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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2011 beretts tillfälle att avge 
yttrande över slutbetänkandet Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103).  
 
Advokatsamfundet välkomnar att sådana spaningsmetoder som hittills använts i viss 
omfattning, men som varit oreglerade, nu lagregleras. Flera av åtgärderna är dock starkt 
integritetskränkande, vilket innebär att förutsättningarna för att de ska få användas måste 
vara restriktivt utformade. 
 
Ljudupptagning, bildupptagning och lokalisering av person 
 
Enligt 2 kap. 6 § i förslaget till lag om särskilda inhämtningsåtgärder i de brotts-
bekämpande myndigheternas verksamhet, ska åtgärd enligt 2-5 §§ inom ramen för en 
förundersökning vara ”av särskild betydelse för utredningen” för att kunna tillåtas. Vid 
underrättelseverksamhet räcker det emellertid enligt 2 kap. 9 § att det finns ”särskild 
anledning att anta” att åtgärden ”kan bidra till” att brottslig verksamhet förebyggs, 
förhindras eller upptäcks. Detta torde innebära att kraven för användande av 
integritetskränkande spaningsmetoder är lägre i de fall brott ännu inte är begånget, än i de 
fall där brott faktiskt är begånget. Advokatsamfundet ifrågasätter det rimliga i detta.  
 
Enligt Advokatsamfundets mening bör utformningen av 2 kap. 9 § ändras på så sätt att 
rekvisitet ”särskild anledning att anta” ändras till att motsvara förslaget ”av särskild 
betydelse” i 2 kap. 6 §. Beslut om användande av dessa åtgärder bör fattas av åklagare och 
inte kunna delegeras till enskild polisman. Detta gäller även vid fara i dröjsmål. 
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Identifiering eller störning av mobil elektronisk kommunikationsutrustning m.m. 
 
Villkoren för tillåtande av denna spaningsmetod är desamma som i föregående kapitel. 
Advokatsamfundet har samma invändning även avseende författningsförslaget i 3 kap. 
5 och 8 §§. Även i detta fall bör rekvisiten i 8 § ändras på så sätt att de motsvarar förslaget 
i 5 §. 
 
Tillträde till utrymmen i vissa fall  
 
I villkoren för denna spaningsmetod saknas krav på straffsatser och betydelse för 
utredningen. Dessa frågor får således prövas mot proportionalitetsprincipen. 
Advokatsamfundet anser emellertid att minimikraven beträffande strafflatituder för 
tillträde till bostad bör ställas högre än vad som gäller för husrannsakan (”brott på vilket 
fängelse kan följa”).  
 
För åtgärdens tillåtande bör således vid såväl förundersökning som underrättelse-
verksamhet krävas att utredningen avser brott för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller 
däröver samt att intrånget är ”av särskild betydelse” för utredningen respektive under-
rättelseverksamheten. 
 
Särskilt provokativa åtgärder  
 
Advokatsamfundet avstyrker att en så långtgående och ur rättssäkerhetssynpunkt tveksam 
spaningsmetod som brottsprovokation ska få användas. Det kan vidare ifrågasättas om 
användandet av brottsprovokation är förenligt med Europakonventionen. Göta hovrätt har 
i en dom den 4 april 2011 i mål B 344-11 ansett att användande av bevisprovokation 
utgjort en kränkning av Europakonventionen och därför dömt ut ett kortare fängelsestraff 
än vad som annars skulle varit fallet. Därutöver torde bevisvärdet av uppgifter som har 
åtkommits genom brottsprovokation vara väsentligt lägre, än uppgifter som erhållits fritt 
och spontant.  
 
Det av utredningen använda begreppet ”stark misstanke” förekommer inte i annan 
lagstiftning på aktuellt område. För det fall brottsprovokation ska tillåtas bör man i vart 
fall koppla användningen till existerande begrepp angående misstankegrad, varvid 
förslagsvis sannolika skäl för misstanken bör krävas. 
 
 Polismans brottsliga gärningar vid infiltration 
 
Advokatsamfundet delar de farhågor beträffande tillämpningen av begreppet ”medverkan 
i mindre mån”, vilka framförs i advokat Tomas Nilssons särskilda yttrande. Detsamma 
gäller strafflatituden, som bör begränsas till bötesbrott. Det är uppenbart att beslutet om 
användandet av denna metod bör fattas av ett organ utanför polismyndigheten. Det kan 
dock ifrågasättas om det är lämpligt att en domstol i förväg ska besluta om användande av 
åtgärder som i vanliga fall är brottsliga.  
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Advokatsamfundet menar dessutom att inhämtningslagen bör ange vissa brottskategorier, 
som aldrig kan komma i fråga för tillstånd. Detta bör avse sådana kategorier av brott som 
drabbar enskilda målsäganden på ett orimligt sätt. Dit hör alla former av våldsbrott (3 kap. 
BrB), andra brott mot frihet och frid än ofredande (4 kap. BrB), andra ärekränkningsbrott 
än förolämpning (5 kap. BrB) och alla former av sexualbrott (6 kap. BrB) samt egen-
mäktighet med barn (7 kap. 4 § BrB). 
 
Biträde av enskilda 
 
Det kan befaras att enskilda personer som förmås delta i infiltrationsåtgärder är personer 
som antingen ser möjligheter till vinning för egen del eller som befinner sig i en utsatt 
position och därför kan förmås delta. När de åtar sig att delta kan de sällan överblicka 
vilka konsekvenser deltagandet kan få för deras fortsatta tillvaro. Personer som utfört 
denna typ av uppdrag har i olika sammanhang berättat om hur deras liv raserats. Bland 
annat med anledning härav finns inte tillräckliga skäl att tillåta denna metod. 
 
Biträde av enskilda hos säkerhetspolisen 
 
Rätten att begå brott i tjänsten bör aldrig kunna delegeras till enskilda. För enskilda som 
med stöd av 7 kap. 3 § biträder säkerhetspolisen bör således undantaget i 9 kap. 5 § utgå. 
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