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Pods³uch po szwedzku
Przez d³ugi okres czasu statystyki dotycz¹ce stosowania pods³uchów
w Szwecji utrzymywa³y siê na stabilnym poziomie 300–400 przypadków
rocznie. Od po³owy pierwszej dekady obecnego wieku zauwa¿alny jest doœæ
gwa³towny wzrost tej liczby. W 2006 roku odnotowano ju¿ 900 przypadków, w 2008 roku – 990 przypadków, a w 2009 roku liczba ta wzros³a do
1659 przypadków. Dane o liczbie zastosowanych technik specjalnych s¹
ka¿dego roku przedstawiane rz¹dowi szwedzkiemu i stanowi¹ informacjê
jawn¹. Informacje statystyczne nie obejmuj¹ pods³uchów stosowanych przez
szwedzk¹ Policjê ds. Bezpieczeñstwa (Säkerhetspolisen). Podstawê
prawn¹ do stosowania wszelkich form pods³uchu stanowi art. 27 Kodeksu
postêpowania karnego (Rättegångsbalken), który reguluje szeroko kwestie zwi¹zane z zajmowaniem i zabezpieczaniem na potrzeby procesu karnego ró¿nych przedmiotów. Podobnie jak w wiêkszoœci pañstw europejskich, w Szwecji nie ma podzia³u na pods³uch procesowy stosowany w oparciu o procedurê karn¹ oraz pods³uch operacyjny stosowany na podstawie
tzw. ustaw policyjnych. Zgodê na za³o¿enie pods³uchu mo¿e wydaæ tylko s¹d
na pisemny wniosek prokuratora. Zarz¹dzenie pods³uchu nastêpuje w formie decyzji. Wyj¹tkowo, gdy zachodzi przypadek niecierpi¹cy zw³oki
a sprawa dotyczy terroryzmu, decyzjê o zastosowania pods³uchu mo¿e wydaæ prokurator. Pods³uch mo¿na stosowaæ jedynie w sprawach o powa¿ne
przestêpstwa (tzw. kwalifikowane), gdzie dany rodzaj czynu zabronionego
zagro¿ony jest kar¹ co najmniej dwóch lat pozbawienia wolnoœci. Od 2004
roku istnieje mo¿liwoœæ stosowania pods³uchu wtedy, gdy przewidywana
kara w konkretnym przypadku bêdzie wy¿sza ni¿ dwa lata pozbawienia
wolnoœci (ograniczenie przedmiotowe). Pods³uch mo¿e byæ zastosowany do
ka¿dej osoby, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e pope³ni³a
przestêpstwo, za wyj¹tkiem osób poni¿ej 15 roku ¿ycia i rozmów prowadzonych pomiêdzy podejrzanym i jego obroñc¹ (ograniczenie podmiotowe).
Decyzja o zgodzie na pods³uch wydawana jest zawsze na czas okreœlony,
maksymalnie na jeden miesi¹c. Po up³ywie tego okresu mo¿e byæ wydana
kolejna decyzja. Brak jest ograniczeñ co do kolejnych przed³u¿eñ, co niew¹tpliwie u³atwia walkê ze zorganizowan¹ przestêpczoœci¹ i terroryzmem.
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Przeciêtny okres na jaki stosuje siê pods³uch to 5 do 7 tygodni. Osoba,
która by³a pods³uchiwana, jest informowana o tym fakcie tak szybko, jak to
jest mo¿liwe bez szkody dla œledztwa, najpóŸniej po up³ywie miesi¹ca od
zakoñczenia postêpowania. Od tej zasady istniej¹ wyj¹tki dotycz¹ce spraw
prowadzonych przez wspomnian¹ Policjê ds. Bezpieczeñstwa, lub gdy czêœæ
danych w postêpowaniu przygotowawczym objêta by³a tajemnic¹. W tych
przypadkach prokurator co pewien czas dokonuje oceny, czy mo¿na ju¿
ujawniæ informacje o pods³uchu. Co ciekawe, osoba, która by³a pods³uchiwana, nie mo¿e z³o¿yæ za¿alenia na tak¹ decyzjê. Natomiast nad poszanowaniem jej praw czuwa „publiczny przedstawiciel”, który jest obecny na
posiedzeniu, podczas którego rozpatrywany jest wniosek o uruchomienie
pods³uchu. Przedstawiciel ten mo¿e z³o¿yæ za¿alenie na decyzjê o zastosowaniu pods³uchu. Pods³uch w Szwecji obejmuje wszelkie formy komunikacji
– telefon, fax, Internet itp. Poszczególni operatorzy maj¹ przygotowaæ warunki techniczne dla realizacji decyzji s¹du. Materia³ uzyskany z pods³uchu
stanowi pe³nowartoœciowy dowód i mo¿e stanowiæ podstawê wyroku. Materia³y zgromadzone w trakcie pods³uchu, które nie dostarczy³y dowodów
przeciwko okreœlonej osobie, musz¹ byæ niezw³ocznie zniszczone.
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