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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2015 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Beslag i it-miljö, tvångsåtgärder i samband med 
kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt tillfälligt omhändertagande av elektronisk 
kommunikationsutrustning. 
 
Den remitterade promemorian innehåller förslag som kompletterar Förundersöknings-
utredningens slutbetänkande Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. 
(SOU 2011:45), vilket Advokatsamfundet tidigare har yttrat sig över.1 Advokatsamfundet 
hänvisar till de synpunkter som tidigare lämnats i frågor som behandlas även i den 
kompletterande remissen. 
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet avstyrker de kompletterande förslagen som rör beslag i it-miljö.  
 
När det gäller förslagen, som kompletterar betänkandets förslag i fråga om kropps-
visitation och kroppsbesiktning, har Advokatsamfundet ingen erinran i och för sig mot 
promemorians förslag i förhållande till utredningens förslag, men vill understryka att 
tvångsåtgärderna alltid måste omgärdas av särskilda rättssäkerhetskrav. 
 
I fråga om omhändertagande av elektronisk kommunikationsutrustning från misstänkta 
och andra personer som ska höras har Advokatsamfundet, under angivna förutsättningar, 

                                                
1 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 18 oktober 2011, R-2011/1027. 
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ingen erinran mot de kompletterande förslagen i promemorian. När det gäller 
brottsmisstänkta barn under 15 år, bör dock såväl omhändertagande av egendomen liksom 
visitering efter sådan egendom ske ytterst restriktivt.  
 
Beslag i it-miljö 
 
Advokatsamfundet vill inledningsvis understryka vikten av att varje enskild åtgärd som 
vidtas i syfte att effektivisera brottsbekämpningen sker med hänsyn tagen till den 
enskildes fri- och rättigheter och med bibehållen rättssäkerhet. Detta förutsätter att varje 
förslag som påverkar den misstänkte eller tilltalade bedöms utifrån att brottmålsprocessen 
i sin helhet ska tillförsäkra den misstänkte en rättssäker prövning och en rättvis rättegång. 
Det är utifrån dessa utgångspunkter av största vikt att det lagstadgade skyddet för 
informationsutbyte mellan advokat och klient upprätthålls också när processuella 
tvångsmedel aktualiseras.  
 
När det gäller förslagen som rör beslag i it-miljö, hänvisar Advokatsamfundet till sitt 
yttrande över de förslag som presenterades i betänkandet i denna del. Enligt 
Advokatsamfundets uppfattning får alltså beslagsförbudsregleringen i 27 kap. 2 § 
rättegångsbalken (RB) anses vara direkt tillämplig även i fråga om elektroniska 
handlingar och elektroniskt lagrad information. Dataservrar, mobiltelefoner och andra 
bärare av elektronisk information som tillhör advokat eller annars, innehåller 
advokatsekret information bör därmed – med stöd av bestämmelserna i 27 kap. 2 § 1 RB 
och de auktoritativa uttalanden i denna fråga som gjorts i domstolspraxis, av JO och i 
doktrin (se tidigare remissyttrande) – vara fredat från beslag, såvida inte klienten medger 
att föremålet överlämnas till polis eller åklagare.  
 
Advokatsamfundet motsätter sig därför att skyddet för advokatsekret elektroniskt lagrad 
information i stället bör säkerställas genom särskilda regler för genomsökning av 
informationsbäraren och att advokater ska ges rätt att närvara vid sådan genomsökning. 
Detta utgör enligt samfundets bestämda uppfattning inte ett sådant förhållande som i 
tillräcklig grad skyddar den lagstadgade advokatsekretessen. Skulle en bärare av 
information kunna beslagtas hos en advokat, trots att den innehåller skyddad information 
som anförtrotts advokaten, skulle detta innebära att även skyddad information 
ofrånkomligt riskerar att röjas, eftersom det för polis och åklagare i praktiken är omöjligt 
att sålla bort eller bortse från information som är skyddad, även om advokaten är 
närvarande vid genomgången. 
 
Mot denna bakgrund avstyrker Advokatsamfundet även förslaget i promemorian om att 
skyldigheten att bereda vissa personer tillfälle att närvara vid en genomsökning av it-
utrustning i samband med beslag, ska kunna begränsas i förhållande till vad utredningen 
föreslog. För det fall det skulle införas en ordning där skyddet för advokatsekret 
elektroniskt lagrad information i stället för med tillämpning av beslagsförbudsregeln i 
27 kap. 2 § RB bör säkerställas genom särskilda regler för genomsökning av 
informationsbäraren, avstyrker alltså Advokatsamfundet promemorians förslag om att det 
ska finnas möjligheter till undantag från skyldigheten att bereda berörda personer tillfälle 
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att närvara vid genomsökningen. Det är uppenbart att en möjlighet för polis och åklagare 
att avgöra huruvida det finns hinder mot eller kan anses olämpligt med närvaro av berörda 
personer för genomgång av informationsbäraren ytterligare försvagar skyddet för den 
information som omfattas av advokatens lagstadgade tystnadsplikt.  
 
När det sedan gäller förslaget om att förundersökningsledaren ska kunna besluta om 
yppandeförbud beträffande det som förevarit vid en genomsökning, avstyrker 
Advokatsamfundet även detta förslag. Att förundersökningsledare skulle få besluta om att 
det som förekommit vid en genomsökning av en databärare med sekretessbelagd 
information inte får uppenbaras, riskerar att ytterligare kunna försämra skyddet för sådan 
information som omfattas av advokatens tystnadsplikt. Skyddet för sådan information är 
sådant som advokaten och klienten själva måste rå över och ska inte kunna påverkas av 
förundersökningsledarens uppfattning om vad som ska och inte ska få yppas kring vad 
som förevarit vid genomsökning av bäraren till informationen.  
 
Tvångsåtgärder i samband med kroppsvisitation och kroppsbesiktning 
 
I fråga om förslagen som kompletterar betänkandets förslag i fråga om kroppsvisitation 
och kroppsbesiktning, anser Advokatsamfundet att det ur ett legalitetsprincipperspektiv är 
positivt att möjligheterna att kvarhålla en person som ska genomgå dessa tvångsåtgärder 
regleras i lag. Detsamma gäller befogenheten att ta med den som ska kroppsbesiktas eller 
kroppsvisiteras till lämplig plats för detta. Advokatsamfundet vill dock understryka vikten 
av att dessa typer av tvångsåtgärder alltid föregås av en proportionalitetsprövning, sker på 
ett rättssäkert sätt, utförs på sådant sätt att kvarhållandet blir så kort som möjligt samt att 
den som utsätts för åtgärderna tillförsäkras rätt till effektivt rättsmedel (såsom påpekas i 
promemorian är det med hänsyn till de föreslagna åtgärdernas tillfälliga natur främst 
möjligheten till skadeståndstalan som aktualiseras i fall av felaktigt utförda tvångsåtgärder 
i samband med kroppsbesiktning och kroppsvisitation).  
 
När det gäller den tid som en person – även den som är under 15 år – ska kunna kvarhållas 
för att genomföra en beslutad kroppsvisitation, instämmer Advokatsamfundet i 
promemorians bedömning och förslag, i förhållande till de förslag som lämnades i 
betänkandet. Detta gäller särskilt i fråga om barn under 15 år som misstänks för brott, där 
tiden för kvarhållande för kroppsvisitation begränsas till tre (i stället för i betänkandet 
föreslagna sex) timmar.  
 
Tillfälligt omhändertagande av elektronisk kommunikationsutrustning 
 
Advokatsamfundet lämnade utredningens förslag i fråga om tillfälligt omhändertagande 
av elektronisk kommunikationsutrustning utan erinran och har inte heller i fråga om 
promemorians kompletterande förslag någon erinran under förutsättning att 
omhändertagandet är mycket kortvarigt och inte innefattar någon som helst rätt att 
undersöka eller på annat sätt vidta några åtgärder med den egendom som omhändertas. 
 



4 
 

 

När det gäller brottsmisstänkta barn under 15 år, som ska förhöras i enlighet med 
bestämmelserna i LUL, är det av största vikt att såväl visitering efter egendom som 
omhändertagande av egendomen sker ytterst restriktivt och endast där det föreligger en 
påtaglig kollusionsfara.   
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg 


