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Debattleder, avdelingsdirektør KIRSTI COWARD, Norge:

Vi har fått et inspirerende og interessant og forhåpentligvis provoserende
foredrag å diskutere utifrå. Jeg merket meg at Carsten Smith på åpningsmøtet
talte for varme diskusjoner, mens Knut Selmer ønsket «følelseskolde» over-
legninger. Vi får se hva det blir ut av det.

Diskusjonsopplegget er noe anderledes her enn ellers fordi vi ikke har hatt et
skriftlig grunnlag. For at vi ikke skulle risikere å bli stående helt fast, er det
bestilt nasjonale innlegg. Det er først direktør Ole Jørgen Paulsen fra Register-
tilsynet i Danmark, så har vi presidenten for Högsta förvaltningsdomstolen i
Finland, Antti Suviranta, deretter professor Peter Seipel fra Sverige og til slutt
førsteamanuensis Jon Bing fra Norge. Disse vil ha innlegg på maksimum 10
minutter, på samme måte som alle som senere tegner seg til debatten. Etter det
blir da ordet fritt.

Direktør OLE JØRGEN PAULSEN, Danmark:

Jeg vil gerne takke professor Selmer for det interessante foredrag, som på en
række punkter giver anledning til nogle kommentarer. Jeg har valgt at drage to
forhold, som professor Selmer er inde på frem her, fordi jeg synes, at
situationen er den, at vi i virkeligheden er lidt bange og ikke ved, hvor langt vi
kan tillade os at gå rent forvaltningsretligt. Det er for det første spørgsmålet
om samkøring af registre, som professor Selmer var inde på, og det er for det
andet spørgsmålet om, hvordan man bør sammensætte det tilsynsorgan, som
de enkelte lande etablerer i forbindelse med en datalovgivning.

Samkøring af registre er ikke egnet som et teknisk afgrænset begreb, men vi
ved vel i hvert fald fra situationen i Danmark, at politikerne bruger ordet uden
at foretage nærmere definition af, hvad de egentlig mener med det. Politikerne
er nervøse over for samkøringer. Vi kan vel sige, at samkøring typisk
foreligger når man danner et bredere billede af borgeren end man ellers isoleret
har hos den enkelte myndighed. Forstået på den måde kan der naturligvis være
noget odiøst eller mindre heldigt i samkøring.

Men i langt de fleste situationer, hvor der er tale om samkøring, behøver
man ikke at være så forfærdeligt nervøs. I virkeligheden er samkøring ofte til
borgerens fordel. F.eks. er det sådan i Danmark, at Rigspolitiet har en række
registre. Der er kriminalregisteret, efterforskningsregisteret, motorregisteret
osv., men de har ikke nogen identifikation andet end personnummeret i de
enkelte registre, fordi de samler identifikationen i et navneregister, som har
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navne og personnumre. Når de så får brug for at identificere folk, så foretager
man en samkøring. Men det indebærer jo, at når registeret ligger isolert, så er
det i virkeligheden ikke ligeså egnet til at misbruges, fordi man ikke umiddel-
bart kan identifisere de enkelte personer.

Vi har også et eksempel i boligsikringssystemet, hvor man heller ikke har
navn og adresser, men somme tider har man behov for at skrive ud til folk, og
i den anledning samkører man så med et adresseregister. Men også her er
boligsikringssystemet isoleret set ikke så egnet til at misbruges.

Ofte bruger man samkøring med henblik på at træffe en korrekt forvalt-
ningsmæssig afgørelse, dvs. at man i forbindelse med sagsbehandlingen
foretager en samkøring. Den slags type af samkøring vil jeg kalde præventiv
kontrol - man sikrer sig en korrekt afgørelse. F.eks. er det sådan i Danmark,
at personer, der får social kontanthjælp, hvis de samtidig har skat til gode hos
skattemyndighederne, så skal de selvfølgelig have mindre kontanthjælp. Det
havde vi en sag om i Registertilsynet, og der var en del modstand - også fra
politikernes side, også i denne form for kontrol af den sociale klient. Det var
vi ikke betænkelige ved, fordi det jo er en kontrol, der sikrer en korrekt
sagsbehandling.

Der hvor problemet bliver mere alvorligt, det er når der er tale om det jeg
vil kalde en efterfølgende kontrol. Det vil altså sige, hvor man nogen tid efter,
måske indtil flere år efter, begynder at kontrollere, om borgeren uberettiget har
oppebåret beløb fra det offentlige. Da kan det nemlig siges, at for det første
har borgeren indrettet sig på, at han var berettiget til den ydelse. For det andet
er det således, at det kan få karakter af en omvendt bevisføring, hvilket
professor Selmer også var inde på. Nu er det pludselig borgeren, der skal
bevise, at han har været berettiget til at modtage det pågældende kontante
beløb.

Der er altså en grænse for, hvor langt man skal gå med at kontrollere
borgeren og måske danne et bredere billede. Hvor langt og hvor den grænse
går, det er naturligvis et spørgsmål om afvejning. Hvor effektivt skal samfun-
det administreres. Det er med andre ord en meget politisk præget afgørelse.
Og når jeg siger politisk præget afgørelse, så er det fordi jeg samtidig gerne vil
ind på, hvorledes et organ, der skal træffe beslutninger eller tage stilling til
sådanne sager, skal placeres forvaltningsmæssigt? Skal det være et domsstols-
lignende, uafhængigt organ? Eller skal det, som professor Selmer var inde på,
være et organ, der i hvert fald er undergivet sædvanligt, parlamentarisk
ansvar?

Da disse beslutninger er politisk prægede, så mener jeg, det er helt
nødvendigt at man indretter tilsynsorganerne således, at det bliver det politisk
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ansvarlige parlamentariske organ, der træffer den endelige afgørelse i disse
sager. Og det vil sige, at man enten kan vælge en ombudsmandslignende
løsning, hvor tilsynsmyndigheden afgiver indstillinger eller henstillinger, men
således at det stadig er ministeren, der har det endelige ansvar og skal
godkende den pågældende samkøring. Eller man kan lave et system, hvor der
er en rekursmulighed fra tilsynsmyndigheden til en ansvarlig minister.

Hvad der er det bedste kan måske være vanskeligt at afgøre, men jeg tror
erfaringerne fra Danmark må siges at være, at man opnår en højere grad af
varetagelse af borgernes hensyn ved at have en ombudsmandslignende kon-
struktion. Og det skyldes for det første, at der er tale om politisk prægede
afgørelser, og for det andet, at disse spørgsmål stadig har borgerens og
pressens bevågenhed. Det indebærer, - og det tør jeg godt sige - har
indebåret, at de ansvarlige ministre meget nødigt vil gå imod Registertilsynet.
Det indebærer igen, når det ikke er Registertilsynet, der har den endelige
afgørelse, at Registertilsynet bliver delvis fri for at foretage den afvejning, der
går på økonomisk rationalitet contra beskyttelse af borgeren. Det kan man i
højere grad, når man har den ombudsmandslignende funktion, hvor det er en
minister, der så til sidst skal foretage denne afvejning. Så kan man i
virkeligheden fra Datatilsynets side prioritere borgerhensynet højere.

Derfor vil jeg mene, at man bør vælge den ombudsmandslignende kon-
struktion, når man skal træffe beslutninger og lovgive om tilsynsmyndighedens
indretning, og det ved jeg jo er aktuelt eller vil blive aktuelt for Norges
vedkommende. Så kan man endelig også sige, at det måske kan virke lidt
uheldigt, at det, hvis man har et direktorat med appel, så netop er til
Justitsdepartementet, der er rekursmyndighed, for netop Justitsdepartementet
har jo nogle af de mest følsomme registre, og det kan godt give nogle
problemer.

HFD:s president, jur. dr. ANTTI SUVIRANTA, Finland:

Professor Selmers föredrag på förmiddagen var genomgående mycket intres-
sant. Också jag skall dock begränsa mig till några punkter i föredraget.

Den första punkten ansluter sig till vad professor Selmer sade om den
norska Telegrafloven av år 1899. Det motsvarande problemet i Finland beror
ursprungligen på att telegrafin under kejsartiden till stor del var en rysk
riksangelägenhet medan telefoniforvaltningen hade helt anförtrotts inhemska
myndigheter. På denna grund har vi fortfarande olika regleringar för dessa två
brancher.

Jurist- 14
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Telefonin regleras alltjämt i kungörelsen av år 1886 angående villkoren för
rättighet att uppställa och begagna telefonledningar inom landet. För telegrafin
gäller åter lagen av år 1919 om telegrafanläggningar. I praktiken bedrivs den
lokala telef on verksamheten till största delen av självständiga och oftast ömse-
sidiga företag medan telegrafnätet är i statens ägo. Schism har uppstått mellan
de lokala telefoninrättningarna och Post- och telestyrelsen om huruvida data-
överföringen är telefoni eller telegrafi.

För närvarande tycks en modus vivendi gälla mellan dessa rivaler, men
schismen tycks ha en benägenhet att då och då blossa upp igen.

Som professor Selmer sade arbetar vi i Finland ännu med spörsmålet om
personregisterlagstiftning. Arbeta är här ett synnerligen väl valt ord. Tusentals
sidor betänkanden, remissutlåtanden och annat förberedelsesmaterial har pro-
ducerats i detta sammanhang, och åter igen tror vi på en regeringsproposition
inom några månader. Att arbetet tagit så lång tid har emellertid sina goda
sidor. Vi har kunnat dra nytta av erfarenheterna från de övriga Nordiska
länderna.

I ett hänseende har vi inte heller haft så bråttom. Vår rättspraxis har inte
ansett att information på datamedier hos myndigheter är allmänna handlingar
som medborgarna skulle ha fri tillgång till. Så har vi kunnat i lung och ro
förbereda frågan huru vidsträckt tillämpning offentlighetsprincipen skall ha i
fråga om datamedier. De behövliga förändringarna i lagen om allmänna
handlingars offentlighet skall nu företagas i samband med stiftandet av
personregisterlagen.

Några av de svårigheter som härvid bör övervinnas belyses av ett svenskt
exempel. Arbetet vid domstolar kunde underlättas med hjälp av datoriserade
målregister. Göteborgs tingsrätt anhöll om rätt att få inrätta ett sådant register,
men fick avslag på sin ansökan. Varför? Den svenska, liksom också den finska
offentligheten är inte begränsad till handlingarna i en bestämd sak, och den
svenska dataoffentligheten innebär en rättighet för medborgarna att utfå alla
sådana sammanställningar ur dataregister som kan tas fram genom rutinbeto-
nade åtgärder. Ett målregister kan ju med lätthet bearbetas, så att man får fram
ömtåliga uppgifter t.ex. om misstänkta eller dömda i olika brottmål eller parter
i familjerättsmål. För att undvika spridning av sådan ömtålig information är
man alltså tvungen att fortfarande föra domstolarnas målregister manuellt.

Här avser vi att få en annorlunda reglering. Enligt de stadganden som
föreslagits skall plikten och också rätten att utge sammanställningar ur offent-
liga dataregister bli mycket begränsad. Domstolar och övriga myndigheter kan
alltså upprätta de register de behöver för sitt arbete utan att behöva ta hänsyn
till sådana omständigheter som var avgörande i det göteborgska exemplet.
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Utover begränsningar i förhållande till privata, skall också samkörningen av
olika offentliga register begränsas. Härmed är problemen dock ingalunda
uttömda. Även om det är förbjudet att utge sammanställningar eller samköra
olika register kan det som är förbjudet dock ske. Det finns vissa mycket
ömtåliga register, t.ex. det finska cancerregistret, och förslag föreligger att
upprätta andra liknande register inom medicinal- och socialförvaltningen.
Risken för missbruk ger anledning att överväga huruvida sådana register alls
behövs eller huruvida det är möjligt att inrätta registren så att det inte bara
är förbjudet utan tekniskt omöjligt även för en dataexpert att framställa
ömtåliga sammanställningar.

Professor Selmer sade mycket riktigt att det kan verka mycket provocerande
att domar från de underordnade domstolarna inte bör ingå i det allmänna
informationssystemet för rättskällor. I vårt informationssystem Finlex in-
registreras redan nu hovrätternas och jorddomstolarnas avgöranden och ett
register över utslag från länsrätterna håller på att utarbetas. Detta register
beräknas komma att innehålla ca 1-2 % av de berörda instansernas avgöran-
den.

Vilken nytta kan ett sådant register ha? Det är klart att en dom från en
hovrätt inte skall få vara en auktoritativ prejudikat för en annan hovrätt eller
för en underdomstol som lyder under den senare. Professor Selmer säger att
Høyesterett vil bruke et resonemang fordi det er godt, ikke fordi det tidligere
er brukt av herredsrett X eller lagmannsrett Y. Men det är inte bara den högsta
instansen som kan bruka ett gott resonemang. Men hjälp av domsregistret kan
Åbo hovrätt eller Helsingfors rådstuvurätt finna sådana goda resonemang som
emanerat till exempel från Rovaniemi hovrätt på samma sätt som Finlands
högsta domstol kan utnyttja ett gott resonemang från Norges Høyesterett.
Dessutom har det ett visst argumentvärde att likandana rättsfrågor bör avgöras
lika i hela riket.

Däremot kan sådana register som det finska inte ge sådan dokumentation
som skulle krävas för att påvisa att en viss sedvanerätt har uppstått. De
rättsfrågor som skall ge anledning till registrering skall tvärtom vara nya där
någon fast praxis inte föreligger och som varken har avgjorts i den högsta
instansen eller troligen kommer att få en sådan lösning inom den närmaste
framtiden.
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Professor jur. dr. PETER SEIPEL, Sverige:

Det är nu femton år sedan ett nordiskt juristmöte för första gången
behandlade temat EDB och jus. 1969 var detta ämne uppe till diskussion under
rubriken Rättsväsendet inför ADB. Ett huvudbudskap i detta korta inlägg är att
vi inte längre kan behandla detta område lättvindigt. Det handlar inte om något
perifert som kan tas upp som ett kuriosum på olika konferenser, utan att det är
ett allvarligt och svårt tema som vi inom juridiken måste ägna betydligt större
ansträngningar.

Professor Selmer sade i sin utmärkta översikt som verkligen gav oss många
uppslag till debatt bl.a. att «endelig er det klart att rettsordenen vil reagere
langsomt på teknologiendringer som på alt annet». I en mening är detta sant, i
en annan mening är det falskt därför att förändringarna kommer hela tiden:
rättsinstitut får ny innebörd, rättsregler får tillämpning på icke förutsedda
problem. Vi kan inte bromsa utvecklingen, även om vi konservativt vill hålla
kvar våra gamla begrepp och fästen.

Tag t.ex. det som nämdes i professor Selmers inlägg om avtal om datama-
skiner som kanske litet lättvindigt avfärdades som något trivialt. En datama-
skin kan vara en anordning som innehåller program så att säga som en del i
maskinen och som är besvärligt att avtala om därför att vi har att göra med en
kombination av produkt och tjänst d.v.s. information. Denna är svårhanterlig
rättsligt sett och man har ibland frågat sig om vi kanske behöver så att säga
utveckla en ny typ av juridik för det som ligger mellan produkt och tjänst,
nämligen information som något slags halvprodukt eller halvtjänst.

Jag skall återkomma till dessa mera svepande synpunkter men först gå in på
två detaljer i föredraget. För det första gäller det som också Jørgen Paulsen var
inne på nämligen den personliga integriteten och medborgarnas rätt att få vara
i fred för myndigheters närgångenhet. Professor Selmer ställer här frågan på
sin spets: skall man ha lov att ljuga? En väldigt bra och klargörande
formulering. Han svarar försiktig vis inte själv på frågan. Ser vi på det hela
från rättsvetenskaplig synpunkt finner vi ett antal strukturfrågor som går att
angripa som forskningsproblem.

Låt oss bara titta litet hastigt på hur man skulle kunna bena upp det och
formulera forskningsbara problem. En första möjlighet är då att vi politisk
accepterar att medborgarna skall få ljuga; vi måste alltså acceptera att männi-
skor fuskar, undanhåller uppgifter, lämnar motstridiga uppgifter osv., därför
att de mår psykiskt bättre då. Vilka blir konsekvenserna?

En annan variant är att vi antar att man tolererar ett visst svinn, ett visst tapp
i samhället; det får kosta litet, att så att säga låta vissa medborgare missbruka
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sin frihet och inte lämna korrekta uppgifter. Men då måste vi resonera om
detta som ett problem och försöka fastställa vilken svinnivå, vilken tappnivå,
vi kan acceptera i samhället.

Nästa möjlighet är att diskutera sektorvis kontroll, vi bestämmer oss alltså
för att gå in med kontroll på olika sektorer, skatteområde, socialforsikring osv.
Det kan man kanske tänka sig att göra på två vis, jag bara skissar möjligheter-
na nu: en är att man så att säga fastlägger kontrollområden och en annan är att
man fastlägger en princip som säger att vi får kontrollera hur närgånget som
helst bara myndigheterna har lämnat något slags förhandsbesked om att det
kan förekomma kontroller.

En fjärde möjlighet att lägga till lögn, svinn och sektorsvis kontroll är att
man bestämmer sig för hur djupt kontrollen skall få gå.

Man accepterer kontroll överallt, men godtar bara ett visst kontrolldjup. Och
då är problemet: hur fastställer vi ett sådant kontrolldjup? Här kan man bl.a.
peka på Jon Bings försök att kategorisera eller kategoriindela känsliga data.

En femte möjlighet är att resonera om begreppet datakvalitet. Vi skall då
bara medge närgånga kontroller, samkörningar av register, när vi vet att
riskerna för att beslutsunderlaget blir dåligt är små eller obefintliga. Man talar
nämligen ofta om problemet i samkörningssammanhang, att när man hämtar
uppgifter från olika håll så är de inte jämförbara. Man kan då vid massbeslut i
förvaltningen grunda avgöranden på felaktiga eller missvisande sammanställ-
ningar. Forskningsmässigt måste vi ta oss an hela begreppet datakvalitet och
göra klart för oss vad vi menar. Den uppgiften tillhör inte de lättaste.

Den sjätte och sista strategin, som jag här skissar på för att visa hur tankarna
kan ordnas, är att se kontrollen som ett slags bestraffning. Alla har ju i
utgångsläget en viss frihet, myndigheterna liter på att vi inte lämnar oriktiga
uppgifter osv. Man kan då tänka sig att den som i något sammanhang lämnar
oriktiga uppgifter, i fortsättningen får finna sig i närgången kontroll. Det kan
gälla näringsidkare, socialförsäkringstagare osv. Man skulle alltså ha en stor
frihet, men också en slags kontrollbestraffning för dem som missbrukar denna
frihet.

Den andra punkten jag vill ta upp gäller de s.k. expertsystemen, den
konstgjorda intelligensen som Knut Selmer är inne på. Här säger Knut bl.a. att
lösningen av ett rättsproblem alltid innebär ett element av subjektivt beslutande
och att datamaskinen aldrig kommer att ta ifrån oss detta element. Jag tror inte
att det är så självklart.

För det första måste man resonera om vad de här subjektiva elementen
innebär. Jämför t.ex. beslutet att bege sig till ett bibliotek för att ta del av en
myndighets förhandsbesked med beslutet att ta del av samma förhandsbe-
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sked på en datamaskinterminal. Om jag inte har möjligheten att med bildskärm
snabbt få fram beslutet så är sannolikheten mycket låg att jag beger mig från
mitt skrivbord och söker fram detta i och för sig relevanta material. Men får
jag möjligheten att enkelt ta fram det via en dator så gör jag det säkert.

Här kan man alltså se hur teknologin, informationsteknologin, påverkar
redan trivialiteter i juristens arbetssätt och det subjektiva förhållningssättet till
arbetsmaterialet. Och detta resonnemang kan vi sedan fullfölja hela vägen mot
så att säga mera svåra skönsmässiga avgöranden. Min poäng är alltså att vi har
att göra med vad man kan kalla en flytande formaliseringsgräns. Denna är inte
given en gång för alla. Man kan alltså inte entydigt säga vad som låter sig
utföras automatiskt. Bedömningen innehåller rättspolitiska element. Vidare
finns rent juridiska argument som har att göra med hur vi utformar rättsregler-
na. Slutligen finns det metodmässiga aspekter som rör vad som kan göras med
automation och informationsteknologi. Här ändras situationen från år till år
och förmodligen rätt snabbt under de kommande åren.

Slutklämmen blir då att vi har all anledning att som jurister ta synnerligen
allvarligt på de frågor som professor Selmer gav en överblick över och bland
vilka jag har berört några som jag fann särskilt intressanta. Tittar man på det
praktiska rättslivet finner man att problemen tas på allvar och att man börjar
efterfråga rättslösningar; utvecklingen går dessutom fort. Man skall t.ex. nu
inom EG i samverkan med bl.a. Sverige skapa ett system som möjliggör inköp
av informationstjänster i internationella datornät. Vem som helst skall alltså
kunna gå in på en terminal i ett medlemsland, handla tjänster, konsulttjänster,
data osv., och det skall finnas väl genomtänkta kontraheringsförfaranden,
debiteringsrutiner osv. Om man vill ha en juridik för detta kan man inte vänta
och avvakta. Och var och en som sitter här förstår att det handlar om
besvärliga frågor.

Tendensen på forskningssidan är att man försöker arbeta med större pro-
blemgrupper, strukturer och strategier. Svårigheterna ligger inte minst att våra
resurser är så oerhört knappa. Det gäller inte främst penningsidan. Rättsin-
formation är nog bättre försörjd än konventionell rättsvetenskaplig forskning
att det är stor efterfrågan på lösningar. I stället är det människor som är vår
knappa resurs. Och det tar ju som vi vet år att få fram kvalificerade forskare.

Och det för mig till min sista punkt: vi måste få in detta ämnesområde fast
etablerat i juristutbildningen. Det är inget val vi har utan en nödvändighet. Vi
borde ha förstått detta för åtskillig tid sedan, så viktigt är det. Men det är aldrig för
sent.
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Førsteamanuensis dr. jur. JON BING, Norge:

Jeg skal nøye meg med å ta opp ett av hovedpunktene i professor Selmers
foredrag: Spørsmålet om bruk av avgjørelser fra by- og herredsretter og
lagmannsretter - de såkalte underrettene - i et rettslig informasjonssystem.

Det er flere grunner til at en diskusjon av dette spørsmålet er viktig. For det
første er dette faktisk ett av de få egentlige stridsspørsmål man finner i norsk
rettskildelære, hvor man kan glede seg over genuin uenighet. For det andre
står man for tiden overfor viktige omlegninger i vårt eget rettslige informa-
sjonssystem nettopp på dette punktet. I forbindelse med konsolidering av det
norske Lovdata-systemet vil man måtte ta stilling til hvordan avgjørelser fra
underrettene skal publisere s.

Man har derfor her en sjelden kombinasjon av prinsipiell interesse og
praktiske muligheter rundt det samme spørsmål. Derfor er den debatten som
professor Selmer har lagt opp til særlig viktig, i alle fall i Norge. Debatten er
også nødvendig - akkurat nå er det ønskelig å utdype uenighet og nyansere
synspunkter.

Utgangspunkt kan tas i to spørsmål professor Selmer reiste.
Det første spørsmålet er nærmest litt naivt: Hva betyr det egentlig at noe er

en rettskildefaktor? Vi bruker dette uttrykket ofte som om det har en entydig
betydning, men i daglig tale jurister imellom har det nok ofte litt flertydig. Og
la meg nevne to betydninger det ofte vil ha.

For det første brukes det i en normativ betydning: Man legger særlig vekt på
et argument nettopp fordi man finner det i en av Høyesteretts avgjørelser. På
samme måte ville man - om underrettsavgjørelsene ble ansett som rettskilde-
faktorer - legge vekt på argumentene nettopp fordi man finner dem her.

Men man har også en annen og mer triviell betydning - en argumentativ
betydning. Som praktiker står man konfrontert med et bestemt problem. Og
man finner seg kanskje på bar bakke og føler behov for litt hjelp til å komme i
gang. Da vil man kanskje se hvordan kollegaer - gjerne mer erfarne kollegaer
- har lagt an diskusjonen av problemet tidligere. Man trenger en huskeliste for
hvilke momenter man har funnet det riktig å legge vekt på. Denne «huskeli-
stefunksjonen» gjør jo at en tidligere rettsavgjørelse som angår problemet, blir
verdifull. Men det betyr ikke at de argumentene blir tillaget en særskilt vekt
fordi de finnes i en domstolavgjørelse - men rett og slett at det er nyttig for
praktikere å bruke avgjørelsene som en ressurs for å finne argumenter.

Ofte kan det vel synes som diskusjonen av domstolavgjørelser biter seg litt i
halen. Alle er enige om at man legger vekt på Høyesteretts avgjørelser, og
gjerne vil at de skal være så gode som mulig. Men mye av arbeidet for
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Høyesterett gjøres jo ikke av dommerene, men av prosessfullmektigene som
forbereder saken. De legger frem forskjellige synsmåter, og nedlegger ofte et
stort arbeid i å finne fram til argumenter til fordel for et bestemt, rettslig syn.
For å kunne gjennomføre dette forhåndsarbeidet tilfredstillende, trengs det
utgångspunkter og materiale. Her er ikke Høyesteretts egen praksis tilstrekke-
lig - særlig ikke i den situasjonen at Høyesterett ikke tidligere har tatt stilling
til spørsmålet. Prosessfullmektigene vil da ofte hente argumentene fra praksi-
sen til underordnete domstoler. Vi har tross alt ikke i Norge en overfold av
rettslig litteratur eller lovkommentarer, og trenger å aktivisere det materialet
som finnes på de ulike spesialområder.

Det andre prisipielle synspunktet knytter seg til forskjellen mellom det
professor Selmer kalte et sentralt system - som han stiller seg skeptisk til, og
det han har understreket at han anser som ønskelig - desentraliserte arkiv for
avgjørelsene ved de enkelte domstoler. Disse lokale arkivene skal også kunne
være datamaskinbasert og tilgj engelig for brukerne.

Hvis man da tenker seg i en fremtid hvor advokaten har sin arbeidsstasjon,
og har valget mellom enten å koble seg opp mot et sentralt system, eller koble
seg samtidig opp mot samtidige lagmannsretter rundt om i Norge, kan man
nok peke på store tekniske forskjeller på disse løsningene. Men sett fra
advokatens synsvinkel er det ingen forskjell - alle avgjørelsene fra samtidige
lagmannssretter er tilgj engelig på advokatens eget skrivebord.

Et hovedpoeng i professor Selmers argumentasjon var kravet til objektivitet.
Personlig anser jeg dette for å være et viktig krav til rettslige informasjons sy-
stemer. Tradisjonelt ivaretas dette kravet ved pluralisme: Det finnes innbyrdes
konkurrerende informasjons sy stemer som supplerer hverandre. Dette er nok
ikke særlig tydelig i de nordiske land hvor de små markedene gjør konkurre-
rende systemer lite økonomisk fristende.

For datamaskinbaserte systemer er det selvsagt også viktig å ivareta objekti-
viteten. Man må alltid erklære etter hvilke kriterier og etter hvilke prosedyrer
materiale blir valgt ut.

En adekvat utvelgelse behøver ikke å innebære at mesteparten av materialet
publiseres. Det finnes få tall som kan belyse hvor stor andel av avgjørelsene
som bør publiseres for at man har en tilfredstillende representativitet, men
erfaringer fra Europa kan tyde på at en publiseringsandel på 10-15 % er
tilfredstillende.

Det finnes et par interessante muligheter i forbindelse med objektivitet og
datamaskinbaserte systemer.

Den ene er at man tradisjonelt forestiller seg utvelgelse som en engangs
foreteelse. I datamaskinbaserte systemer har man mulighet til kontinuerlig å
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supplere utvalget. Hvis en juridisk forfatter trekker frem en upublisert avgjø-
relse som hevdes å være interessant, vil denne straks kunne legges til
databasen - man får en dynamisk utvelgelse.

En annen mulighet er å annotere avgjørelsene. Som et tankeeksperiment kan
vi se for oss en telekonferanse hvor advokater får adgang til å knytte fotnoter
og kommentarer til avgjørelsene - hevde at den er uten enhver verdi, henvise
til avvikende avgjørelser osv. Man kan tenke seg rene kjedebrevene av
diskusjonsmomenter til sentrale avgjørelser. Og en slik dynamikk ville vel
både være interessant og nyttig.

La meg til slutt nevne et par ekstra poeng om underrettssavgjørelser.
For det første vil det ofte være arbeidssparende å kunne henvise til og bygge

på en avgjørelse hvis man skal løse en konflikt utenfor domsstolene. Man
trenger ofte modeller å bygge løsningene på, og her vil domstolavgjørelser
kunne være nyttige.

For det andre er selvsagt ikke høyesterettspraksis fullt ut representativ for de
avgjørelser som treffes av underordnete domstoler. Det er naturlige utsilings-
mekanismer i systemet som fører til under- og overrepresentasjon av bestemte
typer saker i Høyesterett.

For det tredje skal domstolspraksis også til en viss grad fungere som
tilbakemelding fra rettslivet om hvordan lover og regelverk fungerer i praksis -
en erfaringstilbakeføring til lovgiver og rettspolitiker. Her burde praksis fra
underrettene også spille en rolle.

De problemene professor Selmer har skissert, er reelle nok. Personlig tror
jeg løsningen vil ligge i holdningen til underrettsavgjørelser qua rettskildefak-
torer - en mer bevisst og kritisk holdning. Det er ikke tilstrekkelig å si at en
avgjørelse kan være en rettskildefaktor (i den betydning at man kan hente
argumenter fra den), man må snakke om hvorfor argumentene skal tilordnes
vekt.

Vi kan kanskje også legge en viss vekt på erfaringer fra jurisdiksjoner hvor
man har forsøkt å regulere bruken av domstolpraksis qua rettskildefaktor. Det
eneste eksempelet jeg kjenner hvor publiseringen er lovregulert, er California.
Og California er også, karakteristisk nok - en av de stater som har en egen
samling med domstolavgjørelser som heter The Reporter of Unreported Deci-
sions.
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Professor dr. jur. JAN FRIDTHJOF BERNT, Norge:

Professor Seipel understreket at vi i allfall nå om ikke tidligere, må få
øynene opp for hvor viktig jus og EDB er som rettsdisiplin. For min del vil jeg
si at vi ennå langt på vei befinner oss i en slags embryologisk fase her, noe
som bl.a. avspeiles i at dette møtet har som felles ramme en rekke til dels
ganske ulikeartede spørsmål som hver for seg er så vanskelige og av så stor
samfunnsmessig betydning, at de burde fått separat behandling på eget
seksjonsmøte.

De innlegg som er holdt til nå, har særlig fokusert på to problemkomplekser.
Det ene er de spørsmål som går på forholdet til personlighetsvernet; de enorme
problemer som oppstår etter hvert som det akkumuleres stadig større mengder
med sensitive persondata om enkeltpersoner i private og offentlige registre, og
disse brukes, kobles og etter hvert også misbrukes og lekker ut i samfunnet.

Det andre problemet som særlig Jon Bing fokuserte på i sitt innlegg, kan
synes å være litt mere sært, så å si et teoretikerproblem, men er egentlig av
stor samfunnsmessig betydning. Det går på spørsmålet om hvilke konsekven-
ser det vil få, og hvilke konsekvenser det bør få, for vårt syn på det rent
argumentasjonstekniske sidene av jusen, rettskildebildet, om store mengder
underinstanseavgjørelser som idag bare er tilgjengelig i begrenset grad, samles
og gjøres alment tilgjengelige i søkbare EDB-registre. Etableringen av et slikt
informasjonssystem fører til at spørsmålet om hva det er som er rettskilder og
hvilken vekt f.eks. en underinstansdom eller en forvaltningsavgjørelse skal ha
ved avgjørelsen av hva som er gjeldende rett, kommer på spissen i en helt ny
grad.

Jeg vil i denne sammenheng konsentrere meg om den siste av disse
problemstillingene, og da i første rekke spørsmålet om hvilke konsekvenser
det vil ha for vårt rettskildebilde og vårt rettsliv hvis vi etter hvert går over til
system hvor underinstansavgjørelser blir registrert, blir tilgjengelig, og blir
brukt som kunnskaps- og argumentkilde i rettslivet.

I denne sammenheng er det, som Jon Bing sier, vesentlig at vi er klar over
hva det er vi mener når vi ser at vi skal bruke eller ikke bruke underinstans-
avgjørelser som materiale i den juridiske argumentasjon. Vi kan dele dette opp
på forskjellige mater. Et mønster, som vel flere av innlederne har vært inne
på, er en sondring mellom det informative og det argumentasjonsmessige
aspekt.

Med informasjon siktes da til den verdi enkeltavgjørelser vil kunne ha som
illustrasjon av hva slags problemer som kan oppstå, og hvordan de kan tenkes
løst. Ingen vil bestride at det vil kunne være et betydelig gode for den
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rettsanvendende instans at den på denne måten får et bredere grunnlag for å
formulere den generelle rettsregel det er spørsmål om å anvende enn den
konkrete tvist som nå foreligger.

Det argumentative aspekt kommer for det første til syne hvor vi finner at
god argumentasjon i en dom gir et godt mønster som kan følges ved senere
avgjørelser. Dommen er egnet til å overbevise om at det standpunkt som her
knesettes mht. det aktuelle rettsanvendelsesspørsmål, er det som har de beste
grunner for seg. Også under denne synsvinkel er det klart at underinstans-
dommer og forvaltningsavgjørelser vil kunne være verdifulle, både som
inspirasjon og som forbilder.

Dette siste fører oss imidlertid over i det som egentlig er problemet, disse
avgjørelsenes rettskildemessige vekt. Detter er ikke et spørsmål om hvorvidt
slike dommer eller argumentasjonen i dem overhodet skal ha rettskildefaktor-
messig verdi. Med det åpne rettskildebildet som vi nå bekjenner oss til, er det i
og for seg opplagt at de kan ha slik verdi. Det er ikke tvilsomt at god
argumentasjon f.eks. i en underinstansdom kan påvirke en avgjørelse f.eks. for
Høyesterett senere. Problemet er hvorvidt det at denne argumentasjon, dette
standpunkt, befinner seg i en underrettsdom, skal medføre at det skal ha en
særskilt vekt i rettskildebildet; slik at argumentet veier tyngre når det er inntatt
her enn det ellers ville ha gjort, med den konsekvens at det av denne grunn
vinner fram, seiv om en advokat er i stand til å formulere i og for seg like
slående argumenter til fordel for den motsatte løsning.

Det er en svært viktig iakttagelse når Jon Bing fremhever betydningen av
denne sondringen i diskusjonen om den rettskildemessige verdi av underord-
nede instansers avgjørelser. Det som gjenstår er hvordan vi skal turnere dette
problemet. Hvilke konsekvenser bør denne observasjonen få for vårt stand-
punkt til spørsmålet om hvorvidt vi har bruk for, hvorvidt vi bør bruke, og
eventuelt hvordan vi bør bruke underinstansavgjørelser som kildemateriale ved
avgjørelsen av rettslige problemer?

Slik jeg ser det, så kan utfallet av denne diskusjonen eller de løsninger vi
faktisk velger, lett vise seg å angå et ganske grunnleggende valg av juridisk
metode, i første omgang for den konkrete rettskildebruk i enkeltsaker, og så i
neste omgang for den metode som teorien må benytte seg av når den skal
beskrive rettslivet. Vi er i så fall kommet opp i en situasjon hvor vi kan få noe
som, vel kan beskrives som en konflikt mellom «harddatajurister» og «myk-
datajurister».

På den ene side i denne konflikten har vi dem som vil si at det er viktig at
den rettslige argumentasjon i største mulig grad er basert ikke på synsing og
mening fra den som argumenterer sin side, men på objektive størrelser - at det
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er bedre at man kan vise til Lofoten herredsrettsdom i 1972, og Oslo byretts
kjennelse i 1967 og diskutere vekten og rekke vidden av disse, enn å være
henvist til en mer åpen og kontroversiell avveining av ulikeartede rettskilde-
faktorer som forarbeider, reelle hensyn, synspunkter i teorien m.m. Ut fra
denne synsvinkelen vil det bli oppfattet som et vesentlig gode om vi nå får et
registrerings- og publiseringssystem som gjør underinstanspraksis mer alment
tilgjengelig.

På den annen side vil vi så finne de som mener at det knytter seg alvorlige
betenkeligheter til å satse store ressurser på å bringe disse avgjørelsene fram i
lyset på en måte som innebærer en introduksjon av store mengder nye data i
rettslivet, data som man må regne med det hyppig vil bli vist til og som lett vil
få ikke ubetydelig vekt.

Betenkelighetene ligger her på flere plan.
For det første er det grunn til å peke på at det er en nærliggende fare for at

en ny og øket vekt på presedenser som argumentasjonskilde og avgjørelses-
grunnlag vil kunne medføre en forarming av argumentasjonen i rettslivet, at
dette lett kan bli oppfattet som en invitasjon til en overdreven presedensdyrkel-
se, noe som i sin tur kan føre til at vi kanskje ikke får den nødvendige
dynamikk rettsanvendeisen kan trenge på enkelte områder. I forlengelsen av
dette er det så grunn til å peke på at det i alle fall vil være en betydelig fare for
at en øket vekt på presedenser vil føre til at den juridiske argumentasjonen blir
fordreiet, fordi man ikke diskuterer og argumenterer de egentlige problemer og
interesseavveininger man står overfor ved rettsan vendeisen, men i stedet blir
hengende i en formalistisk diskusjon om innholdet, betydningen og vekten av
de enkelte presedenser. Vi kan her vise til erfaringene fra de angelsaksiske
land, hvor en stram prejudikatslære har ført til en veldig vekt på det å kunne
«distinguish the case», eventuelt kunne påvise at det ikke er grunnlag for
dette. Veldig mye av den intellektuelle kraft går her på det formelle, på å
forklare hvorfor det aktuelle saksforhold er eller ikke er identisk med det som
tidligere er avgjort ved en presendensskapende dom.

Det er riktig, som Jon Bing har fremhevet, at denne problemstillingen ikke
er fundamental ny. Det er ikke noe som daler ned fra himmelen i og med at vi
snakker om EDB og publisering av underinstansdommer. Også idag viser
f.eks. teorien til dels til underinstansdommer, og vi har hatt en viss diskusjon
av hvor riktig det er å basere standpunkter til rettsanvendelsesspørsmål på slikt
materiale. Tilsvarende diskusjon har vi hatt om den rettskildemessige verdi av
ombudsmannsavgjørelser og forvaltningspraksis.

Det har i denne forbindelse også blitt pekt på at når teorien har vist til
enkelte underinstansavgjørelser, så kan dette innebære et visst element av
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kanonisering av disse, som medfører at de lett får en uforholdsmessig stor
vekt. Dette kan da gi seg litt pussige utslag. Jeg er blitt fortalt at det ved en
doktordisputas nylig ble påvist at en byrettsdom fra begynnelsen av dette
århundre, som teorien ivrig hadde vist til i mange år, i sin tid var blitt påanket
og avgjort i motsatt retning av överinstansen, lagmannsretten. Men denne
avgjørelsen var i motsetning til byrettsdommen ikke blitt publisert og ble
derfor aldri rettskilde.

En parallell til dette har vi også mht. forvaltningspraksis, hvor bruken av
presedensarkiver, både innen det enkelte departement og som veiledning og
direktiver for underinstanser er et innarbeidet trekk i systemet. Dette skaper
stor grad av likhet, og medfører en betydelig forenkling av beslutningsproses-
sen. Men samtidig medfører det på mange områder at man blir til dels
ekstremt bundet opp i en mekanistisk «objektiv» avgjørelsesmodell. Det å
bygge på presedenser blir så å si den eneste helt legitime begrunnelsestype,
man er lite villig til mer åpen argumentasjon omkring problemene og de reelle
hensyn som måtte gjøre seg gjeldende. Presedensdyrkingen blir så å si den
blinde og grå byråkratiske försiktighets ideologiske overbygning, den dreper,
eller fungerer som unnskyldning for å drepe, den intellektuelle fornyelsesevne
i forvaltningspraksis.

Enda mer uttalt blir dette hvor man går hen og publiserer forvaltningspraksis
i kommentarutgaver, slik at dette er lett tilgjenglig både for forvaltningen og
for andre. En slik systematisert og publisert forvaltningspraksis har en tendens
til å få en svært sterk rettskildemessig vekt i praksis. Det er umåtelig vanskelig
å argumentere for løsninger som er i strid med f.eks. det Kommunaldeparte-
mentet har ment om et spørsmål når det gjelder rammene for kommunenes
myndighet, når dette standpunkt er blitt publisert i en halvoffisiell kommentar-
utgave til kommuneloven.

Dette siste fører oss tilbake til det som etter min oppfatning bør være et
hovedpoeng i diskusjonen om EDB-lagring og publisering av underinstans-
avgjørelser; den innflytelse det kan tenkes å få for underinstansdommers plass
i vårt rettskildebilde om de gjøres alment tilgjengelige ved et søkbart elektro-
nisk arkivsystem. Det jeg særlig vil henlede oppmerksomheten på i denne
sammenheng, er at det forhold at en avgjørelse blir publisert eller lett kan
søkes og finnes i et arkivsystem, ikke bare medfører at det rent faktisk er
vesentlig mer sannsynlig at denne trekkes fram og tillegges vesentlig vekt i
senere saker; selve det forhold at den er publisert og/eller tilgjengelig på denne
måten vil lett bli et selvstendig argument for at den skal ha større rettskilde-
messig vekt enn den ellers ville hatt.

Rent umiddelbart virker dette siste litt absurd, men ved nærmere ettertanke
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vil vi se at det ligger et sentralt rettskildemessig poeng her.
Vi må her gå tilbake til spørsmålet om hvorfor vi legger vekt på pre seden-

ser. Det er som bekjent mange grunner til det, men ett hovedargument på
mange områder for å legge vekt på presedenser, er at presedenser som er
kjent, gjerne vil bli fulgt i det praktiske liv. Man innretter seg i tillit til dem,
og dermed vil det så å si rykke beina vekk under folks forventninger hvis man
plutselig går på tvers av dette ved en senere rettsavgjørelse.

Og dermed er vi tilbake til det som på sett og vis er min hovedtese her, at en
beslutning om å satse på å bygge opp et omfattende presedensarkiv av
underinstansavgjørelser, lett kan vise seg å få betydelige og ikke nødvendigvis
ønskelige konsekvenser for vårt rettskildebilde. Vi står i fare for å treffe et
valg til fordel for et system hvor vi kjører innrettelsesargumentet sterkt og
ensidig i forgrunnen rent generelt, uten nærmere analyse av de hensyn som
kan tale for å begrense dettes gjennomslagskraft.

Det som er i ferd med å skje, er at vi introduserer i rettslivet en stor mengde
data om rettsanvendelsespraksis, data av høy st varierende kvalitet, men som
nå gis en særlig status i systemet. Innrettelseshensyn og forutsigbarhet blir her
ivaretatt ved at det nå blir forholdsvis lett å finne fram til relevante preseden-
ser, og det at disse er så lett tilgjengelig for brukerne blir i neste instans
argumentet for at de bør følges.

De fordeler vi unektelig oppnår ved dette, må vi imidlertid veie mot de
skadevirkninger dette vil kunne få, ikke bare for kvaliteten av de avgjørelser
som treffes og den rettslige argumentasjon disse er basert på, men også på
omkostningssiden i rettslivet.

Når det gjelder dette siste, omkostningene ved å få rettshjelp og ved å føre
en sak, er det grunn til å se på erfaringene fra land med en sterkt presedens-
doktrine, som USA. Det amerikanske «case law»-system er som kjent høyt
utviklet, og har utvilsomt sine sterke sider. Men billig er det ikke å admini-
strere eller anvende.

I USA kan man finne fram til all verdens presedenser ved hjelp av registre
og ajourføring sli ster som viser hvilke dommer som viser til hva m.m. Den
mengde data som må gjennomgås og vurderes når man skal ta stilling til et
konkret rettsspørsmål, blir som følge av dette til dels uhyre stor. Resultatet er
at det amerikanske rettsliv i stor utstrekning er basert på at klientene har
ressurser til nesten enorme omkostninger ved bruk av advokathjelp, fordi det
er blitt så enormt arbeidskrevende å sortere og bearbeide dette materialet.
Ønsker vi å risikere en utvikling i denne retning i nordisk rettsliv?

Her er det grunn til å fremheve at det selvsagt er diskutabelt hvor stor faren
er for at en innføring av søkbare underinstansarkiver hos oss skal få så
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drastiske konsekvenser. Og de avveininger det er spørsmål om å foreta, kan
tenkes å falle ulikt ut fra livsområde til livsområde og fra rettsdisiplin til
rettsdisiplin. Det er i det hele tatt ikke noen opplagte svar på dette problemet,
og det er ikke min mening å hevde at vi her og nå fullstendig skal ta avstand
fra og avvise tanken om oppbygging av søkbare elektroniske presedensarkiver.
Men kanskje vi burde ta oss tid til en slik konsekvensanalyse før vi hem-
ningsløst gir oss rettsteknologien i vold?

Hovrättsassessor ERIK TERSMEDEN, Sverige:

Det konstateras ofta att användningen av datorer och datorbaserade kommu-
nikationssystem påverkar snart sagt alla delar av livet. Därav följer ju också att
de juridiska problem som är förknippade med användningen av datorer skiftar
ansikte beroende på vilket sammanhang de förekommer i. De Orwellska
skräckvisionerna är ju väsentligen knutna till den offentliga användningen utav
datorsystem och visst går det - såvitt gäller problemen - en skiljelinje mellan
enskildas användning utav datorsystem och statens användning.

Inläggen här tidigare idag har haft en viss tyngd åt det offentligas använd-
ning och visst finns det stora problem på det området. Tag t.ex offentlighet
och sekretess. Tag problemen med att sörja för ett rimligt underlag för
myndigheters beslut när besluten börjar grundas på datorlagrad information.
Det är en mycket svår fråga, ty uppgifter är ofta anonyma, myndigheter litar
på vad de får fram på sina dataskärmar osv., det kan bli oefterrättliga
förhållanden. Staten är en stor datoranvändare, i varje fall i Sverige, och det
kommer ju uppenbarligen att bli så i många länder. Men det finns också en
annan sektor som är en mycket stor datoranvändare och det är affärsvärlden.
När det gäller de transaktioner som flyter över våra gränser så visar all
tillgänglig statistisk att det är affärvärlden som är den verkligt stora och tunga
datoranvändaren.

Jag vill kasta litet ljus på den sidan också. Det hör ju också till rättssamfun-
dets uppgifter att reglera människors inbördes förhållande, den klassiska
civilrätten är en viktig del. De problemen är av en annan art än de som gäller
den offentliga sektorn. Till en betydande del kan befintlig civilrättslig regle-
ring tillämpas också då datorer används som nya arbetsredskap. Ibland går det
ganska smärtfritt. Användningen av datorer och datakommunikationssystem
ställer emellertid också nya frågor. De där frågorna kan vi inte alltid lösa på
nationell basis och om varje land gör detta för sig, så hämmar vi ekonomin och
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handelsutbytet. Därför sker det till stor del på internationell basis. Och där är
vi än så länge bara i början.

Affärsvärlden, the business world, har en litet kluven inställning till lagstif-
tarna. På ena sidan är de rädda att vi skall sätta kapper i hjulet för dem, de
misstror oss och tror att allt vi kommer med är restriktioner. Å andra sidan
inser de att det behövs ju vissa regler för att inte allting skall flyta. Affärseko-
nomiska risker vill man ta, men legala risker är inte så roliga att ta.

Jag tänkte nämna några områden som är uppe internationellt. Vi kan börja
med köp och försäljning utav varor. Man strävar efter att få fram regler som
gör att affärsparter skall kunna sluta avtal via datakommunikationssystem.
Särskilt när det gäller exportaffärer och importaffärer. Man önskar då få ett
system som kan godtas också av bankvärlden så att betalningar kan utlösas
genom datatransaktionerna. Det där är en sak som hanteras av FN-organ och
närmast av Uncitral där nordiska projekt och samnordiska ansträngningar att
lägga fram konkreta förslag har spelat en stor roll hittills.

Andra områden är immaterialrättens område. Vi vet alla att datorprogram-
men är något mycket väsentligt och utan dem kan man inte använda maskiner-
na. Det finns program alltifrån de enklaste tänkbara som man har i leksaker till
mycket komplicerade program för att styra bankernas arbitrage-avdelningar
och dylikt. De där programmen är inte bara matematik utan det är också frågan
om ett upphövsmannaskap. Frågan om det immaterialrättsliga skyddet för
programmen är en olöst fråga som hanteras utav ett annat FN-organ, nämligen
WIPO i Geneve.

Sedan har vi en annan sida av upphovsrätten. Mycket upphövsrättsligt
skyddat material f.n. framför allt textmaterial, kan distribueras via internatio-
nella datanät. Och då fungerar inte den klassiska upphovsrätten riktigt till-
fredsställande längre. När man försöker tillämpa befintliga regler leder det till
att man styckar upp hanteringen och talar om att man framställer ett exemplar
när man matar in verket i datorn och man framställer ett nytt exemplar när man
tar ut utskrifter eller motsvarande, men inte när man tittar på skärmen. Det blir
vid internationella flöden ganska svårhanterliga förhållanden som kan bromsa
denna effektiva distribution. Den frågan har tagits upp inom OECD. Där
försöker vi få till stånd en harmoniserad syn på hur OECD: s medlemsländer -
som har så mycket inbördes datakommunikation - skall anpassa sina upp-
hovsrättslagar för att få en god lösning på detta problem.

Det finns flera civilrättsliga problem. Vi har transporthandlingar i interna-
tionella transporter, där lagstiftningen väsentligen bygger på pappersdoku-
mentation. Det vore utomordentligt rationellt att börja sätta dem i ADB-hante-
ring och framför allt flyget har sagt att snart så är det så att flygfrakten har
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anlänt mycket långt före det att fraktdokumenten har kommit och det är inte
rimligt.

Allt det här går trögt och vad jag skulle vilja slå ett litet slag för i den här
församlingen är ju att vi på nordisk basis skulle slå oss samman och lägga fram
ännu mera konkreta förslag och bidra till att det här rör på sig. Skall vi ha en
chans att komma fram till vad vi tycker är goda lösningar så får vi vara aktiva.
Var för sig är vi små länder i internationella församlingar, men det visar sig
ofta att när vi har blivit ense och lägger fram gemensamt beredda, väl prövade
förslag får vi helt annan slagkraft.

Det var väl vad jag ville säga, jag ville lägga fram den civilrättsliga sidan,
den som hör till den privata sfär som finns vid sidan av den offentliga.

Kammarrättspresident CARL AXEL PETRI, Sverige:

Jag begärde ordet därför att jag blev så glad att professor Selmer tog upp
den gamla debatten om vilka domstolsavgöranden som bör refereras. Debatten
i denna fråga har ju egentligen inte att göra med datahanteringen. Vi hade den
långt tidigare. I Sverige är ju läget det att Högsta domstolens avgöranden
utgavs på privat inititiativ i Nytt Juridiskt Arkiv. Det står fortfarande att det
grundats av G. B. A. Holm. Hovrätterans avgöranden publicerades tidigare i
Svensk juristtidning. För referaten var tidningens redaktion ansvarlig. I reali-
teten var det vederbörande domstol som bestämde vad som skulle refereras.
Regeringsrättens och kammarrätternas avgöranden har utgivits i officiell regi.
Domstolarna själva har beslutat vilka mål som skall refereras.

När databehandlingen har kommit in i bilden har problematiken komplice-
rats. På förvaltningsdomstolssidan har vi sedan början av 70-talet ett system
där alla mål förs på data och är sökbara där. Viktiga avgöranden refereras och
får en mera utförlig beskrivning i datan. De i datan införda referaten ges ut i
tryckta rättsfallssamlingar.

I Sverige är man oenig om man skall fortsätta att ge ut mellaninstansernas
avgöranden. Jag tillhör dem som menar att man bör fortsätta med det. Detta
har enligt min mening ett stort värde. Orsaken till min uppfattning är den syn
jag har på rättskällefrågan. Som praktiskt verksam domare ser jag det förhål-
landevis enkelt.

Ar det ett klargörande avgörande från högsta instans så är det viktigt att det
blir refererat, därför man kan förvänta att samma instans kommer att döma
likandant nästa gång målet kommer upp. Det tar man självfallet hänsyn till.

Jurist- 15
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Samma skäl finns normalt inte när man kommer ner till hovrätter och till
kammarrätter. Ibland gäller de dock. Vissa sorters mål går nästan aldrig
vidare. Då finns det ett starkt skäl att referera. Men det finns också fall där
mål kan föras vidare där det finns behov av att tala om hur en mellaninstans
ser på rättsfrågan. Jag tilhör dem som menar att ett förnuftigt resonemang är
förnuftigt även om det förs av en hovrätt eller en kammarrätt och att det har
betydelse att det blir allmänt känt. Om ett oförnuftigt resonemang refereras,
och jag förnekar inte att sådant kan förekomma också bland hovrätter och
kammarrätter, är det ett skäl för högsta instans att vid tillfälle ta upp frågan
och säga sin mening, som då kan förmodas vara förnuftigare. Då vinns också
klarhet.

Jag vill alltså starkt tala för, att man även i fortsättningen tillämpar ett
system där man refererar även andra avgöranden än de högsta instansernas.

Den erfarenhet jag har från min praktiska verksamhet som kammarrättspre-
sident, är det svårt att få fram avgöranden att referera. Ledamöterna är, enligt
min erfarenhet, väldigt försiktiga och när det gäller att publicera domar, om
man inte är alldeles säker. Problemet är enligt min mening egentligen att
referera flera avgöranden än nu från mellaninstanserna.

Byråsjef JON BONNEVIE HØYER, Norge:

Knut Selmers utgangspunkt er rettsvitenskapsmannens, og hans oppmerk-
somhet knytter seg da rimeligvis særlig til rettskildelæren og dens renhet. Nå
er det kanskje ikke alle som vet at professor Selmer også er styreformann i
Lovdata, og jeg mistenker at en del av de synspunkter han har fremført,
kanskje også bærer noe preg av de kvaler han kan lide med hensyn til hva
Lovdata skal gjøre med underrettspraksis når den formodentligvis etterhvert i
økende utstrekning vil foreligge i maskinlesbar form. Da kan det oppstå et
problematisk redaktøransvar for Lovdata om denne institusjonen skal sitte som
ansvarlig utvelger og tilbyder av all rettspraksis.

Mitt utgangspunkt det er den såkalte AU-manns, dvs. den Administrative
Utviklings-persons stilling. Jeg er opptatt av effektivisering i justisvesenet og i
forvaltningen, og å forbedre forholdene der for brukerne. Og da blir jo andre
hensyn enn rettskildelærens renhet kanskje mer sentrale. Det som jeg har vært
en del opptatt av, er at jurister må ikke ensidig så på vår rettspraksis ut fra et
rent juridisk synspunkt, og se rettspraksis bare som en rettskildefaktor.

Vi må også tenke på at andre utenfor juristenes verden har interesse av dette
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materialet. Det kan være historikere som gjerne i ettertid vil vite hva som har
skjedd i våre domstoler. Det er samfunnsvitenskapsmenn som vil analysere
hva som skjer i domstolene idag. Det er planleggerne som ønsker slik
informasjon, og bl.a. Justisdepartementet kan være interessert i å vite mer
detaljert hvilke typer saker domstolene bruker sin tid på. Vi har journalister
som kan være interessert i dette materialet, og vi har, for å gå tilbake til
juristene, advokater som trenger argumenter fra rettspraksis i sin rådgivnings-
virksomhet.

Jeg er sikker på at Selmer er enig i at også dette er legitime behov som også
burde bli dekket. Det hele er vel derfor et spørsmål om lagringsform og
lagringsstød.

Skal underrettspraksis finnes tilgjengelig ved de enkelte domstoler som en
del av deres arkiver, eller skal Lovdata være arkivar for domstolene, for på
den måte å imøtekomme praktiske behov om at brukerne kan søke et sted og få
alt der, og ikke skal vende seg til 115 domstoler.

Jeg har vel et inntrykk av at Selmer er villig til at Lovdata nok kunne ha en
slik depositar-funksjon, eller hva det nå skal kalles, men at du kanskje vil
sondre mellom de rettsavgjørelser, og da primært Høyesteretts avgjørelser,
som Lovdata har i innlemmet i selve det rettslige informasjonssystem, og de
rettsavgjørelser Lovdata oppbevarer som arkivar. For meg er dette ikke noe
stort spørsmål. Jeg vil se det mer som et praktisk, økonomisk spørsmål med
hvilken tilgjengelighetsgrad de enkelte kategorier av rettsavgjørelser skal
lagres, og ville håpe at vi kunne bruke Lovdata også til lagring av annet enn
høy esterettsdommer.

Så var Selmer innom dette med at i bøker så vet man mye lettere hvem som
har skrevet hva, hvem som har påført de redaksjonelle notene. Jeg tror at man
kan få den samme gjennomsiktighet også i et datamaskinsystem. Det må
kunne gå an å presentere dette for brukerne, slik at de vet hva de står overfor,
og slik at de vet hvilke utvelgelsesprosesser som er benyttet. Det må også
kunne gå an, som Jon Bing var inne på, å tilføre databasen avgjørelser, som
har vært oversett på et tidligere tidspunkt. Kort sagt, så føler jeg vel at de
rettskildeproblemer som en del er opptatt av, ikke kan løses ved å holde skjult
underrettsavgjørelsene. Jeg tror vel da heller på undervisning og opplysning
om hvordan dommere og advokater skal te seg under de nye teknologiske
forutsetningene. For som AU-person så er jeg også svært opptatt av at våre
domstoler ikke havner i såkalte amerikanske tilstander, hvor man druknes i
den ene etter den andre av uvesentlige avgjørelse.

Så får jeg bare avslutte med å si at vi nok vil fortsette vårt arbeid med å
bringe EDB inn i domstolene, for derved bl.a. å legge forholdene til rette for
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oppbygging av en rettslig informasjonsdatabase, eller gjerne flere sammen-
knyttbare informasjonsdatabaser, som også omfatter underrettspraksis. Så får vi
overlate til rettsvitenskapsmenn og andre å forteile oss hvorledes vi skal bruke
dette materialet på en forstandig måte.

Lagstiftningsdirektör LEIF SEVÓN, Finland:

Knut Selmer sade i morse att den elektroniska databehandlingen är ett av de
tre stora framsteg som tekniken har gjort under vårt århundrade och att de
framstegen har djupgående effekter på den mänskliga samlevnaden. Jag tänkte
ta det som utgångspunkt för den första reflektionen jag har lust att göra i
anledning av Knut Selmers anförande i förmiddags.

Det förefaller mig som om det inte är möjligt at föra en separat diskussion
om EDB och diskutera vilka problem EDB medför. Frågan bör väl i stället
vara den att man vid genomgång av så gott som varje enskilt rättsligt problem,
åtminstone ur lagstiftarens synvinkel, har anledning att analysera vilka möjlig-
heter och vilka risker automatisk databehandling medför. Den bör genomsyra
den verksamhet som vi ger oss in i på nästan alla fält.

Erik Tersmeden nämnde ett antal exempel utanför det område som Knut
Selmer behandlade mera djupgående, och som Selmer bara antydde i förmid-
dags. Det kan väl konstateras, att bl.a. den forskningsverksamhet som man har
idkat i Norge har varit en av anledningarna att man från finsk sida på
justitieministermötet tagit upp frågan om inte det är skäl att nu gå in på en
analys av effekterna av EDB. I första hand diskuterar vi betalningsrörelsen,
dvs. spörsmål som hur skall man få betala, när skall betalningar har skett mm.
I den typen av spörsmål menar vi att det kan finnas anledning att se på vilka
nya möjligheter som står oss till buds.

Det här är ju inte frågor som vi bör hantera var och en för sig och det är väl
så att verksamheten på det internationella planet är så pass långsam att det,
såsom Erik Tersmeden nämnde, är all anledning för oss att tillsammans försöka
utveckla en gemensam grund att lansera internationellt. Det kan nämnas att
FN:s kommission för internationell handelsrätt för tillfället håller på att
analysera EDB-materialets betydelse som bevis för att försöka åstadkomma ett
förenhetligande av reglerna på det området.

Den andra frågan jag hade lust att säga några ord om, är det som har
diskuterats under rubriken rättskälleläran och jag är inte säker på att frågan
ställts på det bästa sättet.
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Frågan bör väl vara, vilka register behöver vi, för vilka ändamål kan vi
utnyttja EDB-tekniken och kan vi utnyttja den på samma sätt för flera ändamål
och vilken betydelse ger vi den kunskap som vi kan få genom att registrera
olika slag av domar. Det är inte bara fråga om att tillhandahålla Högsta
domstolarna material om hur de själva har agerat tidigare eller som man också
kunde säga hur de högsta domstolarna i andra nordiska länder har hanterat ett
visst problem. Vad först beträffar mellaninstanserna så menar jag att vi där väl
står inför en litet ny situation genom att de högsta domstolarna har blivit
prejudikatinstanser och att det finns ett stort antal mål som inte kan gå upp till
Högsta domstolen. Vi skall inte ställa oss utan material i den typen av frågor.

Men det finns också andra, som föregående talare nämnde, som behöver det
här materialet och jag vill peka på en diskussion som har förts utan att tangera
användingen av EDB nämligen frågan om uppföljning av lagstiftning.Är det
verkligen så, att den lagstiftning vi hanterar gäller relevanta problem? Det vet
vi väldigt litet om. Jag tror att vi har all anledning att försöka få fram material,
t.ex. från underrätterna, om det huruvida vissa typer av frågor som behandlas i
lagstiftningen överhuvudtaget förekommer i praxis. Och inte bara intressant att
veta att underrätterna kanske uppfattar lagstiftningen såsom lagstiftaren har
önskat, utan framför allt att få veta om de fall, där underrätterna uppfattar
lagstiftningen på ett annat sätt än som är önskat, för att se om det finns behov
att gå in på nytt med ändring av lagstiftningen.

Det finns alltså flera olika syften som vi har möjligheter att hantera med den
nya tekniken som hittills inte har hanterats. För lagstiftaren är en bättre
uppföljning av lagstiftningen naturligtvis ett mycket starkt önskemål och här
har vi en möjlighet som jag menar vi bör använda oss av. Om det material som
man får tillgång till kallas en rättskälla eller inte, det menar jag är fullständigt
likgiltigt, liksom att betydelsen av denna etikett också i andra avseenden är diffus.
Man kan också sätta en etikett på den frukost som domaren åt och jag tror inte
man besvarar effekten av frukosten bättre genom att ha den etiketten.

Landsdommer HANS HENRIK BRYDENSHOLT, Danmark:

Som dommer begynder man at se den nye slags sager, som indeholder
EDB-jura, dukke op. Det er i og for sig velkendte sager: Spørgsmålet om
mangelfuldt kontraktsopfyldelse, forsinkelse med levering, men sager som
kræver en speciel håndtering, fordi det drejer sig om spørgsmål, der typisk
skal afgøres meget hurtigere end domstolene normalt er gearet til. Vi har for
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eksempel i Danmark arbejdet med udfærdigelse af nogle retningslinier vedrø-
rende syn og skøn i disse sager, som skulle tjene til at understrege sagernes
særlige karakter.

Spørgsmålet om ophavsrettighed er vel det mest uafklarede spørgsmål
overhovedet indenfor EDB-jura. Der er faktisk, såvidt jeg kan se, ikke nogen,
der kan svare på, hvem har rettigheden til et EDB-program. I hvert fald synes
praktikernes svar i Danmark at være, at hvis man gik ud fra, at det var den
sædvanlige ophavsretsjura, der var gældende, ja, så brød systemet sammen.

Men i øvrigt har jeg fem punkter, jeg skal gå igennem. Vi står overfor at få
et effektivt informationssystem, langt mere effektivt end det papirbårne sy-
stem. Og det vil sige, at instruktionen fra centrale myndigheder til lokale
myndigheder kan blive langt mere effektiv. Der blev for et par år siden
gennemført en undersøgelse i Danmark af, i hvilket omfang lokale myndighe-
der havde kendskab til de direktiver i form af love og cirkulærer, som var
udsendt fra nogle ministerier indenfor en kortere periode i fortiden. Og det
viste sig, at de fleste regler og direktiver var gået i glemmebogen allerede efter
et års tids forløb. En meget stor del af direktiverne kunne ikke konstateres at
være modtaget overhovedet. Nu er man er ved at udvikle EDB-sytemer,
således at for eksempel en social sagsbehandler på lokalt plan let kan få
adgang til, efter en check-liste, at finde ud af hvilke regler og vejledninger,
der er givet. Straks vi får mulighed for at få denne retsenhed, som vi vel som
jurister altid har ønsket os, er modhensynene begyndt at dukke op. Ønsker vi i
virkeligheden at have denne retssikkerhed? Har dette, at så mange skrevne
regler øjeblikkeligt forsvandt, ikke haft en stor fordel, fordi det gav rum for de
lokale skøn? Det er i hvert fald typisk, at i en diskussion vi havde blandt
jurister og politikere i Danmark blev det synspunkt fremført, at nu måtte vi
holde op med at give juridisk formulerende vejledninger. Vi måtte være meget
mere restriktive med at udforme juridiske regler, fordi nu blev de effektfulde,
hvad de aldrig havde været før.

I departementer og i centrale administrationsenheder vil vi også få en ny
situation på grund af EDB. Sagsbehandlerrollen vil blive ændret i løbet af de
nærmeste år, fordi den enkelte får langt mere adgang til specialviden, uden at
være i et specialkontor. Man får personcomputere og adgang til fælles
databaser. Og det vil sige, at specialiseringen i forskellige kontorer gradvist vil
svinde. Altså et helt nyt forvaltningssytem.

For domsstolenes vedkommende har man jo i dag talt meget om retskilder
og præjudikater, men der er vel et aspekt af sagen, som vi ikke rigtigt har fået
frem, og som tenderer det første forvaltningsretlige spørgsmål, jeg nævnede.
Det, der er det skrækindjagende ved EDB-systemer, er jo, at hukommelsen er
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uendelig. Og det er klart, at den evige hukommelse tenderer imod at gøre et
system ubevægeligt. Hvis juristerne er vant til altid at kigge sig tilbage for at
finde ud af, hvordan fremtiden skal være, og man nu altså får et enormt
effektivt spejl, så vil tendensen til at lade afgørelsen præge af en stedfindende
samfundsudvikling muligvis blive mindre. Og derfor tror jeg vi bliver nødt til
bevidst at diskutere retskildesynspunktet ud fra dette aspekt, at afgørelser må
forældes hurtigere. Vi må stille os friere over for præjudikater, fordi de nu
bliver en så markant og stadig del af vores viden.

Domsstolene vil også komme til at stå overfor et andet problem. I forbindel-
se med et kursus i EDB-jura præsenterede en dansk byretsdommer, som ikke har
anden kendskab til EDB end det han har fået på et aftenkursus i tre måneder,
et af ham selv udviklet program, som afsagde færdige domme i spiritussager.
Folk skulle bare sige navn, fødselsdato, om der var tidligere straffe, hvor
meget promillen var nu, og oplyse årsindkomst. Så trykkede han på knappen,
dommen kom ud, sluttende med «thi kendes for ret», og så stod der hvor
meget der skulle gives i frihedsstraf eller i bøder, hvor lang frakendelsestiden
var og fra hvilken dato den løb, osv.

Det vil sige, at det bliver meget gennemskueligt, at en del af det arbejde,
dommerne udfører, overhovedet ikke indeholder nogen grad dommerindsats.
Det er rent maksinarbejde, og det stiller vel så domsstolene overfor valget:
Skal vi vedstå, at sådan forholder det sig, eller bør man træffe den beslutning,
at den form for domme skal vi undgå? Dommeren bliver i den slags sager
snarere en slags tinglysningsdommer, som skal kontrollere, at visse fakta er
puttet rigtigt ind i systemet, end den, der skal fastsætte en sanktion.

Det sidste punkt, jeg vil nævne, er spørgsmålet om EDB-afgørelsers
autoritet. Vi bliver efterhånden præsenteret for en række administrative afgø-
relser, som har form at en EDB-udskrift. Vi får for eksempel vores løn
beregnet på en EDB-seddel, og vi får vores skat beregnet på en EDB-seddel.
Jeg tror meget få mennesker, og det gælder også jurister, er i stand til
overhovedet at kontrollere, om disse EDB-afgørelser er rigtige. Men jeg tror
også, at de, fordi de fremtræder som EDB-afgørelser, fremtræder med en
større grad af autoritet, end hvis det var en håndskrevet eller mere individuelt
affattet afgørelse. Da ville vi være klar over, at det kunne være fejl i systemet.

Når der kommer en EDB-udskrift, tror jeg, vores respekt for tingene bliver
større. Det er, synes jeg, blevet bekræftet i klageafdelingen i Den danske
Værdipapircentral, altså det sted, hvor alle obligationer er indskrevet - det er
mellem 600 og 700 milliarder kroner. Det var jo en vældig operation, da man
indskrev disse obligationer sidste år i påsken. Vi gjorde os i klageafdelingen
meget umage for at forberede den strøm af sager, der måtte komme.
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Resultatet var imidlertid, at der praktisk taget slet ikke kom nogen sager. Det
var påfaldende, men det kan hænge sammen med EDB-udskrifters fremtræden
som noget, der ligger over vores forstand.

Lektor OLUF JØRGENSEN, Danmark:

Diskussionen i dag kan virke lidt springende, fordi vi tager helt forskellige
emner op omkring EDB-problematikken. Jeg vil vende tilbage til spørgsmålet
om anvendelsen af EDB-samkøring, altså sammenkobling af registre til kon-
trolformål. Direktøren for Det danske registertilsyn skelnede mellem anvendel-
sen af samkøring til præventiv kontrol og til efterfølgende kontrol. Han
nævnte, at efter hans opfattelse er den præventive kontrol mindre betænkelig.
Jeg forstår godt synspunktet, fordi man ved den præventive kontrol så at sige
undgår, at folk gør noget forkert, mens man ved den efterfølgende kontrol
afslører folk, der har gjort noget forkert. Men på sin vis synes jeg, at den
præventive kontrol er mere skræmmende, og mere truende for den personlige
integritet, end den efterfølgende kontrol. Og det vil jeg nævne nogle grunde
til.

For det første, at ved anvendelse af registersamkøring til præventiv kontrol,
bliver klienterne i forhold til de offentlige myndigheder så at sige passive
objekter for sagsbehandling. Den offentlige myndighed vil, hvis systemet
bliver udbygget, indhente de oplysninger, der er brug for fra forskellige
kanaler. Det behøver klienten ikke at medvirke til. Det er ikke klienten, der
skal fremlægge oplysningerne, dokumentationen i sagen.

Den anden grund er, at brugen af registersamkøring til præventiv kontrol så
at sige overflødiggør den individuelle sagsbehandling. Den mindsker kontak-
ten mellem sagsbehandleren og parten. Dermed bliver der mindre lejlighed til
at nuancere informationen i sagen, og der bliver mindre mulighed for den
gensidige påvirkning mellem sagsbehandler og klient, som kan være meget
positiv.

Den tredie grund til, at jeg finder den præventive kontrol mere skræmmen-
de, er, at den hindrer, at klienten vælger hvilken type information, han vil
fremlægge. Det kan være, at vi i nogle sagstyper ikke vil give klienten en
valgmulighed, men i andre sagstyper, i andre sektorer, finder jeg, klienten skal
have den valgmulighed, og herunder vælge, om han foretrækker et afslag, en
negativ afgørelse, hellere end at få fremlagt alle informationer. Under alle
omstændigheder er det vigtigt, at de offentlige myndigheders kontrol med
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befolkningen er åben og ikke skjult, og dermed, at klienten har mulighed for at
føre kontrol.

Jeg vil til sidst sige, at efter min mening er det vigtigere at forenkle
retssystemet, end at finde teknokratiske løsninger på at administrere et uover-
skuelig retssystem.

Advokat ULF-EINAR STAALESEN, Norge:

Som praktiserende advokat er jeg absolutt interessert i at mest mulig
materiale fra underinstansene og forvaltningspraksis gjøres tilgjengelig. Man
skal være klar over at det er bare et fåtall konflikter som blir løst ved
domstolenes mellomkomst. De aller fleste konflikter blir løst på annen måte.
En stor del av konfliktene blir løst av advokater, enten advokater som opptrer
alene som rådgivere, eller som opptrer på vegne av hver sin klient og i
fellesskap finner frem til en løsning.

Og hva er det den enkelte klient er interessert i? Jo, det er en forutsigelse
med hensyn til hva domstolene måtte komme til i tilfelle konflikten skulle bli
bragt inn for domstolene. Det er det advokater svært ofte blir bedt om, nemlig
å være spåmenn.

Jeg vil hevde at det er en advokats fremste oppgave å holde klienten borte
fra domstolene. Men for å kunne forutsi hvilket resultat domstolene sannsyn-
ligvis vil komme til, må man som advokat vende seg til alt tilgjengelig
materiale som kan ha relevans i den oppståtte konfliktsituasjon. Imidlertid er
det slik at bare et fåtall av de saker man får til behandling kan karakteriseres
som prinsipielt interessante saker i juridisk henseende. De fleste sakskomplek-
ser, ihvertfall de jeg har til behandling, omtales hverken i lærebøker eller
finnes avgjort av Høyesterett. Selv bruker jeg derfor svært meget tid til å lete
frem i underrettspraksis, ringe kolleger o.s.v., for om mulig å finne frem til
analoge sakskomplekser.

Og, dette med en liten adresse til professor Bernt: Jeg tror man kan oppnå
både at advokatsalærene går ned og besparelser på mange felter hvis advokat-
ene fikk mere tilgjengelig materiale til bruk i sin oppgave som konfliktløsere. I
dag er dessuten domstolene overbelastet. Noe av grunnen til de mange saker
for domstolene kan også være at alt for mange advokater benytter domstolene
nærmest etter «prøve- og feile-metoden». Den enkelte advokat har alt for lite
innsyn i hva som skjer på landsbasis med hensyn til konfliktløsninger. Dette
på grunn av at man ikke har tilgjengelig materiale. Derfor skjer det ganske
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sikkert at advokater går til domstolene med saker hvor sakskompleks av mer
eller mindre analog karakter allerede er blitt behandlet og avgjort.

Länsåklagare KLAS LITHNER, Sverige:

Jag skall ta mig friheten att röra mig i utkanten av diskussionsämnet och
försöka kasta en blick in i framtiden med ledning av upplysningar från
Amerika, eftersom ju Japan, Skandinavien och Väst-Tyskland tillhör de mest
amerikaniserade delarna av världen. Vad som händer i USA idag kan väntas
hända hos oss i morgon.

Bakgrunden är att jag redan under mitt första amerikabesök 1959-60 blev
bekant med en advokat i Philadelphia vid namn Roy Freed. I varje fall
professor Sepiel känner igen hans namn. Han har varit en pionjär inom den
amerikanska datajuridiken både när det gäller den juridiska och teknologiska
sidan, som utövande advokat, författare, föredragshållare, föreläsare vid uni-
versitetet, organisationsman och jurist vid ett dataföretag. Han flyttade för
många år sedan tillbaka till Boston och jag fick nyligen från honom ett brev
tillsammans med en intervju i en facktidskrift, som upplyste att han i fjol hade
blivit anställd i en efter amerikanska förhållanden medelstor advokatbyrå i
Boston med 63 jurister. Facktidskriften upplyste att där hade man bildat en
speciell «high technology group», alltså en teknisk sektion, vilken han var
chef för, som bestod av fyra advokater. De skulle inte bara handlägga
datajuridik, utan även sådana tekniska områden som bioteknologi, laser,
robotar, medicinsk teknik och två termer som jag behövde ringa Tekniska
Nomenklaturcentralen och fråga vad de betyder, fiber optics som betyder
fiber-optik och cryogenics som betyder lågtemperaturteknik. Han skulle alltså
dels leda sektionen, dels utbilda de andra juristerna på denna sektion. Det
sades att den ägde så stort intresse att sektionen kunde väntas bli utvidgad.

Därför ville jag bara i all ödmjukhet föreslå att de nordiska styrelserna före
juristmötet om 15 eller 18 eller 21 år, när jag förmodligen inte är med, tar med
ämnet teknologisk juridik. Professor Seipel framhöll också att dagens läge är
sådant att vi behöver datologin eller datajuridiken som ett normalt led i
utbildningen, vi behöver utbilda specialister på det. Och ett stycke in i
framtiden kanske vi behöver specialister på teknisk juridik, t.ex. med den
hittills ganska otänkbara kombinationsutbildningen jur.kand. och civilingenjör.
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Professor jur. dr. JACOB SUNDBERG, Sverige:

Jag har bara ett par synpunkter, som också, liksom Lithners är häntade från
Staterna, men som förfaller mig inte helt opraktiska. Och det ena gäller
beslutsfattandet, satt på ADB. Ni kanske vet att det förekom i Amerika att
man analyserade en jury med hjälp av ADB. Det betyder att man satsade
250.000 dollar för att analysera den där juryn ordentligt, vilket i sin tur
betydde, om det hela gick rätt, att man visste, innan juryn visste själv, hur den
skulle döma.

Det här har den aspekten att när man har satt beslutsfattandet på ADB så
kommer problemet, hur många som skall släppas in på systemet. D v s skall
publikum släppas in, vid sidan av domarna själva? För om publikum släpps in
på systemet innan domarna börjar använda det, så vet publikum, rättare sagt
advokaterna, i förväg hur domstolen kommer att döma och kan alltså inrikta
sig på just de punkter som kommer så att säga att påverka domstolen i dess
beslutfattande. Det där har lett till en utveckling inom IRS, inom amerikanska
skatteväsendet; det är öppet, så att säga, för dem som vill gå in i systemet för
att få ut de här svaren. Man måste stänga av vissa bitar, men har om jag är rätt
underrättad, stängt av de interna direktiven, så dem kan man inte få reda på
utifrån, men det andra kan man få reda på utifrån.

Den andra synpunkten som är så att säga on the reverse av vad som har
behandlats här, är att det väsentliga med sådana här datorsystem, när de
kommer i praktiken, är ju egentligen vad de slår ut! Jag vill beröra erfarenhe-
ten framför allt inom flygindustrin, där datorsystem är mycket använda. Där
har man satt bl a flygbokningarna på dator. De här bokningarna är då kopplade
till ett litet antal (4-5) system, som ägs av mycket stora bolag. Sedan släpps
alla in på de här systemen. Då har det visat sig att vissa av de här flygbolagen
konkurreras ut, helt enkelt genom att folk orkar inte slå fram mer än de tre
första sidorna på datorn. Så allting som står om flygbolag och deras flygningar
efter de där, kommer inte fram.

Man vågar nog anta att i en praktisk juridisk verksamhet kommer det att
fungera på samma sätt, så att själva ordningen i vilken dessa kasus presente-
ras, kommer att avgöra vilka som i praktiken får tyngd och vilka som inte får
det, rättare sagt vilka som glöms bort. Vi älskar inte att få för mycket material,
snarare vill vi få så litet material som möjligt, men relevant, så att man kan gå
hem snabbt!
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Professor dr. jur. KNUT SELMER, Norge:

Jeg vil takke for at jeg har fått lov til å lytte til en debatt som har ligget på et
meget høy t nivå, som har tatt opp alle de temaer jeg berørte i mitt foredrag og noen
flere, og som på mange punkter har ført diskusjonen videre. Hvis jeg allikevel
skal si litt, må det være om det som etter hva jeg ventet, ble et stridsspørsmål. Hva
skal vi gjøre med underrettspraksis?

Jeg har lyst til å ta et utgangspunkt i advokat Ulf Staalesens hjertesukk fra
en norsk praktiker: «Gi oss materiale». Jeg er helt enig med ham i at dette er et
ønske vi bør forsøke å etterkomme. Ikke bare advokater, men historikere og
samfunnsvitere og, som Sevón var inne på, lovgivere som gjerne vil se
hvordan det går med lovgivningen, har behov for lett tilgang til praksis fra
underordnede domstoler.

Men skal man kunne gjøre dette med rimelig grad av pålitelighet, må man
gjøre skikkelige studier. Man må gå til arkivene og ikke til den 1-2 % av
materialet som det ble opplyst at Finnlex kom til å inneholde av underretts-
praksis. Jeg synes Bonnevie Høyer presenterte problemstillingen godt, men jeg
tror den er vanskelig å oppfatte hvis man ikke er vel innsatt i den.

Hva blir egentlig forskjellen om domsmaterialet er sektorisert pr. domstol,
eller om det ligger i et fellessystem, når det endog kan tenkes at det organ som
skjøtter selve rettsinformasjonssystemet, nemlig Lovdata, er agent for alle
disse arkivene? Jo, det er en forskjell, og det henger etter min mening sammen
med det faktiskes makt over ideologien. For her dreier det seg om ideologi,
det dreier seg om, hva Bing og også Bernt var inne på, holdningene til
materialet.

Skal domsmaterialet tjene som illustrasjon, inspirasjonskilde, eller skal det
være noe man bøyer seg for fordi det er uttalt av en dommer? Jeg tror det skal
være inspirasjonskilde, og jeg håper at domstolene vil ha den tilstrekkelige
styrke til å si når advokatene blir vidløftige og kommer med 15 lagmannsretts-
dommer og 72 underrettsdommer og behandler dem som om de hadde
autoritativ vekt: «Takk, denne domstol er ikke interessert i den form for
argumentasjon. Men hvis De kan vise oss at her er en fast og tung tendens i
anvendelsen av denne nye lovgivning som vi ikke finner illustrasjoner av i det
offisielle informasjonssystem fra Høyesterett, ja da er v; interessert!» Men i så
fall må advokaten gå ut og gjøre et skikkelig studium av det totale materiale.
Hans argumentasjon skal ikke være basert på et lite prosentutvalg som noen
mer eller mindre anonyme redaktører har besørget.
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Debattleder, avdelingsdirektør KIRSTI COWARD, Norge:

Debattlederne er fortrinnsvis ment å oppsummere diskusjonen. Jeg skal ikke
holde dere her lenge, men noen ganske få setninger:

Vi har vært innom mye forskjellig: noe privatrett, noe personvern og mye
rettskilder. I og for seg er det vel ganske tankevekkende, ut fra den troen
mange har på jus og EDB som et teknisk område, at her har det egentlig vært
snakket «mykjus» mesteparten av tiden (selv om Lithner var inne på «teknisk
jus» også). Det er vel ellers temmelig sikkert at neste gang EDB og jus
kommer opp som emne på et juristmøte - og det blir vel ikke lenge til - da
kommer emnet til å være ganske anderledes spesifisert, slik flere har vært inne
på. I alle fall er jeg sikker på at det som har kommet frem her i dag, har vært
med å bringe oss et godt skritt fremover. Jeg vil få takke innleder, debattanter
og tilhørere.


