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mannen för att han skall bli skyldig ersätta ideell skada. Jag är för
egen del inte beredd att förorda ett uppgivande av uppsåtskravet. Jag
tror nämligen att de gärningar som här kan komma ifråga, är så
varierande, att det är vanskligt att taga säker ställning till uppsåts-
frågan utan en genomgång av de olika gärningstyperna. Eftersom jag
är siste talare och förhoppningsvis inte blir motsagd, kan jag måhända
ta risken av ett misstag. Jag kan inte genomgående inse den praktiska
betydelsen av att man övergår från ett uppsåtsrekvisit till ett culpa-
rekvisit. För att blott nämna ärekränkningsbrottet, så är väl kravet
på uppsåt för straffbarhet i praktiken ganska snart uppfyllt. Såvitt
jag begriper utan att vara straffrättsspecialist, bör det väl räcka för
straffbar ärekränkning att någon avsiktligt spridit vissa uppgifter,
som domstolen sedan funnit vara ärekränkande. I varje fall kan inte
den omständigheten vara avgörande, att gärningsmannen själv anser,
att han inte begår någon ärekränkning. Men i så fall får övergång till
ett culparekvisit mycket liten priktisk betydelse för ersättningsfrågan.

Den andra vägen, som jag menat därjämte kunna komma ifråga, är
en allmän regel om ersättning då lidande tillfogats uppsåtligen eller
genom särskild klandervärd handling, en regel som ju har berörts av
flera talare.

I seksjon 2 behandlet man med presidenten STURE PETRÉN
som ordfører emnet

Datateknikken og rettsvesenet

Grunnlaget for forhandlingene var den nedenfor inntatte avhand-
ling av statssekreteraren OVE RAINER:

Datatekniken och rättsväsendet

Någon har sagt att ingenting får vara främmande för en jurist.
Den följande framställningen är en bekräftelse på sanningen i
detta uttalande.

Rättsvården är i våra dagar utsatt för mycket stora påfrest-
ningar. Detta beror framför allt på att brottsligheten ökat mar-
kant och blivit grövre och mera komplicerad. För att förebygga
och bekämpa brottsligheten är det nödvändigt att utnyttja alla
medel, inte minst tekniska hjälpmedel. Sedan lång tid tillbaka
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begagnar polisen mer och mer avancerade tekniska hjälpmedel
i sin brottsbekämpning. Nu kan också den moderna elektroniken
utnyttjas i detta syfte. Men de elektroniska hjälpmedlens använd-
barhet inom rättsväsendet är inte begränsad till polisväsendet.
Den följande framställningen är avsedd att visa att vi jurister
— liksom andra yrkesutövare — sannolikt får räkna med att
mycket snart anpassa oss till och utnyttja ADB-tekniken i vårt
arbete.

Vissa av de rättsliga institut som nämns i fortsättningen är
gällande endast i Sverige men eftersom framställningen inte kan
tyngas av en redogörelse för dessa tvingas jag förutsätta att de
är kända även för danska, finska, isländska och norska deltagare
i juristmötet. Jag förutsätter också att det väsentliga av ADB-
tekniken är känd.

Sedan en tid tillbaka håller ett ADB-system för rättsväsendet
på att byggas upp i Sverige. Bakom detta arbete ligger tanken
att åtskilligt av det material som de rättsvårdande organen arbe-
tar med är gemensamt för de berörda organen. Detta gäller
framför allt information i olika avseenden. Genom att detta
material insamlas, lagras och görs tillgängligt i centrala system
bör man kunna nå väsentliga arbetsbesparingar, ökad effektivitet
och säkerhet samt ett bättre erfarenhetsunderlag för planering
och genomförande av samhällets insatser inom rättsväsendet.
Samtidigt bör man emellertid vara medveten om att utnyttjandet
av denna teknik förutsätter en ingående planering och systema-
tisering i förening med en kritisk sovring av de olika objekten.
Det är fråga om ett långsiktigt utvecklingsarbete som från
början helst bör omfatta alla sammanhängande frågekomplex.
Detta gör att resultaten — även om de i stort kan överblickas —
kan komma att låta vänta på sig.

Här skall ges en sammanfattande redogörelse för det utveck-
lingsarbete som pågår. Redogörelsen syftar i första hand till att
informera om användbarheten av ADB-teknik inom rättsväsendet.
Av naturliga skäl blir det här väsentligen fråga om arbetsekono-
miska synpunkter på verksamheten inom rättvården. En så genom-
gripande reform av arbetsrutinerna inom rättsväsendet som en
omläggning till ADB-behandling aktualiserar emellertid också
vissa mera juridiskt betonade frågeställningar, bland dessa en
fråga som rör ADB-behandlad information över huvud taget,
nämligen spörsmålet om offentlighet och sekretess.

Arbete på ADB-system bedrivs inom såväl polis- och åklagar-
väsendet som domstolsväsendet och kriminalvården. Arbetet bör-
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jade inom rikspolisstyrelsen hösten 1964 och har nyligen inletts
inom kriminalvårdsstyrelsen. Möjligheterna att använda datatek-
niken för vissa, för rättsväsendets myndigheter mer eller mindre
gemensamma eller likartade arbetsuppgifter undersöks inom sam-
arbetsorganet för ADB inom rättsväsendet, som svarar för upp-
byggnaden av ett rättsväsendets informationssystem (RI). Två
stora speciella projekt avser databehandling av fastighetsdata
och inskrivningsärenden. Jag begränsar framställningen i det
följande till vissa ADB-rutiner inom polisväsendet, några av
resultaten inom RI-projektet, fastighetsregistreringen och inskriv-
ningsväsendet.

1. R i k s p o l i s s t y r e l s e n förfogar över en datamaskin-
anläggning som redan är i bruk och är avsedd att användas för
såväl det arbete som pågår inom rikspolisstyrelsen som vissa av
de projekt med vilka RI-utredningen arbetar.

En stor del av polisens arbete består i att bearbeta olika slag
av information. Denna information finns i väsentlig utsträckning
lagrad i olika slag av register. Det är givetvis en fördel om man
kan göra denna information så lättillgänglig som möjligt. I det
syftet pågår inom rikspolisstyrelsen ett arbete med att lägga om
styrelsens personregister, spaningsregister, fingeravtrycksregister,
register för stulna fordon och efterlysningsregister. Dessutom
pågår en omläggning av det centrala passregistret. Jag avser att
här lämna en kort redogörelse för detta arbete.

För omläggningen av personregistret överförs uppgifterna i
cirka 350 000 registerkort till maskinläsbart medium. Samtidigt
microfilmas dokumenten i personregistret. Hela detta arbete är
nu i det närmaste avslutat. Samtidigt måste nya personuppgifter
fortlöpande införas i ADB-systemet. Detta sker genom en s.k.
personbladsrutin. Denna innebär att polismyndigheten sänder in
ett personblad till rikspolisstyrelsen så snart en misstänkt hörts
och ett annat personblad så snart utredningen avslutats hos polis-
myndigheten. Vidare sänder åklagaren in ett personblad när han
har fattat beslut i åtalsfrågan och när dom eller domstols slut-
liga beslut föreligger. Antalet personer som tillförs rutinen upp-
går till omkring 130 000 per år. Personbladsrutinen omfattar även
statistiska uppgifter. Tidigare lämnade polisdistrikten uppgifter
för rättsstatistiken till statistiska centralbyrån genom rappor-
tering på särskilda talonger. Dessa uppgifter hämtas nu från
personbladen. Efter bearbetning vid rikspolisstyrelsens datamaskin
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lämnas underlag för statistiken till statistiska centralbyrån på
maskinläsbart medium. Personbladsrutinerna ger också underlag
för åklagarväsendets arbetsstatistik och statistik över åtalsunder-
låtelser. Vidare erhålls verksamhetsstatistik för polisens eget
behov. Denna statistik har tidigare tagits fram manuellt till polis-
distrikten men kommer nu att framgå av maskinlistor som distri-
bueras till distrikten.

För spaningsregistret sänder de lokala polismyndigheterna ko-
pior av vissa brottsanmälningar till registraturet. Efter gransk-
ning, kodning och stansning bearbetas de i rikspolisstyrelsens
dataanläggning. Denna rutin är nu i löpande produktion. Anmäl-
ningarna utgör ett väsentligt underlag för ett brottsspanings-
system, som är under uppbyggnad. Genom anmälningsrutinen och
den maskinella bearbetningen har man helt andra möjligheter än
tidigare att spåra exempelvis seriebrottslighet och att samordna
utredningar om grövre brottslighet. Antalet anmälningar som
databehandlas i denna rutin uppgår till omkring 500 000 per år.
I brottsspaningssystemet skall också ingå ett modus operandi-
register med personuppgifter samt öknamnsregister och signale-
mentsregister. Dessa register är under utveckling.

Rikspolisstyrelsen håller vidare på att lägga upp ett finger-
avtrycksregister för maskinell bearbetning av fingeravtryck.
Genom ADB-systemet kan mycket snabbt sökning ske från en-
staka brottsplatsavtryck mot de lagrade fingeravtrycksuppgif-
terna. Detta innebär en väsentligt ökad effektivitet i förhållande
till de möjligheter man har för närvarande.

Ett register øver stulna fordon håller också på att läggas upp.
Rapportering av stulna fordon sker per telex till registraturet.
Via telex kan också uppgifter ur detta register erhållas. Infor-
mation till polisdistrikten kommer dessutom att lämnas genom
dagliga fordonslistor och månatliga förteckningar.

Inom rikspolisstyrelsen pågår också uppläggning av ett efter-
lysningsregister. Uppdatering sker på ungefär samma sätt som
uppdatering av stulna fordon. Genom ADB-systemet kan sedan
maskinell tryckning ske av listor på efterlysta personer. Upp-
gifter till polisunderrättelserna kan erhållas direkt genom de telex-
meddelanden som ingår i begäran om efterlysning av en person.

Slutligen pågår arbete med att föra över passregistret till riks-
polisstyrelsens datamaskin där uppgifterna lagras i direktaccess-
minne. Man kan räkna med att som ett resultat av det pågående
utredningsarbetet utskrivning av passhandlingar skall kunna ske
maskinellt.
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2. Arbetet på uppbyggnaden av det s.k. R i - s y s t e m e t leds
av ett samarbetsorgan vari ingår företrädare för justitie- och
finansdepartementen samt statskontoret, presidenten i Svea hov-
rätt, riksåklagaren, rikspolischefen, chefen för statistiska central-
byrån och överdirektören i kriminalvårdsstyrelsen. Redan av
sammansättningen på detta utredningsorgan framgår att avsikten
är att med systemet täcka hela justitiedepartementets verksam-
hetsområde, d.v.s. polis, åklagare, domstolar och kriminalvård.
Utredningsarbetet har hittills främst inriktats på ett ADB-system
för brottmålsprocessen.

Den allmänna målsättningen för rättsväsendets informations-
system kan anges enligt följande.

De centrala brottsregistren — rikspolisstyrelsens personregister,
kriminalvårdsstyrelsens allmänna kriminalregister och kontroll-
styrelsens straffregister — innehåller i viss utsträckning iden-
tiska uppgifter. En person som på grund av viss brottslighet finns
antecknad i kriminalregistret, förekommer av samma skäl även i
rikspolisstyrelsens personregister. Har brottet begåtts under in-
flytande av alkohol är personen även registrerad i kontrollsty-
relsens straffregister. De tre registren tillgodoser skilda syften.
Tidigare har man i olika sammanhang diskuterat möjligheten att
samordna de centrala polisregistren och allmänna kriminalregistret
men man har då inte kunnat lösa frågan. Med hittillsvarande
manuella registermetoder har dubbelregistreringen visat sig nöd-
vändig för att registren skall fylla sina funktioner. Nu kan emel-
lertid frågan angripas från andra utgångspunkter genom ADB-
teknik. Med denna teknik kan alla tre registren samordnas. Sam-
ordningen leder sannolikt till arbetskraftbesparing och kostnads-
minskningar men framför allt till större snabbhet i förfarandet
med ökad effektivitet i verksamheten som följd.

Dubbelregistreringen är inte begränsad till nämnda register.
Den förekommer även på andra områden. Inom en och samma
verksamhetsgren registreras av olika skäl samma data på olika
nivåer. Inom polisväsendet har man exempelvis både lokala och
centrala register för polisverksamheten, vilka delvis grundas på
samma primäruppgifter. Dubbelregistrering förekommer inte bara
inom den egentliga verksamheten utan också i de administrativa
rutinerna. Genom övergång till ADB kan dubbelregistreringen
minskas. Annan informationsbehandling inom rättsväsendet kan
då också rationaliseras.

Rättsväsendets myndigheter lämnar i stor omfattning uppgifter
om administrationen och verksamheten till andra myndigheter
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såväl inom som utom rättsväsendet. Uppgifterna grundas i många
fall på samma primärdata. Om dessa primärdata behandlas och
distribueras genom ADB kan uppgiftslämnandet begränsas och
förenklas. Samma primärdata skall i princip bara lämnas en gång
till systemet. De skall därefter kunna användas för maskinella
bearbetningar för olika ändamål.

Primärdata i ADB-system kan bearbetas för vitt skilda ändamål,
för brottsspaning, för registerutdrag för brottmålsprocessen, för
intygs- och tillståndsgivning, för förteckningar över mål- och
ärendebalanser med uppgifter om handläggningstider, för arbets-
ledning på lokal och regional nivå, för bedömningar av behov och
fördelning av personella resurser, etc. Med de utgångspunkter som
nyss angetts kan man i vart fall på sikt räkna med en enhetlig
och samordnad informationsbehandling inom rättsväsendet.

Vid uppbyggnaden av RI måste samordning ske med andra
system som är under utredning eller uppbyggnad. Exempel på
sådana system är ett centralt bilregister, ett centralt körkorts-
register, ett centralt fastighetsregister, system för inskrivnings-
ärenden och för exekutionsväsendet, ett generellt system för stats-
verkets ekonomiska redovisning och arbetsmarknadsstyrelsens
system.

RI kommer i sig självt att bestå av ett antal delsystem. Det
väsentligaste av dessa är ett system för brottmålsprocessen i vid-
sträckt bemärkelse. Detta skall sammanställa information från
polis, åklagare, domstolar och kriminalvård och innehålla upp-
gifter om parkeringsbot, ordningsbot, strafförelägganden och
domar. Systemet skall i princip täcka behovet av information
mellan alla nivåer inom olika grenar av rättsväsendet. Systemet
skall också ge statistiska centralbyrån och andra myndigheter
med anknytning till rättsväsendet de uppgifter de behöver. Kom-
munikationen inom systemet bör i stort ske på följande sätt.

Polismyndigheterna lämnar kopior av brottsanmälningar till
systemet. Uppgifterna bildar underlag för maskinell brottsspaning
och andra polisiära aktiviteter. Under brottsutredningens gång
kompletteras dessa data. Senast när målet överlämnas till åkla-
garen lämnas uppgift till systemet om den som skäligen är miss-
tänkt för brottet. Utöver persondata behöver sådan uppgift bara
innehålla ett identifikationsbegrepp, som ger maskinen möjlighet
att koppla ihop persondata med redan lagrade data om brottet.
Data som läggs till senare under processens gång kopplas på
samma sätt. Sådana data levereras av åklagaren vid beslut i åtals-
frågan, av domstolen efter dom och av kriminalvården, om per-
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sonen tas in på anstalt eller på annat sätt blir föremål för krimi-
nalvård, och senare vid olika tillfällen under såväl anstaltsvistelse
som vård i frihet.

I gengäld svarar RI för distribution till olika myndigheter av
uppgifterna och för sammanställningar för olika ändamål, såsom
för de centrala polisregistren, kriminalregistret, kontrollstyrelsens
register och körkortsregistren, arbetsbalansförteckningar, annan
arbetsstatistik och rättsstatistik. Systemet beräknas även kunna
svara för maskinell utskrift av bl. a. registerutdrag och laga-
kraftbevis. För vissa typer av beslut kan RI sannolikt lämna
förslag till beslut. I andra fall kan systemet leverera en sam-
manfattning av lagrad information som kan tjäna som underlag
för beslut. Några av de data som skall levereras till systemet och
vilka uttag av information som blir aktuella framgår av princip-
skissen på sid. 9.

Vissa typer av frågor ställs och besvaras per post, andra kräver
större snabbhet. Dessa senare frågor förutsattes gå över telex
eller annan teleförbindelse via en frågecentral eller on-line till
datamaskin. Svaret kan gå samma väg och skall kunna ges
inom loppet av några minuter. Principerna för kommunikationen
anges schematiskt på sid. 11.

RI kommer med den här skisserade uppläggningen att fylla tre
funktioner. Det blir ett hjälpmedel för kommunikation mellan
myndigheterna, ett arkiv för information och ett instrument för
bearbetning av arkivet för rättsväsendets myndigheter och andra
anslutna myndigheter.

För att nyss nämnda krav på kommunikation skall kunna till-
godoses, måste myndigheter inom rättsväsendet i stor utsträck-
ning förbindas med systemet genom telex eller andra teleförbin-
delser. Datamaskinanläggningen måste vara försedd med minnen,
som har stor lagringskapacitet och medger snabb åtkomst av data
genom telekommunikation.

De manuella registren innehåller i många fall föråldrade upp-
gifter som bl. a. kan ge upphov till felaktiga utdrag. Vid över-
gången till ADB sorteras äldre uppgifter ut ur registren. Systemet
kan därefter alltid hållas aktuellt genom maskinella kontroller
och utsorteringar. Vidare försvinner dubbelregistreringen. Vid
uppläggningen av systemet prövas också om man inte helt kan
slopa registrering av vissa uppgifter.

Man måste vidare förhindra att obehöriga får tillgång till upp-
gifter ur systemet. Detta kan ske genom att ett antal maskinella
automatiska kontroller läggs in i systemet. Ett exempel på en
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sådan kontroll är ett s.k. auktoriseringsregister. Innan uppgift
lämnas från systemet skall datamaskinen undersöka om frågaren
är behörig. Detta sker genom en automatisk förfrågning till auk-
toriseringsregistret.

Av vad nu har sagts torde framgå att säkerhetsfrågorna kan
lösas på ett bättre sätt i ett maskinellt system än i ett manuellt
system.

Arbetet på utvecklingen av ett rättsväsendets informations-
system har bedrivits mot bakgrunden av de nu anförda allmänna
synpunkterna. Läget den 1 november 1968 framgår av det följande.

Uppläggningen av ett ADB-system för arbetsrutinerna beträf-
fande ordningsbot och parkeringsbot är slutfört och systemet är
nu i drift och fungerar utmärkt. Det skulle föra för långt att här
ge en redogörelse för de tekniska detaljerna i förfarandet. Det
räcker med att konstatera att väsentliga arbetsbesparingar har
uppnåtts.

Utredningsarbetet för brottmålsprocessen är i övrigt indelat i
sex etapper. Etapp 1: omläggning av kriminalregistret och tek-
nisk samordning av detta register med rikspolisstyrelsens person-
register. Etapp 2: databehandling av alla brottmålsdomar för
saköreslängd och process- och reaktionsstatistik. Etapp 3: straff-
förelägganden. Etapp 4: klientelrutiner hos kriminalvården. Etapp
5: fortsatt teknisk samordning av förekommande brottsregister;
Etapp 6: viss verksamhetsstatistik för programbudgetering m. m
De frågor som i detta sammanhang har det största intresset
behandlas i etapperna 1, 2, 4 och 5. Jag skall begränsa mig till en
kort redogörelse för detta arbete.

Åklagarna lämnar f.n. uppgift till polisens personregister beträf-
fande cirka 100 000 brottmålsdomar. Beträffande cirka 30 000 av
dessa domar lämnar domstolarna samtidigt uppgifter till kriminal-
registret. Domstolar och åklagare har vidare skyldighet att för
ett flertal andra ändamål lämna uppgifter ur dessa domar. Här
kan nämnas uppgifter till körkortsregistren, kontrollstyrelsens
register och utlänningskommissionens register, för indrivning av
böter m. m. (saköreslängd) och för rätts- och processtatistik.

Om brottmålsdomarna databehandlas lagrar datamaskinen helt
automatiskt uppgifter i kriminalregistret och rikspolisstyrelsens
personregister. Den skriver ut saköreslängd och skriftliga med-
delanden för kontrollstyrelsens register, körkortsregistren, tull-
verket och en mängd andra ändamål. Uppgifter till statistiska
centralbyrån lämnas på maskinläsbart medium för inmatning i
centralbyråns system. Den information som används för meddel-
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anden för kontrollstyrelsens och andra brottsregister kan sparas
på maskinläsbart medium för att senare användas för uppbyggnad
av ADB-system för dessa register. På sikt kan dessa register
tekniskt samordnas med rikspolisstyrelsens personregister och
kriminalregistret.

Databehandling av brottmålsdomarna förutsätter att domarna
disponeras på ett annat sätt än f.n. och att standardiserade ut-
tryckssätt används så långt som möjligt. Domarna måste utformas
enligt formulär som anpassas till databehandlingen.

En övergång till utskrift av domar i brottmål enligt formulär
medför givetvis vissa svårigheter för domstolarna under en över-
gångstid. Domaren har ju rätt att avfatta sin dom på det sätt
som han själv anser lämpligt. Någon saklig ändring av gällande
regler om domens innehåll åsyftas emellertid inte. De uppgifter
som ingår i domen skall vara förståeliga för parter och andra
som önskar ta del av domen. Något avsteg från den principen
kommer inte att göras. En viss enhetlighet i fråga om formu-
leringen av domslutet kan för övrigt i och för sig vara av värde
för både domstolarna och parterna. Användningen av formulär
innebär att domslutet skall återfinnas på domens första sida.
Önskemål härom har redan tidigare uttalats från andra utgångs-
punkter än de här angivna. Vad som är särskilt väsentligt är
emellertid att ett genomförande av det angivna systemet avse-
värt minskar den omfattande och betungande uppgiftsskyldighet
som f.n. åvilar domstolarna.

När brottmålsdomen databehandlats skriver maskinen ut ett
kvitto härpå. Detta sänds direkt från datamaskincentralen till den
domstol som sänt in domen. Rapportering om lagakraft eller full-
följd beräknas kunna ske genom att detta kvitto återsänds till
datamaskincentralen. Detta utlöser automatiskt maskinella med-
delanden av olika slag såsom saköreslängd, uppgift til kontroll-
styrelsens straffregister och lagakraftbevis m. m.

Som framgått blir det väsentliga av det informationsmaterial
som behövs för kriminalvården lagrat i ett centralt ADB-system
av det slag som här har skisserats. Dessutom behövs vissa ytter-
ligare uppgifter. Avsikten är att personundersökningsblanketten
skall utformas så att den direkt kan användas som första sida
av den behandlingsjournal som nu upprättas för varje person som
tas in på anstalt inom kriminalvården. Domstolen skickar kopia
av personundersökningen till datacentralen samtidigt med att
kopia av dom skickas. Även personundersökningen databehandlas
beträffande de uppgifter som har betydelse för kriminalvården.



I de fall då personundersökning inte har upprättats finns också
möjligheter att med ledning av de uppgifter som finns i systemet
framställa en maskinell rapport till vederbörande räjongchef. Även
denna rapport kan ges formen av en första sida av behandlings-
journalen. Genom de angivna åtgärderna torde kriminalvården
kunna besparas arbetet med att upprätta behandlingsjournaler.

Avsikten är vidare att systemet skall tillföras uppgifter om
kriminalvårdsklientelet under häktning, anstaltsvård och frivård.
Uppgifterna skall även avse olika behandlingsåtgärder. Systemet
kommer sålunda att ge en mängd «utdata» till kriminalvårdens
olika organ men också till andra myndigheter som behöver upp-
gifter från kriminalvården för sin verksamhet.

Det är vidare givet att systemet kan ge ett värdefullt informa-
tionsmaterial för kriminologisk forskning genom att uppgifterna
är samlade och lätta att tillgå. I arbetet på Rl-projektet deltar
därför kriminologisk och statistisk expertis.

Ett informationssystem av det angivna slaget som omfattar
polisväsendet, åklagarväsendet, domstolarna och kriminalvården
bör också kunna skapa bättre möjligheter att beräkna kriminali-
tetens utveckling. En sådan beräkning, en kriminalitetsprognos,
är värdefull för planeringen av verksamheten inom rättsväsendet
och torde också ha betydelse för lagstiftningsarbetet. Inom sam-
arbetsorganet bedrivs med anlitande av vetenskaplig expertis
undersökningar av möjligheterna att med ledning av det informa-
tionsmaterial som Rl-systemet erbjuder — ev. kompletterat med
speciella undersökningar — göra prognoser över kriminalitetens
eller viss kriminalitets utveckling.

I systemet för brottmålsprocessen databehandlas praktiskt
taget alla uppgifter som ingår i en dom med undantag av dom-
skäl. Dessa uppgifter kan också användas för maskinell fram-
ställning av underlag för analyser av praxis i brottmål i frågor
som gäller straffmätning, påföljder o. dyl. För att kunna åstad-
komma ett system för analys av rättspraxis i vedertagen mening
krävs dock uppgifter om domskäl.

Med hänsyn till erfarenheter utomlands har förberedande under-
sökningar gjorts om hur uppgifter om domskäl bör tillföras RI
för att en sådan analys skall kunna göras. Domskälen kan till-
föras systemet i obeskuret skick — alla ord — eller i ett kort
sammandrag av domskäl. De erfarenheter som hittills gjorts i
framför allt USA talar för det förra sättet, ett s.k. full-text-
system. Fördelarna med ett sådant system är främst att man kan
undvika ett omfattande arbete på att åstadkomma sammandrag
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och att man för framtiden inte blir bunden av klassificeringar
som blir nödvändiga för sammandragen.

Frågeställningarna inför ett full-textsystem för rättspraxis är
på många punkter desamma som beträffande ett sådant system
för lagtext. Av olika skäl torde det vara enklare att angripa
dessa frågeställningar genom begränsade lagtextförsök. På för-
slag av professorn vid Stockholms universitet Jan Hellner har ett
första försök gjorts beträffande sex centrala förmögenhetsrätts-
liga lagar, nämligen avtalslagen, köplagen, lagen om avbetalnings-
köp, försäkringsavtalslagen, skuldebrevslagen och kommissions-
lagen. Lagtexterna består av omkring 32 000 ord. Dessa har
stansats och databehandlats för ett s.k. KWOC-register (Key
Word out of Context). Registret innehåller alla ord i lagtexten
med undantag av ord som inte är signifikanta ur söksynpunkt,
såsom konjunktioner, prepositioner och pronomen.

I registret förekommer nyckelorden i alfabetisk ordning. Under
varje nyckelord anges den del av lagtexten i vilken eller i vars
närhet ordet förekommer. Exempel:

LAG KAP PAR
BEGRÄNSAD
avtalet upptagits, vare hans ansvarighet

01 001 006
Lag anges med en sifferkod. 01 betecknar försäkringsavtals-

lagen.

Registret kan begagnas på olika sätt. Det enklaste är att an-
vända det som ett exakt och fullständigt sakregister till för-
fattningarna.

Den viktigaste användningen — bortsett från den vetenskap-
liga analysen — blir säkerligen inom lagstiftningsarbetet. Den
som skriver en författning och överväger att begagna ett särskilt
språkligt uttryck vill gärna veta, om detta förekommit tidigare
i lagtext och hur det då begagnats. Användningen av ett ADB-
system för lagtext framgår emellertid kanske bäst av följande
exempel. Vid sänkningen av myndighetsåldern från 21 till 20 år
måste ett stort antal författningar genomgås som innehåller
åldersgränsen 21 år, för att ställning skulle kunna tas till erfor-
derliga följdändringar. Ett ADB-system av angivet slag hade
givetvis nedbringat detta mycket omfattande arbete till ett
minimum.
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Beträffande den tänkbara utvecklingen av ett full-textsystem
för lagtext och rättspraxis i en framtid är det för tidigt att nu
uttala sig. Om det skulle visa sig lönsamt att göra ett sådant
system av någon storlek bör lagtexten automatiskt tas redan i
«tryckeriet», eventuellt genom en koppling till sättmaskinerna
eller på annat automatiskt sätt.

Beträffande civila mål och ärenden hos domstolarna pågår
undersökningar inom RI-utredningen. Dessa undersökningar har
hittills lett fram till ett ADB-system för upprättande och inregi-
strering av bouppteckningar. I Rl-projektet ingår också ett ADB-
system för handläggning av utlänningsärenden i den mån frågorna
har samband med rättsväsendets informationssystem. De process-
rutiner jag hittills har berört kommer vidare att samordnas med
ADB-rutiner för administrationen. Ett flertal administrativa och
kamerala rutiner är i drift eller under uppbyggnad.

3. Jag övergår därefter till uppläggningen av ett A D B -
s y s t e m f ö r f a s t i g h e t s d a t a .

En utredning om omläggning av fastighetsregistreringen på-
börjades 1954 och ledde fram till ett förslag till ADB-system
1966. Huvudpunkterna i utredningens förslag angående ett nytt
fastighetsregister kan sammanfattas på följande sätt.

Fastighetsregistret görs enhetligt för land och stad. Även be-
teckningssystemet förenhetligas och utformas i stort sett med
det nuvarande jordregistret som förebild. Detta innebär att varje
fastighet får ett namn och ett nummer, t. ex. Aspa 6:1.

Fastighetsregistret skall bestå av ett skrivet register och ett
kartverk. Varje fastighets läge anges i registret genom s.k. koor-
dinater för en eller flera enligt vissa principer utvalda punkter
på fastigheten. Koordinaterna redovisas i eller med anslutning
till rikets koordinatsystem. Koordinatredovisningen medför att
en stor mängd data blir lägesbestämda, nämligen alla data som i
skilda register redovisas med anknytning till fastigheter. Indirekt
blir även — genom integration mellan fastighetsregister och folk-
bokföringsregister — data med anknytning till personer läges-
bestämda.

För att registerreformen inte skall kräva orimliga arbetsinsatser
och kostnader och för att reformen skall ge det utbyte som är
önskvärt grundas registret på ADB. Detta underlättar register-
föringen och sparar personal. Vidare kan aviseringen till andra
register ske maskinellt. ADB ökar också registrets användbarhet.
Integration med andra register som innehåller fastighetsbeteck-
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ning eller personnummer förenklas och registret kan utnyttjas
snabbare, effektivare och med mindre insatser vid informations-
sökning för olika ändamål. Koordinatmetodens fördelar skulle
knappast kunna utnyttjas utan ADB.

Antalet fastigheter som skall redovisas i det nya registret be-
räknas till 3,6 milj. Antalet bokstäver och siffror i registret upp-
skattas till 1,2 miljarder vid uppläggningen och till 1,8 miljarder
efter någon tids drift.

Den 1 juli 1968 inrättades centralnämnden för fastighetsdata.
Nämnden ansvarar för omläggning av fastighetsregistreringen till
ADB-systemet. Omläggningen beräknas ta omkring tre år.

En reform efter de angivna riktlinjerna väntas medföra en av-
sevärd förenkling och effektivisering av fastighetsregistreringen.
Genom den samlade och lättillgängliga information som systemet
erbjuder skapas också ett synnerligen värdefullt instrument för
det fortsatta samhällsbyggandet.

4. Frågorna om fastighetsregistreringen och fastighetsbok-
föringen har ett intimt samband. Om fastighetsregistreringen
läggs om för ADB är det därför naturligt att undersöka möjlig-
heterna att införa ADB i n o m i n s k r i v n i n g s v ä s e n d e t .
Det är inte något tvivel om att betydande vinster kan göras genom
en integration mellan de olika registren. Man torde också kunna
räkna med väsentliga rationaliseringar i fråga om själva regi-
streringen och avläsandet av registren.

Av anförda skäl har en särskild utredning tillsatts för att ut-
reda frågan om automatisk databehandling på inskrivningsväsen-
dets område. Utredningen har att utgå ifrån att inskrivnings-
väsendet även i fortsättningen skall vara knutet till de allmänna
underrätterna på i princip samma sätt som f.n. Anknytningen till
underrätterna utesluter inte att en större eller mindre del av
själva registreringsarbetet förläggs till ett centralt organ. På
detta organ kan också läggas uppgiften att lämna utdrag ur
registret.

En av utredningens uppgifter är att utreda frågan hur över-
föringen av data mellan inskrivningsdomaren och datamaskinen
skall ske. Bl. a. skall behovet av läsbara lokala register uppmärk-
sammas. Sådana register blir nödvändiga för att inskrivnings-
domaren skall kunna fullgöra sina uppgifter, men de torde också
vara nödvändiga för att ge publicitet åt de verkställda inskriv-
ningarna. Utredningen skall vidare pröva olika säkerhetsfrågor
och ansvarsfrågor, d.v.s. vem som skall svara för riktigheten av
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de data som tillförs registret eller som lämnas från detta. Inskriv-
ningskommittén väntas lägga fram ett förslag till ADB-system
i början av år 1969. Det blir därför möjligt att muntligt redovisa
resultatet av utredningens arbete på det nordiska juristmötet.

5. Slutligen bör sägas några ord om o f f e n t l i g h e t och
s e k r e t e s s beträffande ADB-behandlad information. Denna
fråga är av särskilt intresse i Sverige men vissa av de fråge-
ställningar som berörs torde vara eller bli aktuella även i de
övriga länderna.

Övergången till automatisk databehandling inom statlig och
kommunal verksamhet medför åtskilliga problem i fråga om till-
lämpningen av den i Sverige gällande offentlighetsprincipen. Pro-
blemen är av både rättslig och praktisk natur. De rör ytterst
frågan om den i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen inskrivna
rätten att ta del av information, som finns hos myndigheterna,
skall vara beroende av det sätt på vilket denna finns lagrad.

När önskemål om att ta del av uppgifter, som finns lagrade i
en datamaskin hos en myndighet, sammanfaller med myndighetens
egna krav på hur informationen skall användas, synes datatek-
niken snarast bli till fördel från offentlighetssynpunkt. Härvid är
särskilt att beakta den snabbhet med vilken en datamaskin ar-
betar. Vidare kan erinras om att användandet av en sådan maskin
medger ett flertal metoder för presentation av information. Utom
konventionella utskrifter på papper kan man erhålla informationen
visuellt på t. ex. en bildskärm eller via automatisk fotografering
på microfilm som sedan kan projiceras på både bildskärm och
papper. Datatekniken kan således i angivna hänseende sägas i
ökad grad tillgodose intresset av offentlighet.

Emellertid uppstår vissa nya problem vid användningen av
denna teknik. En primär fråga är härvidlag om det i tryckfrihets-
förordningen begagnade uttrycket «handling» alltjämt generellt
kan brukas som utgångspunkt för regleringen av allmänhetens
rätt till insyn i myndigheternas verksamhet. Det är uppenbart,
att det handlingsbegrepp på vilket tryckfrihetsförordningen byg-
ger utgår från vad som i konventionell mening anses vara en
«handling». Detta framgår bl. a. av bestämmelsen i 2 kap. 2 §
andra stycket, där det uttalas att vad som sägs i 2 kap. om
handling skall avse även karta, ritning eller bild. Offentlighets-
kommittén har i sitt år 1966 avgivna betänkande «Offentlighet
och sekretess» föreslagit, att de regler som gäller beträffande
handlingar av gängse slag i allt väsentligt skall tillämpas ana-
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logivis på information som har lagrats i datamaskin. I flera
remissyttranden över kommitténs betänkande har emellertid
yppats tvekan om det hållbara i denna uppfattning. Det torde
i själva verket kunna sättas i fråga, om man inte borde tillskapa
ett särskilt regelsystem för att klargöra i vilken utsträckning
information som lagrats i datamaskin skall vara offentlig och
sålunda tillgänglig för envar. Särskilt förtjänar det här att erin-
ras om att det vid användandet av modern datateknik ofta inte
är möjligt att konkretisera viss uppgift till ett bestämt magnet-
band eller annat datamedium. Samma uppgift kan bilda grundval
för olika bearbetningar. Den kan sålunda — beroende på det
program som används — ingå såväl i en utmatningsprodukt som
i princip är offentlig som i en produkt som enligt sekretesslagen
skall hållas hemlig.

En ytterligare svårighet i sammanhanget uppkommer när det
gäller att bestämma den tidpunkt vid vilken en handling skall
anses upprättad. Denna fråga är, såvitt gäller handlingar som
tillkommit hos myndighet, av avgörande betydelse för att be-
stämma om handlingen är allmän eller inte. Tryckfrihetsförord-
ningen delar här upp materialet i tre olika kategorier. Diarier,
journaler, register och andra sådana förteckningar anses upprät-
tade och därmed som allmänna handlingar när de färdigställts
för anteckning eller införing, medan protokoll och därmed jäm-
förliga anteckningar får denna karaktär när de justerats av
myndigheten eller eljest blivit färdigställda. Slutligen skall andra
handlingar, som hänför sig till visst mål eller ärende, anses som
upprättade och därmed som allmänna handlingar när de expe-
dierats eller, om expedition inte äger rum, när målet eller ärendet
slutbehandlats av myndigheten. Det är oklart i vad mån dessa
kategorier går att applicera på varje slag av information som tas
upp på datamedium. I synnerhet torde svårigheter uppkomma när
informationsmaterialet konverteras från ett datamedium till ett
annat eller materialet på annat sätt blir föremål för bearbetning
i en datamaskin.

Ett utmärkande drag för ADB-tekniken är de möjligheter den
ger att föra samman information från olika källor och att därav
göra bearbetningar och sammanställningar innehållande upplys-
ningar som eljest av kostnadsskäl eller tidsskäl skulle vara mycket
svåra eller praktiskt omöjliga att få fram. Detta torde kunna
leda till att uppgifter om t. ex. enskilda människors personliga
förhållanden, som tidigare varit i praktiken oåtkomliga och där-
för inte behövt skyddas med sekretessbestämmelser, blir dragna
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fram i offentlighetens ljus. Problemet har i viss mån uppmärk-
sammats redan i gällande sekretesslagstiftning, som t. ex. i fråga
om kriminalregister föreskriver hemlighållande av sammanställ-
ningar av uppgifter, vilka var för sig är offentliga. Det är svårt
att utan närmare utredning avgöra i vilken utsträckning pro-
blemet vuxit genom den nya tekniken. Det torde visserligen, som
offentlighetskommittén konstaterat, förhålla sig så, att myndig-
heterna inte är skyldiga att tillhandahålla särskilda dataprogram
för framletande av uppgifter, som de själva inte begagnar sig av
i sin verksamhet. Frågan synes emellertid mera svårbedömd om
den som efterforskar vissa uppgifter erbjuder sig att tillhanda-
hålla eller bekosta program. Vidare torde man kunna tänka sig
att sammanställningar och bearbetningar som en bieffekt uppen-
barar förhållanden som tidigare i praktiken varit oåtkomliga.

En central fråga i problemkomplexet om offentlighetsprincipens
tillämpning på dataområdet är hur intresset av insyn i myndig-
heternas handlingar rent faktiskt skall kunna tillgodoses när
informationsmaterialet är lagrat på datamedium. Nu gäller prin-
cipen att den enskilde har rätt att ta del av allmän handling för
läsning eller avskrivning på stället. Dessutom föreligger rätt att
mot föreskriven avgift få avskrift av handlingen. Skyldighet att
tillhandahålla handling på stället gäller dock inte om det möter
betydande hinder. Offentlighetskommittén har föreslagit bl. a.
det tillägget till dessa bestämmelser, att myndighet skall ställa
särskilt hjälpmedel till förfogande, om det behövs för läsning
eller avlyssning på stället. Vid remissbehandlingen har uttalats
tveksamhet i vad mån detta skall tillämpas i fråga om material,
som lagrats på datamedium. Man har härvid pekat på att det är
förenat med stora praktiska olägenheter och omfattande kost-
nader att ställa datamaskin till förfogande för den som vill ta
del av datamaterial på stället. Med hänsyn härtill har man ifråga-
satt om det föreslagna tillägget skulle vara tillämpligt på data-
material. Emellertid torde det i många fall vara fråga om i stort
sett samma praktiska olägenheter och lika stora kostnader, om
materialet skall tillhandahållas i utskrift vid ett något senare
tillfälle. Övergången till datateknik kan således innebära att det
uppkommer vissa hinder av närmast praktisk natur att ta del av
myndigheternas handlingar. Inte minst kostnadsaspekten är här
av stort intresse. Det är från flera synpunkter rimligt att den som
tar i anspråk en dyrbar och ofta maximalt utnyttjad datamaskin
för att få fram ett offentligt material får svara för de kostnader
som är förenade därmed. Å andra sidan är det inte tilltalande
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om ett välmotiverat behov av tillgång till uppgifter i allmänna
handlingar inte skall kunna tillgodoses av kostnadsskäl.

Som har framgått av den lämnade redogörelsen pågår i Sverige
ett omfattande utvecklingsarbete när det gäller olika ADB-system
inom rättsväsendet. Det svenska justitiedepartementet lämnar
fortlöpande uppgifter om arbetet till justitieministerierna i de
övriga nordiska länderna. Bl. a. översänds samtliga rapporter
som utarbetas inom samarbetsorganet för ADB. I Danmark och
Norge pågår ett motsvarande arbete. Från de danska och norska
justitieministerierna lämnas information härom till de övriga
justitieministerierna.

Än så länge har de redovisade resultaten varit blygsamma.
Väsentliga arbetskraftbesparingar beräknas dock kunna ske. Man
har också att räkna med en avsevärd effektivitetsökning och för-
bättrad säkerhet inom olika verksamhetsområden. När systemet
är utbyggt erbjuds ett informationsmaterial som kan väntas bli
värdefullt för kriminologer och lagstiftare och för samhälls-
planeringen i dess helhet. Det är dock med hänsyn till erfaren-
heter som gjorts i andra sammanhang på dataområdet klokt att
ännu så länge uttala sig med en viss försiktighet när det gäller
de väntade resultaten.

Debatten ble innledet av statssekreteraren OVE RAINER, Sverige
(referent):

Herr Ordförande, mina damer och herrar!

Med det tryckta anförande har jag försökt att tillgodose vä-
sentligen två syften. För det första att rent deskriptivt infor-
mera om att och hur ADB-tekniken har drabbat rättsväsendet
och att vi jurister lär få finna oss i det och anpassa oss där-
efter. Den ökade belastningen på rättsväsendet framför allt till
följd av den stegrade brottsligheten ställer krav på rationali-
sering och effektivisering av arbetsformerna. Men jag vill än en
gång betona att rationaliseringsvinsterna ännu så länge är svåra
att överblicka. Utsikterna ter sig emellertid tillräckligt lockande
för att motivera fortsatt utveckling och fortsatt experimenter-


