
fullbordats.inte har Det därvid har beträffande använd-sagtssom

hemligningen teleavlyssning och hemlig kameraövervakning vidav
kan,förbrott utredningen, appliceras hemlig teleöver-ävenmenar

vakning. I det lagstiftningsärende innebar hemlig teleöver-attsom
infördesvakning i rättegångsbalken utvecklades heller aldrig varför

hemlig teleövervakning skulle få användas vid fullbordade brott som
minimistraff på fängelsehar i månader det skulleett attsex men

straffminimumkrävas två års fängelse för tvångsmedletett att
få användas vidskulle försök, förberedelse och stämpling till brott. I

propositionen uttalades endast övervägande skäl talade föratt samma
avgränsning vid förbrott för hemlig teleavlyssning prop.som
1988/89:l24 50. Det troligt denna avgränsning vidär snävareatts.

hade sinförbrott grund i integritetshänsyn.
Även hemlig teleövervakning naturligtvis innebär risker förom

enskildas personliga integritet finns det, utredningen, goda skälmenar
utvidgning tillämpningsområdetför till omfatta försök,ävenattaven

förberedelse och stämpling förtill brott vilka inte föreskrivetär
straff fängelselindrigare i månader, brott enligt 1 § narkotika-än sex

sådantstrafflagen eller brott enligt lagen straff förl § om varu-
smuggling narkotika. Sakligt kan det nämligen, intesettsom avser
bara vid hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning, utan

vid hemlig teleövervakning finnas minst lika starka skäläven att
tillgripa tvångsmedlet vid försök, förberedelse stämplingeller vidsom
misstanke fullbordat brott. Utredningen föreslår därför tillämp-attom
ningsområdet för hemlig teleövervakning utvidgas på detta Detsätt.

framhållas omsorgsfull tillämpningbör med bl.a.att en propor-av
tionalitetsprincipen ingen befogad kritik torde kunna riktas mot en

utvidgning. Vid förbrott inte tillräckligtsådan kansom anses vara
allvarliga för föranleda beslut hemlig teleövervakning kanatt ett om
nämligen ansökan användning tvångsmedlet avslås med hän-en om av

till proportionalitetsprincipen.visning enbart
framgått avsnitt föreslår rättegångs-10.3 utredningenSom attav
regler hemlig teleövervakning bör ändras så det blirbalkens attom

besluta både fortlöpande uppgifter ochmöjligt insamlingatt om en av
inhämtande redan tillgängliga uppgifter. fråga därvidEnav som

det bör gälla förutsättningar hämtauppkommer förär attom samma
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in uppgifter förfluten tid och uppgifter framtidensom avser som avser
eller rekvisiten i eller flera avseenden bör lindrigareett förom vara

hämta in uppgifter redan finns tillgängliga.att hävdasDetsom
nämligen ibland risken för integritetsintrång blir mindreatt vid in-
hämtning historiskt material.av

När det gäller frågan vilka brott bör kunna föranledaom som
hemlig teleövervakning för förfluten tid har överväldigandeen
majoritet de myndigheter har besvarat utredningens enkät-av som
undersökning se avsnitt 7.3 tillämpningsområdet böransett att
bestämmas på vid hemligsätt teleövervakningsamma som som avser
framtida uppgifter. Två myndigheterna redovisade emellertidav en

uppfattning. Den myndigheten ansåg hemlig teleöver-attannan ena
vakning förfluten tid bör kunna beslutas fängelsenär ärsom avser
föreskrivet för brottet och den andra myndigheten ansåg det böratt

tillräckligt det föreskrivet fängelseär i år eller däröver,attvara ett
dvs. regler enligt 27 kap. 3 § rättegångsbalken gäller församma som

postförsändelser i beslag. Ett högre straffrninimumatt ta skulle,m.m.
menade den förstnämnda myndigheten, innebära tvångsmedlet inteatt
skulle kunna användas vid olaga hot.t.ex.

Enligt utredningens uppfattning torde integritetsriskerna vid hemlig
teleövervakning för förfluten tid i allt väsentligt desammavara som
vid hemlig teleövervakning framtida uppgifter. Det saknassom avser
därför anledning någon åtskillnadgöra mellan dessa fall detatt när
gäller de brott bör kunna föranleda användning tvångsmed-som en av
let.

Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag hemligatt
teleövervakning det fråga uppgifteräroavsett om om som avser-
förfluten tid eller det sig framtida uppgifterrör bör fåom om -
beslutas vid förundersökning angående dels brott för vilket inte år
föreskrivet lindrigare straff fängelse i månader, dels brottän enligtsex

§ narkotikastrafflagen1 eller sådant brott enligt § lagen1 straffom
för varusmuggling narkotika, dels vid försök, förberedelsesom avser
eller stämpling till brott har sådan gärningnämnts, ärsom nu om
belagd med straff.

Annan teknisk avlyssning

åtgärdDen utredningen föreslår lagreglerad detsom genom nya
tvångsmedlet teknisk avlyssning inte underkastad någraärannan
begränsningar i gällande rätt.

Som framgått avsnitt innebär9.2 teknisk avlyssning enligtav annan
utredningens uppfattning vissa risker för intrång i enskildas personliga
integritet tvångsmedlet i integritetshänseendeäven naturligtvis inteom
kan jämföras med buggning. När det gäller de brott bör kunnasom
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föranleda användning teknisk avlyssning utred-en av annan anser
lämpligningen avgränsning kan låta tvångsmedletatt atten vara

brottomfatta kan föranleda hemlig teleövervakning.samma som
bör tekniskDärutöver avlyssning kunna användas vid för-annan

angåendeundersökning brott innefattar hot brottslig gärning,som om
vid olaga hot enligt 4 kap. 5 § brottsbalken eller vid hott.ex. mot

enligt kap.tjänsteman 17 § balk.1 En förutsättning börsamma vara
har framförtshotet telefon eller i motsvarande telemed-att ettper

delande. harDet nämligen utredningen det finnssagts att ett stort
låtabehov gärningar innefattar hot ingåäven bland de brottattav som

kunna föranledabör teknisk avlyssning, eftersom förutsätt-som annan
för klaraningarna sådana brott hotet framförsnär telefonatt upp per

skulle minska. De fallen bland de brott där den brottsligaannars grova
innefattargärningen olika former hot faller in under den föreslagnaav

minirnigränsen, har olaga hot bedöms brottt.ex. ett grovtsom som en
straffskala omfattar fängelse i lägst månader och högst fyrasom sex
år. Utredningen i avsnitt 14 frågan användningtar upp om av annan
teknisk avlyssning vid de brott i 1952 års tvångsmedelslag.som anges

Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag tekniskatt annan
fåavlyssning bör beslutas vid förundersökning angående dels brott för

vilket inte föreskrivet lindrigare straff fängelse iär månader,än sex
dels brott enligt § narkotikastrafflagen1 eller sådant brott enligt §l

straff förlagen varusmuggling narkotika, dels vidom som avser
försök, förberedelse eller stämpling till brott har nämntssom nu om

gärning belagdsådan med straff, dels vid förundersökning angåendeär
innefattarbrott hot brottslig gärning, under förutsättning attsom om

framförts ihotet har telemeddelande. Avslutningsvis framhållaskanett
föreslagna tillämpningsområdetdet hur det hade utformatsatt oavsett-

skärpninginnebär vad gäller i dag, eftersom förfarandetmoten som-
i gällandeoreglerat rätt.är

11.4 Brottsmisstanke

Brottsmisstankens11.4.1 styrka

utredningens uppfattning det, med undantag förDet vissaär att
speciella situationer vid hemlig kameraövervakning, hemlig teleöver-
vakning och teknisk avlyssning berörs i avsnitt 11.4.2, börannan som

krav på brottsmisstankeställas viss för buggning,mot attupp person
hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervak-

och teknisk avlyssning skall fåning användas. uppfattningEnannan
för övrigt i delats samtliga vid de diskussionerstort settsom av som

har haftutredningen med rad brottsutredande myndigheter seen
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avsnitt Frågan7. emellertid vilken grad brottsmisstankeär av som
bör krävas.

rättegångsbalken förekommerI olika uttryckssätt för vissatt ange en
sannolikhetgrad för någon gjort sig skyldig till brott. Föratt attav

skall kunnanågon kvarhållas för förhör krävs enligt 23 kap. 9 §t.ex.
vederbörande kan förmisstänkas brottet. För flera de straff-att av

processuella tvångsmedlen enligt rättegångsbalken gäller de endastatt
får användas någon skäligen misstänkt för brottet. Detta falletär årom

det gäller reseförbud och anmälningsskyldighet 25 kap.när 1 §t.ex.
hemligför teleavlyssning och hemlig teleövervakning 27 kap.samt

och 19 §§. Samma misstankegrad18 gäller också för få användaatt
kameraövervakninghemlig § första3 stycket lagen hemlig1 om

kameraövervakning. anhållandeFör och häktning skall få skeatt
krävs enligt huvudregeln någon på sannolika skäl misstänktäratt men

får ocksåhäktning under vissa omständigheter ske på skälig misstanke
Ävenoch24 kap. l 3 §§. andra misstankegrader förekommer i

rättegångsbalken.
diskussionerVid de utredningen har haft företrädaremed försom

de brottsutredande myndigheterna har berörts frågan vilkenäven
misstankegrad bör krävas för de olika tvångsmedlen skall fåattsom

överväldigandeanvändas. En majoritet myndigheterna, praktisktav
samtliga, har därvid framfört det inte finns något behovtaget att attav

misstankegraden från skäligen misstänktsänka till kan misstänkas.
ställningstagande har oftast motiveratsDetta med inte skulleatt man

använda resurskrävande tvångsmedel buggning ellerett t.ex.som
teleavlyssninghemlig i utredning där har såen man pass vaga

misstankar de endast når till sannolikhetsgraden kan miss-att upp
tänkas. Resurskrävande tvångsmedel bör, menade förman, reserveras
utredningar där det kan förväntas åtgärden leder till resultat. Deatt
myndigheter hade avvikande uppfattning menade dock attsom en man

utredningarvid mycket allvarlig brottslighet vill kunna använda sigav
alla tillgängliga möjligheter för klara brottet ochatt attav upp man

i vissa falldärför skulle kunna tänka sig lägre grad misstankeen av
misstanke.skälig ansågDäremot praktiskt samtliga myndig-än taget
det i vissaheter situationer huvud inte bör ställasöveratt taget upp

något krav på brottsmisstanke viss avsnittse 11.4.2.mot person
misstankegradValet blir naturligtvis betydelse både för hurav av

effektivt tvångsmedel kan bli för den brottsutredande verksamhetenett
för omfattningenoch de integritetskränkningar tvångsmedletav som

kan komma medföra. Det gäller finna lämplig balans mellanatt att en
dessa båda motstående intressen.

kan inteDet vid buggning komma i fråga ställaatt ettens upp- -
högre krav graden brottsmisstanke skälig misstanke. Enänav
högre grad brottsmisstanke, sannolika skäl, skulle nämligenav
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innebära tvångsmedlet i princip skulle kommaatt sakna betydelseatt
i den brottsutredande verksamheten. Frågan i stället kravetär påom
brottsmisstanke bör lägre skäligsättas misstanke.än

Kravet på brottsmisstankens styrka vid hemlig teleavlyssning m.fl.
tvångsmedel har diskuterats i flertal utredningsbetänkanden och iett
flera olika lagstiftningsärenden. Frågeställningen berördes bl.a. i prop.
1988/89:l24 s. 43 f.. Departementschefen framhöll därvid honatt
i och för sig kunde hålla med det i vissa fall skulle tillattom vara
fördel för brottsutredningen hemlig teleavlyssning kunde insättasom

tidigare stadium någon blivitän när skäligenett misstänkt för
brottet. Departementschefen avvisade emellertid sänkt miss-en
tankegrad med hänvisning till det skulle öka risken för teleav-att att
lyssning i fall däräger brottsmisstanken visar sig obefogad ochrum
avlyssningen rikta sig oskyldig. I 1995/96:85 hemligmot en prop. om
kameraövervakning 28 efterlystes. regeringen i samband med att-
brottsmisstankens styrka behandlades flexibel reglering togen som-
hänsyn till hur övervakningen tänkt till i praktiken.attvar
Regeringen menade det i vissa situationer, där risken för in-att
tegritetsintrång hos tredje minimal, inteär orimligt medärman en
lägre misstankegrad skäligen misstänktän sådan miss-attmen en
tankegrad i andra fall utesluten. Eftersomär det i lagstiftningsärendet
saknades underlag för sådan flexibel reglering ansåg regering-en mer

integritetsaspekterna borde och misstankegradenvägaatt tungt atten
skälig misstanke borde gälla tills vidare. Det kan i sammanhanget

majoriteten remissinstansernanämnas ansåg det borde ställasatt attav
skäligkrav misstanke för hemlig kameraövervakning skulleattupp

få användas.
Som framgått det föregående kan det starkt ifrågasättas detav om

finns något reellt behov kunna använda resurskrävande tvångs-attav
medel buggning, hemlig teleavlyssning och hemlig kamera-t.ex.som
övervakning vid lägre misstankegrad skäligen misstänktän deten men

naturligtviskan inte uteslutas sådan möjlighet i begränsatatt etten
antal fall skulle till fördel för den brottsutredande verksamheten.vara
Oavsett hur det förhåller sig med detta utredningen deattmenar

sänkt misstankegrad fördes fram i års1989argument mot en som
lagstiftningsärende fortfarande bärkraftiga. Det tvivelär såär utan att
risken för brottsmisstanken vid granskning visar signämnareatt en

obefogad och tvångsmedlet således har riktat sigatt motvara en
oskyldig skulle öka inte kansättettperson som anses vara
godtagbart väljer lägre misstankegrad skäligen miss-änom man en
tänkt. oskyldigaAtt för integritetskränkandeutsätts tvångsmedel bör
undvikas så långt det möjligt, och det sagdaär bör gälla oavsett om
det tredje eller den ursprungligenär misstänkte drabbas. Ut-man som
redningens slutsats blir således integritetsintresset fortsätt-ävenatt



SOU 1998:46 Tilldmpningsomrddet 391

ningsvis bör vid den avvägning måsteväga mellangörastungt som
intresse och intressetdetta utreda brott. Enligt utredningensattav

uppfattning framstår misstankegraden skälig misstanke fortfarande som
den nivå där såväl effektivitets- integritetsskyddsintresset bäst kansom
tillgodoses. Utredningen föreslår därför denna misstankegrad böratt

Ävenför samtligagälla i betänkandet aktuella tvångsmedel. för de nya
tvångsmedlen buggning och teknisk avlyssning bör detannan
följaktligen ställas krav på skälig misstanke.upp

Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag buggning,att
hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervak-

och tekniskning avlyssning skall få användas endast någonnärannan
skäligen misstänkt för brottet. inledningsvisSomär nämndes finns det

emellertid vid hemlig kameraövervakning, hemlig teleövervakning och
teknisk avlyssning vissa situationer där kan överväga attannan man

inte ställa något krav på misstanke viss frågaDennamotupp person.
behandlas i det följande.

1l.4.2 Bör kravet på brottsmisstanke inte i vissagälla
situationer

Enligt gällande det förutsättning för hemlig teleav-rätt är atten
lyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning skall

detfå användas går peka viss misstänkt föratt att ut etten person som
visst konkret brott. Något sådant krav gäller dock inte för deatt
brottsutredande myndigheterna med stöd sekretesslagen ochav
telelagen från teleoperatör skall få uppgifter telemed-ut etten om
delande förfluten tid. Som framgått avsnitt föreslår10som avser av
utredningen emellertid denna särreglering i sekretesslagen ochatt
telelagen skall upphävas och exklusiv reglering iersättas av en
rättegångsbalken. Utredningen har vidare i det föregående avsnittse

föreslagit det skall ställas11.4. l krav brottsmisstanke föratt upp
i betänkandet berörda tvångsmedel skall få användas. Frågan äratt

emellertid bör något undantag från denna regel kravgöraom man om
brottsmisstanke.på

inledningsvisRedan kan slås fast det får uteslutetatt attanses vara
undantag från huvudregeln krav på brottsmisstankegöra motom en

viss det gäller så integritetskränkande tvångsmedelnärperson pass
buggning och hemlig teleavlyssning. Detta överensstämmersom

i principdessutom med vad gäller i rad utländska rättssystemsom en
avsnitt 5. Annorlunda förhåller detse sig emellertid vid vissa

speciella situationer hemlig kameraövervakning, hemlig teleöver-av
vakning förfluten tid och teknisk avlyssning.som avser annan
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Hemlig kameraövervakning

Vid de överläggningar utredningen har haft med företrädare försom
vissa brottsutredande myndigheter har lämnats lång rad exempel påen

fall därverkliga det förelegat behov få använda hemlig kamera-attav
övervakning inte kunnatäven peka någonnär vissutman person som
skäligen misstänkt för brottet avsnittse 7.2. l många dessaav
exempel det sig mycket allvarligrör brottslighet. Det har t.ex.om

frågavarit och narkotikapartiervapengömmor har förvaratsom som
i Eftersom det ibland har saknats möjlighet övervakanaturen.ute att

dessa platser med personal under någon längre tid har det inte sällan
lett till brottet inte har kunnat klaras Ett exempelatt annatupp. som
har lämnats på behovet använda hemlig kameraövervakningattav

det inte finns någon skäligenäven när misstänkt är när t.ex.person
narkotika förvaras i lokal eller i källarutrymme disponerasetten som

flera och där inte vetav personer man vem av personerna som
hanterar narkotikan. Det finns exempel på förundersökningaräven om
upprepade försök till mord sjukhus, där gärningarna har begåtts

manipulationer med respiratorutrustning. I dessa förundersök-genom
ningar, där det har saknats skäligen misstänkt haren person, man
kunnat konstatera olikarad har haft möjlighetatt atten personer
manipulera med utrustningen inte dem ärvetmen man vem av som
gärningsman.

framgåttSom det sagda finns det påtagligt behovett attav nu av
kunna använda hemlig kameraövervakning vid fall där det inteäven
går peka viss skäligen misstänkt för brottet. Detatt ut en person som
framstår vidare, utredningen, klart hemlig kamera-attmenar som
övervakning i majoritet fallen skulle ha varit mycketstoren av en
värdefull arbetsmetod. Det troligt användning hem-är rentav att en av
lig kameraövervakning i många exemplen hade lett till brottetattav
hade kunnat klaras upp.

den angivnaMot bakgrunden föreslår utredningen hemligatt
kameraövervakning bör få användas misstanken brott inteäven när om

hänföras tillkan viss kravetTas på brottsmisstanke moten person.
bort,viss kan detta naturligtvis innebära ökade integritets-person

risker. bör därför iDet stället ställas krav på det utöverett attupp -
åtgärden skall synnerlig förvikt utredningen, vilket rekvisitatt vara av

bör gälla i de fall avkall på kravet brottsmisstankeäven görman
se avsnitt 11.5. l finns särskilda omständigheter tyder på attsom en-
användning tvångsmedlet kan förväntas leda till brottet klarasattav

sådant krav innebärEtt alltså de facto uppstramningupp. en av
rekvisitet "synnerlig vikt för utredningen". lagtekniskt innebärRent en

skärpning vissa svårigheter,sådan eftersom kan gällandegöra attman
går krävadet inte åtgärden skall synnerlig viktänatt attmer vara av
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för utredningen. framgåttSom redogörelsen för rekvisitet "synner-av
lig vikt" avsnittense 2.5.2 och 2.7.2 finns det dock, utred-menar

förningen, skärpa indikationskravet det angivnautrymme att sättet.
omständigheterSärskilda tyder på användning hemligattsom en av

kameraövervakning kan förväntas leda till brottet klaras kanatt upp
föreligga det gäller ochnär upphittade narkotika-vapengömmort.ex.
partier. Man kan nämligen i dessa fall med fog hävda det kanatt
förväntas någon med anknytning till brottet förr elleratt senare

besökakommer platsen och omhänderta godset, vilket nämligenatt
sällaninte mycket värde eller nödvändigrepresenterar ett ärstort en

förutsättning för bankrån skall kunna begås.väpnat Genomatt t.ex. ett
använda hemlig kameraövervakning ökar alltså förutsättningarnaatt

Ävenför brottet skall klaras vidavsevärt upprepade mord-att upp.
inom begränsatbränder område, vid upprepade fall förgiftadeett av

farligaeller med andra föremål preparerade livsmedel i butik samten
tidigarevid de nämnda mordförsöken kan tänka sig attman en an-

vändning hemlig kameraövervakning i vissa fall förväntaskan ledaav
till brottet klarasatt upp.

finns anledningDet i detta sammanhang något beröra denatt
möjlighet enligt gällande finns för polisen och andrarätt medattsom
stöd lagen 1990:484 övervakningskameror bedrivaav om m.m.
kameraövervakning upplysa det. framgåttSom avsnittutan att om av

får nämligen2.7.3 länsstyrelsen medge undantag från upplysnings-
plikten det finns synnerliga skäl för det. I förarbetena tillom
lagstiftningen uttalades ovillkorlig upplysningsplikt i vissa fallatt en

motverka syftetkunde med användningen övervakningskamera.av en
Vidare uttalades bestämmelsen undantagssituationer där detatt avser
finns starkt behov kunna använda övervakningskameraett attav en

informerabehöva den. Som exempel nämndes därvid fallattutan om
där hänsynen till allmän ordning och säkerhet sig särkilt gällande,gör

vid övervakning här i landet anordnade internationellat.ex. av
sammankomster, vid utländska statsbesök och liknande arrangemang.

till vad UtredningenI användningen övervaknings-motsats om av
föreslogkameror i sitt slutbetänkande Kameraövervakning SOU

föreslås1996:88 i propositionen 1997/98:64 länsstyrelsensatt
medgemöjlighet undantag från upplysningsplikten skall behållas iatt

föreslagnaden där lagen allmän kameraövervakning, skallom som
lagen 1990:484 övervakningskameror Utredningenersätta om m.m.

skäl föranförde sitt ställningstagande den nuvarande möjlig-attsom
heten till undantag från upplysningsplikten medför risk för atten man
enligt denna bestämmelse kunnaskall få tillstånd till dold kamera-
övervakning vid förundersökning i brottmål rekvisiten enligttrots att

hemlig kameraövervakninglagen inte uppfyllda. Utredningenärom
menade vidare dold kameraövervakning inte någon förebyggan-haratt
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effektde och något behov dold kameraövervakningatt utanförav
förundersökningssituationer inte finnas.torde I propositionen s. 24 f.
framhålls utredningens förslag i denna del haratt kritik vidmött
remissbehandlingen och några remissinstanser har pekat på möjlig-att
heten bort bestämmelsen undantag från upplysningspliktenatt ta om
vid synnerliga skäl och i stället utvidga tillämpningsområdet för
hemlig kameraövervakning på sådant polisensätt möjlighetett att ges
till sådan övervakning bl.a. i de fall det inte finns någon person som

skäligen misstänkt för brottet.är
propositionenI framhåller regeringen det från kriminalpolitisk

synpunkt angelägna i det finns möjlighet användaytterst sigatt att av
de tekniska hjälpmedel finns för motverka brottsligheten ochattsom
de negativa sarnhällseffekter följer den. Det finns,som av menar
regeringen, fall då det skulle kunna framstå stötande möjlig-som om
heten använda dold kameraövervakning saknades. Som exempelatt

därvid det fall harnämns i praxis dåprövats antal butikerettsom
för sabotage främmande föremål placerades iutsattes attgenom

liksom andra fall sabotage, sjukhus ellermatvaror, t.ex. motav
allmänna kommunikationer, bombhot eller andra allvarliga hot som
riktas vissa platser eller begränsad krets Enmot en av personer.
kameraövervakning torde, regeringen, i dessa fallmenar vara
önskvärd kombination olika skäl: förebygga ytterligareattav en av
brott, hänsyn till allmän ordning och säkerhet och i syfte utredaattav
brott. Regeringen framhåller kameraövervakningöppen kanatt en
förfela sitt brottsförebyggande syfte gärningsmannen, dåattgenom

fårhan brottsplatsen övervakad, väljerär rikta sinveta att att
brottsliga verksamhet objekt. Regeringen påpekarmot ett annat att
möjligheten medge undantag från upplysningsplikten endastatt använts

fåtal gånger sedan bestämmelsen infördes och regeringen bedömerett
inte det föreligger någon risk för sådan bestämmelse skulleatt att en
komma tillämpas på sådant det i praktiken innebärsättatt ett att en
utvidgning tillämpningsområdet för lagen hemlig kamera-av om
övervakning.

Regeringen framhåller vidare i propositionen avsikten inte äratt att
bestämmelsen skall användas för övervaka misstänkt gärnings-att en

med anledning begånget brott förundersökning iett attman av men
fallmånga torde ha inletts bestämmelsen kannär komma tillämpas.att

Normalt torde det också situationer där polisen genomföravse
övervakningen. skäl,Dessa regeringen, talar för attmenar en
reglering det aktuella slaget införs i lagen hemlig kamera-av nu om
övervakning. Med hänvisning till i lagstiftningsärendet inteatt man

det lämpligt föregripa Buggningsutredningens bedömningattanser av
dessa frågor emellertid regeringen för länsstyrelsensstannar att
möjlighet medge undantag från upplysningsplikten bör behållas, iatt
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fall till dess frågan utvidga tillämpningsområdetvart att förattom
hemlig kameraövervakning har prövats.

Buggningsutredningens överväganden innebär såvitt hemligavser-
kameraövervakning tillämpningsområdet för tvångsmedletatt ut--
vidgas. Enligt utredningens förslag skall hemlig kameraövervakning
kunna användas dels vid utredning brott har minimistraffettav som
på fängelse i år, dels i vissa fall där det inte går peka vissett att ut en

skäligen misstänkt för brottet. Detta utvidgade till-person som
lärnpningsområde tillgodoser enligt utredningens uppfattning i stort sett
det behov regeringen redovisat i den nämnda propositionen. Detsom
sagda gäller dock endast under förutsättning syftet utredaäratt att
brott. Om syftet med dold övervakning endast brottsföre-ären
byggande eller den dolda övervakningen sker endast hänsyn tillom av

ordningallmän och säkerhet kan rättegångsbalkens regler om
tvångsmedel, hemlig kameraövervakning, inte tillämpas.t.ex. Anser
statsmakterna det finns behov kunna använda hemligatt ett attav
kameraövervakning enbart i dessa syften måste välja särregle-man en
ring det slag föreslås i den berörda propositionen. Det kanav som
dock, utredningen, ifrågasättas det verkligen finns någotmenar om
praktiskt behov behålla länsstyrelsens möjlighet medgeatt attav
undantag från upplysningsplikten. Enligt vad Utredningen om
användningen övervakningskameror inhämtade har sådant undantagav
medgetts i sju fall under åren 1990-1995 se betänkandet Kamera-
övervakning SOU 1996:88 148 ff.. Med det utvidgade tillämp-s.
ningsområde för hemlig kameraövervakning Buggningsut-som

föreslårredningen kan antalet fall där det kan blianta attnu man
aktuellt för länsstyrelsen medge undantag från upplysningspliktenatt
kommer bli mindre.änatt

Hemlig teleövervakning förfluten tidsom avser

Uppgifter innehållet i telemeddelande, dvs.än teleöver-annat ettom
vakningsuppgifter, förfluten tid kan enligt gällande irättsom avser
praktiken inhämtas endast med stöd telelagen. tillI vadmotsatsav

gäller enligt rättegångsbalken för hemlig teleövervakning krävssom
enligt telelagen inte någon viss kan pekas misstänktatt utperson som
för brottet. När utredningen föreslår telelagens och sekretessla-attnu

regler i detta avseende skall upphävas och ersättasgens av en
reglering innebär hemlig teleövervakning skall få ävenattsom avse
uppgifter för förfluten tid, bör det finns anledningövervägas attom
i något hänseende frånundantag det krav brottsmisstankegöra som

ställs för hemlig teleövervakning förfluten tidattannars upp som avser
fåskall användas.



illämpningsområdet396 T SOU 1998:46

Vid den enkätundersökning utredningen har genomfört sesom
ansågavsnitt 7.3.2 samtliga myndigheter med undantag detett att- -

inte bör ställas krav på skälig misstanke viss förmotupp attperson
de brottsutredande myndigheterna skall få hämta in teleövervaknings-
uppgifter förfluten tid. I avsnittet har länmats lång radsom avser en
exempel på fall väl illustrerar krav på brottsmisstanke iatt ettsom
vissa fall skulle till nackdel för brottsutredningen.vara

Enligt utredningens uppfattning finns det vissa situationer där det
inte bör ställas något krav på brottsmisstanke vissmotupp en person
för hemlig teleövervakning telemeddelanden har be-att som avser som

för förflutenfordrats, dvs. tid, fåskall användas. Det sigrör t.ex. om
fall där någon har maskerad gärningsman i samband medsett att en

bankrån har ringt mobiltelefonsamtal eller målsägandenärett ett en
han omedelbart före misshandel har hörtattuppger en grov en

mobiltelefonsignal. Ett exempel har det i vissanämnts ärannat attsom
fall kan mycket värdefullt hämta in uppgifter rörattvara som
målsägandens teleadress. Att generellt bort kravet på brotts-rent ta
misstanke i dessa fall kan däremot inte komma i fråga. I så fall skulle

i princip tillbaka i de bl.a. JO kritiserade bestämmelsernaman vara av
och sekretesslageni telelagen se avsnitt 10.4.2, där det inte finns

några begränsningar det gäller den personkrets kan blinär som
för åtgärden.föremål Liksom vid hemlig kameraövervakning bör av-

saknaden krav brottsmisstanke kompenseras det vidattav genom
sidan kravet på "synnerlig vikt för utredningen" bör ställas ettav upp

på det särskild anledningkrav kan förväntas åtgärden lederatt attav
klaras återkommertill brottet Utredningen i avsnitt 11.5 tillatt upp.

förutsättningarytterligare börde ställas för hemligattsom upp
teleövervakning, förfluten tid, skall få användas dettrots attsom avser

peka vissinte går skäligen misstänkt för brottet.att ut en person som
valda lösningen bör med hänsyn tillDen de begränsningar som-

föreslås kunna godtas från integritetssynpunkt.-

tekniskAnnan avlyssning

Även vid teknisk finnsavlyssning det vissa situationer där detannan
ställas något krav brottsmisstankeinte bör vissmotupp en person

tvångsmedletför skall få användas. Det sig fall där hotröratt ettom
brottslig gärning framförs telefon eller i telemed-ett annatperom

okänd gärningsman. kravdelande Ett brottsmisstanke motav en en
skulle i dessa fall innebäraviss tvångsmedlet inte skulleattperson

användas vilket, enligt vadkunna har utredningen, skullesagtssom
till nackdel för brottsutredningen. Liksom vid övriga fall därstorvara

avkall på kravet på brottsmisstanke viss börgör motman en person
det vid sidan kravet på synnerlig vikt för ställasutredningenav upp- -
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på det särskild anledningkrav kan förväntas åtgärdenattett attav
till brottet klaras Vidleder övriga fall där tekniskatt upp. annan

avlyssning kan komma användas torde det saknas behov göraatt attav
frånundantag huvudregeln krav på brottsmisstanke vissmotom

person.

Andra begränsningar11.5

Utredningsläget11.5.1

gällande ordningEnligt krävs för hemlig teleavlyssning, hemligatt
teleövervakning och hemlig kameraövervakning fåskall användas att
åtgärden synnerlig vikt för utredningen. Rekvisitet,är av som

kvalitetskrav beträffande upplysningar tvångs-inrymmer deett som
medlet kan har berörts i 1988/892124 vissanärmarege, prop. om
tvångsmedelsfrågor f.44 och i 1995/96:85 hemligs. omprop.
kameraövervakning f förarbetsuttalandenas. 29 De nämnda harnu
återgetts i avsnitten 2.5.2 och 2.7.2.

utredningens uppfattning synnerlig vikt förEnligt bör rekvisitet
dessutom gälla vid användning ochutredningen buggning annanav

teknisk avlyssning. nämnda förarbetsuttalandena bör i alltDe
kunna vägledande för hur synnerlig vikt förväsentligt uttrycketvara

utredningen bör uppfattas vid prövning ärenden buggning ochav om
teknisk avlyssning.annan

Vidare talar övervägande skäl talar för rekvisitet bör gälla ävenatt
förfluten tid.vid hemlig teleövervakning Detta över-som avser

också med den uppfattning de flesta myndig-ensstämmer avsom
redovisade i tidigare berörda enkätundersökningenden seheterna

avsnitt 7.3.2.

Begränsning till viss respektive viss teleadress11.5.2 plats

hemlig teleöver-gällande får hemlig teleavlyssning ochEnligt rätt
kanendast teleadress innehas ellervakning antasannarsavse en som

skäligenanvändas misstänkte, dvs. dendenkomma äratt somav av
det gällerför brottet kap. 20 § rättegångsbalken. Närmisstänkt 27

för förfluten tid, kan inhämtas medteleövervakningsuppgifter som
begräns-och sekretesslagen, finns dock inga sådanastöd telelagenav

sådan platsVidare får hemlig kameraövervakning endastningar. avse
uppehålla sig 3 § andramisstänkte kan kommadär den antas att

kameraövervakning.hemligstycket lagen om
överväganden detföljande redovisar utredningen sinadet närI

beträffande platserbegränsningar lämpligen bör gälladegäller som
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och teleadresser vid buggning, hemlig teleavlyssning, hemlig teleöver-
vakning, hemlig kameraövervakning och teknisk avlyssning. Avannan
huvudsakligen praktiska skäl redovisas först vad bör gälla vidsom
hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kamera-
övervakning och först därefter vad bör gälla beträffande desom nya
tvängsmedlen buggning och teknisk avlyssning.annan

Hemlig teleavlyssning

Som inledningsvis nämndes får hemlig teleavlyssning enligt gällande
endasträtt teleadress innehas eller kanavse en som antasannars

komma användas den misstänkte.att Avlyssning kan såledesav -förutom den misstänktes teleadress ske teleadressav t.ex.egen av en-
innehas den misstänktes sambo, teleadress på densom miss-av en

tänktes arbetsplats eller teleadress avseende allmänhetenen en av
använd telefonautomat dit den misstänkte regelbundet går för ringa.att
En teleadress den misstänkte inte innehar eller kan kommasom antas

använda han kan förväntasatt ringa till får däremot intemen som
avlyssnas.

I 1989 års lagstiftningsärende väcktes frågan utvidgaattom
möjligheterna till hemlig teleavlyssning till omfatta också telefonatt
till vilken den misstänkte kan förväntas ringa se 1988/89: 124prop.

f..45 Departementschefen uttalade därvid det enligt henness. att
mening uppenbart sådan utvidgning skulleatt till fördelvar en vara

Äutredningsmässigt i vissa situationer. andra sidan, menade departe-
mentschefen, skulle risken för för brottsutredningen heltatt ovid-
kommande för avlyssningutsätts öka med sådanavsevärtpersoner en
ordning. Departementschefen anslöt sig därför till meningsamma som
de flesta remissinstanser hade uttalat och ville inte förorda någon
ändring denna punkt. Det kan vidare dennämnas parlamentaris-att
ka kommissionen med anledningen mordet på Olof Palme SOUav
1988:18 128 tidigare hade uttalat den kände tveksamhets. att stor
inför tanken det möjligtgöra avlyssnaatt telefon till vilkenatt en en
misstänkt kan förväntas ringa, eftersom det skulle innebäraperson en

principiell konstruktion med allvarliga integritetsaspekter.ny
Därefter har frågan avlyssna teleadress den miss-attom en som

tänkte kan förväntas ringa till berörts i olika sammanhang, bl.a. av
JO. JOzsAv ämbetsberättelse 1991/92 25 ff. framgår domstolatts. en
hade beviljat tillstånd avlyssna samtal beträffande telefon,att en en av
allmänheten disponerad telefonautomat, till vilken den misstänkte
kunde ringa. I ärendet visste spaningspersonalenantas inte denvar
misstänkte, häktad i sin frånvaro, befann sig. Man hadesom var
däremot informationer han brukade ringa till den aktuellaattom
telefonautomaten. Vid i förväg bestämda tidpunkter brukade den
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misstänktes hustru eller väl kända narkotikahandlare uppenbara sig
kontinuerlig avlyssning telefonautomatenNågon det dockdär. av var

avlyssning skedde misstänktesfråga endast deninte närutanom
kända "kunder" till honom telefonen.eller använde I sitt besluthustru

JO beslutet telefonavlyssning tillkommit ikonstaterade stridatt om
gällande lag och det innebar grundläggandemed regelatt att en om

förutsättningarna för användning tvångsmedlet hade åsidosatts. Iav
ämbetsberättelse 1994/95 34 ff. berördes indirekt fråganJO:s s. om

teleadress den misstänkte kan förväntas ringa till.avlyssnaatt en som
ärendet rörde det sig hemlig teleavlyssning för efterspaningdetI om

i sin frånvaro anhållen och häktad gärningsman.en senareav
efter gärningsmannen, misstänkt för försök tillspaningarna som var

två polismän, föranledde mycket omfattande polisinsats.mord på en
förekomspaningarna bl.a. hemlig teleavlyssning avseendeUnder ett

olikatelefonapparater på antal i landet. I sitt besluttiotal ett orter
frågan hemligauppehöll JO sig inledningsvis vid den teleav-om

förkunde "synnerlig vikt utredningen".lyssningen anses vara av
syftet med hemlig teleav-JO det omedelbara beslutetEnligt omvar

möjligt verkställa anhållande-bidra till detlyssning göraatt att att ett
väsentligen varit föranlett fårespektive häktningsbeslut attett som av

lagföring straffverkställighet anledning detstånd och medtill aven
förutsättningar för hålla förhör medbegångna brottet. Att skapa att

uppenbarligen endast indirekt syftemisstänkte menade JO,den var, ett
inte hade förefterspaningarna. JO menade dock han grundmed att att

rekvisitet synnerlig vikt för utredningentillämpningenhävda att av
felaktig på sådant den kunde föranleda kritik frånskulle sätt attvara

övergick därefter till åtgärden varitsida. JOhans prövaatt om av
misstänkte.synnerlig vikt för eftersökandet den Därvid uttalade JOav

f..följande s. 42bl.a.

omständigheten institutet hemlig teleavlyssningDen rättssä-att av
utformats sådant avlyssningen fårkerhetsskäl har sätt att avse

anläggningar den misstänkte kan komma lämnabara antas attsom
från innebär sannolikt generellt ickemeddelande settett en

vidoväsentlig begränsning tvångsmedlets användbarhet spa-av
befinner flykt polisen,efter sig på undanningarna en person som

telefonapparaterdet troligen i fråga antal deeftersom ettom av
teleanläggningar denne har något slags anknytningeller andra som

finns anledning förmoda han kommer ringa tilltill större att att att
anläggningen han kommer ringa från den.än att att

nämnda begränsningen tillämpningsområdet för hemligDen nu av
teleavlyssning får också konsekvenser i hänseende.ett annat

misstänkteEftersom den inte kan befinna sig flera ställen
börsamtidigt, det normalt inte förekomma samtidigtatt man
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avlyssnar telefonapparater eller andra teleanläggningar i vitt skilda
delar landet. När teleavlyssningsinstitutet används i utrednings-av
syfte på vanligt kansätt sarmolikt, även den misstänkte oftaman om
och snabbt förflyttar sig mellan olika platser, regel skaffa sigsom
information hans uppehållsort spaning eller på vis.om genom annat
Otillbörliga integritetsintrång kan då undvikas beslutenattgenom

hemlig teleavlyssning villkoras sådant sätt endast någonom att
eller några få avlyssnas samtidigt beroendeapparater på vilken
kunskap har den misstänktes vistelseort.man om

När i detta fall använder tvångsmedlet för efterspanaman som att
håller sig undan polisen kan det emellertiden person tänkassom

inträffa huvudöver inte haratt några indikationertaget påman var
han befinner sig och till följd härav sannolikheten för han skallatt
komma använda telefonapparat elleratt teleanläggning ien annan

viss del landet varken ellerär mindrestörre sannolikhetenänen av
för han skall använda sådanatt anläggning på helten en annan
plats.

Om intar den ståndpunkten hemlig teleavlyssning fårattman
användas också i efterspaningssyfte, får enligt min meningman
godta det i situation beskrivetatt slag företas samtidigen av nu
avlyssning alla de anläggningar kan ha anknytningav som anses en
till den misstänkte det slag och den styrka rättegångsbalkenav som
kräver. Det emellertidär tydligt sådan tillämpningatt en av
teleavlyssningsinstitutet ägnad medföraär särskilt risker föratt stora
intrång i utomstående integritet.personers

Avslutningsvis fann JO han inte hade underlag för påståatt att att
rättegångsbalkens krav på anknytning mellan den misstänkte och de
avlyssnade telefonapparaterna inte skulle ha varit uppfyllt i något
särskilt fall och han fann inte heller anledning i någotatt annat
hänseende uttala sig angående omfattningen teleavlyssningen i detav
aktuella fallet. Han erinrade dock institutet hemlig teleav-attom
lyssning till följd sin synnerligen integritetskränkande karaktärav
alltid skall användas med restriktivitet.stor

framgåttSom de båda JO-besluten finns det situationer där detav
skulle ha varit värdefullt det möjligt avlyssna teleadressattom var en

den misstänkte kunde ringa till. Vid de diskussionerantassom som
utredningen har haft med företrädare för vissa brottsutredande
myndigheter har några myndigheterna påtalat behovet sådanav av en
utvidgning teleavlyssningsinstitutet se avsnitt 7.2. En myndighetav

det inte sig särskiltrör många fallatt det likväl äruppgav attom men
angeläget möjligheten finns. Som exempel på behovetatt nämndes
bl.a. uppmärksammat mord i centrala Stockholmett där polisen snabbt
kunde identifiera gärningsmännen, fri fot. Eftersomen av som var
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denne gift och hade barn det troligtär han vid något tillfälleattvar
ringaskulle till sin familj. Det hade då varit värdefullt kunnaatt av-

lyssna hustruns teleadress. Ett exempel närrmdes ärannat ettsom
narkotikaärende där misstänkt föra in partiatt etten person avser

tillnarkotika Sverige. I ärendet kommer det till polisens kännedom att
misstänkteden kontakt med vissämnar innan hanta en person

återvänder till Sverige. Denne behöver inte nödvändigtvisperson vara
medgärningsman det kan sigäven familjemedlemmar,rörautanen om

med vilka gärningsmannen hållavill kontakt under sin utlandsvistelse.
Enligt gällande det inte möjligt avlyssnarätt är dessaatt personers
teleadress. Det hade dock, menade myndigheten, varit värdefullt om

kunde ske.så
de länderAv på områdeträttssystem utredningen har studeratvars

se avsnitt 5, det endast Finlandnärmare är och Norge harsom en
motsvarande begränsning vilka teleadresser får avlyssnas. I deav som
övriga länderna det tillåtet avlyssnaär teleadress till vilkenävenatt en

misstänkteden kan ringa. Som framgått avsnitt 5.3.3 föreslåsantas av
emellertid i norskt utredningsbetänkande telefonkontrollen,ett att om

finnsdet särskilda skäl, skall få telefon denävenavse en som
kanmisstänkte ringa till. I betänkandet s. 98 f. motiverasantas

denna utvidgning dels med den skulle kunna mycket be-att vara
tydelsefull för brottsutredningen, i de fall misstänkt dagligent.ex en

tillringer och talar han delsvän med hänsyn tillär,en om var
rättslikheten mellan olika länder. betänkandetI hänvisas därvid till att

nuvarande begränsningenden såvitt visste bara förekom i Sverigeman
och Norge.

Enligt utredningens uppfattning torde det bakgrund detmot av som
har redovisats knappast råda något tvivel det i vissa fallattnu om

skulle värde för brottsutredningen det möjligtstort attvara av om var
få tillstånd till hemlig teleavlyssning telefon den misstänkteav en som

Äveneller förväntaskan ringa till. det förhållandet det iantas att en
rad jämförbara europeiska länder saknas begränsning motsvarandeen

gällerden enligt svensk kan tala för reglerna bör ändras.rätt attsom
Frågan emellertid sådan utvidgning kan godtas frånär om en
integritetssynpunkt.

går inte kommaDet ifrån beslut hemlig teleavlyssningatt att ett om
drabbakommer för utredningen helt ovidkommandeävenatt personer.

Enligt gällande det tillåtet avlyssna denrätt misstänktesär t.ex. att
sambos teleadress eller teleadress på den misstänktes arbetsplats,en
allt under förutsättning den misstänkte kan kommaatt antas att

den. sådanaanvända I avlyssningsärenden kan det i rättanta attman
utsträckning fråga avlyssning oskyldigaär tele-stor om av personers

fonsamtal. kan,Det utredningen, ifrågasättas det frånsettmenar om
integritetssynpunkt oskyldig avlyssnasär påvärre när en person en



402 Tzllc‘1mpningsomrddet SOU 1998:46

teleadress dit den misstänkte kan ringa avlyssningenän skernärantas
teleadress den misstänkte kan använda. Rentantasen som

principiellt torde det knappast någon skillnad.vara
naturligtvisDet angeläget iär så utsträckningatt storman som

möjligt begränsar riskerna för tredje för integritetskrän-utsättsatt man
kande tvångsmedel. Med utvidgning teleavlyssningsinstitutet tillen av

teleadress till vilken den misstänkte kanatt ellerantasavse en
förväntas ringa, finns det visserligen viss ökad risk för föratten
brottsutredningen ovidkommande för avlyssning.utsättspersoner
Denna risk emellertid inte så betydandeär hänsynen till enskildasatt
personliga integritet bör få hindra sådan utvidgning. Utredningenen
har därvid tagit fasta på den utvidgade avlyssningsmöjligheten kanatt

komma ianvändas mycket begränsat fall,antal huvud-antas att ett
sakligen i situationer där polisen i utredning huvud inteöver tageten

den misstänkte befinner sig. I sådan utredning kan resultatetvet var en
i praktiken bli färre oskyldiga för avlyssningutsättsatt änpersoner

gällandeenligt eftersom det kanskerätt, möjligt begränsaär att
avlyssningsbeslutet till endast teleadress, denatt t.ex.avse en
teleadress tillhör den misstänktes familj, i stället för flertalettsom
teleadresser olika platser i landet, teleadresser den misstänktesom
kan komma använda han har förhållandevisantas att men som en svag
anknytning till jfr den situation förelåg i det redovisade JO-som nyss
beslutet, ämbetsberättelsen 1994/95. Utredningen föreslår således att

beslut hemlig teleavlyssning skall få teleadress tillävenett om avse en
vilken den misstänkte kan ringa.antas

Utredningen har diskuterat det bör ställas andra krav förom upp
få avlyssna teleadress till vilken den misstänkte kan ringa. Manatt en

kan tänka sig sådan teleadress skall få avlyssnas vid färret.ex. att en
brott gäller vid hemlig teleavlyssningän eller det förattsom annars

sådan avlyssning ställs kvalificerande rekvisit jfr det norskaetten upp
utredningsförslaget, innebärande teleadressen får avlyssnast.ex. att
endast det finns särskilda skäl. En möjlighet ställaär attom annan upp

beviskrav "kan antas" för teleadressensträngare än skall fåett att
avlyssnas.

Utredningen emellertid det mindre lämpligt, bl.a.ärattanser av
praktiska skäl, sådan åtskillnad det gäller tillämp-göra näratt en
ningsområdet för hemlig teleavlyssning. Med tillämpningen noggrann

proportionalitetsprincipen och kravet på åtgärden skallattav vara av
synnerlig vikt för utredningen bör utredningen, kunna nåman, menar

resultat godtagbart såväl effektivitets- integritetssyn-ärett som ur som
punkt.

Sammanfattningsvis innebär alltså utredningens förslag tillämp-att
ningsområdet för hemlig teleavlyssning utvidgas till ävenatt avse en
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teleadress den misstänkte kan ringa till eller påantas sättsom annat
söka kontakt med.

Hemlig teleövervakning

Liksom i fråga hemlig teleavlyssning får hemlig teleövervakningom
enligt gällande endast teleadressrätt innehas elleravse en som annars
kan komma användas den misstänkte.antas att av

Vad i det föregående har behovet vid hemligsagts attsom om av
teleavlyssning få avlyssna teleadressäven till vilken den misstänkteen
kan ringa och de integritetsaspekter därvid blir aktuella,antas harsom
i allt väsentligt giltighet vid hemlig teleövervakning.även Det saknas
därför, utredningen, anledning vid hemlig teleövervakningattmenar

bedömning vid dengöra avvägning måste mellangörasen annan som
intresset effektivitet i brottsbekämpningen och integritetsintressetav

den utredningen har gjort detän gäller hemlig teleavlyssning.när Ut-
redningen föreslår således hemlig teleövervakning skall fåatt avse

teleadress den misstänkte kan kommaäven ringa tillantas atten som
eller söka kontakt med.sättannat

detNär gäller hemlig teleövervakning förfluten tid börsom avser
däremot övervakningen få endast teleadress den miss-avse en som
tänkte innehar eller kan ha Från denna huvudregelanvänt. börantas

emellertiddet några undantag, eftersomgöras det fims riskannars en
för avsaknaden de bestämmelser i telelagen och sekretesslagenatt av -

enligt gällande möjligheträtt hämta in teleöver-generös attsom ger en
vakningsuppgifter och utredningen föreslår skall upphävas sesom
avsnitt 10.4.2 kan få allvarliga konsekvenser för det polisiära-
arbetet.

Utredningen har i det föregående föreslagit hemlig teleöver-att
vakning förfluten tid i vissa fall skall få användas trots attsom avser

inte gårdet peka viss skäligen misstänkt föratt ut en person som
brottet. Tillämpningsområdet för sådan undantagsregel bör emeller-en
tid villkoret särskildutöver anledning kan förvänta sigatt attman av-
brottet klaras åtgärden begränsas förhållandevis snävt,upp genom -
eftersom i fall hanmar i reglering enligtannatman samma som
gällande finns i telelagen och sekretesslagen,rätt dvs. uppgifter kanatt
hämtas in i princip alla berörs brottsutredning,om som av en en
målsägande eller vittne lika väl misstänkt.ett som en

Enligt utredningens uppfattning finns det två olika situationer där
effektivitetssynpunktdet framstår angeläget och integritets-ur som ur

synpunkt godtagbart det undantag från kravetgörs påatt attsom
fåråtgärden endast teleadress innehas eller kan haantasavse en som

den misstänkte.använts av



404 Tillämpningsomrâdet SOU 1998:46

förstaDen situationen det i brottsutredningär när saknasen en
misstänktskäligen det finns uppgifter någon harattperson men om

ringt eller blivit uppringd i området kring brottsplats. Det sagdaen
torde i princip gälla enbart vid mobiltelefonsamtal. I samtligastort sett
brottsutredande myndigheter utredningen har varit i kontakt medsom
har det finns behov undantagsregel iansett att ett stort av en en
situation den nämnda och myndigheterna har lämnat flertalettsom
praktiska exempel på behovet se avsnitt 7.3.2, 11.4.2 författ-samt
ningskommentaren till kap.27 10 och ll rättegångsbalken. Etta
exempel därvid har vittne i sambandnämnts är medatt ettsom ett
bankrån har maskerad gärningsman ringa mobiltelefonsa-sett etten

Myndigheternamtal. har därvid framhållit teleövervaknings-att
uppgifter, enligt gällande kan inhämtas med stöd telelagen,rättsom av

sådant falli kan de enda konkreta uppgifter utrednings-ett vara som
personalen har gå efter då de söker tänkbar gärningsman. Enatt en
begränsning dock bör gälla beträffande sådan inhärntning ärsom en

teleövervakningsuppgiftema får endast de teleadresseratt avse som
i anslutning till den plats där brottetanvänts har begåtts. Vad det i

praktiken kommer handla uppgifter hämtas in frånär denatt attom
eller basstationerde vid tidpunkten för brottet kan haantassom - -

sådantberörts mobiltelefonsamtal.ettav
andra situationen därDen undantag bör från kravet pågöras att

åtgärden får endast teleadress innehas eller kan haantasavse en som
den misstänkte, vissa fall där målsägandensanvänts teleadressärav

kan uppgifter leder till brott klaras flestaDeatt ettge som upp. av
myndigheterna har framhållit det vid bl.a. mordutredningar där detatt

misstankesaknas viss kan avgörande betydelse förmot person vara av
utredningen får reda på offret talat med i telefon denatt man vem

tiden före brottet för därigenom kunnanärmaste identifieraatt
gärningsmän.tänkbara Myndigheterna har påtalat krav på skäligatt ett

misstanke viss i dessa fall i praktiken skulle kunna förstöramot person
möjligheterna utreda brottet. polismyndighetEn nämnde sådanaatt att
fall förekommit vid tillfällen under månaders tid.tre sex

förutsättning för åtgärdenEn bör dock målsäganden harattvara
lämnat sitt samtycke till åtgärden. Utredningen nämligen detattmenar

integritetssynpunkt skulle leda alltför långt införa regelattur en som
innebär de brottsutredande myndigheterna målsägandens viljaatt mot
kan hämta in uppgifter hans teleadress.rör För åtgärden skallattsom

till praktisk i det polisiära arbetet bör emellertid uppgifternanyttavara
få inhämtas i de fall målsägandensäven samtycke inte kan inhämtas,

på grund målsäganden har avlidit brottet. Andrat.ex. attav genom
exempel där målsäganden medvetslösär eller försvunnen.är Enligt
utredningens uppfattning får det ligga i sakens natur attanses
målsäganden vill brottet honom utreds och beivras.att mot
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reglering den föreslås frågaliknande i måls-En som som nu om
teleadress finns i Finland.ägandens

föreslårSammanfattningsvis utredningen hemlig teleövervakningatt
teleadress innehas misstänkte ellerendast får denavse en som av som

eller komma använda ellermisstänkte kan ha sökaden använtantas att
det gäller hemlig teleövervakningkontakt med. När som avser

fall där det inte går peka någon skäligenförfluten tid och att ut som
innebär utredningens förslag sådanmisstänkt för brottet över-att

i anslutningfår endast teleadress till denvakning använtssomavse en
begåtts eller teleadress innehas eller kandär brottet harplats en som

målsägande, under förutsättning målsägan-ha använts attantas enav
eller sådant samtycke inte har kunnatsamtyckt till åtgärdenden har

i det föregående,gäller, har utvecklats detinhämtas. Dessutom som
särskilda omständigheter talar för brottetvillkoretallmänna attatt

åtgärden.klaras upp genom

kameraövervakningHemlig

får hemlig kameraövervakning endastEnligt gällande rätt avse en
misstänkte kan komma uppehålla sig.där densådan plats antas att

i det föregående avsnitt 11.4.2 harutredningen seEftersom
kameraövervakning i till vad gällerhemligföreslagit motsatsatt som-

inte finns någonskall få användas deti vissa falli dag trots att som-
bör i situationer platsmisstänkt för brottet, dessaskäligen ävenär en

övervakas medkomma uppehålla sigmisstänkt kandär attantasen
bli aktuellttidigare har berörts kan dettvångsmedlet. Somhjälp attav

eller platsen förnarkotikaparti finnsden plats därövervaka ettt.ex.
s.k. tjuvgömma.en

i övrigt föreslåmening saknas det anledningutredningensEnligt att
beträffande de platserde regler gällerförändringnågon somsomav

enligt gällandekameraövervakning. Liksomhemligövervakas medfår
kopplingfortsättningsvis det finnskrävasdet alltsåbör ävenrätt att en

den platseller misstänkt ochmisstänktemellan den som manen --
Vidare bör gälla1995/96:85 31.vill övervaka se atts.prop.

dock, liksom i dag,övervakas. Därvid börskall kunnasamtliga platser
hem för därin i någonsförbjudetgälla det trängaär attatt t.ex.att

reellt behovövervakningskamera. Någothemligmontera av enen
Endast deheller.avseende finns knappastförändring i detta en av

förändring på den härhar efterlystmyndigheternabrottsutredande en
och frid innebärbrottsbalken friheti 4 kap.Reglernapunkten. om

det gäller devissa begränsningari fortsättningensåledes näräven
ellersådanasakövervakas. Enkan ärplatser utrymmenattannansom

något ställe.kameran placerasövervakas så längekanplatser annat
upplåta sinfrivilligtoförhindradprivatpersonVidare är attt.ex. en
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bostad eller trädgård för polisen där skall kunnaatt hemligmontera en
övervakningskamera och övervaka någon se 1995/96:85annan prop.

31. Avslutningsvis kan detnämnas naturligtvis inte tillåtetatts. är att
placera hemlig övervakningskameraut i samband meden att man
inom för tvångsmedelett intrångannat igör skyddaderamen

Ett sådant förfarande skulleutrymmen. strida den ändamålsprincipmot
gäller vid all användning tvångsmedel.som av

Sammanfattningsvis föreslår utredningen hemlig kameraövervak-att
ning skall få endast sådan plats där den misstänkte eller vid fallavse -
där det saknas skäligen misstänkt där det särskilden person men av
anledning kan förväntas åtgärden leder till brottet klarasatt att upp -

misstänkt kan komma uppehålla sig.antas atten

Buggning

Liksom vid hemlig kameraövervakning bör beslut buggningett om
viss plats och inte viss Skälen för det har såvittavse en en person.

gäller kameraövervakningen redovisats utförligt i l995/96:85prop.
hemlig kameraövervakning s. 30 f. och hänger bl.a.om samman

med det i fall inte skulle möjligtatt tillämpaannat attvara propor-
tionalitetsprincipen, eftersom det inte på förhand skulle känt påvara
vilka platser den misstänkte ämnade föra sina samtal. Den hadesom

fatta beslutet skulle inte buggningenatt skulle kommaveta om att avse
Ävenbostad eller plats i det fria. andra praktiskaute skälen en rent

talar knyta övervakningen till vissmot att När det sedanen person.
gäller den grad anknytning måste föreligga mellan denav som
misstänkte och den plats får buggas, bör gälla motsvarande kravsom

vid hemlig kameraövervakning, nämligen det i fall måstesom att vart
kunna den misstänkte så småningom besökerantas att den plats som
skall buggas jfr uttalanden i l995/96:85 31 och 39. Det börprop. s.
dock framhållas det troligt buggning,är påatt vidatt sätt änett annat
hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning, kommer att
användas för avlyssna enstaka kändamöten,att förhand.ärsom

därmedDet troligt det i mångaär fall där buggning kan kommaatt att
användas finns betydligt starkare anknytning mellan den misstänkteen
och den plats skall buggas. Det sagda hänger även medsom samman

buggning mycketär resurskrävande tvångsmedel.att ett Enligt vad
sades utredningen från dansk polis det vid buggningär oftast intesom

tillräckligt samtalen på band för sedan lyssnaatt ta dem vidattupp av
tillfälle. Vid buggning krävs, menadeett praktisktsenare tagetman,

alltid direktavlyssning.en
frågaNästa blir samtliga platser skall kunna övervakas ellerom om

dessa bör begränsas på något En fråga därvidsätt. blir aktuell årsom
polisen begränsningarna i kap.4 brottsbalken-trots brottom motom
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frihet och frid bör bereda sig tillträderätt till bostäder, andraattges-
liknandelokaler och Det kan i detta sammanhang finnasutrymmen.

anledning återigen kort redovisa vad i detta hänseende gälleratt som
utländski och de synpunkter myndigheternarätt där framförtharsom

till utredningen. För redovisning hänvisas till avsnitten noggrannare

Enligt dansk finns inga begränsningar i frågarätt de platserom som
får buggas och i praktiken buggas inte bara platser i det friaute utan

bostäder, hotellrum beslutEtt buggningäven innebär vidarem.m. om
polisen det finns särskilt lagstöd för det haratt utan att rätt att- -

skaffa sig tillgång till den lokal skall avlyssnas, det ärsom om en
förutsättning för avlyssningen skall kunna genomföras. I Finlandatt
får buggning riktas den misstänkte endast han befinner sig pånärmot

plats tillgänglig för allmänheten, fortskaffningsmedelär i ettsomen
på sådan plats eller i hotellrum eller något sådant Enett annaten rum.
konsekvens dessa begränsningar har emellertid, enligt vadav som

på finskasades det justitieministeriet och finsk polis, inneburit attav
ibuggning Finland inte fått någon praktisk betydelse. Denstörre

polisen framhöllfinska det finns behov kunna buggaatt ävenattav
bostäder. Avlyssningsutrustningen får vidare inte placeras i det rum

misstänktedär den vistas eller i fordon han använder.ett som
Utrustningen får i stället, i de fall hotellrum skall avlyssnas,t.ex. ett
placeras i intill eller i lägenhet på andra sidan Enligtett gatan.rum en
finsk polis innebär dessa begränsningar det fungerarinteatt rent
tekniskt avlyssna hotellrum, eftersom ljudkvaliteten blir alltföratt ett
dålig. Enligt idet avsnitt 5.3.3 redovisade norska utredningsförslaget
skall buggning få användas på alla platser, dock med differentieratett
tillämpningsområde beroende på det fråga allmän plats ellerärom om
privat plats. Förslaget innebär vidare det skall det tillåtetatt attvara

intrång på privat egendom för placera avlyssningsut-göra att ut
Storbritannien finnsrustningen. I inga uttryckliga lagregler tarsom

på användningen buggning.sikte Däremot finns lagstiftningdetav
innebär polisen måste ha tillstånd för få intrång pågöraatt attsom

privat egendom. brittiska säkerhetstjänstenDen framhöll vid ut-
redningens besök de allra flesta operationer innebär det måsteatt att

intrång på egendom. TysklandI det f.n. inte tillåtet buggagöras är att
bostäder. tyska BundeskriminalarntDen påpekade för utredningen att

förhållandet i praktiken medförtdet många förundersökningar haratt
februarimisslyckats. I 1998 har dock fattats beslut den grund-om

lagsändring behövs för bostäder skall kunna avlyssnas.ävenattsom
Några ändringar i Strafprozessordnung har däremot inteännu genom-
förts. Med stöd den lag bl.a. akustisk personövervakningav om som
antagits det österrikiska parlamentet, inte iännu trättav men som
kraft, kommer buggning få användas på samtliga platser någonatt utan
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begränsning och tillstånd buggning kommerett det äratt,om om
oundgängligen nödvändigt, få förenas med intrångrätt igöraatten

Österrikiskbostäder. polis framhöll för utredningen det i praktikenatt
inte möjligt avlyssnaär utifrån med hjälp riktadeatt ett rum av
mikrofoner eller laser det för få bra ljudkvalitetutan att att ären- -
nödvändigt placera mikrofonen inne i det aktuellaatt rummet.

Vid de överläggningar utredningen har haft med antalsom ett
brottsutredande myndigheter se avsnitt 7 har flertalet myndigheter
redovisat uppfattning innebär buggning bör få användas påatten som
samtliga tänkbara platser och beslut buggning bör kunnaatt ett om
förenas med för polisenrätt intrång pågöra egendomatten som

skyddad intrång.är motannars
detAv redovisade framgår det från effektivitetssynpunktattnu

skulle innebära allvarliga nackdelar användningen buggning be-om av
gränsades till platser dit allmänheten har tillträde. Det rimligtt.ex. är

vilket har bekräftats del håll utomlands, de kriminellaatt tro, atten
i så fall skulle förlägga de diskussioner brott till platsersom avser som
inte får buggas. Det därför nödvändigt,är utredningen, attmenar
tillåta buggning på samtliga platser, således i bostäderäven och på
andra platser kan särskilt integritetskänsliga. Detantas ärsom vara

utredningenvad föreslår. Det har vidare klart framkommit att
buggning åtgärden skall meningsfull ofta förutsätterom attvara av-- -
lyssningsutrustningen placeras på platsen, i fall blir nämligenannat
ljudkvaliteten alltför dålig. Utredningen föreslår därför regelen som
innebär beslut buggning får innefatta placeraatt ett rätt attom en
avlyssningsutrustningen i och återta det från utrymme som annars
skyddas intrång. börDet därvid framhållas beslutmot att ett om
buggning inte alltid bör innefatta sådan Det blir beroenderätt.en av
omständigheterna i det enskilda fallet. Den omständigheten detatt
måste intrång i egendomgöras skyddas intrång förmot attsom annars
genomföra avlyssning bör givetvis särskilt vidväga dentungten
proportionalitetsbedömning skall i ärendet.görassom

Den omständigheten buggning endast får användas för utredningatt
mycket brott, åtgärden får användas endast någonatt när ärav grova

skäligen misstänkt för brottet, åtgärden måste synnerligatt vara av
vikt för utredningen bl.a. proportionalitetsprincipen skallsamt att
tillämpas beslutet åtgärdennär skall fattas utred-utgör,om menar
ningen, tillräckliga garantier för tvångsmedlet endast kommeratt att
användas i de fall det kan befogat.som anses

Sammanfattningsvis föreslår utredningen ingen begränsningannan
de platser får buggas den följer åtgärdenän endastattav som som av

får sådan plats där den misstänkte kan komma uppehållaantasavse att
sig och de allmänna principer gäller för all tvångsmedelsan-av som
vändning. Vidare föreslås beslut buggning får innefattaatt ett om en
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placera avlyssningsutrustningenrätt i och återta det frånatt utrymme
skyddas intrång.motsom annars

Annan teknisk avlyssning

Som framgått redogörelsen i avsnitt 9.2 och utvecklas närmareav som
i författningskommentaren till 27 kap. 3 § rättegångsbalken kana

teknisk avlyssning bli aktuell i hel rad olika situationer ochannan en
därför,det utredningen,är mindre lämpligt och knappastmenar -

möjligt för den delen i lag vilka platser eller samtal fåratt ange som-
avlyssnas detta finnsDet dessutomsätt. knappast något behov av

begränsning motsvarande den bör gälla vid de tidigare redovi-en som
tvângsmedlen,sade eftersom teknisk avlyssning, till skillnadannan

från vad gäller vid hemlig teleavlyssning, endast kan före-t.ex.som
komma den den misstänkte kan förväntasnär själv delta i samtalet.
Utredningen föreslår därför det inte bör ställas några begräns-att upp
ningar det gäller de platser ellernär teleadresser får avlyssnas vidsom

teknisk avlyssning.annan
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12 Rättsskyddsgarantier

Enligt direktiven skall utredningen vid sina överväganden om
buggning bör införas belysa de risker för den personliga integriteten
och grundlagens och Europakonventionens medborgarskydd bugg-som
ning innebär. Vidare framhålls i direktiven det oeftergivligtäratt ett
krav det personliga integritetsskyddetatt inte eftersätts och att
rättssäkerhetsaspekterna beaktas utredningennär överväger om
tillämpningsområdet för hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning
och hemlig kameraövervakning kan vidgas. Med hänvisning till dessa
uttalanden har utredningen vissa frågor böransett att rörtas upp som
den misstänktes rättsskyddsgarantier vid användning här aktuellaav
tvångsmedel. I avsnitt 3 har lämnats redogörelse för deen noggrann
rättsskyddsgarantier finns enligt gällande rätt.som

12.1 Beslutsordningen

12. 1 Domstolsprövning

Enligt gällande skall frågarätt hemlig teleavlyssning, hemligen om
teleövervakning eller hemlig kameraövervakning pårättentas upp av
ansökan åklagaren 27 kap. 21 § första stycket rättegångsbalkenav
och 4 första§ stycket lagen hemlig kameraövervakning.om

Enligt utredningens uppfattning det blandår de utredningenav
behandlade tvångsmedlen egentligen bara vid teknisk avlyssningannan

det huvudöver tänkbartär lägga beslutanderättentaget påsom att
Övriganågon domstol.än tvångsmedel så integri-ärannan pass

tetskänsliga frågan de skall användas böratt domstol.prövasom av
sådanEn ordning överensstämmer också med den uppfattning som

redovisats samtliga de myndigheter utredningen har varit iav som
kontakt med. Flertalet myndigheter har dock haft synpunkter detnär

frågangäller det bör införas möjlighet för domstolänom en attannan
fatta interimistiskt beslut användningett tvångsmedlen.om av

ÄvenUtredningen återkommer till den frågan i avsnitt 12.l.3. utom-
lands med undantag för Storbritannien fattas beslutett om- -
användning dessa tvångsmedel normalt domstol.av av
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sedan gäller tvångsmedletNär det teknisk avlyssning harannan en
beslutanderättendel myndigheter bör kunna överlämnas tillmenat att

polismyndighet. Som framgått avsnitt 9.2 emellertiden av anser
utredningen teknisk avlyssning innebär vissa risker föratt annan

i enskildas personligaintrång integritet. Utredningen har också i allt
väsentligt föreslagit reglering för teknisk avlyssningsamma annan som

övervägandehemlig teleövervakning.för skäl talar därför för ävenatt
teknisk avlyssningfrågor bör domstol. Ut-prövasom annan av

återkommer i avsnittredningen 12.1.3 till frågan interimistiskaom
beslut.

frågaEn skall befogenhet hos domstolhaär attannan vem som
tillstånd till buggning, hemligbegära hemlig teleavlyssning, teleöver-

tekniskvakning, hemlig kameraövervakning och avlyssning.annan
inledningsvis enligt endast åklagarenSom nämndes det gällandeär rätt
kan ansöka hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning ochomsom

hemlig kameraövervakning. Detta bör gälla fortsättningsvis ochäven
bör gälla beträffande de tvångsmedlen buggning ochdetsamma nya

teknisk avlyssning.annan

Tillståndstiden12.1.2

gällande får tiden för beslut hemlig teleavlyssning,Enligt rätt ett om
teleövervakning och hemlig kameraövervakning inte bestämmashemlig

får inte frånnödvändigt och överstiga månad dagen förlängre än en
andra rättegångsbalkenbeslutet 27 kap. 21 § stycket respektive 4 §

hemlig kameraövervakning.andra stycket lagen Den valdaom
förarbeten det finnstidsramen motiveras i lagarnas med sällanatt mer

anledning tillstånd med intervall månad ochänompröva tätareatt en
innebär risk föromprövningar dessutom viss det gårtätaatt atten

slentrian i prövningen 1988/89:124 54 ochprop. prop.s.
1995/96:85 33.s.

utredningsarbetet inte framkommit något tyderhar underDet som
tillståndstiderpå det skulle finnas behov ha längre änatt ett att enav

myndigheter utredningen har haftmånad. någon deInte av som
tillstånds-överläggningar med har uttryckt önskemål utsträckaattom

uppfattning det därför anledningtiden. Enligt utredningens saknas att
Även fortsättnings-någon ändring de nuvarande reglerna.överväga av

för beslut hemlig teleavlyssning,vis bör alltså gälla tidenatt ett om
fårhemlig kameraövervakning intehemlig teleövervakning och

frånnödvändigt och får inte överstiga månadbestämmas längre än en
tillståndstideni sammanhangetdagen för beslutet. Det kan nämnas att

och hemlig teleövervakning i Danmark,för hemlig teleavlyssning även
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Finland och Norge, i ärenden rikets säkerhet,utom rör fårsom
tillbestämmas längst månad.en

Den rättssäkerhetsgaranti ligger i beslut hemligatt ett t.ex.som om
teleavlyssning begränsat i tidenär och medför åtgärden måsteattsom
underkastas förnyad prövning med jämna mellanrum gäller enligt
utredningens mening i minst lika hög grad vid användning av

Ävenbuggning. tillstånd till buggning bör alltså begränsasett i tiden.
Frågan då hur länge tillståndär till buggning skall gälla innanett en

domstolsprövning måste ske.ny
De motiv i olika sammanhang har anförts till stöd för valetsom av

tidsram för beslut hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakningom
och hemlig kameraövervakning, månad, kan i viss mån sägasen vara
tillärnpbara i frågaäven beslut tillstånd till buggning.ettom om
Ytterligare skäl talar för vid buggningett även bör be-attsom man

tiden till högststämma månad det kanär värdeatten attvara av
regleringen olika närliggande tvångsmedel så enhetliggörsav som
möjligt.

tidigareSom har framgått se avsnitt 11.3.3 emellertidanser
utredningen det finns antal faktorer innebär buggningatt ett attsom -
generellt framstår integritetskriinkande tvångsmedelsett ettsom mer-

hemlig teleavlyssning.än Utredningen har därför föreslagitt.ex. att
tillämpningsområdet för buggning skall detsnävare änvara som
föreslås gälla för hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervak-
ning. framstårDet rimligt denna på buggningattsom ettsyn som
särskilt integritetskränkande tvångsmedel bör få konsekvenser även när
det gäller tiden för tillståndsbeslut. Det kan i sammanhangetett

det utomlands förekommernämnas även det gälleratt andraatt -
tidsfrister vid buggning.strängare I Tyskland får, enligt grundsat--

utvidgad till buggning,rätt beslut buggningettserna om om av en
bostad bestämmas till högst fyra veckor medan beslut hemligett om
teleavlyssning och hemlig teleövervakning får bestämmas till högst tre

Österrikemånader. I finns det ingen i lag angiven tidsgräns för ett
beslut hemlig teleavlyssning. beslutEtt buggning skall dock fåom om
pågå i längst månad. Enligt det i avsnitt 5.3.3 redovisadesom en
norska utredningsförslaget föreslås, hänsyn till metodens särskiltav
ingripande karaktär, tiden för buggningsbeslut skall få be-att ett

till längst två veckor.stämmas I Danmark och Finland har man
däremot tidsgräns för hemlig teleavlyssning och buggning,samma
nämligen fyra veckor respektive månad.en

övervägande skäl talar enligt utredningens mening för tiden föratt
beslut buggning inte bör bestämmas till längre tidett tvåänom

veckor. Detta tvångsmedel särskilt integritetskänsligt.är Det kan
vidare buggning kommer användas i begränsat antalantas att att ett
fall och det i många dessa fall inte torde bli fråga avlyssningatt av om
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någon längre tid förhållandevisunder korta insatser. Det harutan om
från olika håll framhållitsnämligen buggning i utsträck-rättatt stor

ning kan komma användas för avlyssna påmöten,antas att att t.ex. ett
förhållandet åklagarenhotellrum. Det fjortonde dag behöveratt var

buggningenunderställa domstolens prövning torde därför i princip
betydelse för tvångsmedlets användbarhet.sakna Mot den nämnda

framstår det vidarebakgrunden mindre troligt det skulleattsom
slentrian i sådan omprövning.en

Utredningen föreslår sålunda beslut tillåta buggning inteatt ett att
för längre tid frånskall få bestämmas två veckor beslutet. En sådanän

SÄPO-kommitténföreslogs ocksåtidsrarn i dess slutbetänkandeav
1990:51.SOU
det sedan gäller teknisk saknasNär avlyssning det i principannan

ha regel förbehov till-gränssätteratt yttersta ettenav som en
ståndsbeslut. hänger med det i dessa fallDetta praktisktattsamman

bli fråga någonaldrig kan kontinuerlig avlyssning. Vad dettaget om
i stället domstolen tillståndregel handlar lämnarär att attomsom av-

framgåttvisst samtal. Som avsnitt 9.2 och författnings-lyssna ett av
till 27 kap. 18 § rättegångsbalken kan det dessutomkommentaren a
på förhandsvårt samtalet kan tänkas Motnär ägavetaatt rum.vara

bakgrund utredningen inte bördenna det någonsättasattanser
tidsgräns för beslut teknisk avlyssning. Någon sådanett om annan

alltså inte.föreslås Som berörs i författningskommentarentidsgräns
emellertid inte domstolen tidsangivelseinnebär detta när äratt en-

från tidsbegränsamöjlig skall avstå beslutet.att-

interimistiskaåklagaren få fatta beslut12.1.3 Bör

tillåter inte åklagarenRättegångsbalken i avvaktan på domstols-att
prövning fattar interimistiskt beslut användning hemlig teleav-om av
lyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning.

såväl årsfinns det i 1952 lag avsnitt 2.8 i 1988 årsDäremot se som
lag förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna ochom
domstolarna under krig eller krigsfara avsnitt 2.9 sådansem.m. en
beslutanderätt för åklagaren.

Enligt 1952 års lag 5 § andra stycket gäller sådant för-att ett
ordnande får meddelas, det kan befaras inhämtande rättensattom av
tillstånd medföra sådan fördröjningskulle eller olägenhetannan som

väsentlig betydelse för utredningen. I 1988 års lag ställsär av upp
förutsättningar för interimistiskt beslut 28 § första stycket.ettsamma

båda fallen gäller beslutet skall skriftligen anmälasI tilläven att
har ärendet till i årsprövning 6 § 1952 lag ochrätten, att tasom upp

andra stycket i 1988 års lag.28 §
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I det följande diskuteras huruvida det i rättegångsbalken bör införas
möjlighet för domstolän i brådskande fall meddelaatt in-en annan

terimistiska beslut användning något de i betänkandetom av av
berörda tvångsmedlen, dvs. buggning, hemlig teleavlyssning, hemlig
teleövervakning, hemlig kameraövervakning och tekniskannan
avlyssning. I det sammanhanget behandlas denäven fattarätt in-att
terimistiska beslut finns för åklagaren i 1988 års lag. Utredningensom
återkommer i avsnitt 14 till vad bör gälla beträffande interimistis-som
ka beslut enligt 1952 års tvångsmedelslag.

Inledningsvis kan detnämnas utomlands förhållandevisatt är vanligt
det vid hemlig teleavlyssning m.fl. tvångsmedelatt finns någon form
interimistisk beslutanderätt i avvaktan på den domstolsprövningav

i princip detär normala. Det kan i detta sammanhangsom annars
finnas anledning rekapitulera vad i detta hänseendeatt gäller isom
vissa andra länder. I Danmark fattas beslut ingrepp i meddelel-ett om
seshemmeligheden, dvs. bl.a. buggning, hemlig teleavlyssning ochom
hemlig teleövervakning, regel domstol. Vid fara i dröjsmål fårsom av
beslutet dock fattas polisen.även Polisens beslut skallav snarast
möjligt och inom 24 timmar från det beslutetsenast verkställdesatt
underställas prövning.rättens Om vid sin prövningrätten skulle finna

beslutet inte borde ha fattats, skallatt underrättarätten Justitsministeri-
Även den interimistiska beslutsrätten utnyttjaset. förhållandevisom

sällan finns det, framhöll dansk polis vid samtal med utredningen,
behov sådan möjlighet, bl.a. beroende saken vid dom-av en att
stolsprövningen regel vid förhandlingavgörs där advokat,som en en

tillvaratar den misstänktes intresse, skall närvarande. Isom vara
Finland fattas beslut teleavlyssning och teleövervakningom av
domstol. Beslut buggning och hemlig kameraövervakning fattasom
däremot undersökningsledaren. Ett beslut buggning skall inomav om

timmar24 underställas högre befäl. På det finska Justitieministerietett
framhölls det förmodligen skulle otänkbart låtaatt polisenattvara
fatta beslut buggning åtgärden fick användas i bostäder.ävenom om

sådantI fall skulle det, menade antagligenett krav på attman, resas
Ävenbeslutet skulle fattas domstol. den finska polisen deladeav upp-

fattningen det skulle rimligt domstol fattade beslutatt vara om om
buggning i fall bostäder fick avlyssnas. I Norge fattas beslutett om
telefonkontroll normalt Vid telefonkontrollrätten. i ärendenav som

rikets säkerhet kan påtalemyndighetenrör i "särlig påtrengende
tilfelle" fatta interimistiskt beslut. Beslutet skall dock "straksett
innberettes" till huruvidarätten, avgör kontrollen skall bestå.som
Även vid telefonkontroll i narkotikaärenden finns det interimistisken
beslutsrätt för påtalemyndigheten. Ett sådant beslut får fattas under
förutsättning dröjsmål skulle till för utredningen.att ett vara men
Beslutet skall dock möjligt och inom 24 timmarsnarast senast
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för godkännande.föreläggas Detta gäller kontrollenrätten även om
innanhar avslutats beslutet kan föreläggas I det norskarätten.

utredningsförslaget se avsnitt 5.3.3 buggning föreslås vidareom en
för åklagaren,interimistisk beslutsrätt dock endast vid buggning på en

allmänheten har tilllträde. beslutplats dit Ett buggning på privatom
föreslås förbehållen domstol. fattasplats I Tyskland beslutett om

teleavlyssning, hemlighemlig teleövervakning, buggning på annan
i bostad eller beslut användning doldaplats kropps-än etten om av

mikrofoner domstol. Vid fara i dröjsmål får åtgärden dock beslutasav
åklagarmyndigheten. sådantEtt beslut upphör emellertid gällaattav

inte inom dagar fastställs domstol. Enligtdet de i avsnitttre avom
redovisade grundsatserna utvidgad till buggning skall5.5.5 rätt ettom

buggning i bostad fattas domare. Vid farabeslut i dröjsmåltreom av
beslutasfår åtgärden dock domare, beslut upphör gällaattav en vars

inte den tredje dagen fastställs domstol i dendet störresenast avom
Österrike telefonövervakningsammansättningen. I fattas beslutett om

teleövervakningteleavlyssning och domstol. Domstolen domförärav
dröjsmållagfarna domare. Om det fara i kan dockmed ärtre

sådantundersökningsdomaren fatta beslut. Undersökningsdomarenett
emellertid ofördröjligen inhämta domstolens godkännande. Ettskall

hemlig kameraövervakning fattas domstol.buggning ochbeslut avom
domför lagfarna domare. övervakningenDomstolen med Avserär tre

eller andra med bostad jämförbara lokaler, kanbostadänannat enen
fara i dröjsmål, fatta interimis-undersökningsdomare, det är ettomen

Undersökningsdomaren skall dock ofördröjligen inhämtabeslut.tiskt
domstolens godkännande.

brottsutredande utredningen harflesta de myndigheterDe somav
med framfört synpunkten det bör införashaft överläggningar har att

möjlighet för åklagaren fatta interimistiska beslutatt om an-en
hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemligvändning av

snabbt kan uppståkameraövervakning. Det har det mycket ettsagts att
hemlig teleavlyssning. exempel harfå använda Sombehov att t.ex.av

förekommer misstänkte underbl.a. det dendärvid nämnts att att en
teleavlyssning byter teleadress. Många myndigheterna harpågående av

inte sig enstaka fall, eftersomframhållit det rör änannatatt manom
lyckas få i domare kan fatta beslut. Problemet harofta tag en som

på förekommit poliskvällar och helger och det harstörst attsagts vara
nå någon domare, vilket ibland har varitåklagare inte har lyckatsoch

för utredningen. med den nuvarandetill allvarlig skada En nackdel
menade någon myndighet, på kvällar och helgerordningen är, att man

den enskilde domarenvill medverka.beroendeär attav
vidmyndigheterna har vidare detflestaDe ävenansett attav

finnas snabba beslut och detbuggning kommer behovatt attett av
interimistisk för åklagaren också vidinföras beslutsrättdärför bör en
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tvångsmedel.detta Som exempel har bl.a.nämnts det i många fallatt
kommer sig mycketröra kort tidsperiodatt från det polisenom en att
får kännedom till dess det skallmöteett Manäga menadeom attrum.
det kan fråga avlyssna skallmöteatt ett ägavara om som rum en
timme senare.

Vissa myndigheter har framhållit det vid den åtgärdävenatt som
med det tvångsmedlet teknisk avlyssning finnsavses nya annan ett

behov snabba beslut. Myndigheterna har dock beslutav ansett att om
teknisk avlyssning bör kunna fattas polisen.annan av

Frågan i rättegångsbalken införa interimistiskatt beslutsrättom en
för åklagaren vid användning hemlig teleavlyssning m.fl. tvångsme-av
del inte Den diskuteradesär bl.a. i 1989 års lagstiftningsärendeny.

vissa tvångsmedelsfrâgor prop. 1988/89:124 f..51 Departe-om s.
mentschefen redovisade där uppfattningen sådan befogenhet föratt en
åklagaren inte borde införas, inte tvingande praktiska behov taladeom
för det. Hon menade sådan möjlighet endast böratt utvägen vara en
i särskilt kritiska lägen. Departementschefen uttalade det före-att som
kommit i lagstiftningsärendet inte övertygat henne det förelågattom
något sådant påtagligt behov i de situationer där det varitutan att man
nödvändigt snabbt få beslut också har gåttatt utverka detta inomett att
rimlig tid och några väsentliga effektivitetsförlusterutan att mer
uppstått. Under sådana omständigheter, menade departementschefen,

hon inte beredd då förorda åklagare får möjlighet beslutaatt attvar att
Äveninterimistiskt. i propositionen hemlig kameraövervakningom

1995/96:85prop. f.33 berördes frågan interimistiska beslut.s. om
Regeringen uttalade där det saknades tillräckliga skäl för införaatt att

generell möjlighet till sådana beslut avseende användningenen av
dolda övervakningskameror.

När det först gäller hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning
och hemlig kameraövervakning finns det, vilket framgår detav
tidigare redovisade, visst behov befogenhet för åklagarenett attav en

interimistiskafatta beslut. Behovet snabba beslut vid hemligav
teleavlyssning och hemlig teleövervakning har sannolikt ökat under de

åren, vilket hänger bl.a. med teknikutvecklingen.senaste Detsamman
kan nämligen mycket snabbt verkställa beslutatt ettnumera om

Ävenhemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning. det sätt som
de kriminella använder den moderna teletekniken har gjort behovetatt

snabba beslut har ökat. T.ex. förekommer det särskilt vidav -
mobiltelefoni den misstänkte ofta byter teleadress. Detatt är-
dessutom troligt ordning med offentligt ombud för denatt etten
misstänkte se avsnitt 12.2 kan ytterligare öka behovet snabbaav
beslut.

Enligt utredningens uppfattning det framkommitutgör som
tillräckliga förskäl föreslå det i rättegångsbalken införsatt att en

iSOU4 1998:-I6
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möjlighet förgenerell åklagaren fatta interimistiska beslut avseendeatt
teleavlyssning,hemlig hemlig teleövervakning och hemlig kamera-

förhållandetövervakning. Det det hittills, i de flesta fall där det haratt
nödvändigt fåvarit snabbt beslut, varit möjligt utverka dettaatt ett att

rimlig tidinom några väsentliga effektivitetsförluster,utan mer
inte denna bedömning.förändrar nämligen,Det utredningen,är menar

tillfredsställandeinte fråga hemlig teleavlyssning skallatt t.ex.en om
kunna användas i förundersökning rörande allvarligt brott påetten en
kväll eller under helg blir beroende polis åklagareochen av om
lyckas få i domare fattakan beslut.tag en som

Eftersom viddet dessa tvångsmedel finns starka integritetsintressen
det emellertid förutsättningbör för interimistiskt beslutett attvara en

ändamålet med åtgärden går förlorat med företaväntar attom man
dvs. befogenheten fåråtgärden, användas endast i brådskande fall.att

rättssäkerhets- och kontrollskäl bör dessutom ha obligato-Av man en
domstolsprövning interimistisktrisk beslut, dvs. domstolen skallettav

frågan också i de fall åtgärden vid tiden för domstolspröv-pröva -
redan harningen upphört. Med sådan ordning utredningenen anser-

finns tillräckliga garantier fördet den interimistiska beslutsrättenatt att
användas endast i de fall där det verkligen befogat.kommer äratt

Även tekniskvid avlyssning bör det införas interimistiskannan en
Denna kan lämpligen utformasbeslutsrätt. motsvarande sätt.
enligt förslagEftersom det utredningens endast åklagaren kanär som

initiativ till ansökan teknisk avlyssning bör den in-ta en om annan
terimistiska beslutanderätten anförtros denne och inte polisen.

sedan gäller hemlig tekniskdet avlyssning, s.k. buggning, harNär
de diskussioner utredningen förtdet vid med de brottsutredandesom

finnsmyndigheterna framkommit det behov beslutsnabbaatt ett av
Ävenvid detta tvångsmedel. det förhållandet det kanäven att vara av

regleringen närliggande tvångsmedel så enhetligvärde görsatt av som
för interimistiskamöjligt kan tala den beslutsrätten bör omfattaatt

buggning. sådanEn beslutanderätt förekommer också i vissäven
utsträckning utomlands.

tidigare har framgått det emellertid utredningens uppfattningSom är
buggning framstår särskilt ingripande integritetskänsligochatt som en

vilket hänger bl.a. med tvångsmedlets karaktär ochåtgärd, samman
buggning skall få innefatta intrång påbeslut rätt göraatt ett attom en

eller i egendom skyddas intrång.platser Dennamotsom annars
bedömning har återspeglats i det enligt utredningens förslag ställsatt

andra och villkor för buggning. Eftersomsträngare rätten attupp
tvångsmedlets användning central betydelse detbesluta är närom av

tillämpa reglerna rättsskyddsgarantier framstår detgäller att motom
bakgrund särskilt angeläget beslutanderätten förbe-angiven ärattsom

interimistiskahållen domstol. Utredningen därför denattanser
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beslutanderätt för åklagaren föreslås föras in i rättegångsbalkensom
inte bör omfatta buggning. Utredningen återkommer i avsnitt till14
frågan interimistiska beslut för åklagaren med stöd den lagom av som
föreslås 1952 årsersätta tvångsmedelslag.

När det i rättegångsbalken enligt utredningens förslag skallnu tas
in bestämmelser innebär åklagaren i brådskande fall får fattaattsom
interimistiskt beslut hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakningom
och hemlig kameraövervakning, saknas det skäl ha kvar deatt
särskilda bestämmelserna finns detta i 1988 års lag. De börsom om
därför upphävas. I 1988 års lag bör däremot införas förrätten
åklagaren fatta interimistiskt beslutatt buggning.ett Dettaom
undantagsfall bör enligt utredningens mening finnas i regleringen som

sikte situationer riket befinner signär i krig, itar krigsfara eller då
råderdet sådana utomordentliga förhållanden föranleddaärsom av

krig eller krigsfara riket befunnit sig i 2 §. Det alltsåärsom en
lagstiftning tänktär användas under höjd beredskap och denattsom
innehåller bestämmelser bl.a. domstolsorganisation och rätte-om
gângsförfarande i väsentlig grad avviker från vad gällersom som
under normala förhållanden. Det den bakgrundenmotsynes vara
rimligt åklagaren har fatta interimistiskträtt beslutatt att ett även om
buggning. I sådant läge får också allmänintressetett väga tyngreanses
än annars.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen åklagaren i brådskandeatt
fall skall fatta beslut hemlig teleavlyssning, hemlig teleöver-om
vakning, hemlig kameraövervakning och teknisk avlyssning. Ettannan
sådant beslut skall dock skriftligen anmälas hosgenast rätten, som
skyndsamt skall ärendet till prövning. Vidare föreslåsta det iupp att
1988 års lag förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndig-om
heterna och domstolarna under krig eller krigsfara förs inm.m. en
möjlighet för åklagaren fatta interimistiskt beslut buggning.att ett om

övrigt föreslåsI beslutanderätten vid användning buggningatt skallav
förbehållen domstol.vara

12.2 Offentligt ombud

Som framgått avsnitt 3.3.4 har frågan i svensk införarättav att ettom
med god eller offentligt ombud vidsystem prövning tvångsme-man av

delsfrågor varit föremål för diskussion vid flera tillfällen.
Frågan berördes i lagstiftningsärende år 1989ett prop.senast

I 988/89:1 24 vissa tvångsmedelsfrågor 52 ff., där tvåom ut-s.
redningsförslag offentligt ombud respektive god vid tvångs-om man
medelsanvändning avvisades. Departementschefen framhöll vid sin



420 Rättsskyddsgarantier SOU 1998:46

argumentering ordning med offentligt ombud behovetmot att etten av
sådant institut begränsat, eftersom domstolarna har självständigtattvar

oberoendeoch vad anför för utredningen ärparterna attav svara
tillräcklig för tvångsmedlet skall få användas. framhöllsDet vidareatt

i tvåpartsförfarande i många fall riskeraskulle fåatt ett att ettman
omständligt och försenande förfarande svårligen låter sig förenasom

tvångsmedelsanvändning.med Ett ytterligare enligtargument var
departementschefen det tveksamt i vad mån sådantär ombudatt ett

någonkan fylla reell funktion, eftersom ombudet inte skulle kunna
in upplysningar fränhämta den misstänkte eller från något hållannat

och han därmed i praktiken skulle helt hänvisad till detatt vara
material åklagaren förebringar. Ombudets möjligheter att tasom
tillvara den misstänktes intresse och andras intressen skulle därför inte

beslutsorganets.bättre Departementschefen framhöll vidareän attvara
offentligtvärdet med ombud skulle ligga möjligheteninärmastett att

i tveksamma fall.överklaga Men det värdet menade departements-är,
chefen, begränsat i så måtto den lägre instansens avgörandenatt av

inte kannaturliga skäl publiceras eller på tjäna till vägled-sättannat
utanförning det enskilda fallet. Avslutningsvis uttalade departements-

chefen det behov insyn i tillämpningen finns hellre böratt av som
tillgodoses JO och återkommandeJK granskar ärendenaattgenom om
användning tvångsmedel.av

SÄPO-kommittén,Frågan har därefter berörts endast i sittav som
slutbetänkande SOU 1990:51 ff. avvisade175 tanken på etts.

SÄPO-kommitténoffentligt ombud. åberopade därvid argumentsamma
departementschefen förde fram i den nämnda propositionen.som nyss

Kommittén menade med allmänt ombud skullenärmastatt ett system
betecknas skenprocess där fördelarkunna några avgörande intesom en

står vinna 176.s.att
utredningens uppfattning fårEnligt emellertid tiden nu anses vara

för på inte införabör ordningöverväganyttattmogen om man en
förmed offentligt ombud den misstänkte vid prövning vissaett av

Utredningentvängsmedelsfrågor. nämligen det finns helattanser en
med styrka talar för med offentligtrad skäl ombudatt ett systemsom

bidra till den enskildes rättsskydd stärktes på påtagligtskulle att ett
sagda gäller särskilt utredningen föreslårDetsätt. att ett nyttsom

integritetskränkande tvångsmedel, buggning, skall införas i svensk
rätt.

offentligt ombud i detta sammanhang lagfarenMed ett avses en
aktuellt ärendedet blev vissanär prövaatt ett omperson som,

uppgift tillvaratvångsmedel, skulle och ha till denrättenutses att taav
intresse domstolsprövningen. offentligt ombudmisstänktes vid Ett

del och sig det materialskulle ha rätt överta yttraatt somav
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åberopades i ärendet, vid dennärvara muntliga handläggningatt som
i många fall torde det normala ärendenär hemligett t.ex.vara om
teleavlyssning överklagaavgörs beslut tvångsme-samt att ett om
delsanvändning. Han skulle naturligtvis inte ha samråda medrätt att

misstänkteden eller vidarebefordra information till denne.att
Ombudets medverkan skulle vidare inskränkt till domstolspröv-vara
ningen och någon medverkan vid verkställigheten beslutet skulleav
således inte aktuell. hellerInte skulle något ombud utses närvara
åklagaren prövade frågan interimistiskt beslut. Ett sådantettom

skulle i princip den danska ordningen med s.k. §system motsvara
vid ingrepp784-advokat i meddelelseshemmeligheden. För närmareen

redogörelse för det danska hänvisas till avsnitt 3.3.2. Somsystemet
tidigare har avsnittse 3.3.3 förslåsnämnts vidare i norskt utred-ett
ningsbetänkande det i Norge efter dansk förebildäven skallatt - -
införas ordning innebär det skall advokat för denatt utsesen som en
misstänkte det till kommer innär begäran vissrätten tvångsme-en om
delsanvändning, bestämt sådannärmare sker denutan attsom
misstänkte samtidigt underrättas åtgärden.om

Ett med offentligt ombud skulle för det första innebärasystem att
skapade tvåpartsprocess vid ärenden hemligäven teleav-man en om

lyssning m.fl. tvångsmedel. Utredningen har svårt varföratt ettse
kontradiktoriskt förfarande förfarande i övrigt i principett ärsom-

idet rättegångsbalken vid just hemliggängse teleavlyssning m.m.-
inte skulle till fördel från rättssäkerhetssynpunkt. kontradikto-Ettvara

förfaranderiskt innebär, utredningen, underlaget förattmenar
avgörandena kan förutsättas bli säkrare utredningsmaterialetattgenom
blir fullständigare och allsidigt belyst. Det skapar bättreävenmer en
balans mellan motstående intressen. Ett offentligt ombud har möjlighet

ställa frågor till åklagaren och fästakan uppmärksamhet pårättensatt
svagheter i den förebringade utredningen, kravet på skäligt.ex. att
misstanke knappast kan uppfyllt. Inte minst vid denanses vara pro-
portionalitetsbedömning domstolen skall i varje enskilt fallgörasom
kan offentligt ombud betydande insatser belysagöra hurett attgenom

Äventvångsmedlet kan komma drabba den enskilde. offentligadetatt
ombudets plädering kan värdefull för domstolen. förhållandetDetvara

den beslutar tvångsmedelsanvändning underkastad s.k.att ärsom om
ofñcialprövning innebär knappast det vid prövningen saknasatt ett

offentligtbehov ombud. Denna princip gäller nämligen vid allettav
tvångsmedelsanvändning i allaoch brottmål och det torde knappast

någonfinnas hänvisningmed till domstolens officialprövningsom - -
vill hävda det vid häktningsförhandling eller vid huvudför-att en en
handling saknas behov offentlig försvarare för misstänktedenav en
respektive för den tilltalade.
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heller den omständighetenInte det offentliga ombudet inte kanatt
någonhämta in information enligt utredningensår uppfattningegen

bärkraftig invändningnågon institutet. Som Tvångsmedels-mot
kommittén framhöll SOU 1984:54 145 det i andraär sammanhangs.

särskilt intresse skall uppmärksamhetnär vid handlägg-ägnasett-
ningen ärende hos domstol eller myndighet inte ovanligtettav atten -
någon bevaka och företräda det intresset. Kommittén nämndeutses att
därvid exempel bl.a. god för bortovarande. Inte heller isom ettman

fallsådant det möjligt för ombudetär hämta in information frånatt
huvudmannen. Likväl sådan ordning avgörande sättettanses en
öka rättssäkerheten.

viktig följdEn med offentligt ombud detärett system attannan av
skulle möjlighet till insyn i förfarandet för andra berörd domstolänge

åklagare. förhållandetoch Det utredningen,är, skapaägnat attmenar
förtroende hos allmänheten för frågan får allsidig och objektivatt en
belysning. Betydelsen detta bör inte underskattas. För fåattav
allmänhetens integritetskränkande tvångsmedelacceptans attav
används det nämligen mycket angelägetär medborgarna kanatt

tvångsmedlen inte kommerövertygas användas iatt änatt annatom
de fall det verkligen befogat och lagstiftaren så långtär det överatt
huvud möjligt har minimerat risken för missbrukär tvångs-taget av

fårmedlen. Det sagda särskild betydelse buggning föreslåsnären nu
straffprocessuelltinfört tvångsmedel och då användningensom av

hemlig teleavlyssning m.fl. tvångsmedel föreslås utvidgad.
kanske viktigasteDet för införa ordning medargumentet att en

offentligt ombud emellertid den misstänkteär därigenom fåratt en
fåmöjlighet beslut tvångsmedelsanvändning iöverprövatatt ett om

högre överklaganderättDen den misstänkterätt. har enligtsom
rättegångsbalken i praktiken endast teoretiskt intresse,är eftersomav

saknar kännedomhan beslutet. har såvittDet utredningen kännerom -
till heller aldrig förekommit beslut hemlig teleav-att ett t.ex.om-
lyssning har överklagats den misstänkte. offentligtEtt ombud skulleav
däremot kunna överklaga beslutet. I till vad departements-motsats
chefen ansåg i lagstiftningsärendet år 1989 finns det, såvitt utred-
ningen kan förstå, i många fall inget hindrar sådana över-attsom
rättsavgöranden publiceras. En publicering fallen får naturligtvisav
ske i avidentifierad och delvis förändrad form så det inte skadar deatt
berörda eller myndigheternas brottsutredande verksamhet. I Danmark
förekommer i utsträckning beslut ingrepprätt it.ex. stor att om
meddeleseshemmeligheden publiceras. De för övrigt in itas samma
tidskrift där andra överrättsavgöranden publiceras, nämligen i
Ugeskrift for Oavsett hur det förhåller sig med möjlighetenretsveesen.

publicera överrättsavgörande den förtjänsten medär störstaettatt en
överklagandemöjlighet tvekan den enskilde därigenom kanutan att
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felaktigt beslut upphävt. Det i detta sammanhangär alltett trots av
mindre betydelse avgörandet kan publiceras och därmed tjäna tillom
ledning för den framtida rättstillämpningen.

Enligt utredningens uppfattning innebär inte den granskning som
kan företas JO och JK det saknas behov offentligt ombud.attav ettav
Det offentliga ombudets medverkan innebär, nämndes, attsom nyss
det kommer finnas reell möjlighet överklaga beslutatt ochatt etten
få det i sak. Bestämmelsen iprövat 11 kap. 2 § regeringsformen utgör

ärende väl avgjort visserligennär inteär något hinderett mot att- -
JO eller JK granskar avgörandet och därvid uttalar sig domstolensom
tillämpning lagar och andra författningar och de bedömningarav om

gjorts. Enligt vad JO själv uttalat brukar dock regel sådanasom som
uttalanden endast någotgöras rättegångsfel begåtts ellerom om
domstolens rättstillämpning i något hänseende strider lag.annat mot

avstårJO däremot normalt från uttalanden detgöra gällernäratt
tolkningen materiella rättsregler, värdering bevisning och andraav av
liknande bedömningsfrågor se JOzs ämbetsberättelse 1997/98 74.s.

Mot bakgrund utredningens förslag innebär åklagaren iatt attav
brådskande fall skall få fatta interimistiska beslut användningom av
samtliga i betänkandet behandlade tvångsmedel buggning, kanutom
utredningen inte heller ordning med offentligt ombud vidattse en
domstolsprövningen skulle innebära handläggningen ärendeatt ettav

hemlig teleavlyssning skulle försenas och därigenom kunnat.ex.om
till för utredningen. Visserligen innebär utredningens förslagvara men

det kommer saknas motsvarande beslutsrätt för åklagaren vidatt att
användning buggning. Det dock rimligtär antaletatt tro attav
buggningsfall kommer bli förhållandevis begränsat och det iatt att
många fall kommer fråga insatser där den operativa plane-att vara om
ringen åtgärden och beslutsprocessen kan löpa parallellt. Erfaren-av
heter utomlands, bl.a. i Danmark, visar nämligen det vid buggningatt
inte sällan krävs omfattande spaningsinsatser innan avlyssnings-
utrustningen kan placeras En ordning med offentligt ombud tordeut.
därför, utredningen, inte heller till för utredningen imenar vara men
de fall buggning skulle komma användas.att

Vid vissa de överläggningar utredningen har haft medav som en
rad brottsutredande myndigheter har frågan offentligt ombudettom
berörts. åklagarmyndighetEn och två polismyndigheter har lämnat
synpunkter institutet avsnittse 3.3.5. Myndigheterna nämnde
bl.a. det finns risk för det offentliga ombudet skulle "läcka"att atten
information till den misstänkte. Man nämnde därvid det redan i dagatt
finns indikationer på advokater "läcker" information. Deatt tre
advokater utredningen samtalade med vid besök på Sverigesettsom
advokatsamfund avvisade med bestämdhet påståendet "läckor"om
inom advokatkåren avsnitt 3.3.6.
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Enligt utredningens uppfattning inte påståendenär det i någotattom
någraeller fall förekommit offentlig försvarare brutitatt moten

förundersökningssekretessen någon hållbar invändning införamot att
ordning offentligtmed ombud vid tvångsmedelsanvändning. Sammaen

kan nämligen användas för då bör avstå från låtaargument att attman
misstänkt har restriktioner enligt 24 kap. 5 § rättegångs-en som a

få offentligbalken försvarare, något knappast tänkbart. Avären som
betydelse från vilken krets de offentligaär ombuden hämtas.stor som

begränsad kretsEn innebär fördelar från de synpunktermer som nu
berörts och från jävssynpunkt.har Utredningen återkommer till detta

följande.i det Slutligen skall erinras polisdansk vid samtalattom
utredningenmed uttalat det någon gång förekommit § 784-att att

advokaten "läckt" information detta ovanligt och det iäratt attmen
inte något problem.ärstort sett

Till sist bör framhållas de mycket goda erfarenheter i Danmarkman
har med offentligt ombud för den misstänkte, den s.k.systemet ettav
§ 784-advokaten, vilket haft sedan år 1985. Vid samtalsystem man

utredningen framhöllmed från såväl Justitsministeriet frånman som
dansk polis med advokats medverkan vid ingrepp iatt systemet en
meddelelseshemmeligheden har främj rättssäkerheten och underlättatat
domstolens handläggning ärendena. Av det tidigare nämnda norskaav
utredningsbetänkandet framgår också det danska advokatrådetävenatt

fungerar ändamålsenligt och det viktigt ledatt systemet äratt ettanser
legalitetskontrollen.i
Vid sammanvägning redovisade argument ut-en av nu anser

redningen övervägande skäl talar för bör införaatt att man nu en
ordning med offentligt ombud vid domstolens prövning vissaav
tvångsmedelsfrågor. Det vad utredningen föreslår.är Ett offentligt
ombuds medverkan kan naturligtvis betydelsesägas vidstörstvara av
de särskilt integritetskränkande tvångsmedlen buggning, hemligsom
teleavlyssning och hemlig kameraövervakning utredningenmen anser

hemlig teleövervakning ochäven teknisk avlyssning böratt annan
omfattas sådant institut. kan iDet sammanhangetett nämnas attav

danskenligt skall offentligt ombudrätt inte bara vid buggningett utses
hemlig teleavlyssningoch vid hemlig teleövervakning,ävenutan

brevöppning och kvarhållande postförsändelse. Enligt det norskaav
utredningsförslaget skall offentligt ombud inte bara vidett utses
buggning, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och pejling

andra tvångsmedeläven när används den misstänkteutan utan att
samtidigt underrättas åtgärden, vid husrannsakan, beslag ellert.ex.om
editionsföreläggande. hellerInte bör utredningen, undantaman, menar

Ävennågon ärendekategori från ordning med offentligt ombud. viden
användning tvångsmedel i förundersökningar rikets inrerörav som
eller säkerhet bör offentligt ombud således för denyttre ett utses
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misstänkte. Något undantag för dessa måltyper har inte gjorts i dansk
och inga måltyper föreslåsrätt undantagna i det norska utredningsbe-

tänkandet.
offentligaDet ombudet bör medverka inte bara domstolennär

ansökan tillstånd tillprövar tvångsmedelsanvändning ävenen om utan
då domstolen åklagarenöverprövar fattat interimistiskt beslut.ett av

Frågan emellertid det offentligaär ombudets uppgift börom
begränsas till tillvara den misstänktes intresse eller ombudetatt ta om
bör beakta tredje intresse.även Som framgått avsnitt 3.3mans av
innebar Tvångsmedelskommitténs förslag offentligt ombud att ettom
sådant ombud skulle tvångsmedelsförfarandet kunde medförautses om
röjande vissa uppgifter omfattades det tryckfrihetsrättsligaav som av
anonymitetsintresset eller omfattades vissa andra tystnads-som av
plikter, exempelvis för advokater och läkare. Ombudets uppgift synes
alltså enligt Tvångsmedelskommitténs förslag ha varitnärmast att

tredjemansintressena,beakta dvs. uppgiftslänmarens, klientens och
patientens skydd. I det med god föreslogs isystem man som prop.
1975/75:202 skulle den gode uppgift tillvara denatt tamannens vara
enskildes intresse i ärenden telefonavlyssning. propositionenI s.om

betonades37 den gode skulle kunna lägga synpunkteratt mannen
på det behov skydd för anonymitetsintressetäven kunde göraav som

sig gällande vissai speciella situationer då telefonavlyssning gällde
någon har kontakt med författare, meddelare eller harsom annan, som

till anonymitet.rätt
Enligt utredningens uppfattning talar övervägande skäl för detatt

offentliga ombudets uppgift bör begränsas till tillvara denatt ta
misstänktes intressen och tredjemansintressena i stället får beaktasatt

domstolen inom för den proportionalitetsavvägning skallav ramen som
i varje ärende. sådan ordningEngöras också medöverensstämmer

vad gäller enligt dansk där ombudets uppgift företrädarätt, är attsom
den beslutet angår. Det bör dock framhållas det offentligaattsom
ombudet naturligtvis oförhindrat fästa uppmärksamhetär pårättensatt
hur tredje kan komma drabbas tvångsmedel. Enatt ettman av
argumentation i den delen kan nämligen få betydelse vid den intres-
seavvägning skall inom för proportionalitetsprin-görassom ramen
cipen. Om det skulle framkomma tredje integritetsin-t.ex. att mans

skulle drabbas synnerligen allvarligt tvångsmedlet kantressen av
konsekvensen bli det inte de formella förutsättningarnaatt trots att-

uppfylldai övrigt finns tillräckliga skäl för tvångsmedletär skallatt-
få användas.

sammanhanget kan ocksåI det i linje med vad inämnas att som
enligtövrigt gäller svensk inte föreslås vissa personkategorierrätt att

skall undantagna från buggning m.fl. tvångsmedel. Det endavara
undantag från denna princip beslut buggninggörs är att ettsom om



Rättsskyddsgarantier426 SOU 1998:46

hemlig teleavlyssning inteoch får samtal eller telemeddelandenavse
mellan den misstänkte och hans försvarare se författningskommenta-

till kap.27 13 § rättegångsbalken. Som nämndes fåraren nyss
tredjemansintressena i stället beaktas inom för domstolensramen
proportionalitetsprövning.

ligger i sakensDet endast sinnatur att personer, som genom
utbildning erfarenhetoch har tillräckliga kvalifikationer för snabbtatt

ställning till frågor kan aktualiseras i ärenden buggningta som om
tvångsmedel, kanm.fl. komma i fråga offentligt ombud. Enligtsom

utredningens uppfattning det lämpligt föreskrivamest att attsynes
advokater kan kommaendast i fråga för dessa uppdrag. Advokater

uppfyller nämligen det nämnda kravet och har dessutom den frånnyss
statsmakterna helt fristående ställning nödvändig förär att ettsom

med offentligt ombud skall bli trovärdigt. Vid besöket påsystem
Sveriges advokatsamfund framhölls advokatroll innebäratt atten som

kontaktinte kan med den företräder något speciellärtaman man men
väl förenligtdet med advokatrollen allmänt bevakaäratt att rent

rättsskyddsintressen.
med offentligtFör ombud i buggning m.fl. tvångs-att ett system

medelsärenden skall fungera risk för sekretessen ochutan att ut-
redningsintresset kommer i fara bör antalet advokater kan utsessom

ombud begränsastill offentligt så långt möjligt. Det sagda gällersom
vidi särskilt hög grad de förundersökningar handläggs Säker-som av

hetspolisen. ytterligare fördelEn med endast vissa advokater kanatt
i fråga offentligtkomma ombud därmed kan minimeraär attsom man

för det kommerrisken uppstå jävsproblem. Advokater i sinatt att som
i någonverksamhet närrmvärd omfattning har uppdrag offentligsom

försvarare bör inte komma i fråga offentligt ombud. Enligt vadsom
har utredningen detbör inte något problem hittasagts attsom vara

lämpliga advokater villiga åta sig uppdrag offentligtär attsom som
ombud. lämplig ordningEn regeringen efter samrådattsynes vara
med Sveriges advokatsamfund bestämmer vilka advokater fårsom

offentligt ombud.anlitas som
Sammanfattningsvis föreslår utredningen för tillvararätten,att att ta

misstänktes intresse, i ärendenden hos domstolen buggning,rörsom
hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervak-

teknisk avlyssningning och skall offentligt ombud.utse ettannan
föreslårUtredningen vidare det offentliga ombudet skallatt vara

och denne skalladvokat ha del och sig deträtt överatt att ta yttraav
tillförts ärendet,har vid muntlig handläggning ochnärvaraatt attsom

beslut.överklaga rättens
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12.3 Underrättelse tvångsmedelsanvändningom

För skapa bättre rättsskydd för den enskilde haratt ett utredningen -
framgått avsnitt 12.2. föreslagit det vid domstolspröv-attsom av -

ningen ärenden hemlig tekniskrör avlyssning, hemligav som
teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning

teknisk avlyssning skall offentligtsamt ombud,utses ettannan vars
uppgift skall tillvara den misstänktes intresse.att Enligttavara
utredningens uppfattning innebär nämligen kontradiktoriskt för-ett
farande underlaget för avgörandena kan förutsättas bliatt säkrare

utredningsmaterialet blir fullständigare och allsidigtattgenom mer
ochbelyst risken för domstolen skall meddelaatt materielltatt ett

oriktigt beslut tvångsmedelsanvändning därigenom torde minska.om
Vidare kommer det offentliga ombudets överklagandemöjlighet in-att
nebära tveksamma beslut kan i högreatt prövas rätt.

Frågan emellertid kravet påär domstolsprövning och införandetom
offentligt ombud, kan överklaga beslutett förrättens denav som

misstänktes räkning, innebär rättssäkerhetsaspekterna tillräckligtäratt
tillgodosedda. Borde inte den enskilde själv ha få hanrätt att veta att

varit föremålhar för integritetskränlcande tvångsmedel Som harett
utvecklats i avsnitt 3.2 finnsnärmare det i kap.23 rättegångsbalken

bestämmelserrad under vissa förutsättningar den miss-en som ger
tänkte till insyn i utredningenrätt hos polis och åklagare. Vid den s.k.
slutdelgivningen den misstänktetorde ha del allträtt material,att ta av

det framkommitäven hemlig teleavlyssning. Slut-t.ex.om genom
delgivningen innebär emellertid i praktiken endast den misstänkteatt
underrättas hela utredningsmaterialet finns tillgängligt förattom
honom. Någon bestämmelse innebär skyldighet för de brotts-som en
utredande myndigheterna och underrätta den misstänkteatt agera om
specifika utredningsåtgärder finns däremot inte. förundersök-I 20 §
ningskungörelsen föreskrivs visserligen det i förundersökningspro-att
tokollet skall antecknas beslut användning tvångsmedel.om av
Bestämmelsen lär emellertid enligt vad utredningen har inhämtat
knappast tillämpas i praktiken, material från tvångsme-änannat om
delsanvändningen skall åberopas bevisning i domstol.som

Om den enskilde i efterhand underrättades han varit föremålattom
tvångsmedelsanvändningför skulle han i till vad ärmotsats som-

fallet enligt gällande få reell möjlighet självrätt att moten reagera-
Ävendet han kanske felaktigt beslut. Europakon-ettsom anser vara

ventionen och de krav den ställer kan intresse iupp vara av samman-
hanget. Frågan underrättelse tvångsmedelsanvändning harom om
behandlats Europadomstolen i bl.a. fallet Klass m.fl. Västtysk-motav

Även iland. Europakommissionens praxis finns avgöranden där frågan
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underrättelse har berörts. Vidare har utredningen vid sina studierom
utländsk funnit det i andra jämförbararätt europeiska länderatt ärav

vanligt med reglering innebär det i efterhandatten som som-
huvudregel skall underrättas tvångsmedel har använts.attom-

den angivna bakgrundenMot utredningen det finns skälatt attanser
bör införa ordning innebär det i efter-överväga attom man en som

hand skall lämnas underrättelse tvångsmedel har vidanväntsatten om
förundersökning.en

utredningenSåvitt känner till har frågan underrättelse i svenskom
tidigare berörts endast Tvångsmedelskommittén,rätt i sittav som

slutbetänkande Tvångsmedel Anonymitet Integritet SOU 1984:54- -
diskuterade det borde införas ordning innebar deattom en som perso-

vilkas samtal hade avlyssnats skulle underrättas i efterhand.ner
Tvångsmedelskommittén avvisade dock sådan ordning med motive-en

de negativa följderringen underrättelseförfarande kan bedömasatt ett
generellt för utredningar ifrågavarandefå här för förart storaav var

vinsten från rättssäkerhetssynpunkt. Frågan berördes intevägaatt upp
lagstiftningsärende behandladealls i det Tvångsmedelskommitténssom

betänkande 1988/892124. Tvångsmedelskommitténsprop. över-
väganden i frågan underrättelse har redovisats i avsnitt 3.2.2.om

det och redovisatsDäremot är inämnts närmaresom nyss som
avsnitt 3.2.6. i utländsk förhållandevis vanligt med underrättelse.rätt

länder,Bland de utredningen har studeraträttssystem närmare,vars
någon form underrättelseinstitut ifinns Danmark, Finland, Norge,av

Österrike.Tyskland och skallI Norge underrättelse dock endast
på begäran och någotlämnas underrättelseförfarande finns inte detnär

telefonkontroll i ärenden brottgäller rikets säkerhet. detNärmotom
telefonkontroll igäller ärenden rikets säkerhet kan dock detrörsom

kontrollorgan granskar bl.a. säkerhetstjänstens verksamhet,som
rättegångsombud, överklaga beslut straffpro-att utse ettgenom om

cessuella ingrepp den misstänkte saknar kännedom dvs.som om,
huvudsakligen beslut telefonkontroll med stöd 1915 års lag. Iom av

granskar kontrollutvalget klagomålövrigt från enskilda. Utvalget följ er
därvid principen det varken bekräftas någoneller dementerasatt att

varit föremål förhar övervakning. Utvalget skall dessutom varje år
till Stortinget sin verksamhet. endast iDet ärrapporten omavge

Storbritannien det saknas regler de berörda skall under-attsom om
i efterhand. den brittiska lagstiftningI reglerar använd-rättas som

hemligningen teleavlyssning the Interception of Communicationsav
finnsIOCA dock bestämmelser den misstänkerAct; att attom som

han eller har varit föremål för telefonavlyssning kan begäraär ut-en
härom. sådan begäranredning En skall framställas till the Tribunal,

ledamöter bland mycket erfarna jurister. Om the Tribunalutsesvars
finna föreliggerskulle det brott denIOCA, kan upphävaatt ett mot
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tillståndet, beordra material skall förstöras, beslutaupptagetatt om
skadestånd skall den underrätta den har begärt utredningensamt som

sin slutsats och premiärministern. Om the Tribunal däremot skulleom
finna det inte föreligger något brott IOCA, varken bekräftaratt mot
eller dementerar den hemlig teleavlyssning förekommit.har Denatt

har begärt utredningen informeras då endast det inteattsom om
föreligger något brott IOCA.mot

Europadomstolen har i fallet Klass m.fl. Västtyskland Europa-mot
domstolens dom den 6 september 1978, A28 behandlat frågan om
underrättelse tvångsmedelsanvändning. rättsfalletI prövadeom
Europadomstolen huruvida den västtyska lagstiftning säker-som gav
hetstjänsten använda sig telefonavlyssning vid vissa brotträtt att av

den nationella säkerheten Gesetz Beschränkung desmot m.m. zur
Brief-, undPost- Femmeldegeheimnisses; kallad G10 och artikeläven

i grundlagen i10 § 2 stod överensstämmelse med Europakonventio-
Målet avgjordes i plenum. I Västtyskland gällde vid den aktuellanen.

den ordningentidpunkten den hade varit för bl.a.att utsattsom
telefonavlyssning skulle underrättas härom efterhand, såi snart
underrättelse kunde "withoutlämnas jeopardising the of thepurpose

Klagandena gjorde bl.a.restriction". gällande den västtyskaatt
lagstiftningen kränkte artiklarna 8 och 13. I fråga artikel 8om
hävdade klagandena i första hand kränkning förelåg, eftersomatt en

västtyska lagstiftningen inte föreskrevden den avlyssnade alltidatt
Beträffandeskulle underrättas i efterhand. artikel 13 menade klagande-

avlyssnad inte underrättas i efterhand, han saknaratt, om enna
effektivatillgång till rättsmedel inför nationell myndighet. Vidareen

menade klagandena artikel 6 hade kränkts, eftersom avsaknadenatt av
obligatorisk efterhandunderrättelse i innebär det saknas tillgång tillatt
domstolarna för få åtgärdens laglighet prövad.att

Europadomstolen farm avsaknaden obligatorisk underrättelseatt av
lagstiftningen intei innebar någon kränkning artikel Europa-av

domstolen uttalade bl.a. följande 58.

The activity danger against which particular series of surveil-or a
lance directed continue for decades,measures may years, even
after the suspension of those notificationSubsequent tomeasures.

individualeach affected by suspended might wella measure
jeopardise the long-tenn that originally prompted thepurpose
surveillance. Furthermore, the Federal Constitutional Courtas
rightly observed, such notification might reveal thetoserve
working methods and fields of operation of the intelligence services
and possibly identify their theIn Courts view,to agents.even
insofar the "interference" resulting from legislationthe contestedas

in principle justified under Article 8 § the fact of in-not
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forming the individual surveillance has ceased itself beonce cannot
incompatible with this provision since this fact whichvery

the efficacy of the "interference". Moreover beensures to
recalled that, in of the Federal Constitutional Court’spursuance
judgment of 15 december 1970, the concerned bemustperson

afterinformed the termination of the surveillance measures as soon
notification be made without jeopardising the of theas can purpose

restriction.

Vad gäller den påstådda kränkningen artikel 13 framhöll Europa-av
domstolen det det förhållandet åtgärdenär måsteatt ske i hemlighetatt

det svårt förgör inte omöjligt försäga den enskildeattsom att- -
använda sig normala rättsmedel, särskilt medan åtgärden pågårav
68. Det därför, menadeär domstolen, särskilt viktigt denatt
fastlagda proceduren för använda sådana tvångsmedel innehålleratt
tillräckliga garantier för säkerställa den enskildes 55.att rätt
Europadomstolen fann, med hänsyn till omständigheterna i fallet, att
själva avsaknaden underrättelse avlyssningen inte kundeav om anses
strida artikel 13 68. Ett effektivt rättsmedel måstemot i detta
speciella sammanhang förstås "a remedy that effectivesom as as can

havingbe regard the restricted for inherent into scope recourse any
of Surveillance" 69. Enligt västtysk fannssystem secret deträtt

möjlighet klaga misstänktöver avlyssning till särskild kommis-att en
sion, G10 kommissionen, och till författningsdomstolen. Europadom-
stolen medgav sådana klagomål hade begränsad effektivitet ochatt att
de "will in principle apply only in exceptional cases". Europadom-
stolen menade emellertid det, med hänsyn till omständigheterna,att

svårt tänka sig möjligheten ha effektiva rättsmedelatt 70.attvar mer
Europadomstolen pekade vidare på skyldigheten i efterhand,att om
det kunde ske syftet åtgärdenmed äventyrades, underrätta denutan att

avlyssnats avlyssningen the concerned. När sådansom om person
underrättelse lärrmats blev ytterligare rättsmedel tillgängliga för den
enskilde nämligen "the individual in action for declaration,may: an a

reviewedhave by administrative the lawfulness of thecourtan
application him of the G10 and the conformity with the law of theto
surveillance ordered; bring action for damages in civilmeasures an a

he has been prejudiced; bring action for the destructioncourt an or,
appropriate, restitution of documents; finally, of thesenone

remedies successful, apply the Federal Constitutional Court forto
ruling whether there has been breach of the Basic Law" 24toasa a

och Domstolen konstaterade71. därefter de tillgängliga rättsmed-att
ficklen tillräckliga för kravensammantagna att motsvaraanses vara

i artikel 13.
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det heller förelåg någonSlutligen fann Europadomstolen inteatt
följande motiveringkränkning artikel 6 under 75.av

decisions authorising such SurveillanceThe question whether the
covered the judicial forth inthe G10 byunder guarantee setare

this Article be applicable beArticle 6 assuming to must- -
distinctionexamined by drawing between that before,two stages:a

termination ofafter, notification of the surveillance.and that
validly the decision placinglong remainsAs secret,as someone

incapable of judicial controlsurveillance thereby theunder on
within meaning of Articleinitiative of the concerned, theperson

necessity the requirements ofof thatconsequence, escapesas a
Article.

decision within the ambit of the said provision onlyThe can come
discontinuance of the surveillance. According the in-after to

the individual concerned,formation supplied by the Government,
notified of such discontinuance, has his disposalhe has been atonce

remedies against the possible infringements of hisseveral legal
Articleremedies would satisfy the requirements ofrights; these

applicable,accordingly concludes that,The Court even
been violated.Article 6 has not

ifrågan underrättelse berörts Europa-har, indirekt,Vidare ävenom
lagstiftningpraxis, i samband med landskommissionens att ett om

till prövning.telefonavlyssning har varit uppe
Kingdom ApplicationChristie v/the United Nrfallet CampbellI

juni godtog Europakommissionen debeslut den 27 199421482/93;
i the Interception of Communi-rättssäkerhetsgarantier ställs uppsom

Christie, skotsk fackföreningsledare,IOCA. Campbellcations Act en
gjorde gällande han varitEuropakommissionen ochvände sig till att

kontakter med fackföreningar iteleavlyssning vid sinaföremål för
enligt artikel Europakonventionenrättigheter 8 ioch hansÖsteuropa att

ansökan.Europakommissionen avvisade hanshade kränkts.därmed
i IOCA, hadefann åtgärden, regleradesKommissionen att som

ofin law" och "the andbasis domestic"sufficient att scope manner
communications and make ofinterceptexercise of the to usepowers

ofindicated with the requisite degreeinformation obtainedthe are
of foreseeability".satisfy the minimum requirementscertainty to

vidare problem eftersom de"accessibility" erbjöd ingaKriteriet
Christiebestämmelserna fanns intagna i lag. Campbellrelevanta

avgörandena från the Tribunal intedet faktumkritiserade bl.a. att
prövningen däröverklagas ifrågasatte han vilken betydelsekunde samt

Tribunal aldrig träffat avgörande tilloch påpekade thekunde ha ettatt
parlamentarikerklagande. framhöll vidare ingaför den Hanförmån att
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deltog vid prövningen och kunde ifrågasättaävenatt vilken be-man
tydelse the Commissioner hade, eftersom denne inte har tillgång till
någon oberoende inforrnationskälla och inte personligen kan granska
varje beslut. Campbell Christie menade alltså det inte fannsatt
tillräckliga och effektiva garantier missbruk. Europakommissionenmot
avvisade emellertid denna kritik med bl.a. följande motivering.

While the Commissioner does choose reviewtoappear warrants to
the basis of random selection save where he decides reviewon to

particular in its entirety, the Commissioncategory satisfieda
that his existence in itself furnish significantmust safeguarda
against abuse. The annual indicate that the Commissioner,reports

senior member of the judiciary, take thorough and criticala a
approach his function in identifyingto abuse of the statutoryany
powers.

The fact that the Tribunals have made determination innever a
favour of applicant insufficient, in the Commissions view,an to
indicate that the of safeguards effectivelysystem functioningnot

intended by domestic law. The Commission that theas notes
possibility of review by involvement of parlamentarianscourta or
in supervision would furnish additional independent safeguards to
the Having regard however the widesystem. margin of apprecia-to
tion accorded the Contracting parties in thisto the Commis-area,
sion finds that the 1985 Act IOCA nonetheless satisfies the
threshold requirements of Article 8 2 of the Convention inpara.
providing framework of safeguards against arbitrarya any or
unreasonable of in of individualstatutory inuse respectpowers an
the position of the applicant.

Även den norska lagstiftningen telefonkontroll i ärenden rörom som
rikets säkerhet har varit föremål för Europakommissionens be-
dömning; fallet L Norge Application Nr 13564/88; beslutmot den 8
juni 1990.

I ärendet gjorde L gällande han varit föremål för olaglig tele-att
fonavlyssning. Han hade i Norge sig tillvänt Kontrollutvalget for
overvåkings- sikkerhetstjenesten, dock inte fann grund förog som
kritik overvâkingstjenesten. I sitt beslut uttalademot Kontrollutvalget
följande beslutet har hämtats från Europakommissionens avgörande
och därför i engelsk översättning.är

ControlThe Committee has in subesquent meeting of the 14th ofa
this month januari 1980 examined complaint. The Committeeyour
should inform follows:you as
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Generally speaking the Control Con1rnittee’s examination of a
the includes the following:presentcase as one

The Committee should examine whether the complainants
telephone has actually been tapped by the Police Security Service.

this2. the the Committee should examine whether thecase
tapping has the required basis in decision of the and whethercourta
the tapping has taken place within the limits of the decision, first
and foremost regards its duration.as

The courts decision be challenged by the Controlcarmot
Committee. But the Committee should consider whether the
surveillance of which the tapping in question falls withinpart,a

Securitythe tasks of the Police Service according their instruc-to
tions and that does have its basis in membership ofnotensure a
legal political organisation legal political activity.or a

The Control Committee has examined the applicants complaint
in accordance with these guidelines. The Control Committee cannot
explain the circumstances regarding its investigationconcrete in
public. The Control Committee has found anything whichnot can
give rise criticism of the Police Security Service.to

väckteL därefter framgång talan inför norsk domstol förutan att- -
få fastslaget han varit föremål för olaglig telefonavlyssningatt och
krävde ersättning för icke-ekonomisk skada. Høysterett uttalade bl.a.

reell prövning lagligheten eventuell telefonkontrollatt inteen av av en
möjlig, eftersom det material skulle kunna underlagutgöravar som

för självständig domstolsprövning undandraget domstolarna påen var
grund bevisförbudet i tvistemalslovens § 204 hensynet till rikketsav
sikkerhed.

Europakormnissionen avvisade saken uppenbart ogrundadsom
manifestly ill-founded i den mening i artikel 27:2 isom avses
Europakonventionen. Kommissionen uttalade bl.a. följande.

When considering of telephone surveillance insystem secreta
relation the Convention, the Commission findsto that balancea

be sought between the individual’s rightmust for histo respect
private life under Article 8 ofl the Convention and thepara.
necessity under paragraph 2 the democratic societyto protect as a
whole. The and logic of surveillance dictate thatnature secretvery

only the surveillance itself but also thenot accompanying review
often be effected without the individual’s knowledge.must

Furthermore, the Commission that individualthenotes not
informed, surveillance has ceased, but does findnoteven once

providedthis be incompatible with Article 8 of the Conventionto
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otherwise includesthat the satisfactory againstsystem guarantees
abuse.

regards against abuse, the Commission recallsAs thatguarantees
Norwegian law requires that the interference by the executive
authorities with individual’s rights in this regard bemustan
authorised in by whichadvance determines the conditionscourta

including itsfor the duration. Furthermore, theremeasure, a
by Controlcontrol the Committee Kontrollutvalget for over-

sikkerhetstjenesten,våkings- which all informationrequestog may
before orderbe in consider individual complaints.put toto

Finally, the legislation in question contains various provisions
designed reduce the surveillance unavoidableto tomeasures an
minimum and that the Surveillance carried into outensure
accordance with the law.

these circumstances and having itsregard previous case-lawIn to
regard similar legislation in other countries, thein Commissionto

that there in the Norwegian such adequatefinds andsystemare
effective against abuse the Court ofEuropean Humanguarantees as

found be essential in of this kindRights has Klassto systemany
Others judgment, loc. cit. 23,and 50. Consequently, therepara

balance between the different interests involvedexists anda proper
Norwegian legislature justified in considering the in-the was

resulting its legislationterference from with the exercise of the right
guaranteed by Article 8 1 of the Convention beingpara. as

democratic societyin in the interest of national securitynecessary a
for the prevention of disorder crime.and or

vid tidenbör framhållas det för avgörandet i falletDet Latt mot
i norsk saknades möjlighet för KontrollutvalgetNorge rätt att

överklaga avlyssningsbeslut till högre sådan möjlighetEn förrätt.ett
motsvarande kontrollorgan infördes först lagstiftning årett genom

avsnitt1995 se 5.3.2.
bakgrund redovisadeMot de avgörandena kan enligt ut-av man

mening knappast hävdaredningens Europakonventionen ställeratt upp
ikrav på den enskilde efterhand kan ske skadadetnärattett utan att-

utredningen skall underrättas tvångsmedelsanvändningen.m.m. om-
Underrättelseinstitutet såvitt förståutredningen kan endastär ett- -

Strasbourgorganen kan beakta vid sin prövningmoment ettsom av om
lagstiftning hemliglands teleavlyssning innehåller tillräckligat.ex.om

rättssäkerhetsgarantier för minimera risken för missbruk tvångs-att av
De rättssäkerhetsgarantiermedlet. enligt utredningen föreslårvadsom

kringgärda buggningskall och övriga i betänkandet behandlade tvångs-
medel torde ordning med underrättelse i efterhandäven utan en- -
uppfylla de krav Europakonventionen ställer. Däremot kan det,som
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utredningen, tveksamt den gällande lagstift-menar vara mera om nu
ningen hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemligom
kameraövervakning vid prövning i Europadomstolen skulleen- -

förenlig med Europakonventionen, eftersom det inte finnsanses vara
någon reell möjlighet få beslut tvångsmedelsanvändningatt ett om

i sak. Som tidigare harprövat nämnts den överklaganderättär som
misstänkteden har endast teoretiskt intresse, eftersom han saknarav

kännedom beslutet, och den granskning JO och JK kan företaom som
inskränker sig regel till formell granskning.som en mer

Sammanfattningsvis utredningen således Europakon-attanser
ventionen, under förutsättning har med offentligtatt ett systemman
ombud, inte torde kräva det dessutom måste införas regelatt en som
innebär den misstänkte i efterhand skall underrättasatt tvångsme-om
delsanvändningen.

finnsDet emellertid andra skäl talar för likväl bör haattsom man
med underrättelse.ett system

Enligt utredningens uppfattning det frånär principiella utgångs-rent
punkter i rimligträttsstat kräva den enskilde i efterhandatt att nären -
det kan ske skada utredningen skall underrättasutan att attm.m. om-
han har varit föremål för integritetskränkande tvångsmedel.ett Det
sagda gäller den enskilde har för avsikt med dennaoavsett attom
vetskap vidta rättsliga åtgärder eller han har för avsiktt.ex. låtaattom
saken bero.

I samband med i norsk införderätt medatt under-ett systemman
rättelse på begäran den enskilde i narkotikaärenden framhölls i för-av
arbetena Ot 40 1991-92 35 bl.a. det centralärattprp nr s. en
rättssäkerhets garanti få kunskap de åtgärder myndigheternaatt om som
i hemlighet har vidtagit den enskilde och drabbar hansmot som
personliga integritet så starkt teleavlyssning. sådanEn kanrättsom
också, påpekades förarbetena,i bidra till Viss kontrollen av om
myndigheterna har på riktigt I detta låg inte,sätt. menadeagerat ett

de dåvarande kontrollerna ansågs otillräckligaattman, utan attsnarare
sådan vetskap hos den misstänkte kan verka Supplement tilletten som

den då existerande kontrollapparaten. I förarbetena sades vidare att
ordning med underrättelse skulle inverka positivtantog att påman en

tilliten till teleavlyssningsinstitutet.
Enligt Tvångsmedelskommittén, avvisade medett systemsom

underrättelse, skulle underrättelseförfarandes huvudsakliga funktionett
den till förstöd motsvarande reglering beslag ochangettsvara som av

husrannsakan, nämligen den drabbats tvångsmedletatt ge som av
kännedom vilket utbyte myndigheten haft i fråga uppgifterom om

på grund avlyssningen. Den avlyssnats skulle med andram.m. av som
ord vilka uppgifter myndigheten fått tillgång till dels förveta att
kunna vinna trygghet integritetskänsliga uppgiftermot att rörsom
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hemlighålls för honom,honom dels för kunna kontrollera endastatt att
sådana uppgifter registrerats får utnyttjas. sådantEtt syfte kundesom
det enligt Tvångsmedelskommittén i och för sig finnas anledning att
tillgodose.

fördel med denEn enskilde i efterhand underrättas åt-attannan om
dågärden han själv beroendeär det offentligaatt utan att vara av-
fåombudet skulle möjlighet beslutatt mot etten reagera om an--

vändning något ide betänkandet behandlade tvångsmedlen. Vadav av
därvid tänker möjligheten anmälanärmast är de ansvarigaattman

för tjänstefel eller fästa JO:s uppmärksamhet ärendet och därige-att
få JO granska fallet. Möjligheten få någon ersättningatt att utnom av

för ideell skada mycket begränsad.ärstaten
Slutligen institutet finns i femär de europeiskaatt notera att av sex

utredningen harländer studerat I Danmark finnsnärmare. bådesom
offentligt ombud och underrättelse och enligt det norska utrednings-
förslaget avsnitt 5.3.3 föreslåsse ordning med offentligtävenatt en
ombud skall finnas i norsk Förslaget innebär dock inte deträtt. att
nuvarande underrättelseinstitutet skall utvidgas till ävenatt avse
tvångsmedelsanvändning i ärenden brott rikets säkerhet.motom

finns naturligtvisDet nackdelar ordningmed skulle in-även en som
den misstänkte i efterhandnebära underrättades han varitatt attom

föremål för tvångsmedelsanvändning. Utredningen återkommer i det
följ ande till de nackdelar och invändningar har framförts detsom men

redankan här de i utredningensägas deatt experter representerarsom
brottsbekämpande myndigheterna har ställt sig mycket negativa till ett

institut. har därvidsådant Det framhållits den brottsbekämpandeatt
verksamheten både generellt och i konkreta ärenden inte minst vid-
utredningar inom Säkerhetspolisens ansvarsområde och inom narkoti-
kabekämpningen skulle skadas allvarligt med sådan ordning.en-

innebarreglering rimlig avvägningEn mellan den enskildessom en
intresse i efterhand få reda han varit föremål för in-att att ettav
tegritetskränkande tvångsmedel intressetoch inte skada deattav
brottsbekämpande myndigheternas arbete generellt eller i konkreta-
ärenden skulle enligt utredningens uppfattning kunna enligtutse-
följande.

huvudregelSom skulle därvid gälla misstänkt varitatt en som
föremål för tvångsåtgärd, dvs. för buggning, hemlig teleavlyssning,en

teleövervakning,hemlig hemlig kameraövervakning eller annan
avlyssning,teknisk i efterhand skriftligen, åklagarens försorg,genom

underrättas tvångsmedelsanvändningen.skulle Eftersom finnsdetom
viss risk för underrättelse kan försvåra framtidaatten en en an-

vändning tvångsmedel polisens arbetsmetodert.ex. attav genom-
avslöjas skulle den inte innehålla alltför många detaljer den över-om-
vakning har skett. En underrättelse borde emellertid innehållasom
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uppgifter det brott misstanken har dvs. i principrört, endastom som
den aktuella brottsrubriceringen, och under vilken tid övervakningom
har pågått. gällerNär det buggning och hemlig kameraövervakning
borde vidare platsen för övervakningen Vid hemlig teleav-anges.
lyssning och hemlig teleövervakning borde underrättelsen innehålla
uppgift vilken teleadress har övervakats. När det gällerom som annan
teknisk avlyssning skulle underrättelse sådan åtgärd fåen om en
preciseras på lämpligt Avsäg underrättelsensätt. i sådant fallett
övervakning har skett med användning dolda kroppsmikrofo-som av

kunde den situation i vilken avlyssning har skett kortfattatt.ex.ner
beskrivas.

En bestämmelse underrättelseskyldighet skulle bryta igenomom
sekretessbestärmnelsen skydd för det allmännas brottsförebyggandeom

brottsbekämpandeoch verksamhet i 5 kap. 1 § sekretesslagen. Det
skall dock betonas det endast uppgifterna i underrättelsenäratt som
skulle omfattas sekretessundantaget. Den misstänktes få delrätt attav

övriga uppgifter i utredningen regleras enligt andra bestämmelserav
ise vidare avsnitt 3.2.

Underrättelseskyldigheten skulle aktualiseras i olika situationer.tre
första falletDet skulle förundersökningen ladesnär ned. Läggsvara

förundersökning ned upphör nämligen den misstänktes insyn enligten
kap. första23 18 § stycket andra meningen rättegångsbalken och be-

stämmelsen förundersökningssekretess i5 kap. 1 § sekretesslagenom
Ävenblir åter aktuell. kap.5 § sekretesslagen1 skulleom anses

tillämplig på förundersökningenden nedlagda skulle den misstänkte
alltså underrättas han har varit föremål för tvångsåtgärd.attom en
Vidare skulle den misstänkte underrättas tvångsåtgärden närom
förundersökningen hade avslutats. Förundersökningen får anses av-
slutad den misstänkte har fått tillfälle delnär förundersök-att ta av
ningsmaterialet, fått skäligt rådrum för vad hanatt ange anser
nödvändigt och eventuell komplettering har skett. s.k.Den slutdelgiv-
ningen enligt §23 kap. 18 rättegångsbalken innebär inte änannat att
den misstänkte får reda på hela utredningsmaterialet finns till-att

förgängligt honom. Någon skyldighet för polis eller åklagare att agera
och underrätta specifika utredningsåtgärder föreligger alltså inte,om

den misstänkte kan han så vill del utrednings-utan taom av- -
materialet. del skulle föreliggaI denna undantag denett attgenom
misstänkte underrättasskulle han varit föremålhar föratt ettom
tvångsmedel. skyldighetDenna skulle föreligga detoavsett om
sedermera fattades beslut väcka åtal eller det fattades s.k.ett att ett
negativt åtalsbeslut. Slutligen skulle underrättelse lärrmas i fallvart

år efter det åtgärden har upphört. Detta innebärsenast ett att att en
underrättelse tvångsmedelsanvändning i vissa fall skulle komma attom

pågående förundersökning.lämnas underäven
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En regel underrättelse skulle med nödvändighet behöva förenasom
med bestämmelse innebar på åklagarensrätten begäranatten som
under vissa förutsättningar skulle få besluta underrättelse skulleatt
lämnas eller inte alls. För undantagsmöjligheten skulle fåattsenare
användas borde det ställas krav på, förundersökningen fort-ettupp om
farande pågår, underrättelse till den misstänkte skulle allvarligtatt en

utredningen.försvåra I fall finns risk för underrättelseannat atten
aldrig skulle komma lämnas. Med utredningen förundersök-att avses
ningen den har varit föremål för tvångsmedlet.mot Det ärsom
självklart tvångsmedel innefattar hemligatt ett övervakning isom
allmänhet används innan den misstänkte har underrättats miss-om

enligttanken 23 kap. l8 § rättegångsbalken. Enligt 5 kap. l §
sekretesslagen kan då uppgift, röjande skulle kunna försvåraen vars

pågående förundersökning, hållas hemlig se Corell mfl.,en
Sekretesslagen, Kommentar till 1980 års lag med ändringar, tredje
upplagan, 1992, 119. Enligt bestämmelse den nämndas. en som nu
skulle emellertid inte kunna underlåta lämna och inte hellerattman

på underrättelseskjuta den anledningen utredningen skulleatten av
försvåras underrättelsen lämnades. Det skulle krävas brottsut-attom

Ävenredningen underrättelse allvarligt skulle försvåras.genom en om
föreliggersekretess enligt kap.5 §1 sekretesslagen skulle alltså

normalt underrättelse behöva lämnas. Ett tänkbart fall där under-en
skulle kunnarättelsen underlåtas eller uppskjutas för-är när en

undersökning fortsätter eftersom tvångsmedlet inte har tillräckligagett
bevis. Det skulle i dessa situationer ofta kunna tillräckligt attvara

påskjuta underrättelsen till dess andra utredningsåtgärder har vidtagits
eller förundersökningen lagts ned.

tvångsmedelOm undantagsvis skulle användas sedan miss-denett
underrättatstänkte har misstanken enligt kap.23 18 § rätte-om

gângsbalken föreligger situation. misstänkteDen har i dettaen annan
läge till fortlöpande insyn i förundersökningen.rätt En förutsättningen

dock detta kan ske för utredningen. Påär motsvarandeatt utan men
har berörts skulle inte underrättelse tvångsmedels-sätt som nu en om

användningen kunna underlåtas eller uppskjutas därför den skulleatt
förleda till utredningen. Det skulle krävas allvarligt.äratt menetmen

Möjligheten till undantag med hänvisning till den pågåendeatt
brottsutredningen skulle allvarligt försvåras skulle få särskild betydelse

förundersökningari fråga inom Säkerhetspolisens ansvarsområde,om
utredningardvs. brott rikets säkerhet eller allmän-rör ärom som av

förundersökningarfarlig Dessa pågår ofta under lång tid. I dennatur.
utredningar skyddas det allmännas brottsbeivrande verksam-typen av

förutomhet- sekretessregeln i 5 kap. sekretesslagen1 § ocksåav av-
reglerna i 2 kap. sekretesslagen utrikes- och försvarssekretess.om

innebärDetta det allmännas brottsbekämpande verksamhet i vissaatt
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kanfall skyddad sekretess för inte skada elleratt störavara av
Sveriges förhållanden till andra eller för inte skada landetsstater att
samlade försvarsplanering. I utredningar det här slaget det därförärav
nödvändigt låta allmänintresset vidväga s.katt än normalatyngre
brottsutredningar och för skjuta eller helt avstå frånutrymmet att upp

underrättelselämna borde därför störreatt änvara annars.
underrättelseEn borde också kunna uppskjutas eller underlåtas om

övrigt särskildai skäl talade underrättelse lämnades. Härmot att avses
situationerolika där förundersökning har varitmoten en person som

föremål för tvångsåtgärd läggs ned eller avslutas. Användningenen av
uttrycket särskilda skäl skulle innebära omständigheter skallatt
föreligga jämförbara med pågåendeär förundersökningattsom en
allvarligt skulle försvåras.

Ett exempel på situation där skulle kunna tänkas behövaen man
skjuta eller helt avstå från underrättelse, de fall dåärupp en en
förundersökning bedrivs flera och dessa undermot personer en av
utredningen har varit föremål för tvångsåtgärd aktuellt slag.en av nu

sådant fallI det möjligt underrättelseär förundersök-ett att en om-
läggs nedningen den har varit föremål för åtgärden skullemot som -

till allvarligkunna skada för förundersökningen de övriga.motvara
tänkbart fallEtt där det skulle kunna finnas behovannat attav -
eller helt avstå från underrättelsetemporärt där förundersökningenär-

i den aktuella delen visserligen avslutad därär det skall skemen
fortsatt utredning beträffande andra brott. I sådan situation skulleen

underrättelse kunna allvarligt skada den fortsatta utredningen.en
Också vid utredningar olika former ligabrottslighet, t.ex.av av

organiserad narkotikabrottslighet, skulle det i vissa speciella fall kunna
förekomma underrättelse till den misstänkte borde lämnasatt en senare

enligt huvudregeln. Det sig därvid oftaän rör brottslighetom som
pågår under lång tid och med många inblandade. I den typenpersoner

utredningar kan det, hemlig teleavlyssning haratttrots t.ex.av
förekomma förundersökninganvänts, måste läggas ned i bristatt en

på bevis. Om underrättelse i sådant fall skulle kunna förväntasetten
leda till omedelbart förestående utredningar den har varitatt mot som
föremål för åtgärden förstörs eller allvarligt försvåras, kunde det vara
lämpligt skjuta underrättelsen under viss tid. Förutsättningenatt upp
borde dock det fanns konkreta omständigheter med styrkaattvara som
talade för den misstänkte inom kort skulle komma hanteraatt att nya
narkotikapartier, dvs. i praktiken det kommer inledasatt att en ny
förundersökning.

Möjligheten till undantag skulle, har framgått det före-som av
gående, i huvudsak sikte på omständigheterna i det enskilda falletta
och inte avsedda lämna något egentligt föratt utrymmevara att mera
generellt hänvisa till allmänna brottsförebyggande eller brottsbeivrande
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intressen. Ett undantag från underrättelseskyldigheten med stöd av en
sådan allmän hänvisning borde knappast förekomma inom den öppna
polisverksamheten. På Säkerhetspolisens område borde dock kunna
godtas underrättelse skjuts eller inte lämnas på denatt grundenen upp

Verksamhetsinriktning eller arbetsmetoder skulleatt kunnaannars
avslöjas.

Utredningen har ingående diskuterat frågan underrättelseför-ettom
farande och modellövervägt det slag har redovi-noga en av som nu

Som tidigare har framhållits har utländsk polis i flertalet berördasats.
hävdatländer regel underrättelse under förutsättningatt en om att-

innehållerden möjlighet i vissa fall skjuta underrättelsenatten upp
eller helt avstå från länma sådan kan godtas från polisiäratt att -
synpunkt. Enligt vad sades utredningen i Danmark detärsom
förhållandevis vanligt domstolen medger tidpunkten för under-att att
rättelsen skjuts i halvår eller kanske i år, under-ett ett attupp men
rättelse därefter i de flesta fall måste lärrmas. Dansk polis framhöll

kravetdock på underrättelse till nackdel förär samhällets möjlig-att
bekämpaheter brott. På det finska inrikesministeriet sades iatt att ca

80 fallen underrättas den misstänkte inom eller tvåprocent av en
månader efter det åtgärden avslutats och det förhållandevisäratt att
ovanligt det inte lämnas någon underrättelse huvud Poli-att över taget.

i Storbritannien, där underrättelseinstitut inte finns, emel-ett ärsen
lertid helt uppfattning. De det mycket viktigtav en annan anser vara

den enskilde inte i efterhand får reda på han har varit föremålatt att
för hemlig teleavlyssning. StorbritannienI det inte heller tillåtetär att
åberopa det material har framkommit vid teleavlyssningsom en som
bevisning i domstol. Enligt vad har utredningen finns detsagtssom
vissa poliser materialet borde få åberopas bevisningattsom anser som

de flesta det på sikt skulle innebära värdet hemligatt attmen menar av
teleavlyssning skulle försämras.

utredningensDe företräder de brottsbekämpandeexperterav som
myndigheterna har emellertid ställt sig i princip helt avvisande till en
ordning med underrättelse. Från Säkerhetspolisens sida har framhållits

det enligt vad där kan bedöma inte finns något fall där detatt man
huvud skulle möjligt länmaöver underrättelsetaget att utan attvara en

enskild utredning eller verksamheten i allvarligt skulle kommastorten
skadas.att

möjlighetEn naturligtvis i norsk helt undanrättatt tavore som- -
Säkerhetspolisens verksamhet från underrättelseförfarande. Därmedett

Ävendock inte problemet löst. deär företräder denexperter som
polisen har nämligen gjort bedömningen detöppna praktisktatt taget

alltid, i kanske 80-90 fallen, inte skulle möjligtprocent attav vara
Ävenlämna någon underrättelse. dessa har hävdat brottsutred-att

både i detningarna enskilda fallet och generellt allvarligt skulle- -
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komma skadas den misstänkte i efterhandatt underrättadesom om
tvångsmedelsanvändningen.

angivnaNu ståndpunkter har motiverats med de aktuella tvångs-att
medlen i huvudsak används och kommer användas vidatt typen av
brottslighet till sin karaktär ofta präglas organisation ochsom attav av
den pågår eller mindre kontinuerligt. underrättelseEn skullemer
därför i betydligt utsträckning vidstörre s.k. ordinär kriminalitetän-

allvarligt skada möjligheten framöver använda hemliga tvångs-att-
medel. Detta gäller särskilt beträffande Säkerhetspolisens verksamhet,

bl.a. kontraspionage och kontraterrorism. Men vidävensom avser
utredningar narkotikabrott, står för 75grovtom procentsom ca av
den teleavlyssning, teleövervakning och kameraövervakning i dagsom
förekommer, skulle underrättelse i enskilt ärende allvarligtetten
kunna skada den framtida narkotikabekämpningen. Det nämligen,är

känt faktum särskilt narkotikabrottsligheten bedrivsett attmenar man,
i organiserad form och narkotikabrottslingarna ofta återfaller iatt
brott.

De i utredningen företräder polis åklagareochexperter harsom
framhållit det avgörande skillnad mellanär känna tillatt att atten
polisen får använda sig hemlig teleavlyssning och it.ex. attav
efterhand få reda på factode har varit avlyssnad. Bl.a. detatt man av
skälet avstår åklagaren ofta från åberopa material frånatt t.ex. en
hemlig teleavlyssning bevisning i domstol. Genom under-som en
rättelse skulle de kriminella få bekräftat polisen varit dem påatt
spåren något de kanske tidigare bara haft misstankarsom vaga om-

och de skulle i fortsättningen bli försiktiga vid sinaän kontak-mer-
En konsekvens underrättelsen skulle i sådant fall kunna bliter. ettav

det framdeles blev svårare binda demärmu vid något brott.att Iatt
framtida utredningar kommer polisen kanske miste värdefullatt om
information tidigare kunnat få hemlig teleavlyssning,som man genom

tidpunkter och platser för något kanmötent.ex. om m.m., som
inverka negativt på möjligheten iäven utredning använda bugg-att en
ning. Vidare har dessa hävdat underrättelse skulleexperter att en
kunna de kriminella värdefull information. underrättelsenAv skullege

kanske beroende har varit avlyssnad kunna draman vem som- -
slutsatser vilken kännedom polisen har viss organisation.om om en

Enligt utredningens uppfattning kan det i och för sig förefalla egen-
domligt det finns sådan skillnad mellan den situation haratt en som

föreligga utomlands och de svenska förhållandena. Frågansagts om
ordning med underrättelse i efterhand införasskulle börjadeen

emellertid diskuteras på allvar i utredningen först sedan de utländska
studiebesöken i huvudsak genomförts och utredningens samtal med de
brottsutredande myndigheterna i Sverige De praktiskaägt rum.
konsekvenserna underrättelse har därför inte diskuterats i detaljav en
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de utländska ministeriernamed och myndigheterna vad dessa harutan
redovisat bara allmän uppfattning vad underrättelseförfa-är en om

innebär. Pårandet motsvarande har utredningen under sinsätt
insamling material inte med de svenska myndigheterna i detalj gåttav

följdernaigenom i de enskilda fallen och för verksamheten i stort av
underrättelseinstitut. Några kompletterande utredningar har inteett

möjligavarit genomföra på grund det pressade tidsschemaatt av som
utredningen har haft. Med hänvisning till vad har sagtssom nu anser
sig utredningen inte ha det underlag skulle behövas för kunnaattsom
påstå det i de flesta fallen borde möjligt lämnaatt attvara en

denunderrättelse enskilda förundersökningen eller verksam-utan att
allvarligtheten i skulle skadas. Mot i nuläget införastort att en

underrättelseordning med talar också den omständigheten medatt -
inställning finns hos polisden och åklagare åklagaren åt-som -

inledningsvis i detminstone flertalet fall skulle till domstolstora
undantag från huvudregelnoch begära underrättelse, med denom

belastning detta skulle innebära för polis, åklagare och domstolar och
kostnader det skulle innebära anlita offentligtde ombud i dessaatt ett

ärenden.
Utredningen vill vidare på framhålla det kanske viktigastenytt att

för införa underrättelseförfarande ligger på detargumentet att ett rent
principiella planet, dvs. det i rimligt den harrättsstat äratt atten som

föremål för integritetskränkandevarit tvångsmedel i efterhand iett
princip skall underrättas det. Från praktiska utgångspunkterom mera

det sig onekligen så viktigasteförhåller de och effektivaatt mest
rättsäkerhetsgarantierna allt ligger i den domstolsprövningtrots som
alltid skall ske och i utredningens förslag det vid den pröv-attom

skall medverka offentligt ombud,ningen har till uppgiftett att tasom
tillvara den misstänktes intresse. offentliga ombudetsDet medverkan

det skapas ytterligareinnebär viktig kontrollmekanism iatt en som -
till underrättelseförfarande eller den granskning JOettmotsats som

utföra fördeleneller kan har den den innanJK verkar tvångsmed-att-
eller i falllet har beslutats medan det pågår. i efterhand fåAttvart

helt felaktigt har varit avlyssnadreda kan, utredningenatt man som
har framhållit, värdefullttidigare skadan då redanärvara men

naturligtvisskedd. Bättre det tveksamma eller felaktiga beslutetär om
aldrig meddelasavlyssning eller det upphävs så snartomom som

Enligt utredningens uppfattningmöjligt. kommer förslaget om
offentligt ombud i detta avseende innebära förstärkningväsentligatt en

enskildes rättssäkerhet. Som utredningen också tidigare hardenav
framhållit torde ordning med domstolsprövning och offentligten

tillgodose de krav ställs i Europakonventionen.ombud som
Sammanfattningsvis utredningen således övervägande skälattanser

föreslå regel underrättelseskyldighet någottalar ochattmot ennu om
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sådant förslag läggs därför inte fram. Frågan bör emellertid enligt
utredningens mening övervägas i sammanhang.nytt ett annat
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13 Lagteknisk lösning

brottsbekämpandeDe myndigheternas användning tvångsmedlenav
hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning regleras i dag av
bestämmelserna i 27 kap. 18-25 rättegångsbalken. Däremot finns
reglerna användningen tvångsåtgärden hemlig kameraövervak-om av
ning i särskild lag, lagen 1995:1506 hemlig kameraövervak-en om
ning, har begränsad giltighetstid.som en

Utredningens förslag innebär bl.a. tvångsmedel hemligatt ett nytt -
teknisk avlyssning införs. Lagförslaget innebär vidare vissaatt-
förändringar föreslås i fråga hemlig teleavlyssning och hemligom
teleövervakning. Detsamma gäller reglerna hemlig karneraövervak-om
ning. De sistnänmda bestämmelserna föreslås dessutom till skillnad-
från i dag bli Förslaget betyder också avlyssningpermanenta. att-
med dolda kroppsmikrofoner i lagförslaget benämntm.m., annan
teknisk avlyssning, lagregleras. Gemensamt för samtliga dessa
tvångsmedel de innefattarär övervakning skeratt med tekniskasom
hjälpmedel och den tvångsmedlet riktat kännerutan att är tillmotsom
den. Det den bakgrundenär naturligt och lämpligt bestämmel-mot att

beträffande de straffprocessuella tvângsåtgärderna hemlig tekniskserna
avlyssning, hemlig teleavlyssning, teknisk avlyssning, hemligannan
teleövervakning och hemlig kameraövervakning införs i kapitelett nytt
i rättegångsbalken. Av skäl redovisas i ingressen till författnings-som
kommentaren till det föreslagna kapitlet bör kapitlet lämpligennu ges
rubriken "Om hemlig teknisk övervakning".

lagtekniskaDen lösningen det gäller dennär reglering ersättersom
1952 års tvångsmedelslag behandlas i avsnitt 14.
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14 1952 års tvångsmedelslag

14.1 Inledning

Under åren efter andra världskrigets slut uppstod betydande in-
ternationella spänningar, vilka berörde Sverige.även På grund av
dessa spänningar ansågs det nödvändigt vidta beredskapsåtgärderatt
på skilda områden. Dessa i väsentlig omfattning sikte på för-tog
hållandena vid krigstillstånd eller med krigstillståndjärnförligt läge.ett
På del områden det emellertid nödvändigt vidta åtgärderen attvar

gällde fredsförhållandena. Detta berörde bl.a. skyddetsom mot
spioneri och sådan brottslig verksamhet, hotade landetsannan som

eller inre säkerhet. Man menade den landetsyttre säkerhetatt, motom
riktade brottsligheten skulle lämnas alltför fritt spelrum, det för landet
skulle kunna medföra verkningar mycket allvarlig karaktär. Inomav
Justitiedepartementet upprättades därför lagförslag, syftade tillett som

bereda polis- och åklagarmyndigheterna vidgade möjligheteratt att
utnyttja tvångsmedel vid förundersökning rörande brott landetsmot
säkerhet.

Vid utforrrmingen lagförslaget hänsyn till erfarenheternatogsav
från tillämpningen tvångsmedelslagarna under andra världskriget.av
Reglerna i förslaget utformades tilläggs- och undantagsbestäm-som
melser till rättegångsbalken, regler skulle bli tillämpliga i denvars
mån särbestärmnelser inte meddelades i den föreslagna lagen. Efter
remissbehandling lagförslaget och efter samråd med olika partierav
inom riksdagen upprättades proposition 1952:22prop. i ämnet.en
Propositionen byggde i allt väsentligt på det upprättade departe-
mentsförslaget. Riksdagen lagförslaget den 21 1952 ochantog mars
lagen trädde i kraft den 27 år lagen l952:98 medmars samma
särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissa brottmål. Lagen ärom
tidsbegränsad och gäller efter den gjorda förlängningen tillsenast ut-
gången år 1998.av

1952 års lag gäller vid förundersökning angående vissa brott mot
rikets säkerhet och vissa allmänfarliga brott. förhållandeI till
regleringen i rättegångsbalken innebär lagen utvidgade möjligheter att
använda tvångsmedlen häktning, beslag, kvarhållande postför-av
sändelse hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning.samtm.m.
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ocksåinnehåller bestämmelser innebär hemligLagen kamera-attsom
övervakning kan användas på mindre villkor vad följerstränga än som

hemlig kameraövervakning.lagen omav
utredningensEnligt direktiv skall utredningen göra översynen av

bestämmelserna i 1952 års lag och lämna de förslag till ändringar som
befogade. Vidare skall utredningenkan lämna förslag till hurvara

bestämmelserna kan och arbetas in i rättegångsbalken.permanentas

särreglering14.2 Behovet och den lag-av en

tekniska lösningen

tillkom 1952 års efterlag andra världskrigets slutSom nämntsnyss
anledning den politiskamed då och många år där-ävenav oro som -

världen.efter rådde i De internationella förhållandena har påtagligt-
under de åren,förbättrats särskilt i Europa. I förarbetena tillsenaste

framhölls väsentlig avspänning ilagen det utrikespolitiskaatt, om en
inträda, återgångskulle borde ske till den för normalaläget en
avsedda regleringen iförhållanden rättegångsbalken prop. 1952:22 s.

innehåller i vissaLagen hänseenden tämligen betydande44. avsteg
bestämmelserna i rättegångsbalken. aktuella särregleringenfrån Den

därför integritetskänslig. Som framgår vad tidigare anförtsär av
föreslår utredningen det i fortsättningen skall bli tillåtet för deatt
brottsutredande myndigheterna hemliganvända teknisk avlyssning.att

gällande regler får hemlig teleavlyssning och hemligEnligt nu
kameraövervakning tillgripas under förundersökning vid misstanke om

för vilket inte föreskrivet lindrigare straff fängelse i två år.brott är än
ÄvenUtredningen föreslår den till år.sänks tillämp-gränsenatt ett

ningsområdet för hemlig teleövervakning blir vidare. De allmänna
tvångsmedelsanvändning kommer således i intevidgasreglerna attom

obetydlig utsträckning. angiven bakgrund kan dethelt Mot ligga nära
hands dra den slutsatsen särregleringen i års lag intetill 1952att att

behövs.längre
få redogörelse för tillämpningen 1952 års lag harFör att en av

utredningen sammanträffat med företrädare för Säkerhetspolisen. De
inom beskrivitenheterna Säkerhetspolisen har därvid ingåendeolika

verksamhet och i vilken omfattning användersin de sig lagensav
tvångsmedelsbestämmelser. Vid kontakter har utredningendessa

det skett betydande avspänning iävenövertygats att,om om en
närområde, polisen alltjämt har mycketSveriges behovett stort av

bestämmelser vid bekämpningen brott landetslagens rör yttreav som
inre säkerhet. Bestämmelserna bör därför i huvudsak behållas.och
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1952 års lag har varit i kraft i 40 år.över Som utredningen nyss
det alltjämtnämnt föreligga behov bestämmelsersynes ett dennaav av

Det kan på goda grundertyp. sådana bestämmelserantas kommeratt
behövas under överskådlig framtid.att Bestämmelserna bör därför nu

karaktär. Detta kan skepermanent antingen dessages attgenom ar-
betas in i rättegångsbalken eller den nuvarande ordningenattgenom
med särskild lag behålles. Denna fråga har behandlats ien skilda
sammanhang. Som exempel härpå kan regeringennämnas år 1976att
prop. 1975/76:202 föreslog reglerna i 1952 års lagatt skulle intas
i rättegångsbalken. Propositionen ledde emellertid inte till lagstiftning.
SÄPO-kommittén anförde i sitt slutbetänkande SOU 1990:51 att en
hel del talade för tiden för arbetaatt in bestämmelsernaattvar mogen
i års1952 lag i rättegångsbalken. Kommittén ansåg emellertid att en
sådan samordning borde anstå ytterligare tid s. 145.en

Det angelägetär bestämmelser straffprocessuellaatt tvångsmedelom
i så utsträckning möjligt samlasstor i rättegångsbalken. Emeller-som
tid de bestämmelserär finns i 1952 års lag mycket speciella. Desom
gäller endast begränsat antal brottstyper. Vidareett det fåtalär ett
åklagare och domare får anledning tillämpa dem. Slutligen börattsom
beaktas det inte alldeles okompliceratäratt arbeta in bestäm-att
melserna i rättegångsbalken. De måste nämligen in i skilda kapiteltas
i balken. Eftersom reglerna endast gäller vissa brottstyper måste i
någon de bestämmelserna beträffande vilka brottav nya anges
bestämmelserna skall gälla. I övriga bestämmelser får därefter
hänvisas till ifrågavarande paragraf. Denna ordning blir enligt
utredningens mening svåröverskådlig. En lösning skulle attannan vara
i alla bestämmelser de brottstyper omfattas be-nya ange som av
stämmelsen; detta framstår dock mycket omständlig lagstift-som en
ningsteknik. Enligt utredningens mening den ändamålsenligaär mest
lösningen behålla de aktuella bestämmelsernaatt i särskild lag,en som

karaktär. Lämpligen 1952 årspermanent lag böra upphävasges synes
och bestämmelserna i den lagen i erforderliga delar överföras till en

lag på området. För tydligt markera det frågaattny äratt om en ny
lag bör den lagen något annorlunda rubrik. Den lagennya ges en nya
bör kunna kallas lag med särskilda bestämmelser användningom av
tvångsmedel vid förundersökning i vissa brottmål.

SOU15 1998:46
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Tillämpningsområdet14.3

1952 års tvångsmedelslagEnligt 1 § lagen tillämplig vid för-är
undersökning angående följande brott.

Allmänfarliga brott: Mordbrand 13 kap. § brottsbalken,l grov
mordbrand kap. §13 2 och allmänfarlig ödeläggelse kap.13 3 §,

innefattar sabotage, sabotagebrottet 13 kap. 4 § och grovtom
kap. §, kapning ochsabotage 13 5 sjö- eller luftfartssabotage 13

§ flygplatssabotage b §,kap. 5 13 kap. 5 brottetsamta om
innefattar sabotage.

landets inre säkerhet: 18 kap.Brott Uppror 1 §, hotväpnatmot
laglig ordning 18 kap. 3 § och olovlig kårverksarnhet 18 kap.mot

4 §.
landets säkerhet: Högförräderi 19 kap. §,Brott 1mot yttre

krigsanstiftan 19 kap. 2 §, spioneri 19 kap. §, spioneri5 19grovt
obehörig befattning hemligkap. 6 §, med uppgift 19 kap. 7 §, grov

befattning uppgiftobehörig med hemlig 19 kap. 8 § och olovlig
underrättelseverksamhet 19 kap. 10 §.

omfattar vidare de s.k. majestätsförbrytelserna,Lagen dvs. mord,
misshandel, misshandel, människorov, frihetsberö-dråp, olagagrov

försättande i nödläge och olaga tvång i fall där brottet riktar sigvande,
eller medlem konungahuset ellerKonungen motmot annan av

riksföreståndare.
på försök,Slutligen lagen tillämplig förberedelse eller stämplingär

sådan gärning straffbar.ovannämnda brott,till ärom
telefonavlyssning föreslog i betänkandet Telefon-Utredningen om

1975:95 majestätsförbrytelserna borde avförasavlyssning SOU att ur
i 1952 års tvångsmedelslag 95. Utredningenbrottskatalogen s.

brott, dråpframhöll vissa dessa mord, och människorov,att av
sitt straffminimum telefonavlyssnings-omfattades redan avgenom

övriga handlingar slag i beaktansvärda fallreglerna och aktuelltatt av
inordnas under de brott i 18 och 19 kap. brottsbalkenkunde som

telefonavlyssning. Utredningenhuvudregeln kunde föranledaenligt om
inte behålla dessatelefonavlyssning menade det motiveratatt attvar

ledde emellertid inte till lagstiftning. Företrädaresärregler. Förslaget
uppgivit det inte föreligger något behovSäkerhetspolisen harför att

majestätsförbrytelserna. reglernabeträffande De allmännasärreglerav
vid be-rättegångsbalken enligt Säkerhetspolisen tillräckligai är

Utredningenifrågavarande brottstyper. Somkämpning omnuav
bekräftas Säkerhetspolisentelefonavlyssning påpekat och ocksåsom av

särreglering i vad majestätsförbrytelser. Dessaingenbehövs avser
ingå i den lagen.därför inte i brottskatalogenbörbrottstyper nya
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framgårSom redogörelsen förutsätter vissa de brottav ovan av som
ingår i lagens tillämpningsområde gärningen innefattar brottetatt
sabotage 13 kap. 4 § brottsbalken. sistnämnda brott sikte påtar
handlingar innebär någon förstör eller skadar elleratt allvarligtsom

eller hindrar användningenstör egendom har avsevärdav som
betydelse för Sveriges försvar eller andra viktiga svenska sarnhälls-
funktioner. Brottet sabotage gäller således endast svenska objekt.

påKravet gärningen skall innefatta sabotageatt innebär brottenatt
kapning och sjö- eller luftfartssabotage 13 kap. 5 § brottsbalkena

vissa former tlygplatssabotage 13 kap.samt 5 b § brottsbalkenav
omfattasinte 1952 års lag brottet riktar signär utländskaav mot

farkoster. Det har inom utredningen påpekats denna begränsningatt
olämplig, eftersom deär aktuella brottstypema inte sällan gäller

utländska farkoster. Utredningen har bortövervägt begräns-att ta
ningen inte lagt fram sådant förslag, bl.a. grundettmen attav
frågan har väckts så under utredningsarbetet det intesentpass att
funnits tid undersöka vad sådan ordning skulle få föratt konse-en
kvenser. finnsDet alltså inte tillräckligt underlag för föreslåatt en
sådan lösning. Frågan bör dock följas och i ett annatupp samman--
hang bli föremål för fortsatta överväganden.-

övrigtI brottskatalogen i 1952 års tvångsmedelslag hasynes en
lämplig omfattning. En viss begränsning tillämpningsområdet börav
dock det frågagöras när användningär det tvångsmedletom av nya
hemlig teknisk avlyssning. Utredningen denna fråga i nästatar upp
avsnitt.

Övriga14.4 bestämmelser

årsI 1952 lag finns vissa särregler häktning, beslag, kvarhållandeom
postförsändelse hemlig teleavlyssning, hemlig teleöver-av m.m.,

vakning och hemlig kameraövervakning.
Enligt 24 kap. l § rättegångsbalken får häktas deten person om

finns sannolika skäl för misstanke brott, för vilket maximistraffetom
fängelse i årutgör eller Därutöver krävs det föreliggerett attmer. en

särskild häktningsgrund, risk för fortsatt brottslig verksamhet.t.ex.
Häktning kan emellertid ske vid lägreäven grad misstanke. Aven av

§ i3 kapitel följer den endast skäligen misstänkt förärattsamma som
brott kan häktas det synnerligär vikt han i förvar iatt tasom av
avvaktan på ytterligare utredning brottet, s.k. utredningshäktning.om
Sådan häktning kan emellertid fortgå under högst vecka 24 kap.en
19 § rättegångsbalken. På grund den ofta komplicerade ochav
svårutredda beskaffenheten de brott omfattas 1952 års lagav som av
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finns i lagen undantagsregler det gäller utredningshäktning.när Enligt
gäller på2 § begäran åklagaren får,rätten det nödvän-äratt av om

förordna utredningshäktningdigt, under sammanlagt fyra veckor;om
häktningsförhandling skall i dessa fall hållas med högst veckasen
mellanrum. Efter fyra veckor får fortsatt häktning beslutas endast om

finns sannolika skäl den misstänktedet har begått det aktuellaatt
Bestämmelsen fickbrottet. sin nuvarande utformning år i1988

samband med reglerna i rättegångsbalken de personellaatt om
tvängsmedlen ändrades prop. l986/87:112, bet. l987/88:JuU7, rskr.
1987/88:30.

Utredningen har från Säkerhetspolisen inhämtat bestämmelsen iatt
tillämpats§ inte har någon gång under de2 15-20 åren. Säker-senaste

hetspolisen har emellertid redovisat antal plausibla situationer därett
bestämmelsen skulle kunna behöva användas. Säkerhetspolisen anser

bestämmelsen bör finnas kvar för kunna tillämpas iatt att rena
undantagsfall.

Varje straffprocessuellt tvångsmedel innefattar frihetsberövandesom
givetvis särskilt integritetskänsligt. Bestämmelsen i 2 § förutsätterär

häktningsförhandlingemellertid håller gång i veckan ochrättenatt en
häktning enligt bestämmelsen får ske högst i fyra veckor. Med hänsyn
härtill föreligger enligt utredningens mening tillfredsställande rätts-

Föreskriftensäkerhetsgarantier. bör föras i den lagen.över nya
kap. § rättegångsbalken finnsI 27 2 bestämmelser skriftligaattom

meddelanden mellan den misstänkte och någon anhörig till honom
mellan sådana anhöriga får i beslag hos misstänkteeller den ellertas

närstående det frågaden endast brott för vilket inteär ärom om
lindrigare straff fängelse iföreskrivet två år. Enligt 3 § 1952 årsän

i nyssnämnda fall skelag kan beslag det stadgat lindrigareäven ärom
två årstraff fängelse i för brottet. Den aktuella bestämmelsen kanän

alltför ingripandeknappast Säkerhetspolisen harsägas art.vara av
bestämmelsen har tillämpats i olika sammanhang.raduppgett att en
Säkerhetspolisen framhållit tillämpaVidare har behovetatt attav

ibestämmelsen öka omfattning och det angelägetärsnarast attsynes
Utredningenden får finnas kvar. ansluter sig till Säkerhetspolisensatt

bedömning.
rättegångsbalken följer får förordna27 kap. 9 §Av rätten attatt en

tillförsändelse får i beslag och komma inväntastas ettsom som
försändelsen in, hållas kvar tillbefordringsföretag skall, kommernär

sådant förordnande fårfrågan beslag har avgjorts. Frågadess om om
yrkande undersökningsledaren eller åklagaren. Ettendasttas avupp

frånskall gälla viss tid, högst månad, denförordnande meddelas att en
befordringsföretaget. paragrafens andraförordnandet delgavs Idag då

det förordnande skall in under-föreskrivs istycke rättens tasatt en
tillstånd under-meddelande åtgärden interättelse att utan avom om
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sökningsledaren eller åklagaren får lämnas till avsändaren, mottagaren
eller någon Slutligen föreskrivs i paragrafens tredje styckearman. att,

försändelse på grundnär förordnande hållits kvar, befor-etten av
dringsföretaget dröjsmål skall anmälan hosgöra denutan begärtsom
förordnandet; denne skall omedelbart beslagpröva skall ske.om
Enligt 4 § i 1952 års lag kan undersökningsledaren eller åklagaren
meddela beslut enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken, det kannär
befaras inhämtande besluträttens skulleatt medföra sådanav
tidsutdräkt eller olägenhet, väsentlig betydelseär förarman som av
utredningen. I sådant fall skall den anmälan i 27 kap. 9 §som avses
tredje stycket hos den meddelatgöras förordnandet, skallsom som

den prövning i dengöra bestännnelsen.nämns förarbetenaI tillsom
den aktuella bestämmelsen framhölls inhämtande tillståndrättensatt av
till sådan åtgärd under vissa förhållanden kunde innebära omgången
och tidsutdräkt kunde försvåra utredningsresultatet. I fall därsom ett
snabbt ingripande angeläget för utredningsresultatet inte skulleattvar

borde därför beslutanderättenäventyras anförtros undersökningsleda-
eller åklagaren prop. 1952:22 24 och 46.ren s.

Utredningen har från Säkerhetspolisen inhämtat den aktuellaatt
bestämmelsen används förhållandevis ofta och den nödvändigtäratt ett
inslag i utredningsarbetet. Bestämmelsen bör därför föras till denöver

lagen. Förutsättningen enligt 4 § i den lagen för under-nya attnya
sökningsledaren eller åklagaren skall få meddela beslutett om
kvarhållande det frågaär brådskandeär fall. Motsvarandeatt ettom
uttryck används i förslaget till 27 kap. 14 § rättegångsbalken och deta
hänvisas till kommentaren till den paragrafen. Någon ändring i sak i
förhållande till i4 § 1952 års lag inte avsedd.är

Reglerna hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakningom
finns i 27 kap. rättegångsbalken. Det förstnämnda tvångsmedlet får
användas under förundersökning angående brott för vilket inte före-är
skrivet lindrigare straff fängelse i två år eller försök,än förberedelse
eller stämpling till sådant brott, sådan gärning belagd med straffärom
18 §. Hemlig teleövervakning får användas vid förundersökning
angående brott för vilket inte föreskrivet lindrigareär straff än
fängelse i månader, brott enligt §narkotikastrafflagen1 1968:64,sex
brott enligt § lagenl 1960:418 straff för varusmuggling,om som

narkotika, eller försök, förberedelse eller stämpling till brott föravser
vilket inte föreskrivet lindrigare straffär fängelse i två år,än om
sådan gärning belagd med straff 19är §. Hemlig kameraövervakning
får användas under förundersökning i omfattningsamma som
beträffande hemlig teleavlyssning lagen2 § l995:1506 hemligom
kameraövervakning. Enligt 5 § första stycket års1952 lag får
nyssnämnda tvångsmedel användas det föräven brottet ärom
föreskrivet lindrigare straff vad krävsän enligt rättegångsbalkensom
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respektive lagen hemlig kameraövervakning. Beslutom om an-
vändning dessa tvångsmedel meddelas normalt Enligträtten.av av

stycket i paragraf gällerandra emellertid åklagaren fårattsamma ge
tillstånd till åtgärden det kan befaras inhämtande rättensattom av

skulle medföra sådan fördröjningtillstånd eller olägenhet,annan som
väsentlig förbetydelse utredningen.är av

bestämmelsen iberörda 5 § första stycket iDen 1952 års lag ger
otvivelaktigt polis och åklagare mycket vittgående möjligheter att

förundersökning använda hemlig teleavlyssning,under hemlig tele-
övervakning och hemlig kameraövervakning beträffande brottäven

påtagligt allvarliginte karaktär. tvångsmedelDessaär äravsom
mycket integritetskänsliga. Utredningen har dock under sitt arbete inte
gjort några iakttagelser tyder på bestämmelsen skulle användasattsom

omfattning eller påi inte kan godtas. Enligt vadsättett somen
för Säkerhetspolisen uppgivitföreträdare vidare det mycketär

enligt utredningensangeläget förslag sänks föräven gränsen närom-
teleavlyssning, hemlig kameraövervakninghemlig och hemlig

teleövervakning får polis och åklagare får ha kvaräga rättenattrum -
tvångsmedel i omfattninganvända den medges i bestäm-att som

förstamelsen. Bestämmelsen i 5 § stycket bör enligt utredningens
därför finnas och utvidgasmening kvar till tekniskävenatt avse annan

avlyssning.
Enligt utredningens förslag skall, såvitt intresse, hemligär avnu

få användasteknisk avlyssning vid utredning brott har ettav som
minimistraff på fyra års fängelse vid förbrott tilloch dessa brott. Med

avgränsning i fråga de brott omfattasdenna den lagom som av som
års lag skulle buggningskall 1952 få användas bara vid fåtalersätta ett

brott, nämligen mordbrand, allmänfarligdessa ödeläggelsegrovav om
hot laglig ordning, högförräderibrottet väpnatär grovt, motuppror,

spioneri. Samtliga de brott räknas ioch 1952 års laggrovt som upp
princip förs tilloch i den lagen har emellertid valtsöver utsom nya

den anledningen de har för landets säkerhet särskiltatt ansettsav som
allvarliga brott 1952:22 fårprop. 44. Den bedömningen stås. anses
sig i dag och det tvångsmedlet hemlig teknisk avlyssningän även nya

princip få förundersökningbör i användas vid angående de brott som
i föreslåsden lag 1952 års lag. kanDet dock,ersättatas upp som

inteutredningen, komma ifråga tillåta buggning vid olovligattmenar
kårverksamhet och obehörig befattning med hemlig uppgift, brott som

föranleda böter fängelsekan eller i högst två år. för brottDen ett
straffskalan nämligenangivna uttrycka samhällets värderinganses av

brottets svårhetsgrad och har brottet så låg straffskala, fören pass
övrigt i princip densamma gäller för vanlig stöld, kan brottetsom en

så allvarligtinte användning buggning bör tillåtas.attanses vara av
gäller olovlig underrättelseverksamhetDetsamma inte ärsom grov.
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brottDetta kan bara föranleda böter eller fängelse i högst år. Enligtett
utredningens uppfattning måste de reglersträngare föreslås gällasom
för buggning slå igenom inom detäven område skall reglerassom av
den föreslagna särskilda tvångsmedelslagstiftningen. Vid utredningnu

angivna brott bör alltså buggning inte få användas. Omtre dessanuav
brott så allvarligt slag vid utredning demattanses vara av av
buggning skall kunna användas, bör enligt utredningens meningman

dejustera aktuella brottens straffskalor.
Utredningen föreslår det i rättegångsbalken införsatt generellen

möjlighet för åklagaren i brådskande fall fatta beslut hemligatt om
teleavlyssning, teknisk avlyssning, hemlig teleövervakning ochannan
hemlig kameraövervakning. Den nuvarande bestämmelsen i 5 § andra
stycket års1952 lag blir därför överflödig. föreslagnaDen befogen-
heten för åklagaren fatta beslut tvångsmedelsanvändningatt iom
brådskande fall gäller dock inte hemlig teknisk avlyssning. Med
hänsyn till det tvångsmedlet är utomordentligt integritetskänsligtatt
bör enligt utredningens mening åklagaren inte heller möjlighet attges
fatta beslut användning det tvångsmedlet beträffande de brottom av

omfattas den lag föreslås 1952 års lag.ersättasom av som
6 § 1952 årsI lag föreskrivs undersökningsledaren elleratt, om

åklagaren har förordnat beslag med stöd 3 § eller förordnatom attav
sådant beslag skall bestå eller meddelat förordnande enligt 4 eller 5
detta ofördröjligen skall skriftligen anmälas till skyndsamträtten, som
skall ärendet till prövning. Om finner förordnandetta rättenupp att
inte bör gälla, skall upphäva detta.rätten En motsvarighet till denna
paragraf bör finnas kvar såvitt gäller undersökningsledarens eller
åklagarens beslut i fråga beslag eller kvarhållande för-om av en
sändelse. Den bestämmelsen bör formuleras på sättnya samma som
den föreslagna regeln i 27 kap. 14 § andra stycket andra meningen.a

följerAv 7 § i fråga verkställighet beslut enligtatt 1952rättensom av
års lag och överklagande sådant beslut rättegångsbalkens be-av
stämmelser skall gälla. Bestämmelsen överklagande bör föras överom
till den lagen. Någon hänvisning till reglerna verkställighet inya om
rättegångsbalken torde däremot inte behövas. Av 8 slutligen, följer

regeringen meddelar föreskrifternärmare tillämpningenatt om av
lagen. Någon sådan bestämmelse behövs inte i den lagen.nya
Regeringens befogenhet meddela verkställighetsföreskrifter följeratt

direkt regeringsformen 8 kap. 13 första§ stycket 1.numera av
övrigtI bör vissa redaktionella ändringar i förhållande till dengöras

nuvarande lagtexten.
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15 Parlamentarisk kontroll

flera år tillämpasSedan beträffande hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning den ordningen regeringen årligen i skrivelse tillatt en
riksdagen redovisar de brottsutredande myndigheternas tillämpning av
bestämmelserna dessa tvångsmedel. Motsvarande redovisningom
lämnas det gäller användningenäven tvångsmedletnärnumera av
hemlig kameraövervakning. Redovisningen omfattar dock inte den
tvångsmedelsanvändning regleras i 1952 års tvångsmedelslag.som

redovisningDen lämnas torde allmänt värde.sett stortsom vara av
Utredningen därför motsvarande redovisning bör lämnasattanser en

det gäller de tvångsåtgärderna hemlig tekniskäven när avlyssningnya
och teknisk avlyssning. Liksom enligt nuvarande ordning börannan
redovisningen innehålla uppgifter bl.a. antalet ärenden ochom
meddelade tillstånd, vilka brott Övervakningen har vilkaavsett,
tillståndstider har förekommit, hur länge tvångsmedelsanvänd-som
ningen i det enskilda fallet faktiskt har pågått i vilkenrent samt

tvångsmedelsanvändningenutsträckning har fyllt ändamål.avsett
Redovisningen bör i fortsättningen så långt det möjligt belysaäven är

vilken omfattningi ovidkommande för brottsut-ärpersoner som en
redning har drabbats hemlig kameraövervakning jfrav prop.
1995/96:85 38. Detsamma bör gälla i fråga buggning. Vidares. om

redovisningenbör innehålla uppgifter i vilken omfattning in-om
terimistiska åklagarbeslut fattatshar och i vilken omfattning dessa

Ävenbeslut har ändrats domstol. fortsättningsvis bör den tvångs-av
medelsanvändning i denregleras lag föreslås 1952ersättasom som nu

lag undan från redovisningen.års tas
kan JustitieutskottetsDessutom möjlighet i fråganämnas att om
liksomårs lag i övrigt hämta in1952 den information ansessom

behövlig. I utskottets betänkande 1996/97:JuU5 fortsattbl.a.om
giltighet 1952 års tvångsmedelslag utskottetuttalas s. 4 attav
regelbundet och med viss periodicitet brukar inhämta upplysningar om

tillämpning vid besök hos Säkerhetspolisen eller vid utfrågninglagens
företrädare förmed Säkerhetspolisen. Vidare i betänkandetsägs att

utskottet inom för sitt arbete med uppföljning och utvärderingramen
planerat granskning handläggningen ärendenhar göraatt en av av

enligt 1952 års lag. Utskottet har företagit granskning tillämp-en av
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ningen rättegångsbalkens bestämmelser hemlig teleavlyssningav om
och hemlig teleövervakning under år 1995. Resultatet den gransk-av
ningen redovisas i betänkandet 1997/98:JuU10. Av det sagdanu
framgår alltså Justitieutskottet har möjlighet kontrolleraatt ochatt

tillämpningengranska tvångsmedelslagstiftningen. Behovet insynav av
i tillämpningen tillgodoses också den granskning kan skegenom som

JO och JK.av
tänkbartEtt ytterligaresätt kontrollera tillämpningenatt är att

inrätta särskild nämnd med uppgift följa tvångsmedelsan-atten
vändningen. Som exempel nämnd med uppgifter motsvarandeen av
slag kan Registernämnden,nämnas har till uppgift bl.a. iattsom
ärenden registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen 1996:627om

frågor utlämnandepröva uppgifter i polisregister och följaom av att
Säkerhetspolisens registrering uppgifter i sådana register. Enligtav
utredningens mening framstår det emellertid med hänsyn till de rätts--
skyddsgarantier föreslås bli införda se avsnitten 12.1 och 12.2som
och den parlamentariska kontroll finns och bör omfattasom nu som

de tvångsmedlenäven tveksamt nämnd detta slagnya som om en av-
ytterligare skulle kunna stärka kontrollen.
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16 Ekonomiska konsekvenser

utredningsarbetetFör gäller regeringens generella direktiv, bl.a.
direktivet dir. 1994:23 till samtliga kommittéer och särskilda
utredare offentliga åtaganden. Enligt detta direktivpröva skallatt
utredningen Visa hur förslag innebär utgiftsökningar ellersom
inkomstminskningar skall finansieras. Detta skall ske attgenom
konkreta förslag effektiviseringar eller omprövningar lämnas.om
Utgiftsökningar eller inkornstminskningar skall således enligt direktivet

genomföraskunna med oförändradetotalt minskadeellersett resurser.
kostnader utredningensDe förslag för sigmed i formsom av

anskaffning teknisk utrustning för buggning förutsätter inte deattav
brottsutredande myndigheterna tillförs ytterligare medel. Det är

rimligtdessutom det sig i sammanhanget jämförelse-röratt tro att om
vis blygsamma kostnader. hellerInte de ökade driftskostnader -
huvudsakligen i form personalkostnader tvångsmedelett nyttav som-
och ökad användning de i dag förekommande tvångsmedlen fören av
med sig innebär polis och åklagare bör tillföras ytterligareatt resurser.

vilken utsträckningI de brottsbekärnpande myndigheterna vill använda
tvångsmedeldessa vid förundersökning får i stället bli priorite-en en

ringsfråga inom för givna anslag. Det bör dessutom framhållasramen
användning effektivt tvångsmedel i förundersökningatt etten av en

naturligtvis kan innebära vissa rationaliseringsvinster och därmed
minskade kostnader.

Annorlunda förhåller det sig emellertid det gäller domstolarnasnär
hantering ärenden användning berörda tvångsmedel. En ökadav om av
användning tvångsmedel förutsätter domstolsprövning kommerav som

direkt öka arbetsbelastningen vid domstolarna dessa påatt utan att
något kan kompensera sig för arbetsbördan.sätt Mot bakgrundannat
härav bör uppskattning hur utredningens förslag kommergörasen av

påverka antalet fall tvângsmedelsanvändning förutsätteratt av som
domstolsprövning.

Vidare sådan uppskattning nödvändigär för skall kunnaatten man
få uppfattning vad utredningens förslag offentligt ombudetten om om
kan tänkas få för kostnadskonsekvenser.

I det följande kommer utredningen redovisa hur utrednings-att
förslagen kan komma påverka användningsfrekvensen de olikaatt av
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tvångsmedlen. börDet därvid påpekas det i den redovisningen inte,att
med undantag för hemlig teknisk avlyssning, kommer ingå Säker-att
hetspolisens användning tvångsmedlen. Någon redovisningöppenav

Säkerhetspolisens användning hemlig teleavlyssning, hemligav av
teleövervakning och hemlig kameraövervakning förekommer nämligen
inte. Säkerhetspolisens användning hemlig övervakning medav -
undantag för buggning får således läggas till utredningens be--
räkningar. Efter denna redovisning det uppskattade antalet fallav av
buggning m.fl. tvångsmedel utredningen försökgör beräknaett att
kostnaden för förslaget offentligt ombud. Slutligen berörs hurom
domstolarna kommer påverkas utredningens förslag och i vilkenatt av
utsträckning det på det området kan krävas resursförstärkningar.

bör framhållasDet beräkningarna lätt insedda skäl, eftersomatt av-
de innehåller faktorer i princip inte möjliga förutse måsteär attsom -
betraktas relativt uppskattningar.som grova

Hemlig teknisk avlyssning

Enligt vad har utredningen uppskattar de brottsbekämpandesagtssom
myndigheterna, inklusive Säkerhetspolisen, antalet fall buggning tillav
högst 100 år.per

Hemlig teleavlyssning

förslagUtredningens innebär förhållandevis försiktig utvidgningen av
tillämpningsområdet för hemlig teleavlyssning. Tvångsmedlet skall
enligt förslaget få användas vid förundersökning brott har ettav som
minimistraff års fängelse vid förbrott till sådana brott.ett samt
Vidare skall hemlig teleavlyssning enligt förslaget ävenavse en
teleadress den misstänkte kan komma ringa till eller påantas attsom

söka kontakt med.sätt En utvidgning tillämpningsom-annat annan av
rådet ligger i rekvisitet "under befordran", innebär innehålletattsom
i samtliga telemeddelanden finns lagrade hos teleoperatör kansom en

inhämtas beslut hemlig teleavlyssning.ettgenom om
föreslagna förändringarnaDe kommer enligt vad utredningen kan

innebärauppskatta endast viss ökning antalet fall hemligatt en av av
teleavlyssning, uppskattningsvis med 100 fall år, dvs. till totaltper ca

teleavlyssningar.500 utvidgadeDet tillämpningsområdet innebär
nämligen i praktiken endast tvângsmedlet kan användas vidatt
ytterligare mindre antal brott. Vidare kan utgå från detett attman
endast sällan kommer bli aktuellt avlyssna teleadressatt attmera en
dit den misstänkte kan komma ringa. När det slutligen gällerantas att
rekvisitet "under befordran" det troligt denna förändring iär att

kommerdagsläget inte innebära någon ökning antaletstörreatt av
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eftersom brottsbekämpandeteleavlyssningar, de myndigheterna redan
får finnsgällande inte sällan uppgifter lagrade hosenligt rätt ut som

hävda adressaten inte tagitteleoperatör, delatt attgenomen av
således alltjämt befordras. Enligt vadmeddelandet och detatt som

utredningen det dock troligt den ökade användningenär attsagts av e-
internet på sikt kan innebära det i antal fallvia störreatt ettpost

in finnsbli aktuellt hämta uppgifter lagrade ikommer att att som
operatörens server.

verkställateleoperatörerna betalt för beslutEftersom tar att ett om
naturligtvis ökad användninghemlig teleavlyssning kommer en av

innebära ökade kostnader för de brottsbekämpandetvångsmedlet att
troligt kostnadsökningmyndigheterna. Det dock denna vadär att

teleavlyssning välhemlig kommergäller än motsvarasatt mer av en
teleövervakningssidan, eftersom de brottsbekärnpandebesparing

kommer hämta in uppgifter medmyndigheterna inte längre kunnaatt
omfattandetelelagen. I dag förekommer mycketstöd 27 § 3 enav -

teleövervakningsuppgifter medrelativt kostsam inhämtningoch av-
återkommer till i det följande.telelagen. Utredningen dettastöd av

teleövervakningHemlig

tillämpningsområdet för hemlig teleövervakningutvidgningDen av
fler förbrotttvångsmedlet skall få användas vidbestår i dels attsom

skall teleadressdels tvångsmedleti dag, ävenän att somavse en
till eller på sökakan komma ringamisstänkte sättden annatattantas

marginell ökninginte förutses innebärakontakt med, kan änannat en
riktninghemlig teleövervakning.antalet fall I motsatt menavav -

hemlig teleavlyssningmarginellt kan förslagetdet endastäven att-
teleövervakningsuppgifter bedömas verka.innefatta vissaskall även

tvångsmedlet skall fåutredningens förslagkommerDäremot att
kraftig ökning antaletför förfluten tid innebärabeslutas även att aven

framhållateleövervakning. viktigthemlig Det dockfall är att attav
material kan ske redan enligt gällandeinhämtning historiskt rättav

teleövervakningsfalltelelagen. ökningenmed stöd Hur stor avav
bli mycket svårt uppskatta.kommer är attatt

brottsbekäm-råda något helst tvivel detorde inteDet attsom om
använder sigmyndigheterna f.n. i mycket utsträckningpande stor av

teleövervaknings-finns i telelagen hämta inmöjlighetden attsom
i Stockholmsförfluten tid. Från Polismyndighetenuppgifter som avser

uppgifterdär under år hämtar in sådanainhämtatslän har ettatt man
vid Polismyndig-teleadresser. Motsvarande siffrabeträffande 2 000ca

tele-Bohus län uppgick år 1997 till 420i Göteborgs ochheten ca
år 1997Polismyndigheten i Skåne använde sig underadresser. av

möjligheter beträffande 263 teleadresser.telelagens
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Utredningens förslag innebär det inte längre skallatt tillåtet attvara
med stöd telelagen hämta in sådana uppgifter. De brottsbekämpa-av
nde myndigheternas tillgång till information teleövervakningsupp-om
gifter föreslås i stället bli exklusivt reglerad tvångsmedletgenom
hemlig teleövervakning. Den i dag ofta förekommande inhämtningen

historiska teleövervakningsuppgifter med stöd telelagen kommerav av
således helt upphöra. Frågan hur mångaatt är dessa fall iav som
stället kommer bli ärenden hemlig teleövervakning.att om

När skall göra uppskattning hur ökningenman antaletstoren av av
fall hemlig teleövervakning kan tänkas bli med utredningens förslagav
måste beakta antal olika faktorer. Detett enda krav ställsman som

i telelagen för sådana uppgifter skall få lämnasatt till de brottsbe-upp
kämpande myndigheterna uppgiftenär angår misstankeatt brottom
för vilket inte föreskrivet Ärlindrigareär straff fängelse iän två år.

förutsättningdenna uppfylld kan uppgifter hämtas in såväl om
misstänktaär för brott beträffande andrapersoner som änsom

misstänkta. Inget hindrar uppgifter hämtas in måls-att t.ex.om en
ägande. Utredningens förslag innebär i princip samtliga deatt rättssä-
kerhetsgarantier finns beträffande hemlig teleövervakningsom om-

bortser från vissa speciella situationer kommer gälla förman ävenatt-
uppgifter förfluten tid, dvs. krav på domstolsprövning,som avser
brottsmisstanke, åtgärden får endast denatt misstänktes tele-avse
adress, krav på synnerlig vikt och det i varje ärende skallatt göras en
proportionalitetsbedömning. Enligt utredningens uppfattning kommer
detta innebära kraftig uppstramningatt förfarandet inhämtaen attav
historiska teleövervakningsuppgifter, vilket talar för antalet sådanaatt
fall kommer minska. På den andra sidan kommeratt teleövervaknings-
uppgifter förfluten tid kunna hämtas in vid fleratt avsevärtsom avser
brott enligt deän nuvarande reglerna i telelagen, vilket i sin kantur
innebära antalet sådana fall kan komma bliatt större.att

Hur de olika faktorerna kommer slå igenom inte lättäratt att
förutsäga. Vad med bestämdhet antalet fallär hemligvet attman av
teleövervakning år 1996 uppgick till 99 fall och polisen i Stock-att
holm, Göteborg och Skåne har uppskattat antalet teleadresser som
under års tid har kontrollerats med stödett telelagen till 2 700.av ca

iPolisen Stockholm har inte kunnat lämna någon uppgift hur dessaom
kontroller fördelar sig mellan misstänkta och andra. Polisen i
Göteborg 80 de kontrollerade teleadressernaatt procentuppgav av
avsåg teleadresser hade anknytning till misstänktsom en person.
Polismyndigheten i Skåne framhöll det erfarenhetsmässigtatt är
mycket vanligt de kontrolleras har två elleratt flerpersoner som
teleadressser. De 263 kontrollerade teleadresserna kan således avse
betydligt färre Av de berörda kan hälftenpersoner. personerna
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misstänkta för brott.beräknas direkt Misstankens styrka varierarvara
naturligtvis.

samrnanvägning redovisade faktorer utredningenVid av nu anseren
rimligt antalet fall inhämtning historisktdet är attatt troatt av av

minska tämligenteleövervakningsmaterial kommer medavsevärtatt
förslag. finns nämligen, utredningen, skälutredningens Det attmenar

eftersom det kravet på minimistraff på två årsåtgärden trotsatttro -
så många fall i dag används eller mindrefängelse sigrör om mer-

fort förutsättningarna inhämtanderutinmässigt så för uppfyllda.ärett
möjligheter inteutredningen telelagens sällanharDet sagts attt.ex.

kartläggningssyfte saknar utredning.används i närrent annanman
domstolsprövning, synnerlig vikt kommer med allKravet m.m.

återhållande på inhämtandet historisktsannolikhet verkaatt av
beakta antalet fall utlämnande enligtmaterial. Vidare är attatt av

beräknas med utgångspunkt i kontrollerade teleadresser. Etttelelagen
hemlig teleövervakning däremot sikte ochbeslut tar ettpersonom

Utredningen uppskattarbeslut kan flera teleadresser.sådant avse -
teleövervakning medantalet fall hemligmycket attgrovt av-

år, dvs. till totaltförslag kommer öka med 000utredningens 1att per
fall.1001

fall inhämtande historiska teleöver-förhållandet antaletDet att av av
ned i inte oväsentlig omfattning,vakningsuppgifter beräknas en

besparing det gäller de kostnader iinnebärakommer näratt somen
sådanaKostnaden för hämta inbetalas till teleoperatörerna.dag att

genomsnitt 000 kr kontrolle-beräknas uppgå till i 1uppgifter kan per
har utredningen betaladeteleadress. Enligt vadrad sagtssom

förunder 1997 två miljoner krPolismyndigheten i Stockholms län år
uppgifter.sådana

kameraövervakningHemlig

frånteleavlyssning utgå debeträffande hemlig kanLiksom attman
antaletinnebära viss ökningändringarna kommerföreslagna att aven

enligt förslagetkameraövervakning. Tvångsmedlet skallhemligfall av
har rninimistraff påvid förundersökning brottanvändasfå ettav som

vidförbrott till sådana brott, dvs.fängelse vidårs samtett samma
denna utvidg-teleavlyssning. dock troligthemlig Detbrott är attsom

relativt få brott till-tillämpningsområdet, och innebärning attsomav
kommer blikameraövervakning kan användas,där hemligkommer att

utredningensfinns det skälbetydelse.mindre Däremot att tro attav
vidkameraövervakning skall få användashemligförslag ävenattom

inte finnssituationer, dvs. detoch liknandetjuvgömmors.k. trots att
kan komma innebäraskäligen misstänktnågon attatt an-person,

i omfattning.inte oväsentligt ökartvångsmedletvändningen av
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Utredningen uppskattar ökningen antalet fall hemlig kamera-av av
övervakning till 60 år, dvs. till totalt 100 fall hemligper ca av
kameraövervakning. I denna siffra ligger också allmän förmodanen

tvångsmedlet förhållandevisatt är bakgrundom som nytt mot- av-
erfarenheter och förbättrad teknik kommervunna användasatt änmer

i dag.

Annan teknisk avlyssning

Enligt vad utredningen kan uppskatta kan antalet fall tekniskav annan
avlyssning beräknas uppgå till 50 år.ca per

Det offentliga ombudet

Utredningens förslag det vid domstolsprövningenatt frågorav om
hemlig teknisk avlyssning, hemlig teleavlyssning, hemlig teleöver-
vakning, hemlig kameraövervakning och teknisk avlyssningannan
skall offentligt ombud har tillutses ett uppgift tillvara denattsom ta
misstänktes intresse kommer innebära direkt utgiftsökningatt fören
staten.

Utredningen har i det föregående uppskattat antalet buggningar till
100, antalet teleavlyssningar till 500, antalet teleövervakningar till

100,l 0001 teleövervakning för förfluten tid, antaletvarav avser
kameraövervakningar till 100 och antalet fall tekniskav annan av-
lyssning till 50 år.per

Av den årliga skrivelsen från regeringen till riksdagen använd-om
ningen hemlig teleavlyssning m.fl. tvångsmedel framgårav att ett
beslut något dessa tvångsmedel i genomsnitt i drygtom av varar en
månad. Tvångsmedelsanvändningen blir således i genomsnitt föremål
för domstolsprövning vid två tillfällen. Vid hemlig teleövervakning

förfluten tid vid teknisk avlyssningsamtsom skulleavser dockannan
ärende regel endastett prövas gång. Mot denna bakgrundsom en

skulle antalet fall domstolsprövning vid underrätt kunna uppskattasav
till 2 650. Frekvensen överklaganden kan, med hänsyn tillav motsvar-
ande frekvens i Danmark, beräknas uppgå till fem dvs. 132procent,
överklaganden. Det totala antalet fall domstolsprövning skulle alltsåav
kunna uppskattas till 2 782. Den genomsnittliga tid offentligtettsom
ombud skulle behöva lägga ned vid varje domstolsprövning kan
beräknas uppgå till timme.en

För klä detta i siffror kanatt räkneexempel,ett rentman, som
använda sig den nuvarande timkostnadsnormen enligt rättshjälpsla-av

dvs. 041 kr1 inklusive mervärdesskatt 833 kr exklusivegen, mervär-
desskatt. Kostnaden för offentligt ombud skulleett då uppgå till ca
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2,9 miljoner kr. Till detta kommer kostnader för tidsspillan och
utlägg.

Domstolarna

Med hänvisning till det föregående beräknar utredningen införandetatt
buggning och teknisk avlyssning den utvidgadeav annan samt

användningen övriga berörda tvångsmedel kommer innebäraav att att
antalet förhandlingstimmar vid underrätterna kommer öka medatt
omkring 600l timmar. Man kan erfarenhetsmässigt utgå från att ca
1/4 dessa förhandlingar kommer belöpa på Stockholms tingsrättav att
och delrätt ökningen kommeratt stor drabba Göteborgsen attav
tingsrätt och Malmö tingsrätt. Denna ökade arbetsbörda kan inte klaras
inom för den nuvarande verksamheten vissramen utan en resurs-
förstärkning torde krävas vid dessa tingsrätter. När det gäller övriga
tingsrätter kan det ökade antalet förhandlingaranta att kommerman

fördela sig relativt jämnt och därför klarasatt tillskott medel.utan av

Sammanfattningsvis beräknar utredningen förslaget offentligtatt ettom
ombud kommer leda till ökade kostnader medatt 2,9 miljoner kr,ca
exklusive kostnader för tidsspillan och utlägg, och förslagen iatt
övrigt kommer innebära viss utgiftsökning, eftersomatt deen tre

tingsrätternastörsta behöver resursmässig förstärkning. Några andra
budgetkonsekvenser beräknas förslagen inte få.

dennaMot kostnadsökning skall emellertid ställas de vinster som
består i polisen får tillgång till effektivtatt i kampenett nytt vapen

den brottsligheten och de i dagmot förekommande tvångs-attgrova
medlen kan användas vid fler brott, vilket på kan förväntassättannat
leda besparingar.till Någon beräkning i detta avseende låter sig
emellertid inte Inte hellergöra. kan värdet ökad rättssäkerhetav en

ipengar.mätas
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17 Författningskommentar

Utredningens förslag innebär kapitel med bestämmelseratt ett nytt om
flertal olika straffprocessuella tvångsmedel införs. Gemensamtett för

tvångsmedeldessa de innefattarär övervakning sker medatt som
tekniska hjälpmedel och den tvångsmedlet riktatutan att är motsom
känner till den. Ett tvångsmedel, hemlig teknisk avlyssning,nytt
föreslås bli infört. Lagförslaget innebär vidare bestämmelserna i 27att
kap. 18-25 §§ rättegångsbalken hemlig teleavlyssning ochom om
hemlig teleövervakning med vissa ändringar överförs till det nya
kapitlet bestämmelserna i lagen 1995:1506 hemligsamt att om
kameraövervakning med del förändringar och inarbetaspermanentasen

rättegångsbalken.i Dessutom betyder förslaget avlyssning medatt
benämntdolda kroppsmikrofoner i lagförslaget tekniskm.m., annan

avlyssning, lagregleras. Regler beslagsförbud och förbud motom
editionsföreläggande såvitt uppgifter telemeddelandenavser om som
finns lagrade hos teleföretag föreslås också bli införda i rättegångs-ett
balken. När det gäller överklagande beslut föreslås ändringav en som
innebär reglerna i balken kommunicering inte gäller för denatt om
misstänkte i mål åtgärd enligt 27 kap.om en a

Regleringen enligt lagen 1952:98 med särskilda bestämmelser om
tvångsmedel i vissa brottmål föreslås bli upphävd och bestämmelserna
i den lagen med förändringarvissa överförda till lagen ny- -
området.

Utredningens förslag innebär också vissa ändringar i 9 kap. 8 14
kap. 2 § och 16 kap. §1 sekretesslagen.

Dessutom föreslår utredningen det i 28 § lagen 1988:97att om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara införs förrättm.m. en
åklagaren interimistiskt besluta hemlig teknisk avlyssning iatt om
sådana speciella situationer regleras i den lagen.som

Förslaget innebär vidare vissa följdändringar i lagen 1990:484 om
övervakningskameror och i lagen 1991:572 särskild utlän-m.m. om
ningskontroll i telelagen 1993:597. föreslåsDärutöver be-samt att
stämmelsen i 27 § 3 telelagen upphävs.

I författningskommentaren återges först varjeunder paragraf den
Ändringarföreslagna lydelsen lagtexten. i gällande lagtext harav



468 Författningskommentar SOU 1998:46

markerats kursiv Det bör uppmärksammas ändringartext. attgenom
innebär delar den nuvarande lydelsen har tagits bortattsom av

framgår.därmed inte

17.1 Förslaget till lag ändring iom

rättegångsbalken

Om beslag27 kap. m.m.

§2 a

skriftlig handlingEn återger innehållet i sådana tele-som
meddelanden i 27a kap. 2 § eller innehåller uppgiftersom avses

sådana telemeddelanden i 27 kap. 4 får§ inteom som avses a
beslag.i Detsamma gäller föremål innehållertas motsvaran-som

informationde i elektronisk form.

Paragrafen, innehåller bestämmelse beslagsförbudärsom ny, en om
såvitt uppgifter telemeddelanden finns lagrade hosavser om som en

Förslagetteleoperatör. har i den allmänna motiveringen behandlats i
avsnitt 10.4.3.

framgårSom det avsnittet skall spörsmålet tillgång tillav om
uppgifter såväl beträffande innehåll andra uppgiftersom om- -
telemeddelanden finns lagrade hos teleföretag exklusivtettsom

bestämmelsernaregleras hemlig teleavlyssning och hemliggenom om
teleövervakning. den föreslagnaAtt bestämmelsen enbart gällernu

finnsuppgifter hos teleföretag framgår det i paragrafenett attsom av
måstedet sig sådana telemeddelanden iröraattanges om som avses

och i27 kap. 2 § 27 kap. 4 således,Det tidigare harära a som
avsnitti 10.4.3, alltjämt tillåtet för de brottsutredandenämnts

myndigheterna någon teleoperatör använda hus-änatt mot annan en
rannsakan i förening med beslag i syfte få tillgång till uppgifteratt om
telemeddelanden, innehållet i telefonsvarare ellert.ex. en en nummer-
presentatör.

Avsikten med den föreslagna bestämmelsen alltså tvångsmed-är att
let beslag inte skall kunna föranvändas inhämta uppgifteratt om
telemeddelanden finns lagrade hos teleföretag. följdEnettsom av

då intedetta heller husrannsakan kan användas för få tillär att att
stånd sådant beslag. sammanhanget emellertidI bör framhållasett att

paragrafendet i använda begreppet "skriftlig handling" någotär
oegentligt. Teleoperatörernas telesystem nämligen baseradeär numera

infonnationsteknologi,på modern vilket medför uppgifternaatt om
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telemeddelanden normalt endast tillgängliga i formär data förav
automatisk informationsbehandling. Att uppgifterna på detta enbartsätt
föreligger i digitaliserad form, medför den informationatt ärsom av
intresse inte omedelbart läsbar.är För uppgifterna skall bli läsbaraatt
krävs det informationen fram och ställsatt i formtas t.ex.samman,

utskrift data på Det därför tveksamtär digitali-av en av papper. om
serad information telemeddelanden kan innefattad i be-om anses

"skriftlig handling" se JO:s ämbetsberättelsegreppet 1997/98 47s.
ff.. Datastraffrättsutredningen har i sitt betänkande Information och

infonnationsteknologinden straff- och processrättsliga frågornya -
SOU 1992:110 behandlat frågan vilka förändringar i bl.a.m.m.

rättegångsbalken den data- och teletekniken bör föranleda. Isom nya
betänkandet föreslås bl.a. kravet på handlingen skallatt att vara
"skriftlig" bort och begreppet "handling " utformastas på sådantatt ett

data för automatisk databehandlingsätt omfattasatt se 347t.ex. s.
och 371. Förslaget har dock inte lett till lagstiftning. Det kan i
sammanhanget Datalagskormnittén,nämnas i betänkandetatt som
Integritet Offentlighet Informationsteknik SOU 1997:39 bl.a.- -
föreslår begreppsapparat i 2 kap. tryckfrihetsförordningen, haren ny

på handlingsbegreppet. Med handling kommitténsamma syn avser en
specifik samling uppgifter, nämligen sådana har bestämtettsom
innehåll, samlingen förekommer på eller ioavsett om papper
elektronisk form 493 ff..se Vid husrannsakan och beslag kans.

hel dator eller s.k.även databärare diskett elleren t.ex.en en-
hårdminnedatorns i beslag. Som har dock lagrade-tas nämnts ärnyss

data inte direkt läsbara tekniska åtgärder måste vidtas,utan t.ex.
uppgifterna skrivs på Liksom beträffandeatt utgenom papper.

uttrycket "skriftlig handling " det tveksamtär begreppet "föremål"om
kan omfatta sådan digitaliserad information det här frågaåranses som

Det ligger dock utanför utredningens uppdrag ställning tillom. att ta
rekvisiten för beslag och för husrannsakan,även där begreppet-
föremål också förekommer. Bestämmelsen beslagsförbud iom
förevarande paragraf har därför utformats med utgångspunkt från den
nuvarande terminologin i 27 kap. 1

27 kap. Om hemlig teknisk övervakninga

tvångsmedelDe hemlig teknisk avlyssning, hemlig teleavlyssning,
teknisk avlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kamera-annan

övervakning regleras i kapitlet förutsätter på olika sättsom en mera
Övervakningsmetodernadirekt användning tekniska hjälpmedel. ärav

dessutom hemliga i den bemärkelsen de föremåläratt personer som
för tvångsåtgärderna ovetandeär de övervakas med tekniskaattom
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hjälpmedel. Rubriken därmed på adekvat vad kapitletsättettanger
handlar om.

Innebörden de olika tvångsmedlen framgår bestämmelsernaav av
i §§. De inledande1-5 bestämmelserna reglerar tvångsmedeltre
hemlig teknisk avlyssning, hemlig teleavlyssning och tekniskannan
avlyssning används för del innehållet i samtalatt ta t.ex.som ettav
eller telemeddelande. I nästföljande bestämmelse 4 § reglerasett ett
tvångsmedel hemlig teleövervakning innebär uppgifterattsom om- -
bl.a. telemeddelanden inhämtas. Därefter finns bestämmelse 5 §en

reglerar tvångsmedel hemlig kameraövervakning för optiskettsom - -
personövervakning. De förutsättningarnärmare måstesom vara
uppfyllda för tvångsmedlen skall få användas i 6-13 §§. Iatt anges
kapitlet finns vidare bestämmelser beslutsordningen 14-19 §§ ochom

granskning upptagningar och uppteckningar harom m.m. av som
gjorts vid tvångsåtgärd enligt kapitlet 20 §. Bestämmelsen i 21 §en

de befogenheter behövs för hemlig teleavlyssning ochattger som
hemlig teleövervakning skall kunna verkställas. kapitlet finnsl
slutligen bestämmelser offentligt ombud 22-24 §§. Det börom

den lagtekniska lösningen dela in kapitlet i avdelningarnoteras att att
också används i 48 kap. rättegångsbalken strafföreläggande ochom

ordningsbot.föreläggande av
skall ocksåNämnas utredningen i de fall motsvarandeatt -
finns ibestämmelse 27 kap. rättegångsbalken eller i lagen 1995: 1506

hemlig kameraövervakning inte alltid har valt hänvisa enbartattom -
till tidigare förarbeten, i stället i författningskommentaren ellerutan
i avsnitt 2 gällande tagit in delar vadrätt då anfördes.om av som

gjortsDetta har praktiska skäl för i så utsträckningatt storav man
möjligt skall besparas behöva del tidigare förarbeten föratt tasom av

få reda på vad föreslås gälla enligt det kapitlet.att som nu nya

tvångsmedlenInnebörden de olikaav

§1

Hemlig teknisk avlyssning innebär tal i samtal elleratt enrum,
förhandlingar vid sammanträde eller sammankomstannan som
allmänheten har tillträdeinte till i hemlighet avlyssnas eller tas

tekniskt hjälpmedel för återgivning ljud. Detettupp genom av
tekniska hjälpmedlet får placeras i och átertas från utrymme som

skyddas intrång.motannars

Paragrafen, innehåller definition vad tvångsmedletärsom ny, en av
teknisk avlyssning,hemlig s.k. buggning, innefattar. Förslaget har i

den allmärma motiveringen behandlats i avsnitt
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föreslagnaDen bestämmelsen utgår från straffbestämmelsensom-
i 4 kap. 9 § brottsbalken olovlig avlyssning de brottsutre-a om ger-
dande myndigheterna del talrätt dolda mikrofoneratt taen av genom
eller sådan teknisk utrustning. Förslaget påverkar alltså inte detannan
skydd från enskilda enligt denmot nämndaangrepp som ges nyss
straffbestämmelsen se avsnitt 2.4.

I lagrummets första mening buggning får användas iatt treanges
olika situationer. Till början tvångsmedlet får användasatten anges
för avlyssning eller upptagning "tal i enrum". Med detta t.ex.av avses
diktamen. Som ytterligare exempel på tal i kan nänmasenrum
meddelanden talas in på kassettband för skickas tillett attsom t.ex. en
medhjälpare.

Tvångsmedlet får också användas för avlyssning och upptagning av
"samtal". Med begreppet förtrolig muntlig kommunikationavses

tvåmellan eller flera Att det skall fråga samtalpersoner. vara om som
kan förtroliga medför samtal i folksamling eller tal påattanses en en

sammankomst eller radiosändningöppen fritt kan avlyssnas och tasen
med hjälp dolda mikrofoner. I de fall viddet öppenupp av en

sammankomst förekommer förtroligt samtal mellan två iett t.ex.
avskildhet stående får detta naturligtvis inte fritt buggas. Ompersoner,

polisman spelar in samtal han själv deltar i bestämmel-ett ären som
inte tillämplig se vidare författningskommentaren till 3 §.sen

Det vidare "förhandlingar vid sammanträde ellerattanges amian
sammankomst allmänheten inte har tillträde till" skall kunna blisom

Ävenföremål för tvångsåtgärden. i detta fall måste det frågavara om
buggning utförs någon för de brottsutre-utan att representanten som

dande myndigheterna deltar i sammankomsten. Rekvisitet allmän-att
heten inte skall ha tillträde till sammankomsten diskuterades i
förarbetena till bestämmelsen olovlig avlyssning i 4 kap. 9 §om a
brottsbalken se 1975:19. Det anfördes därvid bl.a. s. 104 f.prop.

enskild sammankomst iprincip betrakta sådanäratt attsom samman-
komst tillgänglig endast förär på eller bestämdsättett annatsom en
eller sluten krets medlemmarna i förening ellert.ex.av personer, en

sammanslutning, särskilt inbjudna Vidare anfördes attannan osv.
karaktären enskilt principiellt bibehållen dåmöte ävenav anses en
tillställning anordnas två eller föreningar eller då,gemensamt treav

arrangerande förenings medlemmar, medlemmar i andrautom ävenen
föreningar tillåts Det sades också i den berördanärvara. propositionen

enbart den omständigheten medlemmar har medatt rättatt att ta
familjemedlemmar till visst inte får till följdmöte detta skallett att
räknas sammankomst till vilken allmänheten har tillträde. Densom en
föreslagna bestämmelsen inte direktär spegelbild straffbe-en av
stämmelsen i 4 kap. 9 § brottsbalken, eftersom leden "olovligen"a
respektive "eller han obehörigen berett sig tillträde till" inte harsom
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tagits med i buggningsbestämmelsen. Det självklara skälet till detta är
bestämmelsen hemlig teknisk avlyssning just syftar tillatt attom ge

de brottsutredande myndigheterna behörighet bugga bl.a.att samman-
träden.

betydelseDet talet eller samtalet skallär buggasutan ägervar som
Tvångsmedlet skall alltså kunna användas för avlyssna ellerattrum.

samtal i bostäder, butiker, bilar eller andrata t.ex. restauranger,upp
transportmedel. ocksåDet möjligt bugga tal ellerär samtalatt som

utomhus.äger rum
framgårSom lagtexten får buggning inte användas för avlyssnaav

eller andra ljud olika fonner tal. Dock kan sådanaän ljudta upp av
utnyttjas enligt de principer gäller för användningen s.k.som av
överskottsinformation. Frågan har diskuterats i den allmänna motive-
ringen i avsnitt 8.2.

Vidare i paragrafen det skall fråga avlyssningattanges vara om en
eller upptagning sker i hemlighet. Med uttrycket hemlighet"som

samtliga deltar i ellersamtal förhandlingatt ärettavses som en
ovetande de övervakas buggning se 1988/89: 124attom genom prop.

67; jfr 1975:19 103.ävens. prop. s.
Avlyssningen eller upptagningen skall med teknisktgöras ett

hjälpmedel för återgivning ljud. I likhet med vad gäller förav som
straffbestämmelsen olovlig avlyssning i 4 kap. 9 §brottsbalken,om a

fungerandeskall alla slag avlyssnings- eller inspelningsapparaterav
falla in under begreppet se avsnitt 2.4. Kravet på buggningenatt
skall ske tekniskt hjälpmedel uppfylls inte i falldeettgenom av-
lyssningen med blottasker eller med hjälp dricksglasörat t.ex. ettav

liknande föremåleller kan användas för uppfatta ljud.ett annat attsom
Vid hemlig teleavlyssning kan förekommadet situationer där man

telefonluravlagd kan avlyssna eller allt isägstagenom en upp som
avsnittse 8.2. Dessa fall bör, har i avsnittet,nämntsett rum som

bedömas buggning. Om sådandet i situation inte finns någotsom en
tillstånd för buggning skall avlyssningen eller upptagningen omedel-

Bakgrundssamtalbart avbrytas. fångas medan den misstänktesom upp
telefon samtaltalar i och den misstänkte, med luren i hand, harsom

med andra i bör däremot, också har inämntsrummetpersoner som
avsnittet, inte falla in under bestämmelsen hemlig tekniskom
avlyssning.

har avsikten buggning skallSom kunna användasärnämnts attnyss
oberoende talet eller samtalet buggasskall Förägerav var som rum.

skall fungera effektivt buggningtvångsmedlet vid iägeratt som rum
och liknande ställen förutsättsbyggnader det emellertid ofta detatt

tekniska hjälpmedlet får anbringas på platsen. Det kan t.ex. vara
någonnödvändigt placera form avlyssningsutrustning inne iatt av en

bostadslägenhet eller i bil. Någon möjlighet till detta inte enligten ges
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gällande regler husrannsakan eller beslag. Det behövs därförom en
särskild föreskrift det tillåtet förgör de brottsutredande myndig-som
heterna intrång i skyddadegöra för placera ochatt återtautrymmen att

avlyssnings- inspelningsapparat,eller detta krävs för uppnåen attom
syftet med tvângsåtgärden. I andra meningen i paragrafen föreskrivs
därför det tekniska hjälpmedlet får placeras i och återtasatt från

eller plats skyddas intrång. Eftersomutrymme motsom annars
tillträdesrätten avgörande betydelseär för effektiv användningav en

tvångsmedlet har bestämmelsen, den närmast ärtrots att attav se som
verkställighetsföreskrift, placerats i 1en
Med stöd bestämmelsen kan polisen också sig in ita utrymmetav

för utföra underhåll eller tekniskt hjälpmedelatt harettreparera som
gått sönder.

ligger iDet sakens intrånget genomförs på sådantnatur att sättett
åtgärden inte tilldrar sig någon uppmärksamhet. Liksomatt enligt

reglerna husrannsakan måste åtgärden genomföras så olägenhetattom
eller skada vad oundgängligenutöver nödvändigtär inte för-som
orsakas. Också i likhet med vad gäller enligt bestämmelsernasom om

fårhusrannsakan de brottsbekämpande myndigheterna sig in i detta
skyddade med hjälp våld. De får med andra 0rd bryta sigutrymmet av

iin exempelvis bostadslägenhet eller bil, för vidtautrymmet, atten en
erforderliga åtgärder. Rätten sig in skyddadeatt ta utrymmen
innefattar bryta sig inäven rätt påatt t.ex. ytterportenen genom en
hyresfastighet för kunna placera den tekniska utrustningen iatt en
lägenhet. får de brottsutredandeDäremot myndigheterna inte bryta sig
in hos till den skall bli föremål för tvångsmedlet.t.ex. en granne som

dessa fallI krävs samtycke.
beslutNär buggning har hävts eller upphört skallett om annars

polisen återta det tekniska hjälpmedlet så det praktisktärsnart som
möjligt. Detta får ligga i sakens och någon särskildnaturanses
bestämmelse återtagandet har inte behövlig.ansettsom

Behovet intrång för genomföra buggning självfalletärattav en en
omständighet måste hänsyn till denrätten enligtnärtasom propor-
tionalitetsprincipen skall hemlig tekniskavgöra avlyssning i detom
enskilda fallet skall tillåtas eller inte. Proportionalitetsprincipen
behandlas i avsnitten 2.3 och 11.2 i författningskommentaren tillsamt
6
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2§

Hemlig teleavlyssning innebär telemeddelanden, underäratt som
befordran till fråneller telefonnummer, kod ellerett en annan
teleadress, i hemlighet avlyssnas eller tekniskttas ettupp genom
hjälpmedel för återgivning innehållet i meddelandet.av

Hemlig teleavlyssning innebär uppgifter i hemlighetäven att
hämtas till vilkenin teleadress telemeddelandena sändsom som
eller från vilken teleadress telemeddelandena kommer.som

Paragrafen, i huvudsak nuvarande 27 kap. § första18motsvararsom
stycket, innehåller definition tvångsmedlet hemlig teleavlyssning.en av

gällande bestämmelsenDen har behandlats i avsnitt 2.5. I detnu
redogörs föravsnittet innebörden begreppet "telemeddelande".av

förklarasVidare i detta avsnitt vad med "ett telefonnum-som avses
kod eller teleadress". Vad med uttrycket imer, en annan som menas

hemlighet framgår kommentaren till lav
nuvararande definitionenDen hemlig teleavlyssning innebär attav

telemeddelanden har befordrats, dvs. meddelanden mottaga-som som
har tagit del inte får avlyssnas eller med hjälptasren av, upp av

tvångsmedlet. harDetta upphov till vissa bekymmer vid tillämp-gett
ningen bestämmelsen, eftersom det i praktiken omöjligtär att vetaav

lagrat meddelande har tagit del det ellermottagare ettom aven av
inte.

första stycket i den föreslagnaI lagtexten har uttrycket "befordras"
med "är under befordran". Skälen för detta har iutvecklatsersatts

avsnitt 10.2. Så länge telemeddelande finns tillgängligt förett
teleoperatören det under befordran och kan därmedanses vara
inhämtas med hjälp hemlig teleavlyssning. Förslaget, alltsåav som
innebär lagrade telemeddelanden skall omfattaskunna tvångs-att av
medlet, medför viss utvidgning tillärnpningsområdet hemligfören av
teleavlyssning.

påSom exempel lagrade telemeddelanden kan de fallnämnas när
någon form telefonsvararfunktion hos utnyttjas, dvs.operatören attav
telemeddelanden lagras och spelas ltas emot, operatören.upp av
dessa fall kan tvångsmedlet användas. Däremot telemeddelandenär

inlästa telefonsvarare hemma hosär misstänkt intesom en en
tillgängliga för teleoperatören. Detsamma gäller självfallet bandinspel-
ningar telemeddelanden förvaras, isättannat t.ex.av som en
bokhylla, hemma hos den misstänkte. Dessa meddelanden omfattas
därför inte tvångsåtgärden. kanDe i stället hand medtasav om
tillämpning bestämmelserna husrannsakan och beslag.av om

Hemlig teleavlyssning emellertid sikte äventar änannat
innehållet i telemeddelande. I paragrafens andra styckeett ärsom-
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tvångsmedlet också skall innefatta vissanytt att s.k. teleöver-anges-
vakningsuppgifter, nämligen uppgifter de teleadresser deltagitom som
i utväxlingen avlyssnat telemeddelande, dvs. i praktikenett uppgiftav

kontaktar eller har kontaktats den avlyssnade. Utanförom vem som av
definitionen faller alla övriga teleövervakningsuppgifter. deI fall det
finns behov uppgifter identitetenän de teleadresserannatav om

i kontakt med den avlyssnadeär teleadressen, måste de brottsutre-som
dande myndigheterna ansöka såväl hemlig teleavlyssningom som
hemlig teleövervakning. Bakgrunden till den föreslagna bestämmelsen

ihar den allmärma motiveringen redovisats i avsnitt 10.2.

3§

Annan teknisk avlyssning innebär samtal eller förhandlingaratt
i 1 § avlyssnas eller tekniskttassom avses ettupp genom

hjälpmedel för återgivning ljud, varvid någon harav som
kännedom avlyssningen på uppdrag undersökningsledarenom av
deltar i samtalet eller förhandlingen i övrigt upplysningmen om
förfarandet inte lämnas.

Paragrafen I den definierasär tvångsmedlet tekniskny. annan
medavlyssning. Förslaget, innebär lagreglering avlyssningsom en av

dolda kroppsmikrofoner har i den allmänna motiveringenm.m.,
diskuterats i avsnitt 9.2.

Som tidigare har se avsnittennämnts 2.11 och 9.2 det inteär
straffbart enligt 4 kap. 9 § brottsbalken olovlig avlyssning atta om
med hjälp dold kroppsrnikrofon i hemlighet samtalt.ex. taav en upp

själv deltar Förfaranden innebär densom man attsom ene av
deltagarna i telefonsamtal sin samtalspartners vetskapett medutan
hjälp bandspelare spelar in samtalet inte heller straff-t.ex. ärav en
bara. Något uttryckligt stöd i lag för brottsutredande myndigheterna

siganvända sådana metoder finns dock inte. Genom denatt av nu
föreslagna bestämmelsen dessa myndigheter det lagstöd fårges som

behövas för användningen denna spaningsmetoder,typanses av av
dvs. avlyssning eller upptagning samtal där någon förrepresentantav
de brottsutredande myndigheterna deltar i samtalet.

Vad med uttrycken "samtal" "förhandlingar"och framgårsom avses
kommentaren till likhetl I med vad förgäller buggning fårav som

tvångsmedlet användas oberoende samtal Ocksåägerettav var rum.
det gäller frågan vilken teknisknär omfattasapparaturom som av

lagrummet hänvisas till kommentaren till I praktiken1 det sigrör
dock dolda kroppsmikrofonernärmast och de tekniska hjälpmedelom

föranvänds spela in telefonsamtal.attsom
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paragrafen framgår samtal och förhandlingarAv där polismanatt en
har kännedomeller avlyssningen deltar i samtaleten annan som om

Ävenbli föremål förkunna tvångsmedlet.skall de fall där en
privatperson samarbetar med de brottsutredande myndigheternasom

dold kroppsmikrofonbär omfattas således regleringen.t.ex. en av
"deltar i samtalet ellerMed uttrycket förhandlingen" iavses samman-

fall polismande kommunicerarhanget med andraäven när t.ex. en
exempelvis åtbörder och minspel. Det krävs alltså inte denattgenom

bär dold kroppsmikrofon med ord samtalar med andrat.ex. ensom
Rekvisitet uppfyllt också i de fall polismannen iärpersoner. en grupp

sarntalande passivt lyssnar på vad isägspersoner somav gruppen.
Även i denna situation får han delta i samtalet.anses

Övervakningen hemlig för de deltagare inte införståddaär ärsom
avlyssningen. I paragrafen därförmed upplysningattanges om

förfarandet inte lämnas. Om samtalspartnern upplyses avlyssningenom
sigupptagningen det alltså inte tekniskeller avlyssning.rör om annan

framgårlagtexten tvångsmedlet tekniskAv avlyssningatt annan
till stånd på det vissa samtal eller förhandlingarkommer sättet att

med hjälp teknisktavlyssnas eller hjälpmedel. I dentas ettupp av
motiveringen har paragrafen avsedd omfattaallmänna nämnts äratt att

situationer där polisman eller arbetardels de på uppdragen annan som
med dold kroppsmikrofon för användas vidpolisen utrustas attenav

misstänkt, delsmed de situationer där polisen, antingenmöteett en
någon ringa tilldirekt eller misstänkt,att attgenom uppmana annan en

samtal kommer till stånd, antingeninitiativet till spelasettatttar som
Ävenavlyssnas polisen avlyssnasin eller möteettannan. som avav

mikrofoner kroppsmikrofon hör hit,med hjälp andra änav en om en
Åtminstoneeller infiltratör deltar i teoretisktpolisman mötet.annan

ocksåblir bestämmelsen tillämplig polisman blir uppringdsett om en
utredningssyfte slår sin förmisstänkt och i bandspelare att taenav

samtalet. Utanför den föreslagna regleringen faller däremot sådanaupp
misstänkt. Vidareåtgärder i den mån de riktar sig änmot annan en

andra myndigheters eller privatpersoners användningkommer av
falla utanför den föreslagna regleringen,dylika metoder ävenatt om

sig misstänkt. dock, vilket har framgåttriktar Det börde mot en av
uttalanden avsnitt framhållas myndighetsrad JO se 4.2, attav enen

användning sådana metoder, den polisiära användningäven somav
tänkta regleringen, olämplig andrafaller utanför den kan vara avnu

skäl.
avsnitt redogör de brottsbekämpande myndigheterna för olika7.2I

bl.a. dolda kroppsmikrofoner.typfall för användningen av
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4§

Hemlig teleövervakning innebär uppgifter i hemlighet hämtasatt
omm

I telemeddelanden befordras eller har befordrats till ellersom.
från viss teleadress, elleren

lokaliseringen viss teleadress.av en
Genom hemlig teleövervakning kan telemeddelanden även

hindras från nå fram.att

paragrafen,I delvis nuvarande 27 kap. 19 § förstamotsvararsom
stycket, grundläggande bestämmelser tvängsmedlet hemligges om
teleövervakning. Den nuvarande bestämmelsen har behandlats i avsnitt

Med hjälp2.5. tvängsmedlet kan det gäller telefonnum-när t.ex.av -
uppgifter i hemlighet inhämtas bl.a. de harmer om nummer som-

ringts tidsuppgifter telefonsamtaletnär har ochägtupp, om rum om
har erhållits och hur länge samtal har pågått seettsvar prop.

1988/89:124 49. Vad gäller mobiltelefonsamtal kan uppgift ocksås.
bl.a. lämnas vilken basstation har överfört samtalet. Vidareom som

uppgiftkan lämnas mobiltelefonens s.k. lMEI-nummer identitet.om
Begreppet i hemlighet förklaras i kommentaren till 1 Vad som avses
med "telemeddelanden" och "teleadress" framgår redogörelsen iav
avsnitt 2.5. Möjligheten hindra telemeddelanden från nåatt framatt
kan användas för förhindra kontakter, varnandeatt samtal,t.ex.
mellan misstänkta förär brott. Ett tänkbart fall ärpersoner annatsom
då mobiltelefon för tvingastängs misstänkt iatten av atten person
stället använda sig viss telefon ansluten till detärav en annan som
fasta Se det i avsnittnätet. 5.1 angivna danska rättsfallet som
återfinns i Ugeskrift for 1996 1469.retsvaasen s.

Förslaget har i den allmänna motiveringen behandlats i avsnitt 10.3.
Paragrafen har ändrats i sak dels det möjligt hämtagörsatt attgenom
in uppgifter också telemeddelanden förfluten tid, delsom som avser

möjligheten hämta in uppgifter positionen föratt vissattgenom om en
teleadress lagregleras.

Den nuvarande definitionen hemlig teleövervakning innebär attav
övervakning med hjälp tvängsmedlet enbart kan framtidaav avse
uppgifter, dvs. uppgifter inte kan inhämtas telekommunikationatt om

redan har ägtsom rum.
föreslagnaI den lagtexten har uttrycket "har expedierats eller

beställts" bytts "befordras eller har befordrats". Syftet medut mot
detta åstadkomma förändringär så bestämmelsen skall kunnaatt atten
omfatta såväl fortlöpande insamling uppgifter inhämtningav som av
uppgifter för redan förfluten tid, dvs. uppgifter redan finnssom
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i Uppgifter förfluten tid kan, hartelesystemet.lagrade som avser som
i den allmänna motiveringen, betydelse förberörts stor t.ex.vara av

målsägande eller misstänktkartlägga vilkaatt personer som en en
haft kontakt med före brott kommentarernabrottsling har se ävenett
§§.till 10 och ll

det,har berörts i den allmänna motiveringen det gällerSom är när
möjligt reda på från vilket geografisktmobiltelefonsamtal, att ta

telefonsamtal rings och samtalet befinnerområde mottagarenett avvar
mobiltelefon påslagen det vidare möjligtsig. När är är att utan atten -

lokalisera i vilket geografiskt område den finns.samtal ringsnågot -
för brottsbekämpandeuttryckligt stöd i lag de myndigheternaNågot

övervakningsmetod slags pejling finnsanvända sig denna enatt av
föreslagna tillägget dessa myndigheterinte. Genom detdock ettgesnu

för användningen spaningsmetoden lokalisera vissstöd i lag attav en
teleadress.

5§

fjärrstyrdakameraövervakning innebär TV-kameror,Hemlig att
instrument eller därmed jämförbaraoptisk-elektroniskaandra

för optisk personövervakning,användsutrustningar utan att
övervakningen lärrmas.upplysning om

nuvarande § i lagen hemlig kamera-Paragrafen, 1motsvarar omsom
tvångsmedlet hemlig kamera-innehåller definitionövervakning, aven
bestämmelserna hemligLagförslaget innebärövervakning. att om

vissa förändringar arbetas in i rättegångs-kameraövervakning med
avsnittregleringen har behandlats ingående igällandebalken. Den nu

omfattasbl.a. för vilken tekniskredogörs2.7.2. Där apparatur som
i avsnittet vad ligger i begreppenVidare förklaras detlagen. somav

påpekasskall dock"optisk personövervakning". Det"fjärrstyrda" och
ljud,utrustning användsden tekniska ävenäven taratt, uppsomom

krävs.tillstånd för buggning
övervakningskameror kandoldakan i sammanhangetDet nämnas att

lagen 1990:484bestämmelserna ianvändas med stöd omav
fall de skulle främjai deövervakningskameror även enm.m.,

f..41förundersökning 1995/96:85pågående prop. s.
allmänmed förslag till lagpropositionen 1997/98:64I ny omen

föreslås bl.a. detkameraövervakning avsnitt 11.4.2se ävenatt
möjligt bedrivaundantagsfall skallspeciellafortsättningsvis i attvara

det. Somkameraövervakning det informerasallmän utan att om
olika fall sabotage,undantagssituationerexempel sådana nämns av

kommunikationer.matvarubutiker eller allmännasjukhus,mott.ex.
vissariktaseller andra allvarliga hotbombhotVidare nämns motsom
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platser eller begränsad krets I propositionenen av personer. attanges
kameraövervakning i dessa fall torde önskvärd kom-en vara av en

bination olika skäl: förebygga brott, hänsyn tillatt allmänav av
ordning och säkerhet och i syfte utreda brott. Som framgåratt av
avsnitt l1.4.2 i den allmänna motiveringen innebär utredningens
förslag tillämpningsområdet för tvångsmedletatt hemlig kamera-
övervakning utvidgas vidarese i kommentarerna till 8 och 10 §§.
Enligt utredningens uppfattning medför denna utvidgning tillämp-av
ningsområdet tvångsmedlet bör kunna användas i de flestaatt deav
undantagssituationer i propositionen.nämnssom

Utredningen har hänsyn bl.a. till Europakonventionen ifrågasattav
inte de brottsutredandeäven myndigheternas användning s.k.om av

handmanövrerade kameror vid utredning brott bör lagregleras. Avav
skäl redovisas i avsnitt 9.1 har utredningen emellertid valt intesom att
föreslå sådan reglering. Detta innebär alltså användningenen att av
dessa kameror alltjämt faller utanför bestämmelsens tillämpnings-
område.

Förutsättningar för användning tvångsmedlenav

6 §

Tvångsmedel enligt detta kapitel får beslutas endast skälen förom
åtgärden det intrång elleruppväger i övrigt åtgärden in-men som
nebär för den misstänkte eller för något motståendeannat
intresse.

paragrafenI har proportionalitetsprincipen kommit till uttryck.
Regleringen enligt detta lagrum med vadöverensstämmer gällersom
för hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning enligt be-
stämmelsen i 27 kap. l § tredje stycket för hemlig kamera-samt
övervakning enligt § första3 stycket i3 lagen hemlig kamera-om
övervakning. Motsvarande regler finns för andra tvångsmedeläven jfr
24 kap. 1 § tredje stycket, 25 kap. 1 § tredje stycket, 26 kap. l §
andra stycket och 28 kap. 3 a§ rättegångsbalken. Proportionali-
tetsprincipen har behandlats i avsnitten 2.3 och 11.2.

Principen sikte på de negativa verkningar tvångsåtgärdtar som en
kan ha på motstående intresse. Detta brukar i korthet beskrivasett på
det tvångsåtgärd i frågasättet styrka, räckviddatt ochart,en om
varaktighet skall stå i rimlig proportion till vad står vinna medattsom
åtgärden.

Bestämmelsen innebär skyldighet för den beslutaren som om
tvångsmedel enligt kapitlet göra avvägning mellan skälen föratt en
åtgärden och de olägenheter åtgärden kan förorsaka den miss-som
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något motstående intresse.tänkte eller Vad gäller exempel påannat
motstående intresse"med begreppet "annat hänvisas tillvad avsessom

Tillämpningen proportionalitetsprincipen innebäravsnitt 11.2. medav
intresset skydda viktiga samhällsintressen måsteandra ord att attav

tvångsmedelsanvändningende risker medför för denvägas mot som
integriteten. avvägning måste ske utifrånpersonliga Denna en

helhetsbedömning omständigheterna i det enskilda fallet. Det ärav
betona tillämpningen proportionalitetsregelnviktigt äratt att av en

Ävenprincip skall gälla för tvångsmedel.övergripande allasom om
tvångsmedel uppfylldaför visst alla övriga rekvisit kanärett en

proportionalitetsprincipen leda till tvångsmedlet intetillämpning attav
får användas.

Uttalandena proportionalitetsprincipen i 1989 års lagstiftnings-om
avsnitt skall naturligtvis vägledande förärende 11.2se vara

vid prövningentillämpningen proportionalitetsregeln även avav
tvångsåtgärder enligt detta kapitel.ärenden om

proportionalitetsprincipen skall,tillämpning harVid somav
olika faktorer in. Vad gäller hemlig tekniskframgått, många vägas

dock särskilt följande Användningenavlyssning kan nämnas. av
avlyssning kan medföra för brottsutredningentekniskhemlig att

ovidkommande människors integritet kränks eller utpräglatatt
Vidareintegritetskänsliga uppgifter kan komma avlyssnas.att

många fallanvändningen detta tvångsmedel i detförutsätter görsattav
bostadslägenhet eller bil,i skyddatintrång t.ex.ett utrymme, en en

återta den utrustning krävs fördär placera ellerför att som av-
innebär tvängsmedlet särskiltomständigheterlyssningen. Dessa äratt

och exempel på situationer det krävsintegritetskränkande närutgör
ansökan hemlig teknisk avlyssning skallförstarka skäl att en om

Även övervakas kommentaren tillvilken plats skall sebeviljas. som
betydelse. Självfallet bostadsut-intrång§ och11 är ärtypen av av

detintegritetskänsliga platser. Det också givetsärskilt är attrymmen
skall fåför de brottsutredande myndigheternakrävasmåste attmer

tillbringar sitt familjelivi där den misstänkteintrånggöra ett utrymme
integritetssynpunkt.mindre känsligt frånärän utrymmeett som
undantagssituationer bliframgår avsnitt 11.2 kan det i vissaSom av

tvångsmedel misstänktsamtidigt använda flerafråga motatt enom
personliga integriteten i defall, intrånget i dendärI dessaperson.

används,enbart tvångsmedelblirflesta fall avsevärt större än när ett
proportionalitetsregeln.uppmärksamhet fästas påsärskildmåste

kapitlet i enskildatvångsmedel enligt detansökanFrågan omom en
beroende vilka skälbifallas eller inte naturligtvisskallfallet är somav

brottslighetsärskilt allvarligåtgärden. Gäller misstankarnaförtalar
människoliv stårvåldsbrott därmisstanke planeratett grovtt.ex. om

användning tvångs-godtagbart tillåtadetspel kan att ettavvara-
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medel i fall där integritetsriskernaäven mycket betydande.är En
intresseavvägning enligt proportionalitetsprincipen kan på den andra
sidan leda till måste avstå från använda tvångsmedelatt att ettman

i sig behövs eller oundgängligt ellerär användningen måsteattsom
på någotavgränsas sätt.

Principen proportionalitet tillämpligär inte endast vid pröv-om
ningen tvångsmedelsfrågan, aktualiseras under hela för-utanav
farandet, dvs. principen gäller för de brottsutredandeäven myndig-
heterna på verkställighetsstadiet. Detta följer proportionali-attav
tetsprincipen inskriven i 8 §är polislagen 1984:387, där det sägs
bl.a. polisman har verkställa tjänsteuppgiftatt skallatten som en
ingripa på försvarligtsätt är med hänsyn till åtgärdensett syftesom
och övriga omständigheter. Denna paragraf bl.a. sikte på verkstäl-tar
ligheten beslut aktuellt slag.av av nu

7§

Hemlig teknisk avlyssning får användas vid förundersökning
angående

1 brott för vilket inte föreskrivet lindrigareär straff fängelse.
fyra år,i

brott enligt 3 § narkotikastrafilagen 1968.64 eller sådant
brott enligt 3 § lagen 1960:418 strafi’ för varusmugglingom

narkotika, ellersom avser
försök, förberedelse eller stämpling till brott nämnssom

under 1 eller sådan gärning belagd med strafi’.ärom

Paragrafen denI ytterligareär förutsättningar för buggningattny. ges
skall få användas. Förslaget har i den allmänna motiveringen
behandlats i avsnitt 11.3.3.

Förundersökning måste inledd för tvångsmedel enligtattvara
kapitlet skall få användas. Tvångsåtgärden får alltså inte användas

för förhindraenbart brott, hjälpmedel i förundersökning-äratt utan ett
bestämmelsenI i 23 kap. 1 § förundersökning skallnären. anges

inledas.
Paragrafen vilka brott kan föranleda hemlig tekniskanger som

avlyssning. Användningen detta tvångsmedel innebär, harav som
i den allmännaberörts motiveringen, de riskerna för intrång istörsta

den personliga integriteten. Detta leder till tillämpningsområdet föratt
buggning måste begränsas kraftigt och tvångsåtgärden måsteatt

för den allvarligaste brottsligheten.reserveras
punkten föreskrivsI 1 buggning får användas vid förundersök-att

ning rörande brott för vilket inte föreskrivet lindrigareär straff än
fängelse i fyra år. Avgränsningen alltså utifrån brottsgörs ett

SOU16 1998:46
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minimistraff. Med den valda lösningen kommer tillämpningsområdet
hemlig teknisk avlyssning omfatta bl.a. brottsbalksbrottenför mordatt

dråp §, märmiskorovkap. l §, 3 kap. 2 4 kap. § första3 1
stycket, våldtäkt 6 kap. 1 § tredje stycket, rån 8 kap.grovtgrov

mordbrand 13 kap. 2 §, 18 kap. §, hot6 §, 1 väpnatgrov uppror
ordning kap. högförräderiallmän 18 3 §, 19 kap. § ochlmot

spioneri 19 kap. §. Tillämpningsorrtrádet omfattar det5 ävengrovt
specialstraffrättsliga brottet folkmord enligt § lagen1 1964: 169 om
straff för folkmord.

fårBuggning enligt punkten 2 dessutom användas vid utredning av
har anknytning till narkotika, nämligenvissa brott narkoti-grovtsom

enligt 3 § narkotikastrafflagen 1968:64 och varusmugglingkabrott
narkotikaoch enligt 3 § lagenär att som avseranse som grovsom

straff för varusmuggling.1960:418 om
buggning får användas vid straffbara fallpunkten 3I attanges av

förberedelse och stämpling till brott i punkternaförsök, 1nämnssom
och 2.

föreslagna lagenskall vidare påpekas enligt denDet att nu
användning tvångsme-med särskilda bestämmelser1999:000 om av

årsförundersökning i vissa brottmål, skall 1952del vid ersättasom
får också utredningtvångsmedelslag, tvångsmedlet användas vid av

allmänfarliga rikets inre och säkerhetbrott och brottvissa mot yttre
straff fyraför föreskrivet lindrigare fängelsedet brottet änäräven om

avsnitt 14.år se

8§

fårteleavlyssning och hemlig kameraövervakningHemlig
angåendevid förundersökninganvändas
föreskrivet lindrigare straffför vilket intebrott är än

i är, ellerfängelse ett
eller stämpling till sådant brott,försök, förberedelse2. om

belagd med straff.gärningsådan är

nuvarande bestämmelsernai huvudsak deParagrafen motsvararsom-
hemlig kamera-stycket och i 2 § lagen18 § andrai kap.27 om

förutsättningar för tvångsmed-innehåller ytterligareövervakning att-
fåhemlig kameraövervakning skallteleavlyssning ochhemliglen

imotiveringen behandlatsi den allmännaanvändas. Förslaget har
avsnitt 11.3.2.

förundersökning haranvändas endastTvångsmedlen får om en
till §.i kommentaren 7vidareinletts se

hemlig teleav-kan föranledaParagrafen vilka brott somanger
med vad gällerkameraövervakning. I likhetoch hemliglyssning som
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för buggning avgränsningengörs tillämpningsområdet så sättav att
utgår från det minimistraff föreskrivet förär brottet.man Jämförtsom

med de nuvarande bestämmelserna där det krävs det före-äratt~
skrivet lägst två års fängelse för brottet har den förändringen gjorts-

tvångsåtgärderna får användasatt även vid utredning brott förav
vilket inte föreskrivetär lindrigare straff fängelse i år.än Förslagetett
innebär därmed viss utvidgning tillämpningsområdet. I realitetenen av
medför detta dock endast fåtal brott kan kommaatt i frågaett förnya
användningen tvångsåtgärdema se avsnitt 11.3.2. Som exempelav
på sådana brott kan därvid nämnas misshandel 3 kap. 6 § brotts-grov
balken, rån 8 kap. §5 brottsbalken och iövergrepp rättssak ärsom

brott 17 kap. 10att § andra stycket brottsbalken.grovtanse som
likhetI med vad gäller vid buggning kan dock hemligsom

teleavlyssning och hemlig kameraövervakning användas vidäven vissa
andra brott, vilket följer lagen 1999:000 med särskilda bestäm-av
melser användning tvångsmedel vid förundersökning i vissaom av
brottmål se avsnitt 14.

9§

Annan teknisk avlyssning och hemlig teleövervakning får
användas vid förundersökning angående

brott för vilket inte föreskrivet lindrigareär straff än
fängelse i månader,sex

2. brott enligt 1 § narkotikastrafflagen 1968:64 eller sådant
brott enligt §1 lagen 1960:418 straff för varusmugglingom

narkotika, ellersom avser
försök, förberedelse eller stämpling till brott nämnssom

under eller1 sådan gärning belagd med straff.ärom
Älven brottet inte omfattas första stycket, fårom av annan

teknisk avlyssning användas förundersökningvid angående brott
innefattar hot brottslig gärning, hotet har framförtssom om om

i telemeddelande.ett

I paragrafen ytterligare förutsättningar för tvångsmedlenges att annan
teknisk avlyssning och hemlig teleövervakning skall få användas.

Lagrummet i huvudsak den nuvarande föreskriftenmotsvarar i 27
kap. 19 § andra stycket. Paragrafen har ändrats i sak dels attgenom

teknisk avlyssningäven skall omfattas regleringen, delsannan av
det utvidgninggörs tillämpningsornrådetatt vid s.k.genom en av

förbrott, dvs. vid straffbara fall försök, förberedelse och stämplingav
till brott. Förslaget har i den allmänna motiveringen behandlats i
avsnitt l1.3.4.
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fårTvångsåtgärderna användas endast förundersökning harom en
vidare i kommentaren till §.inletts se 7

paragrafens första stycke vilka brottI kan föranledaanges som
teknisk avlyssning och hemlig teleövervakning. Liksom vidannan

teleavlyssningbuggning, hemlig och hemlig kameraövervakning görs
tillämpningsområdetavgränsningen utifrån det minimistraff ärav som

föreskrivet för brottet. Avgränsningen i detta fall dock inte likaär
tvångsmedlen får användas utredningvid brott medsnäv, utan av

Åtgärdernaminimistraff månaders fängelse. får dessutomsex
vid utredning narkotikabrottanvändas och varusmugglingav av

intenarkotika dvs. brott enligt 1 §är attsom anse som grov,
narkotikastrafflagen 1968:64 och 1 § lagen 1960:418 straff förom
varusmuggling. dessa brott för vilka följa lindrigareFör kan straff-

fängelse i månader liksom enligt gällande alltsågörs, rätt,än sex en-
särreglering.

får tvångsåtgärderna enligt den föreslagna lagenDessutom nu
särskilda1999:000 med bestämmelser användning tvångsme-om av

förundersökning i vissa brottmål användas vid vissa andra brottdel vid
avsnitt 14.se

gäller försök, förberedelse och stämpling till brott skalldetNär
avsnitt 1l.3.4 kunna tillgripas vid mindretvångsåtgärderna se även

fråga hemlig teleövervakning möjligtbrott i ärän som omgrova - -
Förslaget innebär i dessa fall skallgällande detenligt rätt. görasatt

avgränsning för fullbordade brott. lösning innebärDennasomsamma
tvångsåtgärderna blir möjliga använda vid brottsutred-att t.ex.att

försök till bedrägeri enligt 9 kap. 3 brottsbalkenningar segrovtom
på brottsbalksbrottexemplet i avsnitt 1l.3.4. Exempel andra som

eller förberedelse till stöldförsök 8 kap. 4 § ochtillkommer är grov
kap.utpressning 9 4 § andra stycket.till är attsom anse som grov

paragrafens andra stycke finns särreglering beträffandeI en
tvängsmedlet teknisk avlyssning, i vilken det ytterligaregörs ettannan

det skall föreskrivet lägst månadersfrån kravet attavsteg vara sex
för tvängsmedletför brottet skall få användas. Förslagetfängelse att

teknisk fullbordadedärvid avlyssning såväl vidinnebär att annan -
får också fallförbrott användas vid utredning vissabrott som av av-
gärningsbeskrivningenligt sin innefattar hot brottsligbrott som om
hot enligt kap.gärning, olaga 4 5 § första stycket brottsbalkent.ex.

tjänsteman enligt kap. § balk ellereller hot 17 l över-mot samma
i rättssak enligt 17 kap. 10 § första stycket i den balken. Somgrepp
exempel på brottsbalksbrott, där den brottsliga handlingen kanandra

former hot gärning,innefatta olika brottslig kan olaganärrmasav om
förstatvång 4 kap. 4 § stycket, utpressning 9 kap. 4 § första

och flygplatssabotage 13 kap. b §.stycket 5 För bestämmelsenatt
i fråga de nämnda brotten alltså sikte på norrnalgra-tarom nusom-



SOU 1998:46 Författningskommentar 485

den dessa brott; de fallen fångas bestämmelsen iav grova upp av
första stycket i paragrafen skall få tillämpas krävs det sigröratt om-
utredning hot framförs användning telekommuni-av som genom av en
kationstjänst. Avsikten med den föreslagna särregleringen är närmast,

har utvecklats i den allmänna motiveringen, tvångsmedlet ävenattsom
skall kunna användas för spela in eller avlyssna olika former hotatt av

framförs vid telefonsamtal.som
Vid hotsituationer aktuellt slag finns fall där det kan finnasav nu

behov också få teleövervakningsuppgifterett att ochut därav
förevarande bestämmelse hemlig teleövervakning inte kan tilläm-om

eftersom kravet på brott viss svårhet inte uppfyllt.ärpas, av
Teleövervakningsuppgifterna kan dock i dessa situationer hämtas in

rnälsägande vid fall olagaatt mottagaren, hot,t.ex. ettgenom en av
efter samråd med polisen hos teleoperatören begär få del uppgif-att av

Bestämmelserna i 25 § telelagen tystnadsplikt för bl.a.tema. om upp-
gifter särskilda telemeddelanden gäller nämligen inte i förhållandeom
till den har tagit del i utväxlingen telemeddelande ellerettsom av som

dess avsändare ellerär Tystnadsplikten för uppgiftermottagare.annars
det slaget gäller inte heller i förhållande till innehavaren ettav av

abonnemang har för telemeddelande.använts Det bör dockettsom
regleringen inte innefattar någon skyldighet för dennoteras att som

driver televerksamhet lämna sådana uppgifter. Utredningen haratt ut
inteemellertid det nödvändigt i lagen införa sådanansett attvara en

skyldighet. Det får nämligen förutsättas teleföretagen i fall deatt som
nämnda där den enskilde alltså efterger tystnadspliktoperatörensnu -

och uppgifterna begärs kan bidra till polisen kan klaraattsom upp
olaga hot har framförts telefon kommer lämnat.ex. ett attsom per -

uppgifterna. Skulle det förmodan visa sig teleoperatörernaut mot att
medverkar påinte kan rimligt fårsättett överväga attsom anses man

införa regler innebär uppgifter det slagethär skall lämnasattsom av
ut.

l0§

Hemlig teknisk avlyssning, hemlig teleavlyssning, tekniskannan
hemligavlyssning, teleövervakning och hemlig kameraöver-

vakning får ske endast någon skäligen misstänkt för brottetårom
och åtgärden synnerlig vikt för utredningen.är av
Även det inte finns någon skäligen misstänkt förärom som

fårbrottet, hemlig teleövervakning, telemeddelandensom avser
befordrats,har hemlig kameraövervakning ske, detsamtsom om

särskild anledning kan förväntas åtgärden leder tillatt attav
brottet klaras gällerDetsamma teknisk avlyssning vidupp. annan
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förundersökning angående brott innefattar hot brottsligsom om
har framförtsgärning, hotet i telemeddelande.ettom

Paragrafens första stycke innehåller ytterligare förutsättningarsom-
måste uppfyllda för tvångsmedlen enligt kapitlet skall fåattsom vara

de nuvarandeanvändas bestämmelserna i 27 kap. 20 §motsvarar-
stycket första meningen och iförsta 3 § första stycket 1 och 2 lagen

hemlig kameraövervakning. Lagrummets andra stycke Iär nytt.om
vissa undantag fråndetta regleras kravet på det mäste föreliggaatt

brottsmisstanke vissmot en person.
första stycket till början det krävsI "någon äratt attanges en

misstänkt för brottet" för tvångsmedlenskäligen skall få användas.att
misstankegradFrågan vilken krävs har i den allmänna motive-som

i avsnittringen behandlats 11.4.1.
tvångsmedlen skall få användas krävs alltså denFör att att person

skäligen misstänktåtgärden för visst konkret brott.är ettavser
"skälig misstanke" innebärRekvisitet högre grad misstanke änen av

någon "kan misstänkas" för brott. Brottsmisstanken dock inte såäratt
det kan föreligga "sannolika skäll för brottet. Enligtstark sägasatt

Ekelöf begreppet skälig misstanke jämförbart med uttrycketär
"antagligt" Rättegång sjätte upplagan, 1987,se V, 100.s.

Självfallet det inte möjligt med någon exakthet iär störreatt
det beviskrav ligger i någon "skäligenallmänna äratttermer ange som

misstänkt", frågan brottsmisstankens styrka måste bedömasutan om
efter omständigheterna i det enskilda fallet. Prövningen styrkan iav

måste naturligtvis sig påmisstankarna grunda objektiv och allsidigen
bedömning utredningsmaterialet. vid flertalJO har tillfällenettav

så det krävs det finns konkreta omständigheteruttryckt saken att att av
påviss styrka pekar den misstänkte har begått brottet seatt t.ex.som

ämbetsberättelser 1993/94 1992/93 ochJO:s 103 152 206.samts. s.
måsteinnebär brottsmisstanken konkret grundad ochDetta att attvara

beslut tvångsmedel aldrig kan grunda sig enbart allmännaett om
livsföring eller hans tidigare brottslighetkunskaper seom en persons

Enligt Elwing kan skäligämbetsberättelse 1993/94 a.s..JO:s
föreligga utredningsmaterialet någorlundamisstanke om ger enanses
misstanken Tillräckliga skäl, f..grund för se 1960, 62säker s.

understrykas skälig misstanke kanskall dock brottDet att om
innan det har fastslagits den gärning harföreligga redan att som
brott. medför således kanbegåtts Dettautgör ett att en person vara

misstänkt redan innan det föreligger full klarhet i fråganskäligen om
brottsrekvisten uppfyllda. Se Fitger, Rättegångsbalkende objektiva är

23:62, och den där gjorda hänvisningen till Ozs uttalandeDel Js.
bilaga skälig misstankeårs ämbetsberättelse 6 43, däri 1975 s. om- -

ansågs kunna föreligga redan innan det med säkerhet fastslagitsmord
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huruvida mord begåtts ioch så fall mördats. Se Ekelöfävenvem som
i SVJT 1982 658.s.

framgårDet vidare paragrafens första stycke åtgärden skallattav
synnerlig vikt för utredningen. Innebörden detta rekvisitvara av av

har behandlats i avsnitten 2.5.2 och 11.5.1. Uttalandena uttrycketom
"synnerlig vikt" i 1989 års lagstiftningsärende se avsnitt 2.5.2 skall
naturligtvis vägledande vid bedömningen åtgärd enligtvara av om en
kapitlet skall användas. Vidare skall visst tvångsmedel kunnaett
väljas alternativen, dvs. andra spaningsmetoder tvångsmedels-änom
användning, innebär risker för den för uppdragetstora avdelade
personalen se 1995/96:85 29. Vid bedömningenprop. s. av
utredningsläget krävs det också vissa proportionalitetsavvägningar se
kommentaren till 6 §, det gäller spörsmåletnär dett.ex. kanom som
vinnas åtgärdenmed inte åtkomligtär med mindre ingripande
åtgärder.

I andra stycket det beträffande hemlig teleövervakningatt ochanges
hemlig kameraövervakning i vissa situationer får frångöras avsteg

påkravet brottsmisstanken måste viss Vidareatt avse en person. anges
möjlighet till undantag också gäller för vissa fallatt samma av annan

teknisk avlyssning. Rekvisitet "synnerlig vikt för utredningen" gäller
emellertid för dessa undantagsfall.även Frågan undantag frånom
kravet brottsmisstanke viss har i den allmännamotom person
motiveringen behandlats i avsnitt 1l.4.2.

Enligt det första undantaget skall hemlig teleövervakning i vissa fall
kunna användas i situationer däräven det inte går peka vissatt ut en

misstänkt för brottet. Denna möjlighet skall därvidperson som
föreligga det sig uppgifternär rör telemeddelanden för redanom om
förfluten tid, dvs. telemeddelanden redan finns lagrade isom
telesystemet. Som har i avsnittnämnts l1.4.2 kan uppgifter dettaav
slag betydelse för brottsutredningen exempelvis i de fallstoravvara

maskerad gärningsman i samband med bankrån ringeretten ett
mobiltelefonsamtal. I avsnitt 7.3.2 har de brottsutredande myndig-
heterna lämnat ytterligare exempel situationer där de i fråga om
uppgifter lagrade telemeddelanden det värdeattom anser vore av om

intedet uppställdes något krav på skälig misstanke vissmot person.
Det andra undantaget från kravet på brottsmisstanke vissmot person

skall kunna användas det gäller hemlig kameraövervakning.när Också
denna möjlighet till undantag kan medföra utredningsmässiga fördelar
och resursbesparingar, i de fall påträffasdetstora s.k.t.ex. en
tjuvgömma eller narkotikaparti i skogen.ett ute

tredjeDet undantaget skall kunna användas vid vissa fall av annan
Äventeknisk avlyssning. denna undantagsmöjlighet kan innebära

utredningsmässiga vinster vid utredning olika former hotav av som
framförs användning telekommunikationstjänst.genom av en
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Undantagsmöjligheterna får dock endast användas det "avom
särskild anledning kan förväntas åtgärden leder till brottet klarasatt att

Eftersom rekvisitet brottsmisstanke viss iupp". motom en person
lyfts mäste kravetfall bort, användningen tvångsmedletdessa att av

vikt förskall synnerlig utredningen skärpas något. Dettavara av
det, jämfört med hurinnebär uttrycket synnerlig vikt skallatt

måsteuppfattas avsnitt 2.5.2, föreligga ytterligare omständigheterse
användningensådana åtgärden på avgörandeär att ettavsom mera

utredningen framåt. kravetför För skall uppfyllt krävssätt att vara
det föreliggermed andra 0rd omständigheter påtagligtatt som mera

användningen åtgärden förväntaspå kan leda tillpekar att attav
klarasbrottet upp.
det gäller tvångsmedlet hemlig teleövervakning medför dettaNär

kvaliñcerande krav undantagsregeln inte kan tillämpas i alla deatt
de brottsutredande myndigheternasituationer har inämntssom av

avsnitt 7.3.2. Exempelvis det tveksamt kravet kanär om anses
situationer uppgifteruppfyllt i de där utväxlade telemeddelandenom

i syfte kartlägga mordoffers och rörelse-inhämtas att t.ex. ett vanor
Tänkbara exempel situationer undantagsregeln skullenärmönster.

vittnetillämplig före misshandelkunna är när ett straxvara en grov
kunde misstänkas ha med misshandeln talagöraattperson somser en

mobiltelefon organiseradeller tullpersonalen i falli när ett aven
alkoholsmuggling föraren fordon från förarhytten ringa tillettser av

mobiltelefon målsäganden förepå ellernågon när strax en groven
misshandel har hört mobiltelefonsignal.en

typfallVad gäller exempel på i fråga hemlig kameraövervakningom
fall det saknas skäligen misstänkt hänvisas tilli de en person --

i den allmänna motiveringen frågaredogörelsen avsnitt 11.4.2. I om
teknisk avlyssning bör på goda grunder kunna sigvänta attmanannan

telefonsamtalavlyssningen eller andra telemeddelanden kanav nya
gärningsmannen kan identifieras.leda tillförväntas att

1l§

får endast sådan där denHemlig teknisk avlyssning platsavse
kan komma uppehållamisstänkte sig.attantas

teleavlyssning får endast teleadress innehasHemlig avse en som
kanmisstänkte eller den misstänkteden antassom annarsav

använda eller söka kontakt med.komma att
teleövervakning får endast teleadressHemlig avse en som

den misstänkte eller den misstänkte kaninnehas av som annars
eller komma kontakt med.ha använda eller sökaanvänt attantas

Hemlig teleövervakning enligt I0§ andra stycket fâr deavse
teleadresser i anslutning till den plats där brottetanväntssom
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har begåtts eller teleadress innehas eller kan haen antassom av
målsägande och denneanvänts har samtyckt till åtgärdenav en

eller sådant samtycke harinte kunnat inhämtas.
Hemlig kameraövervakning får endast sådan plats där denavse

misstänkte eller, falli i 10 § andra stycket,som avses en
misstänkt kan komma uppehålla sig.antas att

Också i denna paragraf vissa begränsningar tillämpnings-anges av
föromrädet hemlig teknisk avlyssning, hemlig teleavlyssning, hemlig

teleövervakning och hemlig kameraövervakning.
första stycketAv framgår användningenär nytt attsom av- -

hemlig teknisk avlyssning begränsad till viss, särskiltär angiven,
kravplats. Detta gäller, framgår fjärde stycket, förävensom av

hemlig kameraövervakning.
påKravet övervakningen skall viss plats har i den allmännaatt avse

motiveringen behandlats i avsnitt 11.5.2. Begränsningen innebär att
det måste fråga övervakning plats där den misstänktevara om av en

kommakan uppehålla sig. I detta ligger det måste finnasantas att att
direkt koppling mellan den misstänkte och den plats skallen som

buggas. Detta innebär emellertid inte den misstänkte ständigt måsteatt
befinna sig på platsen. måsteDet dock kunna han i fallantas att vart-
vid något tillfälle besöker den plats skall övervakas. Det kansom-

sig flera platser och det inget hindrarröra antaletär attom som
utökas medplatser domstolsbeslut, detta möjligtärnya om nu av

praktiska skäl och resursskäl. Spörsmålet buggningen vissav om av en
plats i det enskilda fallet kan godtagbar skall bedömas utifrån enanses
proportionalitetsavvägning jfr l995/96:85 39.prop. s.

Paragrafens andra stycke delvis bestämmelsen imotsvarar nuvaran-
de 27 kap. 20 § första stycket andra meningen.

Förslaget har i den allmänna motiveringen behandlats i avsnitt
11.5.2. I stycket hemlig teleavlyssning endast fårattanges avse en
teleadress innehas eller kan komma användasantas attsom annars av
den misstänkte. vidare,Det vilket innebär utvidgning, attanges en en
teleadress den misstänkte kan förväntas ringa till får avlyssnas.som
Jämfört med den gällande ordningen utvidgas alltså tillämpnings-nu
området för hemlig teleavlyssning till omfatta teleadresserävenatt

den misstänkte kan kontakt med. När det gäller olikaantas tasom
påexempel användningsområdet för den bestämmelsen hänvisasnya

till redogörelsen i avsnitt 11.5.2.
påKravet den misstänkte skall kunna komma användaatt antas att

eller söka kontakt med den berörda teleadressen innebär det måsteatt
föreligga konkreta omständigheter med viss styrka förtalar attsom
han kan komma detta. Enbartgöra allmän förmodan så kanatt atten
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fallet således inte tillräckligbli se JO:s ämbetsberättelseär 1994/95
42.s.

års lagstiftningsärendeI 1989 uttalades 1988/892124prop. 46s.
ligger idet sakens det vid tillståndsgivningen skillnadgörsatt natur att

telefoner, innehas eller huvudsakligen brukas den miss-som av
och telefoner har lösaretänkte, anknytning till den misstänkte.som en

sådan avvägning blirEn viktigare med den utvidgningänsom som-
föreslagitshar skall naturligtvis vid tillämpninggörasnu en av-

proportionalitetsregeln. proportionalitetsprincipenAv följer att ett
hemlig teleavlyssningbeslut många gånger måste förenas medom

inskränkande villkor, i de fall avlyssningen skallt.ex. ettavse
tillgängligttelefonnummer för allmänheten eller, förutomärsom av

misstänkte, användsden antal se Fitger,störreettav personer
Rättegångsbalken Del 27:37 och 1994/952227 22;s. prop. s. se

tillkommentaren 16 §.även
Även tredje stycket, delvis nuvarande 27är nytt, motsvararsom

§ första stycket andrakap. 20 meningen. Det innehåller dessutom en
ibestämmelse fråga hemlig teleövervakning begränsarsom om- -

tillämpningsområdet för undantagsregeln i 10 § andra stycket, dvs. när
saknas skäligen misstänktdet Förslaget har i den allmärmaen person.

motiveringen behandlats i avsnitt 11.5.2.
stycket hemlig teleövervakningI i likhet med hemligattanges -

teleavlyssning får teleadress innehas eller kanavse en som annars-
komma användas den misstänkte. Vidare vilketattantas av anges,

innebär utvidgning tillämpningsområdet, tvångsmedlet ocksåatten av
får teleadress den misstänkte kan ha dvs.använt,antasavse somen

uppgifter för förfluten tid får inhämtas. Tillämpningsområdetävenatt
hemlig teleövervakning utvidgas vidare, liksomför beträffande hemlig

till ocksåteleavlyssning, teleadresser den misstänkte kanatt avse som
söka kontaktförväntas med. När det gäller olika exempel på an-

vändningsområdet för bestämmelsen hänvisas till avsnitt 11.5.2.
stycket vidare undantagsregeln enligt 10 § andra stycketI attanges

får användas i två beskrivna situationer.endast För det förstanärmare
hemlig teleövervakning i aktuella fall får deattanges nu avse

teleadresser i anslutning till den plats där brottet haranväntssom
begåtts. Begreppet "teleadress" förklaras i avsnitt 2.5. Regeln alltsåtar

på situationer det finns uppgifter någonsikte där har ringt ellerattom
uppringd i området kring brottsplats. exempel, harblivit Etten som

föregående,i det det fallet målsägande föreärnämnts att straxen
hör mobiltelefonsignal. Ett exempel, också harbrottet annaten som
i föregående, den situationen vittne föredetnämnts att ett straxavser

misshandel kunde medmisstänkas hagrov ser en person somen
misshandeln tala i mobiltelefon. ytterligare exempelFörgöraatt en

redogörelsen i avsnitt viktigt under-hänvisas till 11.5.2. Det är att
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stryka beslut hemlig teleövervakningatt ett i dessa fall måsteom
utformas på minimerarsätt mängdenett överskottsinforrnation.som
Hur sådant beslut kan utformas illustreras välett danskt rättsfallettav

Ugeskriftse for 1996 1339 f., där det beslutadesretsvzesen tvås. att
teleoperatörer skulle fram förteckning deta telefoner,överen
mobiltelefoner och andra kommunikationsapparater, under visssom en
tidsrymd åtta timmar hade varit i kontakt med varandra via vissaom
bestämda "sendemaster", vilka geografiskt täckte bestämd adressen
och visst begränsat område kring den nämndaett adressen.

Den andra begränsningen innebär tvångsåtgärden också fåratt avse
teleadress innehas eller kan ha använtsen som antasav av en

målsägande. Som har i den allmännanämnts motiveringen se avsnitt
11.5.2 kan bestämmelsen variantsägas den nuvarandevara en av
bestämmelsen i 27 § 3 telelagen. Den föreslagna regeln sikte på detar
fall där undersökning målsägandes teleadress kan förväntasen av en

sådan information brottet målsäganden kan klarasatt motge upp.
Uppgifter målsäganden har ringt till eller vilka harom vem om som
ringt till honom kan avgörande betydelse i mordutred-t.ex.vara av en
ning jfr kommentaren till 10 §. För hemlig teleövervakning skallatt
få användas i dessa fall krävs det dock i princip alltid målsägandenatt
har sitt samtycke till åtgärden. I bestämmelsengett emellertidanges

åtgärden också får företas i de fall samtycke inteatt har kunnat
inhämtas från målsäganden. Det självklara exemplet målsägan-är när
den död. Kravet samtycke kanär efterges också i de fall målsägan-
den medvetslös eller försvunnen.är

I paragrafens fiiirde stycke användningen hemligattanges av
kameraövervakning begränsad till viss,är särskilt angiven, plats.
Bestämmelsen i huvudsak nuvarande 3 § andra stycket lagenmotsvarar

hemlig kameraövervakning. Regeln skall tillämpas på sättom samma
första stycket såväl det gäller de fallnär det finns skäligensom en

misstänkt i de fall från kravet på brottsmiss-görsavstegperson som
tanke viss kommentarense till 10 § andra stycket.mot I detperson
sistnämnda fallet blir det fråga övervakning plats därom av en en
misstänkt kan komma uppehålla sig.antas att

12§

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning får inte avse
telemeddelanden endast befordras inom telenät medettsom som
hänsyn till sin begränsade omfattning och omständigheterna i
övrigt får mindre betydelse från allmän kommuni-anses vara av
kationssynpunkt.
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Paragrafen nuvarande 27 kap. 20 § andra stycket. Denmotsvarar nu
gällande bestämmelsen har ingående behandlats i avsnitt 2.5.2. Där
framgår vad med telenät mindre betydelse. Vidaresom avses av ges

avsnittet exempel på viktigai det omständigheter vid prövningen av
frågan telenät skall mindre betydelse eller inte.ettom anses vara av

med regleringen telemeddelandenAvsikten endast befordrasär att som
fårtelenät mindre betydelse från allmäninom ett som anses vara av

kommunikationssynpunkt skall undantas från tillämpningsområdet för
tvångsmedlen 1994/95:227de båda se 31.prop. s.

13§

Hemlig teknisk avlyssning och hemlig teleavlyssning får inte avse
samtal eller telemeddelanden mellan den misstänkte och hans
försvarare.

Upptagningar och uppteckningar skall, i mån omfattasden de
förbudet, omedelbart förstöras.av

Paragrafens första stycke, i huvudsak med vadstämmer överenssom
hemliggäller för teleavlyssning enligt nuvarande 27 kap. 22 §som

stycket första meningen, förbjuder hemlig avlyssning samtalförsta av
telemeddelanden mellan den misstänkte och hans försvarare.eller

Bestämmelsen i 36 kap. § innebär bl.a. försvarare inte får5 att en
anförtrottsvittne vad har honom för uppdragetshöras som om som

fullgörande, inte den misstänkte medger det. Detta gäller oberoen-om
beskaffenhet. förarbetena till den gällandede brottets I nuav

avlyssningsförbud anfördes 1988/89: 124bestämmelsen seom prop.
misstänkt för måstef. den brott kunna förlita sig på46 äratt soms.

till sin försvarare inte tillhan kommer de brottsutredandedet sägeratt
kännedom. skall självfallet gälla fortsätt-Det synsättet ävenorganens

ningsvis. Med hänsyn härtill har förbudet utvidgats till omfattaatt
buggning. omfattas inte teknisk avlyssningDäremotäven avannan

avlyssningsförbudet. innebär inte vid användning dettaDet att man av
tvångsmedel bör annorlunda förtroligheten mellan den misstänktese

tekniskförsvarare. Att bestämmelsen inte omfattaroch hans annan
finns någotavlyssning hänger i stället med det knappastattsamman

framstår mindrepraktiskt behov sådan regel. Det nämligen somav en
misstänkte hans försvarare i tredjeden ochtroligt att personsen

försvararuppdraget.skulle föra förtroligt samtal rörnärvaro ett som
någon gång tekniskförmodan enstaka vidSkulle mot annanman

och hansavlyssning fånga samtal mellan den misstänkteettupp
uppteckningarbör det materialet och därav gjordeförsvarare upptagna

och hemligpå vid buggninglämpligen behandlas sättsamma som
teleavlyssning, dvs. det bör omedelbart förstöras.
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denFörutom muntliga kommunikation den misstänkte har medsom
sin försvarare skyddas också i fråga hemlig teleavlyssningom- -

telekommunikation, telefax och datakommunikation.t.ex.somannan
det framkommer avlyssningOm under det fråga samtaläratten om
telemeddelanden aktuelleller skall avlyssningen omedelbarttyp,av nu

avbrytas. Att avlyssningen i dessa fall skall fåravbrytas betraktas som
självklart. Till skillnad från den nuvarande bestämmelsen innehåller

därför inte någon uttryckliglagtexten regel avlyssningen skallattom
ligger iavbrytas. Det sakens avlyssningävennatur att senare enav

bandupptagning skall avbrytas i fallde det fråga och detärsom nu om
aktuella avsnittet förstöras se 47.a. prop. s.

andra stycket uttryckligenI upptagningar ochattanges upp-
teckningar har gjorts samtal eller telemeddelandeettsom av som
omfattas avlyssningsförbudet omedelbart skall förstöras.av

Beslutsordningen m.m.

14 §

Frågor hemlig teknisk avlyssning, hemlig teleavlyssning,om
teknisk avlyssning, hemlig teleövervakning och hemligannan

kameraövervakning på åklagaren.ansökanprövas rättenav av
Åklagaren får dock brådskande fall fatta besluti om en annan

förstaåtgärd enligt stycket hemlig teknisk avlyssning. Beslutetän
skall skriftligen anmälas hos skyndsamt skallrätten,genast som

ärendet till prövning.ta upp

Paragrafens första stycke föreskriver frågor tvångsmedel enligtatt om
skall påkapitlet ansökan åklagaren. Bestämmel-avgöras rättenav av
dornstolsprövning med vad gäller föröverensstämmerom somsen

hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning enligt kap.27 21 §
för hemlig kameraövervakning enligtförsta stycket 4 § förstasamt

förstastycket meningen lagen hemlig kameraövervakning.om
Domstolsprövningen har i den allmänna motiveringen behandlats i
avsnitt 12.1.1.

allmänna bestämmelserna laga domstol i brottmål skallDe om
förstatillämpas 19 kap. 12 § stycket. Detta innebär enligt huvud-

enligtregeln frågan tvångsmedel kapitlet skall denprövasatt om av
förundersökningen bedrivs.domstol där Någon till insyn för denrätt

misstänkte i ärende vid domstolen buggning finns inte seett om m.m.
avsnitt 3.2.5. Däremot har den misstänktes offentliga ombud sådanen

tillinsyn kommentaren 23 §. Av kap. 3 § följerse 1 rätten äratt
beslutför med lagfaren domare och 30 kap. § första12 stycketen av
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3 tvångsmedelsbeslut enligt kapitletatt ett räknas beslutettsom som-
under rättegången skall gå i verkställighet. Enligtgenast 49 kap. 5 §-
6 skall sådant beslut överklagasett särskilt. Om förundersök-rätten
ningsstadiet har avslagit begäran beslutet emellertiden anses vara
slutligt och kan överklagas enligt 49 kap. 3 § första stycket Fitger,se
Rättegångsbalken Del 27:40. Beslutet kan överklagas såväls. av
åklagaren den misstänktes offentliga ombud se vidare kommenta-som

Äventill 23 §. den misstänkte torde kunna överklaga beslutren ett
hemlig övervakning. Med hänsyn till den misstänkte inte harom att

någon insyn i ärendet vid tingsrätten, klagorättenär dock bara av
teoretiskt intresse se avsnitt 3.2.5. Någon kommunikation i högre

sker enligt utredningensrätt förslag inte heller med den misstänkte se
kommentaren till 52 kap. 7 §.

Andra stycket innehållerär bestämmelsenyttsom en som ger- -
åklagaren fattarätt interimistiska beslut iatt avvaktan på
domstolsprövning. Förslaget har i den allmänna motiveringen
behandlats i avsnitt 12.1.3. Enligt bestämmelsen får åklagaren i
brådskande fall besluta hemlig teleavlyssning, tekniskom annan
avlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning.
Någon möjlighet för åklagaren interimistiskt besluta buggningatt om
föreslås inte. Bedömningen rekvisitet brådskande fall"av om som-

i innebärasakär detsamma uttrycketavsett att "fara i dröjsmål"som -
uppfyllt måste ske utifrånär helhetsbedörrming omständig-en av

iheterna det enskilda fallet. Uttrycket "fara i dröjsmål" diskuteras
ingående i Polisrättsutredningens slutbetänkande Tvångsmedel enligt

och27 28 kap. RB polislagen SOU 1995:47 165 f..samt Is.
allmänna kan Polisrättsutredningen har gjorttermer i slut-som-
betänkandet s. 165 saken uttryckas så det skall så bråttomatt vara-

ändamålet med åtgärd går förloratatt med företaväntaren attom man
åtgärden.

Det vidare åklagaren skyldigär anmälaatt beslutetattanges genast
till dvs. till den behörigarätten, domstolen skyndsamt skall tasom

ärendet till prövning. Med rekvisitet "genast" skall här förståsupp
anmälan skallnärmast ske så det kan skeatt med hänsyn till densnart

ordinarie tjänstetiden vid domstolen. Bestämmelsen innebär således
inte någon skyldighet för åklagaren anmäla beslutet tillatt rätten utom
ordinarie tjänstetid. Beslutet skall med andra ord möjligt undersnarast
ordinarie tjänstetid anmälas till domstolen, därefter skall prövasom
ärendet snabbt. En anmälan skall skriftligen.göras Enklast sker detta

åklagarens beslut tillställs domstolen.att Av rättssäkerhets- ochgenom
kontrollskäl skall domstolsprövning ske också i de fall det interimistis-
ka beslutet redan har verkställts, och åtgärdenäven redan harom
upphört. Detta torde framförallt bli aktuellt vid interimistiska beslut

teknisk avlyssning. Prövningen skall i dessa fall gå påom annan ut att
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det fanns förkontrollera laga grund åklagarens interimistiskaom
motsvarande ordning finns ibeslut. En dansk och i norsk serätt rätt

ochavsnitten 5.1.2 5.3.2.
tvångsmedel skall bestå kanFinner domstolen beslutarätten att ett

eller ytterligare villkor förvillkor användningen tvångsmedletavom
ändra åklagaren meddelade villkor.eller av

15§

beslut tillåta hemlig teknisk avlyssning skall detI ett att anges
vilken plats och under vilken tid tillståndet gäller. Tiden får inte

fårlängre nödvändigt och inte överstiga två veckorbestämmas än
från dagen för beslutet.

tillstånd skalltill hemlig teknisk avlyssning det särskiltI ett
tillståndet innefattar placera det tekniskarätt attom enanges

hjälpmedlet och återta från skyddasi det utrymme annarssom
intrång.mot

Paragrafen Enligt första stycket skall i beslut tillåtaär rätten ett attny.
buggning dels vilken plats får övervakas se kommentarensomange

dels länge övervakningen får pågå.till § första stycket, hurll
till regleringen har i den allmänna motiveringen behand-Bakgrunden

12.1.2.i avsnitten l1.5.2 ochlats
får aldrig länmas för längre tid nödvändigt och inte förTillstånd än

från för års lagstift-två veckor dagen beslutet. I 1989längre tid än
viktigt meddelade tillstånd inte stårningsärende uttalades det äratt att

nödvändigt se 1988/89:l24 55. Dettalängre änöppna prop. s.
tillnaturligtvis gälla för beslut tillståndskall ävensynsätt om

buggning.
lämpligt förenas med andra inskrän-fall det beslutetI vissa är att

situationer därvillkor. Som exempel kan dekande nämnas över-
regelbundet vistas utomlands ellervakningen somen person somavser

vistas utrikes under del tillståndstiden. Ikommer attvet en avman
enbarttillståndet förenas med villkoret det gällerfall bördessa näratt

Rättegångsbalken Delmisstänkte vistas i riket se Fitger,den s.
buggning på hemlig teleav-torde27:40. Dessutom sätt änett annat

aktualiseras vid enstaka tillfällen;lyssning kunna attvet t.ex. ettman
viss bestämd tid. sådanapå plats och Iskall ägamöte enrum
tillstândsbeslutet tilldet lämpligtsituationer avgränsasär att att avse

det aktuellaenbart mötet.
måste ansöka påövervakning åklagarenOm det krävs längre nytt

föreliggersjälvständig prövning detfår dåoch görarätten omen ny
teknisk avlyssning. På vidförutsättningar för hemlig sättsamma som

ligger det i sakensandra tvångsmedel, häktning,omprövning t.ex.av
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domstolens bedömning bör bli striktareatt längrenatur tid som
förflyter förundersökningen förs framåt seutan att 1995/96:85prop.

40.s.
andraAv stycket följer det i tillståndsbeslut skall särskiltatt ett

tillståndet innefattar placerarätt det tekniska hjälp-attanges om en
återtamedlet i och det från skyddas intrång.utrymme motsom annars

gäller fråganVad sigrätten in i skyddadeatt taom utrymmen
hänvisas till kommentaren till 1 När beslut buggning harett om

skall polisen återtahävts det tekniska hjälpmedlet så det ärsnart
praktiskt möjligt. Detta får, har berörts i kommentaren till 1som

ligga i sakens och någon särskild bestämmelse härom harnaturanses
inte erforderlig.ansetts

16§

beslut tillåtaI hemlig teleavlyssning eller hemlig teleöver-ett att
vakning skall det vilken teleadress och under vilken tidanges
tillståndet gäller. Tiden får inte bestämmas längre nödvändigtän
och får inte överstiga månad från dagen för beslutet. fallIen

§ tredjei 11 stycket skall beslutet hemlig teleöver-avsessom om
vakning preciseras på lämpligt sätt.

tillstånd tillI hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning
skall det särskilt åtgärden får verkställas utanföranges om
allmänt tillgängliga telenät.

Paragrafens första stycke de nuvarande bestämmelserna i 27motsvarar
§kap. 21 andra stycket. Föreskriften i första styckets tredje mening

Lagrummets andra styckeär nuvarande 27 kap. 21 §motsvararny.
stycket.tredje Bakgrunden till regleringen har i den allmänna

motiveringen behandlats i avsnitten och11.5.2 12.1.2.
förstaAv stycket följer det i tillstånd hemlig teleav-att ett om

lyssning och hemlig teleövervakning skall vilken teleadressanges
tillståndet gäller och under vilken tid övervakningen får ske. Dessa
frågor skall i huvudsak tillämpas på motsvarande för beslutsätt som

buggning. Vad i kommentaren till föregående paragraf sägsom som
tillståndsbesluten gäller alltså vid beslut hemligäven teleav-om om

lyssning och hemlig teleövervakning.
det gällerNär hemlig teleövervakning, enligt vad utredningensom

föreslår kan förfluten tid, finnsäven det emellertid inte någonavse
på fyra veckor,tidsgräns dvs. inget hindrar uppgifter äldreäratt som

månad hämtas in. förutsättningEn för detän skall få ske äratten
Ävendet bedömsdock nödvändigt. i dessa fall skall domstolenatt som

precisera beslutet till viss bestämd tidsperiod. Ett beslutatt avse en
emellertid också, detkan nödvändigt, tillär avgränsas attom avse
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uppgifter all teletrañk till och från viss teleadress. Dettaom en
sammanhänger med teleoperatörerna regelmässigt gallrar äldreatt
uppgifter finns lagrade i telesystemen och därigenom fårattsom man

given tidsgräns för insamlandet uppgifter.en av
det gällerNär hemlig teleövervakning för förfluten tid i de fall det-

saknas skäligen misstänkt vidare beslutet skallatten person anges-
preciseras på lämpligt Vad därvid krävssätt. beslutetär attsom

i tid och illustrerasDettaavgränsas väl det i kommentaren tillrum. av
tredje§ stycket nämnda danska11 rättsfallet, där beslutett av-

gränsades till viss tidsrymd och visst geografisktatt ettavse en
område. När det gäller mobiltelefoni kan tillstånd alltså lämpligenett

på så det preciseras tillavgränsas omfatta samtalsätt underatt att som
viss tidsperiod har befordrats eller flera basstationer.en genom en

andra stycket föreskrivsI det i tillstånden till hemlig tele-att
avlyssning och hemlig teleövervakning särskilt skall anges om
åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga telenät. Som
exempel på inte allmänt tillgängligt telenät kan telenätett nämnas som

uppkopplade och används för kommuniktaion viaär mot större
företagsnät. Andra friståendeexempel datorer förseddaär medärsom
modem och datorer i små interna nätverk via andra nätverkt.ex. som
kommunicerar med varandra eller med elektroniska anslags-t.ex.
tavlor, inforrnationsdatabaser eller andra informationssystem se prop.
1994/952227 och27 31.

Bestämmelserna i förevarande paragraf gäller interimistiskaäven
beslut har meddelats åklagaren. I allmänhet torde hemligsom av
teleavlyssning och hemlig teleövervakning har beslutatssom av
åklagaren avsedda pågå i fall till dess frågan prövasatt vartvara av

Detta får då framgå åklagarens beslut. I vissa fall kanrätten. dockav
avlyssningen eller övervakningen enstaka ellersamtal enstakaettavse
uppgifter. sådana fallI krävs tidsangivelse i det interimistiskaen

Tidsfristenbeslutet. för tillstånd skall i förekommande fallrättens
räknas från dagen för det interimistiska beslutet. Vad i detsom
föregående har beslut hemlig teleövervakningsagts om om som avser
förfluten tid gäller i fråga interimistiska beslut.även om

17§

beslut tillåta hemligI kameraövervakning skall detett att anges
vilken plats och under vilken tid tillståndet gäller. Tiden får inte
bestämmas längre nödvändigt och får överstigainte månadän en
från dagen för beslutet.

paragrafen, heltAv med nuvarande 4 § andraöverensstämmersom
istycket lagen hemlig kameraövervakning, följer i sitträttenattom
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beslut skall vilken plats får övervakas och hur längeange som
övervakningen får pågå. Den gällande bestämmelsen har ingåendenu
behandlats i avsnitt 2.7.2 Vidare hänvisas till kommentaren till 15

fråga paragrafens tillämpningI interimistiska beslut kanom
tillhänvisas vad under 16sägssom

18§

beslut tillåtaEtt teknisk avlyssning skall preciseras påatt annan
lämpligt sätt.

Paragrafen I den beslutär tillåta tekniskatt ett attny. anges annan
avlyssning skall utformas lämpligt Vilka förfarandensätt. ärsom
avsedda kunna bli föremål för tvångsmedlet framgår bl.a.att av

tillkommentaren 3
Som framgår där se avsnitt kan4.2 tekniskäven avlyssningannan

komma i fråga i rad olika situationer. därförDet inte lämpligtären
i lagtexten uttryckligen vad beslutet skall innehålla. Dettaatt ange

emellertidinnebär inte kan avstå frånrätten precisera beslutet,att att
det måste lämpligt dvs.avgränsas beroende på vadsätt,utan som
enskilda falleti det möjligt. Det ankommer påär åklagaren lämnaatt

sådant underlag för sin ansökan domstolen kan utforma välett att ett
beslut.avgränsat

Användning dolda kroppsmikrofoner torde liksom i vissav -
utsträckning buggning kommentarense till 15 § på sätt änett annat-

tvångsmedelandra enligt kapitlet kunna komma i fråga vid enstaka
tillfällen, vid viss bestämd sammankomst den misstänktet.ex. en som
deltar Det i sådana fall lämpligt i beslutetär beskrivanärmareatt

situation i vilkenden avlyssning får ske. En tänkbar möjlighetannan
beslut till enbart vissär avgränsas medmöteatt ett att ettavse en

Ävenmisstänkt paragrafen inte innehåller någon uttryckligperson. om
vilken tillståndstidregel skall gälla, torde det i de flestaom som

situationer lämpligt tidsbegränsa tillståndet.attvara
det gäller förfarandenNär innebär telefonsamtal mellanattsom

polisen och misstänkt spelas in avlyssnaseller denutan atten person
misstänkte upplyses det, det naturligt beslutet tillär avgränsasattom

samtal med viss misstänkt i regel inom vissatt ettavse en person, en
given tidsram.

Paragrafen tillämplig interirnistisktär även beslutett av
åklagaren jfr kommentarerna till 16 och 17 §§. I till vadmotsats som
nonnalt gäller i fråga interirnistiska beslut hemlig tele-om om
avlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning,
kan teknisk avlyssning beslutas åklagaren avseddannan som av vara
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genomföras i sin helhet innan ärendet.rätten I sådanaprövar fallatt
bör åklagarens beslut innehålla tidsangivelse.närmareen

19§

Om det inte längre finns förskäl beslut åtgärd enligtett om en
detta kapitel, skall åklagaren eller omedelbart hävarätten
beslutet.

Paragrafen i sak de nuvarande bestämmelserna i 27motsvararsom-
kap. 23 § och i § lagen hemlig5 kameraövervakning reglerar deom -
fall då det inte längre finns skäl för buggning, hemlig teleavlyssning,

teknisk avlyssning, hemlig teleövervakning eller hemligannan
kameraövervakning. bestämmelsenAv följer beslutet då omedelbartatt
skall hävas.

Bestämmelsen innebär åklagaren och har fortlöpanderättenatt ett
för tvångsmedelsanvändningen och de under löpandeävenattansvar

tillståndstid skall förutsättningarna för beslutettagera om om
tvångsmedel fallithar bort. Ett hävningsbeslut torde normalt fattas av
åklagaren. Polisen skyldig omedelbart underrätta åklagarenär att om
omständigheter betydelse förhar beslutet skall hävas sesom om prop.
1995/96:85 40. ocksåDet möjligt för självär hävarätten atts.
beslutet innan tillståndstiden har gått Om åklagaren häver beslutut. ett
skall domstolen underrättas och domstolen bör givetvis underrätta
åklagaren häver beslutet.rättenom

interimistisktEtt beslut med stöd 14 § andra stycket förstaav
meningen kan bara hävas åklagaren. Beslutet kan dock komma attav
upphävas vid den särskilda prövningrätten skall ske enligtav som
14 § andra stycket andra meningen.

20§

En upptagning eller uppteckning skall granskas möjligt.snarast
frågaI sådan granskning tillämpas 27 kap. 12 § första stycketom

denna balk.
Upptagningar och uppteckningar saknar betydelse frånsom

utredningssynpunkt skall förstöras omedelbart efter det de haratt
granskats. Upptagningar och uppteckningar skall, i de delar de

betydelse från utredningssynpunkt,är bevaras till dessav
förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, åtalom
väckts, målet har avgjorts slutligt. skall därefterDe omedelbart
förstöras.
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Bestämmelserna förstai och andra styckena skall tillämpas även
pä uppgifter har hämtats in hemlig teleövervakning.som genom

Paragrafen reglerar vad skall gälla i fråga upptagningar ochsom om
uppteckningar har gjorts vid hemlig teknisk avlyssning, hemligsom
teleavlyssning, teknisk avlyssning eller hemlig kameraöver-annan
vakning. Paragrafen överensstämmer i denna del i huvudsak med de
nuvarande bestämmelserna i 27 kap. 24 § och i 7 § lagen hemligom
kameraövervakning. I tredje stycke bestämmelsernaett nytt attanges

paragrafeni skall tillämpas uppgifter har hämtatsäven insom
hemlig teleövervakning.genom

första stycketI granskningen de upptagningar ochattanges av
uppteckningar har skett skall genomföras möjligt. Detsnarastsom
främsta syftet med granskningen givetvis i vilkenär prövaatt
utsträckning upptagningen betydelse från utrednings-ärsom av
synpunkt se 1988/89:124 69. Granskning måste sedan skeprop. s.
fortlöpande under utredningen. Den krets får granska materialetsom
framgår 27 kap. § första12 stycket.av

andra stycket följerAv upptagningar och uppteckningar inte fåratt
längre nödvändigt. Det materialän bedöms sakna betydelsesparas som

från utredningssynpunkt skall därför förstöras omedelbart efter
granskningen. Med uttrycket "från utredningssynpunkt" denavses
aktuella utredningen. Bestämmelsen innebär vidare upptagningaratt
eller uppteckningar skall bevaras i den utsträckning det innehåller-
något betydelse från utredningssynpunktär till dess för-som av -
undersökningen har lagts ned eller avslutats eller, åtal väckts,om
målet avgjorts slutligt. Enligt Fitger bör det sistnämnda tolkas så att

skall föreliggadet lagakraftvunnet avgörande Rättegängsbalkenett
Del 27:43. Upptagningar eller uppteckningar har tagits ins. som
i förundersökningsprotokollet skall emellertid inte förstöras. skallDet
påpekas det ofta svårt bedöma vilka uppgifterär verkligenatt att som

betydelse. Det därför oundvikligtär är upptagningar ochattav
uppteckningar kan komma i utsträckningstörreatt änsparas som

utredningen klar, visar sig påkallatnär är sesenare, prop.
1988/89:124 69. Lagras upptagningarna eller uppteckningarna pås.

datorrnedium kan reglerna i datalagen 1973:289 tillstånds-ett om
pliktiga personregister bli tillämpliga.

Begreppet "uppteckning" kan inte innefatta handlingar elleranses
andra sammanställningar med uppgifter har hämtats insom genom
hemlig teleövervakning. I tredje stycket därför regleringenattanges
i de två första styckena skall gälla för sådana handlingar ochäven
sammanställningar.
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21§

teleavlyssning eller hemligtillåta hemligbeslut fattatsHar attett
hjälpmedel behövs förde tekniskateleövervakning, får som

användas.åtgärden

imed bestämmelsenhuvudsakiparagrafen stämmer överensl som-
behövs förbefogenheter§ polisen dekap. 25nuvarande 27 somges-

teleavlyssning eller hemlighemligbeslutverkställakunna ettatt om
verkställighetenpolisen vid kaninnebärteleövervakning. Detta att

avlyssningsutrustning för analogatraditionellsåvälanvända sig av
1994/95:227ochhårdvaror datorprogram setelesystem prop. s.som
beslutinterimistiska harParagrafen32.och även28 somavser

stycket första meningen.andramed stöd 14 §åklagarenfattats avav

Offentligt ombud

§22

ärendenmisstänktes intresse iden rättenstillvaraFör att ta om
ärendenkapitel eller ienligt dettaåtgärdtillstånd till omen

skallstycketenligt 14 § andrabeslut rättenprövning utse ettav
ombud.ojfentligt

ofientligtfår anlitasbeslutarRegeringen om-somsomom vem
advokat.ombud skallOflentligtbud. vara

skål till det.det finnsombud får entledigas,ofientligtEtt om
21 kap. 10ombud tillämpastill ofientligtfråga ersättningom

balk.dennaoch 10 a

innebär det skallbestämmelserfinnsparagrafen, attI är somny,som
motivendeden misstänkte. Förombud för närmareoffentligtutses ett
motive-till den allmännaombud hänvisassådantinförandettill ettav

avsnitt 12.2.ringen se
stycket skalli förstalagtexten rättenframgår utse ettSom av

vidmisstänktes intressendentillvarataombud föroffentligt att
det gällerkapitlet. Närärenden enligtvissadomstolsprövningen av

ocksåfinnas behovemellertidtvångsmedel kan detanvändning avav
tredjemansintressenabl.a.Skyddetintressen.tredjetillvarata avmans

uppgiftmotiveringen,framhållits i den allmännadock, harär ensom
proportionalitets-enligtintresseavvägningefterdomstolen,för ensom

skäl för dettillräckligafinnsdetbedömaprincipen har attatt om
innebär alltsåfå användas. Dettaaktuellt skalltvångsmedel attärsom

till samtligatvångsmedel skall hänsynbeslutarden taomsom
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integritetsintressen berörs, dvs. beakta såväl den misstänktessom som
tredje intressen. Det sagda gäller i frågaäven åklagarenmans nu om

det kan bli aktuellt mednär interimistiskt beslut.ett
bestämmelsenAv i första stycket framgår offentligt ombudatt ett

skall förordnas i alla ärenden tillståndrättens till tvångsåtgärdom en
enligt kapitlet. Något offentligt ombud inte i anslutning tillutses att ett
interimistiskt beslut meddelas. Däremot skall offentligt ombud utses
i ärenden prövning interirnistiska beslut har meddelatsom av som av
åklagaren enligt 14

Av andra stycket följer regeringen skall beslutaatt fårom vem som
anlitas offentligt ombud och ombudet skall advokat.attsom vara
Utredningen har i den allmänna motiveringen närmare utvecklat vilken
krets advokater bör komma i fråga offentligt ombud. Somav som som
där har torde lämplig ordning regeringensagts efter samrådatten vara
med Sveriges advokatsamfund lista för advokater ären upp som
lämpliga och villiga uppdrag offentligtatt ta ombud.emot som

Tredje stycket innehåller regel entledigande offentligten om av
ombud. Med hänsyn till de höga krav kommer ställas på detattsom
offentliga ombudets kompetens i olika hänseenden, föreligger knappast
någon risk för ombud inte utför uppdragetatt ett med tillräcklig

eller på något åsidosätter sinasätt plikter offentligtannatomsorg som
ombud. Skäl denna anledning skilja ombud frånatt sitt uppdragettav
torde därför aktualiseras endast i undantagsfall. Däremot kanrena ett
offentligt ombud på grund exempelvis sjukdom bli förhindradav att
fullfölja uppdrag, överklaga tvångsmedelsbeslut.ett t.ex. att Regelnett

entledigande torde behövas främst för dessa fall. Av uppenbaraom
föreliggerskäl inte något behov bestämmelse reglerarav en som

frågan byte ombud på den misstänktes begäran.om av
I paragrafens fjärde stycke frågor det offentligaattanges om

ombudets till ersättningrätt skall regleras enligt bestämmelserna i 21
kap. 10 och 10 §§.a

23§

offentligtEtt ombud har i ärenden i 22 § delrätt att tasom avses
och sig det har tillförtsöver ärendet,yttra vidnärvaraav attsom

muntlig handläggning och överklaga beslut.rättensatt

Paragrafen I den detär offentliga ombudets befogenheter iny. anges
de ärenden i 22 Förslaget har i den allmänna motive-som anges
ringen behandlats i avsnitt 12.2.

Bestämmelsen det offentliga ombudet del ochrättger att taen av
sig det har tillförtsöver ärendet. Detta innebäryttra ombudetsom att

har del innehållet irätt samtliga handlingaratt ta åklagaren iav som
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tvångsmedelsärendet in till domstolen. de fallI den skriftligager
ansökan kompletteras med muntlig föredragning åklagaren haren av

offentliga ombudetdet och sig de uppgifterrätt närvara överatt yttra
föredragningen.framförs vid Detta har i lagtexten uttryckts påsom

det offentliga ombudet har viddet "närvara muntligsättet rättatt att
handläggning". muntlig handläggning har valts därförBegreppet att

uttrycken "förhandling" ochmed "sammanträde" i rättegångs-avses
endast handläggningen vid sådana tillfällen där i principbalken båda

har närvarande Fitger, Rättegångsbalkenserätt attparter t.ex.vara
6:4. Vidare i bestämmelsenDel det offentligaatts. anges

har överklaga tingsrättensombudet beslut. Som tidigare harrätt att
avsnitt 3.2.5 emellertid inte något hindrasenämnts attsynes en

misstänkt överklagar beslut åtgärd enligt kapitlet. Dennaett om en
torde docköverklaganderätt endast teoretiskt intresse,vara av

den misstänkte i normala fall inte kännedomeftersom har beslutet.om
bör understrykas i de fall ombudet endastDet överklagarävenatt

ersättning gäller i hovrätten sekretess enligtbeslut 5 kap. §lett om
för uppgifter hänförligasekretesslagen till de brottsbekämpande

myndigheternas verksamhet.
Bestämmelsen i förevarande paragraf förutsätter sekretess inteatt

får hemliga uppgifter. Avsiktenhindrar ombudet del med regelnatt av
i stället för den misstänkte tredjeombudet, och man, skall fåär att

tvångsmedelsärendet. sådan uppfattasinsyn i En regel kan som en
kap.partsbefogenhet. 14 § sekretesslagen,slags Av 5 reglerarsom

sekretessenkonflikten mellan och till insyn, följer be-rätten att
rättegångsbalken för till insynstämmelserna i i allarätt partom en

omständigheter domstolen grundar sitt avgörande på brytersom
medförsekretessen. Detta någon särskild regleringigenom göratt som

få sekretessbelagdadet möjligt för ombudet uppgifter inte behövs.att

24§

somfizllgör eller har fullgjort uppdrag ofientligtDen ombudsom
får inte obehörigen röja vad han eller hon har fått kännedom om
under uppdraget.

innehållerParagrafen, bestämmelse tystnadsplikt förärsom ny, en om
det offentliga ombudet.

bestämmelsen iframgår 22 § har det offentliga ombudet tillSom av
uppgift tillvara den misstänktes intressen. Ombudetatt ta representerar

enskilt intresse.med andra ord Inte heller innebär uppdragetett en
tillanknytning domstolen ombudetsådan kan delta iatt anses

domstolens verksamhet se Corell m.fl., Sekretesslagen, Kommentar
ändringar,till 1980 års lag med tredje upplagan, 80 f..1992, Dettas.
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medför det offentliga ombudet inte omfattasatt sekretesslagensav
regler tystnadsplikt i det allmännas verksamhet. Det sagdaom nu
gäller för ombudäven advokater vidär allmän advokatbyråsom en
jfr 9 kap. 9 § sekretesslagen, eftersom uppdraget offentligtsom
ombud inte kan gälla ärende rättsligt biträde hosett advokat-anses om
byrån. Frågan tystnadsplikt för det offentliga ombudet måsteom
därför lösas särskild regel i kapitlet.genom en

Tystnadspliktens omfattning korresponderar med omfattningen av
sekretessen enligt de sekretessbestämmelser skulle ha varitsom
aktuella för myndighet 2 kap. och1 2 §§, 5 kap. §1 9 kap.en samt
8 och 17 sekretesslagen. Endast den obehörigen röjersom en
uppgift omfattas sekretessen enligt regeln bryter tystnads-som av mot
plikten. Ett behörigt utlämnande föreligger det andrat.ex. om av
föreskrifter följer uppgiften skall lämnas Vittnespliktenatt ut. anses

i lag föreskriven uppgiftsskyldighet se 371. Denvara en a. a. s. som
bryter föreskriven tystnadsplikt kan dömas förmot brott tystnads-mot
plikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

38 kap. Om skriftligt bevis

§2 a

Skyldighet förete skriftlig handling gäller inteatt handlingen en
återger innehållet i sådana telemeddelanden z 27som som avses

kap. 2 § eller innehåller uppgifter sådana telemeddelandena om
i 27 kap. 4som avses a

Paragrafen den föreskrivsIär förbud sådant editions-ett mot ettny.
föreläggande syftar till från teleföretag få uppgifteratt ettsom ut om
telemeddelanden. Förslaget har i den allmänna motiveringen behand-
lats i avsnitt 10.4.3. Paragrafen skall tillämpas på motsvarande sätt

bestämmelsen i 27 kap. 2 frågaI paragrafens tillämpningsom a om
hänvisas således till kommentaren till den bestämmelsen.

52 Omkap. överklagande beslutav

7 §

Om hovrätten finner klagandens bör höras angåendeatt motpart
överklagandet, skall överklagandet delges honom med före-
läggande skriftligen inom viss tid.att svara en

Det överklagade beslutet får inte har lämnatsutan att motparten
tillfälle sig ändras såvitt angår hansatt yttra rätt.
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tvistemåltingsrätten i avslagit yrkandeHar kvarstad ellerett om
åtgärd enligt kap.någon 15 eller upphävt beslutettannan om

sådan åtgärd eller i brottmål avslagit yrkande åtgärdom en som
i 26-28 eller upphävt sådankap. beslut åtgärd,ettavses om en

får hovrätten omedelbart bevilja åtgärden gälla tills vidare.att
sådantingsrätten beviljat åtgärd eller förklarat beslutetHar atten

får verkställas det inte har laga kraft, får hovrättenäven om
omedelbart tingsrättens vidarebesluta beslut tills inte fåratt
verkställas. får också ändra tingsrättens beslut i frågaHovrätten

häktning, tillstånd till restriktioner enligt kap.24 5 § ellerom a
reseförbud hörautan att motparten.

Bestämmelserna första och andra gälleri styckena inte i fråga
den misstänkte i mål åtgärd enligt 27 kap.om om en a

paragrafens sista stycke detta följerEndast Av reglerna iär attnytt.
och andra styckena kommunicering inte skall gälla förförsta denom

åtgärdmisstänkte i mål enligt kap. Avsikten27 medom en a
bestämmelsen förhindra den föremål för tvångs-är äratt att som en

insynåtgärd enligt 27 kap. får i hovrätten och därmed kännedoma om
tvångsåtgärd används föreslagnahonom. Den regelnmotatt nuen

misstänktesåledes den åklagaren överklagarinnebär t.ex. ettatt om-
rörande begäran tillstånd till tvångsåtgärdavslagsbeslut en om en

skall lämnas tillfälle sigenligt kapitlet inte över över-att yttra-
skall överklagandet i sådant fall kommunicerasklagandet. I stället ett

offentliga ombud har för den misstänkte vidaremed det seutsettssom
till kap. 22 och kanikommentarerna 27 23 §§. Det sammanhangeta

bestämmelsen tredje följerdet i paragrafens styckenämnas att attav
åtgärd kap.beslut tingsrätten enligt 27 omedel-ett om en a somav -

kan inhiberasgår i verkställighet hovrätten.bart av-
följd den misstänkte inte heller i hovrätten skall hagivenEn attav

iinsyn, bestämmelserna muntlighet 52 kap. 11 § intetill ärrätt att om
omfatta med den misstänkte.skall förhör

överklagande beslut och hänskjutande56 kap. Om av om av
prejudikatfrågor

7§

bör hörasdomstolen finner klagandensOm Högsta att motpart
delges honomangående överklagandet, skall överklagandet med

tid.skriftligen inom vissföreläggande att svara en
fråga denförsta stycket gäller inte i miss-Bestämmelsen i om

åtgärd enligt kap.tänkte i mål 27 aom en
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Andra stycket Beträffandeär tillämpningen hänvisasnytt. till vad som
anförtshar i kommentaren till 52 kap. 7

Övergångsbestämmelser

Några Övergångsbestämmelser torde inte behövas.

17.2 Förslaget till lag 1999:000 med särskilda
bestämmelser användning tvångsme-om av
del vid förundersökning i vissa brottmål

motiven tillFör den föreslagna regleringen hänvisas till avsnitt 14 i
den allmänna motiveringen.

17.3 Förslaget till lag ändring i sekretesslagenom
1980: 100

9 kap. Sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds förhållanden
såväl personlig ekonomisk naturav som

8§

Sekretess gäller hos tillståndsmyndigheten på postområdet och
hos myndighet bedriver postverksamhet för uppgiftsom som
angår särskild postförsändelse. Om sekretess inte följer av annan
bestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till den ärsom
försändelsens avsändare eller mottagare.

Sekretess gäller hos myndighet driver televerksarnhet försom
innehållet i telemeddelande eller uppgift angårett ettannan som
särskilt telemeddelande. Om sekretess inte följer be-av annan
stämmelse, får dock sådana uppgifter lämnas till den harsom
tagit del i utväxlingen telemeddelandet eller på sättav annatsom

meddelandet.har eller tagitsänt Detsamma gäller,emot
betrajande innehålletän i meddelandet, innehavarenannat ettav
abonnemang har för telemeddelandet.använtssom

Sekretess gäller hos myndighet handhar allmän samfärdselsom
för uppgift angår enskilds förbindelse med samfärdselverk-som
samheten och inte i första eller andra stycket, detsom avses om
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står klart uppgifteninte kan röjas den enskilde lideratt utan att
skada eller Sekretessen hos myndighet bedrivermen. som
postverksamhet för uppgift enskilds adress gäller dock endast,om

det kan röjande uppgiften skulle medföra fara förantas attom av
någon för eller allvarligtutsätts övergreppatt annat men.

gäller för uppgift vidSekretess särskild sambandstjänst inom
totalförsvaret, uppgiften telemeddelande utom-om avser som
stående utväxlar telenät.

gäller iSekretess ärenden TV-avgifter för uppgiftsom avser om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, det kanom

enskildeden eller någon honom närstående lider skadaantas att
eller uppgiften röjs.men om

fråga uppgift i allmänI handling gäller sekretessen enligtom
tredje och femte styckena i högst tjugo år.

paragrafens styckeEnbart andra har ändrats. Syftet med ändringen är
uppnå överensstämmelse med regeln tystnadsplikt i 25 §att om

telelagen 1993:597.
styckets första har gjortsI mening redaktionell ändring så detatten

framgår hosklart sekretess myndighet driver televerksamhetatt som
omfattar såväl innehållet andra uppgifter angår särskiltettsom som
telemeddelande, mellan vilka teleadresser telefonsamtalt.ex. ettsom

förmedlats. Vidare har bestämmelsen ändratshar redaktionellt på det
uppgift telemeddelande enligt undantagsregeln isättet att ettom

får lämnas tillstyckets andra mening innehavaren abonnemangettav
har i stället för till innehavaren haranvänts apparatsom av en som

för telemeddelandet. Slutligen har bestämmelsen ändrats i sakanvänts
möjligheten för abonnent få uppgifter telemed-att att ettgenom en om

delande begränsas till uppgifter innehållet i telemed-änannatom
delandet.

14 kap. Bestämmelser vissa begränsningar i sekretessen ochom om
förbehåll

2§

hindrar inte uppgift iSekretess fall i §än 1att annat som avses
lämnas till myndighet, uppgiften behövs där förom

förundersökning, rättegång, ärende disciplinansvar ellerom
från anställningskiljande eller jämförbart rättsligt för-annat

farande vid myndigheten någon rörande hans deltagande imot
verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer,

omprövning beslut eller åtgärd den myndighet därav av
uppgiften förekommer, eller
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tillsyn eller revision hosöver den myndighet där uppgiften
förekommer.

Sekretess hindrar inte uppgift lämnas i muntligt elleratt
skriftligt yttrande sakkunnig till domstol eller myndighetav som
bedriver förundersökning i brottmål.

Sekretess hindrar inte uppgift enskilds adress, tele-att om
fonnummer och arbetsplats lämnas till myndighet,en om
uppgiften behövs där för delgivning enligt delgivningslagen
1970:428. Uppgift hos myndighet bedriver televerksamhetsom

enskilds telefonnummer får dock, den enskilde hosom om
myndigheten begärt abonnemanget skall hållas hemligt ochatt
uppgiften omfattas sekretess enligt 9 kap. 8 § tredje stycket,av
lämnas endast den myndighet begär uppgiften finnerut om som

det kan den söks för delgivning håller sigatt undanantas att som
eller det finns synnerliga skäl.att annars

Sekretess hindrar inte uppgift angår misstanke brottatt som om
lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan
myndighet har ingripa brottet, fängelseatt ärmotsom om
föreskrivet för brottet och detta kan föranleda påföljdantas annan

böter. gällerDetta dock inteän uppgift omfattas sekretesssom av
enligt 9 kap. 8 § andra stycket.

För uppgift omfattas sekretess enligt kap.7 1-6, 33 ochsom av
34 §§, 8 kap. första8 § stycket, 9 eller § eller15 9 kap. 4 eller

8 § första7 stycket eller 9 § andra stycket gäller vad som
föreskrivs i fjärde stycket endast såvitt angår misstanke brottom
för .vilket inte föreskrivet lindrigareär straff fängelse i två år.än
Dock hindrar sekretess enligt 7 kap. 33 eller 34 § inte att
uppgift angår misstanke brott enligt 4 eller 6 kap.som om
brottsbalken någon inte har fyllt år lämnas tillmot artonsom
åklagarmyndighet eller polismyndighet.

Tredje och fjärde styckena gäller inte uppgift omfattassom av
sekretess enligt 9 kap. 9 § första stycket.

Sekretess enligt kap.7 1 § och första4 § och tredje styckena
hindrar inte uppgift enskild, inte fyllt år elleratt artonom som

fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktigasom
lösningsmedel, eller närstående till denne lärrmas från myndighet
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till sådanannan
myndighet, det behövs för den enskilde skall få nödvändigattom
vård, behandling eller stöd. Detsamma gäller i frågaannat om
lämnande uppgift gravid kvinna eller närstående till henne,av om

det behövs för nödvändig insats till skydd för det väntadeom en
barnet.
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och femteParagrafens fjärde stycken har ändrats. femteI stycket har
hänvisningen till 9 kap. § andra utgått.8 stycket Bakgrunden till
ändringarna har utvecklats i den allmänna motiveringen i avsnitt

Ändringarna hänger frågan10.4.2. med tillgångattsom samman om-
uppgifter från teleoperatör telemeddelandentill bören om vara

exklusivt reglerad reglerna hemlig teleavlyssning ochgenom om
innebärhemlig teleövervakning myndighet bedriver tele-att en som-

verksamhet inte längre har enligt sekretesslagen lämnarätt att ut
uppgifter till de brottsutredande myndigheterna telemeddelandeettom

angår misstanke brott. fråga regleras i stället enbartDenna iomsom
rättegångsbalken.

på tryckfrihetsförordningens16 Om och yttrandefri-kap. ansvar
områden för brott tystnadsplikthetsgrundlagens mot

1§

enligt § tryckfrihetsförordningen och kap.friheten 1 kap. 1 1Att
offentliggörayttrandefrihetsgrundlagen meddela och§2 att

förstauppgifter i vissa fall begränsad framgår 7 kap. 3 §är av
tryckfrihetsförord-och 4 § 1-8 5 § 1 och 3stycket l samt

första stycketkap. § första stycket 3 §ningen och 5 1 1samtav
yttrandefrihetsgrundlagen. fall uppsåtligt åsidosätt-Deoch 2 av

i vilka frihet enligt 7 kap. 3 §tystnadsplikt, nämndaande av
kap.och § 2 tryckfrihetsförordningen 5första stycket 3 5 samt

yttrandefrihetsgrund-och § första stycket 3första stycket 3l §
tystnadsplikten följeri övrigt begränsad, de därlagen ärär av

enligtdemia lag

5kap. l §

påkvarhållande försändelse be-såvitt uppgift om avavser
teknisk avlyssning, hemlig teleav-fordringsföretag, hemlig

teleövervakning elleravlyssning, hemliglyssning, tekniskannan
på beslut domstol, under-kameraövervakning grundhemlig av av

sökningsledare eller åklagare.

företrädevilken tystnadsplikt harParagrafen, behandlar somsom
på samtligameddelarfrihet, har gjorts tillämpligframför principen om

tvångsmedel.berördanu
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Övergångsbestämmelser

Några Övergångsbestämmelser torde inte behövas.

17.4 Förslaget till lag ändring i lagenom

1988:97 förfarandet hos kommunerna,om

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m.

28§

Åklagaren får i brådskande fall fatta beslut hemlig tekniskom
avlyssning enligt 27 kap. §1 rättegångsbalken eller kvar-a
hållande försändelse enligt 27 kap 9 § rättegångsbalken. Iav
fråga kvarhållande försändelse enligt 27 kap. 9 § rätte-om av
gångsbalken får åtgärden beslutasäven undersökningsledaren.av
Anmälan i tredje stycket i nämnda paragraf skall görassom avses
hos den fattathar beslutet. Denne skall beslagsfrâgan.prövasom

Om undersökningsledaren eller åklagaren har meddelat ett
beslut med stöd första stycket, skall det skriftligenav genast
anmälas hos skyndsamträtten, skall ärendet tilltasom upp
prövning.

Paragrafen innehåller bestämmelse åklagaren rätten attsom ger
interimistiskt besluta användning hemlig teknisk avlyssning.om av
Förslaget har i den allmänna motiveringen behandlats i avsnitt 12.1.3.

27 kap.I 14 § andra stycket rättegångsbalken föreslåsa en
bestämmelse det möjligt för åklagarengör i brådskande fallattsom
besluta hemlig teleavlyssning, teknisk avlyssning, hemligom annan
teleövervakning och hemlig kameraövervakning i avvaktan på
domstolsprövning. De särskilda bestämmelser detta enligtom som
gällande finns i förevarande lagrumrätt har därför tagits bort. Den
interimistiska beslutanderätten för åklagaren enligt 27 kap. 14 §a

Åklagarenandra stycket i balken omfattar dock inte buggning. ges
däremot enligt den föreslagna regeln fatta interimistiskarätt attnu en
beslut hemlig teknisk avlyssning i sådana speciella situationerom som
regleras enligt förevarande lag.

Övergångsbestämmelser

Några Övergångsbestämmelser torde inte behövas.



SOU 1998:46 Författningskommentar 511

Förslaget till lag17.5 ändring i lagenom

1990:484 övervakningskamerorom m.m.

1§

Med övervakningskameror i denna lag TV-kameror, andraavses
instrumentoptisk-elektroniska och därmed jämförbara utrustning-
så de, på platsen, kanär manövrerasuppsatta att utan attsomar

användas för personövervakning. i lagenVad sägssom om
övervakningskameror gäller i tillämpliga fördelar även separata
tekniska anordningar avsedda användas förär att attsom

bilderbehandla eller bevara övervaknings-tassom upp av en
kamera.

fråga användningen övervakningskamera vid förunder-I avom
sökning i brottmål gäller 27a kap. rättegångsbalken.

följdParagrafen har ändrats reglerna användningattsom en av om av
övervakningskamera vid förundersökning i brottmål inarbetas i det

kap. tvångsmedelskapitlet i rättegångsbalken.27nya a- -

Övergångsbestämmelser

ÖvergångsbestämmelserNågra torde inte behövas.

till lag ändring i17.6 Förslaget lagenom

särskild utlänningskontroll1991:572 om

20§

ändamål i stycketsådant 19 § första kanFör rätten,ett som avses
synnerliga skäl, meddela Rikspolisstyrelsen ellerdet finnsom en

tillstånd enligt 27 kap. rättegångsbalken tillpolismyndighet a
hemlighemlig teleavlyssning eller, det tillräckligt, tele-ärom

Övervakning.
sådant ändamål i förstakan för l9§Rätten ett avsessom

Rikspolis-det finns synnerliga skäl, meddelastycket, ävenom
polismyndighet tillstånd undersöka,styrelsen eller närmareatten

eller telegrafförsändelser, brev, andraeller granskaöppna post-
utlänningen ellerhandlingar eller paket har ställts tillslutna som
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från honomavsänts och påträffas vid husrarmsakan,som som
kroppsvisitation eller kroppsbesiktning eller ñmrs hos ettsom
befordringsföretag.

I det tillstånd i andra stycket kan förordnarättensom avses att
försändelse i tillståndet och ankommer tillen som avses ettsom

befordringsföretag, skall hållas kvar till dess den närmare
undersökts, elleröppnats granskats. Förordnandet skall innehålla
underrättelse meddelande åtgärden inte får länmasatt tillom om
avsändaren, eller någon tillståndmottagaren denutanannan, av

har begärt åtgärden.som

Paragrafen har ändrats följd bestämmelserna hemligattsom en av om
teleavlyssning och hemlig teleövervakning överförs till det 27nya a-
kap. tvängsmedelskapitlet i rättegångsbalken.-

2l§

tillståndDet i 20 § skall meddelas gälla för vissattsom avses en
tid inte överstiger månad.som en

Frågan tillstånd Stockholmsprövas tingsrätt på yrkandeom av
Rikspolisstyrelsen eller polismyndighet. Rättens beslutav en om

tillstånd gäller omedelbart. I fråga förfarandet tillämpas iom
övrigt kap.27 rättegångsbalken på motsvarande sätt.a

Vad i kommentaren tillsägs föregående paragraf gäller förävensom
detta lagrum.

Övergångsbestämmelser

Några Övergångsbestämmelser torde inte behövas.

17.7 Förslaget till lag ändring i telelagenom

1993:597

26§

Tystnadsplikt enligt 25 § första stycket gäller för uppgiftäven
hänför sig tillsom
åtgärden kvarhålla försändelser enligt 27 kap. 9 §att rätte-

gångsbalken och
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angelägenhet användning hemlig teleavlyssningsom avser av
eller hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 2 eller 4 § rätte-a
gångsbalken.

Paragrafen, tystnadsplikt gäller hos teleföretag förattsom anger
uppgift hänför sig b1.a. till angelägenhet användningsom som avser

hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning, har ändratsav som
följd reglerna hemlig teleavlyssning och hemlig teleöver-atten av om

vakning överförs till 27 kap. rättegångsbalken.a

27§

driverDen televerksamhet och därvid har fått del ellersom av
tillgång till uppgift i 25 § första stycket skall påsom avses
begäran lämna

uppgift i 25 § första stycket till1 myndighetsom avses en
i särskilt fall behöver sådan uppgift för delgivningettsom en

enligt delgivningslagen 1970:428, myndigheten finner attom
det kan den söks för delgivning håller sig undanantas att som
eller det finns synnerliga skäl,att annars

uppgift i 25 § första stycket och angår1som avses som
misstanke brott till åklagarmyndighet, polismyndighet ellerom
någon myndighet skall ingripa brottet,motannan som om
fängelse föreskrivet för brottet och dettaär enligt myndighetens
bedömning kan föranleda påföljd böter,änannan

uppgift i 25 § första stycket till1 kronofogde-som avses en
myndighet behöver uppgiften i exekutiv verksamhet,som om
myndigheten finner uppgiften väsentlig betydelse föräratt av
handläggningen ärende,ettav

uppgift i 25 § första stycket till1 skattemyn-som avses en
dighet behöver uppgiften i verksamhet kontrollsom som avser av
skatt eller avgift eller i utredning folkbokföringsort enligträttom
folkbokföringslagen 1991:481, myndigheten finner attom
uppgiften väsentlig betydelse för handläggningenär ettav av
ärende,

uppgift5. i 25 § första stycket till polismyndighet,1som avses
myndigheten finner uppgiften behövs i samband medattom

underrättelse, efterforskning eller identifiering vid olyckor eller
dödsfall eller för myndigheten skall kunna fullgöra uppgiftatt

i § polislagen12 1984:387,som avses
uppgift i 25 § första stycket till1 polismyndighetsom avses

eller åklagarmyndighet, myndigheten finner uppgiftenattom
behövs i särskilt fall för myndigheten skall kunna fullgöraett att

SOUl7 1998:46
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underrättelseskyldighet enligt 31 § tredje stycket lagen
särskilda1964: 167 med bestämmelser lagöverträdare.om unga

Paragrafen har ändrats följd bestämmelsen i 27 § 3 harattsom en av
upphävts.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser torde inte behövas.Några
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Helena Lindberg,av

Alavaara, ElenorKurt Groth och
Leif Jennekvist

Utredningen använder begreppet "annan teknisk avlyssning" som en
sammanfattande beteckning för bl.a. inspelning telefonsamtal ochav
användning dold kroppsmikrofon förslaget tillse 27 kap. 3 §av a
rättegångsbalken. åtgärderDessa i dag inte underkastade någraär
begränsningar. Utredningens förslag innebär således väsentligen
skärpning i förhållande till gällande Den bakgrunden tillrätt. närmare
varför utredningen föreslår användning dold kroppsmikrofonatt av

skall regleras framgår avsnitt 9.2. Som utredningen konstate-m.m. av
där omfattas förfarande motsvarande åtgärden "annan tekniskettrar

avlyssning" inte straffbestämmelserna i 4 kap. 8 och 9 §§av a
brottsbalken. Det konstateras också det inte heller i övrigt finnsatt
någon bestämmelse i svensk lag uttryckligen sikte påtar ettsom
förfarande "annan teknisk avlyssning".motsvararsom

Vi delar bedömningen den omständigheten förfarande inteatt att ett
kriminaliserats inte i sig behöver innebära förfarandet därmed äratt

betrakta tillåtligt för myndighet. bakgrundMot artikelatt som en av
europeiska8 i den konventionen den 4 november 1950 angående

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
och bakgrund den kritik Justitieombudsmannen uttalat imot av som
de fall utredningen redovisar under avsnitt 4.2, framstår frågansom

positivt lagstöd för förfarande motsvarande "arman tekniskett ettom
avlyssning" mycket angelägen. Vitvärtom delar emellertid intesom
utredningens slutsats avsnitt 9.2 354 f. övervägande skäl talaratts.
för användningen dolda kroppsrnikrofoner bör bli föremålatt av m.m.
för rättslig reglering inom för straffprocessuellade tvångs-en ramen
medlen och förutsättning för användandet förundersökningäratt atten
har inletts. Vi Europadomstolens dom i Fallet A.att motmenar
Frankrike 40/1992/385/463, inte kan ligga till grund för någon
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slutsats användandet dold kroppsmikrofonän börattannan av m.m.
lagregleras.

Till skillnad från utredningen vi således inte lagstödet börattanser
inom för regleringen de straffprocessuella tvångsmedlen.ges ramen av

Vi för vår del dessa metoder dokumentera vadatt att sägsanser som
vid samtal mellan två eller flera inte betecknaär attpersoner som- -
tvångsmedel. fallI dessa finns nämligen den principiella skillnaden

hemlig teleavlyssning består i upptagningenmot t.ex. attsom av
samtalet den samtalspartensär dokumentera detsätt samtalattena som
han själv deltar I fall skulle konsekvensen krävaannat ävenatt

för polisman ordagrant stenograferarätten vad vidatt sägs etten som
telefonsamtal skulle behöva lagregleras.

Vi delar inte heller utredningens uppfattning det inte föreliggeratt
något behov åtgärd motsvarande "arman teknisk avlyssning"av en
innan förundersökning har inletts s. 355. Det kan nämligenen
förekomma situationer då "arman teknisk avlyssning" kan behöva
användas det har inletts förundersökning. kanDet gällautan att en
polisens skyddande verksamhet eller i underrättelseverksamheten, där
det kan handla det finns misstankar pågående allvarligattom om
brottslig verksamhet för den skull har identifierat vissautan att man
särskilda brott. I det problemorienterade arbetssättet ingår bl.a. att
kartlägga aktiviteter inom kriminella kretsar, inom kriminellat.ex.
mc-klubbar. Inspelning telefonsamtal och kroppsmikrofon kan iav

spaningsskededetta effektivt hjälpmedel för polisen. Reglerasettvara
användningen på det utredningen föreslårsätt utesluts dettasom
användningsområde för polisen. Det finner vi otillfredsställande. För

kunna fullgöra sin brottsförebyggande uppgift behöver polisenatt
effektiva arbetsmetoder. Effektiva metoder behövs också för att
bekämpa allt komplex brottslighet. Vi därför lagstödetatten mer anser
för polisen använda dessa arbetsmetoder inte bör i detatt ges nu
föreslagna 27 kap. i rättegångsbalken. I stället bör polisen deta ges
positiva lagstödet i polislagen 1984:387.

Avslutningsvis vill vi framhålla frågan skall beslutaatt om vem som
användningen metoden får bli beroende inom vilketom av av

förfarande frågan aktualiseras. Sker det inom för rentramen en
polisiär aktivitet blir det polismyndigheten. Skall metoden användas
inom för förundersökning bör det ankomma förundersök-ramen en
ningsledaren fatta beslutet. I vissa brottmål polismyndighetenäratt
förundersökningsledare. När det fråga allvarlig brottslighetär ärom
det dock alltid åklagare förundersökningsledare.ärsom
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Särskilt yttrande Helena Lindberg ochav

Kurt Alavaara

Utredningens förslag innebär det offentliga ombudet skallatt vara
förslagetadvokat se till 27 kap. 22 § rättegångsbalken. Utred-a

ningen påpekar också antalet advokater bör begränsas såatt utsessom
möjligtlångt med hänsyn till den risk för sekretessen ochsom

utredningsintresset skulle kunna uppstå. Som utredningensom annars
funnit detta särskilt angeläget vid de förundersökningarär som
handläggs Säkerhetspolisen. Vi delar visserligen uppfattningen attav

tvåpartsförfarande där offentligt ombud tillvarata denett ett utsetts att
misstänktes ökar rättssäkerheten i handläggningen ärendenrätt av om
hemlig teknisk avlyssning m.fl. tvångsmedel. Vi kan däremot inte

sådanafinna övervägande skäl talar för det offentliga ombudetatt att
skall advokat detta bör lagregleras. Därigenom frånhändsattvara
regeringen möjligheten förordna offentligt ombud medatt ett annan
kompetens advokatkompetensen. Inom Säkerhetspolisensän område
finns också intresse kunskapen pågående för-ett stort attav om
undersökningar och Säkerhetspolisens arbetsmetoder inte spridsom

i mycket begränsad krets. Säkerhetsskyddsfrågornaän siggörannat en
således starkt gällande. det skäletAv vi det bör lämnasattanser en
möjlighet för regeringen förordna advokatänatt attannan vara
offentligt ombud Säkerhetspolisens område. Till exempel skulle
Justitiekanslern kunna komma ifråga för uppdrag offentligtsom
ombud.
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Särskilt yttrande Kristina Boutz, Connieav

och SigurdBrück Heuman

det finns goda skälVi redan införa underrät-att attanser nu en
telseskyldighet för åklagaren användningen hemliga tvångsme-om av
del i enlighet med det förslag skisserats i avsnitt 12.3.som

Värdet underrättelseskyldighet inteligger endast i denattav en
berättigat intresseenskilde har få kännedom han varitett att attav om

för hemligt tvångsmedel också i denna skyldighet iettutsatt utan att
skulle få återhållandesig verkan användningen dessaen av

tvångsmedel och bidra till prövningen inför beslut sker på änatt ett ett
därI det inte finns någon insyn detsätt. ärsystemnoggrant ettmer

detta på siktofränkomligt leder till de deltar i beslutsfat-att att som
sig till varandra och får påtandet vadanpassar en gemensam syn som

beslut hemligför teleavlyssning. I detta liggerkrävs ett t.ex.om en
prövningen skerrisk allt slentrianmässigt Ensätt.att ett mer

enskilde i efterhandvetskap den skall få kännedom detattom om som
medför den prövningbeslutas skall sker pågörasatt ettsom mer

ansvarsfullt sätt.
förslag utredningen lägger fram innebär på olikaDe sättsom en

utvidgning brottsutredandeväsentlig de myndigheternas möjligheterav
i hemlighet övervaka enskild användningmed tekniskaatt en av

hjälpmedel. helt tvångsmedel buggning införs.Ett Det blir inytt --
särskilt viktigtläge till det också tillräckligadetta att attse ges garan-

enskildes rättigheterför den säkerställs.tier att
viktigaste rättsäkerhetsgarantiemade huvud denEn över ärtagetav

enskildes överklaga beslut innebär inskränkningar i de fri-rätt att som
tillförsäkrad.rättigheter han det fråga hemligoch Närär ärsom om

övervakning ligger det i sakens den enskilde inte kannatur att
och därmed inte heller bevaka sinunderrättas under tidenrätt som

övervakningen En underrättelse i efterhand detäger ärrum. som
kan överklaganderätt. den enskildeDetnärmast motsvara en ger en

så vill,möjlighet han för till sin åt-rättatt, att taom agera vara
efterhand.minstone i

Österrikede övriga nordiska länderna, Tyskland och huvudre-I är
förden hemlig teleavlyssning skall underrät-geln att utsatts t.ex.som

efterhand. de undersökta det ii Av länderna endast Storbritan-ärtas
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nien denna skyldighet inte finns. Man kan konstatera flertalsom att ett
länder rättskultur med vår haröverensstämmer valt haattvars en
underrättelseskyldighet viktig del i skyddet för den enskilde.som en

talar i sig för införaDetta starkt sådan skyldighet i vårtävenatt en
system.

Enligt de nuvarande reglerna har den enskilde huvud inteöver taget
någon möjlighet på initiativ få till stånd prövning detatt eget en av om
funnits laglig grund för avlyssningsåtgärd han varit för. Dettautsatten
skulle inte ändras enligt utredningens förslag. jämförelseEn med
förhållandena i Storbritannien där den enskilde inte heller underrättas

där finnsvisar möjlighet för den enskilde han misstänkeratt atten om
han för avlyssning begära utredningär särskiltatt utsatt etten av

the Tribunal. Om brott föreliggerreglerna kan theett motorgan,
Tribunal bl.a. upphäva tillståndet och besluta skadestånd. Denom
tillkommande rättssäkerhetsgaranti utredningen föreslår ärsom
förordnandet ombud skall tillvarata den enskildes intressenettav som
vid tillståndsprövningen i domstolen. Genom detta förstärks natur-
ligtvis den enskildes ställning och möjligheterna få tillståndsfråganatt
allsidigt belyst redan beslutet fattas. Vad fortfarandenär saknassom

emellertid möjligheten för den enskilde själv ställningär tillatt ta om
finnsdet skäl på något med anledning tvångsmed-sättatt agera av

elsanvändningen. En underrättelseskyldighet det endaär sättet att ge
enskilde detta inflytande,den vilket själva kärnan i den enskildesär

rättstrygghet.
Med denna principiella inställning det inte avgörandeär ett

underrättelseskyldighet underrättelse inte skulleargument mot atten
lämnas i varje särskilt fallkunna eller i flertalet fall.ens

Vi således bakgrund den utvidgning möj-att, motmenar av av
tillligheterna hemlig teknisk övervakning föreslås, den enskildessom

rättigheter bör stärkas ytterligare så det blir rimligatt en mera
avvägning mellan det allmänna intresset effektiv brottsbekärn-av en
pande verksamhet och den enskildes intresse hans fri- och rät-attav
tigheter inte träds för Detta uppnås enligt vår meningnär. med en
regel den enskilde i princip skall underrättas i efterhand. Medatt

särskilt införshänsyn till det integritetskränkandeatt ett nytt ytterstnu
tvångsmedel buggning det viktigt också underrättelseskyl-är att en- -
dighet införs redan från början.
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Särskilt yttrande Bengt Olssonav

de brottsutredandeJag myndigheterna i utsträckningatt störreanser
utredningen föreslagit bör möjlighet hämtaän in s.k. teleöver-attges

vakningsuppgifter beträffande telemeddelande innefattatett som en
brottslig gärning. Framför allt uppgiften från vilkenär teleadress som

olaga hot avsändes intressant. De uppgifter skulleettt.ex. som
från teleoperatörenbegäras kan preciseras till visst samtalett som

tillringts viss teleadress vid bestämd tidpunkt. Någon över-en en
skottsinformation kommer knappast alls förekomma vid dennaatt typ

beslut. finns alltså inteDet hänsyn till integritetsintressen skälav av
avstå från regleringen. Den uppgift teleoperatören i dessa fallatt som

tillhandahålla går knappastkan med polisiäraersättaatt storaens
Alternativet oftastinsatser. brottsanmälan avskrivs.är Ur effek-att

tivitetssynpunkt det följaktligen fråga mycketär viktig uppgift.om en
Utredningen har föreslagit den möjlighet i dag står till budsatt som

hotade bandspelare för möjliggöra inspelningatt attge personer en av
framförs viahot telemeddelande skall behållas föreslagnaseettsom

kap. 9 § andra stycket. Sådana27 bandspelare ingår också i deta
Ävenskyddspaket ibland överlämnas till hotade kvinnor. it.ex.som

fall föreslåsandra polisen skall kunna tillhandahålla utrustning föratt
inspelning samtal. detFör faktiskt skall gå utreda brottetatt rent attav

emellertidkrävs kännedom fås ringt. Vid hotatt om vem som som
sig statsrådriktar eller andra företrädare för intresset.ex. mot ett som

hotande känner aversionden den oftasthotande helt okänd.äremot
realiteten sådankan brottslighet knappastI utredas det inte öppnasom

möjlighet hämta in uppgifter från teleoperatören vilkenatten om
teleadress telemeddelandet avsändes från. Utredningens förslag öppnar

någon sådan möjlighetinte det på brottet kan följa lindrigare straffnär
fängelse månader. Det innebär bl.a. olaga hotän att ettsex som

framförs i telemeddelande väl kan dokumenteras band-ett genom
inspelning efter beslut teknisk avlyssning däremotett om annan men

samtalet inte härledas tillkan viss teleadress. Detta framstår enligten
min mening inte rimligt.som

finns två olikaDet välja för vidga devägar brottsutredandeatt att
myndigheternas åtkomst till teleövervakningsuppgifter. Den är attena
bygga på reglerna tystnadsplikt i telelagen och införaom en ny
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bestämmelse där. Den andra innebär de föreslagna reglerna i 27att a
rättegångsbalkenkap. utvidgas.

enligt minDen mening bästa lösningen innebär reglernaatt om
utlämnande uppgifter i sekretesslagen och telelagen i materielltav
hänseende likartade. finnsDet i sekretesslagengörs bestäm-mera
melser sekretess gäller för myndigheter driver televerk-om som som
samhet medan det i telelagen finns bestämmelser tystnadsplikt iom
enskild televerksamhet. Utredningen har föreslagit dessa regleratt
skall harmoniseras. finnsDet emellertid viktig skillnad mellanen
sekretesslagen och telelagen. Både sekretesslagen och telelagen medger

teleoperatör i vissa fall lämnar uppgifter telemedde-att ut etten om
till enskild. Sålande gäller tystnadsplikten enligt telelagen inte ien

tillförhållande den tagit del i utväxlingen telemedde-t.ex. ettsom av
§ andra stycket telelagen.lande 25 Regleringen i telelagen innefattar

emellertid inte någon motsvarande skyldighet för teleoperatör påatten
lämna dessa uppgifter.begäran Detta innebärut att en person som

blivit för olaga hot eller bedrägeriförsök telefon,utsattt.ex. ett per av
privat teleoperatör kan förnekas få reda från vilken teleadressatten

samtalet kom. Det sig nämligen här brott interör har såettom som
minirnistraffhögt det på grund finns möjlighet avkrävaatt attannan

teleoperatören uppgiften. förstDet brotten bedömsär om som grova
hänförliga till högre straffskalaoch de brottsutredandeen som

myndighetemaenligt vad föreslagits få tillgångkan tillsom upp-
efter beslut hemliggifterna teleövervakning. har följakt-Detett om

länmats teleoperatörens godtycke bestämmaligen sådanatt om en
från såväl den enskildes de brottsutredande myndigheternassom

viktig uppgift skallsynpunkt lämnas verklighetenI sker någotut.
inte.utlämnande

uppnå fullständigFör överensstämmelse med sekretesslagenatt en
åläggasskulle teleoperatör lämna uppgifter till enskild iatt uten en

betydligt fler fall förkrävs utreda brott. Bl.a. skulleän attsom
abonnemanginnehavaren för telemeddelandetanväntsettav som

få uppgifter.kunna kräva motsvarande Det ligger emellertidatt
utanför utredningens uppdrag bör långt.så Enövervägaatt om man

utifrån delämpligare avvägning utgångspunkter utredningen harsom
beakta föreskriva teleoperatör i vissa fall skallär att attatt en vara

skyldig lämna teleövervakningsuppgift, nämligen detnäratt ut en
begäranhandlar från brottsutredande myndighet och denom en en
itagit del utväxlingen telemeddelandet har samtyckt tillavsom

Skyldigheten bör begränsasåtgärden. till teleövervakningsuppgifter
angår misstanke brott begåtts telemeddelandet.som om som genom

Därmed kommer i praktiken bestämmelserna i sekretesslagen och
telelagen det gäller tillgodose de brotts-överensstämma näratt att
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utredande myndigheternas behov få tillgång till uppgifterattav ettom
särskilt telemeddelande.

Den föreslagna regleringen inte unik.är I flera utländska rätts-
ordningar tillerkänner samtycket relevans vid inhämtandeman av
uppgifter från teleoperatör. Utredningen har i sammanhangen annat
tillmätt samtycket relevans se föreslagna 27 kap. 11 § tredjea

Österrikestycket. I huvudregelnär det skall kunna följa fängelseatt
i år på detän misstänkta brottet förett telefonövervakningmer att

fåskall ske. Dock kan sådan övervakning ske det kan följaom
fängelse i månaderän och innehavaren teleanläggningenmer sex av
samtyckt till åtgärden. Genom den sistnämnda bestämmelsen möjlig-

utredning olaga hotgörs framförs telefon. Av de 270av som per
Österriketelefonövervakningar genomfördes i under år 1995som

avsåg flertalet övervakning med samtycke från innehavaren telean-av
Ävenläggningen se avsnitt 5.6.2. i Finland har möjligheterna att

utföra teleövervakning nyligen utvidgats i de fall samtycke från
innehavaren/målsäganden lämnas se avsnitt 5.2.6.

Utredningen har föreslagit nuvarande 27 § 3 telelagenatt skall
upphävas. Enligt min mening borde bestämmelse följandeen ny av
lydelse införas:

27§

Den driver televerksamhet och därvid har fått del eller tillgångsom av
till uppgift i 25 § första stycket skall begäran lämnasom avses

uppgift i 25 § första stycket 3 och angår misstankesom avses som
brott, till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någonom annan

myndighet skall ingripa brottet, brottet har begåttsmotsom om genom
telemeddelande och någon tagit del i utväxlingenett med-som av

delandet har samtyckt till åtgärden,

Punkt 3 alltså För bestämmelsenär skall kunna tillämpas krävsattny.
någon tagit del i utväxlingen telemeddelandetatt samtyckt tillsom av
uppgiften lämnas Det endast andra uppgifterär innehålletatt ut. iän

telemeddelandet omfattas bestämmelsen. I de flesta fallsom av
kommer enbart teleadressen betydelse. Det kan dock tänkasatt vara av

lokaliseringen mobiltelefon kan efterfrågas.att Den myndighetav en
begär uppgiften skall lämnas har de förutsätt-att prövaut attsom att

ningar i bestämmelsen föreligger. Den driversom anges som
televerksamhet skall däremot inte någon prövning.göra egen

alternativ regleringEn skulle kunna innefattas i det föreslagna nya
kap. rättegångsbalken.27 Tillämpningsområdet för hemlig teleöver-a
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vakning utvidgas tillkunde alla utredningar brottatt avse om som
begåtts telemeddelande och där någon deltagit iettgenom som

telemeddelandetutväxlingen samtyckt till åtgärden.av
föreslagna bestämmelsenDen bygger på reglerna tystnadspliktom

i telelagen. Den kan knappast så integritetskänslig densägas attvara
omfattas det krav på domstolsförhandling offentligtbör med ettav

föreslås för hemligombud gälla teleövervakning. Regleringen ärsom
införas iföljaktligen väl lämpad telelagen i stället för i rätte-att

gångsbalken.
Även inte vill gå så långt jag har föreslagit bordemanom som nu

kommahemlig teleövervakning kunna i fråga i samtliga fall som
teknisk avlyssning kan användas.annan
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Kommittédirektiv Dir.

1996:64

avlyssningHemlig m.m.

1996.regeringssammanträde den 12 septembervidBeslut

uppdragetSammanfattning av

kriminalpolisiärafrågorskall utreda antalsärskild utredareEn ett om
tvångsmedel.för straffprocessuellainomarbetsmetoder ramen

hemlig tekniskfinns s.k.analysera det behovUtredaren skall om av
polisväsendet,inombuggning arbetsmetodavlyssning som--

fallet,effektiv och, såmetoden övervägaundersöka ärär omomom
personligaskydd för denupprätthålla starktintresset ettattav

teknisk avlyssning.för tillåta hemligintegriteten attutrymmeger
förslag tillanledning till det, lämnaarbetetskall,Utredaren gerom

lagstiftning.sådan
utvidgaundersöka möjligheternaskall vidareUtredaren att

hemlig teleav-hemlig kameraövervakning,tillämpningsområdet för
lagändrin-förslag tillteleövervakning lämnahemligochlyssning samt

uppnå detta.för attgar
hemlig kamera-utvärdering lagenskallUtredaren göra omaven

föreslåanledning till det,utvärderingenoch,övervakning engerom
rättegångsbalken.reglering ipermanent

ochtvångsmedelslag1952 årsskallUtredaren översyngöra aven
skallmotiverade. Utredarenutredarende ändringarföreslå ansersom

ioch arbetas inlagen kanförslag till hurlämna pennanentasäven
rättegångsbalken.

Inledning

ständigt. Omden förändrassamhällseffekternaBrottsligheten och av
komplexår framtonarbrottsutvecklingen understuderar ensenareman

brottbrottsligheten. Typerbild dendelvis grövreoch somavavny
harbrotti omfattning. Nyahar ökatovanligatidigare typer avvar

tillså,och iblandfinns tendenser, äntillkommit. Det attmer
samhällsskadlig. I taktavancerad ochhar blivitbrottsligheten mermer

också blivitbrottsutredningar har detkomplexiteten iden ökademed
brottslingar.lagföra vissabrott ochutreda vissasvårare atttyperatt av

organiserad formmindrei ellerbrottslighet utövasDen avmersom
maffialiknandeoch andramotorcykelgängkriminella t.ex.grupper,

ökademinst densärskilda problem. Inteerbjudersammanslutningar,
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internationaliseringen och utvecklingen gränslöst Europamot harett
inneburit förändringar för det brottsförebyggande och brottsutredande

Östeuropaarbetet. Utvecklingen i kan särskilt framhållas.
En grundläggande förutsättning för polis och åklagare skallatt vara

framgångsrika i sitt arbete med förebygga och utredaatt brott är att
dessa myndigheter kan arbeta effektivt. Därför detär nödvändigt att
regelbundet myndigheternasöver arbetsmetoder ochse tillatt attse
polis och åklagare bästa möjliga förutsättningar för sitt arbete.ges Det

viktigt tillär de möjligheteratt ta till övervakning och infor-vara
mationsinsamling tekniken medför. Mot denna bakgrundsom detär
angeläget över tillämpningsområdetatt t.ex. för reglernase hemligom
teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Det finns också behovett

reglernagöra hemlig kameraövervakningattav flexibla.om I detmer
sammanhanget och med beaktande den teknikens möjligheterav nya
aktualiseras också frågan det bör införas regler s.k. hemligom om
teknisk avlyssning.

Gällande lagstiftning

Enligt kap.2 6 § regeringsformen varjeär medborgare detgentemot
allmänna skyddad bl.a. hemlig avlyssningmot eller upptagning av
telefonsamtal eller andra förtroliga meddelanden. Detta skydd kan
begränsas enligt bestämmelserna i 2 kap. 12 § regeringsformen. En
begränsning får endast ske lag och endast för tillgodosegenom att
ändamål godtagbaraär i demokratiskt samhälle.ettsom Begränsning-

får aldrig vadutöver nödvändigtär ellerarna hotutgörasom mot
den fria åsiktsbildningen. Exempel på sådan lagstiftning är rät-
tegångsbalkens regler hemlig teleavlyssning och hemlig teleöver-om
vakning se nedan. Någon begränsning skyddet hemligmotav
avlyssning finns inte i dag. Detta innebär sådan avlyssning inteatt är
tillåten.

Enligt artikel första8 punkten i den europeiska konventionen den
4 november 1950 skydd för de mänskliga rättigheterna och deom
grundläggande friheterna tillförsäkras och tillrätt respekt förvar en
sitt privatliv och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Begräns-
ningar får ske endast åtgärden förenligär med de strikta undantagom

ställs i artikel 8 andra punkten. Genom lagensom 1994:1219upp
den europeiska konventionen angående skydd förom de mänskliga

rättigheterna och de grundläggande friheterna gäller konventionen
densedan januari1 1995 svensk rätt.som



Bilaga 5271998:46SOU

avlyssningOlovlig

straffbestämmelsenkriminaliseradavlyssningHemlig är genom om
brottsbalken. Enligt bestämmelsenkap. 9 §avlyssning i 4olovlig a

förtekniskt hjälpmedel återgivningolovligen, medelstskall den som
samtal mellaneller tal ihemlighet avlyssnarljud i tar enrum,uppav

sammankomst,vid sammanträde ellerförhandlingarellerandra annan
han själv inte deltar ihar tillträde ochallmänheten intevilkatill som

för olovlig avlyssning.tillträde till, dömasberett sigobehörigeneller
två år. Enligt kap. 9 b §fängelse i högst 4böter ellerStraffskalan är

förberedelse till olovlig avlyssningdetbrottsbalken är som --
med uppsåt utföratekniskt hjälpmedelanbringastraffbart att ettettatt

brottsbalken. brottsutredande9 § Dei 4 kap.brott aavsessom
tillämpningenfrån dessaundantagnaintemyndigheterna är av

iskulle användashemlig avlyssningOmbestämmelser. t.ex. en
polis ochstraffbestämmelsenträffar alltsåbrottsutredning även

åklagare.

teleövervakningoch hemligteleavlyssningHemlig

januari 1996innebär sedan den 1teleavlyssningHemlig att--
från telefonnummer,befordras till ellertelemeddelanden ett ensom

ellerhemlighet avlyssnasteleadress, ikod eller tas upp genomannan
meddelandetåtergivning innehållet i 27hjälpmedel förteknisktett av

sådan avlyssningrättegångsbalken. Förstycketförsta18 §kap. att
brott förmisstänkt förnågon skäligenfå ske krävsskall är ettatt

Äventvå år.straff fängelse ilindrigareföreskrivetinte änvilket är
omfattastill dessa brottstämplingförberedelse ellerförsök, av

andra stycket.med straff 18 §belagtförbrottetbestämmelsen, ärom
innehållet iandra uppgifterinnebärteleövervakning änHemlig att

telemeddelanden harhämtas ini hemlighetmeddelandet somom
viss teleadress ellerfrånbeställts till ellerellerexpedierats atten

Tvångsmedlet fårfrån nå fram.hindrasmeddelandensådana att
intedet för brotteti brottmålförundersökning ärvidanvändas om

månader och vidfängelse istrafflindrigareföreskrivet än sex
förundersök-Omi straffskalan.enbart fängelsemednarkotikabrott

till brott krävs,eller stämplingförberedelseförsök,ningen ettavser
föreskrivetstraff, det intebelagd medgärningen ärförutom är attatt

fullbordade brottet 27 kap.detfängelse förstraff tvâ årslindrigare än
rättegångsbalken.§19

teleövervakninghemligteleavlyssning ochhemligtillstånd tillFör
åtgärdenuppfyllda,rekvisit ärvissa andravidare är attkrävs t.ex.att

för utredningen.synnerlig viktav
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Hemlig kameraövervakning

Genom reglerna hemlig kameraövervakning i lagen 1995:om 1506
hemlig kameraövervakning har polisen fått möjlighetom bedrivaatt

spaning mot använda dolda fjärrmanövreradeattpersoner genom
övervakningskameror. Reglerna ansluter till bestämmelsernanära om
hemlig teleavlyssning. Hemlig kameraövervakning innebär att
fjärrstyrda TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument eller
därmed jämförbara utrustningar används för optisk personövervakning
vid förundersökning i brottmål, upplysningutan övervakningenatt om
länmas. I likhet med reglerna hemlig teleavlyssning får tvångsmed-om
let användas endast någon skäligenär misstänkt för brott förom ett
vilket inte föreskrivetär lindrigare straff fängelseän i två år eller
försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, gärningen ärom

Ävenbelagd med straff. för hemlig kameraövervakning gäller att
åtgärden måste synnerlig vikt för utredningen ochvara av att
proportionalitetsprincipen skall tillämpas.

Lagen hemlig kameraövervakning trädde i kraft den februari1om
1996 och gäller till utgången året. Regeringen har i dag beslutatav en
proposition vari föreslås lagens giltighetstid förlängsatt med två år
prop. 1996/97:26. Lagen föreslås alltså gälla till utgången årav
1998.

1952 års tvångsmedelslag

Lagen 1952:98 med särskilda bestämmelser tvångsmedel i vissaom
brottmål innehåller tilläggs- och undantagsbestämmelser till den
grundläggande regleringen i rättegångsbalken i fråga straffprocess-om
uella tvångsmedel. Lagen, tidsbegränsad,är gäller vid förunder-som
sökning angående vissa brott rikets säkerhet och vissamot andra grova
brott. Efter den gjorda förlängningen gällersenast lagen till utgången

år 1996 prop. 1995/96:14, bet. 1995/96:JuU11,av rskr.
l995/96:l25, SFS 1995:1511.

I den nånmda propositionen vari föreslås förlängningovan en av
lagen hemlig kameraövervakning prop. 1996/97:26 föreslåsom även

1952 års tvångsmedelslag skall fortsättaatt gälla till utgångenatt av
år 1998.

Tidigare utredningsarbete m.m

Frågan tillåta hemlig tekniskatt avlyssning i fortsättningenom
används buggning i det polisiäratermen arbetet har varit föremål för
debatt under många år. Den har också behandlats flera utredningar.av
Redan den år 1966 tillsatta Integritetsskyddskommittén i sitttog
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Hemlig avlyssning SOU fråganbetänkande 1970:47 detupp om
för polisen i brottsbekämpande fåborde tillåtet syfte användaattvara

buggning. Kommitténs slutsats det inte farms tillräckligasig attvarav
Ävendet. utredningen telefonavlyssning SOU 1975:95skäl för om

juristkommissionårs särskilda 1980:2 behandladeoch 1979 Ds Ju
tillåtas. riktningenbuggning borde Några förslag i denfrågan om

inte fram.lades
Tvångsmedelskommittén, tillsattes 1978, hade till huvudupp-ärsom

tvångsmedelsregleringen vid förundersök-gift göra översynatt aven
tilläggsdirektiv fickbrottmål. Genom år 1981 kommittén ining i

förtur behandla frågor polisens behovmeduppdrag att om av nya
Tilläggsdirektivenspaningsmetoder och spaningstekniska hjälpmedel.

skrivelse från Rikspolisstyrelsen med förslagföranleddes attav en om
få avlyssning med dolda mikrofoner i sinskulle använda bl.a.polisen

grund för skrivelsen låg den s.k.spaningsverksamhet. Till
Tvångsmedelskommittén lade fram huvuddelenSPANARK-rapporten.

avlyssninghemlig avlyssning i betänkandet Hemligsina förslag omav
Kommittén föreslog buggning skulle få1981:22.Ds Ju attm.m.

vid förundersökning angående vissaanvändas tvångsmedel grovasom
sig i slags brott kanrördebrott. Det stort sett somom samma

teleavlyssning. andra betänkande SOU 1984:54föranleda hemlig I ett
till särskild tvångsmedelslag, varikommittén fram förslag bl.a.lade en

förslaget borde gällaförutsättningarna enligtde allmänna somangavs
tvångsmedelsanvändning, alltså för buggning.för all även

År Narkotikakommissionen, bl.a. hade tilltillsattes1982 som
till insatser från polisens sidamed förslaguppgift komma motatt

promemoria år 1983 Polisens insatsernarkotikahandeln. I moten
frågan polisen bordekommissionennarkotikan PM 5 tog upp omnr

Kommissionensbuggning spaningsmetod.använda sigfå somav
tvångsmedels fördelar inte uppvägde dessden sådantslutsats att ettvar

nackdelar.
Tvångsmedelskommitténs förslag ochSPANARK-rapporten,

fråganbehandlades, såvitt gällerNarkotikakommissionens slutsatser
vissa tvångsmedelsfrå-propositionen 1988/89: 124buggning, i omom

åberopats tillanförde där deJustitieministern att argument somgor.
i polisarbetetbuggning det reguljäraför användaförmån motatt grov

denna metodhenneinte hadebrottslighet övertygat att varom
riktasinvändningar kundetill deförsvarlig med hänsyn mottunga som

införas reguljärabuggning inte borde i detdärföransågden. Hon att
arbetsmetoder hänvisadeSäkerhetspolisensavsågpolisarbetet. Vad

SÄPO-kommitténs arbete.pågåendejustitieministern till
SÄPO-kommittén Säkerhetspolisensi sitt slutbetänkandeföreslog

SOU 1990:51personalkontroll och meddelarfrihetarbetsmetoder,
använda sigskulle möjlighetSäkerhetspolisenbl.a. attatt ges av
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buggning och dolda fjärrmanövrerade övervakningskameror vid
utredning mycket allvarliga brott inom Säkerhetspolisens arbetsom-av
råde, det vill brott riketssäga säkerhet eller terroristhandlingarmot

innefattar vissa brott.grövre Kommittén lämnade i denna delsom ett
förslag till två tidsbegränsade lagar lag hemlig teknisknya om-
övervakning och lag särskild användning övervakningskameraom av

Till betänkandet fogat reservation vari bl.a. anfördesm.m. var en att
det med undantag inte hade framförts någraett övertygande argument
för buggning borde tillåtas. Undantagetatt avsåg förebyggande av
terroristdåd. I reservationen konstaterades emellertid kommitténsatt
majoritet inte hade lämnat något förslag tillåta buggning förattom att
förebygga brott.

SÄPO-kommitténs förslag fick i angivna delar blandatett mot-
tagande vid remissbehandlingen. Flera remissinstanser delade
kommitténs uppfattning det borde införas lagstiftningatt gören som
det möjligt för Säkerhetspolisen i vissa fall använda buggning.att
Många remissinstanser menade dock det varken hade visats detatt att
finns starkt behov buggning eller metodenett effektiv,är vilketattav
enligt remissinstanserna borde förutsättning för tillåtaattvara en ett
så integritetskänsligt tvångsmedel. Kritik riktades också det imot att
den allmänna motiveringen till förslaget framskymtade detatt
föreslagna tvångsmedlets fördel lågstörsta i skulle kunnaatt man

förhindra brott, medan förslaget till lagtext sikte på förundersök-tog
ning vissa brott.av

SÄPO-kommit-Sedan remissbehandlingen avslutats har förslagen i
téns slutbetänkande blivit föremål för fortsatta överväganden inom
Justitiedepartementet. Förslaget användning dolda fjärrmanövre-om av
rade övervakningskameror vid förundersökning i brottmål har efter
förnyat utredningsförfarande lett till lagstiftning tillåter dennasom
arbetsmetod för såväl den öppna polisen Säkerhetspolisen prop.som
1995/96:85, bet. 1995/96:JuU11, rskr. 1995/96:125, SFS 1995:1506.
Frågor buggning har behandlats i de årens budgetpropo-om senaste
sitioner och riksdagen. I 1992/93:1OO bil. 3 30 anfördesav prop. s.

SÄPO-kommitténsbl.a. förslag hemligatt teknisk avlyssningom
borde bedömas i belysning också den snabba tekniskaytterstav
utvecklingen på teleornrådetäger och hur denna förhåller sigsom rum
till reglerna hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning.om

SÄPO-kommitténsMed hänvisning till detta uttalande och förslagatt
under beredning inom Justitiedepartementet avstyrkte justitieut-var

skottet under hösten 1993 motionsyrkanden införa buggningattom
polisiär arbetsmetod bet. l993l94zJuU4. Utskottet be-som en

handlade motionsyrkandenäven buggning under våren 1994 bet.om
1993/94:JuUl9. Utskottet, avstyrkte motionerna, hänvisade tillsom
uttalandet i budgetpropositionen 1993/94 bil. 3 f.41 vari anfördess.
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hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakningutredningatt omen
till fortsatta beredningenställningstagande denföregåborde ett av

buggning.b1.a.frågan om
Justitiedepartementetpåbörjades inom1994Under våren ett

resulteradetvångsmedlen på teleområdet. Arbetetutredningsarbete om
hemlig teleavlyssning och hemligreglerändradeb1.a. i att om

1994/95:227,i kraft den januari 1996 prop.teleövervakning trädde 1
1995:1230. Lagstiftningen1995/96:l7, SFSrskr.1995/96:JuUbet.

i rättegångsbalken till den tekniskaanpassning reglernainnebär aven
förändringar på telemarknaden.teleområdet och tillutvecklingen

propositionantagit regeringensnyligenriksdagenVidare har om
teleavlyssning ochvid hemlig hemligskyldigheterteleoperatörernas

1995/96:JuU20, rskr.1995/96:180, bet.teleövervakning prop.
lagstiftningen innebärl996:415-417. Den1995/96:233, SFS attnya

deras telesystemskall förteleoperatörerna ärde större attsvara
tvångsmedlen påutformade på sådantochuppbyggda sätt attett

finns sedan den 1Som tidigareverkställas.teleområdet kan nämnts
kameraövervakning i kraft.hemliglagårfebruari i även en ny om

utredningBehovet av en

avlyssningHemlig teknisk

återigenanförts fimis det skälbakgrund vadMot taattovansomav
polis möjlighet användaoch bör haåklagarefrågan attomupp

SÄPO-kommitténstidigare.förvissoFrågan harbuggning. utretts
Säkerhetspolisens verksamhetsom-sikte påemellertid endastarbete tar

utredningarsig, framgåttoch förfinns iråde. Det ovan, somsom
polisenmed inriktning denfrågabehandlat denna öppnaäven men

tillräckligt förföråldrat inteviss mån ochmaterial idetta ärär en
förhållanden.bedömning nutidaav

Även år kommitunderbrottsutredande myndigheternade senareom
såförhåller sig flerasvårlösta uppgifter detochinförställas attatt nya

desamma i dagfrågeställningarna i grunden närde centrala är somav
skall kunnatidigare har Förbuggningfrågan taattutretts. manom

straffprocessuelltinförasbuggning börtillställning ettsomom
något reellt behovutredas det finnsmåste dettvångsmedel attavom

SÄPO-kommitténsmetod. Kritikensådananvändakunna moten
frånvaron sådanb1.a. justdelslutbetänkande i denna av enavser

hängerbehovpå frågan det finnsbehovsanalys. Svaret ett sammanom
övrigt.samhällsutvecklingen i Manbrottsutvecklingen ochmed b1.a.

buggning har ökatfråga sig behovethärmedi enlighetkan om av
utvecklingen, påminst den tekniskaår. Inteunder t.ex.senare

betydelse itelekommunikationer,området för är stor samman-av
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hanget. En behovsanalys behöver därför utgårgöras från dagenssom
situation och den mångfacetterad och komplexa bild den modernaav
brottsligheten berörtssom ovan.

En fråga huruvidaär metoden effektivär ochannan eftersträvatger
Ävenresultat. här blir teknikutvecklingen mycket intressant. Resultatet

sådan tvångsâtgård buggning beror iav en utsträckning påsom stor
hur effektiva de tekniska hjälpmedlen Det rimligtär. är deatt anta att
tekniska framsteg gjorts under år, beträffandesom t.ex.senare
elektronisk har betydelse från effektivitetssynpunktapparatur, detnär
gäller buggning.

Förutom behovet buggning och metodens effektivitetav står
intresset upprätthålla starktatt skydd för denettav personliga
integriteten i i detta sammanhang.centrum Buggning skiljer sig enligt
mångas uppfattning från andra tvångsmedel metoden i änattgenom
högre grad kan medföra betydande intrång i den personliga integriteten
och komma drabba oskyldigaatt inte misstänks förpersoner som
brott, såsom medlemmar den misstänktest.ex. familj och familjensav
bekanta. För många innebär det djup kränkning den personligaen av
integriteten i sitt hem eller påatt arbetsplatseneget bli avlyssnad i
hemlighet, vad där elleroavsett sägs Detgörs. behöver inte hasom
förekommit något särskilt integritetskänslig, starkt personlig ellerav
intim karaktär för avlyssning skall kunnaatt förorsaka svåraen

Ävenolustkänslor. blotta misstanken avlyssnad ellerattom vara
endast det faktum samhället under vissa förutsättningaratt tillåter
denna polisiära arbetsmetod kan hos många människor uppfattas som
djupt integritetskränkande.

Ett tvångsmedel polisen mycket långtgående möjlighetersom ger att
bereda sig tillträde till och registrera händelser inträffar i t.ex.som ett
hem där också andra människor denän misstänks för brott borsom
eller vistas allvarligtutgör ingrepp i tillett skyddrätten för ochvars

privatliv. I likhet med vad gäller för alla straffprocessuellaens som
tvångsmedel måste avvägning mellan intressetgöras effektivten attav
kunna förhindra och utreda brott och det angelägna i denvärnaatt
enskildes till skydd förrätt privatlivet. En förutsättning för tillåtaatt
buggning vid sidanär, konstaterat behovett arbetsmetoden ochav av

den effektiv, åtgärdenär kanatt motiverasatt det intrång i dentrots
personliga integriteten den innebär. Det krävs mycket starka ochsom
tydliga skäl för sådant intrång skall kunnaatt ett övervägas.

Det finns också andra frågor behöver analyseras försom att man
skall kunna skapa så fullständigt beslutsunderlagett möjligt närsom
frågan användning buggning Så behöverövervägs. detom av t.ex.
utredas hur resurskrävande metoden i olika avseenden,är det vill säga
vilka personella och materiella behövs. Den omstän-resurser som
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Säkerhetspolisen har olikapolisen ochdendigheten öppnaatt
måste också uppmärksammas.verksamhetsområden

kameraövervakningHemlig

införandeföregick riksdagens beslutpropositiondenI om avsom
uttalades1995/96:85kameraövervakning prop.hemliglagen attom

vidare.utformning borde beredas Delagensfrågorflera avsersom
flexibelt ochsikte på försöka skapafrågornautestående ettatttar mer

fördet nuvarandebättrefimnaskigt än utrymmesystem gersom
enskilda fallet.bedömningar i det

tidsbegränsad.kameraövervakninghemlig nämntsärLagen somom
anförtsförutom vadtill detta,avgörande skälEtt som ovan om

lagenpågåendeändringar, den översynenbehovet avvarav
harövervakningskameror Denna1990:484 översyn num.m.om

utvärderinganledning delslångt det finnskommit så göraattatt aven
utvärderingenkameraövervakning, delshemliglagen geromom -

ochinte reglerna i lagen kananledning till det permanentasomse-
straffprocessuellaför övrigarättegångsbalkens regelsystemiinordnas

tvångsmedel
.

och hemlig teleövervakningHemlig teleavlyssning

medlagstiftningsarbetetavslutadenyligenUnder det att anpassa
teleövervakning tillteleavlyssning och hemligför hemligreglerna

telemarknaden harpåoch förändringarnateleområdetutvecklingen
tvångsmedel ak-förtillämpningsområdet dessabl.a.frågan om

teleavlyssning, främsthemligsåvittgäller här,Dettualiserats. avser
påstraffminimumföreskrivetskallför brottetpå detkravet ettatt vara

ifrågasattsteleövervakning harhemligfängelse. Förtvå års om
i förflutentelemeddelandenuppgiftertvångsmedlet omfattar även om

olämpliga i reglerdetpekatsVidare hartid. att som avser
rättegångs-finns såväl itelemeddelandenuppgifterinhämtande omav

1993:597.telelagen1980: 100 och isekretesslagenibalken som
framhållitregeringenframställning tilliharRiksåklagaren atten

hemliganvändamöjligheternanågot vidgaförförutsättningarna attatt
straffskalanpåRiksåklagaren pekatharbör utredas.teleavlyssning att

straff-vid ochmisshandel, mycketvissa brott, ärför attt.ex. grov
fängelsetill minst två årsuppgå ävenkanbrottvärdet ett omav
Riksåklagarensin framställningIstraffminimum lägre. attär uppger

framför alltteleavlyssningtillämpningsområde för hemligutvidgatett
gängbrottslighet,vidvåldsbrottutredningbetydelse vidfåskulle av

motorcykelklubbar.vissainomt.ex.
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Även Rikspolisstyrelsen har i skrivelse till regeringen anförten att
borde överväga vidga förattman utrymmet använda hemligatt

teleavlyssning och hemlig teleövervakning.
Regeringen har i propositionen hemlig kameraövervakningom

ifrågasatt det inte kan finnas skäl i vissa fallom tillåtaatt hemlig
kameraövervakning det för brottettrots inteatt föreskrivetär minst två
års fängelse. Tanken bakom detta är sådant absolutatt ett krav inte
alltid de bästa förutsättningarna för lämpligger avvägning mellanen
intresset utreda brott och skyddaatt medborgarnaav att från intrång
i den privata sfären. Motsvarande kan föras beträffanderesonemang

Ävenhemlig teleavlyssning. för detta tvångsmedel kan kravet på
straffminimun på fängelse i två år framstå tämligen trubbigtettsom
instrument för urskilja de fall där tvångsmedletatt bör tillåtas.

Reglerna i rättegångsbalken hemlig teleavlyssning och hemligom
teleövervakning behandlar uppgifter vissatyp bestäm-samma av som
melser i telelagen och sekretesslagen. De förutsättningar ställssom

för de brottsutredandeatt myndigheterna skallupp få tillgång till
uppgifterna skiljer sig dock mellan de olika författningarna. Denna
ordning framstår mindre lämplig.som

1952 års tvångsmedelslag

Frågan ochöver eventuelltatt reglernaom i 1952se årspermanenta
tvångsmedelslag har behandlats i olika sammanhang. Därvid har alltid
framhållits vikten sådant arbeteatt ett samordnas med bredareav en

inomöversyn området för straffprocessuella tvångsmedel. Redan
SÄPO-kommittén anförde i sitt slutbetänkande flera skäl talar föratt

bestämmelserna i 1952 årsatt tvångsmedelslag arbetas in i rät-
tegångsbalken sådan samordning bordeatt anstå tillmen dess deten
gick bedöma samordningenatt kunde omfattaäven kommitténsom
förslag buggning och hemlig kameraövervakning. Ifrågavarandeom
arbete har kommit så långt översynen bestämmelsernaattnu i 1952av
års tvångsmedelslag bör genomföras.

Utredningsuppdraget

Hemlig teknisk avlyssning m.m.

Utredaren skall förutsättningslöst utreda frågan användningom av
buggning polisiär arbetsmetod. Uppdraget omfattar helasom polis-
väsendet, inklusive Säkerhetspolisen. Utredaren skall undersöka om
det finns behov kunna användaett buggningatt och, såav ärom
fallet, redovisa behovet sig gällandegör främst för förhindraom att
brott eller för utreda brott. Utredarenatt skall bredgöra en genom-
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olika brottstyper det kan finnas behovvid vilkagång ettsom avav
genomgången skall förutom brottens svårhet viktbuggning. Vid stor

förekommande och samhällsskadliga brottenvanligtvid hurläggas är
särskilt svåra utreda. Brottslighetbrottvissaoch är atttyper avom

form kriminellaeller mindre organiseradiutövas avmersom
skall särskilteller har internationella förgreningarsammanslutningar

utvecklingenså konsekvensernauppmärksammas, även mot ettav
gränslöst Europa.

möjligheternaskall belysas bakgrundbuggningBehovet mot avav
påmotsvarande information någotinhämta sätt,annat t.ex.att genom

teleområdet. polisens möjligheter till sådantvångsmedel på Har
åren detta sammanhanginformationsinsamling försämrats de Isenaste

kroppsmikrofoner och s.k.använda doldametodernaskall även att
rättslig reglering analyseras.och behovetpejling över av enses

tekniska utvecklingen förbakgrund denUtredaren skall, mot av
på möjligheter till buggningpeka vilkaelektronisk apparatur,t.ex.

följer teknikenoch vilka begränsningarmodern teknik som avgersom
använda motmedel buggning.möjligheten s.k.och motattav

buggning tänkas till i praktiken.kartlägga hur kanUtredaren skall
beslut buggning, dvs.verkställighetenbl.a. självaHär ett omavavses

förfarandetavlyssningsutrustningen skall placeras,och hur samtvar
operativa möjligheternaeller avslutas.skall avbrytas Deåtgärdennär

redovisa hurUtredaren skallskall belysas.svårigheterna ävenoch
insamlat material kan till.bearbetningochanalys av

för buggningvilka krävsundersökaUtredaren skall attresurser som
avlyssningsutrustningSåväl kostnaderna föranvändas.skall kunna som

uppståruppmärksammas, inklusive kostnaderskallpersonalför som
skall bearbetas.insamlat materialnär

effektiv och vilka resultatundersöka metodenskallUtredaren ärom
buggning. påräknaanvändning Kanförväntas vidkan manen avsom

tillåtsbrottslighet metodenvissuppklaringsprocenthögre omaven
brottförebygga och förhindrautsträckning går detvilkenI att genom

då främst fråga omoch vilka brott detanvända buggning äratt
utifrån bl.a. vilkaskall analyseraseffektivitetGraden resurser somav

genomförande.för åtgärdenskrävs
buggningfinns behovfinner detutredarenOm att ett somav

effektiv skall utredarenmetodenarbetsmetod ochpolisiär åratt
integritetssynomotiveras fråntvångsmedel kansådantöverväga ettom
mycket starkadärvid det krävsUtgångspunkten skallpunkt. attvara

intrång skallsådantvinster för det allmännabetydandeskäl och ettom
personligarisker för denskall belysa deUtredarenövervägas.

europakonventionens medbor-ochgrundlagensochintegriteten
därvid hänsyn tillinnebär. Utredaren skallbuggninggarskydd tasom

tvångsmedel kan få inte baradettakonsekvenser förekomstenvilka av
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för tredje och de vilka tvångsmedletman gentemot harpersoner
beslutats också för medborgarnasutan allmänna förtroende för att
grundlagens integritetsskydd upprätthålls.

Utredaren skall vidare belysa det går verkställa beslutattom ett om
buggning innebärsätt mindreett risk för integritetsintrângsom en

vad tidigareän har varit möjligt. Går detsom med hjälpt.ex. att av
modern teknik begränsa avlyssningen till enbart sådana samtal ärsom
relevanta för förhindra eller utreda brottatt Skulle sådan arbets-en
metod med nödvändighet innebära polisen måste tillåtelseatt attges
i hemlighet sig in i människors bostäderta och andra skyddade
utrymmen Frågan hur beslut buggning skallett verkställasom ärom
alltså intresse vidäven denstort avvägning mellanav motstående
intressen måste göras.som

Frågan omfattningen s.k. överskottsinformationom skallav
uppmärksammas. Utredaren skall i förekommandeäven fall överväga
vilka olika möjligheter står till buds för tillämpningensom att av
tvångsmedlet skall stå under någon form parlamentarisk kontroll.av

finnsDet flera rättsliga aspekter, både det gällernär den faktiska
verkställigheten beslut buggningett och tvångsmedletsav om
konsekvenser för tredje behöver genomlysas. Behövsman, som t.ex.
särskilda regler tillåter husrannsakan Behörigheten fatta beslutsom att

buggning, olika beslut under verkställighetens gångom rättensamt att
föra talan beslut buggning ocksåmot ett är exempel frågorom som
bör uppmärksammas. Den omständigheten detta uppdrag omfattaratt
hela polisverksarnheten och inte enbart Säkerhetspolisen kan ge
upphov till särskilda frågeställningar. En viktig fråga skallsom
analyseras nuvarandeär regler för användning tvångsmedel vidom av
s.k. förbrott tillräckliga förär förhindra vissa brott fullbordas.att att

vilkenI utsträckning kan reglerna förberedelset.ex. och stämplingom
i 23 kap. brottsbalken användas i detta syfte

Utredaren bör undersöka den rättsliga regleringen och praktiska
tillämpningen Ävenbuggning i några jämförbara länder. resultatenav

denna arbetsmetod övriga erfarenheter påav samt området är
naturligtvis intresse i sammanhanget. Utredaren bör undersökaav om
det svenska medlemskapet i Europeiska unionen upphov tillger
särskilda frågeställningar.

Det står utredaren fritt andra frågeställningaratt äventa upp som
har samband med frågan buggning och aktualiseras underom som
arbetets gång.

Utredaren skall, arbetet anledning till det, lägga fram deom ger
förslag till lagstiftning övervägandena leder fram till.som
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kameraövervakningHemlig

1995/96:85 hemligpropositionenriksdagendenI antagna omav
beredningsarbe-fortsattainriktningen på detkameraövervakning anges

övervakningenhurkunna hänsyn tillborde ärtaatttet, t.ex. man
regeringenVidarepraktiken a. 24.till i sägertänkt att prop. s.

kameraövervakninghemligfrämmande för tankeninteden år attatt
allvarliga brott harvissavid utredninganvändasskall kunna somav

det i vissa fallochtvå års fängelse s. 26straffminimumlägre än att
grad misstankesig med lägreorimligt nöja äninte är att aven

fråganuttalaspropositionenmisstänkt s. 28. Iskäligen även att om
misstänktfinns någonkameraövervakning i de fall där det intehemlig

överväganden 29.för fortsatta s.bli föremålbörperson
i propositio-enlighet med de riktlinjerskall iUtredaren angessom

lagstiftning påförslag tillkameraövervakning lämnahemlignen om
tillgodoser kravetnuvarande bestämmelsernadeområdet bättre änsom

oeftergiv-detreglering. Samtidigtoch flexibelfimnaskig ärpå etten
eftersätts ochintegritetsskyddet intepersonligadetligt krav attatt

skall utredarensamband hännedbeaktas. Irättssäkerhetsaspekterna
syftetdels meddärvid undersökaochutvärdering lagengöra omaven

integritetsskyddet ochdels huruppfyllts, rätts-lagstiftningen har
utvärderingenUtredaren skall,tillgodosetts.harsäkerheten gerom

reglerna kanförslag till hurlämnaanledning till det, permanentasäven
rättegångsbalken.in ioch arbetas

teleövervakningoch hemligteleavlyssningHemlig m.m.

tillämpningsområdet för hemligskallUtredaren överväga om
för tvångsmedletrekvisitenHärvid skallvidgas.teleavlyssning kan ses

Översynen fråga hemligimotsvarandeskall, på sättöver. omsom
försöka uppnåinriktningmedkameraövervakning, ske att en

syfte särskiltskall i dettaUtredarenreglering.rättssäkerflexibel och
med kravettillsammansi stället för ellermöjligheternaundersöka att

rekvisit förstraffskalan tillföraifängelsetvå årspå lägst nya
Även del lagrademöjlighetentvångsmedelsanvändningen. att ta av

skallmeddelanden övervägas.
hemlig teleövervak-förtillämpningsområdetskallUtredaren överse

förslaglämnatill det,anledningarbetetUtredaren skall,ning. gerom
såväl föranvändastvångsmedlet kaninnebärändringartill att ensom

in uppgifterhämtauppgifter förinsamlingfortlöpande att omsomav
tiden.bakåt itelemeddelanden

telelagen ochrättegångsbalken,de regler iskallUtredaren överse
myndigheternasbrottsutredandepå desiktesekretesslagen tarsom

telemeddelanden. Förutomuppgifterinhämtamöjligheter attatt om
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förutsättningarna för tillgång tillatt uppgifter telemeddelandenom
skiljer sig mellan olika författningar är gränserna mellan till-
lämpningsområdena för de Ävenolika reglerna inte helt klara.
beslutsordningarna företer olikheter. Vidarestora tillämpningenär av
ifrågavarande bestämmelser i rättegångsbalken föremål för par-
lamentarisk kontroll medan detta inte falletär med telelags- och
sekretesslagsreglerna. Utredaren skall lämna förslag till samladen
reglering dessa bestämmelser i rättegångsbalken.av

Utredaren oförhindradär även andra frågoratt ta arbetetupp som
i denna del anledning till.ger

1952 års tvångsmedelslag

Utredaren skall göra översyn bestämmelserna i lagen och lämnaen av
de förslag till ändringar kan befogade. Utredaren skallsom vara
vidare lämna förslag till hur bestämmelserna kan ochpermanentas
arbetas in i rättegångsbalken.

Övrigt

Utredaren skall eftersträva redovisa hela arbetetatt Omöppet. det är
nödvändigt skall dock delar arbetet redovisas under sekretess.av

Utredaren skall under arbetet samråda med Straffansvarsutredningen
Ju 1994:04.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående redovisning regional-av
politiska konsekvenser dir. 1992:50, offentligaprövaattom
åtaganden dir. 1994:23, redovisa jämställdhetspolitiskaattom
konsekvenser dir. 1994:124 redovisa konsekvensersamt förattom
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Utredaren skall avsluta sitt arbete före den l 1998.mars

Justitiedepartementet
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