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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 juni 2008 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Kustbevakningens rättsliga befogenheter, SOU 2008:55. 
 
För Advokatsamfundets utgångspunkter utgör kustbevakningens föreslagna roll som 
brottsbekämpare och brottsutredare betänkandets mest centrala delar. Advokatsamfundet 
har därför valt att koncentrera yttrandet till dessa delar av förslaget. 
 
1. Sammanfattning 

Sveriges advokatsamfund avstyrker förslaget i angivna delar. 
 
2. Inledning 

En grundläggande tanke för allt arbete inom rättsväsendet är att det skall bygga på objek-
tivitet. Var och en som misstänks för brott skall vara tillförsäkrad en rättssäker prövning 
grundad på ett objektivt tillvaratagande av hans eller hennes rättigheter. 
 
För att upprätthålla en rättssäker prövning är det nödvändigt att det finns en uppdelning 
mellan myndigheter som kontrollerar efterlevnaden av lagstiftning å ena sidan och brotts-
bekämpning/brottsutredningen å den andra sidan. Om den kontrollerande myndigheten 
ansett att det kan misstänkas att en lagöverträdelse har skett, har den myndigheten att 
överlämna ärendet till polis/åklagare för utredning av riktigheten i detta. Sedan Europa-
konventionen år 1995 blev svensk lag har betydelsen av uppdelningen blivit större.  
 
3. Kustbevakningens dubbla roller 

Förslagen i betänkandet innebär att kustbevakningens huvudsakliga verksamhet som 
kontroll- och tillsynsmyndighet skall utökas till att även omfatta brottsbekämpande och 
brottsutredande verksamhet.  
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Kustbevakningen skall enligt förslaget bli en ny och självständig brottsbekämpande 
myndighet som både skall kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen, men även bekämpa 
och utreda misstänkta brott. Tjänstemän vid kustbevakningen skall i flera fall få samma 
verktyg som polisen. Detta inger enligt Advokatsamfundets uppfattning betänkligheter 
inte bara utifrån det förhållandet att polisiära uppgifter i förstone skall utföras av polisen 
med det våldsmonopol m.m. som av tradition enbart tillkommer denna yrkesgrupp i fråga 
om brottsbekämpning. Det inger även betänkligheter utifrån det förhållandet att kustbe-
vakningen därmed intar dubbla roller. 
 
En konsekvens av förslaget är att i ett kontrolluppdrag, som för övrigt då kan utföras av 
beväpnad tjänsteman, kan misstanke om brott uppkomma och omedelbart övergå till 
brottsutredning där tjänstemannen har rätt att använda våld, husrannsakan, fatta beslut om 
beslag osv. En sådan situation kan komma att ställa stora krav på tjänstemännen att avgöra 
om misstanken är befogad, om tvångsmedel får användas samt om och när upplysningar 
till den kontrollerade bör/måste lämnas angående övergången från kontrollstadium till 
brottsutredning. 
 
Vidare kommer situationer att uppstå där den som kontrolleras är skyldig att lämna vissa 
uppgifter som efterfrågas av kustbevakningen. Det finns ett flertal författningar som 
föreskriver skyldigheter för den kontrollerade att lämna både uppgifter och handlingar till 
kustbevakningen. Situationer kommer även att uppstå där den kontrollerade kan komma 
att känna sig skyldig att lämna vissa uppgifter som i sin tur kanske leder till att misstanke 
om brott uppstår. 
 
Kustbevakningens dubbla roller som både kontroll- och tillsynsmyndighet å ena sidan och 
brottsbekämpande/brottsutredande myndighet å andra sidan innebär därmed en situation 
som inte kan anses godtagbar ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Advokatsamfundet vill i 
sammanhanget särskilt erinra om Europadomstolens avgörande i målet Saunders mot 
Storbritannien. I det målet tvingades en person i ett administrativt förfarande att lämna 
vissa uppgifter. Uppgifterna ledde till en polisutredning där en del av bevisningen var de 
uttalanden som personen hade lämnat i det administrativa förfarandet. Ett sådant förfa-
rande ansåg Europadomstolen utgöra ett brott mot Artikel 6:2 och den s.k. oskuldspre-
sumtionen. 
  
Advokatsamfundet vill i detta sammanhang peka på de åtgärder som kustbevakningen kan 
vidta i sin kontrollerande verksamhet. Om kontrollerna görs mot den kontrollerades vilja 
utan att ha status som husrannsakan eller annat tvångsmedel, kan de fynd som görs och 
som sedermera används som bevisning mot den kontrollerade omfattas av förbudet mot att 
inte behöva belasta sig själv. Oskuldspresumtionen innebär att åklagaren skall bevisa den 
tilltalades skuld utan att använda bevisning som åtkommits genom tvång mot den tilltala-
des vilja och som inte är straffprocessuella tvångsmedel. 
 
Om kustbevakningen får de befogenheter som föreslås innebär det alltså att gränserna 
mellan myndighetens kontrollerande verksamhet och den brottsbekämpande verksam-
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heten försvinner på ett sådant sätt att det inte kan anses godtagbart ur ett rättssäkerhets-
perspektiv. Sveriges advokatsamfund avstyrker därför att förslaget i detta avseende leder 
till lagstiftning.  
 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg 


