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Lag
om ändring i lagen (1995:1506) om hemlig
kameraövervakning;

SFS 2003:1148
Utkom från trycket
den 30 december 2003

utfärdad den 18 december 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1506) om
hemlig kameraövervakning
dels att 2, 3, 4 och 6 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.
2 § Hemlig kameraövervakning får användas vid förundersökning angående
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning
är belagd med straff, eller
3. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.
3 § Hemlig kameraövervakning får användas om
1. någon är skäligen misstänkt för brottet,
2. åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, samt
3. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.
Åtgärden får endast avse sådan plats där den misstänkte kan antas komma
att uppehålla sig.
3 a § Om det inte finns någon som är skäligen misstänkt för brottet får
hemlig kameraövervakning användas för att övervaka den plats där brottet
har begåtts eller en nära omgivning till denna plats. Hemlig kameraövervakning enligt denna paragraf får ske endast om syftet är att fastställa vem som
skäligen kan misstänkas för brottet.
4 § Frågor om hemlig kameraövervakning prövas av rätten på ansökan av
åklagaren. I fråga om offentligt ombud tillämpas vad som föreskrivs i
27 kap. 26–30 §§ rättegångsbalken.
I ett beslut att tillåta hemlig kameraövervakning skall det anges vilken
plats och under vilken tid tillståndet gäller. Tiden får inte bestämmas längre
än nödvändigt och får inte överstiga en månad från dagen för beslutet.
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6 § Rättens beslut i frågor om hemlig kameraövervakning får verkställas
omedelbart.
I fråga om överklagande av rättens beslut enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av rättens beslut i brottmål angående åtgärd som avses i 25–28 kap. samma balk.
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2004.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Ari Soppela
(Justitiedepartementet)
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