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fremstående rettsvitenskapelige forfatterskap, særskilt på formuerettens og den
allmenne rettslærens områder.

Jeg vil be professor Lars Erik Taxell om å stige fram og motta fra Hans
Majestet Kongen det diplom som er forenet med den nordiske juristprisen.

Professor dr. jur. KNUT S. SELMER, Norge:

Elektronisk databehandling og rettssamfunnet
1. Teknologi og samfunn. Menneskenes historie på jorden er også historien

om hvordan teknologiske nyvinninger har endret menneskenes kår og påvirket
deres institusjoner. Den private eiendomsrett til grunn oppsto da man lærte å
dyrke jorden, og den industrielle masseproduksjon av forbruksvarer skapte -
blant mye annet - behovet for nye panterettslige og erstatningsrettslige
mekanismer.

Vårt århundre har sett tre store teknologiske sprang: frigjøringen av atom-
energien, påvirkningen av arvestoffet i levende organismer og den elektroniske
databehandling. Hver for seg vil de føre til dyptgripende endringer av
mellommenneskelige relasjoner. Dagens emne er hvordan den tredje av disse
nye, store teknologier vil påvirke den institusjon som vi arbeider innenfor,
rettsordenen.

Diskusjonen omkring dette emne har til nå vært dominert av Orwell-tradi-
sjonen. Romanen «1984» er et genialt stykke litterær påvirkning: Gjennom en
sterk appell til menneskenes undergangsfrykt, uavhengighetstrang og skepsis
overfor ny teknologi har Orwell satt i gang en verdensomspennende politisk
massebevegelse og en intens lovgivningsaktivitet på det nasjonale og interna-
sjonale plan. Så sterk har bevegelsen vært, at det er vanskelig å bli hørt med et
nøkternt korrektiv. Men det er grunn til å understreke at dramatiske endringer i
teknologien er intet nytt, sammenhengen mellom teknologi og politikk er mer
komplisert enn i den Orwell'ske skrekkvisjon og tyranner har alltid eksistert og
vil alltid eksistere.

Før vi for alvor tar fatt på dagens emne, er det grunn til å se litt generelt på
teknologiens rolle i samfunnsutviklingen:

For det første drives den teknologiske utvikling av menneskenes nysgjerrig-
het og av deres materielle behov. Stort sett fører den til velsignelse for
menneskene. Reparasjonen av skadevirkningene kommer etterpå, og den er
som regel forbausende effektiv.

For det annet hender det en gang iblant at den teknologiske utvikling kan
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styres eller forsinkes gjennom bevisste tiltak. James Watt ville ikke ta i bruk
høytrykkskjeler, fordi han anså dem farlige, og i vår tid har det vært forsøkt å
sette bremser på arbeidet med genetisk manipulasjon. Men som oftest blir det
et slag i luften: Spinneriarbeiderne streiket forgjeves mot den automatiske
spinnemaskin, og det samme gjorde avskriverlauget i Paris da Gutenberg
begynte maskinell framstilling av løse bokstaver. Høytrykkskjelen kom og
laget ulykker, tross motstanden fra Watt, og biologene forsker ufortrødent i
livets grenseland. Det er også meget vanskelig å forutse de sekundære og
tertiære virkninger av ny teknologi. Ett argument for å ta bilen i bruk var at
den var så renslig; man slapp problemet med all hestemøkken. Og Karl Marx
trodde som kjent at industriproduksjonen ville føre til revolusjon i alle
industriland, men i stedet kjempet arbeiderne gjennom organisasjonsfriheten
og gjorde stort sett hans teori til skamme.

Endelig er det klart at rettsordenen vil reagere langsomt på teknologiend-
ringer som på alt annet. Dens struktur og grunnleggende begreper er ytterst
seiglivede. Dessuten styres tilpasningen hovedsaklig av jurister, som ikke
nettopp er kjent for sin raske vei fra impuls til handling.

La disse tanker klinge som bakgrunnsmusikk for det følgende. La oss
erkjenne at den elektroniske databehandling, som all annen ny teknologi, vil
bidra til å gjøre livet lettere og rikere for menneskeheten. Men la oss også gå
til verket med den uro i sinnet som kommer etter lesningen av Orwell's
«1984». La oss fremfor alt som gode jurister være nøkterne, skeptiske, og -
som kanskje enkelte av våre ledsagere vil si - følelseskolde.

2. De mange utfordringer til rettssytemet. Datateknologien er ytterst gene-
rell og fleksibel. Den kan brukes i all menneskelig virksomhet, endog i
kjærlighetslivet som hjelp til valg av partner. Og den er et så sterkt verktøy at
den trolig vil få meget dyptgripende virkninger overalt hvor den blir tatt i
bruk. Derfor vil den også trekke med seg rettslige endringer på mange felter.

Minst interessant i denne sammenheng er den juss som knytter seg til kjøp
og salg av datamaskiner, selv om databransjen nå er blitt større enn bilbran-
sjen. De immaterielle sider av data-omsetningen setter derimot immaterialret-
ten på en prøve som den hittil ikke har bestått: En betydelig del av omset-
ningsverdien ligger i dataprogrammer, og skaperne av programmer har hittil
måttet erkjenne at hverken opphavsretten eller patentretten gir dem et brukbart
vern. Og problemene følger med når datamaskinen brukes til fremstilling,
lagring og distribusjon av materiale som ville ha vært beskyttet dersom det var
festet til papir. Dette skaper god, gammeldags hodebry i skjæringspunktet
mellom teknologi og immaterialrettslige grunnbegreper.

Et annet felt hvor juridiske teknikere må tilpasse gamle begreper til nye
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problemstillinger, er det vi kan kalle «transaksjonsretten»; reglene om mate-
rielle transaksjoner og pengestrømmer. Aksjebrev og obligasjoner vil snart
være avløst av elektronisk registrering i en «verdipapirsentral», og livspoliser
og konnosementer står for tur. All betaling foregår snart ved hjelp av plastkort.
Også her er det plass for mye morsom juridisk ingeniørkunst, men det går ikke
på livet løs.

Datamaskinen får også meget store virkninger for den offentlige kommuni-
kasjon av informasjon. Dette er en virksomhet som i våre land har vært tatt
hånd om av store offentlige monopoler; kringkasting, telegraf- og telefontjene-
ste og postvesen. La meg bare antyde hva slags problemstillinger som er
oppstått: Er det virkelig slik at telegrafloven fra 1899 gir Televerket monopol
på all omsetning av datamaskiner, såsant de kan kommunisere over telenettet?
Hvis ikke, hvor går grensen, når abonnenten kobler stadig mer kompliserte
apparater til sin telefonlinje? Og når Norsk Rikskringkasting har enerett til å
utsende til allmennheten «tale, musikk, bilder og liknende med radiobølger
eller over tråd», hvordan er det da med den distribusjon av informasjon som
drives av Lovdata og andre operatører av alment tilgjengelige databanker? At
det gjærer i media-reguleringen vet vi alle, og gjæringen skyldes ikke minst de
nye muligheter som bruken av datamaskiner har gitt både distributører og
brukere av informasjon.

I de nordiske land er vi med rette stolte av det offentlighetsprinsipp som
behersker forvaltningen. Forvaltningens saksdokumenter er i prinsippet offent-
lige, og enhver kan kreve å få gjøre seg kjent med innholdet av offentlige
dokumenter i en bestemt sak. Men hva er et «dokument» og en «bestemt sak»
når forvaltningens informasjon ikke lenger foreligger festet til papir som er
oppbevart i arkivskuffer og saksomslag, men finnes i databanker, løsrevet fra
de enkelte saker? Her må vi finne nye kriterier, for at offentlighetsprinsippet
ikke skal bli vingestekket, men tvert imot få større bærekraft gjennom
innføringen av EDB i forvaltningen.

Også strafferetten har fått sine problemer. Stikkordet er «datakriminalitet».
For en del dreier det seg om å gi politi og påtalemyndighet kompetanse til å
gjennomskue og dokumentere de finurlige tappekraner for penger som smarte
databehandlere kan opprette i systemer for regnskap og kontoføring. Men det
er også et spørsmål om de tradisjonelle strafferettslige gjerningsbeskrivelser
for brevbrudd, dokumentfalsk og bedrageri holder mål i relasjon til den nye
teknologi.

Disse og mange andre utfordringer må rettsordenen reagere på, og det haster
mer eller mindre. Her vil jeg bare ta opp to emner, ett som har fått en
overveldende oppmerksomhet, og ett som knapt har vært berørt. Det første er
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reguleringen av den informasjonsbehandling som skjer i forbindelse med
offentlig og privat administrasjon i forhold til enkeltpersoner. Og det andre er
virkningen for selve den juridiske beslutningsprosess av at juristene tar den
elektroniske informasjonsbehandling i bruk som vanlig arbeidsverktøy.

3. Kampen om den administrative informasjonsbehandling. Orwell hadde
trolig rett i at graden av tyranni avhenger av hvor meget tyrannen vet om sine
undersåtter. Gjennom et system av angiveri og teknisk overvåking var grunn-
laget lagt for slagordet «Storebror seg deg». Og hva Storebror så, brukte han
hensynsløst, uten å være bundet av legale skranker.

Storebror hadde ikke datamaskiner, for Orwell visst sannsynligvis ikke at de
nettopp var oppfunnet. Håndteringen av de svære informasjonsmengder som
han lot innsamle om borgerne, ville imidlertid i praksis ikke ha kunnet gjøres
uten tekniske hjelpemidler. Da datamaskinen på 1960-tallet ble tatt i bruk for
administrative formål, ble den i populærdebatten uten videre koblet sammen
med den Orwell'ske profeti; frykten ble rettet mot datamaskinen, ikke mot
tyrannen.

Egentlig er det fantastisk at en så sterk frykt har funnet grobunn i demokra-
tiets og rettsstatens høyborg, den vestlige verden. Frykten hviler jo på en
antagelse om at så snart våre lovlig valgte, lovbundne og domstolskontrollerte
myndigheter får datamaskiner til å håndtere all den informasjon de samler inn
om borgerne, vil de glemme alt de har lært om legalitet og humanitet, og
begynne å regjere vilkårlig og ondsinnet. Forklaringen ligger imidlertid i
erfaringene fra den annen verdenskrig, og de ekstreme politiske bevegelser
som har ridd Europa i dette århundre. Både fra tysk og fransk hold har jeg hørt
klare utsagn om at det ikke ville blitt noen lovgivning om «data protection»
uten de bitre erfaringer fra 30- og 40-årene. For vår del gir okkupasjonen
under krigen den følelsesmessige bakgrunn.

Personvernlovgivningen har derfor også et innslag av beredskapslovgivning.
Det er grunn til å understreke dette, fordi det fra den offentlige administrasjon
ofte blir gitt uttrykk for en viss sår undring: «Vi gjør bare det arbeid vi er
pålagt i lov, og innenfor de rammer som Stortinget har satt. Hvorfor skal vår
informasjonsbehandling bli underkastet en kontroll som forutsetter at vi er
potensielle lovbrytere og undertrykkere?» Kontrollen med den administrative
informasjonsbehandling retter seg imidlertid ikke bare mot de lovlige, eksi-
sterende myndigheter. Den tar også sikte på å hindre at det bygges opp en
administrativ struktur som kan lette totalkontrollen med borgerne etter en
eventuell politisk omveltning.

Personvernlovgivningen omfatter også den informasjonsbehandling som
skjer i privat administrasjon, og forfølger for så vidt de samme formål der. Her
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er imidlertid de innebygde konflikter mindre dramatiske: Det er tradisjon for at
staten setter rammebetingelsene for privat virksomhet, og når den automatiske
informasjonsbehandling skaper nye muligheter for misbruk, er det naturlig at
den rettslige regulering også befatter seg med slike spørsmål.

Danmark, Sverige og Norge fikk sin lovgivning om personregistre i 1970-
årene, Island fikk sin lov i 1981, mens man i Finland stadig arbeider med
spørsmålet. Det er et fellestrekk ved de nordiske lovene - og for så vidt ved de
tilsvarende lover i andre land - at de i liten grad gir materielle regler om
hvordan informasjonsbehandlingen skal skje. Man har overalt valgt å opprette
et offentlig organ - et «datatilsyn» - som er gitt varierende grader av
myndighet, men lovgivningen sier lite om hvordan organet skal utøve sin
myndighet og hvilke hensyn det skal legge vekt på. Lovgivningen sprang ut av
en utbredt og uspesifisert frykt for virkningene av en ny og meget sterk
informasjonsteknologi. Man fryktet at teknologien ville endre rammebetingel-
sene for utøvelsen av offentlig og privat makt i forhold til borgerne, men man
visste ikke riktig hvilke sider ved teknologien som var spesielt farlige, og
hvilke midler man skulle bruke for å tøyle den.

At myndigheter samler informasjon om borgerne, er imidlertid ikke noe
nytt. All maktutøvelse forutsetter kunnskap om maktens objekter. Når man
opp gjennom historien har forsøkt å tøyle makten ved rettslige midler, har man
også rettet blikket mot informasjonsbruken. Det ligger derfor nedfelt i rettsor-
denen en del tradisjonelle prinsipper for god informasjonsbehandling, og
håndhevelsen av personvernlovgivningen består for en stor del i å anvende
disse prinsippene. Det er særlig tre slike prinsipper som bør fremheves:
diskresjon, åpenhet og kvalitet.

Diskresjon om private anliggender er en verdi som rettsordenen alltid har
lagt stor vekt på. Vi kjenner reglene om profesjonell taushetsplikt, om
banksekretess, om offentlige tjenestemenns plikt til å bevare taushet «om
noens personlige forhold», om forskeres plikt til å anonymisere sine rapporter,
og om rettsforhandlinger for lukkede dører. Det er ikke gitt at den automatiske
informasjonsbehandling setter diskresjonen i fare, men i enkelte relasjoner kan
det kreves særlige tiltak for å opprettholde den på det nivå som vi har vennet
oss til. Personregistre skal sikres mot lekkasjer, og datatilsynene skal påse at
dette blir gjort. Dette er lite kontroversielt. Det er imidlertid grunn til å
fremheve at personverndebatten har gitt støtet til en prinsipiell gjennomtenk-
ning av diskresjonsproblemet på endel områder, særlig når det gjelder forsk-
ningens bruk av persondata.

At den informasjon som brukes av administrasjonen skal ligge åpen for de
administrerte, er en verdi som nok har dype røtter på enkelte områder, men
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som - bortsett fra i Finland og Sverige - først fikk alment gjennomslag etter
den annen verdenskrig. I rettergang har det alltid vært et grunnprinsipp at
begge parter skal ha full tilgang til de fakta som domstolen vil bygge sin
avgjørelse på. I de internasjonale personvernoverenskomster finnes alltid
bestemmelser om at enhver bør ha adgang til å få se de opplysninger som et
personregister inneholder om ham eller henne. Denne innsynsretten blir gjerne
fremhevet som en grunnpillar i reguleringen av informasjonsbehandlingen,
men i praksis tror jeg at den har størst betydning som en brekkstang for å få
gjennomført et generelt offentlighetsprinsipp i forvaltningen, i de land hvor
dette ennå ikke har skjedd.

Endelig er det gammel tradisjon for at et vedtak av en domstol eller et
forvaltningsorgan må bygge på informasjon som er korrekt, og som er adekvat

for formålet. Hvis ikke informasjonen har disse kvaliteter, blir vedtaket
ugyldig. Det er kanskje dette prinsippet som lettest kommer i faresonen når
informasjonsbehandlingen blir automatisert. En datamaskin kan håndtere så
meget informasjon, som ofte er forkortet og standardisert, og det er langt fra
alltid at man har registrert kilden og tidspunktet da informasjonen ble innhen-
tet. Hvis personopplysninger ukritisk blir hentet ut av elektroniske personre-
gistre og brukt som grunnlag for avgjørelser, er det fare for at kvaliteten av
forvaltningen kan bli drastisk redusert. Også her har datatilsynene en viktig
oppgave, og de kan lett komme i konflikt med etater som ønsker å rasjonali-
sere sine prosedyrer for å få snaue bevilgninger til å strekke til. Men heller
ikke denne side av kontrollen kan være særlig kontroversiell.

Vi har sett at kontrollen med forvaltningens informasjonsbehandling så langt
representerer en videreføring og konsolidering av hevdvunne rettsprinsipper.
Hvis dette var alt, ville det hele ha vært et rettsteknisk emne som ikke ga
grunnlag for det store engasjement. Men slik er det ikke. Bak den internasjo-
nale personverndebatt ligger en dyp frykt for selve maktutøvelsen, en frykt for
at de legale skranker ikke vil være tilstrekkelige til å holde makten i tømme.
Den automatiske informasjonsbehandling gir, sier man, så store muligheter for
å lagre og finne frem opplysninger om enkeltpersoner, at det er skapt et
utålelig kontrollpotensial. Derfor må det settes skranker for forvaltningens
adgang til å innhente og registrere personopplysninger. Hvis ikke dette blir
gjort, vil vi uvergerlig ende i et samfunn hvor «Storebror» - for ikke å snakke
om alle de byråkratiske småbrødre - ser alt og vet alt om oss, og vil bruke sin
viten til å kontrollere vårt liv ned i minste detalj.

Men, kan man spørre, bør ikke samfunnet være 100 prosent effektivt ved
løsningen av de oppgaver som borgerne selv definerer gjennom det represen-
tative demokrati? Eller sagt på en annen måte: Den som har rent mel i posen,
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har intet å frykte fra en kontroll, men den som vil unndra seg de forpliktelser
som følger av lovgivningen, må regne med å bli tatt ved vingebenet.

Denne argumentasjon er farlig i all sin logiske enkelhet. Innvendingene mot
den kan følge to linjer, en sosiologisk/psykologisk, og en rettslig/pragmatisk.

Innenfor vår kristne, humanistiske og demokratiske tradisjon er det naturlig
å «sette individet i sentrum», for å bruke et forslitt slagord. «Gemeinnutz geht
vor Eigennutz» vekker liten gjenklang hos oss, hva enten prinsippet hevdes av
diktaturer på den ene eller den annen fløy. Men hvis man først mener dette, er
det grunn til å spørre om ikke det samme individ bør få lov til å ha en liten
fredet plett, et område hvor han selv har full kontroll over alle opplysninger -
f.eks. sitt tros- og følelsesliv, og forholdet til de nærmeste. Men også utenfor
slike områder er det grunn til å vise varsomhet. Det er spørsmål om ikke
menneskene stort sett blir lykkeligst hvis det hersker en viss grad av «løshet» i
de sosiale og rettslige relasjoner, hvis det altså opprettholdes et visst rom for
rollespill endog i forhold til offentlige myndigheter. Skal det altså være lov å
lyve for å få uføretrygd eller unngå skatt? Nei, det skal det i og og for seg
ikke, men det er ikke sikkert at vi vil være tjent med et samfunn hvor vi
allerede i utgangspunktet er fullstendig kartlagt. Og fremfor alt må vi sikre oss
at vi får et samfunn hvor det er rom for glemsel og mulighet for en ny start,
hva enten det dreier seg om sosialt uakseptable handlinger, dumme meninger
vi har gitt uttrykk for offentlig, eller sykdom som vi selv mener vi er helbredet
for. Et absolutt sannhetskrav er neppe egnet til å gjøre oss lykkelige.

Den annen argumentasjonslinje er denne: Et kontrollsystem som bygger på
samkjøring av opplysninger fra flere datamaskinelle registre, er bare egnet til å
avsløre uoverensstemmelser mellom håndfaste, tallmessige størrelser og fak-
tiske beskrivelser. Bruker vi derimot denne teknikken på mer skjønnsmessige
opplysninger - eller forsøker vi endog å bygge opp «personlighetsprofiler» på
grunnlag av alt som datamaskinene vet - blir resultatet lett misvisende. Da
risikerer vi at kontrollsystemet kommer opp med 100 mistenkelige tilfeller for
hvert tilfelle av virkelig regelbrudd. Og dermed er bevisbyrden de facto blitt
snudd: Det er den enkelte borger som har fått en anmerkning i kontrollen som
må sannsynliggjøre at hans oppgaver likevel var korrekte. For å gi et konkret
eksempel: Jeg har intet imot at ligningsvesenet bruker sine egne og bankenes
datamaskiner til å kontrollere at de bankinnskudd som jeg har oppgitt i min
selvangivelse stemmer overens med de innskudd jeg ved nyttårsskiftet virkelig
hadde i bankene. Men jeg ville ha meget imot en skattekontroll som besto i at
man brukte datamaskiner til å analysere bevegelsene på mine konti gjennom
året, og brukte resultatet til å vurdere om mine inntektsoppgaver hadde
sannsynligheten for seg.
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Til dette kommer den betraktning som jeg nevnte innledningsvis, at et
finmasket kontrollsystem innebærer en latent fare for maktoverskridelser.
Denne faren kan først og fremst realisere seg etter en okkupasjon eller
revolusjon, men mange vil mene at faren også er der under et demokratisk
flertallsstyre. Det er tankevekkende at de som i den offentlige debatt sterkest
har gitt uttrykk for betydningen av et handlekraftig datatilsyn i Norge, det er
representanter for grupper som føler seg lite sosialt akseptert og som ikke alltid
- med rette eller urette - stoler på at rettsordenen gir dem den beskyttelse de
har krav på: fremmedarbeidere, tidligere kriminelle og homoseksuelle.

Vi ser altså at et datatilsyn fra tid til annen nødvendigvis må komme i
konflikt med offentlige etater. Tilsynet gir pålegg om sikring av etatens
informasjonssystem og andre tiltak som er egnet til å fremme de tre tradisjo-
nelle krav til informasjonsbehandlingen, men som koster penger og arbeid. Og
verst av alt: Datatilsynet forlanger at det skal opprettes sperrer og begrens-
ninger i informasjonssystemet med det uttalte formål å begrense etatens makt
og redusere dens kontrollmuligheter. Datatilsynet er altså opprettet for å stikke
kjepper i administrasjonens hjul, men samtidig er det selv en del av den
offentlige administrasjon. Her oppstår åpenbart problemer, som jeg skal berøre
ganske kort.

Utgangspunktet er at lovgiveren er suveren, og kan bestemme hvordan
administrasjonen skal se ut, herunder hvilke informasjonssystemer den kan
benytte seg av. Personvernet har ikke grunnlovskvalitet i de nordiske land, og
hverken Høyesterett eller noe annet organ kan underkjenne en lov fordi den
underkaster borgerne en nærgående kontroll eller for øvrig legger deres
personlige forhold åpne.

Parlamentet bør imidlertid ikke bruke sin tid på administrative detaljer, og
forvaltningen har derfor tradisjonelt hatt en betydelig frihet til selv å tilrette-
legge det administrative system. Denne friheten blir altså i enkelte relasjoner
begrenset gjennom datatilsynets kontrollvirksomhet. Og spørsmålet blir da:
Hvilken myndighet skal man gi et datatilsyn i forhold til den øvrige offentlige
forvaltning?

Her er det to hovedmodeller: Man kan enten opprette en ren ombudsmanns-
ordning, en instans som bare kan uttale seg, og som eventuelt må søke støtte i
massemedia eller i parlamentskorridorene hvis forvaltningen ikke vil lytte til
dens råd. Slik er ordningen bl.a. i Vest-Tyskland. Eller man kan, som i
Sverige og Norge, innføre et konsesjonssystem, slik at intet automatisk
personregister, det være seg i offentlig eller privat virksomhet, kan tas i bruk
uten at tilsynsorganet har gitt lisens og satt regler for informasjonsbruken.
Sverige har senere modifisert sin lisensordning, og Norge er nå det land i
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verden som har det «sterkeste» datatilsyn hva maktmidler angår.
Personvernlovgivningen er under revisjon i Norge, og det er uvisst hvilken

modell som vil bli valgt i fremtiden. Jeg vil bare fremheve en betraktning som
jeg tror bør få stor vekt ved valget. Hvis Datatilsynet og en offentlig etat er
uenige om hvordan informasjonssystemet skal utformes, så er dette ofte et
politisk viktig spørsmål, for det angår mange mennesker, og det kan berøre
grunnleggende problemer i forholdet mellom individ og samfunn. Et datatilsyn
som ikke handler under parlamentarisk ansvar, kan ikke ha det siste ord i
politiske stridsspørsmål av denne art. Hvis det har formell myndighet til å gi
bindende pålegg til forvaltningen, f.eks. ved å nekte konsesjon for et register
eller gi stramme regler om bruken av det, må det være adgang til å klage
denne beslutningen inn for et organ som handler i offentlighetens lys under
politisk ansvar. Her ligger etter min mening hovedoppgaven for ethvert
datatilsyn: Det skal oppdage og formulere de viktige spørsmål som melder seg
ved utformingen av administrative informasjonssystemer, og det skal ha midler
til å sørge for at spørsmålene kommer på den politiske dagsorden og blir
avgjort i offentlighet og under parlamentarisk ansvar. Så får man se på om
denne oppgaven blir best løst under et konsesjonssystem, eller under et
ombudsmannssystem.

4. Hvordan går det med rettskildelæren når juristene tar i bruk EDB? Jeg sa
innledningsvis at datateknologien er generell og fleksibel, og kan brukes i all
menneskelig virksomhet, - også i den juridiske beslutningsprosess. På hvilke
måter og i hvilken grad teknologien vil endre vår arbeidsform, er det umulig å
si noe sikkert om idag. Men jeg tror det er viktig å arbeide med spørsmålet.
Tross alt har vi visse valg når vi tar teknologien i bruk, og dermed en mulighet
for å beskytte oss mot konsekvenser som er klart uønsket.

Det har vært antydet at vi snart vil få «den juridiske beslutningsmaskin», -
problem inn i den ene enden, løsning ut i den andre. I en viss forstand har vi
allerede lenge hatt slike maskiner. De store, offentlige systemer for trygd,
skatt, bostøtte og andre subsidier kunne ikke fungere uten datamaskiner til å
foreta et stort antall rettslige avgjørelser. Men her er det alltid tale om enkle,
entydige kriterier. Det dreier seg nok om rettsanvendelse, men ikke om rettslig
problemløsning.

En annen type systemer som vi nok kan få innen ikke alt for lenge, er
såkalte «ekspertsystemer»: Vi kan sette oss ved en terminal og forelegge
datamaskinen vårt problem og de fakta og rettskilder vi hittil har funnet frem
til, og maskinen kan komme med råd om hvilke andre omstendigheter vi bør
undersøke og hvilke andre rettskilder som kan være relevante for løsningen.
Det er jo akkurat dette som skjer når vi tar fatt på løsningen av et nytt og
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vanskelig problem: Vi leser en kort innføring i emnet og noterer oss dommer
o.l., eller vi tar en telefon til en erfaren kollega og spør ham til råds. I noen
henseender vil datamaskinen være flinkere enn innføringsboken og kollegaen;
den vet mer om mange ting, og kan finne det frem raskere. I andre henseender
vil den være håpløst meget dårligere, i hvert fall sammenlignet med en erfaren
jurist. Den vil ha vanskelig for å kunne finne en ny vri på problemet, og vi
skal heller ikke vente oss noen særlig innlevelse i de menneskelige aspekter.

Og dermed tror jeg at forventningen om «beslutningsmaskinen» er satt på
plass: Løsningen av et juridisk problem innebærer alltid et element av
subjektiv beslutning, og dette elementet vil datamaskinen aldri ta fra oss.
Datamaskinen måtte i tilfelle finne frem til «Den Riktige Løsning», ellers ville
vi ikke akseptere den. Men vi vet alle at en slik løsning er en illusjon. Kyndige
dommere kan ha forskjellige meninger, og det er flertallet i Høyesterett som
avgjør, dersom saken kommer dit. Som juridiske problemløsere er vi tvunget
til å treffe den best mulige beslutning, innenfor de rammer som rettssystemet
setter og innenfor den tid som står til rådighet. Jeg kan ikke forestille meg at
rettssystemet noen gang kan fungere på en annen måte.

Det som imidlertid datamaskinen kan gjøre, det er å gi oss et informasjons-
system som raskt og effektivt gir oss informasjon om de rettskilder som vi bør
ta i betraktning før vi treffer avgjørelsen. Slike informasjonssystemer er under
full oppbygging i alle de nordiske land: Finnlex i Finland, Rättsdata i Sverige,
Lovdata i Norge og DC-jura i Danmark. Man skulle kanskje tro at bare et slikt
informasjonssystem virker rimelig effektivt og gjør det lett å finne frem til de
relevante rettskilder, vil bruken av det ikke få noen konsekvenser for den
juridiske beslutningsprosess. Men slik er det ikke. I så fall måtte systemet
være fullkomment nøytralt; det måtte ikke inneholde noen elementer som
kunne lede tanken i bestemte retninger og derved påvirke beslutningsproses-
sen. Men vi behøver bare reflektere et øyeblikk over vårt tradisjonelle, trykte
informasjonssystem for å se hvor mange faglige råd det inneholder; noter og
henvisninger, registre av alle slag, for ikke å snakke om alle anbefalinger som
finnes i den juridiske litteraturen. Vi har lært å leve med systemet, ikke minst
fordi det som regel fremgår klart hvem det er som har gitt et bestemt råd; en
dommer, en forfatter, en redaktør eller utgiver. Et stort, sterkt og raskt
informasjonssystem basert på datamaskiner kan derimot lett bli anonymt: Det
har innbygget mange råd og anvisninger for tanken, men vi merker dem ikke,
og om vi gjør det, vet vi ikke hvem de skriver seg fra. Av denne grunn er et
slikt ekspertsystem som jeg nevnte for litt siden, ikke uten betenkeligheter. Et
minstekrav må være at det er «signert» av den som har laget det, og at det
holdes atskilt fra det egentlige informasjonssystem for rettskilder.
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Ved oppbyggingen av våre datamaskinbaserte informasjonssystemer er det
ett påtrengende problem som vi må ta stilling til i den nærmeste fremtid: Hva
skal vi gjøre med rettspraksis fra «de underordnede domstoler», altså de
regulære domstoler i første og annen instans?

Det er realistisk å regne med at vi i hvert av de nordiske land vil få ett,
sentralt informasjonssystem for «rettskilder», hva nå det måtte være. Tekstene
skal presenteres mest mulig fullstendig og nøytralt. Det er enkelt å konstatere
at dette systemet må omfatte lover, kongelige resolusjoner og andre forskrifter
gitt av kompetent myndighet, og endel plenarvedtak fra parlamentet, som
f.eks. skattebeslutninger. Traktater med andre land hører også med; selv om
det ikke er avklart i hvilken grad de er interne rettskilder, er dette en
usikkerhet som vi kjenner og kan ta hensyn til.

Det er også greit å slå fast at systemet bør omfatte avgjørelser fra Høyeste-
rett. Antagelig bør de presenteres i en form som mest mulig svarer til de trykte
samlinger. Tilsvarende gjelder for avgjørelser av spesialdomstoler som er gitt
det siste ord innenfor bestemte rettsområder: Regeringsrätten i Sverige, Högsta
Förvaltningsdomstolen i Finland og f.eks. Arbeidsretten i Norge.

Vi må imidlertid regne med at det i løpet av få år vil bli innført elektronisk
tekstbehandling også i de underordnede domstoler. Med enkle, tekniske og
organisatoriske midler vil vi da få en mulighet for å legge avgjørelsene fra
disse domstoler inn i det alminnelige rettslige informasjonssystem. Samtidig
må det være helt klart at systemet vil bli sprengt hvis alle slike avgjørelser blir
gjort tilgjengelige, på linje med høyesterettsdommene. Det vil rett og slett bli
for meget domsmateriale til at man kan få bearbeidet det på en forstandig måte
når man vil finne frem til «gjeldende rett» på et område. Men vi må meget
snart ta stilling til hva vi skal gjøre med dette materialet.

Mitt svar - og det vil virke provoserende på mange - er at vi bør holde
avgjørelser fra de underordnede domstoler utenfor det alminnelige informa-
sjonssystem for rettskilder. Jeg skal ganske kort angi hva jeg bygger dette
standpunktet på:

For det første: Det ville under enhver omstendighet være umulig å ta med
alle dommer. Man måtte altså etablere en form for redaksjon, og velge ut
avgjørelser som var «interessante» eller «representative».

For det annet: En rettsoppfatning som er lagt til grunn i en underordnet
domstol er ikke en «rettskilde» dersom spørsmålet senere blir forelagt Høy-
esterett. Høyesterett vil bruke et resonnement fordi det er godt, ikke fordi det
tidligere er brukt av herredsrett X eller lagmannsrett Y.

For det tredje: Dersom praksis fra de underordnede domstoler skal bli tillagt
vekt i Høyesterett, så er det fordi den konsekvent og entydig peker i en
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bestemt retning, altså fordi rettslivet må sies å ha innrettet seg på en bestemt
løsning. Å fastslå dette, krever grundig dokumentasjon, det rekker ikke med å
henvise til et mer eller mindre tilfeldig utvalg av avgjørelser som er tatt med i
det alminnelige informasjonssystem. For man har ingen garanti for at disse
avgjørelsene virkelig er representative for det som skjer i rettslivet. Man må
altså gå til de enkelte domstolers arkiver; og heldigvis gir datateknikken oss
mulighet for å opprette og vedlikeholde et fullstendig og søkbart arkiv ved den
enkelte domstol.

For det fjerde: Hvem skulle foreta utvalget av de avgjørelser fra de
underordnede domstoler som ble funnet verdige til å bli tatt inn i det sentrale
informasjonssystem? Den norske erfaring med domssamlingen Rettens Gang
er ikke oppmuntrende. Til tross for gjentatte initiativ fra Justisdepartementet
og Advokatforeningen er det alminnelig enighet om at utvalget er ytterst
tilfeldig og subjektivt bestemt. Det ville kreve en uforholdsmessig innsats av
høyt kvalifisert juridisk arbeidskraft dersom man skulle etablere en redaksjon
som var faglig akseptabel, og som kunne føre en konsistent praksis over tid.
Og hva med de avgjørelser som ikke ble tatt inn, men som energiske advokater
likevel ville finne frem til i de elektroniske arkiver: Ville de være mindre
«rettskilder» fordi de ikke var utvalgt?

For det femte: Hva med de lagmannsrettsavgjørelser som ikke ble innanket
til Høyesterett fordi partene fant en ordning? Og hva med de som ble påanket,
men hvor anken ble avvist av Kjæremålsutvalget? Her kan man jo ikke av
begrunnelsen se om Kjæremålsutvalget har sluttet seg til rettsanvendelsen,
eller ment at jussen nok var dårlig, men resultatet likevel riktig. Skal slike
avgjørelser få større vekt fordi de tross alt har vært innom et overarbeidet
hjørne av Høyesterett?

Og endelig: Hvis vi tar avgjørelser fra underordnede domstoler inn i et
informasjonssystem som utgir seg for å være offisielt og heldekkende, vil vi
kunne få en forskyvning i argumentasjonsteknikken, og dermed i rettskildelæ-
ren. Vi vil få en bevegelse i retning mot det angelsaksiske system hvor enhver
rettsoppfatning uttalt av en dommer er et viktig rettsargument, og hvor en
betydelig del av advokatenes arbeid går med til å «distinguish the case».
Under herredømme av en slik rettskildelære er det åpenbart at informasjonssy-
stemet må inneholde alle dommer som faktisk blir påberopt, og slik er de
engelske og amerikanske informasjonssystemer innrettet. Jeg tror ikke at en
utvikling i denne retning ville være ønskelig hos oss.

Min konklusjon blir derfor at vi ikke bør forsøke å etablere et redigert utvalg
av «prinsipielle» eller «interessante» avgjørelser fra underordnede domstoler i
det alminnelige, sentrale informasjonssystem for rettskilder. Det ville kreve en
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uforholdsmessig innsats å foreta utvalget, vi kunne ikke stole på at det var
representativt, og redaksjonsstaben ville få betenkelig innflytelse på rettsutvik-
lingen. I stedet bør studiet av underordnede domstolers praksis være basert på
de fullstendige domsarkiver, som bør gjøres tilgjengelige på en helt annen
måte enn de er idag. Slike studier ville først og fremst være aktuelle når man
ville påberope seg en etablert praksis med karakter av sedvanerett.

Jeg vet i hvert fall tre motargumenter som sikkert vil komme, og jeg vil
derfor svare på dem straks: For det første: Hva med praksis fra en underordnet
domstol som innenfor et særlig rettsområde har hatt stor betydning for
rettsutviklingen, som f.eks. Sø- og Handelsretten i København? Svaret er
enkelt: Lag et maskinlesbart, søkbart domsarkiv for Sø- og Handelsretten, eller
lag en redigert samling av rettens dommer, med angivelse av hvem som har
stått for utvalget.

For det annet: Hva med advokaten som overveier å anlegge søksmål ved
Moss byrett; er ikke da praksis ved Eidsivating lagmannsrett viktig for ham?
Jo, nettopp, og den praksisen vil han få sikrere beskjed om i Eidsivating
domsarkiv enn i et sentralt informasjonssystem med et redigert utvalg av
lagmannsrettsavgjørelser fra alle lagdømmer.

For det tredje, og her hører jeg mine juridiske forfatterkolleger: Er det ikke
tradisjon for at vi ved behandlingen av vanskelige rettsspørsmål trekker inn
praksis i hvert fall fra lagmannsrettene, og undertiden også fra by- og
herredsrettene? Jo, det er det, og det finnes mange slike henvisninger i min
egen «Forsikringsrett». Men her tror jeg vi bør ta en alvorlig selvkritikk: Det
utvalg av dommer som vi baserer våre skarpsindige drøftelser på, ville ikke
passere nåløyet i noen annen vitenskap. Og skulle vi godta noen form for
offisiell redaksjon på dette punkt, måtte vi også a priori godta at redaksjonen
hadde rettskapende myndighet.

Forstå meg ikke dit hen at jeg vil bannlyse fra det datamaskinbaserte
informasjonssystem enhver tekstsamling som bærer preg av utvelgelse, redak-
sjon eller kommentar. Systemet kan og bør markedsføre også slike samlinger.
Men en skal gjøre det på samme måte som vi idag markedsfører kommentar-
utgaver og andre former for emnesamlinger, med klar angivelse av hvilken
person som har stått for utvelgelsen og kommentaren. Bare med den forskjell
at vi i fremtiden, med søkbare arkiver i alle institusjoner som produserer
rettsavgjørelser, vil ha mulighet for å øve vitenskapelig kontroll av det utvalgte
materiale.


