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Brottsbekämpning och grundrättigheterna

Av professor Mikael Hidén, Finland

Det uppstår ofta en spänning mellan brottsbekämpningens omedelbara syften och det
konkreta skyddet av individens, var och ens, grundlagsstadgade rättigheter. Även om
spänningen i praktiken ofta leder till mycket konkreta frågeställningar kan den inte
behandlas enbart pragmatiskt på case by case basis, utan kräver också principiella
ställningstaganden. Den här spänningen kan inte åtgärdas i den meningen att det skulle
vara möjligt att nå en situation eller utvecklingsnivå där brottsbekämpningens legitima
intressen och individens grundrättighetsskyddade intressen kunde friktionsfritt har-
moniseras i alla konkreta fall. Spänningen kan ”åtgärdas” bara i den relativa menin-
gen, att man öppet och kritiskt diskuterar, vilka aspekter och utgångspunkter som är
relevanta och legitima och vilka inte är det, i situationer där grundrättighetsintressen
och brottsbekämpningsintressen samtidigt står konkret på spel, och genom en sådan
diskussion når en balancerad lösning till den aktuella problematiken och bevarar en
godtagbar grund för framtida utvecklingen i likadana eller besläktade situationer.

Den diskussion som här behövs har oundvikligen en avvägningskaraktär: man
måste avväga olika legitima intressen med varandra och också mot varandra. Den här
avvägningen behandlas i referatet. Här skall man ta fram bara en principiellt viktig
punkt: konkreta situationer kan te sig ”onormala”, men det finns alltid skäl och alltid
möjlighet för avvägning med normala kriterier och normala utgångspunkter.

Mikael Hidén, född 1939, juris doktor 1970 (doktorsavhandling om Justitieombuds-
mannaämbetet), Master of Comparative law, University of Chicago 1966 är professor i
statsförfattningsrätt vid Helsingfors Universitet sedan 1976. Han fungerade som fakul-
tetens dekanus 1984–1998. Inom sitt ämne är han särskilt intresserad av grundrättighe-
terna och författningsrättsligt relevanta kontrollfunktioner.

Det finns inte någon existensduglig livsyttring i världen som inte skulle
ha rätt att försvara sig. Detsamma måste gälla också för demokratin.
– – –
Denna uppfattning om demokratins rätt och skyldighet till självförsvar
ger demokratin ett även för den själv farligt vapen, ett vapen som lätt
kan förleda människor till missbruk och orättvisor.
Urho Kekkonen i pamfletten ”Demokratins självförsvar”, utgiven 1934.

Given the danger to the safety of the United States and the nature of
international terrorism, and to the extent provided by and under this
order, I find consistent with section 836 of title 10, United States Code,
that it is not practicable to apply in military commissions under this
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order the principles of law and the rules of evidence generally recogni-
zed in the trial of criminal cases in the United States district courts.
Section 1, subsection (f) in Military Order ”Detention, Treatment, and
Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism”, issued by
president George W. Bush on November 13, 2001.

Av citaten kan lätt konstateras att de hänför sig till situationer som väsentligt
avviker från den gällande alldagliga brottspreventionssituationen i de nordiska
länderna. Urho Kekkonens pamflett var riktad mot den tidens odemokratiska
rörelser som med utnyttjande av de av demokratin tryggade friheterna strävade
efter att åsidosätta folkväldet. I president Bushs militärorder är det däremot
frågan om att på anställda inom militären överföra de utredningar och rättegångar
som omfattar personer som misstänks för internationell terrorism mot Förenta
Staterna. Ärendena behandlas då i särskilda organ och inom ramen för särskilda
procedurregler. Bakom ställningstagandena och de situationer som har föranlett
dem kan dock skönjas samma allmänna frågeställningar som ofta aktualiseras vid
regleringen av brottsutredningsbefogenheter.

I samband med brottsutredningsbefogenheterna kan man på en mycket allmän
nivå tala om en sammanjämkning eller avvägning av individens intressen och
samhällets intressen, dvs. sådana som hör till det politiska och rättsliga systemet i
samhället. Det är lätt att inse att man vid intresseavvägningen under olika tider
och i olika situationer har betonat olika aspekter och att denna balansgång har
uppfattats och beskrivits på olika sätt. Detta slags avvägningsrelaterade tankegån-
gar kan ses i gamla skälighets-, proportionalitets- eller rättvisebaserade utsagor
och förhållningsregler. Som exempel kan nämnas ordspråket ”man skjuter inte en
äppeltjuv”, maximen audiatur et altera pars eller omnämnandet i Olaus Petris
Domarregler att avundsman icke bör vittna.

Samhällets fortbestånd och utveckling har alltid förutsatt en viss grad av
inre ordning, och i och med detta oundvikligen också någon form av möjlighet
att bruka våld. Vidare har individens rättigheter kunnat få verklig genom-
slagskraft endast under organiserade, skäligen förutsebara förhållanden. Denna
omständighet har givetvis sedan urminnes tider varit bekant för dem som varit
intresserade av statliga frågor – redan Cicero konstaterar: legum omnes servi
sumus, ut liberi esse possumus, endast under lagen kan vi vara fria. Utan
alltför stora överdrifter torde man dock kunna säga att det inte var förrän
tanken om individens (oförytterliga) mänskliga eller grundläggande fri- och
rättigheter1 etablerades som de individuella konkreta rättigheterna blev en juridisk

1 I det följande talar jag för smidighetens skull vanligen bara om grundläggande fri- och rättigheter
eller grundrättigheter. Samma allmänna synpunkter är i regel tillämpliga både på de grundläggande
fri- och rättigheterna skyddade i de nationella grundlagarna och på de mänskliga rättigheterna
skyddade i de internationella fördragen.
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faktor att räkna med också vid den samhälleliga maktutövningen. Utöver effek-
tivitetsynpunkter har de olika möjligheterna till samhällelig tvångsmedelsanvänd-
ning därför börjat bedömas utifrån inte bara allmänna skälighets- eller rättvise-
aspekter, utan också utifrån skyddet av individens konkreta rättigheter. Först efter
att detta utvecklingsstadium har nåtts kan allt tal om sammanjämkning av samhäl-
leliga och individuella intressen, avvägningen mellan dem, konkret påverka också
de juridiska diskussionerna. I den kultur som är uppbyggd kring mänskliga eller
grundläggande fri- och rättigheter har man tidvis använt sig av t.o.m. skarpare
karaktäriseringar och då talat om t.ex. motsatsförhållandet individuella rättigheter
vs samhälleliga rättigheter. Sådana karaktäriseringar kan å andra sidan vara rent
av vilseledande, om de kopplas samman med föreställningar om motsättningar av
rättegångstyp. Versus-beskrivningen i fråga kan i varje fall lätt ha den konsekven-
sen att man förbiser den komplexitet som är betecknande för de rättsregler som i
utvecklade demokratier har relevans för individens ställning.

Vikter i vågskålen

Det finns onekligen också i dagens mångfasetterade värld människor som är t.ex.
av den uppfattningen att den som misstänks eller har dömts för (grova) brott inte
behöver några rättigheter utan får skylla sig själv, eller att frågan om exempelvis
extra polisiära befogenheter gäller endast lagöverträdare och att hederliga med-
borgare inte har något att frukta. Vid en mer ansvarsfull och eftertänksam gransk-
ning utgås emellertid ifrån att de grundläggande fri- och rättigheterna skall
skydda alla och envar, och att det i själva verket är just i fråga om de icke-gynnade
och svaga i samhället, och alls inte de starka och gynnade, som grundrättighets-
skyddet drivs till sin spets. T.ex. våldsbenägna personer som på starka grunder
misstänks för livsbrott kan in casu bli föremål för t.o.m. mycket långtgående
maktmedel när de anhålls. Detta baserar sig likväl inte på att en sådan person i en
sådan situation inte vore i subjektställning med hänsyn till de grundläggande fri-
och rättigheterna i allmänhet eller exempelvis rätten till personlig integritet, utan
detta har sin grund i att det i vissa särskilda situationer kan finnas exceptionellt
vägande, och även med tanke på grundrättighetssystemet godtagbara skäl att
t.o.m. betydligt kringskära eller kränka skyddet av någon (viss) grundläggande
fri- och rättighet. Samtliga myndighetsbefogenheter att i brottspreventionens
namn inkräkta på de individuella rättigheter som faller under grundrättighets-
normerna har följaktligen alltid karaktären av grundrättighetsfrågor. Därför krävs
att lagstiftaren och lagtillämparen här iakttar samma noggrannhet och avhållsam-
het som i samband med grundrättighetsrelaterade frågor i allmänhet.

Detta är väl ganska klart. Det är lika klart att brottspreventionen i praktiken
ofta förutsätter sådana befogenheter som gör intrång i det normenliga skyddet av
grundrättigheterna. Trots att dessa grundläggande utgångspunkter eller yttre dis-
kussionsramar – att ingen någonsin står utanför skyddet av de grundläggande fri-
och rättigheterna/att det är absolut nödvändigt att i brottsförebyggande syfte
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kunna göra inskränkningar i de grundläggande fri- och rättigheterna – är obestrid-
liga, är det kanske ändå skäl att nämna detta här. De stora och svåra frågor som
aktualiseras i praktiken gäller emellertid inte dessa postulat, utan faller inom
ramen för dem och är alltid frågor av avvägningstyp (balanserings- eller gräns-
dragningsfrågor): hurdana och hur tungt vägande brottspreventiva intressen berät-
tigar till vilka eller hur radikala rättighetsbegränsningar, och vilka är då de
grundläggande fri- och rättigheter som kan kringskäras? I det följande strävar jag
efter att kort undersöka vilka slags vikter man kunde tänkas lägga i vågskålen för
att rubba jämviktsläget antingen till förmån för myndighetsfullmakter eller för att
bibehålla skyddet av de grundläggande fri- och rättigheterna. Först är det dock
skäl att ytterligare säga något om karaktären av avvägningen eller, om så önskas,
vikternas tyngd.

Inget brottspreventivt syfte ger rätt att helt åsidosätta samtliga grundläggande
fri- och rättigheter. Det finns med andra ord ingen sådan ”kungsvikt” som alltid
och automatiskt skulle väga tyngre än de vikter som läggs i vågskålen för en
grundläggande fri- och rättighet. Trots att de grundläggande fri- och rättigheterna
hör till samma system utgör de inte en odifferentierad helhet som kunde avklaras
med en enda vägning; i konkreta situationer måste envar grundläggande fri- och
rättighet vägas separat. Vad gäller tillämpningen av de grundläggande fri- och
rättigheterna bildar brottsbekämpningssituationerna å andra sidan inte något
särskilt, isolerat område, utan de synpunkter som i allmänhet anförs på de grund-
läggande fri- och rättigheterna gäller också för dem – vågen är således densamma
och viktlådorna likaså. Under normala förhållanden är det vid vägningen vanligen
frågan om finjusteringar, snarare på apoteksvåg än på lanthandelns decimalvåg.
– Om vi fortfarande håller oss till bildliga framställningar kan vi säga att
vågskålen för skyddet av de grundläggande fri- och rättigheterna aldrig är så tom
att det inte för myndighetsbefogenheterna skulle krävas vikter i vågskålen.

Synpunkter som betonar betydelsen av skyddet av grundläggande fri- och
rättigheter. Vid bedömningen av brottsbekämpningsrelaterade myndighetsbe-
fogenheter kan i princip vilken som helst grundläggande fri- och rättighet ha
relevans. I praktiken är det i regel bara vissa av grundrättigheterna som då
befinner sig i ”eldlinjen”. Också om det inte är typiskt för grundrättighetssyste-
men att en del av de grundläggande fri- och rättigheterna har företräde framför
andra, kan vissa fri- och rättigheter i praktiken anses vara absoluta (mer absoluta
än andra). Dylika fri- och rättigheter är närmast de som avses i artikel 15 i
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna – som handlar om avvikelser från konventionsförpliktelse vid
nödläge – dvs. rätten till livet, förbudet mot tortyr och omänsklig behandling,
förbudet mot slaveri och tvångsarbete samt förbudet mot retroaktiv strafflagstift-
ning. Dessa rättigheters okränkbarhet torde knappast äventyras i de nordiska
rättsordningarna.

I samband med brottsutredningar kan lätt uppstå ett tryck att inskränka åtmins-
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tone den personliga friheten och integriteten, rörelsefriheten och rätten att lämna
landet, skyddet för privatlivet, hemfriden och förtroliga meddelanden samt de
rättsskyddsrelaterade rättigheterna. Trycket kan vidare rikta sig mot jämlikhetss-
kyddet, vilket i systemet av grundläggande fri- och rättigheter bildar ett slags
fundament som allting vilar på och som givetvis omfattar också individens
ställning i förhållande till brottsutredningen. Vilket konkret skydd (bl.a.) dessa
enskilda grundläggande fri- och rättigheter ger i förhållande till någon brotts-
utredningsrelaterad (planerad) befogenhet bedöms utgående från den aktuella
konstellationen med beaktande av alla bidragande faktorer. Med hänsyn till att
skyddet av de grundläggande fri- och rättigheterna skall vara reellt är det viktigt –
vilket redan nämndes – att bedömningen alltid sker i enlighet med de principer
och läror som allmänt följs inom ramen för grundrättighetssystemet och i sam-
band med respektive grundläggande fri- och rättighet.

Att skyddet av de grundläggande fri- och rättigheterna strikt beaktas också vid
bekämpningen och utredningen av brott handlar inte ”bara” om att konkreta
normer skall tolkas och iakttas konsekvent. Bakom tolkningarna och övervaknin-
gen av grundrättighetsnormerna ligger de värdeomdömen som är centrala i sam-
hället, ”de yttersta frågorna”. Värdeomdömena kan beskrivas på varierande sätt,
men ofta beskrivs de olika komponenterna med ord som rättsstat, personlig frihet,
jämlikhet och folkvälde. Man kommer inte nödvändigtvis att i första hand tänka
på detta slags högstämda aspekter t.ex. när man bedömer frågan om myndighet-
såtgärder för att ställa en person som har begått ett vidrigt brott till ansvar. Vid all
brottsbekämpning och brottsutredning är det emellertid samtidigt frågan om att
bevara också dessa värden, att försvara de rättsstatliga hörnstenarna från att vittra
sönder.

Synpunkter som betonar nödvändigheten av myndighetsbefogenheter. Att
samhället måste kunna förhindra eller åtminstone försvåra gärningar som är
förbjudna och straffbara enligt den egna rättsordningen, och på motsvarande sätt
kunna vidta åtgärder för att utreda brott och lagföra de skyldiga, skall anses som
en given utgångspunkt. Det måste kunna förutsättas att befogenheterna är
funktionella och effektiva i praktiken och att de följaktligen vid behov ger också
möjligheter att begränsa individuella fri- och rättigheter och att använda tvång.
När frågan om befogenheternas godtagbarhet dryftas är det väsentliga natur-
ligtvis inte tanken om garanterad normeffektivitet, en tanke som till naturen är
teknisk och betonar bestämmelsernas konkreta sida. Förbuden i lagen och de
(straff)sanktioner som anknyter till dem är medel med vilka man – också när det
egentliga skyddsobjektet är ett enskilt intresse –strävar efter att befrämja även
allmänna intressen i samhället. Ur olika perspektiv kan intressena i fråga beskri-
vas t.ex. med sådana uttryck som samhällsfred, allmän ordning och säkerhet,
allmänhetens fortsatta förtroende för samhällsinstitutionerna, tryggande av indi-
vidernas verksamhets- och medverkansbetingelser. Det är i sista hand frågan om
att säkerställa de element som utgör grundvalen för ett lagenligt samhälle – ett
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samhälle som också upplevs som sådant; utan dessa element kan man inte tala om
något demokratiskt statligt system.

Det anförda innehåller också en paradox, som har uppmärksammats också i
den diskussion om åtgärder för bekämpning av terrorismen som har förts på
senare tid. Vid bekämpningen och utredningen av brott kringskärs många sådana
för individen viktiga fri- och rättigheter som lagstiftaren – utöver andra intressen
– har gått in för att skydda genom kriminaliseringsbestämmelserna i fråga. Ett
samhälle uppbyggt kring medborgarfriheter godkänner med andra ord att dessa
rättigheter begränsas i syfte att trygga dessa rättigheter. Trots att paradoxen kan
skönjas, låter sig några konkreta slutsatser egentligen inte dras av detta. Att t.ex.
polisiära befogenheter motiveras med skyddet av individens fri- och rättigheter
blir inte därför ovidkommande. Allmänt taget är det visserligen befogat att förut-
sätta att läkemedlet inte blir skadligare än själva sjukdomen, att t.ex. kampen mot
terrorismen inte får leda till att omfattande begränsningar av individuella rättighe-
ter godkänns, att utvecklingen går mot en polisstat, vilket terroristerna just kan
påstås ha försökt uppnå med sin strategi.

Hur går vägningen till?

Tidigare har beskrivits de riktlinjer som följs vid motiveringen av beslut, dvs.
vikterna. Här är det frågan om att söka jämviktsläget mellan å ena sidan de
berättigade (effektivitets)krav som ställs på bekämpningen och utredningen av
brott, å andra sidan de krav som följer av skyddet av sådana individuella fri- och
rättigheter som blir föremål för myndighetsbefogenheterna. Vidare är det skäl att
anföra några synpunkter också på vikternas olika tyngd, hur vågen skall avläsas.

Det finns inte någon allmängiltig formel eller anvisning för hur avvägningen
skall gå till. Det enda som finns är ett antal principer eller synpunkter, vilkas
konkreta relevans kan variera från fall till fall. En sådan princip eller synpunkt
utgör proportionaliteten. Myndigheten måste ha rätt att vidta sådana åtgärder som
med hänsyn till verksamhetens syftemål är effektiva, men den kompetensenliga
möjligheten att inkräkta på någons grundläggande fri- och rättigheter skall till
omfattningen stå i ett förnuftigt förhållande till den nytta som då följer av
bekämpningen eller utredningen av brotten. Till proportionalitetskravet hör vissa
närstående eller angränsande omständigheter eller synpunkter, av vilka nödvän-
digheten är en. När en grundläggande fri- och rättighet kringskärs är det således
inte tillåtet att gå längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det godtagbara
syftet med myndighetsverksamheten i fråga. Nödvändigheten innebär ytterligare
att om syftet kan nås med ett med hänsyn till skyddet av de grundläggande fri- och
rättigheterna lindrigare medel, skall detta användas. Som en viktig proportionali-
tetsbaserad gränsdragning kan vidare anföras den redan nämnda tanken att vissa
av de grundläggande fri- och rättigheterna, t.ex. förbudet mot omänsklig behand-
ling och förbudet mot retroaktiv strafflagstiftning, är så absoluta att det inte finns
något behov som berättigar till avvikelser från dem. Besläktat med denna tanke-
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gång är kravet att de grundläggande fri- och rättigheterna har sitt eget kärnområde
som bör fredas för allt vad ingripanden heter.

Såsom de nämnda ”kriterierna” – proportionalitet och nödvändighet – lätt
visar, är det frågan om en avvägning som i mycket bygger på värderingar.
Värderingsbaserad är inte bara den omständigheten om något visst utrednings-
intresse står i ett riktigt förhållande till den skada som någon viss grundläggande
fri- och rättighet åsamkas, utan i hög grad också den omständigheten vad som ses
som nödvändigt. På värderingar bygger också det vad som anses vara tillräckligt
effektivt med tanke på syftemålen och i vilken utsträckning t.ex. de resurser eller
den tid som myndighetsåtgärderna kräver kan utgöra godtagbara delfaktorer vid
bedömningen av frågan om någon myndighetsåtgärd är nödvändig eller med
hänsyn till effektivitetskravet motiverad.

Värderingarna i fråga aktualiseras alltid när myndighetsbefogenheter skall
jämkas samman med grundrättighetsskyddet. Två av de grundläggande fri- och
rättigheterna står emellertid i en principiell särställning. Den ena av dem är
jämlikheten. Myndighetsbefogenheterna vid bekämpning och utredning av brott
skall alltid användas så att de utsatta människorna behandlas jämlikt, med andra
ord så att irrelevanta (diskriminerande) personrelaterade grunder inte inverkar på
åtgärdernas beskaffenhet. Huruvida det nationella skyddet av de grundläggande
fri- och rättigheterna utan åtskillnad utsträcks till medborgare och icke-med-
borgare är beroende av grundrättighetssystemet i ettvart land. Människorättssys-
temen är emellertid uppbyggda kring tanken att individen skall åtnjuta skydd
oberoende av sin medborgerliga ställning. Det kan också konstateras att de
rättigheter som vanligen befinner sig i ”eldlinjen” vid brottsbekämpning och
brottsutredning inte är t.ex. fri- och rättigheter av politisk natur, där nationalitets-
faktorn kunde tänkas spela en legitim roll, utan just sådana fri- och rättigheter
som hänför sig till människans privatsfär såsom personlig frihet och integritet
samt skydd för privatlivet och hemfriden. Mot denna bakgrund är det värt att
notera att president Bushs militärorder endast gäller behandlingen av andra än
medborgare i Förenta Staterna.

Den andra grundläggande fri- och rättigheten eller gruppen av grundläggande
fri- och rättigheter med särställningsstatus är de rättsskyddsrelaterade (processu-
ella) fri- och rättigheterna. Också i sådana situationer där det t.ex. i samband med
brottsutredningen är möjligt att kringskära ”materiella” grundläggande fri- och
rättigheter såsom den personliga friheten, skall de centrala rättsskyddsgarantier
som hänför sig till själva förfarandet tryggas. Kravet kan beskrivas också ur en
något annan synvinkel: de utredningstekniska behov som kan utgöra rättsgrund
för exempelvis rannsakningsfängelse, tagande av blodprov eller telefonavlyssning
fordrar i allmänhet inte – och därför kan inte heller legitimera – att de centrala
processuella rättsskyddsrättigheterna åsidosätts. Vad dessa rättsskyddsrelaterade
grundläggande fri- och rättigheter kan anses omfatta – förutom en människovär-
dig behandling – kan när det gäller detaljerna variera i olika rättsordningar. Såvitt
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jag kan se borde de inbegripa åtminstone rätten att bli hörd, rätten att använda sitt
eget modersmål eller i vart fall det språk som personen kan, respekten för
oskyldighetspresumtionen, den rätt som följer av förbudet mot self-incrimination,
rätten att kommunicera med ett biträde och anhöriga (med reservation för tvin-
gande utredningstekniska motargument) samt en reell möjlighet att använda de
rättsordningsenliga rättsskyddsmedel som existerar i den aktuella typen av
situation.

Med avseende på förhållandet mellan myndighetsbefogenheterna vid bekämp-
ning eller utredning av brott och de grundläggande fri- och rättigheterna bör
ytterligare en principiellt viktig distinktion göras. Denna framgår inte nödvän-
digtvis av bestämmelserna om de grundläggande fri- och rättigheterna. Kan
myndighetsåtgärderna riktas endast mot personer som det är skäl att misstänka för
brott eller kan de eventuellt riktas också mot andra? Skillnaden är tydlig, om man
betänker t.ex. vem som kan häktas vid en brottsundersökning. Skillnaden framträ-
der nog också i samband med andra befogenhetsarrangemang, och jag anser att
man helt konsekvent skall utgå ifrån att de grundläggande fri- och rättigheter som
gäller personer som inte misstänks för brott får begränsas i väsentligt mindre
utsträckning än vad som är fallet i fråga om personer som misstänks för brott.

Det är inte möjligt att automatiskt underbygga denna principiella tudelning
redan därför att de befogenheter som riktar sig mot brottsmisstänkta inte i utred-
ningsfasen utan vidare kan motiveras med skyldighetspresumtionen; å andra
sidan bestäms inte heller myndigheternas intresse av och möjligheter till informa-
tion nödvändigtvis av indelningen misstänkt/icke-misstänkt. Trots att skyl-
dighetspresumtionen inte automatiskt utgör en tillräcklig grund för att rikta åtgär-
der mot misstänkta, talar beaktansvärda praktiska hänsyn för att interimistiska
begränsningar (dvs. sådana som hänför sig till den tid som föregår domstolens
slutliga avgörande) av de grundläggande fri- och rättigheterna skall vara möjliga i
fråga om personer som på sannolika skäl misstänks för brott. De praktiska skälen
har samband med strävandena att slutföra brottsutredningar och trygga möjlighe-
ten att driva rättegångar. Vidare kan det finnas grundad anledning att in casu
bereda sig på att den misstänkte t.ex. flyr, undanröjer bevis eller fortsätter sin
brottsliga verksamhet. Att den berättigande grunden är konkret betingad innebär
också att den godtagbara omfattning i vilken den misstänktes fri- och rättigheter
kan begränsas alltid bestäms utifrån de konkreta dragen i situationen.

Med hänsyn till de konkreta grunderna står andra än de som misstänks för brott
(medverkan) i allmänhet i en annan ställning än de senare. I praktiken kan det
naturligtvis uppstå t.ex. sådana situationer där en nära anhörig till den som
misstänks för brott på goda grunder misstänks för kollusion. Trots detta har det
enligt mitt förmenande varit och är det också i fortsättningen skäl att förhålla sig
mycket restriktiv eller direkt avvisande till att myndigheterna berättigas att vid
bekämpning eller utredning av brott kringskära utomståendes, dvs. andras än
brottsmisstänktas, grundläggande fri- och rättigheter. Redan den gamla och ädla
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principen om personligt ansvar, som Runeberg så poetiskt uttrycker i dikten
Landshövdingen i verket ”Fänrik Ståls sägner”, förutsätter ett negativt förhåll-
ningssätt. I dikten reciterar landshövdingen Svea rikes lag (för en rysk general i
samband med kriget år 1809):

”I den sen sekler ren det stadgat stått:
att, bryter en, all skuld är endast hans,
att mannen böter ej för hustruns brott,
ej hustrun för sin mans.”

På torr juristprosa kunde saken beskrivas även så att de grundläggande fri- och
rättigheterna är individens rättigheter, varför individens grundrättighetsskydd inte
skall få naggas i kanten av något som någon annan, eventuellt t.o.m. en närstående
person, har gjort eller misstänks ha gjort sig skyldig till.

Också vissa pragmatiska element kräver en negativ eller mycket restriktiv
inställning till att de brottsutredningsrelaterade grundrättighetsbegränsande befo-
genheterna utsträcks till personer utanför de misstänktas krets. ”Åtgärder som får
riktas mot den som misstänks för brott” utgör en kategori, om vilken det finns
förhållandevis många fasta regler och på motsvarande sätt riklig praxis, oberoen-
de av om det gäller t.ex. förutsättningarna för att klassificeras som misstänkt,
betydelsen av hur grovt det aktuella brottet är eller den bevisning som krävs för att
de häktningsberättigande sannolika skälen skall uppfyllas. Därför – och eftersom
målgruppen dessutom är så pass liten – kan man säga att lagstiftaren och myn-
digheterna har rätt god kontroll över de begränsningar som riktar sig mot katego-
rin misstänkta. Detsamma kan sägas om begränsningarnas framtida utveckling.
Om vi förflyttar oss utanför kretsen av misstänkta, saknar vi nästan helt förmånen
av avgränsade grupper, klara begrepp och vedertagna ståndpunkter, och löper på
motsvarande sätt större risk för försämrade befogenhetsarrangemang i fråga om
klarhet, inre logik, nödvändighetsbaserade begränsningar och jämlikhet. Med
tanke på eventuella nya riktlinjer inom lagstiftningen kan också konstateras att
när möjligheten att införa begränsningar inte utsträcks till andra än personer som
misstänks för brott, finns det samtidigt en klar gräns som lagstiftaren inte övers-
krider. Befogenheterna kan ändras, men målgruppen växer i princip inte. Om
lagstiftaren å andra sidan tillåts gå utanför de misstänktas krets, innebär detta på
samma gång att det inte finns någon tydlig principiell gräns som hindrar att
målgruppen för grundrättighetsbegränsningarna kontinuerligt växer.

Det har tidigare varit tal om sådana befogenheter som vid den egentliga
brottsutredningen kan riktas mot personer utanför de misstänktas krets. Likartade
principiella frågeställningar uppstår t.ex. när polisen alkoholtestar bilister vid
trafikkontroller, tullmän gör stickprov för att komma åt smuggling av narkotika
eller passagerare tvingas underkasta sig säkerhetskontroller på flygfält. Här riktar
myndigheterna också grundrättighetsinkräktande åtgärder mot personer som inte
misstänks för några olagligheter. De inkräktande åtgärderna vidtas inte för att
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utreda något brott. Det är snarare frågan om en ”fishing expedition”, vars primära
syfte är att ”fånga in” de människor som avser att begå/förbereder brott, och vars
sekundära syfte är att upprätthålla risken för upptäckt och i och med detta
avskräcka potentiella lagöverträdare från att begå brott. Det är skäl att ställa sig
skeptisk också till detta slags befogenheter, närmast därför att myndigheterna här
helt lagligt och vanligen utan väckta misstankar kringskär enskilda människors
grundläggande fri- och rättigheter, och detta i samband med att individerna deltar
i sedvanlig och godtagbar samhällelig verksamhet.

Ur grundrättighetsperspektiv kan dylika åtgärdsbefogenheter dock – i vissa
situationer och på behörigt sätt avgränsade – betraktas som godtagbara närmast
av tre samverkande orsaker. Syftet med befogenheten kan vara samhälleligt
mycket viktigt, kanske rent av tvingande (förhindrande av flygplanskapningar);
det finns knappast heller något annat effektivt och med hänsyn till skyddet av de
grundläggande fri- och rättigheterna mindre skadligt medel att uppnå syftet. De
grundrättighetsbegränsningar som avses i detta sammanhang är i regel rätt lindriga
och torde knappast (med undantag av situationerna med konkreta misstankar om
brott) vara mer ingripande än kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Åtgärdsbefo-
genheten drabbar i princip alla i den aktuella situationen (t.ex. passagerarna på
flygfältet) lika. Utgångsläget är att de personer som kontrolleras inte utsätts för
särbehandling och extra olägenheter i sammanhanget. (Om kontrollbefogenheten
de facto används på ett diskriminerande sätt kan det inte anses förenligt med
skyddet av de grundläggande fri- och rättigheterna, men detta är en annan sak.)

Den förändrade, oförändrade situationen

Utvecklingen under senare tid har tillfört brottsligheten och brottsbekämpningen
nya drag eller åtminstone nya tyngdpunktsförskjutningar. Enskilda gärningsmäns
enskilda brott spelar säkerligen fortfarande en stor roll när det gäller brottslighe-
ten och på motsvarande sätt bekämpningen av brott, men den organiserade,
planmässiga brottsligheten håller uppenbarligen på att öka. Ökar gör troligen
också den internationella och den gränsöverskridande brottsligheten. Den tekno-
logiska utvecklingen har givit och ger brottsligheten ett ”extra uppsving”: nya
möjligheter för personer att snabbt ta sig från ett land till ett annat och försnabbad
överföring av information och varor varthelst i världen. Terrorismen har blivit ett
hot på ett sätt som inte heller de nordiska länderna kan ignorera, och de möjlighe-
ter som följer av den teknologiska utvecklingen ökar terrorismens betydelse.
Utvecklingen ställer ofrånkomligen nya krav också på bekämpningen och utred-
ningen av brott: förmåga att reagera på nya och snabbare sätt, färdigheter och
andra resurser till förebyggande, utredning, uppföljning, större och snabbare
operationer samt ett fungerande internationellt samarbete.

Beskrivningen ovan av den senaste tidens utveckling är i sig trivial. Det är
likväl klart att den brottslighetsrelaterade utvecklingen skapar behov av att förse
myndigheterna med nya befogenheter t.ex. i fråga om uppföljning av teletrafik,
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brytande av banksekretess, överlämnande av uppgifter och myndigheternas inter-
nationella samarbete. Förhållandet mellan å ena sidan bekämpningen och utred-
ningen av brott, å andra sidan skyddet av de grundläggande fri- och rättigheterna
ställs inför nya konkreta fenomen och frågor. Det är skäl att beakta att många av
de nya konkreta frågeställningarna beror på att medvetenheten om grund- och
människorättigheterna har ökat, att tendensen att lyfta fram dem har stigit under
årens förlopp – till en del är detta kanske även en följd av att de hotbilder som
hänför sig till de grundläggande fri- och rättigheterna har ”moderniserats”.

Trots att de grundläggande fri- och rättigheterna måste relateras till nya,
konkreta situationer och trots att tolkningarna av dessa fri- och rättigheter natur-
ligtvis kan ändras i fråga om detaljerna, förblir den principiella basen för fråges-
tällningen oförändrad. Det gäller konflikten eller spänningen mellan myndighets-
fullmakter och skyddet av någon grundläggande fri- och rättighet. Vidare är det
frågan om enligt vilka principer och med vilken motivering som dessa spännings-
laddade intressen sammanjämkas i lagstiftarens verksamhet och i myndighetspra-
xis. Avvägningen torde också i framtiden göras utifrån i stort sett samma principi-
ella ståndpunkter som hittills.

Korta slutkommentarer

I demokratiska rättsstater finns det ingen möjlighet att undvika avvägningsprob-
lemet mellan skyddet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de befogen-
heter som brottsbekämpningen och brottsutredningen förutsätter. Det är snarare
så att ett kriterium på en demokratisk rättsstat ligger just i detta problems genuina
livskraft i samhället: diskussion, farhågor, försiktiga mått och steg.

Avvägningen är sådan till naturen att ytterlighetslösningar inte fungerar. Det är
skäl att ta avstånd från förenklingar och populism; det är skäl att gå in för både ett
hyggligt grundrättighetsskydd och hyggliga befogenheter att utreda brott.

Med hänsyn till att skyddet av de grundläggande fri- och rättigheterna skall
vara reellt är det väsentligt att lagstiftningsprocessen alltid ägnas all normal
noggrannhet. Detta skall vara fallet också när det är högst motiverat att bedöma
om befogenheterna i samband med bekämpning och utredning av brott är tillräck-
liga rent konkret. Man måste alltid slå vakt om de avvägningsrelevanta elementen
vid regleringen: exakthet, proportionalitet, nödvändighetsbaserade befogenheter,
tillräckliga rättsskyddsgarantier och kontrollerad myndighetsverksamhet.

De utmaningar som anknyter till värnet om de grundläggande fri- och rättighe-
terna förändras med tiden. Utan att göra anspråk på någon heltäckande framställ-
ning tar jag upp endast fyra synpunkter här.

En del av den internationella brottsligheten är välorganiserad och dessutom
ekonomiskt och färdighetsmässigt resursstark. Ju mer dessa drag accentueras,
desto större blir trycket på en förhöjd ”utrustningsstandard” också vad gäller
brottsbekämpningen och brottsutredningen, och den vägen också på större möj-
ligheter att utsträcka övervakningen till helt utomstående människor.
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Det är klart att situationer av det slag som Kekkonens och Bushs yttranden
syfta på – politiska risker i samband med politiska ytterlighetsrörelser och upp-
seendeväckande terrorhandlingar – också i dag är problem att räkna med. Att
forcerade åtgärder och/eller populism i sådana situationer kan leda till överdrifter
som ”åker snålskjuts” på de sanna behoven att reglera saken, utgör ytterligare en
risk för de grundläggande fri- och rättigheterna.

I och med att hoten blir mer internationella ökar också behovet av internatio-
nellt samarbete vid bekämpning och utredning av brott, och som en konsekvens
behovet av harmonisering av de samarbetsrelevanta regelverken. Den diskussion
om terrorismbekämpning som hösten 2001 fördes inom EU och i medlemsstater-
na visar de risker som är förknippade med utvecklingen: vagare beredning av
normer med betydelse för de grundläggande fri- och rättigheterna, viktiga grund-
linjer utstakas fjärran från den diskussion och den noggrannhet som är essentiella
vid den normala nationella beredningen.

Av president Bushs order framgår att också de rättsskyddsgarantier som hänför
sig till själva kärnan i ”acces to court” och ”fair trial” tänkandet kan i vissa
särskilda situationer på allvar råka i farozonen. Situationen i fråga kan betraktas
som ett så avlägset särfall att den saknar relevans för de nordiska rättsordningar-
na. Kanske kan den emellertid fungera som något slags memento om att man inte
får ge avkall på individernas rätt till ett fungerande processuellt skydd, inte ens
när effektiva myndighetsinsatser är motiverade.

Bilaga

Vissa åskådliggörande exempel

Ovan har behandlats endast sådana allmänna frågor och aspekter som jag ser som
viktiga med tanke på temat. En allmän framställning ger emellertid en tämligen
abstrakt helhetsbild. Därför citerar jag kort vissa verklighetsförankrade frågeställ-
ningar. Fallen illustrerar praxis från riksdagens grundlagsutskott, som är det
mycket centrala – och sysselsatta – organ som övervakar tillämpningen av grund-
lagen i Finland. Min mening är inte att redogöra specifikt för finsk praxis. Syftet
är däremot att något åskådliggöra och konkretisera vilka reella frågor som kan
uppstå inom ramen för temat och i vilka banor tankarna då har kunnat röra sig i
praktiken. Detta innebär samtidigt att fallen ingalunda skall anses ge uttryck för
”gällande rätt i Finland”.2

Mikael Hidén

2 ”Fallen” är utlåtanden som grundlagsutskottet har avgivit till andra riksdagsutskott. Utlåtandena har
i allmänhet gällt förhållandet mellan ett lagförslag och grundlagen. Grundlagsutskottet har då blivit
tvunget att ta ställning till frågan om lagförslaget är grundlagsenligt, vilket betyder att lagen kan
stiftas i vanlig lagstiftningsordning, eller om lagförslaget strider mot grundlagen, vilket betyder att
lagen kan stiftas endast i grundlagsstiftningsordning, dvs. som en undantagslag, såvida den inte
ändras materiellt. Samtliga utlåtanden härstammar från tiden efter reformen av de grundläggande
fri- och rättigheterna år 1995. Utskottsutlåtandena finns på både finska och svenska i tryckta
riksdagshandlingar och även på riksdagens internetsidor (www.riksdagen.fi).
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Utlåtande 2/1996 rd, som behandlade förslag till lag om förändring av tullagen:

”…Med teknisk observation avses fortlöpande eller upprepad avlyssning, iakttagande
och avbildande av en viss person med tekniska hjälpmedel samt spårning av ett fordons
eller en varas rörelser. Dessa befogenheter ingriper både i skyddet för privatlivet och,
vad gäller 3 mom, i skyddet för hemfriden.
…
Betydelsen av förslagen om teknisk observation med tanke på statsförfattningen bör
bedömas också med hänsyn till hur nödvändigt det anses vara att inskränka de grund-
läggande fri- och rättigheterna. Myndigheterna bör inte ges större befogenheter att
ingripa i de grundläggande fri- och rättigheterna än vad som är nödvändigt. I proposi-
tionens motiveringar nämns att tullverket inte behöver likadana metoder för att inhämta
uppgifter som polisen. Men tullens befogenheter har formulerats i största möjliga
överensstämmelse med polislagen.
…
Utskottet har den uppfattningen att dessa befogenheter, i och med att de omfattar
hemfridsskyddet enligt 8 § regeringsformen, inte nödvändigt kan anses höra till tullens
självständiga befogenheter. Därför bör lagförslaget på grund av 20 d § 1 mom. behand-
las i grundlagsstiftningsordning. För att vanlig lagstiftningsordning skall kunna tilläm-
pas på denna punkt måste andra meningen i momentet strykas och observation av ett
fordon inom ett hemfridsskyddat område, t.ex. en husvagn som används som bostad,
vara förbjuden.”

Utlåtande 3/1996 rd, som behandlade ett förslag från EU- kommissionen till en
förordning av Europeiska unionens råd om kommissionens kontroller på platsen i
syfte att spåra bedrägerier och oegentligheter som skadar Europeiska gemen-
skapernas finansiella intressen:

”…Det är viktigt med tanke på statsförfattningen att kontrollerna kan omfatta privatper-
soner. Denna omständighet är av konstitutionell betydelse genom att det i Finland kan
bli aktuellt att verkställa kontroll på en plats som omfattas av hemfridsskyddet enligt 8 §
regeringsformen. Enligt detta lagrum i grundlagen hindrar grundlagen inte att det
stadgas om åtgärder som ingriper i hemfriden, om de är nödvändiga för att värna
grundläggande fri- och rättigheter eller utreda brott. Vad gäller senare villkoren har det i
lagstiftningspraxis (GrUU 2/1996 rd) ansetts möjligt att lagstadga om åtgärder som
berör hemfriden utom för utredning av ett redan begånget brott också när det föreligger
en konkret och specificerad misstanke om brott. I den föreslagna förordningen ingår
inget sådant skärpt villkor för kontroll inom ett hemfridsskyddat område och därmed
harmonierar det inte helt med 8 § regeringsformen.
…
Kontrollbefogenheterna innehas av kommissionens inspektörer enligt definitionen i
artikel 4.1. Begreppet i förslaget är såtillvida vidlyftigt och därmed vagt att en likadan
nationell reglering inte kunde anses vara förenlig med grundlagen. Det är viktigt att
denna punkt i den föreslagna förordningen preciseras.”
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Utlåtande 47/1996 rd, som behandlade förslag till telemarknadslag:

”Föreslagna 50 § 2 och 3 mom. gäller lämnande av vissa identifieringsuppgifter inom
telekommunikation dels till en som är skyldig att betala teleräkningen, dels med
anslutningsinnehavarens samtycke till polisen.
…
I 50 § 3 mom. 1 punkten är det fråga om utredning av brott som äventyrar hemfriden
och därmed ställer förslaget inte några problem med tanke på 8 § 3 mom. regeringsfor-
men. Polisens rätt enligt samma moments 2 punkt att få identifieringsuppgifter för
meddelanden som sänts från en mobilteleutrustning som orättmätigt kommit i någon
annans besittning har inte inskränkts på något vis till exempel enligt brottstyp. Utskottet
anser det dock möjligt att stadga om detta i vanlig lagstiftningsordning, efter som
förslaget är noga avgränsat och har en sådan godtagbar grund som i sista hand kan
förstås så att den anknyter till individens säkerhet i vidare bemärkelse. Det är dock
nödvändigt att precisera paragraftexten så till vida att rätten att få information, precis
som avsetts, bara har att göra med utredning av sådana brott som innebär att en
mobilteleutrustning fråntagits den riktiga ägaren.”

Utlåtande 7/1997 rd, som behandlade ändringar av tvångsmedelslagen:

”…De bestämmelser i lagförslagets 6 kap. 5 § som gäller provtagning för att bestämma
och registrera DNA-profiler måste bedömas utgående från den personliga integriteten
enligt 6 § regeringsformen och skyddet för envars privatliv enligt 8 §.

DNA-profiler fås bestämmas ur prov som tagits vid kroppsbesiktning av den som
misstänks för brott eller den som genom lagakraftvunnen dom konstateras ha gjort sig
skyldig till en viss typ av brott. …

DNA-profiler kommer att bestämmas ur prov tagna vid kroppsbesiktning, dvs. närmast
ur blodprov för bestämning av blodets hemoglobin eller enligt vad utskottet erfarit med
tillämpning av nyare teknik, till exempel ur prov taget från munnens slemhinnor, något
som innebär ett ingrepp i den personliga integriteten som är ännu lindrigare än ett
blodprov. Bakom propositionens förslag att inskränka integriteten ligger det ett vägande
samhälleligt intresse. Utskottet anser att förslaget inte är problematiskt med tanke på
regleringen av den personliga integriteten i grundlagen…

I 8 § 1 mom. regeringsformen tryggas bland annat envars privatliv. I lagrummet heter
det vidare att det stadgas närmare i lag om skydd för personuppgifter. Utifrån dessa
grundlagsbestämmelser bör de förslag bedömas som innebär att DNA -profiler får tas
in i polisens personregister.

Enligt förslaget kommer det att stadgas tillräckligt exakt om grunderna för registrering i
lagen. Registrering av speciellt ömtåliga uppgifter begränsas av 5 § 4 mom., där det
sägs att DNA-profiler som innehåller uppgifter om den registrerades personliga egens-
kaper inte får registreras i polisens personregister … Syftet med registreringen av DNA-
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profiler är att befordra brottsundersökningen, något som är synnerligen viktigt med
tanke på både samhället och brottsoffret. Av dessa orsaker anser utskottet att förslaget
på dessa punkter står I samklang med 8 § 1 mom. regeringsformen.

I förslaget ingår inga specialbestämmelser om hur länge DNA-profiler skall förvaras i
personregister, vilket innebär att frågan blir beroende av den fullmakt att utfärda
förordning, som ingår… Utskottet har … framhållit att frågan om hur länge uppgifter
skall förvaras i personregister är en fråga som i enlighet med 8 § 1 mom. regeringsfor-
men skall regleras i lagen. I analogi med detta anser utskottet att en förutsättning för att
lagförslagets 6 kap. 5 § skall kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning är att det på
lagnivå stadgas om utplåning av uppgifter i registren.”

Utlåtande 23/1997 rd, som behandlade förslag till revidering av stadgandena om
brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning samt till sexualbrott:

”Förutsättningarna för husrannsakan enligt 5 kap. 1 § tvångsmedelslagen föreslås bli
kompletterade så att husrannsakan skall kunna företas också då det brott som misstan-
ken gäller är innehav av barnpornografiska bild. Den straffskala som föreslagits för
detta brott berättigar inte i sig till husrannsakan.

Förutsättningarna för husrannsakan bör bedömas utifrån 8 § regeringsformen om tryg-
gad hemfrid. Enligt dess 3 mom. kan genom lag stadgas om åtgärder som ingriper i
hemfriden och som är nödvändiga för att de grundläggande fri- och rättigheterna skall
kunna tryggas eller för att brott skall kunna utredas.

Grundlagen anger inga särskilda kvalifikationer som måste uppfyllas för att husrannsa-
kan skall kunna företas för att utreda ett brott. Tvångsmedelslagens bestämmelse om
förutsättnigar för husrannsakan kan väl kompletteras med den nya brottsbenämningen
utan att gränserna enligt 8 § 3 mom. regeringsformen överskrids. Utskottet anser
utgående från kravet på nödvändighet att brottsligt innehav till sin natur är sådant att
husrannsakan måste kunna företas för att straffbestämmelsen skall kunna övervakas
med ens något slags effektivitet. Enligt utskottets uppfattning är ändringen i 5 kap. 1 § i
överensstämmelse med grundlagen.”

Utlåtande 12/1998 rd, som behandlade förslag till lagar om ändring av lagen om
verkställighet av straff mm.:

”Avsikten med propositionen är att effektivisera narkotikakontrollen i fängelserna…
…
Enligt 2 kap. 9 b § 1 mom. kan en fånge kroppsvisiteras i vittnes närvaro, om det är
behövligt för att förebygga rymning, upprätthålla ordningen eller om fången misstänks
för innehav av förbjudna föremål eller ämnen. Befogenheten besvarar nu gällande
befogenhet. Bestämmelsen innebär inget problem med hänsyn till kravet på att frågan
skall regleras i lag. Däremot är det problematiskt att beslutanderätten beträffande
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kroppsvisitationer bestäms utgående från fångvårdsförordningen… I detta avseende
kan lagförslaget behandlas i normal lagstiftningsordning, förutsatt att i lagen kommer
att ingå exakta bestämmelser om vem som beslutar om kroppsvisitation.
…
Den andra bestämmelsen i 9 b § 1 mom. innebär ett nytt bemyndigande att utföra
kroppsvisitation. Om det på en avdelning eller i andra utrymmen vid en straffanstalt
utförs specialgranskning i syfte att finna förbjudna föremål eller ämnen får enligt det
nya bemyndigandet kroppsvisitation utföras på alla fångar som är placerade på avdel-
ningen eller som befinner sig i de utrymmen som skall granskas. I samband med en
specialgranskning kan kroppsvisitation sålunda utföras på en fånge oberoende av om
kroppsvisitationen är nödvändig för att förebygga rymning, upprätthålla ordningen eller
om fången misstänks för innehav av förbjudna föremål eller ämnen…
… Utskottet anser att det är ofrånkomligt att fångar som avtjänar straff i en straffanstalt
måste hindras från att inneha förbjudna föremål och ämnen.
… För att trygga det grundlagsfästa förbudet mot godtyckliga ingrepp är det dock
nödvändigt att i lag fastställa vissa specificerade förutsättningar för att en special-
granskning skall få utföras. I detta hänseende kan lagförslaget då behandlas i normal
lagstiftningsordning. Det kan till exempel bestämmas att en specialgranskning får göras
om det finns skäl att misstänka att fångar som är placerade på en avdelning vid en
straffanstalt eller som befinner sig i andra utrymmen på anstalten har förbjudna föremål
eller ämnen eller om det (av någon annan orsak) är nödvändigt att utföra en granskning
för att upprätthålla ordningen och säkerheten i anstalten.
…
Regeringen föreslår att teknisk observation får riktas mot en fånge som är misstänkt för
ett brott, rannsakningsfångar inbegripna, när han befinner sig i sin cell eller i anstaltens
övriga utrymmen som står till fångarnas förfogande. … Utskottet anser för det första att
ett fängelsestraff och verkställigheten av det ofrånkomligen är av sådan natur att cellen i
en straffanstalt inte är en sådan plats som omfattas av hemfridsskyddet enligt 8 §
regeringsformen. De föreslagna befogenheterna att observera är dock författningsrätts-
ligt sett av betydelse för skyddet av privatlivet. Av de olika formerna av teknisk
observation är den optiska övervakningen särskilt känsligt i detta fall.
… Sammanfattningsvis kan sägas att ett viktigt samhälleligt intresse talar för att
observation skall få tillgripas i fall där en fånge misstänks ha gjort sig skyldig till ett
brott. Enligt utskottets uppfattning är de inskränkningar i de grundläggande fri- och
rättigheterna som observationsrätten för med sig godtagbara ur författningsrättsligt
synpunkt. Med tanke på kravet på proportionalitet i inskränkningarna är det skäl att
poängtera att observation endast tillgrips i situationer där det är nödvändigt…
…Samtidigt föreslår utskottet att 5 a kap. 15 § tvångsmedelslagen eventuellt kunde
kompletteras med en bestämmelse om att justitieministeriet årligen lämnar en berättelse
till riksdagens justitieombudsman om användningen av teknisk observation, åtminstone
optisk övervakning i straffanstalterna. Härigenom kunde användningen av dessa befo-
genheter i efterskott bedömas av riksdagen i samband med behandlingen av justitieom-
budsmannens berättelse.”
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Utlåtande 17/1998 rd, som behandlade förslag till lag om gränsbevakningsväsen-
det:

Teknisk övervakning kan enligt 26 § i förslaget företas i gränsbevakningsväsendets hela
bevakningsområde. Förslaget innefattar inga inskränkningar i användningen av befo-
genheterna, medan till exempel med stöd av 29 § polislagen får teknisk övervakning
företas endast på allmän plats. Om kontrollbefogenheten kombineras med en sådan fri
insyn ínnebär det att bevakningen kan rikta sig mot utrymmen som bland annat omfat-
tas av hemfriden. Å andra sidan är definitionen i lagförslaget på i vilket syfte bevaknin-
gen får utföras klart mer vidsträckt än de orsaker som nämns i 8 § 3 mom. regeringsfor-
men (om deras tolkning se GrUU 2/1996 rd och 6/1998 rd). Enligt utskottets uppfatt-
ning strider lagförslaget till denna del mot grundlagen, eftersom det är så omfattande
och vagt…”

Utlåtande 5/1999 rd, som behandlade förslag till lag om ändring av polislagen:

”Lagförslaget ger polismän rätt till okonventionella metoder för att förebygga och reda
ut brott, nämligen täckoperation och bevisprovokation genom köp… Med täckopera-
tion avses inhämtande av information och infiltrering under falsk identitet, varvid
vilseledande eller förtäckta uppgifter eller registeranteckningar används eller falska
dokument framställs eller används…
…
Täckoperationernas räckvidd har i förslaget, helt som sig bör, begränsats till särskilt
uppräknade grova brott. Erfarenheten visar att dessa brott därtill är sådana att brotts-
ligheten i anknytning härtill lätt blir organiserad. Ställt till relation till de grundläggande
fri- och rättigheterna kan förhindrande och avslöjande av brott av denna typ i sig anses
vara en godtagbar grund för att gripa in i skyddet för privatlivet, som är en garanterad
grundläggande rättighet. När det gäller det konstitutionella skyddet för hemfriden
räcker det generellt taget att lagförslaget kan anses kräva en konkret och specificerad
misstanke om brott för att en täckoperation skall få företas.
…
Specialbestämmelsen i 31 a § 1 mom. bör bedömas utifrån skyddet för hemfriden.
Enligt momentet är täckoperationer tillåtna i bostäder om tillträdet eller vistelsen sker
under medverkan av den som använder bostaden. Av propositionsmotiveringen framgår
att alla uttalade eller tysta viljeyttringar, utgående från vilka det kan tolkas som att
personen har godkänt tillträdet eller vistelsen i bostaden är nog för att uppfylla kriteriet
”medverkan”. Av konstitutionella skäl är det dock enligt utskottet nödvändigt att skilja
mellan om det varit den som använder bostaden eller en polisman kamouflerad exem-
pelvis till fuktkontrollör eller rörmokare som varit den avgjort aktivaste när det gällt
tillträde till bostaden. Utskottet menar att fall av det sistnämnda slaget inte kan anses
godtagbara med hänsyn till det grundlagsfästa skyddet för hemfriden. Med denna
tolkning påverkar bestämmelsen inte lagstiftningsordningen för lagförslaget, även om
det vore önskvärt att skillnaden kan utläsas ur själva paragraftexten.”
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Utlåtande 10/2000 rd, som behandlade ett förslag till bestämmelser om att göra
deltagande i kriminella organisationers verksamhet till ett brott:

”…Förslaget bygger i allt väsentligt på den gemensamma åtgärd som EU:s råd
godkände i december 1998…

Kravet på exakta straffbestämmelser kan härledas ur den grundlagfästa straffrättsliga
legalitetsprincipen och europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna…

Mot bakgrunden av detta krav bör det observeras att straffansvaret enligt förslaget inte
stannar vid medhjälp. Här föreligger en ny typ av kriminalisering, där bestämmelserna
går utöver anstiftande eller medhjälp och där de straffrättsliga begreppen är andra än de
vedertagna begreppen… Nu när man i enlighet med propositionen går in för att
kriminalisera delaktighet på ett sätt som sträcker sig utöver de inom straffrätten veder-
tagna delaktighetsbegreppen, accentueras kravet på exakthet mer än vanligt.
…
Det i den straffrättsliga legalitetsprincipen ingående kravet på exakthet innebär enligt
utskottet att en straffbestämmelse bör ge en klar bild av tillämpningsområdets kärna.
Uppgiften att bestämma vilken denna kärna är får inte i alltför stor utsträckning föras
över på den som tillämpar lagen. Det elementära när det gäller begreppet kriminella
organisationer är om sammanslutningen är organiserad eller inte. Det fundamentala är
att de organisations- och funktionsmässiga drag som tyder på organisering går att
urskilja på ett eller annat sått. Utskottet anser att kravet på organisering bör formuleras
mera exakt enligt skrivsättet i t.ex. 3 § föreningslagen.”

Utlåtande 41/2001 rd (7.11.2001), som behandlade kommissionens förslag till
rådets rambeslut om bekämpande av terrorism:

”Rambeslutet syftar till att i enlighet med artikel 31 punkt e i Fördraget om Europeiska
unionen tillnärma medlemsstaternas lagstiftning när det gäller terrorism… De primära
målen i förslaget till rambeslut är enligt utskottet godtagbara.
Förslaget måste bedömas närmare med avseende på vilka krav den straffrättsliga
legalitetsprincipen ställer…
…
Definitionen av terrordåd har en avgörande betydelse för förslaget till beslut och bör
enligt utskottet preciseras ytterligare i den fortsatta beredningen. Till exempel
begreppsapparatet i punkterna om gärningsmannens handlingar för att förstöra och
störa har fortfarande en ganska vid betydelse (t.ex. ”sociala strukturer”). I stället för
eller vid sidan av syftet att störa vissa strukturer vore det motiverat att i likhet med vissa
internationella dokument (konventionen om bekämpande av finansiering av internatio-
nell terrorism och konventionen mot tagande av gisslan) nämna syftet att tvinga ett
offentligt organ eller en privat aktör att utföra vissa handlingar…
…
I den fortsatta behandlingen är det dessutom viktigt att ta upp den föreslagna skyldighe-
ten för medlemsstaten att som självständigt brott kriminalisera handlingen att leda en
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terroristgrupp, liksom också handlingen att delta i en terroristgrupp, som en ny typ av
delaktighet i brott med en större räckvidd än anstiftan och medhjälp, enligt artikel 3.
Utskottet understryker att kravet på exakthet accentueras mer än vanligt, om delaktighet
i brott kriminaliseras på det sätt som föreslås, eftersom förslaget avviker från de
vedertagna delaktighetsbegreppen inom straffrätten (GrUU 10/2000 rd,s. 2). Därför är
det viktigt att delaktighet för att vara straffbar förutsätter att personen aktivt deltar i
gruppens terroristiska handlingar.”

Utlåtande 42/2001 rd, som behandlade kommissionens förslag till rådets rambes-
lut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemssta-
terna:

”Förslaget till rambeslut utgår från att också unionsmedborgare skall kunna överlämnas
mellan medlemsstaterna i de situationer som avses i beslutet.

En finsk medborgare får enligt 9 § 3 mom. grundlagen inte mot sin vilja utlämnas
eller föras till ett annat land… Det går inte att bestrida att det föreliggande förslaget till
rambeslut avviker från 9 § 3 mom. grundlagen…
…
Regeringen hänvisar i sin skrivelse till att rambeslutet inte hindrar att en person
överlämnas vidare till en annan EU-medlemsstat eller ett tredje land. Om en finsk
medborgare eller utlänning som överlämnats från Finland överlämnades vidare till
någon annan medlemsstat, sker överlämnandet ändå inom ett område som Finland på
många sätt har band med och som det i alla viktiga hänseenden tillhör på kulturella och
rättstraditionella grunder. Om däremot vidareöverlämnande kunde ske till ett annat land
utanför unionen, håller dessa argument inte nödvändigtvis. Särskilt kritisk blir möj-
ligheten till vidareöverlämnande om det sträcker till ett land där den överlämnade kan
riskera dödsstraff.

Med tanke på dessa aspekter innebär ordförandelandets förslag i sig en förbättring.
Utskottet anser att målet i alla fall primärt bör vara att rambeslutet innefattar antingen
ett direkt förbud mot att en person överlämnas vidare utanför unionen eller att med-
lemsstaterna kan ställa ett sådant förbud mot vidareöverlämnande som villkor för
överlämnande. På grund av 9 § grundlagen bör det dessutom absolut vara så att en
person som överlämnats från Finland inte kan överlämnas vidare till ett land där han
eller hon riskerar dödstraff eller ett land där han eller hon löper risk för att utsättas för
tortyr eller någon annan form av behandling som kränker människovärdet…”

Utlåtande 44/2001 rd, som behandlade ett förslag till rådets beslut om ändring av
artikel 40.1 och 40.7 i Schengenkonventionen (utvidgning av konventionens
tillämpningsområde):

”Nuvarande artikel 40.1 gäller fortsatt övervakning av en person som i den ena avtals-
slutande partens land misstänks för delaktighet i ett brott på den andra partens territo-
rium utifrån en i förväg gjord framställning om rättsligt bistånd. Enligt initiativet skall
rätten till övervakning över gränsen utsträckas till att omfatta också andra personer än
de som misstänks för delaktighet i en straffbar gärning. Meningen är att rätten till
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övervakning också skall omfatta medbrottslingar och deras och de misstänktas närmas-
te krets.
…
Den föreslagna ändringen i artikel 40.7 i konventionen är inte problematisk. Däremot är
artikel 40.1 fortfarande förknippad med vissa problem som utskottet redan tidigare har
påpekat. Det största problemet är att övervakning i den mening som avses i denna punkt
– och som är tillåten bara för utredning av ett brott – också kan omfatta andra än den
brottsmisstänkte, till exempel dennes familjemedlemmar och anhöriga samt brottsof-
fret. Förslaget avviker från vår gällande lagstiftning, där principen är att övervakning
får ske på det villkor att den som hålls under uppsikt är i någon mån delaktig i den
straffbara gärningen.

Övervakningen innebär intrång i den övervakades privatliv. Detta är en viktig omstän-
dighet med tanke på 10 § grundlagen, artikel 8 i Europeiska konventionen om de
mänskliga rättigheterna och artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggan-
de rättigheterna. På grund av dessa aspekter på de grundläggande och mänskliga
rättigheterna måste det fästas avseende vid om bestämmelsen är noggrant avgränsad
och att den tar hänsyn till proportionalitetsprincipen.”
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