
Moderne etterforskningsmetoder og
rettssikkerheten - seksjonsmøte

Debattledaren, chefsrådman Catharina Bergquist Levin, Sverige: «Moderna
efterforskningsmetoder och rättssäkerheten» är i allra högsta grad ett aktuellt
ämne och det är oerhört angeläget att diskutera. Jag skulle vilja påstå att regler
om den här typen av tvångsmedel, och hur man tillämpar reglerna, är ett ganska
gott mått på tillståndet i ett rättssamhälle. Som vi skall få höra närmare snart, har
vi de här tvångsmedlen i våra nordiska länder i varierande grad. Vi har två hög-
aktuella utredningsförslag. I Sverige har vi buggningsutredningens betänkande -
som utrett frågan om vi skall införa huggning eller inte - som ännu inte lett till
proposition. Norge har varit före oss i den här frågan, och nu finns det en norsk
proposition som besvarar frågan om buggning, och vi skall snart få höra närmare
om vad den innehåller. Danmark har det här institutet sedan en tid och Island har
också olika typer utav hemliga efterforskningsmetoder, liksom Finland.

Redan den här ämnesrubriken pekar på den uppenbara intressekonflikt som
det är mellan behovet av att efterforska å ena sidan och rättssäkerheten å den
andra. Det är ett stort antal svåra frågor som reser sig. Behöver vi hemliga
tvångsmedel? Behöver vi dem för att utreda brott? Behöver vi dem för att spana
och förebygga brott? Vilka typer kan vi acceptera i ett rättssamhälle? Och om vi
skall ha några hemliga tvångsmedel, vilka rättsskyddsgarantier måste man ställa
upp? Hur ordnar man en fungerande kontroll över både reglernas tillämpning och
metodernas användning? Kan man lita på domstolarna som beslutande organ?
Och går det att undvika att det riktas en misstänksamhet mot rättsväsendet när det
är frågan om hemliga tvångsmedel? Det här är rykande aktuella frågor, och det
är också de fenomen som har gjort att det blivit utredningar kring frågorna.
Bakgrunden är bland annat motorcykelgängens kriminalitet, rasistisk krimina-
litet, nynazism och påståenden om organiserad brottslighet med anknytning till
öststaterna.

Referenten, advokat Claes Borgström, Sverige: I mitt referat har jag skrivit några
rader om polisintendenten Adam Dalgliesh - om ni känner honom - P.D. James'
skapelse. Han var verksam på 1990-talet, och representerar en humanistiskt
inriktad, traditionell polisman som använder sig av traditionella, effektiva och
rättssäkra efterforskningsmetoder. Dalgliesh och det han representerar är en gan-
ska bra referens när man skall granska de moderna efterforskningmetoderna med
hänsyn till deras effektivitet och med hänsyn till rättssäkerhetsfrågor - två aspek-
ter som man måste ha klart för sig innan man sedan går vidare och tar ställning
till angelägenhetsgraden att införa eller tillåta den ena eller den andra moderna
efterforskningsmetoden.
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Jag vill bara innan jag går vidare säga det att för dem som inte känner
Dalgliesh, så kan man ju hitta andra figurer och referera till, de danska deltagar-
na kan jag ju föreslå att ni går till fröken Smilla till exempel, och när jag befinner
mig här i Norge, så ligger det nära till hands att hänvisa till kriminalinspektör
Hanne Wilhelmsen och polischefen Håkan Sand, som ni vet är förra justitiemi-
nistern Anne Holts skapelser. Vi i Sverige har några att välja på. Jag själv lutar
mig nog gärna mot Ture Sventon. Visserligen inte polis, men nog så effektiv. Jag
känner inte varken Sventons eller Wilhemsens kolleger på Island eller i Finland,
men de existerar naturligtvis i någon form även där.

När man inleder ett anförande under den här rubriken, som onekligen gäller
mycket allvarliga frågor, på det sättet som jag nu har gjort, så kan jag väl tänka
mig många som genast tycker att det kan väl ändå inte vara möjligt att någon kan
förespråka att polisen skall hålla kvar vid gamla ålderdomliga metoder för brotts-
utredning och spaning, samtidigt som kriminaliteten blir grövre, mer organiserad,
mer avancerad och för sin del använder sig av avancerade tekniska hjälpmedel.
Men det är just det som är frågan, om man kanske skall göra just på det sättet.
Det beror på hur man värderar och analyserar flera olika delfaktorer inom den här
stora frågeställningen. Jag kommer tillbaka till några av dem, och jag tänkte ange
några teser som vi kan ha som en utgångspunkt för diskussionen. Flera av dem
anknyter till de frågeställningar som debattledaren ställde upp inledningsvis.

Beträffande tekniken: Det förekommer ett antal olika tekniker: teleavlyssning,
buggning - eller romavlytting som det heter i Norge - kameraövervakning osv.
Tesen är att när man skall överväga vilken eller vilka moderna efterforsknings-
metoder som man har anledning att ytterligare införa och tillåta, så skall man inte
enbart se på just den metoden utan man måste se till helheten, alltså den samla-
de effekten av samtliga moderna efterforskningsmetoder. Ytterligare en tes när
det gäller tekniken är ganska självklar: att tekniken utvecklas hela tiden. Det går
alltså inte att idag förutse vilka tekniska förutsättningar som föreligger i morgon
med avseende exempelvis på hemlig avlyssning. Jag kan nämna att i ett remis-
svar på den svenska buggningsutredningen, SOU 1998:46, skriver den svenska
datainspektionen att de utgångspunkter som buggningsutredningen har haft vad
gäller tekniken är redan förlegade och utredningen saknar därför aktualitet.

När det gäller behovet: Enligt förespråkare för de brottsutredande myndig-
heterna föreligger ett stort behov av att kunna genomföra det som nu är på tape-
ten såväl i Sverige som i Norge, alltså hemlig avlyssning. I Danmark, där det
redan förekommer, sägs det från polissidan att det inte är möjligt att bekämpa
organiserad brottslighet om man inte kan ta del av kommunikation mellan de
olika kriminella. Den svenska rikspolisstyrelsen har liknande inställning i sitt
remissvar på den svenska buggningsutredningen. Man kan naturligtvis säga att
behov föreligger av att använda varje utredningsinstrument som kan ge bidrag till
en brottsutredning, och i den meningen bestrider jag inte att det finns ett behov.
Men det är inte bara det som sägs, utan det sägs att det finns ett ökat behov.
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Frågan om huggning har varit uppe tidigare, i alla fall i Sverige, och avvisats med
hänvisning bland annat till att integritetskränkningen är stor och att behovet inte
kan anses vara så starkt att det tar över integritetsaspekterna. Min tes är att det
inte är så alldeles säkert att behovet ökat. Påståendet grundas på att det är en
förändrad brottslighet - den är grövre och mer organiserad. Det är emellertid en
fråga om vilket tidsperspektiv man vill anlägga. Hur långvariga i tiden kommer
de kriminella motorcykelgängen att vara? Det kan man inte svara på än, men
ännu så länge har i alla fall inte tiden varit så långvarig. Så tidsperspektivet spe-
lar in när man gör det påståendet, och min tes i den delen är att det inte är belagt.
En ytterligare undertes är att den som påstår att behovet har ökat, har bevisbör-
dan för sitt påstående.

När det gäller effektiviteten: Enligt direktiven till den svenska buggnings-
utredningen skall utredningen ta ställning till om det finns behov av tvångsmedel
som jag nyss talade om, och om metoden för buggning är effektiv. Det klart att
behovet och effektiviteten hänger ihop med varandra. Ju större effektivitet, desto
större behov och vice versa. Om man når fram till att det finns ett behov och
effektiviteten är hög, skall överväganden ske, och utgångspunkten skall vara att
det krävs mycket för att införa instrumentet. Man skall känna sig övertygad om
att man gör betydande vinster.

Det är så att buggning är synnerligen resurskrävande. Redan det förhållandet
gör att effektiviteten av efterforskningsinstrumentet är starkt begränsad. Man
kunde studera resultatet av hemlig telefonavlyssning, som vi har haft en längre
tid. Det visar sig i de skrivelser som Regeringen lämnar till Riksdagen i Sverige
varje år, att under 1950-talet har hemlig telefonavlyssning haft betydelse i unge-
fär 50 % av de förundersökningar som gjorts med avseende på en misstänkt. Ett
annat sätt att uttrycka samma sak är att beslut från domstols sida om en så inte-
gritetskränkande åtgärd som hemlig telefonavlyssning har inte haft någon bety-
delse i hälften av fallen. Och vad menas med har haft betydelse? Frågan måste
naturligtvis vidgas. Hur stor betydelse? Avgörande betydelse? Hade man kunnat
nå samma resultat på annat sätt? Min tes är att metoden inte är särskilt effektiv.
Den som påstår motsatsen har bevisbördan för sitt påstående.

Integritetskränkningen är naturligtvis betydande beträffande var och en av de
skilda efterforskningsmetoderna, och de skiljer sig från varandra. Teleöver-
vakning är något mindre integritetskränkanden än telefonavlyssning osv. Men
när man talar om integritetskränkningen skall man göra på det sätt som jag nämn-
de inledningsvis. Man måste ta ett helhetsgrepp på det. Alltså: En misstänkt per-
son och närstående kan komma att bli föremål för telefonavlyssning, buggning
och kameraövervakning samtidigt. Integritetskränkningen är alltså betydande.
Jag kan inte låta bli att inom parentes nämna det exemplet att när ett antal kurder
i Sverige avlyssnades olovlig för några år sedan, så monterade man en mikrofon
i ett sängben hos den ene och lyssnade på vad som förekom i hans hem genom
den mikrofonen. Vid ett tillfälle sålde han sin säng och polismännen som
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lyssnade blev en aning förvirrade när det plötsligt dök upp helt andra röster,
innan man efter ett dygn ungefär insåg att nu hade sängen flyttats.

En viktig frågeställning är hur man skall se på de här efterforskningsmetoder-
na. Är det frågan om straffþrocessuella tvångsmedel eller är det efterspanings-
metoder? I det svenska förslaget - och så ser det också ut i de andra nordiska län-
derna - är det tänkt som ett straffprocessuellt tvångsmedel. Det skall föreligga
misstanke. Någon skall skäligen vara misstänkt för brott av ett visst slag och en
viss grovhetsgrad. Brottet skall vara preciserat. Min tes i den delen är att det finns
inte möjlighet, ens med en bra lagreglering, att hålla en rågång mellan det straff-
processuella tvångsmedlet och spaningsaspekten. De kommer med nödvändighet
att flyta ihop med varandra. Överskottsinformationen måste dessutom lagregle-
ras. Min tes är ati även med en bra lagreglering går det inte att eliminera risken
för att överskottsinformation utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Kontrollen är utom-
ordentligt svår. Sannolikt är det inte möjligt att tillskapa ett heltäckande och till-
fredsställande kontrollsystem som gäller tillämpningen av de olika övervak-
ningsmetoderna. Det finns delförsök att underrätta den misstänkte i efterhand om
att han har varit föremål för den ena eller andra åtgärden. Det värderas att inrät-
ta särskilda kontrollorgan - allmänt ombud kommer vi att få höra mera om sedan.
Tesen är ändå att det går inte att åstadkomma en tillfredsställande kontroll av til-
lämpningen av de här reglerna.

Slutligen två teser: Varje utvidgning av samhällets rätt att övervaka och kon-
trollera medborgarna öppnar dörren till nästa rum, där det finns ytterligare förs-
lag på utvidgningar. En spiraleffekt så att säga, och det finns en gräns bortom vil-
ken samhällets intresse av övervakning till skydd för medborgarna blir kontra-
indicerat och i stället slår tillbaka så att det skapar otrygghet och rättsosäkerhet.
Och tJen sista tesen är att vi nu befinner oss vid den gränsen.

Korreferenten, advokat Regine Ramm Bjerke, Norge: Min oppgave som korre-
ferent er egentlig å fremsette antiteser til referentens teser. Det er imidlertid slik
at referent og korreferent i dette tilfellet stort sett deler synspunkter, og jeg vil
derfor i mitt innlegg heller prøve å belyse saken fra noen andre sider.

Bruk av moderne etterforskningsmetoder har vært et tema i samfunnsdebatten
i 40-50 år. I 1955 uttalte den norske justisministeren i Stortinget: «Slike former
for avlytting og utspionering som den moderne teknikk gjør mulig er forkastelig.
De støter oss.» Hans uttalelse medførte blant annet at man fikk lovregulering
hvor romavlytting ble gjort straffbart. Dette er lenge siden nå. I dag har vi på våre
bord flere nordiske utredningen I Norge avgå det såkalte Metodeutvalget sin inn-
stilling i 1997. Den foreslår en vesentlig utvidelse av adgangen til bruk av moder-
ne etterforskningsmetoder, blant annet romavlytting. Innstillingen ble kritisert
under høringen for manglende ivaretakelse av rettssikkerhets- og personvern-
hensyn. I massemediene har det derimot vært liten debatt om forslagene. Det er
grunn til å reise spørsmålet om hvor sterkt personvernet egentlig står i den all-
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menne rettsbevisstheten. En undersøkelse fra 1977 i Norge viser at vel er folk
opptatt av personvern, men kriminalitetsbekjempelsen oppleves som viktigere.
Heller ikke pressen har vært så veldig opptatt av personvern, såvidt jeg har opp-
fattet debatten her i Norge, med mindre man berører spørsmålet om pressens
kildevern. Da er engasjementet til gjengjeld meget klart.

I denne situasjonen er det positivt at Regjeringens proposisjon til Stortinget,
til oppfølging av Metodeutvalgets innstilling, går mye kortere enn innstillingen.
Blant annet følger man ikke opp Metodeutvalgets forslag om innføring av rom-
avlytting. Man følger heller ikke opp Metodeutvalgets forslag om adgang til kon-
troll av telefoner som den mistenkte antas å ringe til, og man følger ikke opp for-
slaget om ubegrenset adgang til bruk av overskuddsinformasjon som bevis i
andre straffesaker. Det kan nok likevel være mangt å si om Regjeringens forslag,
men jeg skal la det ligge. Det faller utenfor rammen av dagens debatt. Det jeg vil
prøve å fokusere på i det følgende er noen grunnleggende betraktninger som etter
min oppfatning bør legges til grunn for enhver lovregulering på dette området.

Mitt hovedanliggende er at bruk av moderne etterforskningsmetoder med nød-
vendighet - blant annet på grunn av hemmeligholdet - medfører at man må sette
til side tungtveiende personvern- og rettssikkerhetsprinsipper. Denne situasjonen
- og det er mitt annet hovedanliggende - setter de juridiske aktørene, altså poli-
tijuristen, advokaten og dommeren, overfor en rekke vanskeligheter og fallgru-
ber. Dette temaet vil jeg komme tilbake til i den neste hovedbolken.

Først personvernet: Det er ikke tvilsomt at moderne etterforskningsmetoder
medfører et alvorlig personvern inngrep, både i forhold til den mistenkte og i for-
hold til uskyldige utenforstående. Begrepet personvern er ikke klart og entydig,
men en kjerne i det er retten til privatliv og retten til kommunikasjon. Det grunn-
leggende er retten til å kunne meddele seg til andre uten innsyn fra utenforstå-
ende, og til å kunne gi fortrolige opplysninger om egne personlige forhold.
Denne grunnleggende retten til privat kommunikasjon er beskyttet i Den euro-
peiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8. Tenker man nærmere over
det, er nettopp tillit til at det man meddeler andre om sine personlige forhold er
underlagt fortrolighet og hemmelighold, en grunnleggende forutsetning for en
meningsfull menneskelig kommunikasjon. I et litt videre perspektiv er også ver-
net av privatlivets fred en beskyttelse mot det totalitære samfunn, som i sin kjer-
ne kjennetegnes ved statens rett til totalt innsyn i den private sfæren.

Et annet grunnleggende personvernprinsipp er at den enkelte skal ha rett til
innsyn i og kontroll av opplysninger om seg selv. Nå er det selvfølgelig slik at
enhver politietterforskning må medføre grader av personverninngrep. Men for-
skjellen på tradisjonelle etterforskningsmetoder og de moderne er at inngrepene
på en måte blir grenseløse. Innsynet for rettsvesenet møter ikke andre grenser enn
de den enkelte seiv setter når han i samtale med andre meddeler seg om sine. pri-
vate forhold.

En annen viktig forskjell har Borgström allerede berørt, og det er overskudds-
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informasjonen. Avlytting av en telefon eller av et rom over uker må nødvendig-
vis medføre en stor mengde overskuddsinformasjon, ikke bare om mistenktes
egne forhold, men også om hans familieforhold og om andre de står i kontakt
med. Denne overskuddsinformasjonen vil politiet naturlig nok ha et ønske om å
kunne bruke. Det har kommet til uttrykk i de utredninger som foreligger at det er
et ønske om utvidet bruk av overskuddsinformasjon. Dette må også vurderes i
sammenheng med at moderne teknologi har medført en dramatisk økning av
mulighetene til å samle inn, lagre, gjenfinne og bruke personopplysninger.

Vi berører her et annet grunnleggende personvernprinsipp, nemlig formålsbe-
stemthetsprinsippet, som er en allmenn rettesnor om at personopplysninger ikke skal
brukes til andre formål enn det de er innhentet for. Bruk og oppbevaring av over-
skuddsinformasjon reiser mange vanskelige spørsmål. Det første er om overskudds-
informasjonen skal kunne brukes som bevis for andre straffbare forhold. I Sverige
er, så vidt jeg skjønner, svaret et ubetinget ja. I Danmark er det slik at man bare kan
bruke det som bevis for forhold som i seg seiv kunne ha begrunnet avlyttingen.

Det neste spørsmålet er om overskuddsinformasjonen skal kunne brukes til å
etterforske andre straffbare forhold, eller til å forebygge förbrytelser. Svaret på
disse spørsmålene er vel jevnt over ja. Vanskeligere blir det ved spørsmålet om
overskuddsinformasjon skal kunne meddeles andre eller brukes til helt andre for-
mål, for eksempel til forvaltningsformål. Skal eksempelvis opplysninger innhen-
tet ved disse metodene kunne brukes i forbindelse med sikkerhetsklarering av
personell i det offentlige?

Som jeg nevnte innledningsvis er et annet hovedanliggende hensynet til retts-
sikkerheten. Rettssikkerhet innebærer vern mot uriktige avgjørelser. I vår pro-
sessordning ser vi det slik at en grunnleggende forutsetning for å unngå uriktige
avgjørelser er at den enkelte, i forkant, gis rett til å forsvare sine interesser. Man
skal ha forhåndsvarsel om at avgjørelser skal treffes, rett til innsyn, rett til kontra-
diksjon, til å føre sine bevis og til et effektivt forsvar. Retten til forsvar er et prin-
sipp som også gjelder ved alvorlige tvangsinngrep under etterforskningen, slik
som varetektsfengsling. Disse grunnleggende rettssikkerhetskrav må settes til
side hvis moderne etterforskningsmetoder skal kunne brukes effektivt. En annen
rettssikkerhetsgaranti som må tilsidesettes er retten til å bli kjent med avgjørelsen
og til å påklage avgjørelsen til overordnet instans. Nå kan det hevdes at mis-
tenktes rett til et effektivt forsvar er viktigst i forbindelse med endelig hovedfor-
handling og dom. Et slikt resonnement overser imidlertid at da har skaden, altså
personverninngrepet, allerede skjedd både i forhold til mistenkte og i forhold til
andre utenforstående.

Også i forbindelse med hovedforhandling og dom kommer det opp vanske-
lige rettssikkerhetsspørsmål. Spørsmålet er om tiltalte skal ha rett til innsyn i det
samlede avlyttingsmaterialet eller, slik det har vært foreslått, bare til avlyttings-
materiale som har betydning for saken. Men hvem skal avgjøre hva som har
betydning for saken?
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Andre spørsmål gjelder retten til innsyn i at det har vært brukt moderne etter-
forskningsmetoder, hvis forholdet er slik at politiet ikke ønsker å påberope disse
opplysningene eller bruke bevismateriale derfra i sin prosedyre. Det kan nemlig
hende at avlyttingsmaterialet inneholder opplysninger som tiltalte kan bruke til
sitt forsvar, uten at politiet har sett dette.

Det at det ikke er mulig å iverksette moderne etterforskningsmetoder uten å
krenke grunnleggende personvern- og rettssikkerhetsinteresser er i seg selv et
argument mot å bruke disse midlene. Men det er også et argument for å prøve å
finne andre ordninger for å ivareta rettssikkerheten dersom midlene brukes. Et
forslag som har vært fremme gjelder oppnevnelse av advokat for den mistenkte
og spørsmålet om innføring av kjæremålsadgang. Mitt syn er at slike ordninger,
selv om de vil hjelpe noe, ikke vil medføre en reell topartsprosess. Jeg vil heller
kalle dette et rettssikkerhetssubstitutter enn rettssikkerhetsgarantier.

Mitt annet hovedtema er de fallgruber og vanskeligheter bruken av disse
metodene stiller de forskjellige aktørene i strafferettsapparatet overfor. Først litt
om politijuristen: Politijuristen vil lett kunne møte et ønske om å bruke etter-
forskningsmetodene til andre formål enn de har vært tiltenkt for. En side er her
at man vil kunne prøve å bruke metodene til å etterforske andre straffbare forhold
enn de som hjemler bruk av metoden. En annen situasjon, som ikke er upraktisk,
er et ønske om å bruke avlytting som et overvåkingstiltak av forebyggende
karakter, rettet mot spesielle miljøer hvor man tror at noe kan være under forbe-
redelse, og ikke som etterforskningsmiddel i forbindelse med en konkret mistan-
ke. Dette hjemler ikke lovgivningen i dag, men det er et faktum at slike metoder
har vært brukt til forebygging. Et eksempel fra vårt arbeid i Lundkommisjonen
er overvåkingspolitiets årelange avlytting av personer på den ytterste venstre
side. Grunnlaget for avlyttingen var oppgitt å være etterforskning av enkeltper-
soner, men i realiteten ble avlyttingen - hvilket ble åpent erkjent - brukt til å
skaffe politiet oversikt over virksomheten i disse partigrupperingene til enhver
tid. Og overskuddsinformasjonen fra avlyttingen ble brukt til å opprette person-
saker. De opplysningene som ble registrert, ble senere brukt i blant annet sikker-
hetsklareringssaker, ved henvendelser fra utenlandske fremmede myndigheter og
ved ansettelsessaker i det private næringsliv.

Det vil ikke alltid være lett for den enkelte dommer å forstå at den begrunnelse
politiet gir for sin begjæring ikke dekker det reelle formålet med avlyttingen.
Politijuristen må ha et selvstendig ansvar for å foreta en kritisk vurdering av om
begjæringen er lojal mot lovens regler.

Så over til den annen hovedaktør, nemlig advokaten: Det er i dag bare i
Danmark man har erfaringer med oppnevnelse av advokat, og jeg håper det er
advokater her som har erfaring fra slike saker og som kan meddele dem til oss
alle. I Norge og Sverige er det foreslått ordninger med oppnevnelse av advokat.
Her i Norge er forslaget møtt med en stor grad av skepsis blant advokatene. Man
er redd for at advokaten skal få en gisselrolle, og man stiller spørsmål om det i



1080 Seksjonsmøte

det hele tatt er mulig å gjøre en meningsfylt innsats når man er avskåret fra kon-
takt med sin klient, som man jo har taushetsplikt overfor. Nettopp det å drøfte
sakens faktum med klienten er en helt grunnleggende forutsetning for å kunne
gjøre en god jobb som forsvarer. Det er vel likevel grunn til å tro at advokaten vil
kunne ha en viss positiv funksjon ved at man vil kunne stille spørsmål, så langt
det er mulig, ved svakheter i det rettslige og faktiske grunnlaget for begjæring-
ene om kontroll. Det er også grunn til å håpe at advokatens medvirkning, og
bevisstheten om at avgjørelsen kan påklages, kan få en positiv innvirkning på
dommerens utførelse av plikten til å foreta en selvstendig vurdering av saken.
Det er nettopp denne selvstendige vurdering som er begrunnelsen for domstols-
kontrollen. Det er også håp om at det kan bidra til at de begrunnelser som gis er
mer konkrete og fyllestgjørende enn det som ofte har vært tilfellet tidligere.

Jeg vil her til illustrasjon nevne at i forbindelse med den norske overvåkings-
tjenestens telefonavlytting mot venstresiden i norsk politikk, ble for eksempel
formannen i Sosialistisk Folkeparti sammenhengende telefonavlyttet i 12 år. Man
har også eksempler på andre telefonavlyttinger som foregikk i 14 år. Tillatelsene
ble regelmessig fornyet av retten med en ofte svært summarisk begrunnelse. De
straffbare forhold som det var mistanke om var ofte ikke nærmere angitt - det ble
henvist til hele kapitler i straffeloven. Også i saker om telefonkontroll i narkoti-
kasaker har det, iallfall inntil nylig, vært et problem at begrunnelsene kan være
knappe og lite presise. Jeg vil tro at dette ikke kunne skjedd hvis det hadde vært
oppnevnt en advokat med klagerett for mistenkte.

Til slutt litt om dommerens rolle, som er vanskelig i disse sakene. For det før-
ste medfører mangelen på reell topartsprosess at de faktiske forhold blir dårlige
belyst enn de ellers ville vært. For det andre er det ikke lett for en dommer å gå
mot politiets ønsker når man blir møtt med at en vellykket etterforskning i en
alvorlig sak er avhengig av at det gis samtykke. Særlig i saker om rikets sikker-
het, hvor nasjonale interesser kan stå på spill og dommeren lett kan føle at han
mangler kunnskaper eller oversikt, vil dommeren ofte være mindre trygg enn på
andre områder av strafferetten. I tillegg kommer at det særlige hemmelighold i
saker om rikets sikkerhet gjør at dommeren vil være avskåret fra å drøfte saken
med sine kolleger. I slike saker vil jeg tro at det vil være en fordel om retten
hadde blitt satt med flere dommere, slik at man kunne fått en kollegial drøftelse
innen retten.

En annen side ved dommerrollen er habilitetsproblemene som oppstår hvis en
dommer som har gitt samtykke til bruk av avlytting, og har kjennskap til innhol-
det av denne avlyttingen, senere får befatning med saken, enten ved varetekts-
fengslingen eller ved hovedforhandling og dom. Etter mitt skjønn må det klare
utgangspunkt være at dommeren vil være inhabil ved den senere behandling,
med mindre tiltalte og hans forsvarer har tilgang til akkurat de samme opplys-
ninger som dommeren. Det må være galt at en dommer sitter med opplysninger
som ikke har vært gjenstand for kontradiksjon i retten forut for dommen. Det føl-



Moderne etterforskningsmetoder og rettssikkerheten 1081

ger dessuten av praksis ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol at en
dommer som har deltatt ved spørsmål om tvangsmidler under etterforskningen
kan bli inhabil i saken.

Avslutningsvis vil jeg gjerne, i likhet med referenten, understreke betydning-
en av at disse tiltakene vurderes i et langsiktig perspektiv og at man hele tiden er
oppmerksom på at vi kan bevege oss mot en situasjon hvor umistelige goder kan
gå tapt. Synet på hva som er akseptable integritetskrenkelser kan over tid bli for-
skjøvet i individets disfavør på en uakseptabel måte. Jeg minner om uttalelsen fra
den norske justisministeren, for 45 år siden, som viser at det har skjedd en utvik-
ling. Fremtiden åpner ufattelige teknologiske muligheter. Noen av dem knytter
seg til teknologi som allerede finnes, eksempelvis for gjenkjennelse av ansikts-
trekk ved videoovervåking og av stemmer ved telefonavlytting.

Politimester Niels Schmidt, Danmark: Jeg tager ordet som praktisk politijurist.
Da vores retsudvikling vist nok er den højeste og vores erfaringsgrundlag det
bredeste, vil jeg godt meddele et par forhåbentlig beroligende betragtninger for
panelet og måske dele af forsamlingen.

Elektronisk efterforskning er efter min opfattelse nyttig, og den er nødvendig.
Jeg har selv haft fornøjelsen af at leve i et aflytningsfrit samfund som politichef,
nemlig i mine 5 år som politimester i Grønland fra 1983 til 1988. Det vil nok
glæde Claes Borgström at høre, at vi der opklarede mere end 50 drabssager uden
brug af en eneste mikrofon, en eneste båndoptagelse eller lignende. Sådan var
samfundet dengang. Om det er det stadigvæk, kan jeg have mine tvivl om, for
bl.a. narkokriminaliteten er kommet dertil, men der findes altså også i moderne
tid samfund, der har kunnet fungere politimæssigt tilfredsstillende.

Så nemt går det ikke, når man kommer rimeligt syd for polarcirklen. Selv i
min lille politikreds, hvor jeg har virket de sidste 12 år, har vi haft en række
sager, hvor elektronisk efterforskning hos os selv og i andre politikredse har
været helt nødvendig for opklaringsresultaterne. Jeg vil godt sige, at brugen af
elektronisk efterforskning ikke i hverdagen er et problem, som giver anledning
til de søvnløse nætter eller de store etiske konflikter. Med hensyn til brugen af
det er det rigtigt, som det er sagt, at det er overordentlig ressourcekrævende, og
det sætter naturligt grænser for brugen af det. Nødvendighedsovervejelsen er
ganske nøje. Denne begrænsningen af elektronisk efterforskning, ligger både i,
hvor man sætter den ind, hvor mange personaleressourcer man kan gøre brug af,
hvilke områder der overvåges, hvor længe de overvåges, og hvor meget infor-
mationsstof man trækker ud. Jeg synes for så vidt, at der er en lille logisk dis-
krepans i, på den ene side tesen om, at det grundlæggende er en ineffektiv måde
at opklare sager på, og på den anden side bekymringen for at overskudsinforma-
tion, som vælter ud af de forskellige apparater, indgår i opklaringen af utallige
andre forhold. Det hænger ikke rigtigt sammen, og det har heldigvis heller ikke
noget med virkeligheden at gøre. Det er uhyre sjældent - med mindre der er tale
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om større kriminelle organisationer, der har mange jern i ilden - at der ligefrem
flyder en lind strøm af aktiverende oplysninger ud af en sådan efterforskning.

Til gengæld er det helt oplagt, at i det forbrydermiljø, som vi har i det nu-
værende Europa, er det ikke uden videre muligt at opstille alternativer. Det har
jeg heller ikke hørt Claes Borgström gøre. Han har sagt, at der må findes andre
måder. Så vil jeg godt spørge: hvilke? Brug af agenter er ikke nogen nem sag i
en sammenhæng, hvor der er øjeblikkelige repressalier og øjeblikkelig og meget
stor risiko for afsløring, og hvor brugen af agenter i øvrigt er begrænset i meget
vidt omfang i Danmark til kun at være politifolk. De har ikke mulighed for at
infiltrere de miljøer, jeg taler om, på overbevisende måde.

Så, hvis jeg må slå et slag for retssikkerheden på ofrenes side, vil jeg gøre gæl-
dende, at brug af elektroniske retsmidler er nødvendig. Resultaterne af dem kan
for så vidt godt retsvidenskabeligt fastlægges. I hvert fald i Danmark ville det
være muligt med de begrænsninger vedrørende videregivelse af materiale, der
helt forsvarligt forekommer, at lave en undersøgelse af, hvad der har været af
kendelser vedrørende aflytninger i landet, holde dem op imod de sager disse ken-
delser indgik i, og det vil også være relativt nemt i domsudskrifter og lignende at
finde udtryk for, om de resultater, der er kommet ud af en sådan undersøgelse,
har været brugt som fældende bevis. Jeg tror, at I vil blive glædeligt overrasket,
hvis I får mulighed for at gennemføre en sådan undersøgelse på måske nordisk
plan.

Vi har et omfattende regelsæt. Det har været talt om problemet med kontrol af
overskudsinformationen. Jeg vil så som ansvarlig politichef sige, at der er ikke
nogen af os, der får risikotillæg for at tilsidesætte vores almindelige embeds- og
tjenestemandsans var for en forsvarlig omgang med de informationer, vi får. Der
er også et strafansvar, der kan komme på tale, og lejlighedsvis betjener vi os fak-
tisk også af etik.

Dommer Peter Garde, Danmark: Politimester Niels Schmidt har sagt lidt af det,
jeg godt kunne have sagt. Først og fremmest om, at det er sjældent, man fore-
tager det, også fordi det er så dyrt, og fordi det er så tidskrævende. Derfor
begrænses den moderne efterforskning til de sager, hvor det virkelig er strengt
nødvendigt, først og fremmest ved narkotikakriminaliteten, men også andre ting.

Det er mit indtryk, at der er muligheder for remedier imod misbrug af det. For
det første er der kravet om domstolsforelæggelse. Jeg er klar over, at det er svært
for dommeren at sige nej, når politiet kommer og beder om noget. Det sker uhyre
sjældent, at jeg rynker på næsen, men jeg har en fornemmelse af, at politiet gan-
ske simpelt fravælger de værste ting, inden sagen går til retten. Det er ikke mor-
somt at komme til retten og høre dommeren sige, at denne sag er en dårlig sag -
den tror jeg ikke I skal gå videre med. Så den blotte viden om, at man skal til
dommeren med jævne mellemrum for at få godkendt, hvad man gør, og at man
skal have resultater, hver gang man går til dommeren for at få fornyet den - j eg
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tænker her særlig på telefonaflytning, men til dels også rumaflytningen, som vi
har i Danmark i helt ekstraordinære sager - er nok til, at de værste vildskud bli-
ver holdt væk.

Advokatbeskikkelsen tæller i samme retning. Det er måske rigtigt, at advo-
katens protester uhyre sjældent bliver ført frem, men den blotte viden om, at
advokaten er der, og at man skal have en hæderlig anmodning, inden man får sin
tilladelse, er - igen - nok til, at de værste vildskud kan holdes væk.

Referenten talte noget om den manglende åbenhed over for de tiltalte. Jeg vil
mene, at når man først har åbenhed, i hvert fald når domsforhandlingen begyn-
der, så har den sigtede fået, hvad han har krav på. Jeg mener ikke, at den sigte-
des krav på at vide alt om sagen absolut skal gøre det muligt for ham at kigge i
kortene hos politiet, så længe efterforskningen stadigvæk foregår. Det er nød-
vendigt, og det er lovpåkrævet, at forsvareren far besked om alt, hvad politiet har,
men i ekstraordinære tilfælde er det nødvendigt, at den sigtede ikke nødvendig-
vis skal have alting at vide, inden domsforhandlingen begynder. Jeg husker en
stor sag om gigantisk svindel, som jeg havde. Seks mennesker havde svindlet
med moms for 20-30 millioner kroner, og fem af dem sagde en hel masse. Den
sjette var meget høflig - han sagde ingenting, bortset fra goddag og farvel, og han
smilte venligt hele tiden. Pludselig kom han med en anmodning om at han måtte
få lov til at se alt, hvad alle de andre havde sagt under hele sagens gang, inden
man skulle afhøre ham første gang, så ville han gerne udtale sig. Det nægtede jeg
ham. Jeg tillod, at han kunne få det til domsforhandlingens begyndelse, men
under efterforskningen, så længe sagen stadig blev behandlet, så jeg ingen grund
til, at han skulle have lov til at spænde ben for efterforskningen, for det var det,
der var hans klare hensigt. Det kan jeg ikke bebrejde ham, men der var ingen
grund til at hjælpe ham med det.

Som Niels Schmidt tror jeg ikke, at der er megen overskudsinformation. Det
er sjældent, vi får det, og når vi endelig får det, så er det et pragtfuldt held. Men
hvis man udelukker overskudsinformationer og siger, at man kun må få lov til at
benytte den oplysning, man får, til selve sagen, kan man komme ind på temme-
lig groteske historier, som igen i min praksis, hvor man har været ude for, at en
forbryder i en aflyttet telefonsamtale ikke blot sidder og snakker om den narko-
tikahandel, som vi vidste, han foretog, og som skulle efterforskes, men faktisk
kunne sidde i samme samtale og aftale andre forbrydelser, som blot lå lidt læng-
ere nede i strafferammen, og derfor ikke kunne benyttes. Eller lige grotesk, at
man blev nødt til at lade det falde igen. De nye danske regler har nu gennemført,
at man også kan benytte overskudsinformationen i et bælte under de store sager
efter et konkret skøn hos dommeren i de enkelte tilfælde.

Kanslichefen Klaus Helminen, Finland: Jag är kanslichef vid justitiekanslersäm-
betet, vilket innebär att jag sysslar med laglighetsövervakning. Jag har också ett
visst polisiärt förflutet, och jag har varit med och berett de två lagar som jag tän-
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ker nämna lite senare i mitt inlägg - visserligen inte till de delar det gäller just de
nya undersökningsmetoderna, så jag kan säga att i de här frågorna är jag genera-
list och inte specialist.

Jag kan berätta för er att i Finland är den utmärkte gammalmodige polisman-
nen som utreder brott «kommissarie Palmu». I Finland känner alla igen honom
och han har också uppträtt i många filmer.

Jag konstaterar att rubriken för diskussionen är speciell, på det sättet att den är
modern. Man talar ju här om «moderna» efterforskningsmetoder. Tidigare använ-
de man ofta termen «okonventionella» metoder, och det tyckte man ju var lite
betänkligt. Kanske man nu har godkänt de här metoderna, för att «modern» har
positivare värdeladdning än «okonventionell».

Jag tänker inte komma med så mycket kritik, men kanske berätta lite om den
finska lagstiftningen som gäller diskussionstemat. Finland har nämligen först
under det pågående decenniet fått uttryckliga lagstadganden om de här metoder-
na. Polisen har visserligen tidigare också sedvanerättsligt använt sig av vissa slag
av observation, men rättsläget har varit ganska oklart och gränserna för polisens
befogenheter på området diffusa.

År 1992 tillkom den första lagändringen, ett tillägg i telelagen om polisens rätt
att få behövliga identifieringsuppgifter om telekommunikation för att utreda tele-
fonstörning, grovt narkotikabrott eller vissa andra grova brott. År 1995 genom-
fördes i Finland en viktig reform som gällde stadgandena om de grundläggande
friheterna och rättigheterna i vår viktigaste grundlag, Regeringsformen, som
också den nu kommer att reformeras. Den här ändringen skedde 1995, och de nya
stadgandena i Finland, samt vissa bestämmelser i den europeiska människorätts-
konventionen, gjorde det nödvändigt att i riksdagslag precisera de normer som
gäller polisens befogenheter. Detta har beaktats i de reformer som jag här i kort-
het beskriver.

I Finland finns stadgandena av de här nya tekniska övervaknings- och utred-
ningsmetoderna i två skilda lagar. För det första i vår tvångsmedelslag, som
ursprungligen är från år 1987, där 1995 fogades ett nytt kapitel 5a, som rubrice-
rades «Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation». Den andra
lagen är den nya polislagen, som likaledes är från 1995, och där finns ett kapitel,
3 kapitlet, om stadgande om inhämtande av information. Den här tudelningen
innebär att i tvångsmedelslagen normeras tvångsmedlen som används vid för-
undersökning av brott, och polislagen innehåller stadganden av politirättsliga
förebyggande säkerhetsåtgärder som vidtas i brottspreventivt syfte. En annan sak
är sedan att gränsdragningen inte är så lätt att göra. Lyckligtvis behandlades de
här båda lagförslagen samtidigt i Riksdagen, som sammanjämkade och harmoni-
serade normerna i de här två propositionerna, vilket också innebär att även om
gränsdragningen kan vara svår, så kanske det inte ändå är så farligt, för att stad-
gandena är harmoniserade. Det innebär att vi i Finland har nya och åtminstone
tekniskt sett tillfredsställande lagbestämmelser om de här metoderna.
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I båda lagarna finns en inledande paragraf som innehåller definitioner på ifrå-
gavarande begrepp, och begreppen i tvångsmedelslagen är ungefar de som före-
kom i referentens inlägg: «teleavlyssning», «teleövervakning» - som innebär
inhämtande av hemliga identifieringsuppgifter om telemeddelanden - och «tek-
nisk observation», som sedan sönderfaller i tre underbegrepp, nämligen teknisk
avlyssning (närmast buggning), optisk övervakning (hemlig kameraövervakning)
och teknisk spårning (pejling). Sambegrepp för dessa tre är teknisk observation.
De är lite konstiga de här begreppen, och de är i finskan och svenskan heller inte
helt sammanfallande.

Sedan har vi vissa restriktioner. Teknisk avlyssning och optisk övervakning får
inte riktas mot den misstänkte som befinner sig i sin bostad, och avlyssnings-
eller övervakningsanordningar får inte placeras i det rum där den misstänkte vis-
tas eller i ett fordon som han använder. Lagen innehåller detaljerade bestäm-
melser om förutsättningarna för tvångsmedlen. Jag går inte in på de här detaljer-
na, men konstaterar att en allmän förutsättning är att objektspersonen är skäligen
misstänkt för brott. Domstolen beslutar om teleavlyssning och teleövervakning.
Däremot beslutar undersökningsledaren, som i Finland är en polisman, om tek-
nisk observation och teknisk avlyssning. Han skall underställa beslutet polische-
fen inom 24 timmar, och polischefen är i Finland numera alltid jurist.

I polislagen finns det ett lika brett sortiment. Där finns stadganden om teknisk
observation, som även där indelas i teknisk avlyssning, teknisk övervakning och
teknisk spårning. Och motsvarande begränsningar som i tvångsmedelslagen gäl-
ler ifråga om platsen som observeras och placerande av mikrofoner m.m. I brotts-
förebyggande övervakning enligt polislagen tillåts alltså inte teleavlyssning eller
teleövervakning. Och enligt polislagen är en allmän förutsättning för dessa meto-
der att «det finns grundad anledning att förmoda att observationen kan ge upp-
gifter som behövs för avvärjande av brott». Om teknisk observation enligt polis-
lagen beslutar en polisman som tillhör befälet, men polischefen beslutar om tek-
nisk avlyssning om det pågår i mer än tre dygn.

Sedan kan jag nämna att i Finland bereds vissa tillägg i polislagen, om okon-
ventionella brottsbekämpnings- och brottsutredningsmetoder, som det heter i
propositionen. Enligt utkastet skulle polisen få befogenheter till täckoperationer,
bevisprovokation genom köp samt teleövervakning, för att förebygga terrordåd
och vissa andra allvarliga brott. Vid teknisk observation skulle det enligt det här
förslaget vara tillåtet att placera den tekniska anordningen också i utrymme där
objektspersonen vistas, dock inte i hans hem. Det här är alltså ännu fråga om ett
utkast och en eventuell regeringsproposition är att vänta i höst.

Avslutningsvis några ord om rättssäkerhet: Det är en verkligen svår fråga där-
för att åtgärderna är så tekniska och dessutom hemliga ur objektspersonens syn-
punkt. Förstås finns det också i finsk lag vissa arrangemang genom vilka man
velat råda bot på detta. För det första är det så att enligt finsk lag skall i regel
objektspersonen i efterhand underrättas om åtgärderna. Det finns vissa fåtaliga



1086 Seksjonsmøte

undantag, men det här är huvudregeln. I fråga om flera åtgärdstyper sker dom-
stolskontroll, eller polischefen, som är jurist, fattar beslut om fortsatt åtgärd.
Vederbörande ministerium, som i Finland är Inrikesministeriet, skall övervaka
användningen av här avsedda åtgärder och det har riksdagen uttryckligen förut-
satt. Sedan har vi en finsk specialitet, och det är att Inrikesministeriet årligen
skall ge en berättelse till Riksdagens justitieombudsman om teleavlyssning och
teleövervakning samt teknisk avlyssning. Därigenom sker en laglighetsövervak-
ning årligen av de åtgärder som kan vara mest integritetskränkande.

Advokat Christian Wiig, Norge: Korreferenten nevnte advokaten som kontrollør,
eller nærmest som et substitutt, for rettssikkerheten. Jeg vil kort ta opp advoka-
ten som objekt for övervakning. Dette nevnte jeg også på det nordiske jurist-
møtet i Stockholm for tre år siden, og jeg vil nå utdype det noe.

Jeg blir for egen del ikke overvaket ut fra politisk synspunkt. Det er fordi jeg
sitter som bystyremedlem i Trondheim for partiet Høyre, tilsvarende
Moderatarna i Sverige eller Konservative Folkepartiet i Danmark. Men jeg tror
at jeg blir overvaket fra et juridisk synspunkt. Det er iallfall mulighet til å over-
vake meg fra et juridisk synspunkt, og jeg skal redegjøre for hvorfor.

Generaldirektør Bertel Österdahl nevnte på dagens plenarmøte Hells Angels.
I Norge har man etter den norske straffeprosesslov mulighet for, ved rettens kjen-
nelse, å foreta telefonkontroll i narkotikasaker. Når det gjelder advokater gjelder
det en spesiell begrensning; for at man skal kunne telefonovervåke advokater
skal det foreligge særlige grunner. Jeg har mitt kontor i Trondheim, det antatte
senter for ledelsen til Hells Angels i Norge. Jeg har aldri påtatt meg oppgåver for
Hells Angels som organisasjon, men jeg antar at jeg er den advokat i Norge som
har hatt flest saker hvor Hells Angels-medlemmer har vært tiltalt, og jeg har hatt
3-4 saker for den antatte leder av Hells Angels i Norge, også i narkotikasaker.
Dette betyr at jeg som jurist aksepterer at det foreligger et grunnlag for å kunne
foreta kontroll av min telefon. Jeg blir smått paranoid, for jeg tror ikke uten
videre at man gjør det, men bare at man har hatt muligheten for det, og ikke minst
har mulighet for det. Det gjør at jeg tenker, når jeg snakker med klienter, kolle-
ger og min egen familie på telefon: sitter det et menneske og kontrollerer min
telefon, og hører alt jeg sier?

Jeg har lest med stor interesse Claes Borgströms referat, og jeg har forsøkt å
tenke litt videre; når man, sannsynligvis med hjemmel i den norske straffepro-
sesslov, har mulighet til å kontrollere min telefon, hva vil neste skritt være? Jeg
tror at jeg på det nordiske juristmøtet i Helsingfors i august 2002 kan holde et
nytt innlegg, om nye mulige tiltak mot meg og mine advokatkolleger. I denne for-
bindelse vil jeg bare vise til hva Claes Borgström har skrevet under punkt 2 i
referatet, om hvilke muligheter den moderne teknikken gir.

Statsåklagare Nils-Eric Schultz, Sverige: Anledningen att jag står här är att
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Riksåklagaren tyckte att jag måste åka till Oslo och bemöta Claes Borgströms
synpunkter - hans kritik och hans ifrågasättanden av de hemliga tvångsmedlen.
Nu har Riksåklagaren åkt hem, och det innebär att jag kan säga att jag faktiskt
håller med väldigt mycket i det referenten och korreferenten tog upp i sina inled-
ningsanföranden.

Jag har handlagt grova narkotikamål och grova rån sedan 1983, och där har vi
ofta haft hemliga tvångsmedel med teleavlyssning och teleövervakning, vi har
haft postbärare som kontrollerat personers post, och totalt kontrollerat en mis-
stänkt så långt vi har kunnat. Claes Borgström sa att han hade kollat någon sta-
tistik och att det bara är 50 % av ärendena som har ett lyckat resultat, och då är
det alltså hälften av fallen där det kanske är oskyldiga personer som vi har klätt
av in på bara kroppen. Jag vill säga att satsar vi stenhårt med de resurser som
finns idag, så är det otroligt effektivt. Vi kan allt om en människa. Vi tar också in
uppgifter om hur han har använt sitt VISA-kort, bensinkort, dörrkort för att ta sig
in i olika portar osv. Det är en total kartläggning. På senare år har jag börjat fun-
dera lite över vad jag ägnar mig åt, och då får jag bara säga att när jag kunnat
använda mig av det här materialet som bevisning i domstol - till exempel när jag
kan ta med mig bandspelaren och spela upp samtalen - menar jag att detta är
medel som är väldigt effektiva. Men som sagt, det är beklagligt om det är ett antal
personer som avlyssnas och som visar sig att vara oskyldiga. Vi skyddar oss all-
tid med att vi kom in för sent, och att det är därför det inte blev lyckat. Vi har all-
tid någon ursäkt för varför vi inte kunde göra ett bra tillslag. De frågor jag har
ställt mig är faktiskt de som tagits upp här. Om man avslutar en teleavlyssning så
underrättar vi ju inte den misstänkte eller den person som är avlyssnad, och det
är en fråga som jag tycker att man bör diskutera. Samma sak om vi gör ett till-
slag. Vi griper en person med ett kilo heroin. Vi har lyssnat på den personens tele-
fon i en månad eller två. Då finns det ingen regel som säger att vi måste under-
rätta försvararen eller skall ange detta i förundersökningsprotokollet. Men om
Claes Borgström frågar mig: har det förekommit avlyssning?, så kommerjag att
svara ja, för jag kan inte ljuga. Och får jag den frågan, kan han begära att få ta
del av hela materialet. Och vill han det - om han säger: min klient hävdar att i
det avlyssnade materialet finns ett samtal som visar att han är oskyldig - får han
bandspelaren och banden och får lyssna igenom hela materialet.

Det som mer kan diskuteras, och redan har diskuterats här, är åklagarrollen
och domarrollen. De hemliga tvångsmedlen har faktiskt ansetts så hemliga i
Sverige att man har inte ens diskuterat det. Man har inte på åklagarkursen haft
någon utbildning i det här och jag tror att domarna heller inte har någon kontakt
med varandra. Jag tror att det är få åklagare som har haft fler hemliga tvångsme-
del än jag, och jag har träffat alla domarna i, ja, i Stockholms län som har hand-
lagt och fattat beslut, och jag vet att de har inte några kontakter med varandra.

Om man är oerfaren som åklagare är det lite så här: Polisen kommer, rikskri-
minalen, och det skall hända någonting på eftermiddagen. Man blir uppringd
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klockan nio och det skall ske något väldigt avgörande i ett jättestort ärende som
man har spanat på i två månader. Då måste man ha ett beslut om avlyssning på
eftermiddagen för annars kommer allting att gå åt skogen. Det blir en stark press
på åklagaren. Är man inte erfaren - det kanske är första gången man har ett
sådant här ärende - så är det väldigt lätt att man skriver sin ansökan och går till
domstolen. Där finns en domare som kanske inte heller är så erfaren. Åklagaren
har med mig polismannen dit. Efter tio minuter är han därifrån med ett beslut.
Mot den bakgrunden förstår jag synpunkterna om att domarrollen inte är så lätt.
Det är inte lätt att stoppa ett sådant här ärende. Ingen vill låta bli att stoppa den
grova brottsligheten.

Jag har använt mig av avlyssning när det gäller narkotikabrott, grova rån, grov
våldtäkt och när det annars kan vara effektivt, till exempel när det är flera per-
soner inblandade, en form av ligaverksamhet. En grov våldtäkt kan det vara om
en tonårstjej berättar om sexuella övergrepp av en grupp av perversa män.

När det gäller de problemen Claes Borgström tagit upp under punkten 5, tror
jag att det första inte är aktuellt längre, i vart fall inte vid Stockholms tingsrätt,
som är Sveriges största domstol. Där är det nu så, att det bara är en domare som
beslutar i de hemliga tvångsmedlen, och den domaren har sedan inte häktnings-
förhandling eller huvudförhandling. Men för ett par år sedan var det ofta så att
det var samma domare jag mötte när jag åkte dit och fick mitt beslut om teleav-
lyssning som jag sedan hade på häktningsförhandling, och sedan också kunde ha
vid huvudförhandling. Jag förstår och jag tycker det är bra att man nu har en
annan ordning, för jag kan förstå att man ifrågasatte lämpligheten av den gamla
ordningen. Domarna har tidigare försvarat sig med att de har glömt det som skett
vid beslutet om avlyssning när de sitter i häktningsförhandling eller huvudför-
handling. Men man är ju människa och det är ju självklart att det kan fastna i
huvudet. Men som sagt, det finns inget problem längre vid Stockholms tingsrätt.

När det gäller överskottsinformation: Om det till exempel är överskottsinfor-
mation som går ut på att en person säger vid något samtal att han skall åka till
Andersson och misshandla honom, så är det klart att vi skickar dit polisen som
försöker förhindra det. Men är det överskottsinformation som inte handlar om
brott, så gör vi faktiskt vad vi kan så att vi inte skall ta upp den kommunikatio-
nen. Vi avlyssnar ibland telefonautomater, restauranger och arbetsplatser, alltså
telefoner som kan användas av flera personer, och då har vi som villkor att innan
jag går till domaren så har jag för det första pratat med polisen, så vi är överens,
och sedan skriver jag att vi kommer bara att lyssna på denna apparat när vi har
konstaterat att den misstänkte är på restaurangen, att han är på väg till telefon-
automaten, eller att han befinner sig på sin arbetsplats. Så det är alltså inte så att
vi får tillstånd och så får det bara rulla på. Samma sak får man givetvis göra med
buggningen. Man måste ha någon utrustning så att man kan stänga av appara-
turen när den misstänkte inte finns i bostaden eller vad man nu har buggat, så att
man inte slentrianmässigt fångar upp allt som sägs i det slutna rummet.



Moderne etterforskningsmetoder og rettssikkerheten 1089

När det gäller problemet med att advokaten kan bli en typ av gisslan, så får det
väl bli någonting för advokatsamfundet att se till att han sköter sin uppgift. Alla
kan få uppgifter som berör helt oskyldiga människor. När jag kommer till doma-
ren och säger att jag vill ha ett beslut om telefonavlyssning i en restaurang, så är
den första frågan domaren ställer hur ofta har den misstänkte besökt restaurang-
en? Hur många andra personer kan tänkas använda telefonen? Så vi försöker allt-
så begränsa avlyssningen, och i framtiden vill vi begränsa buggningen, om vi nu
far tillstånd till det, så att så få oskyldiga människor som möjligt avlyssnas.

Rigsadvokat Henning Fode, Danmark: Emnet for debatten er moderne efter-
forskningsmetoder og retssikkerheden. Når man i den offentlige debat drøfter
spørgsmålet om efterforskningsmetoder set i forhold til retssikkerheden, er det
næsten altid med udgangspunkt i den enkeltes retssikkerhed. Krænker man den
enkelte person, krænker man den sigtedes retssikkerhed, hvis der anvendes, eller
hvis der er mulighed for at anvende et bestemt efterforskningsmiddel, som kan
opfattes som værende krænkende for den pågældendes integritet. Det er efter min
opfattelse for snævert at vurdere situationen sådan. Spørgsmålet om retssikker-
hed skal ses i et bredere perspektiv. Spørgsmålet om retssikkerhed skal også ses
i forhold til samfundets interesser. Man kan sige det på den måde, at den almin-
delige befolkning også har et krav på retssikkerhed, og det er en pligt for staten
at beskytte den enkelte borger og en pligt for staten at bekæmpe kriminaliteten.

Situationen er vel sådan, at den enkelte borger i et moderne samfund må tåle
at være genstand for politiets interesse. Det kan være, at den pågældende ved sine
egne handlinger har påkaldt sig politiets interesse. Han har opført sig på en måde,
som er mistankepådragende, og dermed selv været anledning til, at politiet kig-
ger ham lidt nærmere i kortene. Men situationen kan også sagtens være den, at
den pågældende uden egen skyld får politiets øje på sig. Interessen kan samle sig
om en bestemt person, fordi han omgås nogle bestemte personer, som politiet
interesserer sig for, men også fordi politiet måske forveksler ham med en anden
person, som egentlig var den interessante. Der er det min opfattelse, at den enkel-
te borger i et moderne samfund bliver nødt til at tåle, at politiet interesserer sig
for ham. Man skal naturligvis ikke tåle ethvert indgreb fra politiets side. Der må
findes en rimelig balance mellem på den ene side hensynet til den enkeltes ret-
tigheder og på den anden side statens pligter over for samfundet og de øvrige bor-
gere.

Jeg kan belyse det med et eksempel. Jeg tror, vi i Danmark er de første blandt
de nordiske lande, som introducerer disse moderne efterforskningsmetoder. Det
sidste skud på stammen, som vi har fået i Danmark, er den hemmelige ransag-
ning. Noget forfærdeligt kan jeg næsten forestille mig, det vil blive bedømt som.
Men hemmelig ransagning er der skabt mulighed for i Danmark ved en ændring
af retsplejeloven, og det har nu været gældende i to år. Der er for det første lagt
nogle ganske skrappe begrænsninger ind med hensyn til, i hvilke sager man kan
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anvende hemmelig ransagning. Det drejer sig om grov narkotikakriminalitet, det
drejer sig om drabssager, og det drejer sig om forbrydelser mod statens sikker-
hed. Der er i loven lagt meget skrappe betingelser ind for at hemmelig ransag-
ning kan gennemføres. For det første skal de almindelige mistankekrav selvføl-
gelig være opfyldt, men derudover er det også en forudsætning i retsplejeloven,
at det skal være af afgørende betydning for efterforskningen, at ransagningen kan
foretages hemmeligt. Så er der lagt nogle processuelle forudsætninger ind også.
For det første at det er en domstol, der skal træffe afgørelsen om ransagningen,
og der skal beskikkes en advokat for den person, som indgrebet berører.
Endvidere er det også sådan, at den pågældende skal have underretning om ind-
grebet, så snart det kan ske uden skade for efterforskningen.

Det er klart, at gennemførelsen af bestemmelsen om hemmelig ransagning
heller ikke var noget, som gik problemløst igennem i den danske proces. Den
betænkning, som lå til grund for gennemførelsen af bestemmelsen, blev afleve-
ret i 1989, og bestemmelsen kom som sagt først otte år efter. Så i otte år havde
man en ganske intens retspolitisk debat, om dette her var et indgreb af en sådan
intensitet, at det overhovedet skulle kunne accepteres. Det er klart, at man kan
nærme sig et punkt, hvor man kan sige, at her er indgrebet over for den enkelte
af så voldsom karakter, at det ikke kan retfærdiggøres, heller ikke af hensyn til
samfundets interesser. De indvendinger, man kom med i forbindelse med debat-
ten, var for det første, at der kunne være en risiko for, at politiet kunne beskyldes
for at have plantet bevismaterialet, at man med andre ord havde det med sig, som
man gerne skulle finde. Om det kan man sige, at den indvending er baseret på en
mistillid til politiet, som jeg mener ikke er berettiget i et samfund, som vi har i
de nordiske lande. Jeg ville være meget mere utryg ved at have sådanne bestem-
melser i en række andre lande, men i et samfund med den høje standard, man har
i politi, anklagemyndighed og domstole i de nordiske lande, er det ikke nogen
reel indvending. Der er tale om holdninger, ikke om kritik som baserer sig på rea-
liteter.

Der var også en anden indvending, der blev ført frem, nemlig at politiet kunne
føle sig fristet til at «puste sigtelsen op». Sigte en person for ting, som var alvor-
ligere end det, man reelt mistænkte ham for, og derfor få adgang til at gennem-
føre en sådan hemmelig ransagning. Også på det punkt er jeg overbevist om, at
kritikken skyder over målet. Vi har ikke en tradition i dansk politi - man har det
heller ikke i de øvrige nordiske lande - for, at politiet misbruger de beføjelser,
man har. Man har et tilstrækkeligt sikkert og kontrolleret system, så den slags
ting gør man ikke. Jeg kan ikke afvise, at det kunne ske i enkeltstående tilfælde,
men hvis det er således, at man skal afvise en ordning som denne her, så skal den
basere sig på generel mistillid til politiet, og det mener jeg ikke, at der er noget
belæg for.

Et tredie argument, som blev anført imod gennemførelse af hemmelig ransag-
ning, var hensynet til den sigtede. Det bliver umuligt for ham at forsvare sig imod
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anklagen. Det er ikke rigtigt. Den sigtede far selvfølgelig alle muligheder for at
forsvare sig, men først på et senere tidspunkt. Det er klart, at man lige så vel som
i forbindelse med telefonaflytning ikke kan lade den sigtede fa adgang til oplys-
ninger på det tidspunkt, efterforskningen foregår. Derfor forstår jeg egentlig hel-
ler ikke, hvorfor man, som i Claes Borgströms indlæg, taler om hemmelig tele-
fonaflytning. Jeg synes, uhemmelig telefonaflytning er en ulogisk ting. En tele-
fonaflytning må i sagens natur være hemmelig. Det samme som hemmelig ran-
sagning.

Det sidste argument, som også blev fremført, var, at et indgreb af denne karak-
ter skulle være i strid med Den europæiske menneskerettighedskonvention. Det
mener jeg også, at man i forbindelse med debatten i Danmark, gendrev ganske
effektivt. Der er muligheder for at gennemføre indgreb af denne karakter, uden
at man kommer i konflikt med de forpligtelser, vi har i henhold til
Menneskerettighedskonventionen. Men det klart, at der skal opstilles en række
kriterier, som skal indeholde en fornuftig balance mellem hensynet til den enkel-
te person og hensynet til samfundets interesser.

Der er tale om et indgreb, som er meget intenst. Der er tale om et indgreb, som
man skal overveje meget grundigt, om man overhovedet skal skabe hjemmel for
det. Men sådan som kriminalitetssituationen er - og den er ikke i dag, som den
var for 45 år siden - må man selvfølgelig vurdere indgrebet i forhold til det
behov, samfundet har for at beskytte sig. Der mener jeg, at man med de danske
regler om hemmelig ransagning som eksempel har fundet en meget fornuftig
afvejning af de to modstående hensyn; hensynet til den enkelte, der udsættes for
indgrebet og hensynet til samfundets interesser. Jeg synes, man skal være meget
påpasselig med ikke at glemme hensynet til den almene befolkning og pligten,
som også staten har til at beskytte den almindelige befolkning mod kriminalite-
ten.

Advokat Regine Ramm Bjerke, Norge: Jeg tror jeg vil nøye meg med å knytte
noen kommentarer til det siste innlegget fra den danske riksadvokaten. Han sa at
rettssikkerhetsspørsmålet må ses i forhold til samfunnsinteressene, og at den al-
minnelige befolkning også har krav på rettssikkerhet. Det er klart at det å beskyt-
te samfunnet mot kriminalitet er et særdeles tungtveiende hensyn. Men jeg synes
at man blander begrepene litt når man omtaler det som rettssikkerhet for den al-
minnelige befolkning. Det den alminnelige befolkning har krav på er at myndig-
hetene gjør sitt beste for å hindre fremtidig utøvelse av kriminalitet. Jeg har i
denne forbindelse lyst til å sitere fra en artikkel av den norske menneskerettig-
hetsjuristen Hanne Sofie Greve, som i boken «Frihet fra lenker og arbeid for
menneskers rettigheter» har skrevet noe om de vanskelige avveiningene vi må
foreta i disse sakene:
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«Gang på gang har det vist seg at en for stor oppbygging av kontrollerende instan-
ser plutselig vil kunne bli til alt annet enn glede for samfunnet selv. Fascister, nazis-
ter og ekstreme kommunister har bl.a. hatt det til felles at de har påberopt seg mas-
senes behov for lov og orden i en slik grad at statlig terror er blitt innført til å
bekjempe annen kriminalitet. Også strafferetten inneholder et utall av etiske verdi-
valg og langt fra bare eller hovedsakelig spørsmål om hvilke virkemidler som vil
kunne tenkes å være effektive. I relasjon til internasjonal kriminalitet, som i forhold
til ordinære lovbrudd, har samfunnet trolig mest å hente ved forebyggende arbeid -
ikke minst i vid forstand trygge og stabile samfunnsforhold for alle.»

Advokat Claes Borgström, Sverige: Jag vill anknyta något till det sista, alltså frå-
gan om rättssäkerheten - det är kanske en begreppsdiskussion. Jag har använt
begreppet rättstrygghet för medborgarna, om kravet på att samhället skyddar
medborgarna mot brottslighet. Rättssäkerhet är ett begrepp som tar sikte på dom
som är misstänkta för brott, enligt den definition som i varje fall jag håller mig
till. Kollisionen är många gånger uppenbar mellan rättstrygghetskravet och rätts-
säkerhetskravet, men det är utifrån den aspekten som man skall föra diskussio-
nen. Det är också så - vilket alla jurister väl är ense om - att rättssäkerheten är
ett omistligt värde i ett demokratiskt samhälle. Det kan definieras på många olika
sätt, men det innebär i varje fall förutsägbarhet, rätt till försvar, kunskap om det
som riktas emot en osv. Och när man tummar på rättssäkerheten har man alltså
sänkt nivån på samhällets skydd för det värdet.

Jag vill också säga att när jag talar om den oro man känner i förhållande till
okonventionella efterforskningsmetoder, som jag tycker är ett bättre begrepp än
moderna, tror jag många som är verksamma inom brottsbekämpande organen
känner sig personligen träffade. Den känslan väcks i alla fall ibland. Vad det
handlar om är naturligtvis att om det enbart är de goda poliserna och de goda
åklagarna som är i farten under gynnsamma samhällsförhållanden, ja, då behövs
det inte så mycket garantier. Då löser sig ju saken av sig självt, det viktiga är att
skapa regelsystem som står pall i andra situationer, när människor tillämpar
reglerna med något andra avsikter än vad de goda samhällsföreträdarna gör eller
där samhällsförhållandena förändras på ett sätt så att det finns utrymme för helt
andra inriktningar. Jag tycker det är viktigt att slå fast att det är under de förhål-
landen som gäller nu, i den relativt goda demokratiska situationen, man måste se
till att inte tillskapa ett regelsystem som i ett senare skede kan missbrukas.

Efter dessa allvarsord vill jag bara lägga till en sak: Det var någon som nämn-
de pejling, som kan gå till på det sättet att man fäster någon sändare till exempel
på rocken till en person för att sedan kunna följa efter. När Ture Sventon var i
London var det en mycket kraftig dimma vid ett tillfälle och då fäste han i stäl-
let ett litet tunt snöre på rocken till den han skulle följa efter, och det gick också
bra.


