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SOU 1992110

Till statsrådet och chefen
för justitiedepartementet

Regeringen bemyndigade den 16 chefen förnovember 1989 justitie-
departementet tillkalla särskild utredare med uppdrag göraatt atten

straff-dels processrättsliga frågoröversyn och meden av an-
knytning till data- teleteknikensoch utveckling, dels motsvarande
frågor det gäller myndigheters utrednings-när andra och kontroll-
verksamhet.

Med stöd detta bemyndigande förordnades den 23 novemberav
1989 hovrättslagmannen tillBengt Malmström särskild utredare. Som

förordnades den 15 december 1989 departements-experter numera
Karinrådet hovrättsfiskalenAlmgren, Furberg,Per hovrättsasses-
Ingela vidHalvorsen, handläggaren Europarådet jur. kand.sorn
G. NilssonHans och länspolismästaren Hans Wranghult. aprilDen l

1990 entledigades Furberg förordnadesoch dagexpertsom samma
Åketill sekreterare. Hovrättsassessorn Thimfors har under tiden

juni biträtt utredningen1991 vid utarbetandet avsnittetmars av-
angående piratdekodrar.åtgärder mot

Utredningen, antagit datastraf f rättsutredningen, fårnamnetsom
sitthärmed överlämna slutbetänkande SOU 1992110 Information

lnformationsTeknologinoch den straff- processrättsligaochnya -
frågor m.m.

Till betänkandet f särskilthar yttrande Ingelaettogats expertenav
Halvorsen.

iGöteborg december 1992

Bengt Malmström

Per F urberg
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Författningsforslag

tillFörslag
ändring i brottsbalkenLag om

brottsbalkenli frågaföreskrivsHärigenom om
10-13 skall upphörakap.och 9 b och 15dels 4 kap. 9att a

gälla,att
skall betecknas5-9, 14 och 15kap. 4dels nuvarande 15att a,

§§,5-12
§§,l3 9-12§§, kap. 4 och12 kap. och 54 och 8-11 ldels kap. 5att

362 och kap.§§, 19 23 kap.§§, 15 kap. 15 kap. 514 kap 1-12
rubriken till 14 kap. skall lydaföljande§ lydelse ochskall ha5 att

förfalskningsbrott m.m., ochOm
paragrafer, 13 kap.införas fjortoni balken skalldels detatt nya

6§§, 2 och 36 kap.23 kap. 214 kap. 13-217 a avcaa -
följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

frihet och fridOm brottKap.4 mot

5§

lyfterlyfter någonOmOm någon motmot vapenvapen
hotar medellereljest medeller hotar annan annarsannan

gärningbrottslig påbrottslig gärning på sätt ärsätt år somsom
fram-fram- den hotadehoshos den hotade ägnatägnat attatt

allvarlig fruktan förallvarlig fruktan för kallakalla egenegen
tilltill säkerhetellereller säkerhet personannanspersonannans
för olagaför egendom, dömsdömes ellereller egendom, olaga

fängelse ifängelse i till ellertill hot böterhot böter eller
två år.två år. högsthögst

stycket gäller närFörsta även
fördatahotet pâavser angrepp

ormationsbehandautomatisk fin -
ling.

ISenaste b kap. 19751292.lydelse kap. och 9 1975239, 15 4 §4 9 §§ aav a
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Nuvarande lydelse Föreslagen Iydelse

kap.4 och9 9 §§, 21 § DL kap4 8 §a

Om olovligennågon bereder olovligenDen deltarsom av,
sig tillgång till meddelande, tillgriper eller handlingupptar
vilket såsom postförsärzdelse förvaras inlåst ellersom annars
eller såsom telefonsamtal, tele- tillslutet eller under be-ärsom

eller telemeddelan- fordran befordrings-annatgram ettgenom
de befordranunderär företag, döms för informations-genom
allmän befordringsanstalt, dö- tillintrång böter fängelseeller i

för brytande eller högst två är.post-mes av
telehemlighet till böter eller f än-

igelse högst två år. 8 §

Den fall förärutan attsom,
handen 8 olovligeni § sägs,som
bryter brev eller telegram eller
eljest bereder sig tillgång till

förvarasnågot förseglatsom
eller under lås eller eljest till-
slutet, dömes för intrång förvari
till fängelseböter eller i högst
två §år. 9

Detsamma skall gälla den som
olovligen med tekniskt hjälp-

olovligenDen bereder sig medelsom
tillgång till upptagning för bereder tillgångsig till dataauto-
matisk databehandling dömes för automatisk informationsbe-
för dataintrång till böter eller handling.
fängelse i högst två år, ej del ellertar upptarom av upp-

belagdgärningen år med straff gifter formi signalerav som
brottsbalken.i Med oavsiktligtupptagning sprids på trådlös väg,

härvid uppgifter ellerävenavses som
under befordran iär elektro- hemlighetvia del ellertar av

niskt eller liknande hjälp- italannat samtal mel-upptar enrum,
medel för användas för lan andra eller förhandlingar vidatt auto-
matisk databehandling...2l § sammanträde eller annan sam-

mankomst allmänheten intesom
Den i fall än har tillträde tillannat och gär-som som som

8 olovligensågs i § medelst tek- ningsmannen inte själv deltar i
niskt hjälpmedel för återgiv- eller han obehörigen berettsom

ining ljud hemlighet avlyss- sig tillträde till.av
eller italupptagernar enrum,

samtal mellan för-andra eller
handlingar vid sammanträde
eller sammankomst,annan var-
till allmänheten icke till-äger
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

självträde och han ickesom
ideltager eller han obehör-som

igen sig tillträdeberett till, dö-
för olovlig tillavlyssningmes

fängelseböter ieller högst två
§år. 9 a

9§9b§

anbringarOm någon teknisktanbringar teknisktOm någon
hjälpmedel begåmed uppsåthjälpmedel med uppsåt bryta attatt
informationsintráng enligt 8 §telehemlighet pá isätt sägssom

för förbe-andra stycket, dömseller8 § utföra brottatt som
till tillför förbe- redelse sådant brott böterdömesi 9sägs a

fängelse ieller högst två år,till sådant tillredelse brott böter om
full-han skall dömas förfängelse ieller två år, intehögst om

bordat brott.förfallen tillhan ej är ansvar
för f ullbordat brott.

l0§ l0§

försök, förberedelse förberedelseeller försök,För För eller
stämpling till människorov, stämpling till människorov,

frihetsberövande frihetsberövandeolaga eller olaga eller
försättande i för försättandenödläge, i förnödläge,un- un-

avslöjaderlåtenhet sådant derlåtenhet avslöja sådantatt att
för försökbrott, ock brott, för försök förbere-sd eller eller

förberedelse till olaga tvång tilldelse olaga tvång ärsom som
dömes till enligt liksom för försök ellerär grovt grovtansvar

vad kap. stadgas.i 23 förberedelse till formationsin-in
enligt andra styckettrång 8 §
till enligt21 § DL andra stycket delvis döms vadansvar som

föreskrivs kap.i 23
Skulle brottet, det hade brott enligtSkulle 8 § andraom

f ullbordats, ha varit fstycket, det hade ullbordats,att anse som om
ringa, får inte tilldock varit ringa, fårdömas ha att anse som

enligt inte tillvad har dock dömasansvar som nu ansvar en-
ligt vad harsagts. sagts.som nu
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

n§2

Hemfridsbrott in- Hemfridsbrotteller olaga eller in-olaga
trång ej olovligär trång inte är intrånggrovt, grovt,som som
avlyssning icke förövats á slutet förvar enligti 8 § förstasom

förberedelseallmän tillplats, stycket, formationsintrångin en-
ofredandesådant brott, icke ligt andra stycket8 § 3 intesom som

förövats allmän begåtts förbere-å plats eller allmän plats,på
intrång i förvar åtalas tillmå delse sådant ofre-brott, ellerav
åklagare allenast målsägande dande begåttsinte all-påom som

tillbrottet åtalangiver eller ock plats får åtalas åklagaremän av
åtal finnes påkallat allmän endast målsägandeomur anger
synpunkt. Detsamma tillskall gälla brottet åtal eller åtal på-är
olaga tvång hot åtala kallat allmän synpunkt. Det-attgenom ur
eller förangiva brott eller skall gälla olaga tvångannan samma

menligtlämna hot åtala elleratt attom annan genom ange
meddelande försök eller för brott ellersamt attannan om
förberedelse till sådant brott. menligtlämna meddelan-annan

försökde förberedelseellersamt
till sådant brott.

12 OmKap. skadegörelsebrott

kap. och12 1 § 21 § DL kap12 I§

förstörDen eller skadar förstörDen eller skadarsom som
egendom, fast tilleller lös, fast eller lös tillegendommen men
för därtill, dömes förrätt förtill den, dömsrättannans annans
för skadegörelse till böter eller skadegörelse till fän-böter eller
fängelse i högst månader. igelse högst månader.sex sex

olovligenDen ändrar olovligenDen utplånar,som som
eller utplånar eller föri register ändrar eller undertrycker data
in för automatiskupptagning för automatisk informationsbe-
databehandling fördömes da- handling döms, för dataskade-

tilltaintrång böter fängelseeller görelse till böter eller fängelse i
i högst två år, ej högstgärningen två år.om

belagd medär straff brotts-i
balken eller lagen 1990409

skydd för företagshemlig-om
heter. Med upptagning avses
härvid uppgifteräven ärsom
under befordran elektronisktvia
eller liknandeannat

zSenaatelydelse 1975239.
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lydelseNuvarande Föreslagen Iydelse

hjälpmedel för användas föratt
automatisk databehandling...

kap.12 5 § BrB och kap.21 § DL 12 5 §

försök förberedelse försökFör eller förberedelseFör eller
till för tillskadegörelse, ock skadegörelse och data-sågrov grov
underlåtenhet avslöja sådant förskadegörelse liksom under-att

tillbrott dömes enligt avslöjalâtenhet skade-attansvar grov
vad kap. 5 §i 23 stadgas. tillgörelse döms enligtansvar

försök förberedelseFör eller vad föreskrivs kap.i 23som
till dataintrång tilldöms ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken.
Skulle full-brottet, det hadeom

varitbordats, ha att anse som
ringa, får inte tilldock dömas

enligt vad haransvar som nu
§21 andra stycket DLsagts.

13 Kap. Om allmänfarliga brott

Om förstörnågon eller skadar Om förstörnågon eller skadar
egendom, har avsevärd egendom eller utplánar, ändrarsom
betydelse för rikets försvar, eller undertrycker data för auto-
folkförsörjning, rättsskipning matisk informationsbehandling

förvaltningeller föreller och har det avsevärdangripnaupp-
rätthållande ordningallmän betydelse för rikets försvar,av

i riket,och säkerhet eller folkförsörjning, rättsskipninggenom
åtgärd, innefattar förvaltning förej eller ellerannan som upp-

allenast undanhållande rätthållande ordningallmänav ar- av
betskraft eller uppmaning i riket,där- och säkerhet eller genom
till, allvarligt hindrareller åtgärd, innefat-stör inteannan som

undanhållandeanvändningen sådan endasttarav egen- av
dom, dömes för tillsabotage arbetskraft eller uppmaning
fängelse i fyrahögst år. Detsam- därtill, allvarligt hin-ellerstör

skall gälla, någon användningeneljest, drar detma om av an-
skadegörelse eller för tilldöms sabotagegripna,genom annan

fängelseåtgärd allvarligt i fyrahögst år. Detsam-sagts,som nyss
hindrarellerstör den allmänna skall gälla, någonma om annars,

samfärdseln användningeneller skadegörelse ellergenom annan
telegraf, telefon, radio eller åtgärd allvarligtsagts,av som nyss

dylikt hjälpmedelallmänt eller hindrareller den allmännastör
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

anläggning för allmänhetens samfärdseln eller användningenav
förseende med ljus telegraf, telefon, radiovär- ellervatten, av

eller kraft. dylikt allmänt hjälpmedel ellerme
anläggning för förse all-attav

mänheten med ljus vär-vatten,
eller kraft.me

7a§

Den som
framställer datorprogram

eller programinstruktioner som
konstruerats de kanså olov-att
ligen påverka data för automa-
tisk informationsbehandling
eller tekniska hjälpmedel för
sådan behandling, eller

sprider under I angivna pro-
eller instruktioner och där-gram

igenom framkallar allmän fara
för sådana data utplånas.att
ändras eller undertrycks eller
för sådana hjälpmedel ska-att
das eller i sin funktion.störs

döms för framställande eller
spridande datavirus till böterav
eller fängelse högsti två år.

Är brottet döms till fän-grovt,
gelse, lägst månader ochsex
högst Vid bedömandeår.sex
huruvida brottet skallär grovt
särskilt beaktas faran förom
data eller egendom betydan-rört
de värden eller gärningen annars

särskiltvarit farlig art.av

9§3

Begär någon oaktsamhet gärning i 7 eller 8 skallav en som anges
han fördömas vårdslöshet med gift eller smittämne till ellerböter
fängelse i högst två är.

SSenastelydelse 1988925.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

oaktsamhetDen grovsom av
ibegär gärning avsessomen

stycket döms förförsta 2§7 a
spridande datavirusvårdslöst av

förstastraff itill angessom
stycket.

§i dömsgärning 8oaktsamhet begärDen asom avsesensom av
i förstastraff stycket.tillför miljöstörningvållande till angessom

l0§

kunnaför- någon,Harnågon,Har attutanutan att vara
enligttill vadenligt för- dömastill vadfallen ansvaransvar

vidkapitelvid förut ikapitel dettai ärdetta år sagt,sagt,ut
eld,handhavandeeld, sprängäm-handhavande sprängäm- avav

ellerdatorprogramannorledes gift.gift ellereller ne.ne
ellerprograminstruktioner påframkallat fara för brand eller

för§ faraframkallatofärd i 2 eller 3 sägs sättannatsom
ii ofärd 2 ellerfara 7allmän brand ellereller avses somsom
fara§§ underlåter han, eller allmänoch 3eller 8 sägs som

till insikt §kommit i eller 8 ochefter hava 7att un-avses a
efter ha kom-avvärjande derläter han,till faransdärom, attatt

begäras. mit till insiktskäligen kan därom,vad göragöra att
förför underlåtenhet vad skäligen kan begärasdömes att att

förtill döms under-fara böter faran,avvärja allmän avvärja
farai år. avvärja allmänfängelse högst låtenheteller attett

itill fängelse högstböter eller
år.ett

11§4

ådragit sigådragit sig någon harOmOm någon har somsom
enligtenligt 8 7a, a.ansvar ansvar

enligt §enligt § § 5§ 10 eller9 eller 10 eller 5 8 9 eller aa a,
första§§ första eller 5 b2 b stycket 2andra stycket eller 5 andra

frivilligtfrivilligt harhar 2 eller2 eller stycketstycket
faraavvärjt fara avvärjt ellersådan eller sådan ver-en ver- en

innaninnan därdär kankan avse-avse- som angessom anges
uppkommit,uppkommit, olägenhet harolägenhet har värdvärd

lindrigaretill lindrigare tillfår får dömasdömas hanhan
föreskrivetstraff föreskrivet straff vadvad ärän är än somsom

faran ringagärningen. faran ringa för gärningen.för VarVar

4Senastelydelse 1990416.
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föroch gärningen före-är föroch gärningen före-är
skrivet svårare straff fängelse skrivetän svårare straff fängelseän
i år, skall han tillej dömas i år,ett skall han inte dömas tillett
ansvar. ansvar.

12

försök,För förberedelse eller försök, förberedelseFör eller
stämpling till mordbrand, stämpling till mordbrand,grov grov
mordbrand,allmänfarligödeläg- mordbrand,allmänfarligödeläg-
gelse, sabotage, sabotage, gelse, sabotage, sabotage,grovt grovt
kapning, sjö- eller luftfartssa- kapning, sjö- luftfartssa-eller

flygplatssabotagebotage, flygplatssabotage,eller botage, spri-
spridande gift eller smitta giftdande eller smitta ellerav av

tilleller förgöring, så förock framställning eller spridande av
underlåtenhet avslöja sådant datavirus till förgöring,elleratt så
brott dömes till enligt förock underlåtenhet avslöjaansvar att
vad kap.i 23 stadgas. sådant brott döms till ansvar

enligt vad föreskrivs i 23som
kap.

14 Kap. Om förfalskningsbrott 14 OmKap. förfalskningsbrott,
m.m.

Den skriva Den skrivaattsom, genom attsom, genom
verklig diktad,eller verklig eller diktad,annan, per- annan, per-

eller fal- eller fal-sons attnamn genom attsons namn genom
skeligen förskaffa sig skeligen förskaffa sigannans annans
underskrift eller annorledes, underskrift eller annorledes,
framställer falsk urkund eller framställer falskt dokument eller
ock falskeligen ändrar eller falskeligenock ändrar ellerut- ut-
fyller äkta urkund, dömes, fyller äkta dokument, döms,om om
åtgärden innebär fara i bevis- åtgärden innebär fara i bevis-
hänseende, f urkundsförfalsk-ör hänseende, för dokumentör-

till fängelsening i högst två år. falskning till fängelse i högst
två år.

Såsom urkund protokoll, Med dokument dettaianses avses
kontrakt. skuldebrev, intyg och kapitel skriftlig original-en

handling. handlingupprättats eller bestämdannan som en

5Senaatelydelse 1990416.
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automatiskmängd data för in-eller eljest be-till bevis är av
formationsbehandling, detbevis, ock legi- ärtydelse såsom så om

fastställamöjligt inne-timationskort. biljett och dylikt attatt
denhållet härrör frånbevismärke. som

utställare. Somframstår som
legitima-dokument ocksåanses

be-biljett och dylikttionskort,
vismårke.

2§

ÄrÄr §§ i lbrottbrott i l sägs attatt som avsesansesom
förringa, för-för skallringa, förvansk-skall anse somsom

dömastill vanskning dokumenturkund dömas böterning avav
fängelse itill eller högstfängelse i måna- bötereller högst sex

månader.der. sex
huruvidahuruvida Vid brot-Vid brot- bedömandebedömande
särskiltringa beak-särskilt skallringa skall beak- ärär tettet

mindremindre dokumenteturkunden ärär tas,tas, avomavom
vikt, kassakvitto,kassakvitto, såsom kontra-vikt, kontra-såsom

dylikt mottagnings-mottagnings-dylikt märke ellerellermärke
gärningengärningen bevis, skettbevis, skett ellereller omom

tilltill för hjälpa någon hansför förhjälpa någon hans attatt
rätt.rätt.

§§ Om brott i lOm brott i l ärsägs är attatt som avsessom
förskallförskall grovt,grovt, anse som grovgrovanse som

till tilldokument förfalskning dömasurkundsförfalskning dömas
fängelse lägst månader ochfängelse, månader och ilägst sexsex

år.högst år. högst sexsex
huruvidaVid brot-Vid huruvida bedömandebedömande brot-
särskiltsärskilt skall beak-skall beak- ärär grovttet grovt tet

förfalskningenförfalskningen avsetttas,tas, avsett omom
viktmyndighets dokumentmyndighets arkivhandling avav

särskiltsärskiltvikt urkund dokumenteller eller ärär somsom
ii betydelsefulla den allmännabetydelsefull den allmänna

omsättningen, obligatio-omsättningen, obligation, såsomsåsom
aktiebrevaktiebrev eller pantbrev,eller inteckningshand- ner,

gärningengärningenling, eller eljest eller var avom annarsom
farligsärskilt farlig särskilt art.art.var av
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15 kap. 10 § 4

Om någon i skriftlig Den dokument,iutsaga, som som en-
jämlikt lag författningeller ligt författninglag ellersom avges

under edlig förpliktelseavgives edlig förpliktelseunder eller på
eller på heder och hedereller och eller undersamvete samvete
under dylik försäkran, dylik försäkran, lämnarannan annan
lämnar uppgift för- uppgifteller f örtigerellerosann osann san-
tiger sanningen, dömes, ningen, döms, åtgärden in-om om
åtgärden innebär fara i bevis- faranebär i bevishänseende, för
hänseende, för försäkran försäkran till böter ellerosann osann
till böter fängelseeller i högst fängelse i högst månadersex

månader eller, brottet eller,är brottet tillärsex grovt,om om
till fängelse i högst fängelsetvå år. i högstgrovt, två år.

Sker sådan gärning Sker sådan gärningav grov av grov
oaktsamhet, dömes för vårdslös oaktsamhet, döms för vårdslös
försäkran till fängel-böter eller försäkran till fängel-böter eller

i högst månader. i högst månader.se sex se sex

5§7kap.15 11 § första stycket

Lämnar i intygnågon eller i intygDen eller annatsom
urkund uppgift dokument lämnar uppgiftannan osann om osann

han ellerär hanän ellerärannatvem om annatom vem om
angelägenheter eller förän angelägenheter elleregna egnaupp-

förrättar någon skens skull skens skull dokumentupprättar
urkund rörande rättshandling, rörande rättshandling, döms, om
dömes, åtgärden innebär åtgärden innebär fara i bevis-om
fara i bevishänseende, för hänseende, för intygandeosant osant
intygande till böter eller fängel- till böter fängelseeller i högst

Är Äri högst månader. brot- månader. brottet medse sex sex
med hänsyn till inne- tilldet hänsyn innefattartet detatt att

fattar missbruk jänsteställ- missbruk jänsteställning ellert tav av
ning eller eljest skallatt att grovt,anse som annars anse som

tillskall dömas fängelse i dömas till fängelse i högstgrovt, två
högst två år. år.

14 kap. delvis9 § 6§

Den åberopar falsk Den åberopar ellersom ur- som annars
kund, eller eljest bruk användergör dokument ärav som

6Senastelydelse 1982150.
7Senastelydelse 1970489.
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enligt §sådan urkund falsktdömes, l eller ärsomom,innebär faraåtgärden i bevis- enligt åt-5 döms,osant om
fara i bevishän-innebärför brukande gärdenhänseende, detav

hadehan självförfalskade hade han seende,såsom som om
själv förfalskningen. brottet.gjort begått

och
kap. andra stycket15 11 §

Den åberopar eller eljestsom
begagnar urkundosann som

första stycket, dömes,iavses
iinnebär faraåtgärden be-om

vishänseende, för brukande av
urkund enligt vad därosann

sägs.

kap. delvis15 12 § 7§

Missbrukar någon betyg missbrukar be-Denpass, pass,som
för viss för visseller dylik utställd eller dylikttyg ut-man man

sigurkund ställt dokument siggiva elleratt attgenom genom ge
för föreller utläm- eller honom ellerhonomut utannan annan

förhan urkunden sålunda lämnar dokumentetatt attutnar
missbrukasmissbrukas döms,dömes, åtgär- på det sättet,om..., innebär fara iinnebär fara i bevishänseen- åtgärdenden om
bevishänseende, förför urkund till missbrukde, missbruk avav

fängelse iböter eller dokument till fängelsehögst böter ellersex
imånader eller, brottet högst månader eller,ärom sex om

till fängelse i två till fängelse ihögst år. brottet ärgrovt, grovt,
högst två år.

kap.14 § 8§4

förstör, förstör,Den obrukbar obrukbart,Dengör görsom som
eller undanskaf far urkund, skaffar undan dokument.elleröver

vid tillfället tillfälletvilken han videj han inte fåräger som
förfoga,så döms, åtgärden förfoga det döms,påöver sättet,om

innebär fara i bevishänseende innebär fara iåtgärden be-om
vishänseendeoch brottet och brottetär äratt anse som

bokföringsbrott, för bokföringsbrott,under- att anse som
till fängelse förtryckande urkund dokumentundertryckandeav av

i högst två år eller, till fängelse ibrottet högst två år eller,ärom
ringa, till fängelse i ringa, tillböter eller brottet böterärom
högst fängelse imånader. eller högst måna-sex sex

der.
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Är Ärbrottet tilldömes till fän-brottet dömsgrovt, grovt,
fängelse, lägst månader och gelse lägst månaderi ochsex sex

fyrahögst år. fyrahögst år.

kap15 13 § 9§

Förnekar någon sin underskrift sin underskriftFörnekar någon
på urkund, dömes, åtgärden eller digitalasin signatur på do-om
innebär fara i bevishänseende, kument, döms, in-åtgärdenom
för förnekande faraunderskrift i bevishänseende,nebär förav
till fängelseböter eller i högst förnekande tillsignatur böterav

månader eller, brottet fängelse iår eller högst måna-sex om sex
till fängelse i högst två år. der eller, brottetgrovt, är grovt,om

fängelsetill i högst två år.

kap.14 5 § 10§

Om någon anbringarlov Om någon lov anbringarutan utan
eller eljest förfalskar förfalskarellerannans annars annans
namnteckning eller signatur på namnteckning signatureller på
alster konst eller brukskonst alster konst eller brukskonstav av
eller på dylikt verk och eller på dylikt ochverkannat annat
därigenom sken därigenomgiver sken denneatt attav ger av
denne bestyrkt sig sigbestyrkt upphovsmanvara upp- vara

tillhovsman förverket, dömes till förverket, döms signatur-
signaturförfalskning till fän- förfalskning till fängelse i högst

igelse högst två år eller, två år eller, ringa,brottet ärom om
ringa,brottet till böter eller till fängelseär böter eller i högst

fängelse i högst månader. månader.sex sex
År Ärbrottet dömes till brottet till fdömsgrovt, än-grovt,

fängelse, lägst månader och gelse, lägst månader ochsex sex
fyrahögst år. fyrahögst år.

kap.14 6 § 11§

eftergör inomDen eller eftergör inomDen ellersom som
riket gällande penning- riket penning-gällandeutom utom

sedel eller eller annorledes sedel eller ellermynt mynt annars
förfalskar sedel förfalskareller sedel ellermynt, mynt,

fördömes penningförfalskning döms för penningförfalskning
till fängelse i högst fyra år till fängelseeller, i fyrahögst år eller,

ringa,brottet till böterär brottet ringa, till böterärom om
fängelseeller i högst fängelsemåna- ieller högst måna-sex sex

der. -der.
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Är Ärbrottet tilldömes brottet döms till f än-grovt, grovt,
fängelse, lägst två och högst åtta gelse, lägst två och högst åtta år.
år.

kap.14 §7 12§

Eftergör någon gällande fri- fri-Den eftergör gällandesom
beläggningsstämpelmärke, eller beläggningsstämpelmärke, eller

offentligt föreller all- offentligt föreller all-annat annat
mänheten inländskt eller mänheten inländskt elleravsett avsett
utländskt värdemärke eller ock utländskt värdemärke eller
offentlig inländsk offentlig inländskeller utländsk eller utländsk
kontrollmärkning på vikt, kontrollmärkningmått, vikt,på mått,

handling eller handlingeller eller ellerannat, annat,vara, vara,
anbringar någon falskt anbringarsådant falsktnågon sådant

falskeligenmärke eller äkta märke eller falskeligen äkta
förfalskarmärke eller någon märke förfalskareller någon

eljest sådant märke eller det sådant märke eller detannars
märkta, dömes, åtgärden in- märkta, döms, åtgärdenom om
nebär fara i bevishänseende, innebärför fara i bevishänseende,

till fängelse förmärkesförfalskning märkesförfalskning till fän-
i högst två år eller, brottet gelse i högst två år eller,ärom om
ringa, till fängelseböter eller i ringa,brottet till böter ellerär
högst fängelsemånader. i högst månader.sex sex

Är Ärbrottet dömes till brottet till fdömsgrovt, än-grovt,
fängelse, lägst månader och gelse, lägst månader ochsex sex

fyrahögst år. högst fyra år.

8§ I3§

falskeligenOm någon falskeligen anbringarDenan- som
bringar märke eller före- märke föremålellerannat annat som
mål kan för förgällande kan gällande gränsmärke,tagassom tas
gränsmärke, vattenmärke, fix- fixpunktvattenmärke, eller
punkt eller märke för förmärke plan- ellerannat annat

höjdmätningplan- eller eller höjdmätning, flyttar,eller tar
flyttar,ock borttager, skadar bort, skadar förstöreller sådant

eller förstör sådant märke, dö- märke, döms, åtgärden in-om
åtgärden innebär fara i fara i bevishänseende, förnebärommes,

bevishänseende, för för- förfalskning fast tillmärkeav
falskning fast tillmärke f fängelse i fyrahögst årän- eller,av om

igelse högst fyra år eller, ringa, tillbrottet böter ellerärom
brottet ringa, till böter fängelse iär eller högst månader.sex
fängelse i högst månader.sex
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l4§

framställer ellerDen än-som
drar teknisk uppteckning så att
innehållet härrör från detinte
avsedda uppteckningsförloppet.
döms, åtgärden innebär faraom

bevishänseende, för förfalsk-i
teknisk uppteckning tillning av

böter eller fängelse högsti sex
månader.

kap.14 9 § delvis 15§

åberopar utbjuder bjuderDen Den eller hållerutsom som
till till falsk signatur,eller håller salu verk med salu verk med

falsk signatur, falskutprånglar falskprånglar sedel ellerut
falsktsedel eller falskt falsktbegagnat användermynt, mynt,

falskt värde- eller kontrollmär- värde- eller kontrollmärke, åbe-
falskt fastke, åberopar märke falskt fast märke, ellerropar an-

eljesteller bruk något, f örfgör använder något al-av somnars
förfalskats på sätt skats enligt eller10, 11, 12, 13som ovan
dömes, in-åtgärdensägs, innebärdöms, åtgärden14om om
fara i bevishänseende,nebär för fara i bevishänseende, för bru-

förfalskadebrukande det förfalskadekande detav av som
såsom hade han själv för-gjort han själv hade gjort för-om
falskningen. falskningen.

I0§ 16§

i fall i § i fall i §Den Den9 15än änannat annatsom, som,
bland allmänheten sprider spriderbland allmänhetensägs, sägs,

något, lätt förväxlas förväxlaskan något, lätt kansom som
med gällande penningsedel, penningsedel,med gällande

offentligt offentligteller värdemär- eller värdemär-mynt mynt
förke, dömes förolaga spridande ke, döms olaga spridande av

tillefterbildning tillböter. efterbildning böter.av

15 kap. 8 § 17§

Förvanskar eller undanröjer undanröjerFörvanskar eller
bevisnågon bevismed uppsåt någon med uppsåtatt att

oskyldig tillbliva fälld oskyldig skall tillmå dömasan- ansvar
eller åberopar någon med eller åberopar någon med sådantsvar

falsktsådant uppsåt bevis, falskt bevis, fördö- uppsåt döms
för bevisförvanskning till till fängelsebevisförvanskning imes
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fängelse i högst två år eller, århögst två eller, brottet ärom om
ringa,brottet till böter ringa, till fängelseär eller böter ieller

fängelse i högst månader. högst månader.sex sex

kap.15 12 § återstoden l8§

någon sanningslöstutgiver någon sanningslöstUtger.handling, tillkommit handling, tillkommitsom me- som genom
delst fotogra- fotograferinggenomslag eller eller på annat
fering eller på dylikt dylikt för riktigsätt, sätt,annat att vara
för riktig kopia urkund, kopiaviss eller riktigt återgivandeav av
dömes, innebäråtgärden dokument,visst döms, åt-om av om
f i bevishänseende, för innebär faramiss- gärden i bevis-ara
bruk tillurkund förböter eller hånseende, missbrukav av
fängelse i högst månader handling till fängelseböter ellersex
eller, brottet itill högstär månader.grovt,om sex
fängelse högsti två år. Detsamma gäller den som san-

ningslöst handlingutger som
inte dokument enligtär l §ett
andra stycket för att vara en
handling härrör från visssom
utställare, åtgärden innebärom
fara bevishänseende.i

19§

Den olovligen brukar lö-som
senord eller hemlig iden-annan
titetsinformation, kansom ge
åtkomst till data för automatisk

formationsbehandling.in avsikti
ellersig föratt ut attge annan

viss eller lämnar utvara person
identitetsinformationsådan för

missbrukas detpå sättet.att
döms, åtgärden innebär faraom

bevishänseende,i för missbruk
lösenord till böter eller fäng-av

else högsti månader.sex

kap.14 ll § 20§

Har någon, ådragit sig någon, ådragitOm sigsom an- som
enligt förutvad i detta enligt förutvad isägssvar ansvar

kapitel år innan avsevärd kapiteldetta frivilligt avvärjtsagt,
olägenhet frivilligtuppkommit faraden i bevishånseende som
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avvärjt faraden i bevishänseen- där, avsevärd olä-innananges
de innebar, genhet har uppkommit, fårgärningerz må dö-som

till lindrigare straffdömas till lindrigare straff vadän änmas
för stadgat. föreskrivet förgårningen Varär är gärnin-som
faran ringa för gärningen faranoch ringaVar och detär ärgen.

stadgat straff fej svårare föreskrivetän än- inte straffsvårare
igelse månader, skall för brottet fängelseej iänsex sex
tilldömas intemånader, skall han dömasansvar.

till ansvar.

kap.14 12 § 21§

försök förberedelse försök förberedelseFör eller ellerFör
till urkundsförfalskning, till dokumentförfalskning,grov grov
urkundsförfalsknirzg, under- dokumentförfalskrzing, under-

signatur-tryckande urkund, dokument, signa-tryckandeav av
förfalskning, penningförfalsk- turförfalskning, penningför-
ning, märkesförfalskning, för- falskning, märkesförfalskning,
falskning fast förfalskning fastmärke eller märke ellerav av
brukande förfals-vad förfals-brukande vadav som av som
kats, förså ock underlåtenhet för försök till bevisför-kats,

avslöja penningförfalskning förvanskning och underlåtenhetatt
tilldömes enligt avslöja penningförfalskningvad i 23 attansvar

kap. Skulle tillstadgas. brottet, döms enligt vadom ansvar som
fullbordats,det varithava föreskrivs i23 kap. Skulle brot-att

ringa, fullbordats,må dock dö- det hadeej hatet,anse som om
till enligt vad varit ringa, skallattmas ansvar nu anse som

tilldock dömas enligtintesagts. ansvar
vad sagts.nu

15 Om falsktKap. mened, åtal och utsagaannan osann

l5§

förberedelse till förberedelseFör mened tillFör mened
eller stämpling till mened stämpling tilleller menedsom som
innebär anstifnågon innebärsöker anstiftanågon sökeratt ta att
sådan gärning. ock för försök gärningså sådan döms till ansvar
till bevisförvanskrzing dömes till enligt vad föreskrivs i 23som

enligt ivad 23 stad-kap. kap. Skulle brottet, det hadeansvar om
Skulle brottet, full- fullbordats,det varitha attgas. om anse som

bordats, hava varit ringa, skall dock dömasinte tillatt anse som
ringa, dockmå dömas till enligtej vad sagts.ansvar nu

sagts.ansvar som nu
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19 Kap. Om brott rikets säkerhetmot

5§8

förDen främmandegå förDen främmandegåattsom, attsom,
tillhanda,makt obehörigen tillhanda,makt obehörigenan- an-

skaffar, befordrar, lämnar skaffar,eller befordrar, lämnar eller
röjer uppgift försvar-rörande röjer uppgift försvar-rörande
sverk, förråd, import, förråd,sverk, import,vapen, vapen,

tillverkningssätt under- tillverkningssätt,export, under-export,
handlingar, beslut eller något handlingar, beslut eller något
förhållande i övrigt förhållande i övrigtvars upp- vars upp-
enbarande för främmande makt förenbarande främmande makt
kan medföra för totalför- medförakan för totalför-men men

eller eljest för rikets eljest försä- eller riketssvaret svaret sä-
kerhet döms, sig uppgiften kerhet döms, sig uppgiftenvare vare

riktig eller för tillär ej, spioneri riktig eller förär inte, spioneri
fängelse i högst år. tillDetsam- fängelse i högst år. Det-sex sex

skall gälla, i syftenågon skall gälla, någon ima om samma om
obehörigen fram- syftesagts obehörigensom nu sagtssom nu

ställer eller befattning framställermed eller befattningtar tar
skrift, teckning eller före- skrift,med teckning ellerannat annan
mål innefattar sådan handling eller föremål in-som upp- som
gift. nefattar sådan uppgift.

23 Kap. Om försök, förberedelse, stämpling
och medverkan till brott

2 första§ stycket 2 §

Den med uppsåt utföra främjaeller brott, lämnar ellerattsom,
penningar eller förlagmottager såsom eller förvederlagannat

brottet eller ock anskaf f f örf ärdigar, lämnar, förvarar,mottager,ar,
f ortskaf f eller dylik befattning gift,medtager sprängämne,ar annan

förfalskningsverktygdyrk, eller hjälpmedel,sådantvapen, annat
skall i fallde särskilt stadgande givits därom dömas för förberedelse
till brottet, han förfallen tillär för fullbordat brottom ansvar

försök.eller

8Senastelydelse 19811165.
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2a§

förberedelse till brottFör
skall. de fall be-särskildi
stämmelse det dömasgivits,om
också den med uppsåt attsom

eller brottutföra främja an-
skaffar. förfärdigar, lämnar,

förvarar. fortskaffarmottar,
eller dylik befattningtar annan
med eller andra dataprogram
för automatisk informationsbe-
handling, ägnade be-är attsom
reda olovlig tillgång till upp-
gifter, skada data eller olovligen
påverka resultatet infor-enav
mationsbehandling, det inteom
skall dömas för full-till ansvar
bordat brott eller försök.

andra stycket b2 § 2 §

fall särskilt angivas för stämpling tilldömes brott.I ock Medsom
stämpling förstås, gärningen,inågon samråd med beslutaratt annan

erbjuderanstif sigså ock någon söker eller åtager elleratt ta annan
utföra den.att

§ tredje stycket §2 2 c

Straff för förberedelse stämpling under deneller bestämmes högsta
för f ullbordatoch må under den lägsta gäller brott;sättas gräns som

till straff fängelse i två år, mindremå dömas högre medän
fängelse i ffölja ullbordadeåtta år eller däröver kan å det brottet.

faran för tillfullbordan ringa, dömasVar brottets skall ansvar.
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särskild36 Om förverkande ochKap. egendom om annanav
brotträttsverkan av

5§9

får,till följdFörverkande egendom eller dess värdebrott omav av
föreskrivits,har ske hosannat

tilla gärningsmannen medverkat brottet,eller annan som
ib ställe gärningsmannen eller medverkandeden var,vars annan

vinning näringsidkarec beretts ellerden brottet somsom genom
i 4avses

bodelningefter förvärvatd egendomenden brottet genomsom
gåva ellereller på grund eller ellertestamente somgenomav arv

haftefter förvärvat därvidpå ochbrottet egendomen sättannat
skälig anledning tilleller antagande egendomensvetskap om om

samband med brottet.
TillhördeTillhörde vid videgendomen brot- egendomen brot-

ii jnågon dem någon demtet tet e angesav som anges av som
första får första fåra c, den a c, denstycket ej stycket- -
förklaras förverkad. förklaras förverkad. Det-inte

gäller data för automa-samma
tisk formationsbehandlingin över
vilka den kretseningen i angivna
förfogar.

Särskild till förklaras förverkadegendom består,rätt som om
förverkad.särskilda förklarasdenäven rätten

vunnits betalnings-utmätning ellerSådan harrätt som genom
säkring förklaras förverkad, såvidaupphör, egendomenom av

förordnassärskild anledning skall bestå.rättenatt

6a§

Bestämmelserna detta kapiteli
föremål och egendom gällerom

data för automatisk infor-även
mationsbeharzdling.

i kraftlag träder denDenna

gSenaatelydelse 1987791.
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tillFörslag
rättegångsbalkenändring iLag om

föreskrivs i fråga rättegångsbalkenHärigenom om
kap.26 27 1-4, ll,23 kap. l4 kap. ldels 15 kap. latt

938 kap. och§§, 8 35 kap. 4 l-712 18-21 28 kap.och samt
följande§ lydelse,39 kap. 5 skall ha

paragrafer,införas fjorton 27 kap.i balken skalldels detatt nya
l2d,2laoch25§§,28kap. la,7aoch8a3a-3c,l0a, 12a-

följande lydelse.och 33 kap. 3 ava

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Om kvarstad15 Kap. m.m.
§10l

fordran,förvisar sannolika skäl han harOm någon äratt somen
prövning iförbli föremål rättegång ellereller kan antas annan

befarasliknande ordning, skäligen kanoch det motpartenatt genom
förfara påavvika, skaffa egendom ellerundan sättannatatt

får förordna kvarstadsig domstolundandrar betala skulden,att om
blifordringen kanpå egendomså mycket antasattmotpartensav

vid utmätning.täckt
styck-Bestämmelserna förstai

också dataegendom gälleret om
informationsbe-för automatisk

handling.

Om förundersökning23 Kap.
§1114

sakkunnig.frånUndersökningsledaren får inhämta yttrande en
myndighet,fråninhämtas någonyttrande änInnan ett annan en

tillfälleförsvararemisstänks för hansskall den brottet eller gessom
inte särskildasig sakkunnig, skäl talarvalet motatt yttra omom av

detta.
sakkunnigsakkunnig Om redan underOm redan under enen

förundersökningen börförundersökningen bör utsesutses avav
rätten,fårundersökningsledarenrätten,fårundersökningsledaren
framställaframställa begäran det. Handet.begäran Han omom

före-före- fårfår också hos begäraockså hos begära rättenrätten

mSenastelydelse 1981828.
Senaste lydelse 1990443.
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skriftligtläggande bevis skriftligt bevisskall läggande skallatt att
företes föremål tillhanda-eller tillgängligt föremålellergöras

för besiktninghållas för- tillhandahållas föreller besiktning
ordnande handlingallmän förordnandeeller allmänatt att

kan ha betydelse handling kan ha be-antas antassom som som
bevis tillhandahållasskall vid bevis tillhan-tydelse skallsom
förundersökningen. vid förundersökningen.dahållas

26 OmKap. kvarstad
§12l

Är skäligen misstänktnågon för brott och kan skäligen befaras,det
avvikahan eller undanskaf f egendom elleratt att attgenom genom a

sigannorledes undandrager betala böter, förverkadvärdetatt av
företagsbotegendom, eller ersättning till det allmänna ellerannan

skadestånd ersättningeller till målsägande, kan antagasannan som
komma på grund brottet ådömas får förordnashonom,att av om
kvarstad på så mycket hans f ordringenegendom blikanatt antasav

vid utmätning.täckt
fårKvarstad beslutas endast förskälen åtgärden detuppvägerom

intrång ieller övrigt innebäråtgärden för misstänktedenmen som
eller något motstående intresse.annat

Bestämmelserna detta kapiteli
egendom gäller också dataom

för automatisk informationsbe-
handling.

27 Om beslag,Kap. hemlig teleavlyssning m.m.
§13l

Föremål, skäligen skäligenkan Föremål, kansom soman-
förbetydelse för utredningha betydelseäga utred-tagas antas

ning brott eller brott eller avhänt någonom vara genom om vara
brott någon avhänt brotteller pá grund eller förverkat págenom

brott förverkat, imâ grund brott, får i beslag.tagas tasav av
beslag. Bestämmelserna detta kapiteli

Vad detta kapiteli stadgas föremål gäller också hand-om om
föremål gälle ock. deni ling,mán ej inte föreskri-ärannatom

föreskrivet, skriftligärannat vet.om
handling.

Senaste lydelse 1989650.
Senaste lydelse 1989650.
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Tvångsmedel enligt kapitel fårdetta beslutas förendast skälenom
åtgärden intrång i övrigtdet eller åtgärdenuppväger men som
innebär för misstänkte för intresse.den eller något motståendeannat

§142

Beslag läggas skriftligmå ej å Handling får beslag,inte itas
handling, innehåll innehålldess kan dess kan antasom om vara

befatt- befattningshavaresådant, sådant,antagas att attvara
ningshavare eller ieller 36 kap.annan, som annan, som avses

i 36 får vittnekap. S höras 5 inte hörasej måavses som om
vittne därom, handlingenoch hand- innehållet, och för-som

lingen innehaves endasthonom eller honom ellerav avvaras av
till förmåntill förmån för vilken för vilkenden, den, tyst-av

tystnadsplikten gäller. heller nadspliktenEj gäller. Detsamma
med mindre gäller handling,ma. fråga innehållår om vars

för vilket kanbrott, stadgat sådantej vittneär antas attvara
lindrigare straff fängelse i enligt kap. andra36 6 §än mening-
två år, misstänkte fårhos den eller vägra att utsaga,en avge om
honom närstående, i synnerlig anledninginte före-som avses

ligger.36 kap. 3 beslag läggas å
misstänkteskriftligt denmeddelande Hos eller ho-mellan

misstänkte närstående, iden och 36någon ho- nom som avses
kap. 3 får handling,närstående eller mellan åter-nom som

inbördes.sådana närstående meddelande mellan denger
misstänkte och någon honom
närstående eller mellan sådana
närstående inbördes, beslagitas
endast fråga förbrott,när är om
vilket föreskrivet lindri-inte är

straff fängelse i två år.ängare

§153

för-Brev, telegram eller telegram för-Brev, ellerannan annan
sändelse, finnes elleri sändelse, förvaras hospost-som ettsom
televerkets vård, imå be- befordringsföretag, ifårtagas tas
slag allenast för brottet beslag endast för brottetär ärom om
stadgat fängelse i år eller föreskrivet fängelse i år ellerett ett
däröver försändelsen hos försändelsendäröver och hadesamt

skulle under- fått beslagi hosmottagaren tas mottagaren.vara
kastad beslag.

Senaste lydelse 1964166.
Senaste lydelse 1964166.
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3a§

Handling, tele-återgersom
meddelande, fdr beslag hositas
företag driver televerksam-som
het endast vid förundersökning
angáende brott i 18 §som avses
andra stycket.

3b§

Handling. innehållersom upp-
gifter telemeddelanden, fårom

beslag hos företagitas som
driver televerksamhet endast vid
förundersökning angáende brott

andra stycket.i 19 §som avses
Detta gäller dock handlinginte
med uppgift visst telemedde-om
lande skäligen kan haantassom

betydelsevarit för beredaattav
olovlig tillgång till informa-
tionssystem eller handlingar.

3c§

Beslag handlingar enligtav
§ eller b3 3 § första meningena

får ske endast någon skä-ärom
ligen misstänkt för brottet och
åtgärden synnerlig vikt förär av

Åtgärdenutredningen. får avse
endast telemeddelanden eller
uppgifter telemeddelandenom

kan ha undervarit be-antassom
fordran eller ha beställts till
eller från den misstänkte.

Den gripermed laga griperrätt Den med laga rättsom som
eller anhåller misstänkt eller eller anhåller misstänkt eller
verkställer häktning, husrann- verkställer häktning, husrannsa-

kroppsvisitationsakan eller kan kroppsvisitationmá eller fâr
föremål,lägga beslag á föremål,lägga beslag pásom som

därvid påträffas. därvid påträffas.
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påträffas,Föremål, eljest Föremål, påträffas,som som annars
efter i efterbeslut undersök- får beslagmå besluttasav av

ningsledaren undersökningsledarenelleråkla-eller åklagaren
Äri farabeslag. i dröjs- fara i dröjsmålVid fårtagas garen.

mål, sådant åtgärdenmå sådant beslut beslutäven även utanutan
åtgärden polisman, polisman,vidtagas vidtas det inteav av om

fråga fråga försändelsedock försändelseej i i ärom om som av-
eller telegrafverkets vård. eller handlingi 3 §post- ses som

Verkställes beslag eller bi 3 § 3 § förstaån avses aav annan
undersökningsledarenelleråkla- meningen.

och har denne beslutat Verkstäl ler undersök-ej ängaren annan
beslaget, skall anmälan skynd- ningsledaren eller åklagaren

hos honom, har beslag och har denne inte be-görassamt som
omedelbart slutat beslaget,be- skall anmälanpröva,att om

skyndsamtslaget skall bestå. hos honom,göras
omedelbart skall pröva,som om

beslaget skall bestå.

Är anledning, försändelse. försändelse,Om får iatt tassom
må i beslag, skall beslag, komma tillväntas intagassom ett

inkomma till telegrafn befordringsföretag, får rättenp0st-.
ellerjärnvägs- beford- förordna, försändelsen, närattannan

ringsanstalt, förordna, den kommeräge rätten skall hållas kvar,in,
försändelsen, den inkom- till frågannär dess beslag haratt om

tillskall kvarhållas, dess Frågajorts. därom fårmer, tasavg
frågan beslag blivit avgjord. endast på yrkandeom upp av un-
Fråga därom må alle- dersökningsledaren eller åkla-upptagas

på yrkande undersök-nast av garen.
ningsledaren eller åklagaren.

Förordnande skall meddelas Förordnande skall meddelasatt att
vissgälla tid, högst vissmånad, gälla tid, högst månad,en en

från den förordnandetdag, då från den dag, då förordnandet
delgavs anstaltens föreståndare. delgavs befordringsföretaget. l

förordnandetl förordnandetskall intagas skall in under-tas
underrättelse, meddelande rättelse meddelandeatt attom om

åtgärden icke till-må åtgärden tillståndinteutanom utan av
stånd undersökningsledaren undersökningsledarenelleråkla-av
eller åklagaren lämnas avsända- får lämnas till avsändaren,garen

eller ellermottagarenren, mottagarenannan. annan.
försändelseNär på grund försändelseNär på grundav av

förordnande kvarhållits, skall förordnande hållits kvar, skall
föreståndaren dröjsmål befordrings företaget dröjs-utan utan

anmälan hos dengöra be- mål anmälan hosgöra densom som
fgärt örordnandet; denne har har förordnandet.begärt Denneatt
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omedelbartbeslag skallomedelbart pröva,pröva, omom
skall ske.skall beslagäga rum.

10a§

data för automatisk infor-När
mationsbehandling förvar,itas

exemplar lämnas kvar hosfår
det kan skeinnehavaren utanom

lämpligt.fara och Iärannars
skall kvarvarandefallannat

exemplar utplânas eller på annat
oâtkomliga för inne-sätt göras

havaren.

11§

ÄrÄr från vilkenfrån vilken beslagden, beslag den,
vid vidbeslaget, sker, närvarande besla-sker, ej närvarande inte

dröjsmåldröjsmålskall han under- skall hanget,utan utan
därom huru förfarits underrättas därom och vadochrättas om

för-det beslagtagna. Har har skett med det beslag-med som
telegrafa försändelsesändelse hos Har ärp0st-, tagna. som

eller beford- under befordran be-järnvägs- ettannan genom
tagits i tagits ibeslag, skall, fordringsföretag beslag,ringsanstalt

ske skall, så det kan skeså det kansnart utan snart utanmen
förför utredningen, utredningen,mottagaren mottaga-men

avsändarenunderrättas och, underrättas och, avsän-renom om
daren känd, denne.känd, denne. är ävenär även

12§

ellertelegra undersök-f försändelse,Post- rätten.Annan än
handelsbok eller enskild ningsledaren eller åklagaren fårannan

beslag undersöka ellerhandling, i mä inte närmaretagessom
icke undersökas hel- enskild handling.ejnärmare öppna tassom

Sakkunnigler brev eller sluten hand- beslag. elleri annan,annan
utredningenanlitats förling öppnas än rätten. som an-av annan

undersökningsledarenellerákla- ellergående brottet där-annars
sakkunnig efterdock eller vid dock, anvis-mä hörs. fârgaren;

anlitats för utred- ning myndighet,annan, som av som nu
ningen handlingen.angående brottet eller granska Farsagts,

därvid efter anvis-eljest häres, den verkställer beslaget intesom
ning myndighet, handlingen,undersökanärmaresom nuav

Ägerhandlingen.granska förseglas honom.skall densagts, av
den verkställer beslaget ejsom
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Handling förstahandlingen, iundersökanärmare som avses
möjligtförseglas. skallhonom stycketskall den snarast un-av

innehållet hand-Handling, dersökas. Kan ihär fråga,ärvarom
möjligt under befordranskall undersökas. ling ärsnarast ge-som

i siniinnehållet eller tele- befordrings företagKan post- ettnom
tillsin någon del med-i helhet eller helhet ellerf försändelsegra

för förtill del delasnågon ut- mottagaren utanutan menmen
skall handlingenutredningen,redningen meddelas mottagaren,

avskrift, utskriftavskrift eller ellereller utdragskall ut-av
handlingen till- sändas tillofördröjligen drag den genastav
ställas honom. mottagaren.

12a§

och under-Vid beslag närmare
automatisksökning data förav

informationsbehandling får an-
de tekniskavändas endast

hjälpmedel, och sökbe-program
till-behövs för attgrepp som

med åtgärden.godose ändamålet
data behövsEndast sådana som

ändamål fram.för detta fär tas
utförande åtgärd enligtVid av

terminalförsta stycket fär pro-
hjälp-eller teknisktannatgram

misstänktemedel tillhör densom
deteller användas. omannan

kan lämpligt.anses

l2b§

automatisk informa-Data för
be-tionsbehandling utgörsom

beslagtagetarbetning mate-av
saknarrial och uppenbartsom

betydelse för förundersökningen
tillföras ärendet ellerfår inte

hand pâ sätt.tas annatom

l2c§

Beslagtagna data för automa-
formationsbehandling ochtisk in

framsådana data tagits ge-som
granskning be-närmare avnom
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skallslagtaget material förstö-
efter det dom eller beslutattras

kraft, de be-lagavunnit inteom
åtgärdhövs för ellerannan an-

följer lag eller författ-nat av
ning.

I2d§

Bestämmelserna ochi 2-4 6 §§
lagen 19871231 automa-om
tisk databehandling vid taxe-

tillämpasringsrevision, m.m.
också vid beslag data förav
automatiskinformationsbehand-
ling.

§1618

Hemlig teleavlyssning innebär Hemlig teleavlyssning innebär
samtal eller andra telemed- telemeddelanden,att att som avses

i hemlighetdelanden, befordras andra stycket,i 20 §som av
televerket till eller från avlyssnasviss eller upptas etten genom

tekniskt hjälpmedel för återgiv-telefonapparat eller tele-annan
i hemlighet ninganläggning, avlyss- innehållet i meddelan-av

eller tek- det.upptas ettgenomnas
niskt hjälpmedel f återgivningör

innehållet i meddelandet.av
Hemlig teleavlyssning f vidär förundersökninganvändas angående

inte föreskrivetför vilket lindrigare straff fängelsebrott är än
i två år eller

försök, förberedelse2. stämpling tilleller sådant brott, sådanom
gärning straff.belagd medär

§1719

Hemlig teleövervakning inne- Hemlig teleövervakning inne-
uppgifter i hemlighet uppgifter i hemlighetbär bäratt att

lämnas televerket samtal eller hämtaslämnas in tele-omav om
eller andra telemeddelanden meddelanden i 20 §som avses

lssenaate lydelse 1989650.
Senaste lydelse 1989650.
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har expedierats eller be- andra stycket eller sådanaattsom
till meddelanden hindras frånställts eller frân tele- naviss atten

fonapparat eller telean- fram.annan
läggning eller sådanatt en an-
läggning för samtalavstängs
eller meddelanden.

teleövervakning får vid förundersökningHemlig användas
angående

föreskrivet lindrigare straff fängelseför vilket intebrott är än
i månader,sex

enligt § narkotikastraf f l96864 eller sådant brottbrott l lagen
enligt § straff för varusmugglinglagen 1960418l som avserom
narkotika eller

försök, förberedelse stämpling till för vilket inteeller brott är
föreskrivet lindrigare straff fängelse i gärningtvå år, sådanän om

straff.belagd medär

§1820

Hemlig Hemlig teleavlyssningteleavlyssning och och
hemlig teleövervakning får hemlig teleövervakning fårske ske

skäligen skäligenendast någon endast någonär ärom om
förmisstänkt för misstänktbrottet och åtgär- brottet och åtgär-

viktsynnerlig vikt för synnerlig förden denär årav av
Åtgärden utredningen.utredningen. [år en-

Åtgärdendast telefonapparat eller får endast tele-avse avse
teleanläggrzing meddelanden kanin- antasannan som som vara

nehas eller kan komma under befordran eller ha be-antas att
användas misstänkte. till eller denden ställts från miss-av

tänkte, dock sådana tele-inte
meddelanden be fordras medsom
hjälp teleanläggning inteav som
kan användas för kommunika-

allmänt tillgängligation via nät.

§1921

hemligFrågor teleavlyssning hemlig teleövervakningochom
på ansökan åklagaren.prövas rättenav av

Tillstånd skall meddelas Tillstånd skall meddelasatt att
för viss tid för viss tid.gälla anläggning. Tiden får inteoch gälla

Senaste lydelse 1989650.
Senaste lydelse 1989650.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

nödvändigtTiden får inte bestämmas län- bestämmas längre än
inte överstiganödvändigt får inte får månadoch ochän engre

föröverstiga från fránmånad dagen dagen beslutet.en
för beslutet.

2la§

Tillstånd får teleanlägg-avse
eller enskildabonnemangning,

anknytning innehas ellersom
komma användaskan attantas

misstänkte.denav
Tillstånd får också tele-avse

meddelanden beträffande vilka
ad-det tekniskt ellerettgenom

förfarandeministrativt är san-
nolikt den misstänkte är sän-att
dare eller mottagare.

25§

tillståndHar lämnat tillrätten
hemlig teleavlyssning eller hem-
lig teleövervakning, får de tek-

hjälpmedel behövs förniska som
avlyssningen eller övervakningen
anslutas, underhållas och återtas.

Om tillträde för verkställighet
eller slutetfår hus.vägras rum

medförvaringsställe öppnas
Vid verkställighet enligtväld.

tillämpas be-första stycket
stämmelserna kap.i 28 7 a

28 Om husrannsakan kroppsvisitationKap. samt
kroppsbesiktningoch

1 §a

Bestämmelserna detta kapiteli
slutet förvaringsställe gällerom

också förvar data för auto-av
formationsbehandling.matisk in

det elektroniskKan antas att
anslagstavla innehåller data som

ägnade användas vidär att
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

brott eller vilkas spridande utgör
brott. får husrannsakan ske via
telenät.

Husrannsakan får falli annat
ske telenät endastvia sär-om
skilda skäl föreligger.

7a§

skäligen kanDen. antassom
känna till funktionerna i visst

för automatisk informa-system
tionsbehandling eller andra tek-

förniska förutsättningar åt-
komst eller granskning vissaav
data. fâr föreläggas att genast
tillhandahålla de handlingar och
lämna de upplysningar be-som
hövs för verkställigheten be-av
slut husrannsakan. Bestäm-om

beslutanderätt.melserna §i 4 om
kap. undantag från38 2 § om

medverkan, kap.38 5 § viteom
och kap.38 § ersättning7 om

kostnader gäller därvidför i
delar.tillämpliga

handling, anträf-eller telegra f försändelse, EnskildPost- som
vidhandelsbok eller enskild fas fårhusrannsakan,annan un-

handling, anträf f vid hus- dersökas och slutennärmaresom as
rannsakan, icke handlingmå eller till-närmare öppnas göras
undersökas, heller brev eller gänglig endastej på isättannat

handling isluten ordning föreskrivs i 27denöppnasannan som
ordning i §27 12 § förstakap. kap. 12 stycket.änannan

första stycket sägs.

8a§

Bestämmelserna kap.i 27 12 a
och b och d första12 §§ i 12 §
stycket gäller också husrannsa-
kan beträffande data för auto-
matisk informationsbehandling.



örfattningsF förslagSOU 1992110

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

33 Kap. Om inlaga i och delgivningrättegång om

3a§

inkommer från inlagapart vars
innehåll åberopas till bevis och

kan läsas endast med tek-som
niskt hjälpmedel inlagananses
ha inkommit till denrätten när

tillgänglig förgjorts irätten
läsbar form.

35 Kap. Om bevisning i allmänhet

enligt infinnaUnderlåter sig vidbeslut ellerrättens rättenpart att
eljest fullgöra inågot rättegången för utredningeneller besvaraatt
framställd fråga, till förekommitmed hänsyn alltpröve rätten som
vilken bevis tillkomma förhållande.verkan må partenssom

Åberopas vid rätten annan
handling dokument ochän ett
innehåller den uppgifter harsom

föremålvarit för automatisk
informationsbehandling, har

anledning före-rätten att, om
kommer till det, vid prövningen

handlingens verkan bevisav som
beakta fel kannågot antasom
ha förekommit samband medi
informationsbehandlingen.

38 Kap. Om skriftligt bevis

handling,Skriftlig åbe- Framställning skrift ellerisom
till bevis, företes i tillbör bild, åberopas bevis, börropas som

huvudskri ft. Sådan handling företes imd original. Sådan hand-
företes styrkt avskrii ft, det ling företes ifår dock styrktom av-
finnes till fyllest eller huvud- skrift, det tillräckligtärom
skriften ej tillgå.är eller originalet finnsinteatt om

kvar. dokumentData utgörsom
bör tillgängliga detsågöras att
kan fastställas från in-vem
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Innehåller handling så- nehållet härrör, detäven inte ärom
dant, innehavaren enligt §2 tillräckligt de tillhandahållsattsom
ej eller skyldig sådan kontrollmöjlighet.äger är att utanyppa
eller eljest handlingej bör Innehåller så-ävensom uppen-
baras, må i för dant, denhan stället hand- förvararsom som
lingen förete styrkt handlingen enligt §utdrag där- 2 inte får

skyldigeller berätta ellerär attav.
inte bör avslöjas,som annars

får ihan stället tillhandahålla
styrkt utdrag.

Med handling förstås i 27, 28,
36, 38 och kap.39 framställning

skrift eller bildi data församt
automatisk f ormationsbehandin -
ling kan läsas. avlyssnassom
eller på uppfattassättannat
endast med tekniskt hjälpmedel.

2§

Innehar någon skriftlig hand- handlingDen förvararsom som
ling, kan be- kanäga betydelseantagas antassom vara av som
tydelse bevis, han bevis, skyldig den tillär göraattsom vare
skyldig förete den; sådan tillgänglig. I brottmål gälleratt
skyldighet åligge dock i detta inteej emellertid miss-den
brottmål misstänkteden eller tänkte eller den står i så-som
den till honom står sådanti dant förhållande till honom,som som
förhållande, i 36 kap. i 36 kap. 3som avses avses
3 Part eller närstående, som av-

Ej eller honom förstanär- i stycket,part skyl-inteärvare ses
stående, skyldig dig handling tillgängliggörasagts. attsom nu

förete skriftligt meddelande den innehålleratt meddelandeom
mellan och någon honom mellan och någonparten närstå-parten
närstående eller mellan sådana ende till honom eller mellan så-
närstående inbördes. Befatt- inbördes.dana närstående En
ningshavare eller befattningshavare eller någonannan, som

i 36 kap. 5 ej förete imå 36 kap. 5avses annan, som avses
skriftlig handling, in-dess får handlinginte tillgäng-göraom
nehåll kan sådant, lig, innehålldess kanantagas vara antasom

han höras vittneej må sådant,att han fårinteattsom vara
därom; innehaves handlingen höras vittne det. För-av som om

till förmån för vilken handlingen denpart, tyst- part,varas av
nadsplikten gäller, han tystnadspliktenej skall skyd-vare som
skyldig förete handlingen. da, han skyldiginteatt är göraatt
Stadgandet i §36 kap. 6 den tillgänglig. iBestämmelsenom
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

vittnes sig kap. 6 § vittnes36 rätträtt vägra att yttra attatt om
i tillämpasmotsvarande tillämpning sig paäge vägra att yttra

frågai denfråga skriftlig motsvarandeinnehavare sätt omom av
handling,innehåll förvarar desshandling, dess är omom som

ii innehåll sådant,lag-sådant, nämnda är som avsesavsessom
paragraf.nämndarum.

Skyldigheten handlingSkyldighet förete skriftlig göraattatt
minnes-handling minnesanteck- tillgänglig gällergälle inteej

anteckning sådanning sådan uppteck- ellereller en annanannan
avsedd uteslu-handling,uteslutandeavsedd ärning, är somsom

för personligtför personligt bruk,bruk, med mindre tande onz
anledningsynnerlig finns,synnerlig anledning förekom- inte

skall tillhandahållas.företes. dendenatt attmer,

3§

ÄrÄr handlingskriftlig den förvararinnehavare somav
rättsför- rättsförhållandehandling på på grundgrund av av
och mellan honom och ellerhållande mellan honom part part

skyldig enligt skyldigenligt lageller eljest lag att attannars
handlingen handlingeneller låta lämna ellerutgiva ut attan-

eljest tillgängligdel därav, det den förgörataga varenan
i fråga ihand- gäller detgällande någon ävenäven om annan,

lingens företeende i frågarättegång. tillhandahållaattom
handlingen rättegång.i

4§

ÄrÄr skyldig skyldignågon förete någon göraatt att
bevis,handling handling bevis,skriftlig tillgänglig somsom

förelägga förelägga honomârhonomäge rätten rättenatt att
förete handlingen. handlingen.Tillfälle tillhandahålla Denatt

skall lämnas den föreläggandet skullesigyttra som som avse
föreläggandet skulle skall tillfälleFör fâ sig.att yttraavse.
prövning frågan prövning frågan för-förhör fårmä Förav av

enligtenligthållas med honom vad i hör hållas med honom
i36 eller 37 kap. stadgat föreskrifterna 36 eller 37sä kap.är

bevisning fbevisning f örebringas. fär ocksåock Öre-Annanannan
bringas.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§205

Föreläggande förete Föreläggande handlinggöraatt att
skriftlig handling innehålla innehållaskall tillgänglig skall upp-
uppgift huru gift handlingenoch hand- och hurom var om var
lingen tillhandahållas.skall tillhandahållasDen skall och, detom

förete handlingenskall sådana datamá i 1 §ärsom som avses
fullgöratillhâllas tredjevite stycket, även sättetatt attgenom

sin skyldighet. tillhandahållaock, dem.Rätten Denäge som
för-det finnes lämpligare, skall handlingen tillgängliggöraom

handlingen till-ordna, full-skall fâr föreläggas vid viteatt att
kronofogde-handahållas sin skyldighet. Rätten fârgöragenom

myndighetens försorg. också det bedöms lämpli-när
förordna handlingenattgare,

tillhandahållasskall kro-genom
nofogdemyndighetens försorg.

§216

Bevisupptagning Bevisupptagninggenom genom
handling fårskriftlig handling får ske huvud-äga utomrum

huvudförhandling, förhandling,utom
handlingen inte handlingen intekan kanom om

vid huvudförhandlingenföretes tillgänglig vid huvudför-göras
eller handlingen eller

företeende vid huvud för- det medföraskulle kost-om om
handlingen skulle medföra kost- nader eller olägenheter göraatt
nader eller inteolägenheter handlingen tillgänglig vid hu-som

i rimligt förhållandestår till be- vud inteförhandlingen vilka står
bevisupptagning-tydelsen i rimligt förhållande till bety-attav

sker vid huvudförhandlingen. bevisupptagningendelsen atten av
vid huvudförhandlingen.sker

Om det synnerlig vikt för utredningen, fårär ävenav annan
handläggning i anslutning till bevisupptagning enligt förstaäga rum
stycket.

Senaste lydelse 1981828.
Senaste lydelse 1987747.
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

7§

någon, någon,Har ej Har inteär ärpart, part,somsom
efter efter anmodan elleranmodan eller rät-rät- partpart avav

tillhandahållit tillhandahållit handling, harskriftligten ten
till ersättningtillhandling, han han rättenäge rätt rätter- som

försättning för skälig kostnaderkostnad och besvär finner och
efter vad skäligt. besvär.rätten prövar

Ersättning handlingens företeende enskildskall, påkallats avom
utgivas fall ersättningenskall utgålpart, parten. annat avav

allmänna medel.

§229

avvikeravvikerHar bestämmelser Har bestämmelsersom som
från föreskrivs i f föreskrivs ivad 1-8 rån l-8vadsom som

skyldighet skyldighetmeddelats meddelatsatt attom om
företeförete handling, handling,skriftlig skall de gälla.skall

de gälla.

39 Kap. Om syn
§235

föremål, föremål,Innehar någon någonInneharsom som
lämpligen flyttas till flyttaslämpligen tillkan kanrätten rätten

ochoch kan be- kan ha betydelseägaantagas antassom som
bevis,tydelse han bevis, han skyldigär attsom somvare

skyldig tillhandahålla för tillhandahålla fördet det Iatt syn.
skyldighet åliggesådan brottmål gäller detta emellertidsyn;

misstänk- inte misstänktedock brottmål den eller denej i den
deneller till honom sådant förhållandestår i står ite som som

isådant förhållande, i till honom, 36 kap. 3som avses som avses
36 i i §kap. 3 Stadgandet 36 Bestämmelsen 36kap. kap. 6

§ vittnes6 vittnesvägrarätt rätt vägraatt att attatt yttraom om
sig sigtill- tillämpasmotsvarande pá motsvarandeâgeyttra

ämpning i fråga för i f förråga ellersätt rätträtt partpartom om
tillhandahållaeller tillhan-vägra vägraattatt att attannan annan

föremål för föremål för skyldighetdahålla OmOmsyn. syn.
skyldighet förete förskriftlig handling tillgängliggöraatt att
handling för gäller vad föreskrivsgälle vad 38 iisyn syn som
kap. 2 § stadgar. kap.38 2är

senare lydelse 1980101.
Senaste lydelse 1980101.
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

i Föreskrifterna kap.Vad 38 kap. 3-9 stadgat 38 3-9 §§iär
tillämpning tillämpningmotsvarande har motsvarande be-äge

föremålbeträffande föremål träffandeeller skrift- eller hand-
tillhandahållashandling, tillhan- ling,lig skall skallsomsom

för fördahállas syn.syn.

i kraftlag träder denDenna
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tillFörslag
datalagen1973289ändring iLag om

föreskrivs i fråga 1973289Härigenom datalagenom
§dels 21 skall gälla,upphöraatt att
§ följandedels 23 skall ha lydelse.att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

23§

innehållertillfogas personregisterregistrerad skadaOm attgenom
uppgift registeran-oriktig missvisande skall deneller honom,om

svarige skadan.ersätta
tillfogastillfogas Om någon skadaOm någon skada ge-ge-

§ för-§ för- ii 20brott 20 brottnom som avsesnom som avses
hareller skall den stycket, skall denstycket 21sta sta som

sig skyldig till gjort sig skyldig tillgjort brottethar er-som
skadan.brottet skadan. sättaersätta

enligt förstaVid i eller andrabedömande och vad mån skadaom
till lidande och andrahar uppstått skall hänsynstycket även tas

omständigheter ekonomisk betydelse.än rentav annan

krafti denlag träderDenna



52 fattnings förslagFör SOU 1992110

Förslag till
förbud viss dekoderutrustningLag motom

Härigenom föreskrivs följande.

förstås1 § I denna lag med
kodad sändningtelevisionssändning televisionsprogram medav
hjälp elektromagnetiska riktadvågor till allmänheten variochav

signalenden programbärande modifieratshar ansvarige fördenav
sändningen för räkning ieller dennes avsikt tillgång tillberedaatt

förendast betalningdem erlägger därför abon-programmen som
nentkretsen,

anordningdekoderutrustning delvishelt eller konstrueradärsom
särskilteller för tillgånganpassad bereda till innehållet i kodadatt

televisionssändning.

2 § Dekoderutrustning får inte yrkesmässigt i för-eller annars
värvssyfte införas till tillverkas,landet, överlåtas, hyras ellerut
installeras i avsikt bereda någon utanför abonnentkretsen tillgångatt
till innehållet i televisionssändning.kodad

3 § Den på införsel till landet uppsåtligensätt änannatsom genom
2§bryter skall tilldömas fängelse iböter eller högstmot sex

månader.
straff förOm olovlig införsel finns bestämmelser i lagenm.m.

1960418 straff för varusmuggling.om

försök§ förberedelse4 För eller till brott enligt denna lag skall
tilldömas enligt 23 kap. brottsbalken.ansvar

§5 Egendom, varit föremål förhar enligtbrott denna lag, samtsom
vinning sådant brott förklaras fskall inteörverkad, det ärav om

oskäligt.uppenbart
Föremål har hjälpmedel vid enligtanvänts brott denna lagsom som

fåreller dess förklaras förverkat,värde det nödvändigt förär attom
förebygga brott finnseller det särskilda förandra skäl det.

W6,§ iBrott denna fårlag åtalas åklagare endastsom avses av om
målsägande tillbrottet åtal åtal fråneller påkallat allmänäranger
synpunkt

Denna lag i kraftträder den
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tillFörslag
1966755ändring i radiolagenLag om

Härigenom föreskrivs § radiolagen 19667553 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande Föreslagen lydelselydelse

3§

får innehas och BestämmelserMottagare och användas av var en.
finnasavgift för innehav vissa i l9894 llagenmottagareav omom

TV-avgif
får inte mottagningpå sådant på andraMottagare användas sätt att

platser störs.
finns särskilda i 1988 5Om radarvarnare bestämmelser lagen l om

förbud radarvarnare.mot
särskildaOm dekodrar finns

bestämmelser lagen förbudi om
dekoderutrustning.vissmot

i kraftlag träder denDenna



54 fattnings förslagF ör SOU 1992110

Förslag till

ändring skadeståndslageniLag om

Härigenom föreskrivs kap. 3 skadeståndslagenl skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

iBestämmelserna denna lag iBestämmelserna denna lagom om
skyldighet skyldighetpersonska-ersätta personska-ersättaatt att

tillämpas i frågada också tillämpas i frågada ocksåom om
lidande tillfogar lidandenågon tillfogarnågonsom som

brott den brott denmot motannan genom per- annan genom
sonliga friheten, personliga friheten,annatgenom genom an-
ofredande innefattar ofredandebrott, innefattarnatsom som

brytande eller brott, informationsm-post-genom genomav
telehemlighet. förvar,intrång i dataskadegörelsetrång, eller
olovlig avlyssning eller olaga diskrimineringolaga eller genom
diskriminering eller ärekränkning dylikäre- eller brotts-genom
kränkning dylikeller brottslig lig gärning.
gärning.

kraftlag träder iDenna den
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tillFörslag
lufttransportföretag lämnaskyldighet förLag attom

uppgifter,vissa m.m.

följande.föreskrivsHärigenom

från rikettillbefordrar resande ochLufttransportföretag§l som
förvaradeföretagettill på begäran lämna hosskall åklagare upp-

gifter om
rikettill lämna medförväntas ellerviss kan kommaresande som

företagets lufttransportmedel, ellernågot av
rikettill eller lämnaförväntas kommavilka resande kansom

viss transportlägenhet.med
första fåruppgiftsskyldighet enligt stycketVid fullgörande av

medresenärer,uppgifter bagage,endastlämnas resrutt,ut om namn,
betalningssätt.bokningstillfälle och

§ får framställas detenligt endast§ är2 En begäran l avom
försökerförbereder,för resande planlägger,betydelse utrönaatt om

lindrigare straff fängelseför vilketutföra eller har begått brott än
föreskrivet.i intetvå år är

uppgifter enligt §utlämnande l rätten3 § Frågor prövas avavom
åklagare.på ansökan av

vidförfarandetangåendei rättegångsbalkenBestämmelserna
tillämpligateleavlyssning ihemligprövning frågor gälleromav

tillståndsprövning enligtvid denna lag.delar

tillståndinhämtande skullebefaras§ detKan rättens4 att av
förväsentligfördröjning, betydelsemedföra sådan ärsom av

får tillståndmöjligheten avslöja motverka brott,elleratt ges av
åklagaren.

förstaenligt stycket skallförordnandemeddelatEn åklagare som
för för-skriftligen till och skälendetanmäla rättengenast ange

till prövning.ärendetskall skyndsamtordnandet. Rätten ta upp
inte skall upphävaFinner förordnandet bestå,bör rättenrätten att

förordnandet.

fårenligt åklaga-företag inte fullgör sina skyldigheter l§ Om5
vite.föreläggaren

iuppgifter i verksamhet denna lag6 § delDen tar avsessomsom av
fåttutnyttja därvidobehörigen föra vidare vad hanfår inte eller

veta.
iitillämpas stället bestämmelsernaverksamhetI det allmännas

00.sekretesslagen 1980 l
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Handlingar uppgifter enligt§ lämnats denna lag skall7 med som
förstöras, uppgifterna visar sig försakna betydelseomedelbart om

lagföringutredning eller brott.av

i kraft tilllag träder den och skall gälla och medDenna
utgången årav



förslag 57örfattningsFSOU 1992110

Förslag till
19751385ändring i aktiebolagslagenLag om

19751385§ aktiebolagslagenföreskrivs 8 6Härigenom kap.att
följande lydelse.skall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8 kap.
§6

förvaltningenorganisationför ochbolagetsStyrelsen avsvarar
direktör, hanskallFinnes verkställandeangelägenheter.bolagets

anvisningarenligt riktlinjer ochförvaltningenden löpandehandha
därjämtedirektör fårmeddelar. Verkställandestyrelsen utansom

tillvidtaga med hänsynbemyndigande åtgärdstyrelsens som
osedvanligverksamhetomfattningen bolagetsoch ärarten avav

kanbeslutbetydelse, styrelsensbeskaffenhet eller stor om
för verksamhet. sådantväsentlig bolagets Iolägenhetavvaktas utan

möjligt åtgärden.underrättasfall skall styrelsen så snart omsom
tillStyrelsen skalltillseskallStyrelsen attatt orga-seorga-

bokför-beträffandebokför- nisationenbeträffandenisationen
medelingen, förvaltningenmedelsförvaltningeningen och av

informa-den automatiskainnefattar tillfredsstäl- ochäven en
inne-tionsbehandlingeizVerkställandekontroll. ävenlande

fattar tillfredsställande kon-försörja bo-direktör skall att en
direktöri Verkställandetroll.bokföring fullgöreslagets

för bok-sörja bolagetslag skallöverensstämmelse med och att
föring ifullgörsskötes överensstäm-medelsförvaltningenatt

förvalt-melse med lag ochbetryggandepá sätt. attett
medel och denningen auto-av

informationsbe-matiska
sköts på betryg-handlingen ett

gande sätt.

i kraftlag träder denDenna
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tillFörslag
19751027ändring i bevissäkringslagen förLag om

avgiftsprocessenskatte- och

frågaHärigenom föreskrivs i bevissäkringslagen 19751027om
för avgiftsprocessenskatte- och

följandedels 5 och 20 skall ha lydelse,att
i införas fyra paragrafer, §§,dels det 14 dlagen skallatt nya a -

före § följanderubrik14 lydelse.samt ennya a ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

försegling f fattasBeslut årom om
granskningsledare icke får tillåtelse förvargenomsöka elleratt

skäligen bevismedel finnsoch det kan där,utrymme antagas, att
ef tersökning eller omedelbart,kan beslutas verkställas ellersamt

bevismedel icke lämpligen föras funder beslag rånkanärsom
påträffats.den plats, där det har

försegling f försegling förvarBeslut Beslutörvarom av om av
eller där beslagtaget eller beslagtagetdärutrymme, utrymme,
bevismedel finns, fattas bevismedelskall finns, skall, i annatom
bevismedlet lämnas kvar hos fall fattasdi 14än som avses
innehavaren. bevismedlet lämnas kvar hosom

innehavaren.

Verkställighet rörande fördata
automatisk informationsbe-
handling

14a§

Bestämmelserna denna lagi
gäller också förvarförvarom av

data för automatisk informa-
tionsbehartdliizg.

ftersökizirzg eller beslag fârE
ske telenät.inte via

14b§

Vid eftersöknirzg och beslag av
data för automatisk informa-
tionsbehandliizg får användas
endast de tekniska hjälpmedel,
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

och sökbegrepp be-program som
hövs tillgodoseför ändamåletatt
med åtgärden. Endast sådana
data behövs för detta ända-som
mâl får fram.tas

Vid utförande åtgärd enligtav
stycketförsta får terminal, pro-

eller tekniskt hjälp-annatgram
medel tillhör den granskadesom
eller användas, detannan om
kan lämpligt.anses

14c§

Bestämmelserna i 2-4 och 6 §§
lagen 19871231 automa-om
tisk databehandling vid taxe-
ringsrevision. tillämpasm.m.
också vid eftersökning och be-
slag data för automatisk in-av
formationsbehandling.

14d§

När data för automatisk in-
formationsbehandling be-itas
slag, skall exemplar lämnas
kvar hos innehavaren det kanom
ske.

§2420

Länsrätten dröjsmål framställningprövar enligt 18 Sådanutan
framställning får bifallas synnerligaendast föreligger.skälom

Om bevismedel datautgörs av
för automatisk informationsbe-
handling [år domstolen besluta

sådana begränsningar iom
granskningsledarens rätt att
själv använda tekniska hjälp-
medel behövs för data.attsom

bör undantas från gransk-som

Senaste lydelse 1979184.
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

skall bli tillgängliganing, inte
för honom.

till vissframställning enligt förstaBifalles stycket helt eller del,
undantagits f granskningförordna rånlänsrätten det haräger att som

framställningen innantill gjort redanöverlämnas denskall som
kraft.vunnitbeslut har lagarättens

i kraftträder denDenna lag
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Sammanfattning

Inledning

Utredningens uppdrag har varit vilka förändringarövervägaatt av
straff-de och processrättsliga reglerna påkallade med hänsynärsom

till utvecklingen inom data- och teletekniken frånsamt att, samma
utgångspunkt, förreglerna olikaöver myndigheters kontroll-se
verksamhet.

Detta uppdrag har medfört omfattande genomgång haratt en
gjorts bl.a.av

Brottsbalken BrB-
Rättegångsbalken RB-
Taxeringslagen-
Angränsande lagstiftning-
Utredningens arbete har emellertid koncentrerats på de straff- och

processrättsliga reglerna.
Som särskilt utredningsuppdrag har utredningen haft redovisaatt

sin inställning till frågor förbud för användning piratdekod-om av
vid TV-utsändningar användning f lygbolagens database-samtrar av

rade kundregister vid polisens och tullens spaning grövremot
brottslighet. Som resultat utredningens frihetett övervägaattav
med uppdraget frågor,sammanhängande vidarehar förslag lagtsett
med informationssäkerhetenavseende på aktiebolag.hos

Utredningen enligt sinahar direktiv haft analysera behovetatt av
lagändringarde förkan krävas den svenska lagstiftningenattsom

skall följa Europarådet i september 1989 Riktlinjer förav antagna
den nationella lagstiftaren med avseende på datorbrottslighet. Ut-
redningens förslag följer därför Europarådetsnära rekommendatio-

både såvitt frågan datorbrottslighet beträffandener, avser om samt
frågan förbud piratdekodrar behandlas imotom som en annan
europarådsrekommendation.

Utredningen har haft flertal kontakter, ibåde Sverige iett och
utlandet, olikamed intresseorganisationer företrädareoch för
internationella organisationer sysslar hithörandemed frågor,som

Europarådet, EEC, OECDt.ex. och Interpol.

Bakgrund

Det straffrättsliga skyddet för IT-miljö främst i iBrB ochges
datalagen. I datalagen införde Sverige första land redan år 1973som
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sikte hacking,dataintrång på s.k. dvs.bestämmelse tarsomen om
tillgång till upptagning förolovligen signågon bereder auto-att

databehandling. Efter förslag förmögenhetsbrottsutred-matisk av
för företagshemligheter 1983,ningen utredningen skydd åroch om
förändringar syftadegenomfördes vidare vissa iår 1986 BrB, som

anpassning till teknologin.till vissåstadkomma denatt en nya
till olovligbedrägeri utvidgades påverkanBestämmelsen att avseom

inf ormationsbehandling. Vidareautomatiskresultatet av enav
igjordes vissa anpassningar bestämmelserna trolöshet motom

olovligt dataintrång.huvudman, brukande och om
varit oförändradregleringen iprocessrättsliga har huvudsakDen

infördes Viss anpassning till teknologin1948. densedan RB år nya
teleavlyssning teleövervakningoch århar skett reglernagenom om

inte gjorts.1989, någon allmän haröversynmen

Utredningens förslag

BrBBrottsbalken

hackingUtredningen föreslår dataintrångbestämmelsenatt om
förs från till del bestämmelsen bördatalagen BrB. Enöver av
hänföras till iinformationsintrângallmän bestämmelseen mer om

§ får4 kap. 8 del skadegörelse påBrB, utgöra sortsen annan en ny
uppgifter finns irepresentationen lagradedata, dvs. eller ärsomav

liknande förbefordran via elektroniskt hjälpmedelunder eller annat
för automatisk inf ormationsbehandling.användasatt

dataintrång i subsidiär i för-Bestämmelsen datalagenom var
till Hackinghållande regler. dock brott sådanBrBs är ett av

bestraffas enligt inte special-karaktär det bör ochBrBatt genom
straf f rättslig lagstiftning. hackingbrott innefattarGenom att ett som

enligt förslaget.kan bestraffas enligtskadegörelse 12 kap. BrB, görs
vidare i §bestämmelsen skadegörelse 12 kap. 3 BrBom grov
tillämplig innebär tillpå sådant brott. det kan dömasDetta att
fängelse i fyra förår pâhögst skadegörelse datat.ex. en som
medfört ekonomiska förluster. Genombetydande detta markeras hur
allvarligt brottslighet.samhället på denna På motsvarandetypser av

föreslås införandet ibestämmelse datasabotage 13 kap.sätt av en om
§ inriktas för4 BrB data har avsevärd betydelsemot t.ex.som som

rikets försvar, folkförsörjning, rättsskipning föreller upprätthållan-
de allmän ordning och säkerhet.av

Utredningen föreslår vidare i 13 §bestämmelse kap. 7 BrBen ny a
direkt sikte framställningpå s.k. datavirus, dvs. ellertarsom

spridande skadegörande självmant spridsdatorprogramav som
frånkopieras tilldatorprogram och där åstad-t.ex. ett ett annat

kommer skada data utplånas, ändras eller undertrycks.attgenom
Sådana virus kan godartade kan också åstadkomma storvara men

i spridning olikaskada imycket antal datorerett stort genom
MorrisInternetviruset inätverk. Det s.k. orsakade skada änmer
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6 000 Utredningendatorer. föreslår fördet normalfalletatt av
spridande datavirus skall till fängelsekunna dömas böter iellerav
högst två år för fall till fängelsedet skall dömas i lägstattmen grova

månader och högst år. Den begått brottetsex sex som av grov
oaktsamhet föreslås förkunna datavirus.dömas vårdslöshet med

huvudfråga förEn utredningen varithar bestäm-översynen av
i urkundsförfalskning.melserna 14 kap. BrB Det uppenbartärom

dessa bestämmelser, för decennier inteskrevs många sedan,att som
varit föravpassade den teknologiska utvecklingen f fort-.ö.nya som
farande pågår oförminskadmed hastighet. Utredningens uppdrag

ihar detta avseende till kompliceradeupphov avvägningar.gett
har ståttDet klart dels omarbetning måste ocksågörasatt en men

flera alternativ till sådan omarbetning föreligger. Fråganatt en om
straff rättsligt förskydd får iurkunder datormiljö heltett nya

dimensioner. Vad i skrift på påtagligt iär motsvarassom papper en
dator något nämligen elektroniskasvävande; impulser.av mer
Gränsen mellan original kopiaoch suddas Genomut. att samman-

elektroniskaställa impulser från två elektroniska handlingar detär
vidare möjligt framställa handling.heltatt en ny

Ett grundläggande problem elektroniskade impulserna inteär att
kan låsas på tillbläcket låses blirsätt Detpapperet.samma som
därför tillerkännasvårt i digital form urkundskvalitet. Sakenatt text
kompliceras ytterligare iblanddet svårt applicera invan-äratt attav
da på teknologin.dentermer nya

Utredningen har det huvuduppgiftsett närmareattsom en
analysera dessa svårigheteroch andra tillämpa den teknolo-att nya
gin på gamla betraktelsesätt. En utgångspunkt härvid varithar att,

få ingreppmed så möjligt i vedertagna begrepp, sökasom anpassa
harmonisera olikaoch tvåde dokument, traditionellatyperna av ur-

elektroniskakunder och dokument. Europarådets riktlinjer anger
också olikaönskemål de två dokument be-ett att typernasom av
handlas på likartat nationelladen lagstiftningen.sättett Attav
förfalska skriftlig handling straf fhar värdeen attsamma som
förfalska datorlagrat material. principielltDet frågaendastär sett

skillnad i teknik.om en
Utredningen föreslår därför, med utgångspunkt i gällande rätt, att

för de två dokumenttyperna införs.brottett Detta brottgemensamt
lämpligenbör benämnas dokument Samtidigtförfalskning. iges

lagtexten för vissauttryck tidigare underförstådda krav på doku-
mentbegreppet. Gemensamt för de båda dokumenttyperna dockär

tidigaresåsom gällt endast beträffande skriftligaatt urkunder- -
straffbartdet skrivaär falskeligenatt attannan persons namn,

förskaf fa sig underskrift framställaeller annorledes falsktannans
dokument eller utfyllaändra eller äkta dokument.att

För urkund skall kunna såsom vadsådanatt be-en anses som
tecknas urkund har urkundskvalitet, måste detattsom anses vara
möjligt fastställa innehållet frånhärrör framstårdenatt att som som
dess utställare. Urkunden skall kunna sinövertyga äkthetom egen
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frågatill utställare ochnödvändigt gå dessintedet skalloch attvara
urkunden.framställtdet denneär somom

inte,dimension. kani datormiljö Detrekvisit fårDetta omnyen
datorlag-möjligt fastställatillgrips,särskildainte metoder attanses

utställaren. harviss Detfråninformation härrörrad personen
möjligtsäkerhetsåtgärder dettekniska gördärför utvecklats attsom

detimpulserna dvs.elektroniska ändrats,inte dekontrollera attatt
säkerhetsåtgärdermanipulerats.elektroniska inte Dessadokumentet

enskiltverifieringförolika matematiska metoderbygger på ettav
digitalaskapargrundläggande tanken ärdokument. Den att man

elektronis-uniktnågot hos detsignaturer lås, representerarsom
matematiskt uträknad kontrollsummadokumentet,ka t.ex. somen

manipuleras.dokumentetändrasomedelbart om
straf f rättsligalämpligt föreslå detfunnitUtredningen har att

inträder redandatormiljö,dokumentförfalskning iförskyddet som
tekniskatillknytselektroniska impulsen ändras,denattgenom

iexisterande och detfrämjasHärigenom redanverifieringsmetoder.
samtidigtutspridda metoderlivet relativtkommersiella redan som

användninghindrar införande ochlagstiftningen inte av nya
omfattandepågårkontrollsyf EGInommetoder med ettte.samma

varför förslaget kanmetoderutvecklingsarbete med dessa ses som
EG-anpassning.nödvändigiledett en

uppfyller angivnainte dethandlingar,elektroniskadeFör som
straffi behovelektroniskt docklås ärpåkravet ett avmen som

inteutredningen brottetalskning, föreslårf örfrättsligt skydd attmot
vidförstförfalskningstidpunktenfullbordat vid själva utananses

handlingen. Omförfalskadeför användningen dentidpunkten av
vissfrånhandling för härrörasanningslöstnågon attutger personen

tillskall dömasvisst hanför riktigt dokumentåtergeeller att ansvar
bevishän-inneburit fara iåtgärdenhandlingför missbruk omav

seende.
dokumentbegreppensammanföringen de bådaangivnaDen avnu

samtidigti BrB,flertal ändringar 14 och 15 kap.medförthar ett som
materialiserade bevismedelibrottsbeskrivningar 15 kap. rörde som

överskádligare.regleringenförtillförts 14 kap. göraöver att
tillvissa förslagmedför vidareModerniseringen lagtextenav

i fråga för-till ochändringar i fråga förberedelse brott omom
till förfram förslag skyddUtredningen vidare lagtharverkande. ett

identitetsinformation.hemliglösenord och annan

Rättegångsbalken RB

iuppfunnainte och har endasttid datorerpåRB skrevs när varen
förhållanden.tillutsträckning modernabegränsad anpassats

gjortdärför i del allmänUtredningen denna Översynhar aven
nödvändiga för-fleraföreslår i hänseendenbestämmelserna och

skriftlig handling,i ordetändringar. balkenSålunda används t.ex.
företasockså kanbeslagi fråga det uppenbartbeslag där är attom
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i datormiljö. Utredningen föreslår skriftlighetskravethär bortatt tas
och i stället använder beteckningen handling.att flertalEttman
liknande bestämmelser föreslås bli justerade.

På motsvarande hänför sigsätt tillRB endast brev eller telegram
det är uppenbart teleaxtrots och formeratt även rad andraatt en

för datorkommunikaziorz kan användas.
I samband hemligmed teleavyssrzing och teleövervaknirzg upp-

kommer vissa problem med anledning avmonopoliseringav av
televerkets verksamhet och den tekniska utvecklingen. Bestämmel-

föreslåshärom därför bli tillanpassade förutsätt-deserna nya
Ävenningarna. i övrigt behandlas vissa frågor har sambandsom

med den teletekniken.nya
Även bestämmelserna husrannsakan har tekniskadenom genom

utvecklingen blivit föråldrade. föreslåsDet därför IT-anpassning.en
föreslåsDet med slutet förvaringsställe ocksåatt skall avses

datorlagrad information. Det vidare vidgad möjlighet tillges
husrannsakan med avseende på s.k. elektroniska anslagstavlor
bulletin boards innehållakan information kan tillkommasom som
brottslig användning.

Även principen fri bevisprövning gäller igenerellt vårtom om
land, har utredningen det lämpligt föreslå införandetansett att av

bestämmelse sikte på användningen bevisnzazerialtaren som av som
Erfarenheterdator. frångenererats bl.a. utlandet har nämligenav en

påvisat myndigheter och andra intagitatt alltför okritisk in-en
ställning till datorgenererat material.

Bestämmelserna skriftliga bevis har vidare medom anpassats
hänsyn till IT-miljön.

Övriga förslag

Utredningen har beträffande taxeringsrevision haft i uppdrag att
utreda några problem uppkommit i praktiskaden tillämpningenom

taxeringslagen lagstiftningenoch ADB-revisioner.av Detom synes
vissa problem praktisk uppkommit vidsom sådanaom artav

revisioner dessa problem kunnatatt överkommas på lämpligtmen
sätt. I samband med utredningens kontakter i denna del har dock
framkommit invändningar förfarandet principiellmot naturav som
det intedock ankommer på utredningen ställning till medatt ta
hänsyn till direktiven. fårDet förutsättas frågordessaatt om
rättssäkerhet kommer behandlas i ordning.att annan

Utredningen föreslår, efter förebild Europarådsrekommen-av en
dation, särskild lag förbud pirazdekodrar. fårDessa inteen motom
yrkesmässigt eller i förvärvssyfte tillverkas, importeras,annars
överlåtas, hyras installeras.eller Denut bryter dennamotsom
bestämmelse straffas med böter fängelseeller i högst månader.sex
Innehavet sådant blir intedock straffbart. Piratdekodrarnasom och
vinningen brottet skall förverkas intedet uppenbartav ärom
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tillbrottetmålsägandenendastskall åtalasoskäligt. Brottet angerom
synpunkt.från allmänpäkallatåtalåtal eller ärom

lämnalufttransportföretagBeträffande skyldighet för utatt upp-
be-polisens och tullensförkundregisterADB-baseradegifter ur

särskildutredningen lagföreslårbrottslighet,kämpning grövre enav
därefter omprövastidsbegränsad ochskalli Lagen avämnet. vara

uppgifternatillämpning.till Begärandessriksdagen med hänsyn om
iundantagsfall åklagareidomstol ellerbeslutasfär endast avav

strafflindrigareföreskrivetinteför vilketavslöjasyfte brott äratt
myndigheten hartillfår inte ledai två år ochfängelse attän

dem.databehandlaruppgifterna ellertillterminalåtkomst
införs be-aktiebolagslagenividareföreslårUtredningen att

organisationen ochförstyrelsen harstämmelser attansvaretattom
informationsbehandlingen ävenautomatiskaförvaltningen denav

för densörjaskallkontroll.tillfredsställande VDinnefattar atten
betryggandepå sätt.informationsbehandlingen skötsautomatiska

utredningen haridag,gälla redanbestämmelser tordeDessa men
uttrycklig bestämmelse härominföravärdedet attansett envara av

företagen.isäkerhetsmedvetandethöjaför att
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Summary

Introduction

Commissions ofThe reference considerhave been whatterms to
changes criminalthe and in view ofprocedural lawto are necessary
the developments concerning telecommunicationsdata and-
techniques, fromand, viewpoint, considerthe the rulestosame
governing various supervisory authorities.

This task has that Commissionthe has made thoroughmeant a
review of, inter alia,

CriminalThe CCCode-
of CriminalThe Code Procedure CCP-
of TaxationThe Code-

Various relatinglaws theseto matters-
Commission focusedThe ofhas, however, the criminalaspectson

law and procedure.
special Commissiontask, the has consider questionsAs had toa

relating prohibition ofthe of piratethe fordecoders TVto use
emissions, of airline companiesand the computerised registersuse
concerning their clients itinerariestravel for of police andpurposes

investigations regarding serious crime. ofresult theAscustoms a
Commissions opportunity make other suggestions, Commis-theto
sion in of informationmakes proposal security withrespecta
limited companies.

of referenceThe of Commission require analysis oftheterms an
inthe changes the law that Swedishbe that lawmay necessary so

in conformity with Council Guidelinesthe of forEurope the
national legislators crime, in Septemberadopted 1989.computeron

ofThe proposals the Commission, therefore, follow closely the
Recommendation of Council ofthe in ofEurope, both respect

crime and question of prohibitionregards the the ofcomputer as
pirate whichdecoders inhas been withdealt another Recommenda-
tion Councilby the of Europe.

CommissionThe has ofhad innumber both Swedencontacts,a
withand abroad, representatives of different organisations, groups

internationaland organisations which withdeal these matters, e.g.
Council ofthe Europe, the EEC, OECD and Interpol.
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Background
regarding IT-environmentprotectioncriminal lawThe an

firstCC in theprovided mainly in and the Datathe AsAct.
provision infringe-in 1973alreadySweden enactedcountry, a on

hacking; i.e.of aiming called whendata atment someoneso
inFollowing proposalauthorisationwithout computer. aaccesses a

Economic CrimeCommission and andProperty1983 by the Law on
of certainCommission Protection Secrets, changesthe Tradethe on

ofin aiming adjusting1986,the CC enacted aspectsatto somewere
of provision fthe raudCC technology. Thethe theto onscopenew

manipulation ofunauthorised the resulttheextended towas cover
addition, justmentsautomatic information processing. adof In were

unauthorisedprincipal,provisions disloyaltythemade toto useon
infringement ofand data.

sincein principle remained unchangedThe procedural rules have
ofin Certain adjustments resultCCP 1948.the enacted newas awas

provisions concerningin in1989 the legaltechnology madewere
telecommunications,monitoring of but generalSurveillance and no

revision has been made.

of CommissionProposals the

CCCriminal CodeThe

ofCommission provision infringementthat the dataThe onproposes
ofhacking transferred CC. Oneshould the thebe to part

provision conerningprovision should become generala more
of in articleinfringement information Chapter 8 CC, whereas

ofof provision damageanother the should become typepart a new
in,i.e., representation of information whichthe storeddata;to

transmission via electronical similar device,otherunder tooror an
information processing.in of automaticbe used the course an

provision infringement of indata the Data sub-The Acton was
sidiary in relation Hacking offence ofCC. suchtheto naturean

punished in specialgeneral CCthat should be under the and not
criminal legislation. since hacking of f which mightMoreover, encea

Chapter of CC,also damage data under 12 the thetocause a
provisions serious Articleconcerning damage Chapter 12,under

hacking. This mightCC, will applicable entail3 become penaltyto a
of imprisonment of for instance, in of4 damagerespect toyears,

which economicimportant thisdata has caused loss. Through
society gives signal seriously thischange, clear how regardstoasa

of Similarly,crime. include provisionproposedtype to a on
in ArticleChapter 13,sabotage that would datacomputer protect

which considerable importance, for instance, defence ofhas theto
food justice maintainthe Realm, general supply, the system toor

public security.order and
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Commission provisionThe f inurthermore Chapterproposes a new
Article of13, 7 the CC, that directlywould address calledso

viruses;computer i.e., designing propagating of computeror
that damage. Such which propagatedprograms cause programs, are

copied, for instance, from another,computer toone program cause
damage through the alteration suppression of data. Sucherasure, or
viruses benign,be seriousbut others also indamagemay can cause

ofnumber their propagation in differentthroughgreat computersa
networks. The so-called Morris virus inInternet caused damage

than 6000 Commission, therefore,Thecomputers.more proposes
that ofthe normal propagation of virus should becomputercase
punishable fineby imprisonment ofby 2 buttoa or up years,
serious should entail minimum of 6 impri-penalty monthscases a

maximum of offenceand penalty 6 the has beensonment a years.
committed negligence,by possible forshould be to sentencegross

negligence inthe the handling of virus.the computer
major question CommissionA that has been posed the has beento

consider ofthe adequacy provisions ofthe Chapter 14 CCto on
forgery.document obvious that these provisions, which were

enacted several decades adaptable the tech-not toago, are new
nological whichdevelopments, today continuing rapidatare a pace.

of CommissionThe task the therefore,has, particularlybeen
complex.

fromhas been clear the revisionthat be made, butoutset musta
also that several alternatives revision exist.such ofTheto mattera
criminal protection forlaw will, indocuments computeriseda en-
vironment, dimensions.take whichThat in writing piecenew on a
of tangible its intangiblehas in thecounterpart computer,paper

electronic impulses.namely The border-line distinction between
original vanishes.and Through compilation ofthe electroniccopy
impulses from electronic documents, entirely electronictwo an new
document be made.may

basic problem consists in electronic impulsesA that the notmay
locked inbe the inkwhen locked tosame way as paper.

therefore difficult recognise quality of digitalthe documentto text.
furtherThe complicated since sometimes difficultmatter to

apply terminology the technology.tocommon new
CommissionThe has mainregarded task the need analysetoas a

closely these and difficulties inother order apply technologyto new
wisdom.old starting pointA has been seek accommodateto to to

harmoniseand differentthe of i.e.,documents traditionaltwo types
and electronic documents while making little infringementas as
possible acquired Guidelines of CouncilThe the ofto concepts.

indicateEurope also preferablethat differentthat the two types
of document should footingbe legislation.equal by Aput on an
forgery of written document has the penal value thea same as
forgery of computerised material. principle, differen-In only a

in technique.ce
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legislation, Commission,Taking basis the there-the presentas a
which will infore, offencethat be enacted applyproposes an

of This offence should bethe document.to two typescommon
time, legislationdefined forgery. thedocument theAt sameas

previously required,indicateclearly butshould notsomemore
requisites in definition of constitutesindicated, the whatexpressly

for writtenpreviously documents,document. the onlyAs casea was
ofpunishable, in kindswould be regard both documents,to to

write f obtainanother persons rauduently another personstoname,
signature otherwise f alse document change amendmake to oror a or

genuine document.a
for considered whatorder document be such generallyIn toa as

denominated quality possible ascertaindocument bemust toas
its from itsthat the who supposedly author.content stems person

itself convince of its genuinityThe document be able andmust to
itsshould be author and ask he thenot to to wrotenecessary go

document.
This computerised environmentrequisite will in takea a new

dimension. possible, specialunless methods used,not toare
ascertain information fromin certainthat stored computer stemsa a

the Special technical security routinesauthor. have,person
therefore, which possible verifbeen developed make that theto y
electronic impulses i.e., electronichave been changed; that thenot

manipulated. security routinesdocument has been Thesenot are
different mathematical formulae for verification ofbased on a

single basic idea digital signaturesdocument. The that locks
which something unique withcreated, electronictherepresentare

for instance, mathematically figuredocument; developed controla
which will immediatelycreated become changed documentthe

manipulated.
Commission therefore,The considered appropriatehas, to

criminal forthat the protection forgery inlaw documentpropose a
environment, which effectivealready frombecomes thecomputer

electronic impulsewhen the tiedchanged, should bemoment to
technical ofmethods verification. thereby existingpromoted

in commercial lifeand fairly-wellalready used formethods
verification. time, legislationtheAt the does thenot preventsame
introduction of other methods that have the aim toor use same

possiblemake verify Withindocument. the Europeanto a
Communities considerable being carriedwork the develop-out on

of such methods and the therefore,proposal regardedbement can,
ofand parcel of adaptation EEC work.part toas a necessary process

whichFor those documents will fulfil previouslythe mentio-not
requisite inned of electronicthe whichlock, butrespect are

importantnevertheless merit criminalenough protectionlawto
against forgery, Commissionthe of fencethat willthe notproposes
be completed time of itsthe commission but rather time oftheat at
the actual of forgedthe document. untruthfullyuse someone
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claims that data for automatic information processing inor a
printout has been written certainbycomputer thata person,

punished forbe misuse of document, theperson may acta
jeopardises proof.

Bringing oftogether both documents under schemetypes one
entails ofnumber changes Chapters 14 and CC;15 thetoa at same
time offences in Chapter 15 concerning tangible evidence have been
brought Chapter 14 make the law logical. Modernisingto to more

legislationthe entails, furthermore, certain proposed changes
regarding which committed usingbe data, andpreparatory acts, may
in of confiscation of data. CommissionMoreover, the hasrespect
proposed provision aiming protection ofthe passwords andata
other identity information.secret

The Code of Criminal Procedure CCP

The CCP timeenacted when inventedat computers notwas a were
inand has only limited been adapted circumstan-moderntoa way

The Commission therefore, inhas, this made generalces. part a
revision of provisionsthe and several changes.proposes necessary
Thus, the Code writtenthe document, for example,termuses as

seizureregards evidentwhere seizurethat be madeeven a can
in computerised environment. The Commission deletea toproposes
the requirement of written and that only document beproposes

Likewise,used. proposed change similarseveral otherto
provisions.

In the the CCP also the letter and tele-same termsway, uses
evidentgram where telefaxthat formsand other of tele-

communication be used.may
connectionIn with surveillance and monitoring of tele-secret

communications, certain willproblems arise in view of the demono-
polisation of the tasks of the National ofBoard Telecommunications

technicaland development. provisionsThe related proposed toare
be adapted these conditions. The Commission considersalsoto new
certain other questions in relation the telecommunicationsto new
techniques.

Also the provisions search visitsand house have becomeon
obsolete. adaptation therefore,An IT, proposed. The rulesto
concerning searches in closed would also comprisestorages compu-
terised information. Searches of called bulletin boards would beso
provided for when these boards might contain information that may

withbe used criminal intent.
Although principlethe of free introduction freeand evaluation of

evidence applied in Commissionthe has consideredcountry,our
appropriate the introduction of provision aimingto propose ata

ofthe evidence ingenerated Experiences from,use computer.a
alia,inter countriesother have shown that authorities and others
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assessingcarefcritical ul enough whenhave been computernot or
material.generated

fevidence beenprovisions written have, urthermore,The on
IT-environment.adapted theto

Other proposals

examineCommissionsaudits, taskregards theAs totax was
practical application ofarisen in thethewhether problems hadany

EDP-auditing.legislation has appearedTaxation and theAct on
connection withincertain practical occurredproblems havethat

in appropriatesolvedaudits, problems have beensuch but that such
Commissionconnection with inf ormal that thetheIn contactsways.

legislationopposition in principle beenparticular the hashas had, to
Commission, dealraised, which hasthe however, Competence tono

of reference.with in view of its expected that suchterms
of will considered anotherquestions concerning law be bythe rule

Commission.
conformity with Council ofCommission in EuropeThe aproposes,

prohibitionof specialRecommendation, enforcement lawthe a on
professionallyof pirate bedecoders. These should not or commer-

finstalled. Ofcially manufactured, imported, rented enderssold, or
of sixwill punished with fine imprisonment months.be toupa or

criminalized. piratePossession will, The decodershowever, benot
will confiscatedof offence unlessproceeds the beand the

of f willmanifestly be prosecuted only theunreasonable. The ence
complaint prosecutioninterested launchesparty necessarya or

in public interest.the
in-airline deliverobligation fortheregardsAs tocompanyan

itsf its Computerized registers regardingformation passengers,rom
crime,investigations of seriousfor of police and customspurposes

appliedspecial legislation. willCommission The law bethe proposes
scrutinisedlimited period thereafter,during be byand must,a

view of application. decision judgeParliament in its byA or,a
informationexceptionally, only beprosecutor, to request maya

for whichaim of preventing of fwith the penaltytaken the an ence
of directentails imprisonment least 2 Furthermore,at accessyears.

processing of informationterminal automaticthe the notto or may
occur.

in CompaniesCommission further theThe that Act, aproposes
responsi-provision of Directorsthe Board have thebe enacted that

of automaticbility for organization ofthe the themanagement
exercised.information processing Theand that adequate control

automatic informationManaging Director shall that theensure
likely thisprocessing inundertaken thatsecure manner.a

situation follows from legislation,already the but thecurrent
Commission considered special provisionthat behas valuable a

raise security conscience within companies.enacted to
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l Utredningens uppdrag och arbete

Direktiven1.1

Utredningens direktiv dir. 198954 regeringenbeslöts 16denav
november 1989. återges i sin iDe helhet bilaga Huvudfrågan1 är.vilka ändringar straff-de processrättsligaoch bestämmelsernaav

påkallade till följd utvecklingen inomär data- och tele-som av
tekniken internationellaoch det harmoniseringsarbetet rörande
lagstiftning på detta område.

straf f rättsliga frågornaDe främst föreskrifterna irör brottsbalken
BrB, vi enligt direktivendär tillsehar lagstiftningsvensk äratt att
förenlig med Europarådets rekommendationer i ämnet, ävenmen
specialstraf f rättsliga ibestämmelser datalagen DL. denIt.ex.
processrättsliga delen aktualiseras i första hand rättegångsbalken
RB viss utrednings- ochäven kontrollverksamhet harmen som

i författningar.reglerats andra
Vi vidarehar vissabehandla anknytande frågor polisenssåsomatt

och tillgång tilltullens transportföretagens databaserade kundregis-
föroch skyddet kodade TV-program.ter

Enligt direktiven utredningenhar frihet vilkabedömastor att
frågor behöver med hänsyn till syftetövervägas med översynen.som

innebärDetta enligt vår mening bl.a. lagstiftningen böratt anpassas
till förändradede delvisoch behov rättsligt skyddnya av som
informationsteknologin IT och samhällsutvecklingen i övrigt fört

sig.med
Vissa frågor på visserligenområdet har redan lagstift-lösts genom

ning ieller praxis enligt direktiven finns fördet, beredaatt ettmen
effektivt rättsligt anledningskydd, allmängöra översynatt en av
regelsystemens anpassning till tekniska förutsättningarna.de

Utredningsarbetet1.2

Utredningen har rättsligastuderat de tekniska frågoroch aktu-som
aliseras i IT-miljön olikaoch på skaffat sig förunderlagvägar be-
dömningen författningsändringar.behovetav av

Europarådet framställthar förfrågan till medlemsländernaen om
vad enligturkund respektive lagstiftningutgöra landssom anses en
och urkundsbegreppet definierats så skydd för-attom motges
falskning IT-material.även av

Genom G. NilssonHans sekreterare i tidigareexperten en-
arbetsgrupp vid Europarådet datorrelaterad brottslighet ochom en
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frågor denvissa processuella ochtillsattnyligen arbetsgrupp nyaom
straff-uppgifterytterligare deninformationsteknologin har om-

fram.tagitsi länderregleringen andraprocessrättsligaoch
utredningsmannen delta-piratdekodrar harBeträffande frågan om

förslag till denutformatvid Europarådetgit i expertgrupp somen
N°rekommendationenministerkommittérådets antagnanumera av

televisionstjänster.krypteraderättsligt skydd91 14R avom
sammanträf fat medkabel-TVintressenter rörandeVidare har

utredningen.
vid OECDdeltagit i arbetsgruppi utredningen harSekreteraren en

in-förriktlinjer angående säkerhetutarbetauppdragmed att
haft informella kontaktervidareUtredningen harormationssystem.f

tekniska ochröranderättsvetenskapsmäntekniska ochmed experter
rättsliga frågor.

deltagit i INTERPOLharWranghultHans uppsattExperten en av
fleraUtredningsmannen ochdatorbrottslighet.arbetsgrupp avom

seminarier iinternationelladeltagit i flertalhar ettexperterna
anordnad kon-Europarådeti EG ochbl.a. gemensamtämnet, en av

inför1992 In-förberedande åriferens 1990 det mötetår och
1994.årAssociation of Laws kongressternational Penal

uppgifterfrågan utlämnandeBeträffande transport-uravom
in via INTERPOL och detmaterialregister samlatsföretagens har

Cooperationvidfråga Customspågår angående dennaarbete som
framställts till de danska ochvidareCouncil. förfrågan harEn

datainspektionen DI.tillmotsvarigheternanorska
utredningen itaxeringsrevision harBeträffande frågan enom

näringslivsorganisationermyndigheter ochskrivelse till vissa
tillämpningenerfarenheternaupplysningar rörandehemställt avom

ADB-revision. deEttbestämmelsergällande av meraparomav
Vissabilagerats betänkandet.harutförliga på denna enkätsvaren
någraförekommit RSV ochockså medinformella harkontakter

näringslivsorganisationer.
försetti Sverige SIS utred-Standardiseringskommissionen har

standardiserings-internationellainformationningen detmed om
material.tillhandahållit visstarbetet och

Däriblandutredningar. börfleraVi med andra nämnashar samrått
lagstiftningsbe-utredningen198902,datalagsutredningen Ju om

kommittén Ju 198901Fi l,vid tulldatoriseringen 19881hovet
för198903 reglernakommittén Juideell skada, överatt omseom

telelagsutredningen 199103Kskadeståndsansvar,det allmännas
199107.redovisningskommittén Juoch
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2 Begrepp och teknisk bakgrund

2.1 Inledning

Av grundläggande betydelse för varje samhälle möjligheternaär att
utbyta information såväl mellan samhällets myndigheter och dess
medborgare Ävenmyndigheter och människor emellan. detsom om

föreligger principiell enighet det fria informa-numera en attom
tionsflödet oumbärligt,är har samhället haft anledning undan-att
tagsvis tillgångenreglera till information hänsyn tillnär personlig
integritet och andra motstående intressen åtminstone likvärdigav
styrka siggör gällande.

juridiskaDe och tekniska beskrivningarna vid sådana regleringar
har ursprungligen frånutgått informationsutbytet utförsatt av
människor ioch allmänhet manuellt. sådanI verksamhet har många
enskildheter i arbetets gång kunnat lämnas därhän, eftersom det
framstår mindreeller givet vad verksamheten går på ochsom mer ut
vad föremål.dessär Instrumenten för traditionell hantering ochsom
representation information kan också summariskt och konkretav
beskrivas såsom självklara företeelser;närmast det har exempelvis
inte nödvändigt bestämmaansetts närmare innebördenatt be-av

skriftlig handling och vadgreppet inkommenmedsom menas en
inlaga.

Informationsutbytets traditionella former har emellertid kommit
få dimensionerandra till följdatt den formationstekrzologirzinav nya

IT,1 vivarmed efterkrigstidens snabba utvecklingavser av mer
mindreeller integrerade för automatisk databehandlingsystem

ADB och telekommunikation, ibland kallade informations-av oss
Det nämligen inteär längre möjligtsystem. lägga tyngdpunktenatt

på iADB, då de framväxandesnabbt informationssystemennu
kommunikationen data välär så betydelsefull behandlingenav som

data. flestaDe nutida tillämpningar datatekniken innefattarav iav
själva verket kombination bearbetning, lagring överfoch öringen av

data och det är uppenbart varje tilltänkt skydd förav att angrepp
data måste oberoendemot den hanteringsf i vilken tilldatavara av as

befinneräventyrs sig. För hela denna värld dator- och kommuni-av
kationsteknologi vianvänder återkommande uttrycket lT-miljö.

lFör företeelsen finns inte riktigt lyckadnågon sammanfattande benämning. Det
utomlands förekommande ordet telematik har inte vunnit anslutningnågon i svenskt
språkbruk. IT används också förkortning för ordet informationsteknik varmedsomtekniken för insamling, lagring, bearbetning,avses återvinning, kommunikation och
presentation data.av
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metodiken försjälvaITkonsekvens ärframträdandeEn attav
utförsIT-miljönblirinformationsbehandlingen I väsent-annan.en

människa allsnågoniblandautomatisktrutiner ochliga tarutan att
förfallet. Rutinernaenskildauppgifterna detoch bedömerdel av

olika dvs.informationbearbetning ersättsmanuell program,avav
beskrivnabestämda ochdetalj entydigt och klartvarjeförhand ipå

givetalltid probleminformationbearbeta ettsätt sammaatt gersom
programinstruktioneriz utrustningtekniskaDenlösning som

informa-kommunikationbehandlingautomatisk ochmöjliggör av
välkända sakerochosynlig där konkretadärför värld,tion skapar en

rättighetersådana bärareskriften ellerpå ett somavpappersom
fördematerialiseras mångapålagfartsbevisaktiebrev ochsedlar, ett

sätts frånavlägsnandeskrämmande Dettasvårbegripligt iblandoch
framtvingas ställerIT,lättförståelig miljö,konkret och avsomen

rättsligabeskrivningar detekniskapå såväl deökade krav som
IT-området.föreskrifter skall reglerasom

anledning någotfinnsbeskrivningarnatekniskagäller deVad att
pågårstandardiseringsarbeteomfattandevidsig detuppehålla som

möjligt använda dendetIT-området. Standarderpå gör att nya
förinom områdetviktigtocksåeffektivt. arbetetekniken Detta är

möjligheterna kontrolleraförinte minstADB-säkerhet och att
till vilken dendelelektroniska meddelanden,äktheten hos av

avsnittetvi understandardiseringen återkommerinternationella
8.3.5.

internationella planetbedrivsstandardisering på detförArbetet
samverkani kompliceratteknikområdenför olika mönsterett av

organ istandardiseringenförcentralorganolika SISmellan är

zAtt datortekniska.begränsade tillingalundainstruktionermärka dessa ärär att
ärenden.behandlingen enskildamateriellasikte denkommandon också påutan tar av

vaduppfattningkonstruktörensdel innehållakan alltså till dennaProgrammen om
Idet praktiska planet.den skall så måttoinnehåller och hurgällande omsättas pårätt

rättstillämpning,maskinellinformationsbehandlingen form ägnasinnebär somen av
kallas förvaltningsauto-forskningsområdedetsärskild uppmärksamhet inom som

mation.
sÄven dendatautskrifter framstårform olikadenna IT-värld synliggörs inär av

hasektorns del iför den offentliga mångåtfull. Problemet någonibland synessom
sekretesslagenkap. 3bestämmelse i 15 9 § 1uppmärksammats st somgenom en

för ADB inteupptagningarbeakta uppgifter imyndigheternaålägger att att
för den enskildekan försvårakoder och liknande att tainnehåller förkortningar, som

del handlingen.av
Arbetetteleomrádena särskilt intresse.el- ochsammanhang data-,detta är av

och nationell nivâDeeuropeisk, nordiskmellanstatlig,vidare global,försiggår på
följande tabell.främst intresse framgårär avavorgan som

teleeldata

CClTTCCIRglobalt lECISO
ETSIeuropeiskt CENELECCEN

ochnordiskt INSTA NORDTELlNSTAlNSTA
och TeleverketlTSnationellt SEKSlS
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Sverige. Inom IT-området Informationstekniska standardise-svarar
ringen ITS för utarbetandet svensk standard ioch medverkanav
internationellt standardiseringsarbete. Tekniska utredningar och

detaljarbete kommittéergörsannat sammansatta representan-av av
f tillverkare, användare, myndigheterör och på området.ter experter

Resultatet deras arbete i form Svensk Standard SS.utav ges av
Arbetet bygger till del på de standarder beslutats denstor som av
Internationella Standardiseringsorganisationen ISO. Standardise-
ringen omfattar både maskin- och programvara.

5Med standard frivillig överenskommelse. kanDenmenas en
emellertid bli tvingande i författningsregleringdetattgenom
föreskrivs den gäller. Inom EG Standardisering medelatt ettses som

marknad.6förverkligaatt en gemensam
Standardiseringsarbetet befordras även FN-organ. Dengenom

snabba utvecklingen särskilt multinationellade företagenmot att
informationutväxlar elektroniskt till visskan förklarasdel av

utvecklingen gradvisaoch det universellaaccepterandet denav
datakommunikationsstandarden UNEDIFACT. Systemen grundas
på den i syftestandarden in-utbytetgöraattgemensamma av
formation mellan köpare säljare effektivt.och Flera projekt inom
och EG, vilka inte här detaljredovisas,kan arbetar medutom att

Ävendefiniera frågorsåväl säkerhet legala strukturer.om som om
inom OSI byggs antal s.k. protokoll med syfte.dettaettupp

Vad i fråga de rättsliga föreskrifterna för närmast ärsom om oss
intresse IT-utvecklingensär konsekvenser för avfattningenav av

straff-sådana processrättsligaoch regler, vilka föremål ytterstsom

1984852220Jfr Förkortningarna126 för följandestår Internationalprop. s. organISO,Organization for standardization International Electrotechnical Commission
IEC, International Telegraph and Telephone Consultative CCITT,Committe In-
ternational Radiocommunications CCIRConsultative Committe European,Committee CEN,for Standardization European Committee for Electrotechnical

CENELEC,Standardization European Telecommunication Standards Institute
ETSI, Internordisk INSTAStandardisering Nordiska samarbetet telekommuni-på,NORDTEL,kationsomrádet SISStandardiseringskommissionen i Sverige och
Svenska elektriska SEK.kommissionen
5Medstandard förstås teknisk beskrivning eller för allmänheten tillgängligtannaten
dokument, utformat i samarbeteär med alla berörda intressenter i samstämmig-som
het eller med allmänt godkännande, grundat det samlade resultatetpa vetenskap,avteknik och erfarenhet, inriktat de bästapå fördelar för samhälletatt uppnå samt
fastställd standardiseringsorgan.ett De funktioner standard kan fylla brukarav en-sammanfattas i uttrycken information produkt beskrivs entydigt och klarten- -,variantbegränsning endast vissa variationer i produkts egenskaper godtasen- -förenlighet det bestäms vilka egenskaper produkt ha för fungeramaste atten-tillsammans med andra produkter i kvalitet bestämdett stem prestationsnivas en- -för produkt beträffande egenskaperna tillförlitlighet,någr hållbarhet,anges en aveffektivitet, säkerhet eller miljöpåverkan och provning det beskrivs hur provning- -produkt skall ske för fastställa överensstämmelseatt med kraven.av en68e vidare utrikesdepartementets 19892skriftserie Fakta Europa Europastan-
dardiseringens betydelse för Sverige och för integrationen i Västeuropa, betänkande

utredningen insatser för SOUstatens standardiseringens 198945utvecklingav om
Standardiseringens EFTAEG-samarbetetroll i och TDL-utredningens betänkande
SOU 199223 Kontrollfrágor i tulldatoriseringen bl.a. det gäller EGs s.k.närm.m.,New Approach och de lagtekniska fragor aktualiseras standard skallnärsom en an-vändas för norrngivning.
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överförande information,har bevarande och där gällandeav men
alltjämt beskriver regelobjektdessa med kvarhållanderätt av en

traditionell informationsutbytetsrenodlat på former rutiner.ochsyn
framställning hithörande inteEn problem kan ske utanav an-

vändning tekniskrad juridiskbegrepp och ocksåartav en av men
vissa allmänna begrepp främst information. Särskildarörandeav

svårigheter föreligger innebörden olikabestämma IT-begrepp.att av
Åtskilligt förtjänstfullt definitionsarbete alltjämtmycket påvarav

område.7f örsöksstadiet emellertidsker på dettanumera
förutsättas åtskilligaDet kan dessa och andra begreppatt av som

vi i följandekommer inte ingår ianvända det det allmännaatt
språkbruket i dagligt förekommerockså det tal begreppattmen som
i IT-miljön innebörd avviker från Viden normala. harges en som
därför funnit det i inledande kapitelvärde sökaatt ettvara av
redovisa några i förekommandedessa begrepp och falltermer,av
ställda tekniskaderas bakgrund. Härtill vikommer redanmot att
från början vill i vilken vibetydelse vissa förnämna använder 0rd
vilka tolkningar förekommer.andra redovisningäven Vår ger oss

möjligheterockså framöver använda beteckningar förkortaatt
i fortsattabegrepp den framställningen inte skulle kunnasom
förtydliganden.användas utan

iDet detta vi intesammanhang angeläget betonaär att att tror oss
invändningsfritthär ha bestämt de begrepp intresse förärsom av

vårt inteDet heller vår ambitionämne. söka grundlägga iär att en
områdetsför sig efterfrågadoch begreppsapparat Vipå nöjer oss

försökamed i olikaantyda kärnan de begrepp viochatt termer som
Alltföranvänder. långt drivna försök till precisering förskulle värt

vidkommande inteheller fylla egentligtnågot behov. Det hellerär
inte förenligt lagstiftningsteknikmed svensk i införalagtextatt

definitioner,exakta då intedetta absolut nödvändigt.är
avsnitt redovisar viI 2.2 vissa allmänna begrepp som samman-

informationhänger med informationsutbyte.och iRedan samband
framträdermed denna genomgång preciserabehov vårett att

inställning till vissa begrepp har oklar varierandeeller be-som
tydelse, inte minst på förekommergrund de på skildaattav
områden.

Vårt sinuppdrag har igrund i väsentligt juridiskIT alltärmen av
erfarenhetEn allmän också det oklokt iär lagtexterart. äratt att

tekniskmed alltförbakgrund tillknyta tekniskadagensnära an

7Vi därför i görligaste från de definitionerutgår bestämtsman SIS i desssom av
arbete SS l01 16 01. sammanhanget SIS tekniskaär även 322 Informations-rapport
säkerhet och dataskydd begreppsapparat intresse. Seockså ISO 7498 Part 2en av-angáende definition digital signatur. Den anknytningen mellan arbetetnäraen av
inom SIS och inom ISO också i kangör att någon sig interna-man närmaman entionell rättslig harmonisering bygga de vedertagna tekniska begreppen.att págenom8Jfr uttalanden TDL-utredningen i SOU 198920 46, datalagsutredningen iav s. av
SOU 199061 och i remissvar fran141 Stockholms universitet datalagsutred-övers.
ningens betänkande där behovet standardiserad rättslig terminologi inomav
datarätten påtalas.
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lösningar och deras beteckningar. Vi intedet heller várser som
uppgift fullständigsöka föraktuell redogörelseoch IT,att ge en

ofdess State the Art.
Vi emellertid inte nöja ytligkan alldeles med helt redovis-oss en

ning utnyttjasvad kanIT och hur den och lämna därhän hurgöraav
datorn IT-utrustning utför sittoch sådant för-arbete. Ettannan
hållningssätt sig förarbetenatedde naturligt tillunder den ADB-

lagstiftninganknutna hittills antagits. förgrundenI träddesom
därvid frågor hur åtkomst till missbruk informa-ochnärmast om av
tion såsom sådan intresse för emellertidskulle regleras. Av äross
främst i obehörigvad mån tillåtkomst och oacceptabla påangrepp
informationens fysiska representation kriminaliserasbör ocksåmen

lagreglerad hantering skriftliga handlingarhur och andraen av
konkreta föremål tillämpasskall form förkunna på representa-en
tion information visserligen fysisk till sin långtär naturav som men
mindre påtaglig. lagstiftningden viFör har aktua-övervägaattsom
liseras i inte ringa utsträckningdärmed praktiska förfaran-det rent

vid lagring, bearbetningdet överföringoch följandedata. Denav
framställningen tillbegränsas dock sådant vikt förkansom vara av
rättstillämpningen praktiskaoch det genomförandet förunder-av
sökningar förordnandenoch tvångsmedelsanvändning. Vi harom
härutöver det angeläget något utveckla vår på denansett att syn
svårtillgängliga hos förkaraktären data automatisk inf ormationsbe-
handling. vivadDenna kallat kvasimateriella karaktär hos data
framtvingar vilka förutsätter viss förståelsesynsätt, ITsnya av
grundprinciper.

integreringTrots den skett på viIT-området har detansettsom
enklast förlämna redogörelser datortekniska begrepp iatt separata
avsnittet 2.3 och kommunikationstekniska begrepp i avsnittet 2.4.

Härefter vi i avsnittetkommer 2.5 tämligen utförligt redogöraatt
för rättsliga begrepprad med anknytning till information iochen
förekommande fall påverkats tidigarehur de anpassning till ADBav
för de kan i lagstiftningutröna användas den viockså haratt attom
överväga.

Avslutningsvis kommer vi i avsnittet 2.6 behandla innebördenatt
i det centrala begrepp igenomgående används våra lagstift-som
ningsförslag, nämligen begreppet data för automatisk fornzazions-in
behandling.

2.2 Allmänna begrepp

Förekomsten tal ioch talet språk uppenbarligen denanvänt ärettav
ursprungliga förutsättningen för förmedling information. Språkav

abstraktär och generellt åsyftarbegreppett be-ett systemsom
stående mängd förord och regler hur de skall sammanställas.av en
Själva i form ljudrepresentationen talet sker videller tele-av av
fonsamtal överföringenunder i vanligadet i form tilltelenätet av
elektriska signaler omvandlat ljud. Språket möjlighet i ordattger
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förmedla i förstone tilluttrycka tankar och känslor demsamt att en
samtidigt efter talfdenpå platsen närvarande person men

teknikens tillkomst imedlande på obegränsadeäven stort sett
avstånd.

Vid frågatalat språk alltså direkt kommunikation. Dennaär om
lagstiftarens såtill-kommunikationsf föremål för intresse delsärorm

vida vill överförda informationen intrångskydda denatt motman
straff olovlig avlyssningbestämmelser och brytandegenom om om

telehemlighet såtillvida vill rättstilläm-och dels deattav man ge
myndigheterna möjlighet i syftepande brottsbekämpande underatt

vissa förutsättningar informationendel reglerta av genom om
hemlig teleavlyssning buggning.eller s.k.om

inte sig förmedlatalspråk tillgodoseEtt kan behov attvare av
information till inte för tillfälletalls eller ären person som om-

tillgänglig för framtida informa-edelbart eller bruk bevaraattav
tion. möjlighet i självständigVad behövs sålunda ochär attsom en

form överföra tilltänkta informationen.bestående lagra och den En
möjlighetsådan till tid och oberoende indirekt kommuni-en av rum

alfanumeriska skriftenkation skriftspráket. innebärDen attger
siffror skrivs,bokstäver, eller andra symboler trycks eller på annat

föremål.markeras på eller Självasätt ytan ett annatav papper
skriften i bläck, trycksvärta eller något påutgör sättannat samma

ljudet vid fysiska informationen.talet den representationensom av
Själva informationen däremot något inte i likhetabstrakt,är som

representation ändligt liv.med dess har ett
fysiska föremål, vilken representationen viss informationDet på av

anbringad, kommer formationsbärare,kallasär inatt trots attav oss
beteckningdenna med vårt konkreta något oegentlig.sätt äratt se

finnsVad på nämligen inte informationbäraren dessär utansom
fysiska representation.

gäller traditionella informationsbärareNär det har vi i huvudsak
inget intresse materialiseringar vanligasteandra allradenänav
nämligen för vilken vi för imed tryck, enkelhetens skull detpapper
följande genomgående beteckningarnaanvänder pappershandling.
skrift eller skriftlig handling. Ordet dokument vikommer att
undvika till vi till frågan urkundsförfalskning.dess kommer Iom
fråga traditionella infde ormationsbärarnas motsvarigheter i IT-om
miljö intedet finna lättbegripligtalldeles lätt Viär uttryck.att ett
har emellertid för tala digitala materialiseringar,stannat att om

vi informationvarmed till formomvandlats äravser som en som
förläsbar endast datorer teknisk utrustning.och Detta ävenannan

för fall informationende undantagsvis under någonatt t.ex.
överföringsf förekommer signaler.analogaas som

förhållandet informationenFör det of öränderligt fixerad påäratt
själva representation videss kommer återkommandepapperet genom

informationentala låsninglåst. viDenär dockatt att tarom avser
sikte skriftligaendast på originalhandlingar inteoch sådana
föregivna avbildningar originalhandlingar utgörs t.ex ettav som av
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inte förväxlas in-telefaxmeddelande. får medlås hellerUttrycket
oåtkomligf ormationslås iden meningen information görsatt genom

dylikt.illåsninganvändning kryptering, f ochlösenord,av
skrivandesammanfattande beteckning för lyssnande,tal,Som en
ömsesidighandlingar målet uppnåsåsom medoch läsande att

förståelse användning och andrasymboler, teckengenom av
vispråkliga yttringar sprákhandling.använder ordet

informationsig vidAnledning finns begreppetnågot uppehållaatt
ofta oriktigt likställda meddelande.och därmed begreppet Detdet

självklarttill begreppkunde så centralt ochatt ett somsynas synes
information entydigt preciserat. emellertidskulle Sá kan knap-vara

formfallet. kommunicerad kedja iteckenEnpast av avanses vara
siffror benämnasbokstäver, eller andra symboler brukar ett

i princip imeddelande. måste konstruerasEtt meddelande överens-
förhand kommunikationsparterna givnapå förstämmelse med

varför intei enlighet chiffersystem detregler, med ellert.ex. ett
syntaktiskt sigspråkets på korrekta harsvenska krav Isatser. ett

förstingen det eller påmeddelande betydelse. Det läsesär attgenom
införstådd meddelandetbearbetassättannat mottagareav en som

vanligtfå innebörd. språkbrukkan I brukar betecknaman somen
sakförhållande,uttrycker harinformation meddelande ett ettett som

syfte Informationeller utlöser agerande. ökasägsett mottagarens
minska möjliggörakunskap, hans osäkerhet eller agerande. Ettett

informationgblitill antingenmeddelande övergår att genom en
efterdirekt tolkning människor indirekt tolkningeller genom enav

förberedande bearbetning, dekrypteringsap-maskinell iten ex en
i förenlighet med algoritm, dvs. bestämda reglerparat, en noga

i ändligtlösning visst slags problem antal Närettett steg.av en
bearbetning mänskligtmaskinell ingripande sker under påutan

dylikt villkor vibestämda talar automatisksätt om en process.
Information omfattar sammanfattningsvis ialltså meddelandeett

förening fördess betydelse betydelse kanmed Dennamottagaren.
i människa innebördbestå omedelbart meddelandetkanatt en ge en

först eftereller så kan sig till betydelsesluta dessatt enman
bearbetning. innebär inte informationVad harsagts attnu en

innebörd. informationbestämd Samma till olikakan upphovdata ge
enskildeberoende på hur den tolkas den mottagaren.av

definition informationDen något sålundabegreppetvaga av som
framträder inte anledning ingå på detnärmare änatt annatger oss
ofta information tillskotthävdade kravet tillpå skallatt mottaga-ge

underförstått Informationkunskap eller den skallattrens vara sann.
uppfattas åtminstone station på mellan obearbetadevägensom en

verkligdata och konnotationkunskap. sammanhängerDenna
måhända ofta till informationmed fakta,använd äratt en synonym

glnnebörden denna precisering kan tillgodogöra datasigär att attutanav en person
tillgodogöra desssig informationsinneháll.
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förhållanden, vilkas sanningshaltdvs. händelser och verifieraskan
erfarenhet observation. lagstiftarenseller Från synpunkt ärgenom

emellertiddet viktigt i information,hålla begreppensäratt sann
innehåller riktiga uppgifter, information,och äktasom som

innehåller riktiga oriktiga uppgifter vilkaeller dock helt och hållet
frånhärrör uppgiftslämnare.den tillEn orsaksom uppges vara

sammanblandningen idessa begrepp det allmänna språk-är attav
intebruket ordet falsk tillanvänds endast ordet äktamotsatssom en

iockså oriktigbetydelsen ellerutan osann.
Lagen indirekt kommunicerad informationäktheten hosvärnar om

straff för olika förfalskningsbrott. iEndast begränsadt.exgenom
utsträckning information.lagen däremot skydd BrBImotger osann
sker det direkt kommunikationvad gäller reglert.ex. genom om
straff för indirekt kommunikationmened och vad gäller genom
regler intygande. informationden mån lagregell harosantom en

föremål förhåller sig i intedet alltså allmänhet så dessattsom
tillämplighet i enskilda falletberor den förekommandedetav om
informationen inteeller inte, avsiktligt oriktigdenär ärsann ens om

rätteligen desinformation.och skulle ikallas det svårtAtt är att
förevarande hänseende upprätthålla stringent terminologien
framgår lagstiftaren i tullagen använder uttrycketattav numera

inte förverifiera innehåll beskriva fördärmed metodett att atten
innehålletkontrollera endast det äkta.är är Avsant utanom om

föredrardessa skäl vi därför för denna kontroll använda ordetatt
äkthetsprövning.

förhållande framkallarNu berörda visst f ramställningsteknisktett
dilemma informationbegreppet tillkan upphov missförståndge

i allmänt vanligt förekommandetal så sigär det skulleatt temen
ikonstlat betänkandetexten undvikasöka Vi intedet. haratt ens

tvekat information i titelnanvända ordet på vårt betänkandeatt men
det inte återfinna istår däremot lagförslagen. någonl mån haratt
vi begreppet uppgift. brukar oftaanvänt Detta ord användas

informationmed tilläggs inte fögasällansynonymt men en
urskiljbar begränsning till information i visstendast någotatt avse
hänseende något viss föremål förlopp. anfördaeller detAvom
framgår emellertid informationsåväl uppgift abstraktaäratt som
begrepp.

i of rånkomligtEtt sammanhanget i språkbruket inte entydigtmen
data,begrepp vilket begrepp på sina olikaär grund betydelserav

ligger i gränslandet mellan de allmänna tekniskaoch begreppen.
bringar iBegreppet data informationåtanke utvinnaskansom ur

statistik, mätningar, iakttagelser innefattaro.dyl. Det därmed en
vidsträckt beteckning för numeriska alfanumeriskaeller uppgifter
angående skeenden sakförhållanden.och Data allmänt fåri tal
därmed givnabetydelse omständigheter fakta.eller Dataen av sanna

mPluralis latinets datum betyder givet.något ärav som som
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information uppgiftibland till eller ochanvänds som en synonym
förståeligt, eftersomalltså abstrakt begrepp, något ärett somsom

nödvändigtvis interäckvidd och be-begreppet data har allmänen
automatisk inf ormationsbe-förknippas olika förmedhöver system

in-handling. skillnaden begreppen data ochSambandet och mellan
beskrivas information innebördenformaltion såbrukar äratt av

data.
representationen fakta,informationstekniskData i mening är av

för överföring,instruktioner i formbegrepp eller lämpaden
automatiskatolkning bearbetning utförd människoreller eller avav

hjälpmedel. inriktning själva representationenGenom pådenna
information givitshar begreppet data konkret betydelse. Detav en

emellertid definition intebör observeras denna uteslutandeatt
inteomfattar automatisk databehandling helleroch därmed detatt

informationenfrågan representationen skall sådanhaär attom av
form Definitionenden kan bearbetas dator. täcker detävenatt av en

skriftfallet informationen visuelltrepresenterad läsbaräratt genom
pappershandling.på en

tillgodoser alltså detInte det sålunda bestämda begreppet dataens
intresse vi få beteckning för representationen ihar IT-att en av
miljö överföring information. Efterlagrad eller under varande en

tekniskahithörande juridiska vigenomgång och begreppav avser
emellertid i kapitels avsnitt tilldetta avslutande återkommaatt
frågan vilket databegrepp kan täcka vårt behov.som

databehandling i vidsträcktSom skulle bemärkelse kunna betraktas
hantering i form siffror,all data bokstäver andraoch teckenav av

hanteringen enligtnågot krav på skall bestämda,skeutan att
entydiga emellertid definie-brukar databehandlingregler. Numera

systematisk serie givnautförandet operationer på data.enras som av
förIbland ordet formationsbehandlinganvänds in närmast synonymt

däri inbegripas behandling information inteskall ocksåatt av som
datorteknik utrustning likartad funktion,sker med medutan annan

komponenter.biotekniskat.ex.
Till svårigheten befinner sig iförstå IT-miljön hör denatt att en

immateriellamateriellamellan det konkreta och detellergränszon
i övrigt f örnimbartoch abstrakta. För allt påtagligt ellerär an-som

vi i följandevänder det såsom sak, eller föremål.ord ting För att

Detta begreppsförhållande kan kanske enklast illustreras exempel. Taletettgenom
dataelement21 betydelse obekant. Beroende i vilketär ett närmare är påvars

sammanhang detta tal kan det kronorpriset i pa numret påstar t.exvara en vara, en
busslinje, gatuadress eller flera dataele-hus i Men intepa ett tvånumret en osv. ens

i förening alltid tillräcklig uttrycket Storgatanupplysning; 21ment ärger
fortfarande endast data adressenStorgatan Stockholm information.21, ärmen en
Data blir sålunda information först dessfullständiga sammanhang känt.ärnär

2 Seipel,Seipel beskriver data symboler bär information ADB och juridik.som som
254.En problemöversikt, publicerad Ds Fi Jfr dock19753, 1985 8665som prop.s.

12.s.
13Se 198586165 10.prop. s.
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innefatta dessa företeelseroch kan obestämdsägassom vara av
karaktär vianvänder ordet objekt.

Med brott vanligen enligt straf flag gärning.bar Begreppetavses en
datorbrott eller datorrelaterade brott har i den allmänna debatten
emellertid fått vidsträcktmycket innebörd, går långt utöveren som
strafflagstiftningens gränser, sällan innefattamen mera synes

på inomdata viktigaden del IT-området utgörsangrepp av som av
datakommunikationen. syfteI skapa förgrund rättsstatistik,att en
brottsfenomenologisk områdesbeskrivning, anmälningplikter eller
verksamhetsbestämningar tillskapatshar olika definitionerraden

typologi.eller alternativa beskrivningar brottsartens Ingetav
samförstånd kan emellertid sägas ha uppnåttsännu dessaom
definitioner eller typologier. Som beteckningsamlande för hären
avsedd verksamhet med hänsyn härtill föredraattsynes ut-vara
trycket datormissbruk. Med detta begrepp brukar sedan år 1983, i
överenstämmelse med inom OECD givendåexpertgruppen av en
definition, förstås varje olagligt, oetiskt olovligteller beteende som

automatisk databehandlingrör eller transmission computerdataav
abuse. Vi intehar anledning för vidkommandevårt tillskapaatt
någon definition, då vi inte använder detta begrepp i lagtext.

2.3 Datortekniska begrepp
Begreppet dator

Databehandling sker hjälpmed datorer. Kring definitionenav av
begreppet dator och datornätverk och datorsystemtermer harsom

hittillsdet liksom i fråga begreppet datorbrott visat sig omöjligtom
enighet.uppnå SIS förstår med datoratt för databehand-apparaten

ling mänskligt ingripande körningunderutan kan utförasom om-
fattande beräkningar med antal aritmetiska operationer ellerstort
logikoperationer. definitionEn sådan emellertid alltförär allmänt

Följande definitionsexempel kan Datorbrottnämnas. varje brottsligär gärning i
vilken dator medlet voneller måletär för gärningen 1972.Mühlen, Anyen zur -illegal where special knowledgeact of technologycomputer essential for itsa
perpetration, investigation Parker, 1973.prosecution Beteende äror som-potentiellt skadligt och relaterat till datorstödda anordningar för lagring,
bearbetning eller Holländsköverföring data 1981.central polisstyrelse, Anyav -fraudulent behaviour connected with computerization by which intends tosomeonegain dishonest Auditadvantage 1981.Commission, Datorbrott täcker alla-tillfällen där elektronisk databehandling medlet för brottetutgör begaendeoch eller
dess mål och grunden förutgör misstanken tyskbrott har begåttsatt ett polisiär
arbetsgrupp. Toute atteinte intentionelle patrimoineportée contre et perpétrée-relation fonctionnement Jaeger,de Pordinateur 1985. The manipula-en avec -tion of by whatevercomputer, method, in order dishonestly obtaina to money, pro-otherperty advantage of Lawvalue, loss 1988.Commission,toor some or cause -Kriminella handlingar i vilka informationsteknologin spelar betydande rollen somholländskmal, medel eller symbol 1988. Anyrapport, criminal activity involving-the copying of, of, removal of, interference with, manipulationto ofuse access orcomputer functions,systems, datacomputer Förcomputer intrång ior program.denna föreskriverensamrätt lagen bl.a. böter eller Fängelse Royali högst tva år.
Canadian Mounted Police, Operational 1992.Policy
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i lagstiftning.operativt begreppförhållen kunna utgöra ettatt
blidefinitioner brukardjupgående snabbtProblemet är att mera

utvecklingen. undantagtekniska Medföråldrade på grund denav
USA därför vanligen avstålagstiftarnaförhuvudsakligen brukar

Vi delar dettai dator.från bestämma begreppetlagtextatt senare
beskrivning.tekniski följande enklareoch det endastsynsätt enger

mini-iindelas persondatorer,fråga datorerstorlek brukarI om
Utifrån frågan behovetstordatorer och superdatorer.datorer, avom

väsentliga kunnarättsligt i hänseendenstraff skydd torde det antas
försörjasöktju datoranläggning desto harärstörreatt mer manen

säkerhet.dess

teoretiska grundvalarnaDe

anledningfunktion finnaskandatorn och dess berörsInnan att
förteoretiska grundvalarna IT.något beröra de

talsystemetill början intresse binäraHärvidlag detär en av
siffrorna och 0.varje med endast lkan tal uttryckasdettaI system

enligtbinära enkelt och det sker detiräkna det ärAtt systemet
vanliga decimalsystemets allmänna regler.

haft för utvecklingenpraktiska betydelse detta talsystemDen som
elektronis-flesta elektriska ochinses, betänker deIT attmanav om

nämligen tillstabila tillstånd, ellerendast tvåka komponenter har
elektrisk spänning,inte.från, strömförande eller Närvaron enav en

därförmagnetisering, i kanelektrisk impuls, hål kortett ett etc.en
tillämpningdatortekniskvarje teknisk ocksåi och sålunda represen-

fenomen fårsiffran avsaknadenbinära medan dettaden ltera av
vilja,skulle betyder0 så Dettaeller, tvärtom.representera om man

Varje siffra,innehålla några eller nollor.inte skulledatorn ettoratt
bildskärmvi på datorsbokstav eller tecken ärt.ex.annat som ser en

olika konstellationer tvåi konträrarepresenteradstället av av
konstellationer ibland bitmönster.fysiska tillstånd, vilka kallasav oss

emellertidtala och nollorBruket gör resonemangetatt ettor merom
lättförståeligt.

151 följandefederala lagstiftning dator-missbruk 1984den arantogssom gesom
magnetic, optical, elec-omständliga definition dator electronic,begreppetpå an

performing logical, arithmetictrochernical, other speeddata devicehigh processingor
facilityfacility communicationsfunctions, and includes datastorage storage oror any

doessuch device, but suchdirectly related Operating in conjunction with termto or
calculator,portable handheldinclude automatic typewriternot typesetter, oraan or

other similar device.
16Ett innehåller de har sinvilka siffror talet ochtals storlek beror i princip på. var

förstaoch de tal bildas blir iposition i I det binära talsyste basen 2t et. et är ;om
i fjärde positionensitionen i andra positionen i tredje positionen 2 4,2 1, 2 2,p

vissamotsvarande uttryckasVarje tal kan2 8 på sättetc. summan avsom
de vilkaEtt tal binär form talen i positioner, idigniteter i2. utgörsav av summan av

markerashuvud förekommer. Om tal förekommer i position,talnågot över ett en
meddetta med siffran inte siffran 0.om
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Byggstenarna i denna binära representation information brukarav
kallas bits Binary digiTS. bitEn minsta informationsenhetdenär

datorn kan framställa eller bearbeta. bit innehållerEn antingensom
Åttaeller bitsnolla. bildar tillsammansetta byte. I byteen en en en

uppgår möjligaantalet sammanställningar tilloch nollorettorav
eller 256 stycken. Varje sådan kombination kan representera ett
tecken och dessa så många vidareår täcker in alfabe-att utanman

och små bokstäver, siffrornatets stora 0-9 och rad andraen
symboler. För 0rd eller tal skall kunnaatt ett iett representeras

byte.minnet åtgår det uppenbarligen flertal ordning,Denett
enligt vilken olika bitmönster visst teckenförråd,motsvarar ett

kod.kallas Dessa koder har standardiserats. förDenen person-
datorer bekanta koden ASCII Americanär Standardmest Code of
Information Interchange, bygger sjubitssystem,på vilketettsom
följaktligen 128 teckenmöjligheter.rymmer

En dator i sin verksamhet inteär begränsad till utföra arit-att
metiska operationer. Det allt bredare användningsområdet för
datorerna har sin förklaring i möjligheterdess genomföra ocksåatt
logiska operationer och därmed logiskalösa problem. viktigEn
teoretisk grund därvid landvinningarär de inom symboliskaden
logiken Boolesutgörs logiska algebra. I denna algebrasom av

liksomanvänds i vanligaden skolalgebran bokstavssymboler vilka
kan vilkenha betydelse helst. Skillnaden emellertidårsom att en
variabel i skolalgebran kan vilket värde helst medananta som en
variabel i den logiska algebran kan ha endast ettdera två värden;av
den falsk.är eller Dessa värden kan naturligensann representeras av

binärade värdena l eller logiskaDen algebran abstrakt ochger en
redovisninguttömmande olikade möjliga relationerna mellanav en

beroende variabel och fleratvå eller oberoende variabler.en,
I datorsammanhang får logiskaden algebran sin betydelse,stora

eftersom visardet sig möjligt gestalta logiskadessa typrelationeratt
olika kombinationer transistorer, dioder och andra elekt-genom av

roniska komponenter, s.k. grindar. Vi saknar anledning närmareatt
ingå vilkapå dessa komponenter och hur efterär de f örfhand inats

miniatyriserats.och innehållerEn dator i huvudsak endast två typer
kretsar, minnen där varje element bitlagrar och kombinato-av en

rik. principI intehänder i avancerade datorer under dess arbeteens
något digitaliseradeän dataannat att kombinatoriskamatas genom

tillkretsar frånoch minnesceller.

17Det talstörsta i byte 11111111.8 bitar 256är Flertalet datorersom ryms en om
använder därför bitgrupperstörre för bilda tal i det binäraatt En vanligsystemet.
längd sådan bitgrupppå bitar32 täcker allaär tal 294en t.o.m. 4 967 295.som uppObservera ordet kod IT-sammanhangatt i har åtminstone olika betydelser. Entre
kod kan betyda regler för hur data skall i IT-miljö. Vidarerepresenteras kan inom
området för datasäkerhet med kod detsamma kryptering, dvs. regler förmenas somhur data skall omvandlas för de skall bli svårtolkadeatt för obehörigaså möjligt.somVid datorprogrammering slutligen betecknar kod ibland instruktioneri datorpro-ett

programkoden eller källkoden.gram,
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sammanfattningsvisdatortekniken alltså sägaskanmodernaDen
elektroniskalgebra ochbinär talteori, Booleansksyntes avvara en
omsättningteoriernasvid grundläggandekretsteknik, delåt attvara

elektroniska lösningarna kanförhärskandeteknisk realitettill de nu
optiska.medkomma ersättasatt

praktiskainformationsbehandlingensautomatiskaDen
förutsättningar

till binärttillgångormationsbehandlingautomatisk inf krävsFör
behandlingen,tilltänktaföremålen för dennoterade data, utgörsom

f inf ormationsbe-instruktionermjukvara, örsom gerprogramvara
förolikahårdvara med bl.a. minnenhandlingen maskinvarasamt -

databearbetningenutför självalagring och data somav program -
informa-instruktioner medoch andrai enlighet med programmets

lagring,förknippade såsomtionsbehandlingen arbetsmoment
förutsättningar förYtterligareinformation.visningochtransport av

finnsormationsbehandlingen det enheterautomatiska infden är att
formi bearbetbar och utmatningdatasköter inmatning avavsom
olika kompo-platser, där tvåbearbetningens resultat. De typer av

liksom anord-deinformationssystem varandra,i möterettnenter
i fungerande kontaktlikvälmöjliggör de kan ståningar att ensom

kallas gränssnitt.brukar
förtonvikten pá redogörelseföljande läggaskommerdetI att en

information.minnesmedia bärare IT-lagradolikade ärsom av

Program

flera instruk-datorprogram beståendeellerdatorEn ettstyrs avav
utför. kanoch Begreppet sägasdatorn tolkartioner programvarasom

till-programinstruktionernaomfatta självasåväl programmet som
huvudkategorierfinnsdokumentation. tvåDethörande av program,

t.ex. UNIX,främst kanske operativsystemetsystemprogram,
funktioner,övervakar datornsDOS, OS2 VMS,XENlX, eller som

ordbehandling,förtillämpningsprogramoch såsom program
kommunikation.kalkylering, databashantering och

objektkod.källkod ellerförekommakanDatorprogram som
skriven,föreligger iinnebäraKällkod kan sägas programmetatt

maskinläsbaraform.visuellt Objektkoden den endastläsbar utgör
iversionen skall kunna lagrasFörprogrammet. att ett programav

till objektkod.digitaliseras Ettprimärminne måstedators deten
skrivamaskinspråk.objektkodat iuttryckt Attsägsprogram vara

Anledning de brukar angripasandrafinns inte här programtyper änatt nämna som
vanligen lagrade i EPROM-datavirus. Hit hör de självinmatande ettprogramav System.Basic datorn,BIOSi BIOS-systemet Input Outputminne ingår testarsom s.k. bootstrap och sköter efterläsa operativsystemetden in startenstartar attgenom

.COMsådana startñler, s.k.och uttrañk. Föremål för viruaangrepp ocksådatan in- är
KEXE-filer,och ingår i de olika tillämpningsprogrammen.som
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instruktionerna i denna grundform, i princip innebär in-attsom en
struktion skrivasmåste för varje liten åtgärd, datorn skallsom
företa under den med avsedda databehandlingen,programmet är
vanskligt och arbetskrävande. minska svårigheternaFör haratt man
därför utarbetat olika programspråk, Basic, Cobol och Fortran,t.ex

instruktiondär innebär datorn utföraskall så visstatt sägaen att ett
paket åtgärder. Programmen skrivs på dessa språk ochav ett av

utförsedan särskilt kompilatorn, arbetetett med över-attprogram,
översättningenfrånsätta detta källspråk till maskinspråkets bitar.

kan också ske interpretering, innebär varje instruk-attgenom som
tion itolkas samband med exekveras. Beroendeatt påprogrammet
hur i frånlångt eller språken liggernära det vanliga skriftspråket
talar högnivåspråk lågniváspråk.ochman om

Datafiler m.m.

De data ilagras dators minnen ingenhar förgång allasom en en
bestämd plats. Under bearbetning och mellanlagring delresultatav
kan idata föroch sig förvaras i vilket tillgängligt minnesutrymme

helst. Uppenbart emellertidär det inte kaosärsom att utan en
minutiös ordning måste härska i dator. Olika mängdersom en av
Sammanhörande dataelement, dvs. datas odelbara enheter, hänförs
till datafiler. Genom förandet accesstabeller håller datorn redaav
på adresserna till de olika elementen i datastrukturen genom
användning s.k. pekare. olikaFör de minnen,slags vari data kanav
förvaras, vianvänder vid sidan informationsbärareuttrycketav
orden databärare eller datamedier. finnsDet emellertid också behov

uttryck intäcker såväl de medier,ett vari förvarasdata iav som
lagrad form, kommunikationsleder och för kommunika-som annan
tionsändamål nödvändig utrustning, i vilka befinnerdata sig under
överföring. Som sammanfattande beteckning på fysiskadessa
föremål använder vi uttrycket datautrymmen.

Inmatningsenheter

Syftet varjemed inmatningsenhet denär skall konvertera in-att
formationen till maskinspråk tilloch överföradator de elektriskaen
impulser binäraden koden för varje särskiltrepresenterarsom tec-

iken den informationen,aktuella brukar kallasen process som
digitalisering. I många fall dock den inmatadeär informationen
redan digitaliserad data överförsnär hjälpmedt.ex. modem frånav
dator till dator.

Inmatning kan ske manuellt eller maskinellt. Den länken vidsvaga
databehandling inmatningär manuell information, där in-detav

mDen engelska motsvarigheten digitizing. Digitalisationär engelskaär på enmedicinsk term.
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påmatade grund mänskligaden faktorn inte alltid blir detav som
inmatas.skulle Inmatning via hand och tangentbord alltjämtöga, är

långsam, dyrbar och för överföringosäker information.vägen av
Maskinell inmatning digitaliseradredan form kan ske med högav en

tillförlitlighetgrad likaoch förmårsnabbt datorn in-av mottasom
kommande data.

Inmatningsenheter kan olika viktigastemånga slag. in-Denvara av
matningsenheten för kommandon och tecken tangentbordet. Tan-är

finnsgentbord i olika former och funktionstangenter,med antalett
vilkas uppgifter bestämts tillverkaren. Funktionen specifikhosav en

oftast fritt utbytbar,är något åstadkommaskantangent som om man
i förhandsinställningen det defaultvärdets.k. i centralenhetens

anpassning.operativsystem gjort motsvarandeen
inmatningManuell kan också ske via pekdon, s.k.ett en mus.

vanligenDenna tillanslutenär datorn kabelgenom en men numera
finns också pekdon på infrarödtrådlös strålningväg kansom genom
påverka inmatningen. liknande funktionEn har pekdalorer, där en
f ingertryckning vissapå avgränsade tillför information.datornytor
Genom användning ljuspennor inläsningkan informationskeav av
i form informationstreckkoder. Sådan emellertid intekanav anses

digitaliserad. Pâ tid pågår utveckling penndatorer,vara senare en av
möjliggöraskall vanligaanvändaren skrivermed bokstäverattsom

in information digitaliserassedan ioch lagras hjälpdatorn medsom
särskild Tillförlitligheten hos denna konverte-av en programvara.

ringsform f ifrågasättas.kan I någon mån kan betänklig-.n. samma
heter sig vidgällande användninggöra optiska bild- och tecken-av

latbedscannerläsare. Genom användning s.k. f ellerav en en
handscanner det möjligt till dator överföraär grafiska bilderatt en

maskinskriventryckt eller Textbilden, vilken också kantext.av
bestå inkommet telefaxmeddelande, kan sedan hjälpmedettav av
OCROptical Character Recognitiom-programvara förvandlas till

ordbehandlingsprogram.kan bearbetas med vanligttext ettsom
linjeI fortsattamed den utvecklingen ligger röststyrda förenheter

inmatning information.av
Maskinell inmatning vittförgrenatochär ämnesområde.ett stort

tämligen föråldradeNumera för inmatningenheter data läsareärav

Det alltså teoretisktär möjligt brottsplatsundersökare vill delatt taen som av endators informationsinneháll trycka ned till oskyldig kanatt tangentgenom en synesradera all information i datornsut minne.
Här berörs scannertekniken med avseende textbehandling. Den möjlighet tillpå
behandling grafiska bilder denna teknik medger har kommit användas vidattav som
s.k. desktop forget-y. Denna brottsform innebär urkunder aktiebrev elleratt såsom

förfalskas förvandlar detatt ursprungliga dokumentet tillpass genom en scanner endigital bild lagras i dators minne och där bearbetas med hjälp ettsom en avgrafikprogram. Den ändrade urkunden sedan medtrycks laserskrivare eller någonen
professionell tryckmaskin.
23En Magneticspeciell variant MICR Recognition,Inkär Character användssomhuvudsakligen för konton och checkar.att Tecknen därpá starktärange nummer
stiliserade och tryckta med bläck innehåller magnetiska partiklar.som
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avläsning datahålremsor. Större betydelse harhålkort och av somav
viktigtmagnetskivor olika slag. Ettpå magnetband ochlagrats av

industriellavid styrning- regleringinslag och ärav processer
automatisk registreringför mätvärden och andraenheter av

analoga givareeller omvandlar sedan analogadata. Dessa sensorer
iinmatning bearbetning Somtill digitala för datorer.ochdata

kommunikationsledningartidigare betraktaskan ävenantytts som
för inmatning data.enheter av

Minnen

förstås i vilkenminne i enhet data kanMed datorsammanhang en
förvaras från vilkentillfälligt och dataeller placeras ochpermanent

återvinnas.kan
minnesceller.fråga minnen minneselementtalar ochI omom man

Varjeminneselement bit. minnesplats absolutharEtt en enrymmer
minnesplatserna fránunik vanligen 0 ochoch adress; numreras

Åtta bildar tillsammans minnescell, Minnes-bits byte.uppåt. enen
22°Zmvanligen i KiloBytekapacitet byte, MegaByte bytemäts

23°GigaByte frånbyte. Om tumregel utgåreller att enman som
maskinskriven sida innehåller 26 vardera 80 tecken,rader med

sida 2 080 byte.motsvarar en
uppgifter olika minnesmediasi följandedet det lämnasNär om

utvecklingenlagringskapacitet går snabbtbör observeras attm.m.
början tillframåt. Sá ansågs i på 1980-talet persondatort.ex. en en

hårddisk på 20 sedan dess har storlekenansluten MB storvara men
föri fördubblats varje Tidernadenna klass halvtannat år. åtkomst

stadigt förkortats.och data har ocksåtransport av
minnena i olikamöjligt efter skilda indelaDet grunderär att ty-

Viktig skillnaden mellan även kallat arbets-primärminneärper.
massminneminne internminne äveneller och sekundärminne kallat

minnestyperexternminne. Beträffande ocksåeller dessa kan man
skillnad minnen.tala mellan och Etttemporära permanentaom en

mellanting minnestypermellan dessa buffertminnet, behållerär som
utmatas.till vidarebearbetaslagrade data dess de skall eller En

indelning i direktátkomstdirektminnen, medgerärannan som av
i meningen åtkomsttiden minnes-data den oberoende dessäratt av

240rdet analog används för uttrycka principen fysiskt kvantitativa värdenatt att
fortlöpande bild andra sådana värden, förloppet timmeså återgest.exger en av av en

minutvisaren En data de digitala, däratt gar ärett typgenom varv. annan av
digitalastorheterna utrycks enbart jfr den stegvisa tidsátergivningen hos dei siffror,

data brukar ocksåklockorna. Sådana stegvis varierbar storhetrepresenterassom av en
kallas diskreta. Som framgår redan kan digitala datorer hanteranamnetav
information endast i digital form.

25Buffertminnen kan tänkas upphov till rättsliga problem, det viktt.ex ärge om av
klarlägga data har ankommit till sin adressat telefaxapparatatt när såsomnär påen

grund pappersbrist inte kan skriva meddelandet lagrar det i sitt buf-utanutav
fertminne.
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plats, och sekventiella åtkomsttidenminnen, beroendegörsom av
hur många minnesplatser innanmåste når densom passeras man
plats där eftersökta finnsdata lagrade. indelningsgrundEn siktetar
på den fysiska lagringsformen. efter datamedietsAllt skiljerart

minnen, minnenmellan elektromagnetiska optiska ochman
magneto-optiska minnen finnstankar också på utvecklaattmen
holografiska minnen. Ytterligare minnesmedia indelaskan i fasta,

vanligen hårddiskar, och löstagbara såsom disketter.t.ex. För att en
datoranvändare på bästa skall kunna utnyttjasätt dators sekun-en
därminne finns komprimeringsprogranz vilka till syftehar att utan-

innehålletändra i lagrade data minska, oftaatt halvera, det-
minnesutrymme dessa eljestdata iskulle anspråkta t.ex. attgenom

rad binäraersätta enbart uppgiftmed längdenettoren av en om av
denna notering.

Primärminnet minne,detär där programinstruktioner och data
lagras så centralenheten kan instruktionertolka dessa utföraatt och
bearbetning data. Det bör observeras minnedetta flyktigt;ärattav
i själva verket krävs innehålldess Strömtillförsel förnyasatt genom
hundratusentals varjegånger sekund. Bryts strömtillförseln till

försvinnerdatorn, omedelbart allt ilagratär denna typsom av
minne. För denna minne oftaanvänds RAM-minneuttryckettyp av
Random Memory, vilket innebärAccess centralenheten haratt
omedelbar tillgång till varje minnesplats. Den primärminnet,del av
där data är lagrade, brukar kallas ROM-minne Readpermanent
Only Memory. framförDet används förallt och räkneverketsstyr-

ieller princip oföränderligaandra användarprogram, tillprogram
vilka datorn måste ha ständig tillgång. Vilka data permanentsom

finnasskall i minnedetta i förväghar bestämts datortillverkaren.av
Dessa intedata går förlorade datornnär vissastängs För attav.
ändringar skall möjliga finns också s.k. FROM-minnen Pro-var
gramable ROM och EPROM-minnen Erasable PROM, som an-

programmera.självvändaren kan
Sekundärminnet minne, diskettstationer,är hårddis-ett yttre t.ex.

kar, magnetbandstationer skivminnen,eller där idata allmänhet
lagras varaktigt. Sekundärminnena fyller olika uppgifter. De håller
i beredskap data för föroch mellanlagringtemporär underaccess

26Dennaminnesform utnyttjar vissa magnetiska materials egenskap hålla kvaratt
magnetismen s.k. Olika material har därvid överdragits medgenom ettremanens.
magnetiserbart skikt. Grundmaterialet kan såväl böjligt hårt. Den egentligavara somlagringen följer riktningen hos magnetiseringstillståndet i den enskilda biten. Vidav
avläsning eller inskrivning data förs minnesmediets skikt förbi magnethuvud förettav

den från centralenhetenatt utgående digitala informationen skall säkras.
27Den äldsta och klassiska formen för lagring data den s.k. maskinellaav varlagringen med hålkort, i vilka informationen stansades in och därefter kunde avläsas

fotoelektriskpå med kortläsareväg omvandlade kortets innehåll till elektriskasomimpulser. Dessahar knappast betydelse, eftersom hålkortsstansarnanågon ochnumera
hålkortsläsarna har låg bearbetningshastighet och minneskapacitet.enDet finns Electricocksås.k. EEPROM Erasable ROMProgramable och EAPROM
Electric Alterable ROM.Programable
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framförallt möjlighet tillbearbetningens förlopp be-demen ger
tillständig arkivering i datafiler säkerställande data.och därmed av

primär-oftast minneskapacitetminnesmedierSådana har större än
erbjuderminnet långsammare dataâtkomst.men

särskiltdecennier magnetbanden hos desedanFör storaett par var
vanligaminnesmedierna. Liksomviktigaste hosdatorerna de

anbringat plastfolie.magnetiserbara skiktet påtonband detär en
princip skiljasBeträffande magnetbandsminnen i mellan spol-kan

finns i olikaispolfoch kassettband. Magnetbandband normera-orm
bredder. niolängdriktning vanligenlöperde I bandets men

vilka informationen.ibland sju bandspår, Då dataparallella upptar
fram till-på sekventiellt lagrade, måste bandet spolas ellerbandet är

därför intetill lagringsstället.baka det aktuella Magnetband används
praktiskt förprogramminnen endastlängre utan tagetsom numera

informationssystem förarkivera isäkra eller data och attatt stora
magnetband kan 1,5datamängder. Ett tatransportera stora upp ca

omkring skriv-miljard ca vilket 700 000tecken GB,1,5 motsvarar
stopp-förfarande vissamaskinssidor. vid band-Då ochett start

utsträckning efteravsnitt förblir outnyttjade, ilagras data allt större
Ef terf därvidi streaming mode. rågade data kanvarandra s.k.

betydligt teknik innebär samtidigtåtkommas lättare. Denna en
kassettformen förfrån spolformen tillövergång databärare.

teknik inte förväxlaförMed denna stordatorer utvecklade är att
förbefintligamarknaden magnetbandkassetternade sedan länge på

från underhällnings-sigsmådatorer. använder deHär man av
elektroniken videoområdeteller välkända kassettbanden. I synnerhet

dataminnen vanliga musikkassetter,för persondatorer används som
lätthanterligt datamediumbilligt med begränsadochett men
Ävenminneskapacitet. för mikrodatorer magnetband under dehar

formen till-sista i lätthanterligaåren den magnetbandkassetterav
framför vidvunnit sig använd-allt betydelse. Det gäller alltstörre

streamers.ningen för säkrings.k.backupapparater, De avav
lagringskapacitet vanligenidata använda banden kassetter har aven

MB. hårddisk få60 därmed på någraInnehållet på hel kanen
minuter överföras till minnesmedium.detta

aluminiumMagnetskivan med pårund, databärareär ettstyven av
skikt.sidor anbringat magnetiserbart Påbåda dessa dataytor upptas

skivorRegelmässigt upptilli koncentriska 20spår. stapladeär

zgVanligast bredd medtumsbanden de 12,70,5är motsvarar en av mm en--bandlängd eller Spolarnas diameter 27, eller730, 365 91 21 16ärmeter.av resp. cm.soEn bandapparat, fortlöpande data magnetband-är tar påstreamar en som upp en
kasett i streaming mode. Streamern lämpar sig framför allt för arkivering dataav

enskildaoch mängder data dá.den inte medger snabb tillgång tilltransport storaav
data.
31De Digital Tapesmarknaden förekommande DAT-banden Audio harpånumera

minneskapacitet GB.2,4en om
stordatoranläggningar har de enskilda plattorna vanligen diameter 14 tumen om

och tjocklek mellan till1,5 4en mm.
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varandra påöver lodrätt kring vilkenaxel, skivorna medroteraren
konstant hastighet till 60 sekund. Denna stapelen av upp varv per

kallas skivpacke. Skrivandet och läsandet data sker via skriv-av
eller läshuvuden flyttar sig till det aktuella spåret. Dåsom access-
tiderna, visserligen innefattar såväl lokalisering avläsningsom som
och eftersöktade likväl idata,transport medeltal sig endaströrav

millisekunder, dessa medier framförär allt lämpade förom upp-
tagning data måste kunna åtkommas så snabbt möjligt.av som som
Magnetskivor används s.k. växelskiveminnen fastaeller skiv-som
minnen beroende på skivorna skivstapelneller kan bytasom ut

inte.eller Medan växelskiveminnena med minneskapaciteten av-
till 300 MB skivstapel alltid kan bytas de andraärupp per -

skivminnena fast installerade i datorn. De hos persondatorer allt
magnetskiveminnen34vanligare hårddiskarna underartär en av

diametermed på 5,25 eller 3,5 minneskapacitetDeras gåren tum.
MB.f.n. från 10 till 500 Magnetskivor förhållandehar i in

magnetband den fördelen de medger direkt åtkomstatt en av
lagrade data. De betecknas därför direktminnen.som

Disketten i dag standardär datamedium för persondatorerna,som
eftersom varje dator är utrustad med åtminstone diskettstation.en
Disketten böjlig,är plastskiva, överdragits medtunnen ettsom

skikt.magnetiserbart Data diskettenlagras på längs koncentriska
spår, i sin indelade i sektorer.är informationNärtur skallsom
skrivas eller läsas, går diskettstationens skriv- och läshuvud till det
aktuella stället. Medan den 1970-taletunder utvecklade diskettypen

diameterhadeännu 8 har dagens disketter vanligentum,en om en
tum.diameter 5,25 eller 3,5 Den tekniska utvecklingen gårom

mindreallt diskettformat stigandeoch minneskapacitet.mot De hos
persondatorn hittills vanliga 5,25 disketterna alltmertums ersätts
med mindrede ömtåliga 3,5 disketterna. diskettEn tilltums kan
skillnad från hårddisken i datorlåda alltid diskettsta-en tas ut ur
tionen och den kan förvarasalltså avskilt från själva datorn.

33Dehar minneskapacitet åtskilliga GB.en om34De mindreär magnetskivornaän och har vakuumtätt förslutet löpverk.ett Av-
ståndet mellan läs- och skrivhuvudena och skivytan mycket ringa,är varigenom manskrivtåthetuppnår stor och kort accesstid.en en

Under tid förekommer hårddiskar med GB.1,3 Numera finns också s.ksenare camedminneskort kapacitet MBtill 100 ansluts till datorn viaen om upp ca som envanlig kortplats och till vilka data kan överföras fran hårddisken.
söDisketternakan lagra data antingen eller badapå sidorna och med olika täthetenaenkel, dubbel single,eller högre double density.eller high-37Medan5,25-tumsdisketten hade minneskapacitet KB360 eller MB1,2 kanen om3,5-tumsdiakettenpa beroende dessformateringpå lagras 720 KB, eller1,44 MB.2,0
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fått.38.lagringsmediabetydelse har optiska MedEn allt större
lagringsteknikenoptiska datoranvändarnatillkomsten den harav

till inf ormationsmäng-fått billig tillgång mycketsnabb och storaen
förförutsätter inmatningsenhetTeknikender alla slag. att enav

datamedia till CD-spelare.kopplasdessa datorn, en
frånlagringsmedia till skillnad de elektromagne-Optiska baseras

vanliga CD-skivan därvidtiska minnena laserteknik. harpå Den
till binär formkommit användas på datorområdetäven attatt genom

ininformation laserstråle bränns på den plast-omvandlad med en
fördjupningar, vilkaaluminiumskivan. Därvid uppståröverdragna

Avkänningenförändrar skivans ref lexionsegenskaper. de sålundaav
inbränningeni förhållande tillhjälplagrade data sker med av en --

uppfångasreflekterade ljusstrålenenergifattigare laserstråle. Den
signaler.till elektroniskadärvid fotodiod och omvandlasav en

optiska lagringsmedia på marknadenfinns iDet huvudsak slagstre
Disc Memory,Compact Read Only WORM-CD-ROM-skivor

WriteWrite Many WMRA-skivor Manyskivor Once Read och
WORM-skivanAlways.GemensamtförCD-ROM-skivanochRead

inte utplånas, ändras eller komplette-på dem lagrade data kanär att
ras.

för bild ljud,CD-ROM-skivan ochkan användas lagraatt text,
tillverkaren.samtidigt. innehåll redan bestämtDess äräven av

ligger vanligenMinneskapaciteten pâ 650 MB,hos dessa databärare
vilket skrivmaskinssidor pågår på250 000 arbetemotsvarar menca

användningkapaciteten till GB medutöka 1,7 sortsatt av en nyca
eftersöktafinnalaserteknik. mindre sekund dengår påDet än atten

informationen.
WORM-skivorna in-Till skillnad från CD-ROM-skivorna har ett

WORM-skivorna harnehåll bestäms användaren. ensom av
skivsida. därförminneskapacitet till 3 GB Den ärperom upp

för dokumentlagring säkerhetskopiering kräverlämpad och som
kontinuerlig uppdatering.lagringsutrymme, säkerhet ochstort

magneto-optisk skivaWMRA-skivan därraderbaraDen är en
polariseringsriktningmagnetfältens förmåga laserljusetsändraatt

funktion hårddiskutnyttjas. skivor harDessa samma som en men
kapacitet.har mångdubbelt större

38Till mikro-informationslagring kan i viss utsträckning ocksåde optiska minnena för
vanligenDå fotografisk upptagning innefattarfilmen räknas. denna form ettav

medtillåter dokumenten bearbetasanalogt minnesförfarande, inte attsom senare
bild-dock till skillnad från databärarna benämnasdigital teknik, brukar mikroñlm

COM-för-bör emellertid också uppmärksammas det s.k.bärare. I detta sammanhang
Computer Microfilm. Detta innebär digitala data i starktfarandet Output atton

mikrofilm för kunna bearbetas.förminskad läsbar form attupptas på senaremen
data betraktaArbetssättet vid uppfángningen och bearbetningen är att somav

avviker från dedatabehandling. Det endast själva upptagningen mikroñlmär på som
vanliga minnesformerna. COM-förfarandet betraktas därför i allt väsentligt som en
särskild form för lagring digitaliserad information.av
39En optiska tekniken har bl.a. lämnats i betänkandetredovisning dennärmare av
SOU 198774 elektronisk övervakning ff.Optisk s.67-
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Centralenheten

Centralenheten i dator olikabestår komponenter ären av som
anslutna till moderkort. Den samlande beteckningen förett dessa
tekniska beståndsdelar hosär persondatorer vanligenprocessor,

mikroprøcessorm.kallad Till centralenheten hör dess arbetsminne.
tillAnslutet moderkortet bussystemet, förär dvs. de systemstyr-

ningen nödvändiga interna förvägarna data mellantransport av
centralenheten och de enheterna.yttre

Centralenheten innehåller datorns och räkneverk. Styrverketstyr
bestämmer den ordning, i vilken instruktionerna skall verkställas,
avkodar instruktionerna och bestämmer vilka digitala signaler som
skall Räkneverket utför frånde inkommandestyrverket in-ges.
struktionerna. Då datorerna kan ha olika uppbyggnad, förkan ett
visst datorsystem utvecklade inte köras på andra Isystem.program
persondatorerna används standardprocessorer, prestationsför-vars
måga beror klockfrekvenspå antalet utförda instruktioner per
minut, arkitekturen bitbredden, dvs. tillantalet buds stående
parallella vägar instruktionsförrådetoch mängden tillgängliga
maskininstruktioner.

Utmatningsenheter

Den kanske vanligaste utmatningsenheten bildskärmär elleren
för visuelltmonitor läsbar återgivning Bildskärmardata. finns iav

olika storlekar olika framställningssättmed monokromsamt eller
färg och olika upplösning. förAvgörande monitor kanom en an-

tillslutas dator vilket grafikkortär in i datorn. Somen sattssom
utmatningsenheter finns vidare alla skrivare, viasorters ettsom
gränssnitt förbundnaär Styrningenmed datorn. olika skri-deav

sker för varjemed avpassad drivrutiner.s.k.typvarna programvara,
Vissa skrivare försedda buffertminnen,medär vilka alltså kan

självständiga minnesmediautgöra för fördata. I stället i kantext
resultatet databearbetning redovisasbehöva i form rit-av en av
ningar hjälpmed särskilda kurvskrivare, s.k. plotters. Utmatningav

lagrad information kan ske också röstsimulering.av numera genom
En motsvarighet till tidigareden inmatningennämnda fdata rånav

40Enplatta främsthalvledarmaterial kisel germanium eller galliumarse-ävenav mennid, bär eller flera kretsar, vilka tillverkats mikroskopisktsom atten smågenomkomponenter fotografiskpå väg in i materialet. Enhetenetsats sedanmonteras
med anordning, medger elektriska kopplingar, till integreradsamman krets.en som enDet dennaär oerhört långt drivna miniatyriseringstekniknumera utgörsom enförklaring till databehandlingenatt kunnat allt snabbaregöras och billigare och avseallt datamängder.större Mikroprocessorn består vanligen följande funktionsen-avheter kontrollenhet och avkodarstyr programinstruktioner,en som processen enaritmetisk logisk enhet utför de aritmetiska, logiska och andra operationersom somnödvändigaär för verkställaatt instruktionerna, datorregister och andra ackumula-
lagrar datatorer under tiden instruktionerna utförs, buffertminne för lagrasom ett att

adresser till påföljande instruktion buffertminnensamt för lagra in- ochatt utdata
flödar till och frånsom processorn.
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naturligtvis bearbetningen indataindustriella kanär att avprocesser
i används förresultera utdata t.exatt styra genomen processsom

ventiler. särskild formställdon, och Enöppnar stänger avsom
till informa-utmatning naturligtvis data andratransmissionär av

tionssystem.

periferienheterAndra

datakommunikationsutrustning iTill centralenheten kan kopplas
för kommuni-form akustikkopplare eller nätverkskortmodem,av

tillföraskation flesta persondatorerna kanmed andra datorer. De
tillsatsutrustning användbarhet.ökar datorns Föräven annan som

finns standardiserade kortplatser. modulartadedetta ändamål Detta
fast tilläggs-tillåter expansionskort med monteradebyggsätt s.k.att

funk-funktioner installeras datorn byggs dessoch att ut utan att
itionsduglighet Periferienheter såsomallmänhetstörs. är externa

till instickskortet endast kabel ellerbeståndsdelar ansluta genom en
gränssnitt. Själva periferienheternatill i befintligtdatorn redanett

inte i förbindelse med dator-användaskan däremot utan att envara
inTilläggsutrustning emellertidanläggning. kan också kopplas

internt.

kvasimateriella karaktärDatas

Distinktionen föremål,konkret sak, ochmellan vad är ettsom en
objekt tidigareabstrakt generelltvad ärär ett antytts ettsomsom

IT-miljö. rutiner traditionellai Genom manuella ochproblem att
operationerformer för lagring uppgifter till digitalabryts nedav

blivithar svårare bestämma.gränsen att
tillsin egentliga motsvarigheteravsaknad många gångerTrots av

IT-miljön ofta bild-fysiska föremål beteenden beskrivs medoch
miljön. emellertid vissafrån vanliga fysiskaspråk den IT upplöser

traditionellasjälvklarade samband grundar Närsynsätt. t.ex.av som
maskin finns olika likvälbeståndsdelarna kvarplockas sönder, deen

föremål minskarså dess substansoch någon skadar attettom
fysiskt Digitalaframstår påtagligt. datadetta normalt någotsom

minnescellerna befinner sig ide berördaatt ettrepresenteras genom
Magnetiska laddningartillstånd på databärareeller dess motsats. en

frånvaronvisserligen fysiskkan ha karaktär knappastsägas menen
avmagnetisering innebärladdning.sådan Att säga attatt enav en en

fysisk tagits framstår inte självklartsak heller påbort sättsamma
från pappersdokument.någon raderar bort bokstavnär ettsom en

Vidare träffande minskad substans.det knappast talaär att om en
diskettstjälaMan kan databärare med på, ellertext t.ex. etten en

fysiska bäraren dåpappersdokument, det dennärmastärmen man
associerar till inte information innehåller.databäraren Dataoch den

till frånskillnad på mycket väl hakan dessutom, text ett papper, en
överföringexistens fristående från viss viabärare, undert.ex.en
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telenätet. Objektet då det överförsutgörs och denna strömav som
signaler i form elektroner i elektrisk ledning ellerav av en av

jusvågorl i optisk kabel kan knappast sak.en ses som en
Eftersom elektricitet inte kan något konkret, uppkommerses som

motsvarande komplikationer vid olovlig kraftavledning. Det anses
inte besittningsrubbningutgöra avleda strömatten genom en
otillåten inkoppling på elnätet, varför ingreppet inte kan föranleda

för stöld eller egenmäktigt förfarande. Om gärningsmanansvar en
däremot innehavaresrubbar besittning till själva den elektriskaen
anläggningen, bryta den elektrisk kanströmmen,attex. genom ett
egenmäktigt förfarande föreligga. jämförasDetta kan falletmed det

någon underlåtaatt lägga sinpå telefonlurt.ex. att attgenom
hindrar abonnent sinkan bruka linje.att Svårighetenen annan att
dra generell mellangräns konkreta och abstrakta objekten är

IT-miljön.således inte unik för
Gemensamt för rutinerna vid databehandling el-försörjningoch

teknikenär bygger på användningen vissaatt naturfenomen. Attav
elektrisk kraft, olika former för digital lagring, bearbetning och
återvinning uppgifter eller systematisk användningav annan av
något naturfenomen inte enkelt kan in i gällande har bl.a.rättpassas
sin igrund delvisde uppfattas konkreta objekt,att delvissom som
abstrakta.

former,De i vilka naturfenomenen kommer till användning i olika
tekniska tillämpningar, skiljer sig från de traditionella fysiska
objekten på så desätt normalt skyddsvärdaäratt endast de harom

funktion i anläggning ieller magnetiskEnen en ett system.
laddning i IT-system, tagits det tekniskaett logiskaochsom ur
sammanhang där den fungera, betydelselösäravsetts och kan ses

något icke existerande.närmast En tillorsak detta desom är att
magnetiska laddningar föranvänds visstattsom representera ett

intetecken fysiskt unikaär och deras anknytning till vissatt en
betydelse.minnescell är De kan bärareutan den aktuellasom av

informationen ersättas andra laddningar på i minnet.platsav annan
viktigaDet rutinen fungerarär de laddningaratt i IT-att som

vissbär informationsystemen kan tillgängliga.göras Vad ärsom
viktigt detnär gäller datorlagrad information alltså inte varjeär
enskilt fysiskt tillstånd icke-tillståndeller eller dess lokalisering utan

Enligt förmögenhetsbrottsutredningens förslag borde straffstadgandet för olovlig
kraftavledning Ettutmönstras. sådant föreslogs bli behandlat inom förangrepp ramendet betecknades konkret egendom, dvs. fysiska föremål. Vidsom valet mellansom attbedöma det brottsliga förfarandet stöld eller inordna det underatt föreslagensom enbrottsbeteckning, egendomsbrott, tillsammans med andrany förutsätterangrepp sombrottsobjektetatt konkretär objekt,ett fann utredningen sådan gärning bordeatt enhänföras till egendomsbrott. Olovlig kraftavledning dock i motiven bestå i ettangavsolovligt brukande den elektriska inteanläggningen den direkt.elektriska kraftenav

Detta kan jämföras med representationen tecken iett pappersdokumentettav somi unikt,står fast ochett inte sällan konstaterbart samband med den skrivitsomtecknet, något t.ex mången gärningsman med dåliga i sin skrivmaskin fåtttypersom
erfara.
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bitstillstånd, detmellan dessa mönsterinbördes sambandetdet av
kommunikation denbildar, det gällertillsammans ochde närsom

överförs.signalernainformationsbärandeordning i vilken de
objektkategorin varken kanantyddadenFör somsessomnu

vi i fortsätt-immateriellmateriell uteslutande harelleruteslutande
gränsdragnin-Rättsligabeteckningen kvasimateriell.ningen använt

fall konstladeIT-miljön framstår iför någragjorts somgar som
kvasimateriellainte tagits tilltillräcklig dedärför hänsynatt

vidare detemellertid erkännasjektens är0b Det kansärart. attutan
i dennasvårt lagtext beakta särart.att

beskrivaobjekt för lagregelsvårighetsådanEn är ettatt ensom
signalordning.bitmönster eller en

i formindividualiseras endastföreteelserEftersom kandessa av
unikasignalordningar inte saker,unika bitmönster eller sommen

besittning påellerpåvidare bestämmelser byggerkan attannarssom
naturligtinte tillämpas påobjektet individualiseras sätt.kan ett

informationen intesin ilagstiftningsproblem grundharAndra att
endasti fysiskt originalexemplarförekommer något ettutan som

vilketsjälva förhållandefast detoriginalinnehåll dvs.adress,utan
flexibla påförutsättningen för detgrundläggande sättdenutgör

ochmöjligt i IT-miljön sekundsnabbt bearbetavilket det är att
kommunicera information.

lagtekniskt i skalloch sakYtterligare hurproblem ärett man
digitala informationeni vilkaförhålla sig till dende datautrymmen

Digitaltöverförs. lagradi vilkatransportleder denlagrad och deär
in-fråntill skillnad papperslagradÖverförd informationoch är,

tillinte detvisuellt anpassadformation, inte läsbar. Gällande rätt är
datalagradenödvändiga mellan datorprogrammensamspelet samt

beskrivs ofta elektro-överföring.under IToch data närmast som en
vissain igår mednisk användarenvärld utrymmen somav

användningfrågasjälva verket det endastkommandon. I är avom
tilluppgifter överförs läsbarrutinervissa tekniska så begärdaatt

detbildskärm, endastform, på användaren,t.ex. sermen somen
justmissuppfatta situationen så detmaterialet, kan lättläsbara att

i formen i någotfinns deneller hör lagrathan utrymme.ser

Kommunikationstekniska begrepp2.4

Nätverken och genombrottITs

bindas ihop viasitt började telenätfick genombrott datorernaIT när
anledningdärvid finns hällakommunikationsleder, detoch andra att

minnet satelliterna andel datakommu-i alltöver störreatt tar av
följdtillnikationen trådlös. blevoch dessutom den Datorngör av

verkningsfullt isoleratintedetta genombrott längre endast ett men
registerhanteringordbehandling, kalkyleringinstrument för eller

information,förtill i principlänken globalt systemutan ett
kommunikation och samarbete.annat
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teknisk utrustning iNär datorer och sammankoppladeär ettannan
informationssystem så föras från tilldata kan punktatt en en annan
i liknandeeller möjligheter till kommunikation före-närsystemet
ligger mellan två flera informationssystemeller brukar talaman om

skiljernätverk. därvidMan mellan lokala nätverk LANL0calett
Network, olika, ofta f öretagsinternadär de enheternaArea är sam-

mankopplade med kilometerlånga privata ledningarhögst samt
WANWidef järrnâtverk Network, där avstånden längreArea är

ledningarna oftast tillhöroch offentliga privatautomstående eller
teleföretag.

förtjänardetta utnyttjandetI sammanhang dock nämnasatt att av
tillnätverk kan förupphov säkerhetsproblem de anslutnage

datorerna enskilde för internden användaren kan verka högen
disponerardatasäkerhet inte faror förhan och dessöver nätetmen

spridning datavirus.t.ex. av

Digitaliserad kommunikation m.m.

Datoriseringen former kommunikationalla såsom styrningrör av av
järnvägstraf ik, brevsortering telefonoch datatrafik. Olikaoch
tjänster integreras i digitala överföring ljud,medsystemsamma av
bild, och data.text

överföring från tillFör data dator blir det alltav en en annan
vanligare överföringen viasker i förtelenät ställetatt att man

diskettsänder in imed data läses den mottagandet.ex. en som
utskriftdatorn eller återföra tillmåste maskin-mottagarenen som

språk. för överföring förNär konstruerat signale-analognätet är
ring, särskildkrävs datorprogram och utrustning, förs.k. modem,
översättningen digitalmellan och representationanalog tecken.av
Telekommunikation digitaliseras emellertid i allt högre grad och
överföring via användning satelliter, fåttharetern, t.ex. genom av

allt betydelse.störreen
I takt med näringsliv organisationeroch byggeratt upp mer

integrerade datanät kommunikationkan typer antasnya av upp-
blirkomma. möjligt via få information.Det tillgång tilltelenätetatt

Olika bokningar liksomslag bankaffärer idag i vissakan redanav
frånländer skötas vanlig knapptelefhemmet med eller särskilden on

teleutrustning.
Sverige vidarehar första i tagitde länderna världen iettsom av

drift landstäckande digitalt lángdistansnät och på år harett senare
tjänster videotex, personsökning, elektronisk datapak ochpost,som
mobiltelefoni tillkommit. Telefaxtjänsten datakommuni-och andra

43Ett theexempel globalt nätverk det handha SWIFTpå Society forett är som av
Wordwide Telecommunications.lnterbank Financial SWIFT samarbets-är en
organisation för banker med huvudkontor med uppgift förmedla internationellaatt
banktransaktioner. Alla medlemsbanker har terminaler förbundna medärsom en
dator hemlandeti och meddelande kan överföras sekundsnabbt från dator iett en
nätverket till en annan.
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kationstjänster haft explosionsartadhar utveckling. Vissanärmasten
storföretag förhar inrättat nationella interna-den ochnätnu egna
tionella datatrafiken.

Möjligheterna i information kompliceradetelenäten hantera påatt
specialiserade Till kopplings-och har ökat. transmissions-ochsätt

funktionerna för kommunikationstjänster har lagts rad andranu en
möjliga funktioner. tjänster tillhandahållas iDe kan telenätensom
blir skilja fdärmed svårare rån varandra. utveckling,Dennaatt som

internationell, inneburit svårigheter inhar tjäns-är deatt passa nya
i existerandedet regelverket striktaoch upprätthålla ochterna att

regelsystem.separata
Förändringar i kommunikationssystemet införandegenom av ny

teknik förr tillleder eller omvandling produktions- ochsenare en av
konsumtionsstrukturen.Telekommunikationernainternationaliseras
samtidigt iverksamheten många privatiseratsländer har ellersom

i drivas utanför myndighetsområdet.planeras huvudsak Vårtatt
därföruppdrag inte anpassning tillbara teknik.rör en ny

Dataöverföring

dataöverföringMed data fleramellan två ellertransportavses av
datastationer. datastation terminal förEn består data ochav en en
terminal för dataöverföring. datastationerInnan två kan utväxla
data, måste automatiska förfaranden åtskilliga överenskom-genom

träffas intemelser tekniskaendast tillämpligaaspekter såsomom
driftsslag, överföringshastighetkoder, angående deävenutanosv.

algoritmer skall överföringsprocessenanvändas under vadt.ex.som
vilken stationgäller skall vilkasända, och hur länge,närsom

kvitteras,data skall vidvad skall händamottagna trans-som som
missionsf signalutbyteel Detta mellan sändande och mottagandeosv.

Överenskommelserenhet brukar kallas handskakning. fördessaom
Överföringen nödvändiga algoritmer brukar kallas kommunikations-
protokoll. främstArbete pågår inom ISO frammed sådanaatt ta
protokoll kan föranvändas kommunikation mellan datorersom

fabrikat,oberoende storlek och typ.av
Dataöverföring vanligensker användning allmäntgenom av

telenät.tillgängliga olika överföringsvägarTre tillstår buds
telefonnätet, telexnätet och datanätet. skiljerDessa sig åtnät
väsentligen i fråga maximal överföringshastighet, imätsom som

bitsantalet sekund, sannolikhet föroch överföringsfel,per som
i bitsuttrycks antal överföras förmåste fel skall kunnaatt ettsom

uppkomma.antas
Under 1990-talet fleraräknar med telekommunikations-attman

tjänster skall sammanföraskomma till Services DigitalIntegratedatt

44Här bortses från möjligheten överföra data med hjälp radiovágor ochav av
kommunikationasatelliter.
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Network ISDN, vilar internationellpá standard. Utbyggnadensom
beräknas förenätet avslutad år 2020. ISDN digitaltärav ettvara

arbetande multifunktionellt datornät, möjliggöraskall s.k.som
bredbandskommunikation följandemed därav överföringshas-höga
tigheter mellan standardiserade användargränssnitt. informationAll
överförs tillkodad digital form. Införandet ISDN kommer attav
medföra avveckling olikade och teknologiernät deen av som
nuvarande kommunikationstjänsterna bygger på. Dessa kommer att
integreras inom ISDN, tjänsterdvs. alla kommer utnyttjaatt samma

eller med andra itransportväg 0rd gå kabel. Somsortssamma
terminal tänker sig multifunktionell arbetsstation därman en man
på enhetligt kan i olikaanspråksätt de kommunikations-ett ta
tjänster syftar till överföring bild.tal, och De nuvarandetextsom av
koaxialkablarna uppfyller endast delvis de uppkommande kraven på
snabb och säker överföring och de kommer helt medersättasatt
fiberoptiska kablar.

EG-kommissionen i september 1990 förslag till direktivantog
Proposal for Council Directive, SYN 288 angående thea protec-
tion of personal data privacy inand ofthe public digitalcontext
telecommunications innetworks, particular integratedthe services
digital network ISDN publicand digital mobile networks.
Förslaget för i EGs ministerråd.Övervägs närvarande EGs tidsplan

inom två år fattaär beslut direktiven ochatt medlemsstaternaattom
sedan skall förtvå år genomföra nationellade författnings-attges
ändringar krävs. Bakgrunden digitaladeär nätenattsom nya
väsentligt möjligheternaökar till formerolika telekommunikationav

teletjänsteroch samtidigt behovet förskydd abonnenternasom av
ökar. En minimera inhämtandetsträvan är uppgifteratt av om
abonnenterna samtidigt vissa tekniska frågor aktualiseras,som t.ex.

intresse förhindra flera olika förstandarder terminalerett att attav
uppkommer. tillFörslaget direktiv tämligen detaljeratär och kan

medföra fbehov örf attningsändringar vid EG-an-antas svenskav en
passning.

Som kommunikationsprotokoll oftaanvänds TCPIP Transmission
Control ProtocolInternet framtagitsProtocol, USAssom av
f örsvarsdepartement i avvaktan standardiseringsarbete.på ISOs ISO
har sedan år 1978 börjat fram standard kallad Open Systemsta en
Interconnection OSI. Där har modell förutarbetats ihur etten
nätverk datautbyte olikamellan skall ske. OSI definieras i sjusystem
nivåer fysiskaden nivån, länknivån, nätnivån, transportnivån,
sessionsnivån, presentationsnivån applikationsnivån.och Denna
indelning allmän uppfattning vilka frågor behöverger en om som
hanteras vid datorkommunikation. OSI framföralltstöds myndig-av
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standardprof förtagit fram OSI kalladheter. Statskontoret har en
sosn.45

Datel, datex, datapak, mobitex och VAN

datorkommunikationÅeflera tjänster förtillhandahållerTeleverket
innebär förmedling via vanligaDatel det telenätet. Det krävs

vidtelefonjack, varvid användaren såsomendast modem ochett ett
tillfälle uppringt.telefonsamtal sig vid varje datelkopplar upp

Tjänsten för videotexnätet.kan också användas nå datapak- ochatt
överföring iställetsnabb datamängder kanFör storaav man

förfast linje fast.abonnera på datel kan användasDen även atten
nå datapak.

finns dataöverföring,också speciellt förDet datex. Detnät ärett
särskilt lämpligt i tillämpningar transaktioner,med många korta

förbindelsenbankomater. Uppkopplingen sker där snabbt ocht.ex.
mellan de disponeras Överföringen.två under helanumren

Även för överföringdatapak data, där användarenär nätett av
tilldelas viss överföringskapacitet i därvidutnyttjasNätetnätet.

överförs i olika innehållandebättre data paket, vartderaattgenom
åtskilliga nödvändigtvis intehundra bytes data, och på vägarsamma
i tillsammansnätverket uppgifter imed och denmottagarenom
ordning i vilken olika efter framkomstende paketen fogasskall

Överföringen uppfattarsker så snabbt användarenattsamman.
kommunikationen på haft direkt linjehansättsamma som om en
uppkopplad.

Mobitex mobilt för överföring data, och tal.är ett system textav
basstationerDet består antal kommunicerar mobilamedettav som

terminaler. skickasTextmeddelanden kan mellan användare harsom
textfunktion sinapå terminaler. fritt.Datameddelanden kan kodas

talförbindelseDet går för tillfälletochäven upprättaatt en om man
inte kan meddelanden i elektroniskkan de lagrasta emot en
brevlåda. detta mobiltelefoniI sammanhang bör NMT 450,även
Comvik, 900 och GSM personsökningNMT och nämnas.

Den i behov hjälp IT-kommunikation anlitamed kanär ettsom av
s.k. Value Added Network innebär tredjeVAN. Det att parten
hanterar för informationenoch på från tillsändarevägenansvarar

tredjeDen kommunikations-kan hasägasmottagare. parten ett eget
teknisk utrustning förmed avancerad styrningnät och kontroll.

Sådana tjänster kompletteras tilläggstjänsternormalt antal såettav

45.m- Englandstatskontorets och GOSIP-UK198933 och GOSIP-USrapport
USA.
46Redogörelsen inte uttömmande. Som exempel andra tjänsteratt påavser vara som
kan komma ifråga kan möjligheterna till fjärrstyrning anläggningar,nämnas av
mätinstrument eller produktionsprocesser den s.k. TEMEX-tjänstengenomTEleMetric Exchange.
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användaren, teknisktbehov kunnande, fåkan dataatt utan stortav
konverterade föreller på olikaanpassade nå IT-t.ex. sättannat att

miljöer. internationellaDet standardiseringsarbetet tyder på attm.m.
VAN-företag kan få viktiga funktionerkomma på förområdetatt
inf ormationssäkerhet.

Trådlös kommunikation

Radiovågor ljusoch för överförakan användas information.att
teknikDenna förkan användas olikamängd ändamål. Här ären

främst radiolänk för telefoni dataöverföring via fastoch mark-
radiobunden eller satellitradio mobil radiooch såsom mobiltelefoni

intresse. inteInom telenätet används överföring viabara trådav
via länk och satellit. finnsäven för överföraDet produkterutan att
via radiodata satellit.ochäven

Telex TELegrapic Exchange och teletex

Telex kan beskrivas det första elektroniska meddelandesyste-som
moderniserad version telegraf Sedermera övergickmet, en av man

från teleprintrar liknande utrustningoch till användning datorer.av
Tidigare medier telegram har försvunnit.heltnästansom

offentliga finnsDet Telexnätet globalt tillgängligt tilloch är största
delarna automatiserat. fungerar enligtDet vedertagen standard. Den
låga överföringshastigheten och begränsningar i teckenförrådet
medför tjänsten lämplig förendast mindreär datamängder.att Dess
fördel ligger i billigden vid transmissionerär långa avstånd.överatt

variantEn modern innebärtelex, teletex, vanligattav en person-
dator ordbehandlingsprogrammed kan föranvändas sådanett
kommunikation.

Telefax Facsimile Transmission

telefaxapparatMed brukar sådan utrustning tekniskten avses som
3-telefax.48benämns rutinernaDe grundläggande följer in-grupp

ternationell varförstandard kommunikation möjlig iär över stort
hela världen. telefaxEn bestårsett modem,ettav en scanner, en

skrivare och utrustning för ringa förelleratt näratt ettupp svara
telemeddelande kommer in.

Scannern inläser bokstäver bilder foch rån pappersark. Närett en
bokstav in,läses behandlas inteden bokstav delutansom en som en
i bild. Scannern handling respektive vitasvartaen ser en som
punkter lagras i digital form.som

47Sevidare frekvensråttsutredningens SOUslutbetänkande 1991107 Lag radio-omkommunikation, ff.39m.m., s.48Det finns äldre motsvarigheter, och fax, teknik,1 2 samt 4.grupp ny grupp-



teknisk104 och bakgrundBegrepp sou 1992110

signaler till sådana signalerModemet dessa analogaöversätter som
befordras via överf signalerna viakan telenätet och redanör en upp-

telelin je.kopplad signalernaDe analoga konverteras mottagarensav
till digitala signaler.modem åter

skrivare återför meddelandet på rutin.En med omvändpapper en
utrustning skrivare försesenklare värmekänsligtI används medsom

i för finns vidare skrivarestället bläck. Det bygger påpapper som
teknik vanliga kopiatorer matris- laserskriva-ochsamtsamána som

re.
vanligt telefaxutrustning förses minne för digitalDet medär att

lagring telefonnummer inkommandeoch meddelanden. Vidareav
förekommer funktioner för kryptering meddelanden under över-av
föring användning föroch bådelösenord avsändare och mottaga-av

tillEndast telefaxmed-de känner lösenordet kan sända ettre. som
delande skrivsoch det hos endast lösenordetut mottagaren om
anges.

Användningen digital teknik flexibilitetmotsvarandeav ger som
datorprogrammen för olika fabrikanterna till-datorerna och deger

olika funktioner.handahåller finnsmängd detDessutomen grupp
3-faxar kan kopplas finnsmed datorer. Det ocksåsom samman pro-

till självständigtdatorer de, med modem,gör att ettgramvaror som
fungera telefax.kan som en

Elektroniska anslagstavlor och elektronisk post

Utvecklingen lagringdatorer åtkomst i fileroch data harsamtav av
fört sig överföramed behov informationenkunna ocksåett attav
mellan början vanligtvisdatorer. Från skedde självadet attgenom
databäraren, Efterhandmagnetband, transporterades.t.ex. ett
började via kabel överföraanslöts mellan två datorerman som
informationen i digital form direkt minnen.mellan datorernas Ut-
vecklingen modemtekniken gjorde möjligt därviddet användaattav

telenätet.t.ex.
förProgram meddelandeöverföring datalagringsutrym-skrevs och
i bruk för olikadatabaser upprättadestogs attmen genom an-

vändargrupper. användare tillgång till lagringsutrym-De hadesom
tillförakunde sinadatabasen meddelanden och läsa andrasmet egna

insända förelågmeddelandena; det elektronisks.k. anslagstavla,en
board.5°bulletinen

ytterligareGenom funktioner tillfördes möjligtblev detatt att
adressera till vissmeddelande tilloch sända detett mottagare atten

49Kvaliteten utskrift beror vilken upplösning dvs.på mottagarens på använtssom -mängden punkter pappersarket delats in Därvid både kvalitensmå. är paav som
avsändarens och skrivare avgörande vilken upplösningmottagarens samtscanner somutrustningen ställts in för i det enskilda fallet.
soMeddenna teknik uppkom elektroniska eller konferenser där olika användaremöten
förde in meddelanden, vanligtvis visstett ämne.om
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dennes elektroniska brevlåda endast avsågs hamottagarensom
tillgång till via lösenord. Efter hand har det också blivitett möjligt

s.k.att sända meddelanden mellan olikagatewaysgenom nätverk
och därmed nå användareatt anknutna tillär andra databasersom

avsändaren.än Internationellt bildatshar det organisationer som
förmedlar elektronisk Standardisering har ocksåpost. ägt rum genom
CCITT utfärdat serie rekommendationer för standardiseradesom en
meddelandetjänster. Numera därfördet möjligtär låta elektro-att
niska brevlådor olika fabrikat kommunicera med varandra. Härav
sker snabb utveckling där tjänster utvecklas integrerasochen nya
med de grundläggande rutinerna.

Videotex, text-TV och teleguide

Videotex det internationellaär på ursprungli-namnet ett system som
kallades Viewdata i Storbritannien och på vilket Prestelgen är ett

exempel. Videotex tillgång till databaser innehållandestorager text
grafik.och Videotex kan nås antingen speciell terminalgenom en
kopplas till TV-apparat eller persondatorsom utrustaden genom en

med modem och särskilt Användarenett kommunicerarprogram.
med televerket, i sin uppkopplad tillår olika myndighetertursom
och privata företag och organisationer. Information kan överföras
i båda riktningarna. Data kommer till visasanvändaren påsom en
bildskärm. Användaren kan samverka med operatören ettgenom
tangentbord. Användarens utrustning kan bestå speciellaav
videotexterminaler även persondatorer kan användas. Videotex,men

främst för företag,är kan användas föravsett utförasom att trans-
aktioner på bankkonto, beställa olikaett tjänster,och för attvaror

informationsdatabasernå o.d. videotexI finns också tillgång till
olika elektroniska tjänster såsom telex, telefax, elektronisk ochpost
personsökning Minicall.
Text-TV liknar Videotex färre funktioner.har Informationenmen

överförs inte via telekabel tillsammans med TV-signalen.utan Den
visas bildrutanpå när trycker på särskild kontrollapparat.man en
Data kan ingentingtas kanemot sändas. Användaren kan väljamen
från med olika informationsmöjligheter.en meny

Televerket bedriver i samarbete med andra projekt där s.k.nu ett
TeleGuide-terminaler hyrs främst till hushållen. Med hjälput, av
denna terminal, tillansluten videotexnätet, skallsom avses vara
användaren kunna få information telefonnummert.ex. ochom

boka biobiljetter,transporter, och bankärenden,uträttaresor m.m.
olikaDe elektroniska tjänster finns tillgängliga i videotex,som t.ex.

telex, telefax och elektronisk kommer också tillgängli-post, att vara
för dem hyr TeleGuide-terminal.ga Förutom självasom en

terminalen tillhandahålls s.k. vilketsmartcard,ett personligtär och
försett med särskild förkod identifiering. Kortet fanvändsen ör att
logga in i beredasystemet även datasäkerhet. Fulltmen avses
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franskadeti utlandet,flera årfungerar sedan t.exutbyggda system
Minitelsystemet.

Juridiska begrepp2.5

handling ochbegreppenbrottsbalkenochRättegångsbalken -
urkund m.m.

skildabeteckningar påolikafleraförekommerlagstiftningenI
i för-stårbegreppinformation. Två dessalagradbärare avav

handling i RBsnämligen begreppetintresseför vårtgrunden
mening.i BrBsurkundmening och begreppet

iblandhandling eller dessdefinition begreppetfinns ingenRBI av
Uppenbartinlaga. ärhandling ochskriftlig attanvända synonymer

självklardessa begreppinnebördenlagstiftaren betraktat somav
vidskriftväxlaintealltsågårskrift Detpåfråga attär papper.om

härvidlag skulleADB-medium. undantagEttdomstol genom
oreglerade brukethittills i lagdet attmöjligen kunna sägas vara

reglertilläggas RBsYtterligare börtelefaxmeddelanden. attsända
likställeroch beslaghusrannsakanför tvångsmedlenobjektenom

ormationsbärare, medinfinnefattaonekligen måstevilketföremål,
Även emellertid denpräglasbestämmelserhandlingar. dessa av

förundantagEtthandlingsbegreppet.traditionella påsynen
innehållet§ däri 10 RB,emellertid 12 kap.rutiner finnsmodernare

telefontelegraf elleröverbringasskriftlig fullmakt kani genom
meddelar Slut-regeringenföreskrifterenligt de närmare som
förutsättning föroftadet ärligen må här nämnas att ennumera

brottslighetekonomiskvissaörundersökningar rörande attf typer av
räkenskapsmaterialtillfår tillgång bl.a. detutredaren även som

1976125bokföringslagen utgörs§ första stycket 3enligt 10 av
registre-material medmagnetband ellerhålremsa,hålkort, annat

vanligfram i läsbarutskrift kanomedelbarringar tagassom genom
form.

utförligtföljandevi itill vilket deturkund,har begreppetI BrB
uppräkningexemplifierandedefinieratsåterkommer, genom en

intyg ochskuldebrev,kontrakt,protokoll,urkundSåsom an-anses
eljest betydelsebevistill eller ärhandling, upprättats avsomnan

bevismärke.dyliktbiljett ochlegitimationskort,bevis, så ocksåsom
rättsligtstraffgivet denhärvidlagdetUppenbart även attär att anses

vanligprincipiinformationsbäraren ärskyddade pappers-en
handling.

511 förtelegram krävs1947643 rättegángsfullmaktöverbringandeKK genomavom kontrolloch visstelegrafanataltvidhandlingen uppvisa attförfarandesådant attett
telegrammet.medhuvudskriftenbl.a. stämmer överenspåteckning akeroch attom eftersomfullmakt telefonför överföringtillämpligthar aldrig blivitLagrummet perav

upphävdaöverföringJfr i den64meddelats sådan §föreskrifteringa numeraom 198019711098 818 210.ochutsökningskungörelsen s.prop.
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Till följd den lagstiftning på andra områden RBs ochän BrBsav
följt i datoriseringens tidigarespår har den självklaranärmastsom

och enhetliga innebörden begreppet handling förbytts i vissav
splittring. Föga uppmärksammat hos torde t.ex. attgemene man vara
lagstiftaren vissai intesammanhang, givitandra, ordetnumera men
handling innebörd, där upptagningarnade s.k. för ADBen ny
innefattas. På andra områden har begreppen ADB-medium ocht.ex.

införts,dokument olikamed innebörd.men
inteDet vår uppgiftär återställa enhetligt föroch hela denatt ett

svenska lagstiftningen gällande handlingsbegrepp. sådan ordningEn
torde för övrigt inte heller möjlig lämpligeller uppnå.attvara ens
Till bidrardetta det med handlingsbegreppetavseende på finnsatt
låt inte motstridiga skilda förmål rättsutvecklingen.vara men
Faktum intedetär på det begränsade område viatt har attens som
bevaka, nämligen den straff- och processrättsliga regleringen är
möjligt siganvända entydigt handlingsbegrepp. självaatt Iettav
verket det så uppgiftär svår vidmakthålla enhetligtatten nog ett
straff rättsligt förfalskningsskyddbegrepp inte bara åt desom ger
traditionella urkunderna också åt IT-materialiseringarna.utan

Angående lagstiftning utanför RB och BrB berörande olika
informationsbärare kan följande.nämnas

Tryckfrihetsförordningen begreppen handling och upptagning-
Enligt 2 kap. § första3 stycket TF skall med handling förstås fram-
ställning i skrift eller bild upptagning kan läsas, avlyssnassamt som

hjälpmedeleller på uppfattassätt endast teknisktmedannat
Någon definition inte det traditionella handlingsbegreppet,ges av

hänvisning till framställningutöver i skrift. tilläggEtt rörandeen
kartor, ritningar bilderoch framställning i bild inneburithar- -
endast utvidgning handlingsbegrepp uppfattatsetten av som som
givet. studiumEtt lagförslagäldre på området bekräftarav
intrycket tolkningen handlingsbegreppet uppfattatsatt av som
självklar. Upptagningsbegreppet däremot resultatetär av en

definierasträvan handlingsbegrepp för kvasimateriellaatt ett
objekt. Upptagningarna har inordnats under handlingsbegreppet

samhörigheten med de traditionella typfallentrots att heltnästan
saknas.

Enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén OSK
borde regleringen beträffande ADB, så långt möjligt, parallellgöras

Begreppet upptagning har förts TL,in i taxeringslagenäven patient journal-nu
lagen och antal andra författningar.ett Begreppets innebörd uppfattas klarsynes somefter hänvisning till TFs upptagningsbegrepp. Det kan ocksåen antas att endetaljerad analys begreppet innebörd i dessasammanhang normalt endast ärav avakademiskt intresse.
53Prop.197333 och19 70.s. s.
se vidare SOU 191247 50.s.
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förutsattehandlingar.traditionella Dettaregleringen rörandemed
sikte självapåinte reglernaenligt kommittén heller de taratt nya

handling.föremål, motsvarandeinformationen på konkretutan ett
traditionell fysiskinteemellertidDepartementschefen godtog en

föreliggervidförklarade det ADBochutgångspunkt storaatt
objektlämpligt motsvarandefinna konkretsvårigheter ettatt

självafick iställetUpptagningsbegreppethandling.begreppet avse
f ixeratsuppgift på detharinformationsinnehâllet, dvs. den som

till uppgiften skall hahänvisningmediet.tekniska Genom atten
formföreligga någonframgår emellertid det måstef ixerats att av

på databärare.informationsinnehållet och datarelation mellan en
upptagning för börfortsatte ADBDepartementschefen Med avses

datamediumform ochnågonuppgift fixerad påär somavsom
datamaskin endastin i läsbarfinns iantingen eller kan matas en

ADB-teknik.55 skillnaderna lagradmellanHär kommermed även
IT-objek-Direktmedierna ochtill undantasform uttryck.och läsbar

framträder.kvasimateriella karaktärtens
skalli endast detuppgiften f ixerats TFskall haAtt attavsesynes

föreställningsinnehållexistensfinnas självständig data varsaven
handlingen allmän ochkan begäras utlämnat är att anse somom

tagitremissinstanslagstiftningsärendeoffentlig. harI ett ensenare
uppgifterolikasamhörigheten mellanfrågan hur starkomupp

förflera media, skalllagrade på eller attett upp-anses somvara
förklaradeDepartementschefmening.tagning i grundlagens atten

informationomfattaiof f entlighetsregleringen endast skallTF som
sådanaföremål bärarnatill något slagbundenär attett sommenav

objektet förBeskrivningen iintresse. TFunderordnatär avav
för-informationen iskjutaoffentlighetsregleringen såledesbör

informationbeskrivasobjektet böroch det söktagrunden somsom
medium.5°fixerad någotpåär

uppgifterkonstellation sakligt sammanhängandevarjeAtt av -
bearbetningar skallefter olika datorprogramurval och sesgenom -

handlingar, kommersjälvständig upptagning, potentiellas.k.som en
lagstiftningsärende. Förhållandet be-tydligt itill uttryck ett senare

inte finnsvid handlingarskrivs fysiskt såsomsambandså att ett --
förekommer påinformation denna.och denmellan databäraren som

upptagningen isjälva betydelsei frånutgår stället detTF äratt av
handlingen Varje konstella-uppgifterkonstellation utgörsomav

uppgifter skalltion sakligt sammanhängande som en upp-sesav
finnstekniskt Därmedför sig, ordnad.tagning hur den äroavsett

handlingar ioändligt potentiella allmännaantalnäraett nog
databasen.57 upptagningsbegreppet därmedDefinitionen ärav

konstellationupptagning förstårnågot ändrad. Med avman en

55Prop.197333 14s.
56Pr0p197576160 och11e 119s.
57Prop.19318237 och27 29.a.
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maskinläsbara uppgifter sakligthar samband och alltsåettsom som
samman.logiskt hör

regeringensI proposition 19909160 offentlighet, integritetom
och ADB har departementschef förklarat angivnade reglernaatten
visserligen innebär existerande regelsystem påatt sättett ett som
kan tyckas konstlat överförts till område intedetett avsettsom var
för problem of f entlighetssynpunkt sannoliktattmen samma ur
kommer kvarstå vilka begrepp Konstitu-använder.att oavsett man

bedömning.tionsutskottet anslutithar sig till denna

Datalagen begreppet upptagning-
Begreppet infördes i utifrånupptagning DL motivuttalandensamma

TF.i fråganMedan fixering i lagstiftnings-som om senare
ärenden närmast upptagningsbegrepputmönstrats TFsnär behand-

justlas har frågadenna föranlett ändring bestämmelsenen av om
dataintrång i §2l DL. Bakgrunden ifrågasattesdetattvar om en

registreras via terminal fixeradkan formtext på någonsom anses
datamedium innan datamaskinen mottagithar informatio-av

nen.61 propositionenI l9858665 angående vissa frågor om
datorrelaterade brott och förklaradeocker departementschefen -
eftersom motivuttalandenvägledande och iavgöranden praxis
saknades det straffoklart för dataintrång kundeatt kommavar om-
i fråga informationen itappas det skedet. För klarläggaom att att

detta dataintrång fogadesäven till § förstautgör 21 stycket DL den
bestämmelsen upptagningmed uppgiftatt även underäravses som
befordran via elektroniskt eller liknande hjälpmedel förannat att

databehandling.föranvändas automatisk Motiven inteklargör
den innebörden i fixering.närmare kravet på Författningsändringen
tyder emellertid på inte fårdata lagrade alltför tidatt kortvara om

föreligga.fixering skallen anses

58Seipel,ADB-upptagningars offentlighet, [RI-rapport 19881, 66.s59Se 1990vidare 91KU11 och Data- och offentlighetskommitténs SOUbetänkande
198864 Integritetsskyddet i informationssamhället 5.
60Se 197333.prop.
Malmsten i SvJT 1979 21a.s.
szFörmögenhetsbrottsutredningenförklarade däremot uttrycketatt upptagning för
ADB, med hänsyn till de uttalanden departementschefen gjort i 197833, ävenprop.borde kunna innefatta uppgift skrivs in terminalskrivmaskinpå och därefteren som enSOUsänds till dator ti.198350 184en s.

Många terminaler s.k.arbetar terminaler.minnemot synkronaett eget Data
lagras och förstemporärt sedan satsvis till centralenheten för lagringöver på ett
sekundärminne. Det då fråga tämligenär flyktig lagring. Det möjligtär attom endata efter överföring tekniskt finns kvar i terminalens minne i fall detså ärmenknappast i sådan form vanlig användare kanatt fram dem. Det finns ocksåta s.k.en
asynkrona terminaler där varje tecken skrivs terminalen direkt förs tillpå översom
centralenheten. I de fallen förefaller det tydligt ingen fixering finns förränatt data
lagrats i sekundärminne. Detett snabba förloppet i primärminnet torde sakna
karaktär fixering.av
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fall lagändring upptagningsbe-har såledesdennaI vart genom
fixeringgivits innebörd i i påDL TF. Kravetängreppet en annan

naturligt, eftersom försti förgrunden i måsteDL. Dettasätts är man
ursprungliga förmaterialiseringens innehåll kunnabestämma att

olovlig ändring gjorts i upptagning.bedöma t.ex. enom en

91 automatisk informationsbehandlingBrB begreppet-
för bedrägeriEnligt §9 kap. andra stycket döms denl BrB som

olovligen informationsbe-påverkar resultatet automatiskav en
liknande automatiskhandling någon så deteller attannan process,

innebär vinning för gärningsmannen för någonoch skada Enannan.
exemplifierandesolovlig enligt uppräk-sådan påverkan kan den

ningen i sig skyldig tillbestämmelsen någon genom lämnagöra att
oriktig ofullständig uppgift, ieller ändra ellerattgenom program
upptagning eller på sätt.annat

upptagning i uppräkningmotivenI begreppet dennages samma
DL.65innebörd upptagningsbegreppet i §21 Begreppet sättssom
information.vidare i relation till automatisk behandling Anknyt-av

ningen till i immateriell i för fysisk meningstället väl-ärtexten
motiverad inte upptagningens självständigaden kravet pårörmen
existens avsikten fånga in former förandra modernär ävenutan att
informationsbehandling hjälpsådan med datorer,görsän som av
däribland mindre sofistikerad mekaniskasåsomapparatur varu-
automater. Departementschefen foguttalade det med kanatt

automatisk informationsbehandlinghävdas uttrycket ävenatt
innefattar sofistikeradmindre mekaniskaapparatur t.ex.som

liknandeorden eller någonvaruautomater att auto-men annan
matisk för fullständigttill bliprocess borde läggas detta skulleatt

iklart redan lagtexten.

Utsökningsbalken ansökan ADB-mediumpá-
verkställighetAnsökan enligt muntligen skriftligenUB ellergörsom

ansökningshandlingoch egenhändigtskall undertecknad 2en vara
§ UB. muntlig förutsätter inställerkap. ansökan sökandenl En att

sig kronofogdemyndigheten. förhos På motsvarande sätt som
föreskrivits omfattningtulldatasystemet ihar den störreattnu som

in ansökningar fåi utsökningsmål tillståndskall kunna göraattger
motivenansökan på magnetband eller ADB-medium. I noterasannat

skriftlig muntlig.sådan ansökan varken eller páKravetäratt en
särskilt tillstånd för in ansökningar ADB-mediumpåatt ge anges

64Jfr dock lagrådets yttrande förslag till ändring i varusmugglingslagenöver ett en
gprop.19899040 f.51s.5I DLs upptagningsbegrepp innefattas emellertid Formuleringenäven program.
ändra i eller kan därförupptagning ifrågasättas.program
66Prop. 19858665 15, 20 och 23.s.
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bl.a. bero på vissa kvalitetskrav uppfyllda.måste Motsva-att vara
rutiner förrande ADB-ansökningar i summariska harden processen

givits lagliga förutsättningar §9 lagen 1990746genom om
betalningsföreläggande handräckning. frånoch Frågan deom
rättssäkerhetssynpunkt viktiga kopplingarna till viss utställareen av
ansökan och de tilltroshöjande egenskaperna hos egenhändigtom
undertecknade ansökningar inte i motiven.berörs dock

Tullagen begreppen dokument och elektroniskt dokument-
Genom ändringar i tullagen möjliggörahar sökt förattman
tullhanteringen nödvändiga upplysningar tillkan lämnas tullmyn-
digheterna med utnyttjande informationstekniken.den modernaav

§ införtsI ll tullagen har sålunda begreppet elektroniskt doku-a
elektronisktEtt dokument där upptagningsägsment. vara en vars

innehåll och verifierasutställare kan visst teknisktettgenom
förfarande. näringsidkare,De generaltullstyrelsen godkänner,som

i detta för datoriserat uppgiftslämnande rätt upprättasystem attges
elektroniska tulldokument inoch dem via Tillsända telenätet. grund
för reformdenna låg betänkanden utredningen lagstiftnings-av om

vidbehovet tulldatoriseringen TDL-utredningen.
fråga förEn grundläggande TDL-utredningen elektro-ettomvar

niskt dokumentbegrepp innefattar lås definieras.skulleettsom
Eftersom elektroniskade dokumenten behövde bevisvär-ges samma
de pappersdokument bindasoch kunna till viss utställare,ettsom en

integodtogs lösenordsmetod. Ett dokumentbegrepp konstrueradesen
i istället utgångspunktmed behovet verifierakunna självaattav
dokumentet. urkundsbegreppBrBs med dess utgångspunkt från en
fysisk bärare kunde enligt TDL-utredningen inte naturligt tillämpas
på de elektroniska dokumenten och TFs upptagningsbegrepp -
vilket just kännetecknas det saknar lås inte hellerattav var-

Utredningenanvändbart. ansåg det inte heller lämpligt läggaattvara
detaljerad teknisk beskrivning förtill författningsregle-grunden

ringen, eftersom säkerhetslösningar, i teknikenstakt mednya
framsteg, enkelt bör kunna införas. förEtt dokumentbegrepp de nya
rutinerna borde därför knyta till inriktningen utvecklings-på detan
arbete pågår för elektronisk äkthetskontroll. TDL-utredningensom
föreslog i motiven definition dokument en språk-etten av som
handling i förening med uppgift dess utställare visser-en om som
ligen lagras ADB väsentligadär det textenhetenär attgenom men

kanoch utställarenheten entydigt till sitt innehållbestämmas genom
ADB-teknisk kontrollprocedur tillknuten databehandlingen.en

Med detta dokumentbegrepp naturligt förblev det lösningenatt av
olika rättsfrågor hämta ledning från de förregler gällersom
pappersdokument. tillräckliguppnåAtt säkerhet bedömdesen vara

teknisktnärmast problem.ett
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definition elektronisktEn i inledningsvis angivnadokument denav
tullagen.67lydelsen dock på förslag in ilagrådets lagstift-ltogs

ningsärendet konstaterades emellertid upptagningar låsävenatt utan
få förekommabör högre krav på säkerhet inte behöver ställas.när

TDL-utredningen ihar betänkande följande figurett senare genom
sökt beskriva hur elektroniskt förhållerbegreppet sig tilldokument

uttryck.vissa andra

ANDLI NLA
------Upptagningar

--Dokument
Elektroniskt
lagrade för-

Elektro- klaringsinne-Pappers-
dokument håll låsniska utan

låsmed dokument
låsmed

framgårDär begreppet upptagning adekvat endastär näratt
elektroniskt uppgifterlagrade och inte innefattarbegreppetattavses
något krav på lås. Handlingsbegreppet innefatta samtligaangavs
alternativ för förestållningsinnehållbevara medan dokument-att ett

förklaradesbegreppet förstå både pappersdokument och upptag-
ningar med läs.

Det bör givits föreskrivatullen villkorrätt närmarenoteras att att
bl.a. för tekniskadet förfarandet vid elektroniskt uppgiftslämnande
och slags blankett används bygger visspå världsstan-att en som
dard UNEDIFACT rörande meddelandestruktur Dem.m. nya
rutinerna elektronisktmed uppgiftslämnande till tullen börjathar

i bruk. sig delvisFöretagen håller avvaktande. tekniskValettas av
för digitalametod den läsningen har viss kritik medan denmött

lagtekniska lösningen godtagits.hasynes

Olika skyddsintressen skilda utvecklingslinjer-
föregåendeI den redovisningen hur handlingsbegreppet på-av
i IT-miljönverkats kan urskilja utvecklingslinjer itvâ lagstift-man

ning rättstillämpning.och Enligt den har frånutgått straff-ena man
urkundsbegrepprättens och den avgränsning och låsning in-av

formationsinnehållet följd urkundensär egenskapsom en av av
fysiskt föremål. Detta urkundsbegrepp har kommitsedan att pressas
alltmer i praxis istöd någon lagändring inteatt utangenom man
sällan betraktat ADB-materialiseringar urkunder.som

67Pr0p. 19899040 198990Skul9,och50 rskr. 188.s.68500 199037 224s.
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Enligt linjenden andra utveckling utgångspunkthar skett meden
från förhärskande skyddsintressetbegreppet där detupptagning,
varit tillgång till information finnssäkerställa lagrad påatt som
ADB-medier. Lagändringar i syfte främst i fördetta har skett TF

tillgodose offdess krav på entlighetsinsyn.att
motiven från lagstiftningsärende,det upptagningsbegreppetAv där

infördes i framgår inte avsiktenTF detta be-änannat att attvar ge
enhetlig innebörd. upptagningMed skulle degrepp en avses upp-

gifter fixerats tekniska mediet.hade på Upptagningsbe-detsom
förekommer emellertid i olika skilda skyddsintres-lagar därgreppet

berörs. ändringar skildaI samband med dessa lagarsen av synes
tolkningar framträda.

ytterligare tillgodose offentlighetsinsynFör TFs krav på haratt
lagstiftaren förklarat upptagningbegreppet s.k.ävenatt avser
potentiella upptagningar. innebärDetta det denatt mottarsom

undantaginformationen, vissamed fram-kan bestämma desom
uppgifternas sakliga sittsammanhang val sök-tagna genom av

begrepp. förarbetena tillI den berörda ändringen i lagstifta-TF har
sin tidigare gjordahelt utelämnat anknytning till databäraren.ren

förarbetena till straf f ändringarnarättsliga i §I de 2l 9DL och kap.
BrBm§ lagstiftaren emellertidl har ställt fysiskadet anknyt--centrum.ningen till idata och databärare möjligenDessa-

skilda tolkningar begreppet upptagning efter i vilkenalltav
författning förekommerdet bör tolkningsånoteras att en av upp-
tagningsbegreppet i viss intebestämmelse vidare tillläggsutanen

för tillämpningengrund bestämmelse där ett annatav en annan
skyddsintresse sig gällande.gör

utformningen straff rättsligtFör skydd urkunder be-ärettav av
handling upptagning inteoch lämpliga, eftersom intedegreppen

innebörd ibör innefattargrundlag.än I TF dettages en annan
visserligen ADB-medierbegrepp syftar inteäven det pámen

information låses på innehållet i urkund.sättsom samma som en
innefattasDessutom sådana konstellationer uppgifterav som

inte upptagningavsändaren, bestämt. ordetNär användsmottagaren,
i definitionen elektroniskt i tullagendokument har krav påettav
verifierbarhet lagts till. föreskrifternaI andra sammanhang, t.ex.

taxeringsrevision,rörande upptagningsbegreppet tagits inhar utan
någon precisering till futställaren bestämda örestållningsinnehäll.av

69Det bör nämligen observeras den utlämnande myndigheten grund före-att på av
skrifter i lag eller förordning eller grund beslut DI kan förhindradpå attav av vara

vissa sammanställningar personregister dettagöra i och för sig skulleävenur om vara
möjligt med rutinbetonade åtgärder och därmed potentiell handling. Vidareutgöra en
gäller sekretesslagen potentiella handlingar. Ett utlämnande sådanaäven måsteav
därför alltid sekretessprövas vid utlämnande andrapå allmännasättsamma som av
handlingar.
Pi-op. l9858665 och31 44.s. s.
Här liksom beträffande bestämmelserna i taxeringslagen ADB-revision träderom

förgrundeni avsändaren helt bestämt den tillgängliga informationensatt innehåll.
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Vårt för2.6 begrepp data automatisk

informationsbehandling

företagnaDen genomgången begreppsbildningen vidav synes ge
följande.handen uppgifterI allmänt språkbruk betyder data eller

information immaterielltoch därmed i Sverigebegrepp. Denär ett
datortekniska definitionenvedertagna på data däremot ettavser

materiellt nämligen fysiskabegrepp representationenden av
information variant intedenna begreppet begränsad tillärmen av
IT-området skriftligatäcker handlingar dylika tradi-ochävenutan
tionella representationsformer.

vi inriktadeVad emellertid blivitpå dataär snävt omvand-är som
till förlade datorn begriplig, maskinanpassad form. Detta skeren

uppgifterna till maskinspråk enligtöversätts kod, denattgenom en
binära notationen.

för sigI och frågakunde denna oproblematisksynas vara genom
förekomsten i tillkomstdet isamband med DLs svensk rättav
introducerade uttrycketupptagning förautomatiskdatabehandling.

emellertid inteDetta uttryck någon ändamålsenlig lösning.ger oss
Till början i olika lagstiftningssammanhanguttrycket haen synes
fått innebördnågot vacklande tolkningsvis tilloch lett svårbemä-en
strade utlöpare såsom potentiella handlingar. avgörandeAv
betydelse emellertid upptagningsbegreppet främst iär DL ochatt

givits immateriellTF tillmed hänsyn tillgodosedet skallnatur atten
olika intressendär understödda informationsrörande datorlagrad
tillgänglighet.

vi i följandeSom det skall lagstiftningutveckla den vinärmare är
har inriktadsyssla med på hanteringochatt motangrepp av repre-
sentationer information inte informationen sådan. För attav som

erforderliguppnå konkretion i terminologin viskulle därför bli
i lagtexten laborera otympligtmed så begrepptvungna att ett pass

representation upptagning för automatisk databehandling.som av
precisering ifrågavarandeDenna den representationsf trorav ormen

vi i stället kunna åstadkomma i fortsättningen såsomattoss genom
väljagenomgående begrepp uttrycket data för automatisk in-ett

formationsbehandling, ibland för förkortatenkelhetens skull till
missförståndordet data så intelänge kan uppkomma. vi därvidVad

med sådana data alltså information i föruttrycksäravser som en
omedelbart representationsform.datorn bearbetbar Inom

Med kravet omedelbar-hetutesluter vi visuellt låsbarapå data med hjälp s.k.som av
OCR-teknik kan in direkt i ordbehandlingsprogram.tas ett
73Ett exempel lagfäst definition liknandepå slag återfinns i den kanadensiskaen av
strafflagens sektion Data45 representations of information of thatconceptsmeans orbeing prepared have been prepared in form suitable for in computerare or a use a

Från delstatlig lagstiftning i USA kansystem. mangordigare exempelnämnas ett
Data representation of information, knowledge, facts, instructionsconcepts,a orthat being prepared have been prepared in formalized andare or a manner, areintended be stored processed, beingto stored processed, have beenor or are or or
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kategorispeciellaför ligger också denvårt databegrepp avramen
därförförekommer ocksåi följandedetdata utgörssom av program;

data.74 Till också sådanadata hörprogram och andrauttrycket
textinnehållvisst ellernotationbinär varken ettmotsvararsom

uppgifttill datornsinstruktionerna i har att styraett utanprogram
hantering indata utdata. Vårt databe-inre ocheller dess avprocess

finns lagrade elleremellertid inte tillbegränsat data,är somgrepp
omfattarbearbetning i också datadator, ärunderär utan somen

utvecklingen går alltöverföring. tekniska rasktunder Den mot att
kommunikationsleder,kommunicereras i andravad telenät ochsom

digitalai digital form. heltinklusive telefonsamtal, Innandata nätär
situationenemellertid teletekniska nöd-utbyggts, kommer den

digitala vissa sträckor undervändigtvis innebära data påattatt
tilltill signaleröverföringen analogamåste omvandlas samt att

vanliga telefonsamtalakustiskt ljud vidsignalersådana omvandlat
Ävendigitaliserade dessaförekomma i inte över-kan nät.ännu

överfinformationgångsvisa former för representation under ör-av
inf ormationsbe-för automatisking omfattas alltså begreppet dataav

handling.

network.stored processed, in computer, system, computercomputer oror a4Detta äldre datortyper där det styrandebetraktelsesätt kanske inte riktigt Förär
helt utanför datorn.kunde hålremsa inmatningsenhetiutgörasprogrammet av en en

emellertid det lagradeFundamentalt för den moderna datatekniken programmetsär
och forminnebär läggs vid sidan data iprincip att programmet av samma somsom

snabbt åtkomliga.dessa datorns minne där dessinstruktioner lätt ochi är
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3 Bekämpning datorbrott ettav ur

internationellt perspektiv

Inledning3.1

Datorbrottsligheten internationell till sin möjligtDetär ärnatur. att
hjälp tekniska hjälpmedel förövarenbegå brott med så be-attav

finner sig i objektet för brottsligheten iland medan ärett annatett
Gränsöverskridande förekommit.land. datorbrottslighet har också

flertal fall ofta viaEtt har upptäckts där s.k. hackers, nätverk som
flera sig tillträde tillländer, har berett datorer ochspänt över

information i Tristan,lagrats andra länder. sådanaFallsom som
NASA-fallet flera intrång Chaosoch beryktade Computerav

i finns beskrivna i internationellaClub Hamburg och belagda den
litteraturen]

internationella gjortsden debatten har det gällandeI dator-att
brottslighetens gränsöverskridande karaktär motiverar strävanen
efter internationella lösningar harmoniseringoch behovetatt av en

lagstiftningen sig särskilt inomstarkt gällande detta område.görav
Utredningens direktiv bygger också på sådant synsätt.ett

direktiven Utvecklingenbl.a.I uttalas modern data- och tele-av
teknik medfört livligare informationsutbytehar ländernaett

Sverigeemellan. utbytet mellanFör och andra länder skall kunnaatt
ytterligare viktigtutvecklas det vår lagstiftning behandlarär att som

tekniska hjälpmedel inte skiljer sig fråndessa alltför mycket de
straffrättsliga straffpro-andra ländernas. En de ochöversyn av

cessuella reglerna motiverad för åstadkomma bättreär att en
anpassning iockså detta avseende.

internationella förDet arbetet åstadkommaatt gemensamma
lösningar främsthar inom för internationella organisa-skett ramen
tioner, särskilt OECD och Europarådet. Resultatet detta arbeteav
behandlas i följande.det bör dock redan här påpekasnärmare Det

inom vilket vissaarbetet Europarådet, till delar bygger påatt en
OECD-rapport, har i Ministerkommitté antagitRådetsutmynnat att
Rekommendation datorbrottslighet därtillNr. R 89 9 medom
hörande utarbetats Europeiska kommittén fördenrapport som av
brottsfrågor. innehåller Riktlinjer för lagstiftareRapporten med
avseende på datorbrottslighet. Enligt direktivvåra skall dessa

18e Sieber, The International Handbook Computer Crime, Johntex. Wiley 8aSonson
Ltd, 1986.
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riktlinjer utgångspunkt för utredningsuppdraget. direkti-Ivara en
påpekas utredaren med hänsyn till betydelsen internatio-attven av
anpassningnell i lagstiftningshänseende det gäller datorrelateradnär

brottslighet i övrigtbör analysera behovetäven de lagändringarav
kan krävas för den lagstiftningen följasvenska skallattsom

Europarådets riktlinjer. Europarådets riktlinjer i sammandrag
återfinns bilaga Beträffande straffde frågornaprocessuellasom

i direktiven Europarådsrapporten bör kunnaatt utgöraanges ett ur
internationellt perspektiv värdefullt förunderlag särskildeden
utredarens arbete.

Utredningen har vidare enligt de utredningsdirektivengenerella
dir. 198843 beakta EG-aspekter i utredningsverksamheten.att

3.2 Arbetet inom mellanstatliga organisationer
3.2.1 FN

Datorbrottslighet diskuterades under den åttonde FN-konferencen
angående förebyggande brott behandlingoch lagöverträdareav av
Havanna, augusti till27 1990.7 september resolutionEn antogs
där det påpekades ytterligare internationellt arbete erforderligtatt är
för internationelluppnå harmonisering förochatt bestämmaatt
vilka datormissbruk straffbeläggas.börtyper Kongressenav som
uppmanade revidera sin lagstiftning så redan gällandestaterna att att
brottsbeskrivningar och processuella regler skulle tillämpas,kunna

intede kan tillämpas skapaatt regler tillseom samt att attnya- -
förverkande och återställande egendom åtkommen brottav genom
kan ske. Kongressen vidareuppmanade förverkastaterna att
vidtagandet förebyggande åtgärder och säkerhetsátgärder,av att
vidta föråtgärder allmänheten,göra domstolar brottsföre-ochatt
byggande myndigheter uppmärksamma på problemen, tillattmer se

lämpliga åtgärder vidtas för förbättra vidareutbildningen föratt att
domare och brottsförebyggande myndigheter, iutarbetaatt -
samarbete olika intresseorganisationermed etiska förregler-
datoranvändning och undervisning dessa regler samt att antaom

syftarregler till ersättning för brottsof f ochsom uppmuntrarren som
dessa anmäla datorrelaterad brottslighet.att

Resolutionen vidare vissa övriga frågornämner i sammanhanget,
såsom utlämning internationelloch rättshjälp, forskning och modell-
avtal. Den i rekommendation till Generalsekreterarenutmynnar en
i tillkallaFN för ytterligare frågorna.studeraatt expertgrupp atten
Denna förhar avsikt utarbetaexpertgrupp handbok överatt en
datorrelaterad brottslighet. Handboken, kommer översättasattsom
till officiellade FN-språken, kommer bl.a. innehålla Europarå-att

riktlinjerdets för nationella lagstiftare. Utredningen har på nära
håll följt FN-arbetet. tillEtt utkast diskuteradeshandboken för
första igången oktober l992. Utredningen ideltog mötet.
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junii 1983rekommendation utarbetatsregi harUNCITRALsI en
bevismedelmaterialtillsyftar godkänna datorgenereratatt somsom

civila tvister.endastRekommendationen dockinför domstol. avser
friprincipen be-Sverige tillämpari likhetvilka medländerI om

inte föreligga.principiellt problemvisprövning någotsynes

Europarådet3.2.2

behovet desina direktiv analyseraenligtutredningen harDå att av
lagstiftaren skallför svenskalagändringar denkan krävas attsom

detaljerat förrelativtriktlinjer härredogörsfölja Europarådets
Europarådsrapporten.

riktlinjerna,vilken ingår nämndai deEuroparådsrapporten, nyss
Europeiska kommitténexpertkommitté under denutarbetades enav

påbörjades år 1982redanbrottsfrågor. kan arbetetför Det sägas att
iockså deltogflesta OECD-experternaregi, dei dåOECDs

blivitsåledesResultatet harEuroparådets arbete. texten som
omkring sjuinternationellt år. Textenplan underförhandlats på ett

naturligtvis innehållerdärför särskild tyngd denhar även enomen
kompromisser.del

i femsidor. behandlaromfattar hundratal DenRapporten ett
datorbrottslighet.avsnitt olika påaspekter

brottslighet dessdiskuteras datorrelateradvad är,första avsnittetI
ekonomiskaförluster den s.k.utbredning storleken på deoch

sig. allaföratänkas med Detdatorbrottsligheten kan attanges
omfattning utbredningdatorbrottslighetens börochsiffror angående

frånpolisstatistiktillförlitlig bl.a.försiktighetmedhanteras attmen
örsäkringsstatistik slutsatsen datorfransk f medgerTyskland och att

lagstifbör på allvarbrottsligheten reellt problem ta-är tasett avsom
datorbrottsligheten öka,kommerförutspårExperterna attattren.

för vissa brott.åtminstone typer av
riktlinjerna förnämndaandra behandlas deavsnittI rapportens

framgårbetänkande. Sombilaga tilllagstiftaren se 2 vårt av
gärningsbeskriv-inte tillräckligt studerariktlinjerna detär att

fakultativa listan.minimilistan eller denningarna brotten påav
gärningarnatilllagstiftaren skallAvsikten läsa kommentarenår att

Minimilistanbildför få heltäckande vadatt avses. avsersomaven
tillräckligstraff för uppnågärningar bör beläggas medde att ensom

gärningarfakultativa listan därharmonisering medan den avser
reaktion. Gärnings-rättsligfall straf filänderna bör övervägavart en
in idelvis gå varandra. Dettabeskrivningarna i riktlinjerna synes
varit medveteninom Europarådetocksåhar expertgruppen om.

i nationell lagvarit skriva precisSyftet inte lagtexthar utan attatt
straff förfaranden.värdaange

zFör SvJT ff Nilsson,Europarådets arbete, 1990 142ytterligare detaljer s.seom
angelägenhet.Datorbrottslighet europeisken-
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Det bör påpekas riktlinjerna inte har bindande karaktäratt på
ratificeradsätt konvention. Europarådetsamma som en avser

emellertid under år l993 undersöka hur riktlinjernaatt iomsatts
nationell lagstiftning varför det förutom interna-värdet av en-
tionell harmonisering önskvärt Sverige inför detta arbetevore om-
kunde redovisa i fall minimilistan täcksatt svensk lagvart ellerav
praxis. Detta också direktivens mening. Den Europeiskasynes vara
kommittén för brottsfrågor beslutade i juni 1992 översändaatt ett
frågeformulär till medlemsstaterna för undersökanärmareatt
riktlinjernas efterlevnad.

Riktlinjerna endast uppsåtliga brott. Expertkommittén ansågavser
i princip inom förområdet datorrelaterad brottslighetatt culpösa
förfaranden inte borde straf f beläggas. Undantag kunde dock medges
såsom också frånexempel visar.Danmark Riktlinjernat.ex. har
dessutom karaktären minimiregler. Om land vill gå längre iettav
sin kriminalisering brottsliga förfaranden, föreligger givetvisav
inget hinder. förfarandenAndra omfattasdeän riktlinjernasom av
kan också komma i fråga. Sålunda i några delstater iär USA handel
med passwords straf f belagt. Nya datorbrott diskuterades för övrigt
vid Europarådet och EG anordnad konferens ien av gemensamt
Luxemburg i 1990. En slutsatserna f rån konferensenmars av attvar

fördet inte föreliggernärvarande anledning utsträcka det straffatt -bara området till brottstyper. slutsatserna har vidare varitnya
föremål för bedömning i den Europeiska kommittén för brottsfrågor

i denna del inte föranlett vidare åtgärd.men
I tredje diskuteraravsnittett frågor.processuellaexpertgruppen

Avsnittet, inte i några riktlinjer, diskuterarutsom radmynnar en
olika frågor aktualiserats i internationella sammanhang. Somsom

i utredningens direktiv torde dock avsnittet kunnaanges utgöra ett
värdefullt underlag för utredningens arbete. avsnittetI bl.a.tas upp
frågor beslag datorer, husrannsakan i datorer, miss-denom av
tänktes skyldighet medverka till sökning iatt datormaterial ieget
förhållande till dennes rättighet på frågorvägraatt svara samt
frågor hemlig teleavlyssning och teleövervakning. Vidareom berörs
insamlande personrelaterade data tillåtlighetenoch användaav att
datorgenererat material bevismedel inför domstol. Beträffandesom

sistnämndaden frågan föreligger Europarådsrekommendation Nr.en
81 20 angående harmonisering lagar angående skriftlig be-av
visning och tillåtlighet datorgenererade dokument bevisning.av som
Rekommendationen idock, likhet med UNCITRALsavser ovan
återgivna rekommendation endast civilprocesser.

I det fjärde avsnittet behandlas internationella frågor,rapportenav
särskilt tillämpligheten olika Europarådskonventionerav om
utlämning och ömsesidig rättshjälp i brottmål. Vidare behandlas
frågor tillämpligheten nationell lagstiftning och hurom kompe-av
tenskonflikter olikamellan länders lagstiftning kan uppstå. Europa-
rådsgruppen hänvisar i sistnämndadet hänseendet till en annan
Europarådsrapport i särskiltämnet. Ett problem fråganutgörs av om
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s.k. direkt penetration. Vilka rättigheter skyldigheteroch polishar
och åklagare vid ef tersökning i datormiljö plötsligt finnerom man

de data behandlar finns lagrade utomlandsatt En generellman
princip, grundad på suveränitetsbegreppet, inom internationell rätt
är har inomrätt tvångsmedelatt utövastat atten statsen annan
territorium endast uttrycklig överenskommelse föreligger.om en

Schengen-samarbetetinomInte liberalarehar något synsättens
godtagits. Endast begränsad förföl in pårätt atten statsen annan
territorium har erkänts. Expertgruppens slutsats polis ochär att
åklagare i flestade fall inte har tillgodogöra sigrätt sådana data.att

detI femte och avslutande redogörs översiktligtavsnittet för några
ytterligare frågor sammanhänger med datorrelaterad brottslig-som
het. frågaDet är datorsäkerhet vidtagandeoch förebyg-t.ex.om av
gande åtgärder hur lagstiftningen kan tillmedverka åtgärdersamt
på dessa områden. En sådan medverkan kan ske i formt.ex. attav

tillhandahåller utbildning för sinastaten anställda i formocksåmen
lagstiftning vidtas för öka datorsäkerheten.att kanDetattav t.ex.

föreskrivas straffrättsligt skydd gäller endastatt säkerhetsåt-om
gärderna har vidtagits se gärningsbeskrivning på den mini-s.k.e.
milistan, bilagavår 2. I lag kan vidare föreskrivas minimikravom
på utbildning för revisorer i datorsäkerhet eller nyckelpersoneratt
måste genomgå sådan utbildning. Ett ingripandeeventuellt från

sida i säkerhetsfrågor, primärtstatens förär ettsom annars ansvar
den betjänar sig dator, sig starkt frågagör gällande närsom av en

skydd förär tredje särskilt konsumentskyddsaspekternärom man,
i vid mening måste hävdas. Som exempel kan nämnas hol-att en
ländsk utredning datorbrottslighet hävdat tillsynsmyn-om att en
dighet inom försäkrings-bank, jukhusväsendetoch måste ha etts

för datorsäkerhet och sådan myndighet bör kunnaansvar att en
föreskriva erforderliga säkerhetsåtgärder. vidareDet har diskuterats

idet lagstiftningen föreskrivasborde förstyrelsen bolagom att ett
har skyldighet i årsberättelsen siguttala i frågan erforderligaatt om
säkerhetsåtgärder vidtagits, uttalande sedan granskasett som av
bolagets revisor. Om inte så skett, bör personligt kunnaansvar
utkrävas i aktiebolagsrättslig ordning styrelse eller revisor.av

Europarådets diskuterade vidare olika åtgärder förexpertgrupp att
förbättra rapporteringen datorbrottslighet. Det uppfattadesom som

problem banker försäkringsbolagett och inteatt t.ex. rapporterade
datorbrottslighet begåtts fullt förstáeliga föredrogskäl,utan,som av

lösa problemen i ordningatt än anmälan begångnaannan genom av
brott. Om datorbrottsligheten blir känd, kan det antas attmer
medvetenheten ökar behovet säkerhetsåtgärder. Vidare kanom av
information lättare spridas isvagheter säkerhetssystemenom samt

sHärmed överenskommelse den juni och14 1985 den juni mellan19 1990avses en
Beneluxländerna, Tyskland och Frankrike gradvis avskaffande kontroll vidom avderas Italiengränser. och Spanien har sedermera undertecknat dessagemensamma
avtal.
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lagkommissionenoperandi. uttaladeskotskamodus Den t.o.m.om
fortsättadatorbrottslingar datorbrott-attatt uppmuntrar omman

olika lösningar förslighet inte nämndeanmäls. Expertgruppen att
fannmyndigheternabrottsof f samarbetar meduppnå attatt menren

viss lösning internatio-på detsvårt rekommendera någondet attvar
införaradikala lösningennella planet. Den attmest envore

rapporteringsskyldighet för datorbrottslighet.straf f Denbelagd
brottsof finte villelösningen förkastades emellertid då göraman ren

införa rapporterings-till brottslingar. lösningEn attvore enannan
intetill tillsynsmyndigheter, i mån sådan redanskyldighet den

föreligger skyldighet förförelåg. USA bankerI attt.ex. rappor-en
bedrägerier förluster 000 USD. Rappor-alla eller andra lövertera

inte datorbrottslighet.teringsskyldigheten enbart Igäller dock
polis, för-forum tillskapats åklagare,Holland därhar sortsen

näringslivet i övrigt diskuterasäkringsbolag, kanbanker och
för tidigtdatorbrottslighet. dra någraDet ännu attvarasynes

experiment.slutsatser dettaav
obligato-diskuterade vidare införa någonExpertgruppen sortsatt

företag.riskt intyg, åtminstone för och Intygetmedelstora större
fristående revisorer.efter inspektionskulle erhållas En annanav

rapporteringsskyldighet förföreskriva obligatorisklösning attvore
försäkringf örpliktigasrevisorer. Vidare bolag tecknakunde att mot

obligatoriska trafik-datorbrottslighet på motsvarande densätt som
inteförsäkringen. brottsligheten inteOm rapporterades gällde

Även emellertidförsäkringen. lösning förkastades på dendenna
internationella planet.

vissaavsnitt EuroparådetsavslutandeI expertgruppett ger
lagstiftning datorbrottslighetrekommendationerallmänna motom

kränkningar privatlivetsavseende helgd.av
iMinisterkommitté 1989Europarådets septemberNär antog

samtidigt rekommendation 89 9Nr. Rrapporten, antogs en om
datorbrottslighet. Rekommendationen medlemsstaternasattanger

lagstiftar datorbrottslighet,regeringar beaktabör, när man om
särskilt riktlinjerna för lagstiftaren; underEuroparådsrapporten och

till Europarådetsår 1993 medlemsländerna att rapporterauppmanas
lagstiftning, praxis erfarenheterGeneralsekreterare ochom av

Utredningen inhämtatmellanstatligasamarbete på det planet. har att
för avsikt tillställaEuroparådet år 1992 medlemssta-har underatt

frågeformulär för riktlinjernaundersöka hurnärmareterna ett att
följts. inte tillräcklig harmoniseringOm grad uppnåtts,en av avser

internationellmöjligheternarådet undersöka utarbetaatt en
konvention i ämnet.

Europeiska kommittén för brottsfrågor iden sammanträddeNär
juni diskuterades frågor1991 processuella ochrapporten om

inför tidigaredatorbrottslighet utarbetades den nämndasom
konferensen i Kommittén påbörjaLuxemburg. beslutade att en

fastställdes Ministerkom-utredning frågor.sådana Beslutet avom
mittén i i kommitté,december 1991. Arbetet denna generelltsom
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processuella frågor informationsteknologi,och har nyligenavser
påbörjats.

tidigareFörutom den rekommendationennämnda Nr. 81 20R om
bevisfrågor, har Europarådet flertalutarbetat ochett rapporter
Rekommendationer inom angränsande områden, beträffandebl.a.
ekonomisk brottslighet utbildningsfrågor.och Datorbrottslighet

för övrigtnämndes i kriminologisk f orskningsrapport förår 1977en
första igången Europasammanhang. vidareRådet har behandlat
teleavlyssning och teleövervakning i särskilda publikationer.
Europarådets konvention förskydd enskilda vid automatiskom
databehandling personuppgifter European SeriesTreaty 108av
innehåller i Artikel 10 bestämmelse lämpliga sanktioneratten om

införasskall för överträdelser i nationellbestämmelser lagstift-av
ning verkan åt grundprinciperna för dataskydd enligtsom ger
konventionen. Tidigare har Europarådskonventionerna inomnämnts

straf fdet rättsliga området, utlämning, ömsesidig rättshjälpt.ex. om
överförandeoch straffverkställighet. Utredningen i sittharav

arbete tagit tillhänsyn detta material.

3.2.3 EG

står i principDet klart EG enligt Rom-fördraget elleratt senare
frågorfördrag inte någon direkthar kompetens i straffrättsliga

Genom införandet inreden marknaden år 1992 till-har det dockav
skapats indirekt kompetens för EG straf f rättsligaöver ävenatten se
frågor har förbetydelse genomföra inreden marknaden.attsom
EG-kommissionen därförhar identifierat datorbrottslighet som en

frågorde prioriteras inför genomförandet inredenav som av
marknaden informationstjänsteravseende beslut ministerrådetav
88-07-26, Official Journal C 288Nr. 88-10-21. Frågan har
diskuterats inom det s.k. AdvisoryLegal inomBoard kommissionen
i maj 1988. Som policyallmän har de närvarande experternaen
uttalat EG tillbör de tolv medlemsländerna tillämparatt attse
Europarådets riktlinjer för lagstiftaren. EG vidarehar utarbetat
vissa datorbrottslighet informationssäkerhet.ochrapporter om
Sålunda studerades fall260 i forskningsrapportdatorbrottav en
redan år 1984. flertalEtt projekt inom informationssä-området
kerhet under utarbetandeär eller har avslutats.

I till medlem Europaparlamentet iett 1990svar en av mars
redogjordes för kommissionens dåvarande ståndpunkt till datain-
trång. I då inte avsågsvaret utarbeta någonatt attangavs man
särskild angående datorbrottslighet inom förtext EG.ramen

Den 13 september offentliggjorde1990 kommissionen förslagett
till direktiv angående skydd för vidpersondata automatisk databe-

4Genom Maastricht-fördraget har dock begränsad kompetens i frågoren ominternationellt samarbete det straffrättsligapå området tillskapats.
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ministerrådet EGsin avsikt föreslå bordehandling attsamt att
Europarådskonventionen isig till tidigare nämndadenansluta

kommissionen handlings-föresloghärmedI sambandämnet. ett
för informationssäkerhet INFOSEC. Programmet avserprogram

för hanteringen frågorstrategiutvecklingen dessagenerell avav en
informationssystem frånsyftar till användarnaskyddaatt avsom

oavsiktliga avsiktliga kommer beakta ochoch hot. Programmet att
särskildinomstödja standardiseringssträvandena området. En grupp,

SecurityOff icials Information SOGIS harSenior Group on
varjefrån medlemsstatinrättats, bestående två representanterav

tillsamt kommissionen. detaljerad bilaga bl.a.beslutetlen attanges
strategi inom område kräverinförandet dettagenerell ettenav

förknippasalignment mednärmande lagar och regler somav
telekommunikationer. Utredningen följermissbruk påochdata-av

direktivethåll EG-arbetet. Europaparlamentet har övervägtnära
offentliggjordes ändringar i förslaget.och oktober 1992den 15

3.2.4 OECD

tidigare påbörjade OECD år 1982 arbetet påSom redannämnts en
inombrottslighet. avslutadesdatorrelaterad Arbetetrapport om

publiceradeför dock år 1986Europarådet. OECD rapportenramen
OECD-sekretariatet.5iutarbetad samarbete medexpertav en

iinnehåller rättsliga sambandanalys de problemenRapporten en av
situationenfördatorbrottslighet, den dåvarandemed redogörelseen

avsnittlagstiftning i OECDs medlemsländer kortavseende samt ett
krimi-internationella rekommenderarde aspekterna. Rapportenom

Europarådsrapportenf;nalisering vissa gärningar i likhet medav
riktlinjer förfinad detalochEuroparådets kan sägas mervara en

version OECD-listan.rad av
påbörjadeOECD år 1991 arbete med utarbetandeunder av

förväntas bliriktlinjer för informationssäkerhet, vilka antagna

sNr Legal Policy.Computer-related Crime Analysis of10,
sFöljande förfaranden togs upp
a andorandorThe input, alteration, suppression of datacomputererasure

illegalmade wilfully with the intent commit transfer ofcomputer toprogrammes an
funds of another thing of value;orb andor andorThe datainput, alteration, suppression of computererasure

made wilfully with the intent commit forgery;computer toprogrammen a
c andor andordataThe input, alteration, suppression of computererasure

other with made wilfullyinterferencecomputer computer systems,programmes, or
andorwith the telecommunicationintent hinder the functioning ofto computera

system;
d The infringement of of the of protectedthe exclusive right computerowner a

with the commercially the and theintent exploitto putprogramme programme on
market;
e The madeinterception of and telecommunicationto computer systemaccess or a or
knowingly and the responsible for thewithout authorisation of the system,person

iieither by infringement of security for other dishonest harmfulmeasuresor or
intentions.
OECD, 1986.Computer-related Crime Analysis of Legal Policy,
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under år 1992. Dessa riktlinjer behandlar frågor förrelevantaärsom
utredningens arbete, såvitt utredningen kan bedöma, uppstårmen
ingen oförenlighet mellan olika internationellade initiativen.
Utredningen har följt OECD-arbetet.noga

3.2.5 Internationella handelskammaren ICC

Den Internationella Handelskammarens Exekutiva Styrelse iantog
juni 1988 angående datorrelaterad brottslighet Compu-rapporten
ter-related Crime Criminaland Law International Businessan
View. I redogörs för olika hotrapporten datorsäkerhet ochmot
aktuell lagstiftning föreslås lagstiftning vidtas beträffandesamt att
vissa gärningar såsom tidsstöld, överträdelser industriellaav
rättigheter, fstöld öretagshemligheter, dataintrång, sabotage ochav
bedrägerier.

3.2.6 INTERPOL

internationellaDen polisorganisationen INTERPOL har sedan 1990
särskild arbetsgrupp för frågor ibrott IT-miljö Workingen om

Group Computer Crime. I tiotalär europeiskaon ettgruppen
länder representerade, däribland Sverige. Arbetet bl.a. inriktatär på

fram förhandbok polisensatt bekämpningta datorrelateraden av
brottslighet och etablera internationellt erfarenhetsutbyteatt ett på
detta område.

Övriga3.3 internationella initiativ

Som framgått har datorbrottslighet orsakat hel del på detmötenen
internationella planet under de åren. Frågan diskuteratsharsenaste

i mindreäven officiella sammanhang, på kongresser Utred-etc.
ningen har följt initiativdessa varitoch vidrepresenteradnoga ett
flertal tillfällen för kunna följa utvecklingen.att Här skall endast

exempel nämnas organiserade imöten Ottawa, Rom,som München
och Würzburg. En del dessa har imöten uttalanden,av utmynnat
resolutioner eller f orskningsrapporter. Datorbrottslighet deär ett av

skall behandlasteman på den Internationella Straf f rättsfsom öre-
ningens kongress år 1994.
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4 IT och lagen preciseringen-

utredningsuppgiftenav

4.1 Inledning

ITs utveckling och penetration i samhället

I kap. 2 har lämnats kortfattad teknisk beskrivning datornöveren
och dess verkningssätt. Sedan datorerna någon gång efter andra
världskrigets slut lämnade forskningssfären och blev till-allmänt
gängliga, har datortekniken undergått dynamisksnabb, ochen
ibland svårförutsebar utveckling.

viktigtEtt idrag denna utveckling den ständiga förbättringenär
förhållandet mellan kostnaderna för dataminnenochav processorer

prestationsförmáganoch hos denna utrustning. mikrokretsarFör har
kostnaden sjunkit faktornmed mellan åren 1960 och 1990.tusen
Under period prisethar bit, dvs. minstaden dataenheten,samma per
sjunkit faktornmed tiotusen tidoch den behövs för attsom
verkställa programinstruktion har minskat faktorn tiomeden
miljoner. förbilligandeDetta datorkraften förväntaskanav
fortsätta. praktiskaPå det planet har utvecklingen tilllett starken
utbredning antalet datorer överhuvudtaget och ökningav en av
antalet smådatorer eller s.k. persondatorer.

Det imarkanta draget utvecklingen på tidmest emeller-ärsenare
tid föreningden har skett datatekniken och teletekniken ochsom av
vilken sammanfattande brukar betecknas den informations-som nya
teknologin IT. Genom teletrafiken tillhandahålleratt ettnumera

och ökat utbud tjänster möjligheterstort och till integrationav av
ljud, bildoch har förutsättningarna för informationshanteringtext

förändrats.allmänt Telenäten fortlöpanderent utbyggs också bl.a.
fiberoptikmed för skall erbjudakunna billigareenklare,att man

och säkrare kommunikation mellan datorer olikaoch med databaser.
Möjligheterna till trådlös kommunikation via radiolänkar och
satelliter Tillkomstenökar. olikadessa kanaler för kommu-av
nikation gjorthar det möjligt förbinda idatorer nätverk medatt
alltifrån tilllokal global omfattning; användarna smådatorer harav
därigenom fått tillgång till de betydande informationssystem som
finns i stordatorer. Detta har exempelvis fått till följd deatt stora
internationella koncernerna bygger viadatanät telenätet,upp egna

ihopknyter deras avdelningar, dotterföretag, leverantörer ochsom
kunder; det förkan övrigt härvidlag i frågasättas den starkaom
framväxten transnationella företagstora överhuvud skulle haav
varit möjlig tillgångden till global ögonblickligochutan kommu-
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också snabbtökardatabaserAntaletnikation IT medger. nusom
forskningförbetydelseinternationellt. De harnationellt och stor

inomdagliga verksamhetenförutveckling också denoch men
medutvecklingen harindustri. tekniskaDenhandel ochbanker,

informationshante-förbetydelsefått svåröverskattadordandra en
basteknologiblivithar redani samhället. ITringen det moderna en

utnyttjaMöjlighetennäringslivet.inomflestaide branscherallra att
konstruktion, ochritmaskiner förochräkne-datorer ex-provsom

processindustrierinom ochstyrinstrumentperiment, ochmät-som
verkstadsindustrinmaskiner inomi robotar och andradelarsom

produktionför ochförutsättning ökadväsentligblivitha ensynes
administrativapåverkatnäringslivet. ocksåinom harflexibilitet IT

textbehandling och bok-ärendehandläggning,funktioner såsom
uppgiftför angelägenemellertid inteföring. Vi det osssom enser

för räcker medanvändningsområden DetIT.allasöka kartläggaatt
varje verksam-påverkatså starkt nästanIT harkonstatera attatt

rånkomligtofisamhället stårmodernahetsområde det ettatt
informationstekniken.tillberoendeförhållande den nya

lagstiftningsbehovetf ramväxandeDet

tidigti skede borderedandetbakgrund kandennaMot ettattsynas
fannssamhällslivet detinverkan påsådanstått klart IT har attatt

lagstiftning. Sådanföreteelseanledning dennaregleraatt genom
tillkommitinte allmäntlagstiftning emellertid hakan sågas mera

förrän 1970-talet.stånd på
börjantillförklaras datorernaTill del kan detta att avenaven

skriv-avancerade räkne- ochuppfattadesintemånga änannatsom
visserligen efter-förhållit sig såmaskiner. också hakanDet att man

lagstiftningsbe-rättsliga problem ochinsåg skapadehand IT ettatt
komplicerat kostnadskrävandealltför ochfann dethov att manmen

inte villesärskilt i läge därfullt dessa problem,lösa ettatt ut man
förlitade sig pårationaliseringsvinster ochfrånavstå ITs att ett
i huvudsakrättsligt kunnakomplicerat skydd skulle ersättas av

teknik.ytterligare förfinad
uppkommande problemenemellertid detroligare orsakEn är att

Åintressen.avvägningar motståendesigvisade svårakräva enaav
socialaekonomiska åtgärderrättsliga, ochsidan gällde det att genom

effektiva ochutvecklingspotential säkerställa desstillvara ochlTsta
Å sidan skydda detgällde detutnyttjande. andralönsamma att

ekonomiskapolitiska, och mänsk-grundläggandesamhälletsöppna
teknikenanvändningfarlig denliga frånvärden oklok och nyaav

Varje rättsliginformationshantering. lös-tillmöjligheteroch dess
motståen-flexibel för dessatillräckligt balanseraning måste attvara

intressen.de
visst värdehärtill paradoxalt hakan detMed hänsyn sägas ettnog

människorför ställsinte snabbt. Närlagstiftaren handlade alltatt
rimligtsin tid, innanteknikinför detoch komplex kan taen ny
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samförstånd kan nås önskad lagreglering i IT-miljön, förattom en
få avsedd verkan, måste bygga på värderingaratt omprövade och

intresseavvägningar mellan effektivitetexempelvis integritet.och
sociala,De ekonomiska och kulturella effekterna IT harav av

många bedömts så omvälvande industriellatalar detattvara man om
samhällets övergång till informationssamhället. Olika meningar har
också det önskvärda i utveckling.denna Datoranvänd-yppats om
ningen har påverka brett spektrum samhälleligt viktigaansetts ett av
frågor såsom sysselsättning, fördjupad demokrati, undervisning,
kommunikationens infrastruktur, forskning och utveckling,
personlig integritet, sårbarhet och kultur. angivitsDet har som en
riktlin för datapolitiksvensk utvecklingen inte kan överlåtasatt

sigåt friade marknadskraf terna eller den tekniska utveck-vare
lingen.7

Vi saknar emellertid i allt väsentligt anledning gå in på data-att
politiska värderingar detta allmänna Vislag. iställethar utgåav att
från denna utveckling vad allmänt informa-att kallasmot som
tionssamhället i realiteten ofrånkomlig blirär och det alltatt an-
gelägnare lagstiftningmed i situation, där samhället praktiskten

fråndag blirdag alltmer beroendetaget datoriseradedeattav
inf ormationssystemen fungerar väl. Detta betyder inte vi vid våratt
lagtekniska kan undgåöversyn hittills gjordaöverväga ställ-att
ningstaganden.

lagstiftningsbehovDet först ha gjort sig gällande sinharsom synes
igrund de förutsättningarnaIT skapade föratt lagra,av att

överförasammanställa, söka, ioch övrigt bearbeta information
befanns innebära risker för insynen i offentligasdet angelägen-att

iheter praktiken skulle begränsas farhågorockså för attmen en
oreglerad till automatisk inf ormationsbehandlingrätt tillskulle leda

information till för enskildesden integritetatt bliskulle alltförmen
lättillgänglig.

Härnäst erfarenheternabetydelse datorer och dator-av attvar av
informationlagrad i utsträckningväxande börjat användas som

medel eller mål för brottsliga syften. Visserligen har det varit och
såsom framgåskallär, följande,det i vilkenoklart omfattningav

datorbrottslighet och datormissbruk förekommer detannat men
finns rad spektakulära fall mycketrört ekonomiskaen storasom
värden visatoch f arligheten i dylika brott, vilken också bestårsom
i svårigheten utreda och lagföra dem. Vadatt gäller ocksåsagtsnu
den brottslighet på tid tilldragittyp sigav som mestsenare upp-
märksamhet nämligen hackings.k spridningoch datavirus.av

Samtidigt med det ökade datormissbruket insiktenkom attom
traditionella straff bestämmelser otillräckliga för bekämpa deattvar

7Prop. 198485220 datapolitik, vari regeringens arbete det datapolitiskapåom
området redovisades de och riktlinjer för den framtida datapolitiken lades fram.
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förlagtekniska hindrenhuvudsakligaOm debrott.typerna avnya
följande.datormissbruklagföra kan nämnasatt

olikalagstiftning bestämmelserna,straf f detraditionell harI t.ex.
fysiskaskyddsobjektförfalskning,ellerstöld, skadegörelse somom

vi tidigareemellertidAngreppsobjektet data harföremål. ut-som
elektriska impul-kvasimateriell bestårochvecklat natursorts aven

självklaraTidigaremagnetiska tillstånd. enkla och avgräns-ellerser
faller bort. deteller helt Kanningar får därmed karaktär varany

fråninformation databä-kopieraintrång eller läsastöld eller att en
Variefter åtgärd bestårförblir intakt denna ettt.ex.somrare

skillnadenvadinget används ochpappersark ärdokument, när
överföringen elleröverföringen ochsamtalmellan textett avav

överförsinformation ochför bearbetas,olika formerbild, dessanär
digitaliseringsteknik Kanmedpå ochlagras sätt sammasamma

datamedium, ändratsnågra datapåtala skadegörelse närettman om
beskaffenhettill sin fysiska ellersjälva mediet skadatsvarkenmen

sina f unktionsmö jlighetertill
avgränsningar sålundafysiska harIT-miljöns brist traditionellapå

tillämpa.blirrättsliga svåramedfört vissa vedertagna synsätt attatt
besitt-innefattar krav påtill bestämmelserexempelgällerDetta som

ning vilseledande.eller
datarekvisitet besittning svårt knytaBeträffande kan det attvara

besittningen. Vidareföremål förvisst objekttill skallett varasom
kandataupptagningar i flera exemplar och definns normalt vara

olika platser.tillgängliga för användare på Be-fysiskt mängden
intebesittning sålundastraff på harbyggerstämmelser somom

viaolovligen telenätettillämpas, brukatsdatorkunnat när utanen
itagit sig inbesittning någon datorinnehavarens rubbats. Näratt en

information blivitskyddsmekanismer harelektroniska såförbi att
inbrott, skertydligatillgänglig, finns vidare paralleller med ett som

skriftligolovligen delför gärningsmannen skall kunna taatt av en
besittningsrubbning ha skett endasthandling, kannågon ansesmen

innehavareanläggningens bruka denna.förfarandet hindrat attom
rättsligakomplicerasvilseledande denrekvisitetVad gäller

i vissaautomatiska rutinermänniskanbedömningen ersättsnär av
fungerar automatiskt, knappastrutin helt kansammanhang. När en

vilseledd.människa blivithanågon anses
framkallar alltsåliknande lagtekniska problemochDessa ett

sidan.straffrättsligai första Detlagstiftningsbehov hand på den
i motsvarande problemvisar sig emellertid mångt och mycketatt

sidanstraff det gällerpå processuellauppkommer den när att
användningexempelvisdatorbrottsligheteffektivt bekämpa genom

teleavlyssning.ochhusrannsakansådana tvångsmedel somav
straf f rättsligaändra ochHittills behovetha berörts endast attav

naturligt, eftersomprocessrättsliga vilket detbestämmelser, ärär
omfattas direktiv. behovetvåra När talardessa avman omavsom

från inteemellertid detkriminalisering lätt bortsedetär attatt
rättslig civilrättsligstraff ochföreligger samband mellansällan ett
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reglering. Ett väsentlig del vårt beståruppdrag exempelvis iav att
sörja för det nuvarande straf f rättsliga skyddet föratt pappersdoku-

kommer omfatta informationsinnehåll,ment att motsvarande som
data lagratsrepresenteras eller under överföring.är Om-av som

fattande iarbete form tekniska säkerhetsåtgärder läggs förav
närvarande ned på i IT-miljö säkerställa form föratt kommuni-en
kation avtalsparter emellan, har tillförlitlighet ochsom samma
möjligheter till äkthetskontroll traditionell skriftväxlingsom
erbjuder. Oavsett dessa tekniska inomsträvanden området för EDI

det naturligtvisär vikt eftersträvadedet instrumentetstor förattav
digitaliserat avtalsslutandeett och andra papperslösa transaktioner

får f örf attningsmässigt stöd såväl inomett straff framöverrätten som
inom civilrätten. Vid avfattningen de straff rättsliga ochav process-
rättsliga reglerna får dessa aspekter inte förloras sikte.ur

Behovet översyn regelsystemet siktemed på klara reglerav en av
för IT-stödd verksamhet har alltmer påtalats både nationellt och -

närmare utvecklats i kap. 3 internationellt.som Det pågår ett-
livligt arbete på området, bl.a. inom olika mellanstatliga organisatio-

Sitt tydligaste hittillsuttryck har dessa strävanden fått iner.
Europarådets rekommendation till lagstiftning. Ett allmänt intryck

lagstiftningenär förevarandepåatt iområde många länder kommit
frånövergå reaktiv fas, minstaatt där möjliga ändringar i deten

traditionella efrättssystemet tersträvades, till proaktiv fas. Meden
hänsyn till angelägenheten internationell harmonisering kan detav
innan vi ingår på förhållandensvenska finnas anledning att ge en
begränsad översikt över lagstiftningsverksamhetmotsvarande i vissa
andra länder.

Rättsutvecklingen utomlands

förstaEn och utbredd reformvåg kom under 1970- och 1980-talet
och gällde skyddet för den enskildes personliga integritet vid
datoranvändnings Sådan dataskyddslagstiftning ibl.a. USAantogs
år 1974, i Tyskland Finlandoch år 1977, i Danmark, Frankrike,

ÖsterrikeNorge och år 1978, i Luxemburg är 1979, på Island ioch
Israel år 1981, i Australien och Canada 1982, iår Storbritannien år
1984, på Irland ioch Japansamt och Nederländerna år 1988.
Lagstiftningsförslag på detta område iövervägs också flertalett
andra länder.

En andra reformvåg under 1980-talet gällde åtgärder dator-mot
relaterade förmögenhetsbrott. Ny lagstiftning på detta område

bl.a. på delstatlig nivå iantogs USA år 1976, i Italien år 1978, i
Australien år 1979, i Storbritannien åren 1981 och 1990, i USA på

8Denna lagstiftningtyp brukar kallas dataskyddslagstiftning data law,av protection
ehuru den i allt väsentligt syftar till skyddaatt enskilda ideellamotpersoner angreppderas integritetpå och inte information dess fysiskamot på representationangreppi form data.av
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i årTysklandår 1985,Danmarki ochnivå 1984, Canadaårfederal
Österrike Frankrike ochi1987,årochi Norge1986, Japan,

1990.i Finland år1988Grekland år samt
uppfinningar,patenterbaraintebedömtsdatorprogramSedan vara

siktelagändringartredje serie1980-talet togtillkom under somen
för kretsmönsterochförupphovsrättsligt sådanaskyddpå program

till processorer.
hälften 1980-taletbörjan undermedfjärde ref ormvågEn avsenare

främstgällerprocessrättsliga regler. Detvissaändringrör av
förtvångsmedelanvändamöjligheternaavseendebestämmelser att

insam-specifika problem rörIT-miljö, debevisning isamla somatt
personuppgifterbearbetning sådanalagringling, och om-somav

möjligheterna åberopadataskyddslagstiftning attfattas samtav
bevisning vid domstol.IT-materialdatautskrifter och annat som

i USA årAustralien 1976,exempelvis i årtillkomlagstiftningSådan
i år 1986Canadaår 1985,i DanmarkStorbritannien 1984,i år1983,

1989.i Tyskland årsamt

reformarbeteåterståendeochlagstiftningensvenskaDen

rättsutvecklingenvällagstiftningen avspeglar utom-svenskaDen
tillkomstenSverigeområde kandataskyddetsPålands. avgenom

ställning.intagit ledandeha1973 års datalag sägasrent enav
områden.på andra Endärefter fortsattLagstiftningsarbetet har även

avsnitt 4.2,redovisas i därrättsutvecklingöverblick dennaöver en
svenskai frågan denutgångspunktutvärdering också medsker om

riktlinjer.Europarådetsmedi överensstämmelselagstiftningen står
imedlemsstaterSverige liksom andrafrågapåSvaret denna avses

1993.under årbesvaraEuroparådet
lagstiftningsåtgärderytterligarevilkain frågan,vi pågårInnan

påkallaförhållanden, kanutvärderingen och andranämndadensom
käntredovisa vadanledning i avsnitt 4.3 något ärfinns att omsom

datormissbruk.datorbrottsligheten andraochhittillsvarandeden
huvud-kriminalisering, byggerfrämstAnledningen är att somen

teknologiska dedu-grunderrättsteoretiskafrån ochsakligen på ett
verkligapåavseende denlagstiftningsbehov, inte utancerat

överkriminalisering därmedochtillsituationen får leda enen
föransträngdahårtredanonödig belastning samhällets resurserav

brottsbekämpning.
redovisningöversiktligdärefteravsnittet 4.4 kommer görasI att en

ibehandlas deti detaljtningsuppgif kommerlagstifde attter somav
följande.

vissaföravsnitten 4.6 redogörasi 4.5 ochSlutligen kommer att
visatställningstagandenbegränsningar ochövergripande sommera

utredningsarbetets gång.nödvändiga undersig
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Hittillsvarande4.2 lagstiftning utvärderingen-

Enligt direktiven inombör de riktlinjernaEuroparådet utarbetade
för nationell lagstiftning datorrelaterade brott ut-om vara en
gångspunkt för utredningsarbetet. direktiven har ocksåI uttalats att
den lagstiftningensvenska i väsentligatorde uppfyllahänseenden de
krav ställs i riktlinjer.dessa uttalande visserligenDetta kansom upp
inte befria från skyldigheten genomföra jämförandeattoss en
granskning. Vi har emellertid inte nödvändigtdet punktansett att
för i varjepunkt och enskildhet jämförelse mellan degöra en
svenska rättsreglerna riktlinjerna. Tillräckligoch bör iattvara
anslutning till kortfattad framställning lagstift-det svenskaen av
ningsarbetets f innehållortgång och f otnotsvis redovisa riktlinden

varje enskildnärmast bestämmelse. Vid dennamotsvararsom
översikt jämförelseoch vi intehar tagit med reglerna taxerings-om
revision ADB-förd bokföring, då detta inteämnesområdeav om-
fattas riktlinjerna.av

tidigareSom behandlades behovetantytts rätts-attav anpassa
till förstreglerna beträffandeIT föreskrifter,de denrörsom

enskildes enligt till insyn irätt TF det allmännas angelägenheter
förskyddet enskildesden personliga integritet. frågor,Dessasamt

behandlades of fentlighets- och sekretesslagstiftnings-som av
kommittén i betänkandet integritetData och SOU 197247 och

tillledde antagandet datalagen 1973289, därefterhar varitav
föremål för flera utredningar.andra iBestämmelserna faller iDL

utanför värt uppdrag. De har emellertid intresse för i denstort oss
män frågorde behandlar integritetshänsyn. Vidare §21 DLärom

intresse, vari föreskrivs för dataintrång till straffskall dömasattav
olovligenden sig tillgång tillbereder upptagning för automatisksom

databehandlingg olovligeneller ändrar eller i registerutplånar eller
upptagning.för in sådanen

Data- och fentlighetskommitténof DOK sålunda år 1987avgav
delbetänkandet Integritetsskyddet i informationssamhället 3 DsJu
19878. enlighetI kommitténs infördesmed förslag i fri-RFs s.k.

rättighetskatalogoch tillägg för enskildesskydd den personli-ett om
integritet vid dataregistrering. år 1988 sittDOK slutbe-ga avgav

tänkande SOU 198864 Integritetsskyddet i inf ormationssamhället
DOKs förslag, bl.a. offentlighetsprincipen, tillledderörsom

lagstiftning offentlighet,l9909l60 integritet ochgenom prop. om
ADB.

glämför från Europarådets minimilista Unauthorized Access The withoutaccess
right to computer network by infringingsystem securitya or measures.10.1ämför från Europarådets minimilista Computer Sabotage The input, alteration,

suppression of datacomputer interference withcomputererasure or or programs, orwith the intent hindercomputer systems, the functioning ofto computera or atelecommunication system.
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i till för enskildes integritetBestämmelserna datalagen skydd den
för dir.utreds närvarande 198926 datalagsutredningen. Utred-av

ningen hittills fram tillsynhar lagt betänkandena Skärpt huvud--
i reformerad Personregistreringdrag SOU 199061,datalagen

inom arbetslivs-, forsknings- massmedieområdena SOUoch
199121, vissa frågor kryptering Vissadär bl.a. behandlas, samtom
särskilda frågor beträffande integritetsskyddet på ADB-området
SOU 199162, vari frågor i anledningbl.a. skadestånd brottom av

registeransvar Regeringen vidare till-DL och harmot tasom upp.
kallat utredning för det allmännas skadeståndsansvaröveratten se
dir. vissa ADB-frågor aktualiseras.198952, där

frågorna offentlighetsinsynDe centrala personligrörande och
integritet ligger i utanför lntegritetsfrågornavårt uppdrag.stort sett

emellertid för utformningenavgörande betydelse, be-är av ex. av
stämmelser tvångsåtgärder och kontroll. Enom annan gemensam
faktor sörja för informationsbehandling.säkrast möjligaär att

Strafrättskommittérzs SRK arbete under åren 1937-1953 ledde
till successiv genomgripandeoch omarbetning 1864 årsen av
straf f lag överfördesoch dessa omarbetade bestämmelser sedan -
såvitt brottsbeskrivningarna i ändringar tillhuvudsak utanavser -

kraftBrB, år 1962 och i januariträdde den 1965.lantogssom
inte varit föremålBalken har för genomgripandenågra ändring-

ar. Åtskilliga brottsbeskrivningar i vidareBrB har också utan
tillämpaskunnat på gärningardatorrelaterade i vidsträckt be-

märkelse. Stöld dator enligtbehandlas bestämmelserav en samma
stöld vilselederandra saker och den någonsom av som genom

digitalt lagrade i förstället uppgifterpapperslagrade kan likafullt
straffas för bedrägeri. vissa fall blirl rättstillämpningen dock mer
komplicerad. Viss f ref ormeringlT öranledd lagstiftningen harav av
därför förelångt tillkomsten visat sigvårt uppdrag nödvändig.av

Med anledning möjligheternade ökade tekniskmedattav appara-
i hemlighet skaffa sig underrättelse privataandrastur om an-

tillsattesgelägenheter sålunda integritetsskyddskommittén, i sittsom
delbetänkande Skydd avlyssning föreslogSOU 197047 vissamot
ändringar i bl.a. till förBrB skydd enskildes integritet.den För-

föranleddeslagen år 1975 bestämmelser i 4 kap. 9 och 9 bnya a
avlyssningstraff för vissa föroch åtgärder göraom att en

möjlig.avlyssning
Under år 1976 tillsattes förmögenhetsbrottsutredningen med

uppgift lagstiftningen förmögenhetsbrott.göra översynatt en av om
Uppdraget fråganavsåg bl.a. behovet straffrättslig regleringom av

nProp. och196210 196410. En översikt ändringarna i strafflagenöver under åren
1865-1960 finns i NJA 1962 ff.603s.Jämför från Europarådet minimilista Unauthorized Interception The
interception, made without right and by techical of communications fromto,means,and within network.computer systema orlsProp. 197519, NJA 1975 59a rr.s.
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missbruk hjälpmedel.datorer och andra maskinellaav Utred-av
ningen skulle vidare enligt tilläggsdirektiv allsidigt och förut-
sättningslöst de straffpröva barhetsgrunder och straff värdegränser

bör gälla för förmögenhetsbrotten. Utredningen fannsom att
ändrade värderingar och teknologi i förening bristermed iny
systematik och lagstiftningsteknik föranledde revisiontotalen av
förmögenhetsbrotten. ÖversynbetänkandetI lagstiftningenav om
förmögenhetsbrott gäldenärsbrott SOU 198350utom föreslog
utredningen såväl kapitelindelningenatt indelningen i olikasom
brott skulle ändras. En tydligaresträvan bådeatt avgränsa detvar
straff bara området och gränserna mellan olika brott.

Vad gäller datorrelaterade f örmögenhetsangrepp blev utredningens
slutsats de iendast begränsadatt utsträckning bereder straff rättsliga
rubriceringsproblem, direkt sammanhänger medsom att angreppet
sker med utnyttjande datorteknik. Skadegörande handlingar påav
datorer och maskinvara kan enligt utredningen bedömasannan på

sätt skadegörelse påsamma egendom. Skadegörandesom annan
på kan bedömas skadegörelseangrepp ellerprogramvara som somDL.dataintrång enligt Sådan olovlig användning datorav en som

brukar kallas tidsstöld kunde liknas vid olovlig användning vilkaav
saker helst. Olovlig användningsom egendom utgörav annans
egenmäktigt förfarande, gärningsmannen rubbar be-om annans
sittning, eller olovligt brukande, egendomen redan iärom
gärningsmannens besittning. Eftersom besittningsförhållandena kan

svårbestämda på IT-området, kan rubriceringsproblemvara uppstå
med denna reglering. Fall kunde tänkas, där någon olovligen
använder dator sig ha iden sinutan besittningatten eller olov-vare
ligen rubba besittning. Olovlig användningannans av annans
egendom besittningsförhållandenaoavsett kunde emellertid hänföras
till det utredningen föreslagna egendomsbrottet.av Dataspionage,
dvs. olovligt anskaffande och utnyttjande eller lagradeav program
data, kan föranleda för stöld, förskingring, trolöshetansvar mot
huvudman, egenmäktigt förfarande, olovligt brukande, dataintrång
eller enligtbrott upphovsrättslagen, beroende tillvägagångssättpå

gärningsmannensoch ställning.
vissEn förmögenhetsangrepptyp kunde emellertidav med

datorteknikens hjälp utföras på så särpräglat fannsdetett sätt att

Redan i detta sammanhang kan det värt att nämna utredningenatt efter objektvaroch metod indelade de datorrelaterade förmögenhetsangreppen i fyra delsgrupper,skadegörande traditionellt slag, skadegörelseangrepp t.ex. eller stöldav datoreravoch maskinvara, delsskadegörandeannan på. eller lagrade data,angrepp programvarordels obehörig åtkomst och andra data och dels gärningarav program oftast-begångna olovliga manipulationer med eller datagenom innebär attprogram som-resultatet databehandling blir felaktigt,av i sig kundeen något medförasom enförmögenhetsskada eller kunde utnyttjas för åstadkommaatt sådan skada eller förendöljaatt redan förorsakad skada.enJämför från Europarådets minimilista Damage Computerto Data ComputerorPrograms The damaging, deterioration suppressionerasure, of datacomputeror orcomputer without right.programs
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gärningar. Detförbrottsrekvisit dennasärskildabehov typ avav
gärningsmannenibestårgärningar attgällde sådana utanattsom
databehandlingsresultat,oriktigtvilseleda åstadkommernågon ett

vanligenförekonomisk skadainnebär attgenomannansom
tillgodoförsdirekthjälpdatorteknikensgärningsmannen med ett

bedrägeri-därförföreslogUtredningenpenningbelopp.visst att
särskild punkt avseendemedkompletterasskullebestämmelsen en

datorbedrägeri.
iföreslog be-företagshemligheterskydd förUtredningen om

straff-införande198352Företagshemligheter SOUtänkandet av
öretagshemlig-ftillsig tillgångolovligen berederför den somansvar

datorprogramskyddaskullestraff bestämmelse ävensådanhet. En
kommersiella skäl.hemliganäringsidkare hålleroch data avsom en

straffan-utvidgning lenvissvidareUtredningen föreslog aven
vid mutbrott.ochvid huvudmantrolöshetsvariga personkretsen mot

till1986 grundförslag lades årutredningarnassistnämndabådaDe
radikalNågon sådatorrelaterade brott.viss lagstiftning rörandeför

förmögenhetsbrottsut-lagstiftningenomläggningallmän somav
Vissa förslag medemellertid inte.genomfördeförordatredningen

föranleddedatorteknologiska framstegenanknytning till de
bedrägeri i 9BrB-brottenlagstiftning avseende påemellertid med

vinningsigberederkriminalisering någon§kap. kap l attav
automatisk informa-resultatolovligen påverkaatt av engenom

så detautomatiskliknandetionsbehandling eller attprocessannan
annan16 §i l0 5kap.huvudmanför trolöshetinnebär skada mot

till medstraff personkretsenutvidgning baraden personerav
krimina-§i 10 kap. 7olovligt brukandetekniska göromål och

s.k.tidsstöld §i motsvarande20 kap.och mutbrott llisering av
personkretsutvidgning.18 syftei igjordes tilläggVidare DL attett

uttryckligen§idataintrång 21 DLstraffbestämmelsengöra om
förhållandet någonwire-tapping, dvs. dettillämplig på s.k. att

kommuni-förteleförbindelse användsolovligen avlyssnar somen
överförs.kation del vadoch tar somav

för före-1990409 skyddvidare antagits lagenharNumera om
straffansvar för medföreskriver dentagshemligheter somsom

16.1 Fraud The input, alteration,ComputerEuroparådets minimiiistafrån erasure
thewithother interferencedatasuppression of computercomputer programs, ororor causingprocessing therebythe result of datathat influencesof data processing,course of procuringwith the intentanotherloss of ofeconomic property personor possessory

himself for anothereconomic gain forunlawful person.oranJämför Computer TheUnauthorized UseofEuroparådets optionella listafrån a
a made with thethat eithernetwork without right,of systemcomputer oruse a theentitledcaused theot loss beingof significant risk totoacceptance usepersona b made with the intentfunctioning, toharm the itsto systemsystem ororor the itsharmtheentitled to systemloss the system tototo oruse orpersoncause harmc of theentitled theloss the systemfunctioning, toto orusepersonor causes

its functioning.theto system or
sProp. 1985 datorrelaterade brott.angående8665

19Se vid dataintrång.ovan
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företagshemlighet.olovligenuppsåt bereder sig tillgång till en
företagshemlighetMed därvid informationsådan affärs-avses om

eller driftförhållanden i näringsidkares rörelse näringsid-en som
karen håller hemlig röjandeoch medföra förär ägnat skadaattvars
honom i konkurrenshänseende. information förståsMed i sin tur
både sådana uppgifter har idokumenterats f0rm,inbe-någonsom
gripet ritningar, modeller och liknandeandra tekniska förebilder,

enskildaoch kännedom visst förhållande, ävenettpersoners om om
intedet har dokumenterats på något särskilt sätt.

Frågor immaterialrättsliga problem i samband med IT behand-om
lades upphovsrättsutredningen i dess betänkande Upphovsrättav
och datorteknik SOU 198551. första lagstiftningsetappI togsen

frågan rättsskydd för s.k. datachips. Genom lagenupp om
19861425 förskydd kretsmönster i halvledarprodukterom gavs
skaparen sådana immaterialrättsligtmönster skyddettav som
innebär viss intrångFör iensamrätt. denna föreskriverensamrätten

år.lagen bl.a. böter fängelseeller i högst två I andra etapp togen
lagstiftaren de utredningen behandlade frågorna lagring,upp av om
bearbetning och skapande verk hjälpmed dator och skyddav av om
för datorprogram. Arbetet iresulterade bestämmelser visstatt ettom
rättsligt skydd för datorprogram intogs i lagen 1960729 om

verk.upphovsrätt till litterära konstnärligaoch infördesI lagen
vidare bestämmelse i vissa avseenden begränsaren rättensom att

bruk.kopiera datorprogram för enskilt För upphovsrättsintrång
föreskriver lagen bl.a. straff i form böter fängelseeller i högstav
två år.

Den företagna genomgången bekräftar iuttalandet direktivennu
svensk lagstiftning i allt väsentligtatt överensstämmer med Europa-

rådets riktlinjer, lagstiftningenäven i vissa hänseenden kanom
behöva modifieras förtydligas.och Den riktlinjeenda inteklartsom

zoJämför från Europarådets optionella lista Computer Espionage The acquisition
by improper the disclosure, transfer of trade commercialmeans or secretor use a orwithout right other legal justification, with intent either economicor any to causeloss theto entitled the obtainto secret unlawfulto economic advantageperson or anfor oneself thirdor a person.Jämför från Europarådet minimilista Unauthorized Reproduction of Topog-araphy The reproduction without right of topogrsphy protected by law, ofa asemi-conductor product, the commercial exploitation the importation for thator ordone without right, of topography ofpurpose, semi-conductor producta or amanufactured by using the topography.
Jämför från Europarådets optionella lista Unauthorized Use of ProtectedaComputer Program The without right, of whichcomputeruse a programprotected by law and which has beenreproduced without right, with the intent, either
to unlawful economic gain for himself forprocure anotheran toor person or causeharm the holderto of the right.
Jämför från Europarådets minimilista Unauthorized Reproduction Protectedo aComputer Program The reproduction, distribution communication the publictoorwithout right of whichcomputer protected by law.a program
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datorförfalskning.riktlinjernai kallasgäller vadbeaktadär som
direktiventill imotsvarighet denuppenbarligenHärmed enavses

urkundsför-brottetfrågansärskilt utpekade översyn avom en
mening också ställaskan§ Enligt vårifalskning 14 kap BrB.l

påinställning till skadegörandefrågan gällande rätts angreppom
intentioner.riktlinjensifrågavarandefullt dendata motsvararut

hari följande behandlarfrågor vi detstraff rättsligadeUtöver som
upplysningarskaffahandolika undervi vid kontaktersökt omatt

förpå detstraffrättsliga skyddet,brister i deteventuella t.ex.
kommunikationsområdet,expansivasärskilt starktnärvarande men

indikationer i hänseende.dettainte fått några

farhågorellererfarenheterDatormissbruk4.3 -

kriminaliseringharrimlig utgångspunkt övervägaEn när att avman
empirisk under-företeelser i samhället kanoönskade ensynas vara

omfång struktur. Dettamissbrukets ochsökning rågakomnadetav
iingreppbetydandekriminalisering kräversärskiltgäller enom

detibland spektakulär ochmassmediagällande lrätt. somenges
datorbrottslighetensmytisk bildförefaller stora ut-närmast av

skyddsintressensig frågan dedärför ställabredning. kanMan om
finnsverkligen hotade och detinformationtillanknyter är omsom

för ochdatorbrottallvarliga farhågor på områdetfog för annat
datormissbruk.

Åtskilliga datormissbruk.beträffandegjortsundersökningar har
mitten 1980-taletgjordes föreundersökningar,Många de avsomav

fåroch resultat,osäkraoch hade allmänt numera ansesvagasom
relevans. hänvisade tilli allmänhetUndersökarnasakna attvar

intervjuadeanledning mångadedär harenkäter,göra anta attman
riktighetupplysningar. Enkätsvarenslämnagånger obenägna attvar

Se alteration,The input,Forgeryi Europaradets minimilista Computer erasure
interference with theotherdatasuppression of computercomputer programs, ororor prescribed byunder such conditions,of data processing, in asa manner orcourse committedhad beenoffence of forgerywould thenational law, that constitute

offence.object of such;fth traditionaltorespect ana
enkätundersökningomfattandefärsk och utgörsEtt exempel tämligenpå aven

Instituttetperioden utgivenDanmark under 1986-89Datakriminalitet irapporten av
hörKöpenhamn, 1990. undersökningens resultatTillDatasikkerhedfor

för% företag med fler 10Dmissbrukhade varit för änalla företag4.1 utsattaatt av missbruk%, antaletmarkant stegringdet skettanställda detta tal 6.9 att avenvar
utbreddadehacking och datavirus typernaperiodens slut, mestmot att avvar anställda,bedrägeri med fler 100endast bland företag attmissbruk förekom än

ännu förekomgrad anmälningarpolisanmäldes lägremissbruksfallenhälften avav anställda, mellanfördelade sig likagärningsmännenbland företag med fler 100 attän
%av endast 27de anställdaföretagenanställda och icke anställda i de stora var

ADB-avdelningar verksamhet därfinansiellanställda mest ansattsamt attpå var
denutbredda missbruket inomDethade varitfjärde företag mestutsatt.nästan vart

för alla formerbranschen hade varitdatabedrägeri utsattfinansiella sektorn menvar stegringhadesäkerhetsátgärder Dedatorbrott omfattande arensenastetrots enav anställda itypiska gärningsmännendatabedrägerierna Deframträtt. var yngreav upptäckt; gärningsmännenhård linje vidFinansbranschen hade drivitföretagen. en
polisanmäldes.de oftastavskedades konsekvent utöver att
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och fullständighet måste också ha varit i det omöjlignärmaste att
kontrollera. Denna svarsobenägenhet kan gälla sådanaävenantas
indirekta upplysningskällor exempelvis försäkringsbolagsom som
har utbetala ersättningar tillatt företag drabbas påsom av angrepp
sina automatiserade informationssystem.

En svårighet för den kriminologiska forskningen naturligtvisär att
sådant datormissbruk inte kriminaliseratsännu inte kan be-som
läggas rättsstatistik förekommandeoch rättsstatistik förgenom att
straff belagda gärningar ofta inte tillräckligtär specificerad för att
medge några säkra slutsatser. På tid har visstdock sådantsenare
material blivit tillgängligt.

I Tyskland, i sin straf f lag har specifika förlagrum olikasom typer
datorbrott, registrerade polisen under årav 1991 5 004 datorbrott,

3 963 fall automatbedrägerier, 787 fallvarav datorbedrägeri,av av
fall82 f örf alskning bevisdata, 95 fall datorsabotageav och 77av av

fall dataintrång, särskilt hackingfall. Deav tyska domstolarna
avgjorde år 1990 falll dataintrång, 599 fall datorbedrägeri,av av
19 fall förfalskning bevisdata, fall8 datamanipulationav ochav av

fall13 datorsabotage.av
I Nederländerna rapporterade särskild datorbrottssektion inomen

centralpolisens underrättelsetjänst den tillkallats andra polis-att av
sektioner i fall15 datorbedrägeri, 9 fall hacking, fallllav av av
datavirus, fall4 skadegörelse på datorsystem, fall3 pirat-av av

och 4 ytterligare fall datorbrott.program av
Under år 1971-90 registerade den nationella polisen i Japan totalt

207 datorbrott, vilka den störst utgjordes 165 fallav gruppen av av
dataintrång. I denna statistik ingår inte automatbedrägerier t.ex.som
för år 1988 uppgick till 122 fall.1

Tillgängliga undersökningar och rättsstatistiska uppgifter kändaom
fall datormissbruk tyder inte på någon datorbrottslighet.av stor
Vissa former missbruk kan emellertid förekomma iav antas stort
antal och orsaka betydande skador. Särskilt gäller det olovliga kopie-
ringar olovliga informationsintrång iav formprogramvara, s.k.av
hacking och spridning skadebringande s.k. datavirus.av program,
Olika undersökningar antyder datorrelaterade bedrägerieratt och

missbruk ibland förekommerannat dåoch vanligen med allvarliga
skador följd. Oftast är riktade fsom örmögenhetsvär-angreppen mot
den medan i fallantal liv ochett egendom har i fara. Ettsatts
alldeles särskilt iproblem sammanhanget detår mörkertalstora som
kan föreligga på förantas området datorbrott. Det sannoliktär att
många fall förblir orapporterade eller oupptäckta denrent av -drabbade behöver för övrigt nödvändigtvis inte ha varit medveten

vad försiggått. Det dock rimligtärom som dator-att anta att
missbruk och datorbrott tämligen frekventaär fenomen och detatt

det omöjligtärtrots att vederhäfgöra tigatt uppskattningen av pro-
blemets omfattning och allvar finns tillräckligt fog för sägaatt att
antalet rapporterade fall ständigt ökar.
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sådandatorbrottsligheten harlikafullt ställaskanFrågan om
sigkriminaliseringomfattande tersamhällelig relevans att en

svårbe-ochsvårutreddadessatill demotiverad med hänsyn resurser
i anspråk.visade brott kan taantas

i andraSverigeiinte ävenbaraför förhållandenaPåfallande utan
kriminalisering dator-tillsyftarlagstiftningländer är avatt som

från konstateratutgångspunktmotiverats medintemissbruk ett
till mellan-hänvisat deoftasti ställetLagstiftarna harmissbruk.
lagstiftning pårekommendationerorganisationernasstatliga av

20-tal länder,representerandeEuroparådetsområdet. ettexperter,
verkligtbrottslighetdatorrelaterad är ettkonstaterathar dock att

brottslighetviss sådanbeträffandefallioch typvart av --
statistikdenanmärkasVidarefenomen. kanexpanderande att som

brottslighetåtaladpolisanmäld ochbeträffandefinns gernumera
Ävenutvecklingen.fortsattainför denfarhågoranledning till

försäkringsersätt-utvisande utbetaldaförsäkringsbolagfrånstatistik
trend.bekräftar dennaförfarandenuppsåtliganingar på grund av

enstaka brotti beaktandeocksåmåstesammanhanget att ettI tas
kanskeskadorhjälp dator kanmedbegånget motsvara somav

jfrmedför,förmögenhetsbrottvanligatusentalshundratals eller
fråndärför utgåsig haUtredningenVPC-fallet. attatts.k.det anser

kriminalise-bedömningriktiggjorteuroparådets experter aven
direktiv.förenligt våramedvilket ocksåringsbehovet, är

inte vadbetydelsedetkvantitativ synpunktFrån är stor somav
tidigareRedanske.kan kommavadskeroch attskett utan somnu

viktigaolika verksam-inomsitt intåggjortharhur ITpåpekatshar
perspektivtydligarekanskeenklarehetsformer i samhället. Ett men

årligen skerökningdenbetänkerframträder stora avsommanom
kommunikationsanläggningar världen Dennaöver.ochdator-antalet

ökningproportionellinte däremotinnebär barautveckling aven
beakta dennödvändigt ocksådatormissbruk.för Detrisken är att

informationssystemimultiplikatoref f består dessaekt att genomsom
medi förbindelsekan trädakommunikationsmetodernade var-nya

exponentiellförutsemotiveratdetnågotandra, gör att ensom
Eftersom pådetdatormissbruk.förriskenökning framöver av

intemissbrukspotentialen ochanförda måstegrund det varaansesav
föravgörandeheltmissbruksfrekvensen ärkonstateradeden som

självavi inte sökt göralagstiftningsbehovet, harbedömningen attav
Vi inte hellerSverige. hariförhållandenaundersökningnågon av
brottslighetlT-relateradbeskrivning utangivit allmännågon av

gärningar, SvJ TDatorrelateradeKrister Malmsten,hänvisar till t.ex.
SOUförmögenhetsbrottsutredningens betänkande249,1979 s.

Översyn förmögenhetsbrottlagstiftningen utom198350 omav
Krimi-brottADB ochff. Solarz,169 och Arturgäldenärsbrott, s. -

informationssamhälle.utveckling inalitetens ett
vivi övervägertidigare närvad ärkonsekvensEn attsagtsav

anledning beaktagärningstyper harkriminalisering attattav nya
för bagatell-i anspråkbehövainte skallrättsväsendets tasresurser
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förseelserartade något skulle kunna kallas överkrimina-genom som
lisering. Vi vill emellertid redan här påpeka det på IT-områdetatt
inte vanskligheterär vid utformningen gärningsbeskriv-utan att av
ningar sådana hänsyn. härtillEn orsak handling effektochta är att
på oftaIT-området står i svårförutsebart samband. handlingEnett

för framståkan endast utslag okynnesom ettgemene man som av
till sinkan få allvarliga följder. Ytterligare beaktanatur är att

direktivens krav på de utredningen föreslagna lagreglernaatt av om
möjligt skall utformas så inde också efter tänkbaraatt passar
förändringar inom data- och teletekniken. Klart den anbe-är att
fallda framsynen tillkan leda problem det gällernär bedömaatt
relevansen vissa förslag vi f ramlägger. Ett exempel på dettaav som
kan förslagvårt beträffandesägas röjande signaler.s.k.vara

En orsak den redan lagstiftningenär på områdetatt antagnaannan
står i för införavågen särskilda kvalificeringsmomentatt nu som

möjligtdet frångör straf fdet bara området avskil mindreatt
allvarliga missbruksformer. Vi åsyf härmed iden straffutländsktar -
lagstiftning förekommande ordning straffskyddetknyter tillsom
nivån på säkerhetsprogram.systemägarens Så i flerabrukart.ex.
utländska straf förrättssystem den form dataintrångav som
brukar kallas hacking inträda endast intrånget inneburit gär-attom
ningsmannen brutit igenom någon säkerhetsanordning. Någon sådan
koppling till informationssystemets säkerhet har dock inte godtagits
vid utformningen brottet dataintrång i vi inteDL ochav avser
heller ändringnågon i denna ordning.göra Sannoliktatt kommer det
framöver visa sig likgiltigt vilket lagstiftningsalternativatt man
väljer, då utvecklingen i riktningengår den viktiga infallaatt orma-
tionssystem kommer skyddade olika säkerhetsanord-att vara genom
ningar.

Återstående4.4 lagstiftningsuppgifter
4.4.1 Straffrättsliga frågor

När datorbrott kännetecknas datorerett eller data utgjortattav
förmedlet brottet, frågadet mestadels frågaär traditionellaom om

brott begås med tidigare framgåttmetoder. Som måste densom nya
straffrättslagstiftningensvenska vidtagnaredan reformergenom

väl anpassad för lagföring sådana brott.anses var av
Vad huvudsakligt intresseär därför brottsligaärsom nu av

främstpå data också på datorer och kommunikations-angrepp men
utrustning. Det kan förvåna informationägnat att attvara repre-
senterad data skulle något eftersträvat förmålsom vara mera
brottslighet. Det emellertid härvidlag möjligtär urskilja tvåatt
kategorier brott.av

En kategori begränsad tillär självapå informationenangrepp
intrång eller skadegörelse. Ett exempel härpå s.k. hacking,ärgenom

där gärningsmannen sig skyldig till intrång i informations-gör ett
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ofta informationinte egentligt intressehar något densystem men av
därigenom inomkommit räckvidd.hans Ett exempel ärannatsom

gärningsmän vidaregående syften förendastärutan attutesom
utplåna funktionen olikadata eller hos EttIT-system.störa
erfarenhetsmässigt inte ovanligt missnöjdexempel anställdär en

i hämndsyfte vill för företaget.åstadkomma skada De mestsom
frekventa fallen inom förevarande kategori emellertid derör

sprider datavirusallmänt eller andra skadegörandepersoner som
i till meningslösadet syftet påverka eller skadaattprogram synes

andras datorer eller data.
huvudkategorinandra gärningsmän, sannolikt haftDen är änsom

allvarligare i hindrats fullfölja sitt syftebrott åtanke ellerattmen
inte bevisas haftkan syfte. frågaha sådant kanDetsom vara om

sig skyldiga formertill olika informationsin-görpersoner som av
trång i spioneri-led eller sabotagebrott ellerett ettsom som
förberedelse till traditionellt förmögenhetsbrottnågot såsom
bedrägeri, förskingring eller trolöshet huvudman. Somligamot av

troliga f tilldessa allvarligare brottslighet lagstiftarenörled har ansett
allvarliga straffså sui generis.de belagts brott Detatt mestsom som

iögonenfallande gärningar fexemplet på sådana örberedelsenaturav
i sig fbetraktas ullbordade urkundsförfalskningbrott ärsom som

och bevismedel. Huvudfråganandra brott för för-härärmot oss om
falskningsskyddet för förde indirekt kommunikation viktigaall
urkunderna kan utvidgas till omfatta digitaliseradeoch bör ävenatt
materialisering information förfarandenvilkaoch med sådanaav
objekt straff inom förbör beläggas detta skydd. Ytter-som ramen
ligare exempel på gärningar ofta förberedelser till svårareärsom
brott olovlig avlyssning och enskildesär andra på denangrepp
integritet såsom brytande telehemlighet,och där denpost-av
tekniska utvecklingen fört sig möjligheterhar med avlyssnaattnya
eller på uppgifterdel exempelvis buggningsättannat ta av genom

RÖS.användningeller röjande signalers.k.av
Den allmänna straffrättsligadetöversyn regelsystemetsmer av

anpassning till tekniska förändringarnade vi enligt direktivensom
skall kommer denna bakgrund huvudsakligengöra gälla IT-mot att
relaterade informationpå enligt ibestämmelser kap.BrBs 4angrepp

frihet frid,brott och 12 kap. skadegörelsebrott, 13 kap.motom om
allmänfarliga brott, förfalskningsbrott,14 kap. 15 kap.om om om

och 19 riketskap. brott säkerhet bestäm-utsaga mot samtosann om
Äveni §melsen 21 dataintrång.DL traditionella förfaranden harom

emellertid iberörts direktden månöversynen de har sambandettav
föreskrifternamed för lT-miljön.

Ytterligare kommer vissabehandlats frågor,anknytande däratt
lagstiftningen inte tillräckligt till IT-miljön.anpassad åter-Ensynes

fråga,kommande sådan utredningen särskilt ibehandlar avsnittsom

zeAngåendedetta begrepp, DOKs betänkande DS Ju 19878 25 ff.se s.
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10.2, gäller hur regler bygger mänskligpå medverkan börsom
vidbehandlas automatiska rutiner. Vi tidigareredanhar berört de

svårigheter rekvisitet vilseledande tillupphov denärsom ger
oriktiga uppgifterna förnår maskin automatisk informationsbe-en
handling. Kopplingen människamellan och maskin aktualiseras

i situationer,också där någon gjort sig skyldigskulle ha till
medhjälp eller anstiftan datorn människa därersattsom av en men
i IT-miljö frågan blir möjligen gärningsmannaskap före-kanettom
ligga. Motsvarande fall,gäller olovligdär påverkan automa-en av
tiska rutiner får allvarliga inteoch kanske förutsebarahelt konse-
kvenser, fråganoch blirsålunda vad kan täckt uppsåt.som anses av

straffrättsligaDe problem uppkommer det gällernärnya som
skydd datorlagrad eller elektroniskt kommunicerad informationav

sin ihar traditionellagrund den kopplingen mellan bärare ochatt en
data har försvagats i lT-miljö bl.a. data tidigareattgenom som

inte vanliga fysiska föremålnämnts kvasimateriellär harutan en
karaktär. naturligaDen enheten uppgifoch samhörighet iternas en

användare bildskärmkan läsa på ieller utskrift ochtext, som en
han därvid uppfattar på innehållet i skriftligsättsom samma som en

handling, ofta direktsaknar motsvarighet i lagringen Härtilldata.av
kommer förändringarnade lagrings-, bearbetnings- ochstora av
överföringskapaciteten möjligheternaoch automatiseraatt om-
fattande kompliceradeoch förlopp. Skillnaden mellan konkreta
objekt såsom skriftliga handlingar och abstrakta objekt såsom
bestämda imängder data formlagrad i självaär verket betydande.
svårigheterna överbrygga denna skillnad kräver emellertidatt
utförliga vi återkommer till främst i 8kap.resonemang som om
urkundsbrotten i BrB.

Problemet förstå den nuvarande lagstiftningens på dator-att syn
informationlagrad handlingoch begreppet beror också på dennaatt

på förhållandengrund behandlats i 2 intekap. ärsyn av som en-
hetlig.

vissBakom lagstiftning finns intresse visslåsaett attav en
sammanhörande informationsmängd, intresset i skriftligt.ex. attav
form säkra muntligen träffat avtal, medan lagstiftningett annan

hålla varjesträvar sådan inf ormationsmängdatt Intressetöppen. av
information,låst varmed vi självfallet inte intressetmenar av

hemlighållen information, ligger bakom urkundsbegreppet i 14t.ex.
§kap. l andra stycket BrB och fullmaktbestämmelserna iom

avtalslagen och RB. Intresset information lagstiföppen präglarav t-
ning väsentligen syftar till tillgång tillbereda informationsom att

TFsåsom bestämmelserna offentlighetsinsyn i 2 kap. ochom

27Ett exempel insynsintressetextremt depå s.k. potentiella handlingarna,är varsinformationsmängd inte härrör från eller bestämdanågon informationslämnarenågra
framtas begäranutan informationssökanden.pá Någon möjlighet fastställaattav omsådana handlingar äkta och tillär sitt innehåll torde i allmänhet inte föreligga,sannadå uppgifterna inte kan knytas till upphovsman.någon
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taxeringsrevision.föreskrifterna dockDetsekretesslagen ärsamt om
utredningsförfattningarnasviktigt inte förväxla ochkontroll-att

fårenligt Såhandlingsoffentligheten TF.ändamål med t.ex. en
näringsidkaresnaturligtvis inte tilltaxeringsrevision leda att en

blir offentliga.uppgifter i föroch rörelsen
tillgång tillrespektive haintressen kunna låsaNår dessa attattav

anledning tilli IT-miljön,information appliceras depå data ger
reglering utform-dessolika bedömningar ochbl.a. behovet av enav

ning.
informationsin-istraff rättsliga frågorna kap. 6behandlasDe om

8 urkunds-på data, kap.trång, kap. skadegörande7 omom angrepp
bevismedel.9 andraoch kap. brottenbrotten motom

frågorProcessrättsliga4.4.2

Även till frågor harprocessuella delen har begränsatsden som an-
Brottslighet andratill information. ochknytning IT-baserad oegent-

IT-miljöofta i och domstolspröv-ligheter svåra upptäckaär att en
framhållitsbevissvårigheter. Somning förenad medkan storavara

principemellertid grundläggande dei direktiven bör attvaraen
få tillgång tillmyndigheternas möjligheterbrottsutredande att

vilketinte får bli påinformation i sin beroendeverksamhet sättav
naturligtvis gällainformationen finns Motsvarande börlagrad. även

myndigheter kontrollför på samhälletsde har vägnar utövaattsom
tillsyn.och

utformningen kontroll-omfattningen samhälletsFrågan och avom
för-möjligheter tillgripa tvångsåtgärderbefogenheter beröroch att

kravnivåer. Därtillfattningsregleringen kommer depå alla som
frågaföljer Sveriges internationella åtaganden. Det är omav

respektivekänsliga avvägningar medborgarnas ochmellan samhällets
komplicerasföretagens intressen. avvägningsfrågorDessa av

lagtekniska frågor.datoriseringen, för sigockså med nyasom
urkundsproblematiken frågornaför harPå motsvarande sätt som

kvasimateriellasin i karaktär.på kontrollområdet grund datasytterst
får direktfrågorMånga de urkundsbegreppetrör enav som

motsvarighet utredningsverksamhetvid myndigheternas och
användningen straf f husrannsakanprocessuella tvångsmedel somav

samordningoch beslag. Frågan begreppsapparatens med annanom
tilllagstiftning emellertid inom inte inskränktdetta områdeär

handling. också påbegreppen urkund eller Bestämmelserna bygger
inomvissa uttryck grundläggande betydelseandra är ävensom av

civilrätten utsökningsrätten.andra rättsområden, såsom och
frågor förhållandetkategori lagrade data,En detrör attannan av

till från information, inte visuelltskillnad läsbarpapperslagrad är
i form för överföringen tillrutinerdenna och de krävsatt som

form får självständig Frågorna ochläsbar betydelse. kontrollomen
i IT-miljö utsträckning informationen i formtvång i likaberör stor

för överföring tilllagrade rutinerdata de krävsav som som en
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förform. saknar demeningslösa denläsbar Lagrade data är som
in-tillgodogöra sigförmaskinvaroroch behövs attsomprogram-

lagradef ormationen. ochsamspelet mellan datorprogrammenDet är
datorteknikenlagringskapaciteten sådata och den görstora an-som

rättsliga förSamtidigt till problem,upphovvändbar. detta nyager
föreskrifterna inte anpassade.vilka i gällande ärrätt

integritetsskydd sig också gällande. beror bl.a.på DetNya krav gör
uppgifter,svårigheterna datorlagradepå deavgränsaatt som

frånföremål för tvångsåtgärd,till kontroll ellerbehöver göras enen
informationenOmfattningen lagrade ochinformation. denannan av

del denmöjligheterna förändra, sammanställa ochsnabbt taatt av
myndighetsingripandeförinnebära risker skador.kan också Ettnya

effekter.oavsiktliga olyckligai vissa fall tillledakan därmed men
tillmyndigheternas möjligheter kontroll ochsidanå andraBegränsas

uppgifter.inte alltid fullgöra sina granskandetvång dekan
önskemåletVissa lagtekniska frågor, särskilt avseende påmed om

bliinte kontro-enhetlig och bör behövaenkel begreppsapparat,en
rättspolitiskakompliceradeversiella. emellertid antalåterstårDet ett

avvägningar.
syftarvi gjortdistinktion tidigare mellan bestämmelser,Den som

syftar till främjatill information,låsa och bestämmelser, attatt som
inom tilltillgång till information, detta områdeleder annanen

bedömning för urkundsfrågan. Handlingsbegreppet används härän
tillgång till vissanknytning till syftebestämmelser,med rörvars

information, den bevaras på eller på ADB-oberoende av om papper
uppgifterna försetts elektronisktmedium något lås.och medom

Övriga frågor4.4.3

utredningensTill övriga frågor främst deöverväganden rörandehör
ramställningarna rikspolisstyrelsentill utredningen j f frånhänsk utna

attningsändringarf örf skall detoch generaltullstyrelsen görasomom
uppgiftermöjligt för polis- tullmyndigheteroch begäraatt trans-ur

portföretags vilka uppgifterkundregister, skulle kunnadatabaserade
riskernamyndigheterna för bedömningbättredessa underlag avge

terrorist-för viss brottslighet narkotikasmuggling ochsåsomgrov
till framställ-verksamhet. Utredningens ställningstagande dessa

ningar redovisas i kap. 16.
slutligen förkap. behandlar vi fråga skydd kodade tele-I 17 en om

visionsprogram. satellitsändadeKodning tillgrips oftare TV-allt av
företag främst för upphovsrättsliga intresse för-tillvarata äratt som

tekniskaknippade skydd harmed de utsända Dettaprogrammen.
tämligen omfattandeemellertid kommit försvagasatt pro-genom en

duktion, försäljning användning piratdekodrar.s.k.och av
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4.5 Vissa avgränsningar

Förhållandet4.5.1 säkerhetsåtgärdermellan och lag

Kriminalisering alltidmåste samhällets försvarslinjeutgöra yttersta
förfaranden,oönskade inte minst i tekniskskede, där ochmot ett

utveckling tillleder anspråk förpå rättsskydd flerallt och alltannan
svårbekämpade missbruksformer. För samhällets förattmer resurser

brottsbekämpning inte skall för fårhårt därmed åtgärderansträngas
för förebygga brott och missbruk allt betydelse.att störreannat

När det gäller IT-miljön utbildningkan etik och antagandetav en
olika uppförandekoder vikt. myndigheter, företagInomav vara av

och organisationer, informationssystem,beroendeär kansom av
behörighetsnivåer för åtkomsten dessa fastställas.behövasystemav
I takt med datoriseringen inom fortskrider,samhället blir detatt
också allt angelägnare öka det allmänna säkerhetsmedvetandet.att
Vad emellertid främst ikommer åtanke mångfalddenärsom av
mjuk- eller hårdvarumässiga säkerhetsanordningar redansom
införts eller underär utarbetande.

För närvarande står det IT-användarna fritt bestämma ochatt om
i vilken utsträckning vill tillgodogörade sig resultaten detav
hittillsvarande säkerhetsarbetet. Frågan kan emellertid ställas om

inte i datasäkerhetens brottsförebyggandetsoch intresse bordeman
införa formnågon lagstadgat obligatorium för IT-användarna.av

i lag författningAtt eller föreskriva åtgärder vidtasskallattannan
för skydda datorsystem för lagring, bearbetning överföringelleratt

data fastslåoch där vilka villkor sådana säkerhetsåtgärderattav
måste uppfylla emellertid inte invändningsfritt.är principielltRent
skulle kunna hävdas säkerheten hos enskilda informationssystematt
inte kan samhällets angelägenhet. praktiskFrån synpunktvara en

invändaskan det måste i det omöjligt i för-närmasteatt attvara
fattning kraven på säkerhetsátgärder. Informationssäkerhet ärange

frågakomplex och den tillanknyter den dagsaktuellanäraen
situationen på område notoriskt ständigunderär och snabbett som
utveckling. värderingEn intesäkerheten kan enstakaav avse en
säkerhetsátgärd. Säkerhetens effektivitet kan bedömas endast om
hela komplexet åtgärder beaktas. Behovet säkerhet hellerärav av
inte alltid givet beror på den betydelse informationssyste-utan som

för företagethar organisationeneller i fråga. blirmet Avgörande
hur starkt beroende de sina för fungeraär data vilkenväl ochattav
karaktär dessa data har.

Med beaktande anfördadet vi intehar funnit skäl närmareav att
införandetöverväga straffgenerell och rättsligt sanktioneradav en

skyldighet vidta isäkerhetsåtgärder IT-miljön iochatt sådanatt en
författning specificera dithörandede kraven. ställnings-För vårt
tagande har också varit betydelse den begränsning utrednings-av av
uppdraget ligger i våra direktiv.som
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Frågor främstIT-säkerhet behandlas samrådsgruppenom m.m. av
för inom redovisatsamhällets säkerhet SAMS,dataområdet som
sina iresultat bl.a. serie benämnd ADB och samhällets säkerheten
på 90-talet Ds vissa19904347. behandlar SAMSFör närvarande
frågor beröring rättsfrågor viEDI har med denäraom som
behandlar.

Även vi intesålunda ellerböra kunna behandlaansettom oss
frågan reglering säkerhetsfrågorna i IT-miljögenerell kanom en av
finnas anledning fråganden begränsadeövervägaatt ansvaretom
för datasäkerheten. offentligaInom den sektorn pågår arbeteredan

säkerhetsfrågorna.på reglering Uppmärksamheten bören av
därför riktas enskilda första inomden sektorn. Ett dettamot steg
område i aktiebolagslagen infördeskulle kunna tas attgenom man
bestämmelser skyldighet för de åtgärderattom en svara som
erfordras för främja tillförlitlighet kontinuitetoch hos deatt
automatiska informationssystem företaget använder. Densom

innebörden regleringsådan skyldigheten sörjanärmare attav en av
för datasäkerhet kommer behandlas i avsnittet 10.4.att

tillMed hänsyn säkerhet och sårbarhet i inf ormationssamhälletatt
likväl indirekthar för finnasbetydelse vårt arbete kan detstor an-
ledning något förbelysa denna bakgrund fortsattavåranärmareatt

beträffande straff rättsligaöverväganden processrättsliga frågoroch
i IT-miljön.

Informationssäkerhet där behandlar riskerdeär ämne,ett man som
bör beaktas vidtas.och de skyddsåtgärder bör En utgångspunktsom
från IT-säkerhet i allmänhet inte visst rättsområde ellert.ex. ett-

viss teknisk metod skildakräver mängd aspekter beaktas.atten en-
förenklat informationssäkerhetNågot brukar beskrivas ettsom

informationen tillgängligbehov inom rimlig tid iär ochattav
form, riktiganvändbar den bevaras fullständigoch och baraatt att

den behörig får tillgång till informationen.ärsom
Området brukar bestämmas med användning engelskatreav

oftabegrepp förkortas CIA, Confidentiali-varmedsom avses
ty29, Integrity3° Availability31. Olikaoch metoder har ut-

förvecklats oftaanalysera säkerhetsriskerna och behöveratt
grundläggande tekniska administrativa vidtas föroch åtgärder att
informationssäkerheten rimlig nivå. Visstskall nå skydd kanen
också beredas försäkringar. finns emellertid behovDet ettgenom av
civilrättsliga överenskommelser rörande grundläggande säkerhetsåt-

28Se 1992111statskontoretst.ex ADB-säkerhet inom rättsväsendetrapport en-
modell för bedömning skyddsniváer.av
zglsO-deñnition the that data and information made availableproperty notare or
disclosed unauthorised individuals, entitiesto or processes.30ISO-deñnition the that data, information and information haveproperty systems

been alter-ed destroyednot in unauthorisedor an manner.SIISO-deñnition the of data, information and information beingproperty systems
accessible and usable demand by authorised entity.upon an
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gärder, ansvarsfördelning Viktiga komponenter vidareärm.m.
utvecklingen standarder och rättsregler på Till in-området.av
formationssäkerheten hör också omständigheterna kring brottatt
och andra förfarandenoacceptabla skall kunna klarläggas.

Genom och penninglösa transaktioner iatt allt störrepappers-
utsträckning fått traditionella rutinerersätta fleroch allt tradi-
tionella funktioner givits motsvarigheter i IT-miljön har säkerhets-
frågan kommit få omfattning vissa till och gjortmedatt en som

integällande inom CIA. Det gäller vissa frågor datast.ex.ryms om
överensstämmelse vissa faktamed datasursprung, etc. samt an-

syfte.vändbarhet för visst Detta tillkommer uttryckett genom
iISO anknytning till s.k. delvis modifieratatt sinaöppna system

definitioner. Rutinerna i den traditionella miljön har utvecklats
under århundraden. Utvecklingen på IT-området emellertidgår nu
så snabbt anpassning tiden och tillatt anknyta deatten genom se an

till slut intesynsätt godtas framkomligär Det pågårväg.som en
därför internationellt förarbete ställa enhetliga principer föratt upp
informationssäkerhet. När det gäller rättsliga i vissoch mån även
administrativa åtgärder, initiativhar tagits inombåde mellanstarliga
organisationer och olika näringslivsorganisationer.av

förInom OECDs verksamhet pågår arbete medramen att ut-nu
forma riktlinjer för isäkerhet informationssystem. Vidare har EG-
kommissionen i september 1990 ändringarmed i oktober 1992
förslagit a Council decision SYN 287 informationssä-angående
kerhet. förFörslaget föremålär närvarande för iöverväganden EGs
ministerråd.

Olika metoder har förutvecklats analysera hot IT-säker-att mot
heten olikaoch modeller för grundläggande tekniska admini-och
strativa åtgärder har skapats. När det kriteriergäller för säker IT-
användning, har EG-kommissionen medverkat vid utarbetandet av

fråndokument juni 1991 Informationett Technology Security
Evaluation Criteria ITSEC, vissadär nationella strävanden på

harmoniserats.området har

Ett exempel de fragorär äkthet uppkommer vid avtalsslut via t.ex.om som
Electronic Data EDI.Interchange

Integrity och authenticity har skilda begrepp därsetts integrity harsom
deñnierats assurance that the data and received thesent withoutsom are sameinsertions, duplications, modiñcations, resending medan authenticity beskrivitsorassurance that the data the claimed.som source one34Se den amerikanskat.ex. Trusted Computer System Evaluation Criteria, kallad
Orange Book, använd the US Department of Defence,de engelska CESG Memo-av
randum använd regeringen, förslag the Department of Trade andnr. av avIndustry, kallad Green Book, använd för kommersiella IT-produkter densamt avtyska säkerhetstjänsten ZSIECutarbetade kriterier och i Frankrike utarbetade
kriterier, kallade Blue-White-Red Book.
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Skadeståndsrätt4.5.2

IT-miljöninformationshantering iframhållitstidigare är enSom
demFlertaletverksamhet.svårgenomskådligoch somkomplex av

registerats därharinformationssystem utan egenberörs ettav
i informa-insyntillmöjligheterreellahaochförskyllan utan att
innehållerinformationenlagradeiOm dentionssystemet. systemet

registreradeuppgifter, dekanmissvisandeoriktiga ellert.ex.
vad ellerutredaalltid gårdetskadoråsamkas att somvemutan att

föreligger någotöverhuvudtagetdetskador ellerdessaorsakat om
handling ellerskadegörandeochskadanmellanorsakssamband en

reglerdebakgrund hardenna attunderlåtenhet. Det är semot man
där ADBför verksamheterinförtsskadeståndsansvar somom

i lageni datalagenförutomfinnsreglerSådanaanvänds. numera --
fastighetsbildningslageninskrivningsregister,l97398 om

före-1984649s.l, lagenl89l35sjölagen19711035, om
emellertidfinns1989827. Detaktiekontolagentagshypotek och

påinte ankommerdet taunderstryka attanledning ossattatt
någongälla. Ibörskadeståndsrättsliga reglervilkaställning till som

konsekvensjusteringarvissatvingatsvi dock göramån har som en
skadeståndsrättsligaberördaarbeteövrigt. vårtiförslag Avvåraav

10.5 och 15.5.i avsnittenbehandlasbestämmelser

RBochBegränsning till BrB4.5.3

allain iITtidigare påpekat har trängt sagtvi snartSom sam-
frågornabetyderverksamhetsområden. Dettahällslivets att om

principi kan beröraframtvingas ITregelanpassningvilken avsom
möjligheterITsverksamheter därreglerarlagstiftningall som

gällaanpassningnödvändiga kommersannolikt attutnyttjas. Denna
förvaltningsrättsligaspecialstraff rättsliga ochradlångt.ex. en

funnit möjligvi integenomgång harallomfattande attsåregler. En
frågaiocksåkan sättasför uppdrag. Detinom vårt omgöra ramen

tillställningtagitstatsmakternainnantotalrevision bör ske,sådanen
förtill grund dettaläggasskallprincipiella aspektervilka sommera
vi haställningstagandetill sådantUnderlagetarbete. ossett anser

ändringartillförslaggeneraliserbaratill sinvåraberett naturgenom
och RB.BrBav

begränsning vårockså anmälasgäller RB bördetNär avannanen
fförtideninteViregelanpassning. atthar ram-ansett mogenvar

domstolarvid våraför rättegångenförslaglångtgåendesålägga ett
mellaninformationsutbytetmöjligt låta parterdet skulle attatt var

skriftväxlingtraditionellinte endast utandomstol skeoch genom
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också dataöverföring antingen direkt viagenom telelinjer eller
datamedier.översändandegenom av

Datoriseringen våra domstolar f ramskrider tämligenav långsamt
och iär huvudsak inriktad på de domstolarna.större insatserna
gäller huvudsakligen för ordbehandlingsystem och målregistrering.
På kommunikationssidan har knappast något hittills gjorts; så t.ex.

fråganär expediering på elektroniskom väg brottmålsdomar tillav
rikspolisstyrelsen olöst.ännu Domstolarna heller inteär utrustade
med modem skulle möjliggöra sändning ochsom mottagning av
telemeddelanden. Några säkerhetsanordningar finns inte för att
förebygga datavirus ochatt skadegörelse drabbar domstolensannan
informationssystem.

Med hänsyn till den mångfald datamaskinstyper, operativsystem
och ordbehandlingsprogram finns på marknaden uppkommersom
vidare antingen det problemet domstolarna måsteatt förutrustas
varje tänkbar kommunikationsmöjlighet eller den känsliga frågan

vilka tekniska metoder skall fåom användas. Eftersom det härsom
frågaär åstadkommaatt generell regleringom för alla domstolaren

och alla kan vägledning inteparter, sökas de slutna kommunika-av
tionssystem f överföringör data regleras i tullagen och lagenav som

betalningsföreläggande och handräckning.om Vi har inte heller
uppfattat våra direktivatt förmandat så radikala förslag. Vi villger
också tillägga det, med hänsyn tillatt ivår följandedet redovisade
inställning till urkundsfrågan, äventyrligt förorda generellasynes att
möjligheter till överföring data till domstol och andra myndig-av
heter innan frågan elektroniska förlås telemeddelanden fåttom
någon hållbar teknisk och helst också rättslig lösning.

4.5.4 Trådlös kommunikation

Kommunikation information sig den sker direktav in-ellervare
direkt omfattas lagstiftarens intresse huvudsakligen iav olikatvå
hänseenden. åtankeI kommer först angelägenheten samtal,attav
skriftväxling, telemeddelanden och formerandra för utbyte av
information skall kunna ske otillbörliga intrång iutan den enskildes
integritet. Till bilden hör emellertid också samhällets intresse attav
i brottsbekämpande syfte kunna undantagsvis del informa-ta av
tionsutbyte regler främst hemliggenom teleavlyssning.om

Förutsättningarna för tillgodose dessa intressenatt har emellertid
rubbats därför ITs utveckling lett tillatt såväl direkt in-att som
direkt telekommunikation i allt högre grad sker på trådlösnumera

viaväg, satellitert.ex. eller riktade radiolänkar, också till följdmen

Det enda kända exempletav på haratt skettoss så utomlands härrör frånÖsterrike. År BGBI1989 1989343antogs i lagen domstolsförfarandetombestämmelser, enligt vilka alla ansökningar till domstol kan göras användninggenomelektroniska ochsystem möjlighetav föröppnas delgivning inlagor elektroniskpåavEnväg. ramlag också finnas möjlighetsynes detaljföreskrifter.attsom ger ge
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ochnationsgränsertill obundenteletrafiken sin attärnaturatt avav
alltmerländer,andraliksom i mångaSverigenationell nivå, ipåden

privatiseras.ochavregleras
etertrafik kandennamedvetenhetenskildesgäller denVad om

alltidteleanläggning intekommunicerar viadenattnoteras ensom
Ävenviaförmedlasdeltill någontill samtalhans etern.känner om

brottsbekämpning kommakaneffektivtillmöjligheter attsamhällets
brottsligheten skulleresursstarkaorganiserade ochpåverkas, denom

vidsträcktabyggamyndigheters vetskapnationella upputan
rättsligatekniska ochtill dekommunikationsnät, tar varasom

eterkommunikation.tillmöjligheterna
tele-lagstiftning berörsdenFöljande kan nämnas avsomom

varje§ medborgare6Enligt 2 kap. RFkommunikation i äretern.
avlyssning ellerhemligskyddaddet allmänna motgentemot

förtroligt meddelande. Dentelefonsamtal ellerupptagning annatav
förtroliga med-endastbestämmelsenomständigheten att avser

motiven intetill följd skyddetenligtemellertidfårdelanden att
propositionregeringensradiosändningar. Iiomfattar samtal

vidare39tvångsmedelsfrågor s.uttalasvissa198889l24 attom
fri.inte förbjudenprincip ärtrafik i äravlyssning trådlös eternav - etern.37fria lndenockså uttrycketfolkrätten förekommerInom
in-i grundlagbestämmelserytterligarei bilden kommer t.ex.om

§ ochanskaffarfrihet l TFkap. l§ RF,formationsfrihet 2 kap. l
tekniskaanvända deinneha och§ YGL och2 rättl kap. att

förradioprogram ellerför kunnahjälpmedel behövs emotatt tasom
judupptagningar l kap.i filmer eller luppfatta innehålletkunnaatt

framgår det,l966755§ radiolagentillmotiven 3§ YGL. att3 Av
yttrandefriheten dedärdemokratiskt samhällei som en avansesett

principsjälvklarmedborgerliga rättigheterna, ärviktigaste atten
radio- ochinneha och trådmottagareskall haoch rätt attenvar

i sinrundradiosändare han kanvarjeeller emotpå talyssna somse
mottagare. rättig-of rånkomligt begränsaansågs detDäremot att

spridninghindraförnödvändigomfattningi den ärheten attsom
allmänheten. Denföravseddaintemeddelanden ärsomav

8utformad så 4 kap.principregleringen istraff rättsliga är att t.ex.
olovlig§9 BrBtelehemlighet kap.och 4§ brottBrB mot omaom

§3via dockkommunikationavlyssning inte etern, aseavser
visst förbudviss tystnadsplikt ochradiolagen angående auto-mot

radiosändning.4°registreringmatisk av

36Prop. 1975761209 147.s.
37Se 199270ff. och SOU 81SOU 1991107jfr 49457Eek, Folkrätten, 4 s.a.u., s.
ff.
38m kap. YGL.e1 §
39Prop. TF och kap. 12kap.Se 9 1m 1966149 39. 1 §r., även1969149 2a s.props.

avsnittredogörelsen i 6.5.YGL och
oJfr telelagsutredningensremissvaroch 330 överSOU 199270 320 samt vårts.

betänkande.
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motionI 199192K2l8 till riksmötet har begärts under-en en
sökning det möjligt utvidgaär skyddet hemligattav om mot
avlyssning eller upptagning telefonsamtal, isåväl grundlagav som
i tillBrB, telefonsamtal befordrasävenatt på sätt änavse annatsom

tråd. Konstitutionsutskottet har hänvisat till frågangenom att om
utvidgat skydd hemlig avlyssning har behandlatsmot tele-av
lagsutredningen och berörs datastraf f rättsutredningenav samt
uttalat sådana synpunkter i motionen förutsättsatt blitassom upp
föremål för i fortsattaöverväganden det beredningsarbetet.

Inom utredningen har diskuterats lagstiftningsproblemde som
sammanhänger med kommunikation alltmer överförs trådlöst.att

främstaDen orsaken härtill har varit det kan inkonsekventatt synas
de regler, vi föreslår tillatt skydd otillbörliga informa-som mot

tionsintrång till främjandeoch samhällets möjligheter tillav
undantagverksam brottsbekämpning, vissamed inte kommer att

gälla informationnär kommuniceras förI och sig kanetern.genom
det alltså finnas skäl bl.a. den radiolagenompröva omfattadeatt av
principen fri.äratt etern

Situationen emellertid inteär omfattandeoch trådlös kommu-ny
nikation inte riktad tillär allmänheten har förekommitlängesom

något helst sambandutan med användning datorer ellersom av
överföring data. Vad berörs vidareär rad värderingar ochav som en
författningsbestämmelser härflyter principensom eternsur om
frihet. Det aktualiseras kan sålunda radikalt förändradesom vara
ställningstaganden, måste ligga för vårt isom utomanses ramen
direktiven begränsade lagtekniska anpassningsarbete och isom
stället torde gälla viktiga frågor grundlagsändringarom samt om
samarbete och lagharmonisering på det internationella planet.

Vi har därför inte bedömt det vår uppgift deomprövaattsom
rättspolitiska bedömningar ligger bakom den nuvarandesom
ordningen. Denna ståndpunkt återspeglas bl.a. i förslagvårt till en

4 kap. 8 § BrB informationsintrång. Avlyssning iny om etern av
avsiktlig telekommunikation får således med några undantag ske- -enligt förslag.även vårt Om utvidgning till eterkommunikationen

visaskulle sig påkallad och förenlig med grundlagsstadgadeanses
fri- och rättigheter och lagstiftning, bör dock sådan före-annan en
skrift kunna föras in mindre ändring i förslagvårt tillgenom en
andra istycke 4 kap. 8 § BrB.

4.5.5 Resurser för brottsbekämpning och kostnader

omfattandeDen IT-användningen på alla samhällsområdensnart
medför ökade kanatt komma krävas för bl.a.antasresurser att

41Se förslag ivårt kap.4 8 andra stycket§ 2 BrB s.k. röjande signaler och vårtomavsnitt 6.5 informationsintrång i bLaetern, såvitt spionage enligt BrBom samtavserföretagsspioneri och olovlig befattning med företagshemlighet enligt lagen skyddomför företagshemligheter.
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tillsigvisa detekniker m.fl. Skulle detutbildning jurister, attav
anledningfinnasi antal kanpolisen datorbrotten skulle ökaanmälda

polis- möjligeninom ochtill organisatoriska personella åtgärderoch
föreslagnariktning pekar denockså åklagarväsendet. I ut-samma

kriminellstraffskyddet vissa på ökadvidgningen teckenochav
krävasallmänt kommaaktivitet IT-området. tordepå Det attrent
vi inteför brottslighet på IT-området, ehuruinsatserökade mötaatt

brottsligheten sådanahardatorrelateradedenövertygadeär attom
ofta påstås.mörkertal som

förslag, defår våraställasbehovet ökadeMot att omresurserav
inom handelef ektivitetsvinster bl.a.genomförs, medföra fkan antas

klarläggandeadministration. Som exempel kanoch nämnas att ett av
straf f rättsligt sådandokumentfrågan kanskall hanterashur antas ge

förvägledning på rättsområdenandra vägen öppnasäven att
IT-användning.kostnadsbesparingarbetydande genom

säkerhetsfrågor IT-omrädet.på Detförslag antalVåra berör ett
vidtas imåsteinte säkerhetsåtgärderföreslås krav pådock att

åtnjuta föreslagnavill detenskilda fall. densakEn är attannan som
vidta åtgärderför sådanastraffskyddet dokument har attattt.ex.

dokumentkvalitet.materialiseringaraktuella ges
omöjligt vilka kostnadermening bedömaEnligt vår detär att som

förslag.genomförande våra Dennaförenade medkan ett avvara
vilken datasäkerheti alltför grad beroendebedömning högär av

Härtillskilda nivåer kommerpå och områden.böra krävassom anses
välgrundade antagandensvårigheten någrauppenbaraden göraatt

vilkaframtida utbredningdatabrottslighetens och därmed omom
effektivförkan krävaspersonella och andra enresurser som

brottsbekämpning.

ställningstagandenVissa4.6

Lagstiftningsteknik4.6.1

till sittförfattningsreglering verksamhetVarje har ytterstaav en
riktning.lagstiftaren Isyfte i önskadverksamhetenatt styra en av

första motverkafall uppenbarligen i handförevarande måletär att
möjlighetermöjligt förhindra missbruk ITdeoch ett avom

viktigt säkerställaerbjuder. emellertid ocksåDet strävanär attatt en
lagregleringinte formen hämmarmåldetta ensomges av en

tekniken.utveckling användning börrationell Lagenoch varaav
till vissinteteknikneutral i meningen knyterockså den denatt an en

teknik, sig motiverad redan de skälenståndpunkt attter aven som
detalje-förloppdatabehandling tekniskt komplicerade ochär att en

utvecklingstakten inombeskrivning till ITtekniskrad med hänsyn
bli föråldrad.kan snabbtväntas

förtekniska medlenOm det sålunda kan konstateras de attatt
bindas angivet detlagstiftningens inte påuppnå mål bör ärsätt

inteföremellertid samtidigt verka lagreglernaangeläget att att
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i alltförmålen och allmänna iMålen bör ställettermer.anger vaga
beskrivas så konkreta precisaoch möjligt fördet IT-an-äratt
vändarna förstå vilka tekniska metoder behövs för till-att attsom
godoses lagens krav. fårDessa krav naturligtvis inte utformas så att

IT-användare, ekonomiska, tekniska eller andra inteskälen som av
sig kunna viljaeller ef terkomma dessa krav, skulle kommaanser att

stå varje lagligt förskydd sin informationshantering.utan Han kan
däremot inte förpåräkna idet sammanhanget kanskeatt ta-
viktigaste fallet i åtnjutandekomma straf f rättsligt för-att ettav-
falskningsskydd för datorlagrad information, inteäkthet kanvars
kontrolleras på det skulle varitsätt ha möjligt informationensom om
i stället utgjort innehållet i fårurkund, nöja sig med andrautanen
rubriceringar sådan datamanipulation mindremed långtgåendeav
sanktionsmöjligheter. inte fLagen bör ramtvinga tekniska åtgärder

tillhandahålla bättre straffrättsligt skydd förendast demettmen
vill ha det.som

uppgiftVår vid övervägandet lagstiftning i allt väsentligtärav ny
tillsöka intressende värderingar,och liggeratt tillatt grundse som

för gällande interätt, motverkas eller lämnas obeaktade därför att
någon del lagstiftningen inte alls eller endast svårighetermed kanav
tillämpas i den verklighet IT-miljön innebär. Dennanya som
översyn lagen kan vanligen ske tilläggmed enkla till redanav
gällande föreskrifter vi intehar tvekat tämligengöraattmen om-
fattande omarbetningar vi funnit det påkallat.när

iblandEtt förhållandepåpekat det hos allmänhetenär att men
också hos rättsvårdande polis, åklagare och domstolarorgan som
finns otillräcklig medvetenhet problematiken bristandeochen om
kunskaper vilka rättsliga regler gäller på IT-området. Detom som
förhållandet vissa bestämmelser finns i BrB medanatt andra
återfinns i specialstraf f rättsliga författningar kan också skapa
oklarhet inbördesderas splittradsamband. En reglering dettaom av

innebärslag blir svåröverskådligt komplicerat,ochatt systemet
något medför inte regleringenendast blir svårtillgänglig ochattsom
svårbegriplig också problem uppkommer i rättstillämp-utan att
ningen. liggerDet därför till handsnära dylika till-att anta att
kortakommanden skulle kunna motverkas samordnad lag-av en
stiftning.

I samband sina förslagmed till lagstiftning inom för sittramen
arbete ekonomisk brottslighet regeringen riktlinmot angav som en

de berörda straff bestämmelsernaatt borde förenklas,samordnas och
varvid straff förfarandenvärda på längre sikt i möjligaste månmer
borde regleras i samlad lagstiftning. riktlinje förDenna deten
framtida lagstiftningsarbetet tillstyrktes justitieutskottet ochav

riksdagen I 1986 års propositionantogs angående datorre-av
laterade brott förordade regeringen regleringen med anknytningatt

42Se 19848518betänkandet JuU 28.a
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till inteIT skulle leda till särskildlagtekniskt kategoriochen ny av
straff bestämmelser och motsvarande bör gälla den processuellaatt
regleringen. Reformbehovet i tillgodoses inomborde stället ramen
för befintligaredan bestämmelser. lagtekniska lösningDenna ansåg
justitieutskottet riktig och överensstämmande med den rekommen-
dation lagstiftningsamordnad riksdagen hade antagit isomav en
fråga riktlinjer för arbetet ekonomiskaden brottslig-motom
heten.

Även våra direktiv anbefaller tekniken ändringar i tilläggmed och
till befintligaredan bestämmelser inom förstai hand den centrala

fstraf och Vi förståtträtten har vårtprocessrätten. uppdrag så att ut-
formningen och den systematiska placeringen de bestämmelserav

har anknytning tillnärmare IT skall allmän översynsom ges en
medan igrunddragen BrBs systematikoch RBs fast.bör stå Det bör

tilläggasdock medförtIT endast tekniska variationersynsättetatt att
traditionellapå brottstyper informationsmetoderoch inte är oom-

stritt. finnsDet tecken tyder på rättsutvecklingen kommerattsom
tning.gå infsamlad ormationslagstifatt Denna tendensmot en ger

inte anledning i förevarande skede avvika från i direkti-denattoss
anbefallda lagtekniska lösningen, vi vad gälleräven deven om

föreslagna ändringarna i föredragitRB skulle ha hålla dematt
i särskilt kapitel data eller underavdelningettsamman om som en av

bestämt kapitel, något borde möjligt åstadkommaett attsom vara
åtminstone i samband med den överarbetning RB tordeav som
komma ske anledningmed rättegångsutredningens nyligenatt av
framlagda förslag. Vi har emellertid i denna del bundnaansett oss

direktiven. någon månl kommer vi dock försöka samordnaav att
bestämmelser informationrörande samla alla brottatt motgenom
urkunder och materialiserade bevismedelandra till kapitel i BrBett
och överföra datalagens straffbestämmelser för dataattgenom
intrång till denna balk.

Frågan4.6.2 information egendomärom

fleraI de lagrum vi har anledning ibeakta samband medav attsom
arbetet på lagstiftningen till IT-miljön förekommeratt be-anpassa

egendom. Sålunda förekommer idetgreppet BrBs bestämmelser
i 4 kap. §5 olaga ihot, 12 kap. § skadegörelse, il 13 kap. 4om om
§ isabotage, vissa bestämmelser i 36 förverkandekap.om om av
egendom i RBs bestämmelser i §15 kap.samt l kvarstad iom
tvistemål i 26och §kap. l kvarstad i brottmål.om

vi ingripit iNär dessa lagrum principhar idet skett viattgenom
likställt fördata automatisk informationsbehandling med regel-

43Se 19858617betänkandet JuU a.44Se Sieber, Informationsrechtt.ex. och Recht der Informationstechnik NJW 1989
2569 och General Report Computer Crime The Emergence of Criminal In-s. onMontreal,formation 1990.Law
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inte inordna data underobjektet Genom sålundaegendom. att
komplikationervi undvikavelat dedetta begrepp har som samman-

särskilt fördomfattande utomlands debattmed ochhänger somen
informationkontroversiella fråganförenklat kan gälla densägas om

stöld. missförståndföremål för undvikandekan För av an-vara
innebörden förslag något degående våra kan böra nämnas omav

förlagtekniska ligger till debatt.problem grund dennasom
informationsbärare.Viktigt i informationhålla och In-sårär att

inf ormationsbärare fysiskaformation immaterielltnågot medan ärär
fysisk representationföremål. något däremellan. DeData är ger en

påtagliga; vi oftainformation inte åter-de de harär somav men
förhållandentill kvasimateriell harkommer karaktär. Dessaen

lagstiftninguppenbarligen svårigheter i rättspraxis och bl.a.orsakat
vid tillämpning därför traditionelladenstöldbestämmelser, attav

föremållagstiftningen i inriktad för fysiskahuvudsak på skyddetär
i viss immateriella liknande rättigheter. Kärnfråganoch mån på och
kommit information i sighar gälla egendom och därmedäratt om
omfattas liknande exklusivkan äganderätt eller anspråk påav

disposition inf ormation. tillägnelse-Klart någon medöver är att, om
tillgriper informationsbärare, gjort sig skyldig tilluppsåt har hanen

fysiska föremål.stöldbrott med avseende på detta hur skallMenett

451fransk, nederländsk och amerikansk fotokopiering dokument ochrättspraxis har av
kopiering och andra data stöld. Rättsfallet Carpenter U.S.ansettsav program vara v.
från har tolkats1987 HD information i sig egendom, ehuruår så att äratt mananser
där huvudsakligen laborerat med begreppet exclusive access. l detta fall hade den
tilltalade kommit med andra tillhandahålla dem förhandsinformationöverens att om
innehållet och publiceringsdatum för börskrönika i Wall Street Journal, vilkensen
anseende sådant den kunde tänkas påverka aktievärdena börsen. Efteratt påvar en
rad rättsfall angående stöld information med varierande hardatorlagrad utgångav

amerikanska delstater egendornsbegreppet stöldbestämmelsen tillutvidgat inågra att
omfatta producedelectronic impulses, electronically processed data information,or or
commercial instruments, software in either machinecomputer computeror programs,

human readable intangibleform, services, other tangible item ofcomputeror any or
value relating network, and thereof. Encopiesto computer system computera or any

ståndpunkt i fråga skyddet för information har domstolar iintagitsannan om av
Canada och Storbritannien. I rättsfallet Stewart Regina ogilladefrån 1988årv.
Canadas HD åtal för anstiftan till stöld bestående i den tilltalade i syfte fåett att att
fram bevisning i arbetstvist sökt förmå i skaffa fram listaatten en person smyg en

anställda hotell I uttaladesfrån hotellets arkiv. motiveringen bl.a. Theöver på ett
realm of information be approached in comprehensive taking intomust accounta way,
the competing interests in the free flow of information and rightin ones to
conñdentiality, again in certain kinds of information. Theones economic interestsor,
choices be made political that legislativejudgements ofto rests mattersupon are
action and of judicial decision. En canadensiskt parlamentarisk kommitté rörandenot
datorbrottslighet avrådde sökaparlamentet från skydda informationatt attgenom
erkänna äganderättsliga ochanspråk uttalade därvid For of public policy, thereasons
exclusive ownership of information, which, of necessity, would flow from the concept
of property favoured in socio-legal Information regardednot system. toour as
valuable public commodity have its ownership exclusively in particularto vesta any
individual. l engelsk intresse rättsfallet Oxford Moss. En universitetss-rätt är av v-tuderande hade fått i korrekturet till tentamenskrivning, innehåll hantag en varsÅtaletskrev och återställde. ogillades därför det inte fanns egendomnågonattav som
kunde föremål för stöld. Utgången blev den i rättsfallet Absalom, därutgöra samma

geolog frikändes efter det han anskaffat och försökt sälja till konkurrerandeatt etten
företag uppgifter Esso Petroleums oljesökning utanför Irlands kust, vilkenom
information bedömdes ha värde mellan till pund.50 000 100 000ett
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in-fallet i kopieringbetrakta det någon ställetattman genom av en
finnsf ormationsbärare skaffar sig tillgång till på bära-de data som

sina oförvanskat skickdrabbade i och hanDen har kvar dataren.
oförändrad tillgång till sin information. i anslutninghar Det kanen

härtill i fråga haftockså gärningsmannen kan hasättas sägasom
tillägnelseuppsåt.

frågor fleraiDessa har länder sökt lösa betraktaattgenomman
emellertid tilldata egendom. Gör detta leder detta densom man

omfattadinformation i sig blikonsekvensen kan kommaatt att av
lagstiftaren får tagitstöldskydd. svenske redanDen haanses

fråganställning till omfattningen för informationskyddetom av
ibestämmelser datalagen, sekretesslagen ocht.ex. senastgenom

f öretagshemligheter. finnslagen Frågan det därutöver behovom om
för informationallmänt och längre gående skydd ankommerettav

inte skyddsobjekten förpå Ett övervägandepröva.attoss av an-
faller försvarsbestämmelser stöldbrott också vårautomom ramen

direktiv. situation därfördenna vi inte indirektI det angelägetär att
frågorskulle komma inordnapåverka dessa data underatt attgenom

vi i följande inledningsvisegendomsbegreppet. det behandlar deNär
förslag iberörda lagrummen gäller våra alltså väsentligtallt en

kriminalisering vissa skaffa sig tillgång till in-endast sätt attav
formation inte införandet för själva infor-allmänt skyddettav
mationen.

4.6.3 Ingen anmälningsplikt för datorbrott

föregåendedetI har de drabbas datorbrott kanantytts att som av
till polisen.obenägna anmäla det uppfattningEn allmän ärattvar

tillgängliga uppgifter döljerdatorbrott mycket högtatt ettom
mörkertal.

Angivna förhållanden kan bero på de drabbade elleratt tror anser
sig polis, erforderligåklagare och domstolar saknar sakkun-veta att
skap erfarenhet emellertidoch området, misstro i sinpå turen som

olyckligahar effektenden hindrar tillförsden rättsväsendetatt att
just sådana brottmål rutinskulle kunna och ökadestörresom ge
insikter.

Det har också hävdats polisanmälanobenägenheten göraatt att en
hänger företagsmed berörda och godaattsamman personers namn

sannoliktoch rykte blirskulle skadas varitdet känt deatt utsattaom

46Entill holländska2 600 företag och riktadorganisationer enkät, Plattform Datorb-
avseende 1985-1989 stödrott, för slutsatsen mindre femaren ansågs att än procentge

datorbrotten anmäldes till polisen. En holländsk enkät vid handen attav annan ger
dem82 blivit för piratkopiering underlåtit påtala saken.procent utsatta attav som

Till överensståmmande resultat kom i USA då det vidett 1988 enkät riktadårman en
till yrkesmän datorsäkerhetsområdet endastpa för dem6att procentuppgavs av
kända allvarliga säkerhetsincidenter till polisen. Vidare kanrapporterats nämna att

American Bar Association redovisad undersökning visar endast sjätteatt varten av
offer för datorbrott polisanmälan.gör någon
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för datorbrott. motivDessa förståeliga. Det emellertid inteär är
självfallet intramuralt, disciplinärt beivrande datorbrott,att ett av
där avskedande anställda och skadereglering på för-grundav av
säkringsavtal iträder förstället brottmålsrättskipning från sam-
hällelig synpunkt godo. angivna finnasär Av skäl kan detav nu
anledning skyldighetöverväga anmäla brott.att atten

finnsI BrB regler förutsätter allmän skyldighet anmälasom atten
pågående brottslig verksamhet. 23 § föreskrivsl kap. 6 sålunda
straffansvar i fall särskiltde stadgande givits fördet denom som- -

iunderlåter tid eljestanmäla eller avslöja färdebrott åatt ärsom
det kan ske fara förnär självhonom eller någon hansutan av

närmaste. För den på offentliggrund anställning skyldigärsom av
kontrollutöva eller tillsyn torde det också tjänsteâlig-att ettvar

gande anmäla brott. Motsvarande förtorde gällaatt den påsom
grund uppdrag myndighet, konkursförvaltare.utövarett Enav ex
intressant fråga vidare det tillhöraär kan revisorsom anses en
skyldighet informationssystemetanmäla i företag,detatt att vars
redovisning han har granska, också fkan örpliktad polis-att attvara
anmäla misstänkta datorbrott.

Frånsett angivna fall kan konstateras inte finnsdet någonattnu
allmän skyldighet anmäla brott. tidigareVad påpekats kan inteatt
heller åberopas till förstöd idatorbrotten angivna hänseendeatt nu

intaskall särställning. Det kan också påpekas särskildatten
anmälningsplikt för datorbrott förekommer endast i fåtal länder.ett

i förDen och sig beaktansvärda problematik sammanhängersom
med obenägenheten brottsanmälan får därförgöra lösas på andraatt
Sätt.

4.6.4 hemlighållandeKryptering åtkomlighetoch-
Kryptering innebär förändraslagrade data informatio-såatt att

blir föroläsbar inteden förhar nyckel dekrypteranen attsom en
eller på forcerakansätt emellertid inteDet är enkeltannat texten.

kryptering.entydigt definiera begreppet Vanlig kodningatt är
oftast standardiserad och allmänt dokumenterad i in-enstakamen
stallationer kan tillskapats.koder ha Frågan då kodbe-är näregna
skrivningen skall fåttha utformningsådan den börattanses ses som

vilkennyckel med informationen läsbar. Frångörs användarensen

47Kryptera omvandla från klartext till kryptotext med kryptoalgoritm och nyckel.
Dekryptera omvandla från kryptotext till klartext. Textforcera omvandla
kryptotext till klartext kännedom nyckeln.utan om48Utanför detta begrepp torde dock ligga sådant hemlighållande innehållet iav endatafil består i vissa data inteatt framträder användaren begagnar signärsom avvanliga metoder för informationen läsbar.att göra Ett oskyldigt exempel dennapå
företeelse består i konstruktörerna datorprogramatt inte sällan döljer sinaav namnsådantpå de blir åtkomligaett sätt förstatt sedan serie opublicerade kommandonenskrivits. Skulle sådant ske inågot samband med bokföringt.ex. torde kunnaansvarkomma i fråga för undertryckande urkund.av
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synvinkel kan fråga algoritmdet endast t.ex.vara om en som avses
komprimera data så mindre lagrings-de och över-att tar upp
föringskapacitet.

chif f hemligt för försvåraAnvändandet eller språk att utom-av er
möjligheter förståståendes information naturligtvis uråldrigaharatt

traditioner. Kryptering maskinell hjälpdekrypteringoch med har
varit hanteringdäremot dyrbar och allmänt resurskrävandeen som
syftat till insyn i militärmotverka verksamhet ochnärmast att att

statshemligheter. ibevara har väsentligtIT grad underlättat krypte-
ring, eftersom krypteringsprogram blivit tillgängligaallmänt och
billiga och då utvecklingen sofistikeradedessutom gått alltmermot

finns idag möjlighetermetoder. Det kryptera tele-ävenatt t.ex.
fonsamtal telefaxmeddelanden,och via tråd via radio,såväl ochsom
överföring information hjälpmed datorer snabbt.ökarav av
Kryptering inte förbehållen inomalltså längreär smal sektoren
samhällslivet.

Krypteringsmöjligheterna föreligger direktmed avseende såväl på
kommunikation i form telefonsamtal indirektpåt.exav som
kommunikation i form information.datorlagrad Problemet medav
kryptering urskillning inteden obehörigär motverkar baraatt utan

lagenligockså insyn i förhållanden.andrasutan
Kryptering till intrång in-den skyddar iär nytta att motgenom

formation. Inom s.k. kryptering oftatorde denöppna system vara
riktigtenda säkra metoden låsa obehöriga. blirFråganatt ute

emellertid i för sig förhöjninghur och informations-önskvärden av
säkerheten skall myndighetnågon enskild enligteller lagmötas när

ieller avtal har hemlighet få informationeller delrätt öppetatt av
överförs i IT-miljön.lagras eller föreliggerOm detsom en upp-

gif tsplikt, uppkommer problem teknisk för falldenärmast naturav
åtgärden hemlig förfogareller den informa-överatt avses vara som

tionen sig tillhandahålla begärda uppgifter,motsätter att t.ex. genom
inte lämna kryptonyckeln.att ut

lT-materialets kvasimateriella frågorkaraktär väcker andraäven
i anknytning till kryptering. fråganSom exempel kan nämnas om
själva krypteringen överförts tilldata bör dataatt ettav ses som

förvarslutet och dekryptering likställas för-bör med öppnaattom
varingsstället med våld, informationmedan motsvarande lagrassom
i klartext behandlas vilket liggerpappersark helst t.ex.som som som
framme på bord. fråga sig till-Man kan också rättenett attom

enligtrum RB kan får instänga så lösenord läggasutövas att nya
i behörighetskontrollsystem kryptering fåreller så ske.ett att

propositionenl 1988892124 vissa tvångsmedelsfrågor harom
departementschef pekat på telefonavlyss-användbarhetenatten av
ning kan komma krypteringsanläggningarpåverkasavsevärtatt om
blir vanliga s. 40. finns inte förDet längre någon tele-ensamrätt
verket det gäller krypteringsutrustning. Utrustningennär behöver
endast godkännas för få tilltelenämnd kopplasstatens attav

förändradetelenätet. Den konkurrenssituationen förpå området
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möjligheternatelekommunikation återverkningar påkan ha att
straf futnyttja avlyssning processuellt tvångsmedel.ettsom

Enligt direktiv vi vilka åtgärder tänkbaravåra bör äröverväga som
brottsligaför möjligheten i sammanhang krypterabalanseraatt att

emellertidinnehållet i telekommunikation. generell.Frågan Hurär
polisen genomföra granskningen beslagtaget ADB-skall t.ex. av

inte tillhandahållsmaterial kryptonyckelndet krypterats ochom
bli effektiva iifrågasättas sådanatvångsmedlen kanDet kan om

sammanhang.
försvaret för känsligKryptering inom skyddahar länge använts att

krypteringsut-information. IT-baseradmånga länder behandlasI
föreftersomrustning krigsmateriel, kan användas bådedensom

förekommer lagstift-civila militära medföroch ändamål. detDet att
nivå utveckling, tillverkning,ning föreskrifteroch på lägre bl.a.om

utrustning.import, användning sådan USA,ochexport av som
dominerande distributiongäller ochspelar roll detnär an-en

utförligavändning utrustning, reglersådan har export-omav
vilket vilkenmottagarland,kontroll, där det bl.a. betydelseär typav

applikationkrypteringsalgoritm vilken och slut-typsamt avav
användning som avses.

europeiska i inte tillverkning,allmänhetI de länderna regleras
användning krypteringsutrustning.import Ett undantagoch ärav

krypteringFrankrike vill måste ansökadär den använda omsom
nyligentillstånd regeringen. restriktioner har dockhos Dessa

övrigamjukats regleras sådanI länder endast export avupp.
utrustning.

överenskommelser mellan med-detta sammanhang bör ocksåI
CoordinatingAustralien iNATO-länderna, ochlemmarna Japan- -

Committee for Multilateral Security COCOMControlsExport
syftar till spridningenOrganisationen bl.a.motverkanämnas. att av

däribland förhögteknologisk utrustning till vissa produkterländer,
kryptering.

för inteSverige krypteringsutrustning närvarandebehandlasI som
exportförbud. Krigsmateriellag-krigsmateriel. finns inteDet något

förstiftningen högteknologiförordningen föremåloch är översyn
inom regeringskansliet, varvid listorde bestämmelsernassom anger
omfattning kommer över.att ses

telekommunika-internationella regleringenNär det gäller den av
Madridkonventionentionerna kryptering itorde endast behandlas
internationellafrån telegrafi,år 1932 den tele-antagen avom

kommunikationsunionen. föreskrivs chif eller kodadDär att
förbjuder inteinformation viss form. Konventionen såledesskall ges

genomdrivakryptering föroch det torde knappast något degöras att
uppenbarligen föråldrade komplikationerkraven. endaDe upp-som

för vill utrustningsådan därmed dekommer den använda ärsom
finnas utrustning få tillför skall anslutas detkrav kan attsom

allmänna telenätet.
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det förefallerNär gäller användningenpersondataskyddet av
kryptering stödjas, i europarådskonventionen7snarast t.ex. art.av

för enskildaskydd vid automatisk databehandlingom av personupp-
gifter, vilkenenligt lämpliga vidtas försäkerhetsåtgärder skall att

personuppgifter.skydda
Bokföringsnämnden i förkla-har dock uttalande BFN 88 lOUett

inte förenligtdet bokföringslagenmed 1976125ärrat att att
informationenkryptera i räkenskapsmaterialet eller på sättannat

läsbarheten tillgångberoende till form hemliggöra någon kod.av av
hänvisat tillNämnden har i § bokföringslagen föreskrivsdet 6att att

vad bokförts inte får oläsligt och grundprincipgöras attsom en
måste utomstående granskare skall kunna del räken-att tavara av
skapsmaterialets innehåll bokförings-medverkan denäven utan av
skyldige eller anställda hos principhonom. Denna kommer enligt

tillnämnden uttryck i beskrivningbl.a. kravet på bokföringensöver
organisation systemdokumentation behandlingshisto-ochsamtm.m.
rik 7 § bokföringslagen.

Kryptering föra sigkan således positivamed både negativaoch
effekter. Enligt mening finnsvår emellertiddet inte anledning att
inom telelagstiftningens införasöka något principiellt förbudram

kryptering, förekommerexempelvis i fransk därmot rätt, ettsom
koncessionssystem för innehav och användning krypteringsmas-av
kiner och krypteringsprogram stadgas. övrigtFör torde sådantett

förankring i internationella iöverenskommelser detsystem utan vara
omöjligt upprätthållanärmaste med det ständigt stegradeatt

dataflödet får iI stället följandeöver detgränserna. uppkommande
svårigheter med krypterade data behandlas särskilt för varje område.

49D] har föreskrivit kryptering för vissa fall, i MOBITEX detta används fört.ex. när
t.ex.förfrågningar i vissa register och belastningsregistret och körkorts-person-registret.
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på5 Angrepp information, m.m.

5.1 Inledning

Enligt våra direktiv viskall analysera lagändringarbehovet förav
anpassning till riktlinjerna ieuroparådsrapporten datorrelate-en om

brottslighet.rad Därvid vi huruvidabörnämns överväga be-att
i §stämmelsen 21 dataintrång inDL bör arbetas i BrB.om

Bestämmelsen i berör fältet förDL hela det brukar be-nästan som
tecknas datorrelaterad brottslighet. straf fDär beläggs attsom
olovligen

sig tillgångbereda till upptagning för ADB,-
upptagningändra för ADB,-

upptagningutplåna för ADB, och-
i register föra in upptagning för ADB.-

Paragrafen skildasåledes intressen straf f rättsligtrör skydd ochav
den inte, flestade bestämmelserna iär tillDL, begränsadsom
uppgifter i personregister. frånRedan systematisk utgångspunkt
föreligger därför anledning föreslå ändring.att en

Efter Sverigedet år införde1973 bestämmelsen dataintrångatt om
fråganhar hur sådana bör behandlas rättsligt rönt stortangrepp

internationellt intresse. straff förBestämmelser datorrelateradeom
finns flertaleti länder. Den regleringen fyllersvenskaangrepp nu

visserligen i huvudsak de behov skydd finns på områdetav som men
systematiken och lagtekniken splittradnågot bild vissaochger en

hot datavirus behöver beaktas. Anledning finns därfört.ex.nya som
delvis reglering.övervägaatt en ny

Utanför DL berörs bestämmelser ibåde inom special-BrB och
straf Eftersom datoriseringen gjort sitt intåghar på nära nog
samtliga samhällsområden, kan flertalet brottstyper involvera ettnu

framträderIT. Därmed klart behovet undvikamoment av attav
både kasuistiska indelningar och bygger pågränser gräns-som en
dragning traditionellamellan eller förfaranden.datorrelaterade

5.2 Internationell utblick

samtliga industriländerI frågorhar datasäkerhet blivit centralaom
för fortsattaden utvecklingen. teknikens internationellaDen nya

rörlighetenprägel mobiliteten hos förhållandetdata och det att-
praktisktdet inte möjligtär kontrollera dataflödetrent överatt

föranletthar olikagränserna internationella initiativ för sökaatt-
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regleringenstraffrättsligalösningar för bl.a. den Engemensamma
givitsinitiativ iredovisning för har redan kap.dessa

framträttharmoniseringsarbetet tváinternationella harI det
beträffande datorrelateradelagtekniska skyddetsynsätt motmotsatta

Vissa global approach. Dengärningar. länder har valt s.k.en
olika olovliga för-föreskrift får innefattainnebär generellatt en

ändringanvändningfaranden datorsystemsåsom och samtavaccess
information. den s.k. evolu-förstoring andraoch Det synsättet,av

europeiskai flesta länderna.tionary tillämpas deapproach,
anknytning tillinnebär straf f rättsliga skyddet meddetMetoden att

ändringar vissai antingenintegrerasADB rättssystemet, avgenom
straf frekvisit i traditionella bestämmelserna ellerde attgenom nya

mellantingparagrafer.föreskrifter förs in i befintliga mellanEtt
olikaförekommer bestämmelsermetoder ocksådessa attgenom om

särskiltbrottslighet i straf f lagendatorrelaterad placeras ettmen som
kapitel.

företräderFinland ståndpunktenSverige, och denNorge, Danmark
lagtekniskt särskildinte till ochdatorbrotten bör görasatt en ny

i befintliga straf fbrottskategori. Brottsbeskrivningarna be-redan
straffrätteni första inom centrala harstämmelser hand den --

tillämpliga straffblir påså de värdaböra ävenansetts attanpassas
anknytning till alltså så långthandlingar har bör detIT. Man ärsom

straf fmöjligt sig bestämmelser redananvända de allmänna somav
speciallagstiftningförsöka undvikafinns och

internationell harmonisering vi itill skallMed hänsyn behovet av
genomförtsföljande vissa lagändringar idet andranämna som

frågan lagstiftning isamtidigt översiktligtländer och ta omupp
lagkonstruktionerländer bygger ellerandra på begrepp ärsom

lämpliga i Sverige.även
fler till in-innehavarens IT-lagradI allt länder har ensamrätt

formation inte tillgodosedd de allmänna be-ansetts genomvara
telehemlighet, företags-stämmelserna brytande ochpost-om av

hemligheter, Lagring i minnesutrymmensekretess ochetc. trans-
mission i olika kommunikationsleder vuxit ibådedata har be-av

omfattning. fysiskt beskrivs därvidtydelse och Intrång utan angrepp
ofta terminologi traditionella inbrott imed ochsamma som rum
förvar materialet utformas oftaståtkomst till påoch användarens ett

associationer naturliga.sådanasätt görsom
främst intrång i form olovlig avlyssninginspelningDet ochär av

olovligen sig tillgång tillbereda data- eller telesystemattgenom som
föranlett straffbestämmelser. Sådana införts i Canada,har t.ex.nya
Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA, Holland Schweiz.och I
vissa majoritetenländer t.ex. Canada, GreklandDanmark, och av

lAng. Sieberskälen för internationellt samarbete, m.fl., The Legal Aspects ofse
Computer Crime and Security, CommissionDocument Prepared for the of the
European Communities Legal Advisory Board, ff.3s.28e 19858655 14prop. s.
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de nordamerikanska straffstaterna beläggs redan obehörig tillaccess
datorsystem, medan i andra länder kanbrott begås endast dataom
skyddats särskilda säkerhetsåtgärder t.ex. Tyskland ochgenom
Norge eller gärningsmannen har skadeuppsåt t.ex. Canada ochom
Frankrike eller anskaf fat,han informationändrat eller skadatom

stater.3vissa nordamerikanska Dessa metoder kombineras dess-
vissai länder. Det har diskuterats i vilkaockså fall behörigutom

åtkomst skall iövergå obehörig eller på straff barsättannatanses
åtkomst och hur skall på insiders till skillnads.k. från demman se

inte har något med datorsystemet.göraattsom
Skyddet utplåning eller ändring tidigaredata ansågs imot av

många länder inrymmaskunna i de allmänna bestämmelserna om
straff för skadegörelse. vissaI länder Belgient.ex. Australienoch

regleringen intedock skydd radering data skermotgav utanav som
skada fysiskapå den bäraren. l de länder, där sådana för-även
faranden innefattas, emellertiduppkom frågan förskydd data,om

överförs ha lagrats, tid,ännu under vissautan att samt,som senare
frågor rörande skadeverkningar datavirus. För klargöraattav
rättsläget tilloch iluckortäppa lagen har lagstiftning genomförts i

Österrike,flera t.ex.länder Canada, Danmark, Tyskland, Frankri-
ke, England och USA. Vissa länder har ändrat bestämmelserna om
skadegörelse medan införtandra länder särskilda bestämmelser om

för information;skydd i några länder skyddas information,all
oberoende bevaringssättet, medan skyddet i andra länderav avser

datafendast IT-lagrade
I Norge har strafflagen ändrats år 1987 så det klarare skallatt

framgå Strl § 145 innefattarbrevbrudd också falletatt detom att
någon olovligen uberettiget bereder sig tillgång till ochprogram
data; gärningsmannen måst tagitdock ha sig förbi formnågon av
skydd intrång, kod eller lösenord. IStrl§ föreskrivsmot 151 bt.ex.
vidare straff för bl.a. den skadar informationssamlingom som en
eller anläggning för telekommunikation, gärningen medförten om
omfattande förstörelse för förvaltningenden offentliga eller sam-
hällslivet i övrigt. StrlI 261 har slutligen givits bestämmelseen om

brukande.5straff för fall olovligtgrova av
Någon ändring i bestämmelserna skadegörelse Strl 291, 292om

Ävenoch 391 ansågs inte behövlig. olovliga raderingar eller
ändringar lagrade innefattadesdata gärningenav attgenom ses som

lagringsmediet; blibärarenett skadad gjordmot ellerangrepp anses
obrukbar. Samtidigt konstaterades dock bestämmelsen knappastatt
kan vidanvändas manipulationer överföringunder mellan tvåen
anläggningar. Man pekade emellertid på bestämmelsen i § 145att om

35e Sieber, U., General Report Computer Crime The Emergence of Criminalon
Information Law, International Academy of Comparativ Law XIIIth International-Congress, Montreal 1990, 22s.
Sieber, a.a.

SNOU 198531, Ot. Innst.35, O. och Beal.65 O. 70.prp. nr. nr. nr.
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innefattartillgång tillolovligen sig data databereda ävenatt som
f örf alskningbedrägeri undan-överförs, ochbestämmelsernaatt om

tillämpas i särskiltbli tillämpliga §tagsvis och 151 b kankan att
allvarliga fall.

Straf f i 1985 med avseende på dator-Danmark har ändrats årlagen
§ straffeloven finnsgärningar. 263 bestämmelserrelaterade I om

i förvartelehemligheten, intrångintrång i och ochskydd brev-mot
olovlig avlyssning.skydd mot

Straffelovrådet meddelelse så dentolkade uttrycket lukket att
därigenomolovligen datatransmission redan deltappar tarsom av en

motiven förutsattlukket i meddelandemeddelelse; detär att ettav
fysiskt inneslutetkan lukket på sätt än attannat varavara genom

telekommunikationi avlyssningkuvert Redanett etc. t.ex. ansesav
uppfylla rekvisit. inte språkligt naturligtdetta ansågs detDäremot

karakterisera minneidata lukket, de lagrasnäratt ett utan attsom
överföras.

befanns förvarockså tveksamt uttrycket gemmerDet vara om
innefatta därförkunde lagrade data. andra stycke harEtt nyttanses

denförts in i § föreskrivs för olovligen263, där berederansvar som
sig tillgång till information eller bestämdaärannans program som
till i anläggning föranvändas inteADB. För krävsatt atten ansvar
gärningsmannen forcerat anordningar förnågra intrång.skydd mot
Samtidigt i tredje föreskrivits straffskärpning förhar stycket om
vissa fall.grova

i § straffeloven för omfattendeBestämmelsen 193 om ansvar
driftsforstyrre1ser har också förts in iändrats datorerattgenom
uppräkningen objekt.skyddadeav

i § innefattaBestämmelsen skadegörelse 291 bedömdes ävenom
ändringar raderingar ioch lagrade data. ansågs visserligenDet vara

digitalaosäkert i sigdata kan påmotom angrepp ses som angrepp
ting frågadenna ibedömdes sakna betydelse och medett attmen

förfarandensådana uppfatta på bäraredenattvar som angrepp som
data lagras på och därmed ting. motivenpå tilladesIsom angrepp
också uttrycket slette1se utplåning vidare innebördharatt en
i fallADB-sammanhang så sådana där endastäven borttag-att en
ning förnyckeln fram vissa innefattas.söka data För denattav
händelse genomförs vid teleöverföring detett angrepp angavs vara

närliggande tillämpa § olovligen263 pá den sigberedermest att som
tillgång till information.

I Finland pågår totalrevidering strafflagstiftningen. Innanen av
förstaden trädde i kraft fanns ingaår 1991, särskildaetappen

bestämmelser datorbrottslighet.rörande förstaI den etappen
infördes fem stadganden direkt indirekt utformatseller medsom
tanke på ADB, nämligen olovligt företagsspioneri,brukande,
definitionsstadgandet i kapitlet f örfalskningsbrott, skadegörelseom
och databehandlingsbedrägeri 28 kap. 7 30 kap. 4 33 6kap.
35 kap. 2 respektive1 och 36 § strafflagen.kap. 1
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främstHär bestämmelsenär förfalskningsbrott intresse. Tillom av
innehållet i denna bestämmelse återkommer vi i avsnitt 8.1.5.
Nämnas bör också paragrafen skadegörelse. Som andra styckeettom
i den paragrafen har föreskrivits för skadegörelse skall dömasatt

förden skada någon orättmätigt förstör,att skadar, döljer ellersom
hemlighåller information upptagits på datamedium ellerettsom
någon upptagning. motivenI konstateras det oklartannan äratt om
äldre fysiskrätt, skadegörelse på egendom, tillämplig,ärsom avser
när består i förstoring feller örvanskningangreppet data utan attav
själva bäraren tillfogas fysisk skada. I den bestämmelsennya
skyddas själva informationen, framställningen eller något annat
innehåll i upptagningen, oberoende något före-av om angrepp anses
ligga databäraren. Enligt motivenmot skyddet både in-avser
formationsinnehållet och de tecken vilka upptagning består.av en

tillDet kan och med så databäraren tillhör gärningsmannen.attvara
informationenInte behöver tillhöra någon Det krävsens annan.

endast gärningsmannen handlat iatt uppsåt skada någon ochatt att
orättmätigtehan handlat

I bestämmelsen företagsspioneri har införts skydd ävenom mot
informationsintrång sker intrång i datorsystemsom ettgenom som

skyddatär utomstående, kopieringmot handling ellergenom av en
någon upptagning eller användning av tekniska speci-annan genom
alanordningar. Bestämmelsen emellertid tillämpligär endast när
gärningsmannen obehörigen skaffar uppgifter före-om annans
tagshemlighet för obehörigen röja eller utnyttjaatt den.

I andra straff lagsrevisionen föreslåsetapp bestämmelseren av om
sabotage, kränkning kommunikationshemlighet, störandeav post-av
och teletrafik och dataintrång 34 kap. §l och 38 kap. 3-5 ochom

§§.8 bestämmelsenI sabotage nämns bland brottsliga för-om
faranden obehörigen ingripa i datasystemsatt funktion såett att
allvarlig fara förorsakas för viktignågon samhällsfunktion. I
bestämmelsen kränkning kommunikationshemlighet olikaharom av

samman.7förfaranden med användning bl.a. förtsIT En särskildav
bestämmelse störande bl.a. teletraf ik gärnings-om attav avser

68e propositionen 1988 rd. RP 66, 117 ff. och 223nr s.-
Den obehörigensom1 brev elleröppnar ett tillslutet meddelandeannat adresserat tillär någonsom annaneller bryta kodatt skaffar uppgifter information hargenom upptagitsen om somelektroniskt eller med någon sådan teknisk metod och skyddadärannan motsomutomstående,

2 i med tekniska specialanordningar avlyssnar eller ismyg med teknisk apparatsmygupptar någon tal inte kommaär tillavsett att hans eller andraannans som
utomstående kännedom, under sådana omständigheter den talandeatt inte har haft
skäl att anta att någon utomstående hör hans tal eller
3 skaffar uppgifter innehållet isamtal, telegram, bild- eller dataöverföringtext-,om
eller något motsvarande telemeddelandeannat förmedlas telenät ellersom genom omavsändande eller mottagande sådant meddelande....avSom exempel kränkningarpå gärningsmannennämns att användergrova förettbegående brottet planerat eller omvandlat databehandlingsprogram, ellerav tekniska
specialanordningar. ...



information. sou 1992110168 påAngrepp m.m.

eller påmeddelandenstörandesända annatattgenommannen
radiokom-tele- ellerhindrar ellerobehörigen störmotsvarande sätt

särskilda bestämmelsenTill kommer denmunikationerna. detta om
dataintrång får åtalas endasti 38 kap.bestämmelsernaBrott mot

skall höra dataom-åklagarenmålsäganden ochefter anmälan av
väcks.innan åtalbudsmannen

i straffinförts lagenbestämmelserTyskland harI ansvaromnya
för denbl.a. som

anskaf far data,för sig ellerunbefugtolovligen somannan-
särskilt säkradeför ochhonom är motinte ämnadeär som

dataspionage, Ausspähenunberechtigten åtkomstobehörig
§ 202a,Daten,von

obrukbaraundertrycker,rechtswidrig utplånar, görrättutan-
§ 303a, ellerDatenveränderung,förändrar dataeller

förväsentlig betydelsedatabehandling, ärstör annanssom av-
begå brottmyndighet,företag ellerrörelse, attgenomenannans
obrukbar,förstöra, skada, göraenligt § eller303a attgenom

Com-datoranläggningar databärareellerförändraelleravlägsna
§ 303b.putersabotage,

paragraf förstaiförstås med data§ 202aEnligt andra stycket ensav
elektroniskt,överförsellerdata, lagratsstycke endast magne-som

form.förnimbar Dennainte omedelbarttiskt i någoneller annan
§för 303a. Bestämmelsenlegaldefinition data gäller även t.ex. omav

berättigadför densekretesskydd ärdataspionage ett person, somger
ochöverföringen datalagringen ellerbesluta som genomatt avom

intresseför sittgivit uttryckskyddsåtgärdervidtagna atthonomav
vidtagits,kan hainformation. skyddsåtgärderhemlighålla denna

magnetkort,användning användarnummer,lösen,t.ex. avgenom
fingeravtryck.för elleranordningar läsakryptering rösteller att av

tillgriper dengärningsmannenanskaffandet dataMed attavsesav
tillöverför informationeninformationen finns,databärare, där en

kopieringåstadkommernågoteller på sättdatabärare annat aven
läsning elleruppfattning fallerEnligt ävenrådandeskyddade data.

dataspionage.för Brottetinomdatainnehålletavlyssning ramenav
anord-förrän gärningsmannen lyckatsfullbordatinteär passera

tillräckligtinteobehörigför åtkomst. Detningen skydd är attmot
ocksåmåste hadata. Handiskett med skyddadeinneharhan t.ex. en

Hackinganskaf f nyckeln.falli ha ärkringgått skyddet eller atvart
sig tillgång tillgärningsmannen berettstraffbar förstdärmed när

överfVidstraffbart.intetillträde. heller ör-för Försökkoden år en

8Den tillanvändar-identifikation han inte har rättbrukatt göra somgenom avsom däri datasystemetobehörigen insäkerhetsarrangemang trängereller brytaattgenom sådan tekniskeller medelektroniskteller överförs någonbehandlas, lagrasdata annan
dataintrång dömasskall forsådantsärskilt skyddad delmetod, eller i system,ettav

fängelse i högstböter ellertill ett ar.
eller deli datasystemetindöms också denFör dataintrâng trängautan att avsom

finnsreda informationobehörigenspecialanordningar påmed tekniska tardetta som
....datasystem ii sådant 1ett mom.som avses
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skyddsanordninging data kan kravet på kringgående ansesav av
f 0riginal-uppfyllt, in transit örslutnade dataattgenom anses vara

accessdata skyddadeär motsom
traditionellavisserligen bestämmelsenansågs denDet att om

§ information303 tillämpas lagrad påskadegörelse kunde även när
i § infördesdisketter 303aband eller skadats bestämmelsenmen

ilikväl för den luckanklargöra rättsläget och bl.a.täppaatt att
inte förelågi något skyddskadegörelsbestämmelsen bestod attsom

därvid inteför överföring. datadata under För krävs ärattansvar
obehörig bevis.betydelsesäkrade åtkomst eller de ärmot att av som

intresse i sistnämnda i förfalskningsbrottetställethänseendeAv är
i § till vilket vi avsnitt 8.1.5.269, återkommer under Bestämmelsen

§ infördes samtidigt därföri 303b bestämmel-datorsabotage attom
i § dataspionage otillräckligt202a ansågs skydd.sen om ge

Lagstiftning datorbrottslighet 1990 antagits iangående har år
Straffansvar däriEngland Misuseden s.k. Computer harAct.-

införts för
i avsikt skaffa sig obehörigt tillträde tillden attsom program-

finns i åstadkommer datorneller data lagrade dator attsom en
fullgör funktion sektion unauthorised of fen-någon access
ce;

enligt sektion avsiktden begår brott med då ellerl attsom-
utföra sitt utförandeunderlättaeller elleregetsenare annans av

vissa i angivna allvarligare sektionbestämmelsen brottnärmare
2;

vidtar olovlig modifieringnågon åtgärdden orsakarsom som en-
i viljainnehållet dator, hashan det med ochgör vettav en om

requisite sektionrequisite intent the 3.the and knowledge,
i sektion rekvisitet åstadkommer fullgöranvända datornDet l att

fall,funktion vidrörnågon utesluta där någon endastavses en
läsningdator eller samverkan med datorn granskar data;utan av

datautskrifter finns på bildskärm liksomeller data som en upp-
fångande inte straffs.k röjande signaler från dator baraärav en
handlingar. Rekvisitet innebär inte gärningsmannendäremot att

få kringgåmåste ha lyckats till dataeller elleratt attaccess program
säkerhetsanordningar. uppfyller rekvisitetsålundaEn hacker om

utifrån få tillhan sökt datorn datornoch t.ex.access svarar genom
aktivera säkerhetsanordning eller denatt atten genom ge upp-

ringande tillgång till inloggningsmeny. uppfyllerEn anställden
förevarande rekvisit sinredan slå på dator och skulleattgenom

straffas förutsättning haft brottsligakunna under uppsåthan detatt
i övrigt i sektionen. fullbordade straffasSom brottsom anges

gärningarsålunda försöksbrott.normalt är attsom somse

gJfr vad vi anfört kap. dokumentbegreppet angåendei 8 avsaknadenom av
originalexemplar vid lagring data och de olägenheter vi påvisat beträffandeav som
verifiering utanför dokumentet.
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någon straffas enligt sektionFör skall kunna 2 krävs det kanatt att
styrkas sig tillhan begå brott sträcker längre änatt avsett att ett som
själva olovligaden allvarlig Härvidoch är art.accessen av avses
exempelvis intrånget för gärningsmannensker skall kunnaatt att
överföra finns registrerade i informations-medel bankssom en

till sitt medbrottslingseller någon konto. Bestämmelsensystem eget
fall, intränget gjorts förtäcker också där bereda gärningsmannenatt

tillgång till information,känslig vilken försedan skall användas att
bedriva utpressning informationenden berör.mot som

erforderliga avsikten enligt sektion 3 inriktadDen skall påvara
gärningar a användningen b hindrardator,störsom av en access
till i datorn lagrade c användningeneller data, eller störprogram

tillförlitlighetensådant Sektioneller hos sådana data.ettav program
olika förfaranden.3 täcker sålunda rad omfattar fall,Den bl.a.en

gärningsmannen själv uppsåtligen infördär datavirus ioch maskar
vissa förutsättningardatorsystem, fall,och under däräven gär-ett

ningsmannen sprider virusinfekterade disketter eller andra datame-
dier. Enligt sektion föreligger straffbarhet3 för denäven som
uppsåtligen olovligen modifierat innehåll i syftedators atten
därigenom hindra för behöriga användare ochaccess av program
data såsom i införahacker lyckas datorn låsanordningnär atten en

oåtkomliga fördata ordinarie sektionde användarna. 3gör Isom
finns också bestämmelse modifiering in-klargör atten som en av

i intenehållet dator skall betraktas skadegörelse på datornen som
datorminne, såvida inte effekteller något dess på datorn eller

mediet fysiska tillstånd.dess Avsikten tilläggmed dettastör är att
tillrättakomma situationmed den i rättsfalletuppkom Coxsom v.

Riley, för vilket avsnitteti 7.2.2.redogörsnärmare
viss avsikt enligt sektionernaKraven på 3 intel och behöver vara

inriktad vissapå vissteller slag eller data eller påett av program
förvaraseller data i viss dator.program som en

Frankrike fåde länder lagstiftaär valtett att utan attav som
komplettera tidigareredan existerande ibestämmelser. stället harI
Code införtspénal år 1988 kapitel relativt heltäckandeett nytt som
behandlar brottslighetdatorrelaterad Livre titre chapitre 3.

Till början straff tillträde tillbeläggs ieller kvarstannande helaen
ieller delar för automatisk informationsbehandlingett systemav

art. 462-2. kriminaliseringenMed åsyftaskvarstannande bl.a.av
falletdet någon kommit in islumpatt ett systemav en ren men

utnyttjar tillfället till finns idel vad lagrat datorn.att ta av som
Tillträdet eller kvarstannandet måste bedrägligendock ha skett
frauduleusement. Det syfteklart något skadegörandeattsynes

intedärmed krävs minimikrav torde uppställas gär-ett attmen, som
ningsmannen medveten intehan har gå inär ellerrättatt attom

ikvar fall tillträdetl måste eller kvarstan-stanna systemet. vart
nandet ha olovligenskett Gazette Palais,du 2-39 l988 4. Dets.

troligt lagstiftaren, inteär detta kommit till klartävenatt om
iuttryck lagtexten, sighar tänkt straf f tillträdebelägga tillendastatt
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skyddas säkerhetsátgärder. tillträdetNär ellersystem som av
kvarstannandet lett till ändring eller undertryckande data ellerav av

förutses hårdare straff.systemet,
Enligt 462-3 döms den till för hindrarart. rätt,som, men annans

försvårareller föranvändandet automatisk informa-ett systemav
tionsbehandling. Denna bestämmelse bli tillämpligkan särskiltantas
på logiskas.k. bomber kan eller blockera datorsstörasom en
funktioner se avsnittet datavirus.om

462-4 föreskrivsI straff för till fördenart. om som, men annans
direkt eller indirekt införrätt, i fördata automatiskett system

informationsbehandling eller där ändrar eller utplånar data, sättet
för databehandlingen eller överföringen. 462-5 förekommerI art.
slutligen bestämmelse straff för förfalskning digitalaen om av
dokument documents informatisés, redovisasskallnärmaresom
under avsnitt 8.1.5.

5.3 Grundlagsskyddet och informationsskyddet
De svenska rättsreglerna pä området delvishar anknytning till

enligtskyddet §2 kap. 6 för förtroligRF meddelelse, dvs. skydd
undersökning brev eller f örtrolig försändelse ochmot motav annan

hemlig avlyssning eller upptagning telefonsamtal eller annatav
meddelande.förtroligt Här bör för infor-skyddetäven nämnas

mation förvaras slutet. Enligt 2 kap. 6 § varjeRF med-ärsom
borgare det allmänna skyddad husrannsakangentemot ochmot
liknande intrång. IT-användningen innebär digitala signaleratt
lagras på i praktiken uppfattassätt förvarett ettsom som av

förvar.motsvarande slag traditionella fysiska Viktensom av
skydd kränkningar enskildesden personliga integritetmot av genom
ADB-registrering personuppgifter framgår sedan år l989av av en

bestämmelse i §2 3kap. andra stycket RF. Det både i denärny
enskildes ioch det allmännas intresse straf f rättsligt finnsskyddatt

sådana intrång.mot
Enligt 2 § förstakap. l vidarestycket 2 varjeRF är medborgare

det allmänna tillförsäkrad informationsfrihet frihetgentemot att
inhämta och upplysningar i övrigt del andrasmotta attsamt ta av
yttranden. intresseDetta står i motsättning till intresset förskyddav
den enskilde avlyssning §I 2 kap. 13 tredjemot stycket RFm.m.

mSkyddetomfattar meddelanden sändsmed eller brev,posten på annat sättsom somtelegram, bandinspelningar, videogram eller huvud i sådanöver form de kantaget att
bli föremål för beslag. Både privata meddelanden och affärsbrev innefattas.
Grundlagsskyddet upptagning innefattarmot fotograferingäven skriftligat.ex. avmeddelanden och filmning Holmbergsamtalandes läpprörelser, Stjernquist,av
Grundlagama, 90 ff. Rätten fritt och obehörigt intrångatt använda deutan vanligas
samfärdsmedlen för offentliga och privata meddelanden jfrframhöll SRKäven avSOU 194120 33 Därvid dock äldreavsags grundlag.sul del vi,5 i samband medtar myndigheternas kontrollverksamhet, fråganupp omdatautrymmen i sig kan innefattade i grundlagsskyddet husrannsakan.motanses
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begränsninginte yttrande- ellerdock detsägs att en avanses som
inf ormationsf riheten föreskrifter avseende påmeddelas utanatt som

visst spridainnehåll reglerar elleryttrandets närmare sätt mottaatt
för offent-skaffa uppgifter och underrättelseryttranden. Rätten att

skrift anskaffarfriheten iliggörande i också skyddadtryckt är
tillämplig§ sistal stycket TF. Regeln baragrundlag kap. l är om

anskaf publicera uppgifterna i skrift,f låta trycktatt menaren avser
publiceringen faktiskt tillkommer stånd. Ettden gäller oavsett om

förbehåll beträffande anskaffarfriheten gjortshar dock så lag-att
ersättningsskyldighet påoch detregler sättavserom ansvar som

anskaf f hindervilket uppgifter gällereller underrättelser ats utan av
TF.föreskrifterna i §l kap. 9 3TF

publiceringssyfför in uppgifter i gårSkyddet den hämtar tesom
uppgiftsinhämtandetinte brottsliga vidalltså så långt metoderatt

sanktioner införas till-f ritas från straff. vanligskulle lag kanI mot
bli vid ivägagångssätt kan tänkas begagnade medel ettsom som -

publiceringssyfför sig tillåtet uppgif tsanskaf f ioch ande Dennate.-
aktualiserades propositionen förslag tillfråga i 198788l55 med

lagstiftning för företagshemligheter. föreslagenskydd be-Enom
f öretagsspioneri framstod kriminaliseringstämmelse om som en av

själva anskaf f vissa uppgifter, inte för inhämtaandet sättet attav av
information. frågan förbestämmelsen, den hän-I samband med om

informationen publiceringssyfgärningsmannen anskaf f idelse at te,
fi konflikt för föreskrifterna i anskafkom med grunderna TF om ar-

frihet, § dataintrång.berördes 21 DLäven om
dataintrångLagrådet exempel på bestämmelseett enangav som

inte sikte innehållet i anskaffade uppgifternapå detar utansom
inhämtandeför Lagutskottet uttaladeendast på metoden detta

själva anskaf f informationdäremot det andet datalagrad ochäratt av
inte tillvägagångssättet straffbeläggs isådant 21 Detsom som

därför enligt tillskulle utskottet osäkert det kunde dömasvara om
skaffatför dataintrång sig information inågon sådannäransvar

avsikt emellertidpubliceras. hänvisadeden skall Lagutskottetatt
samtidigt till konstitutionsutskottet eftervåren 1989, hörandeatt av

gjort bedömningen straf f dataintrånglagrådet, den stadgandetatt om
inte innefattade begränsningnågon den grundläggande yttrande-av

informationsfriheten.och

nl 1975 131propositionen 76904 departementschefen följande exempel påger
förfaranden grund undantaget i kap. TF, skall bedömas och1 9 3på §som, av
handläggas vanligt gärningar brott posthemligheten ellerpå sätt utgör motsom
telehemligheten, intrång i Törvar och olovlig avlyssning eller innefattar inbrott,som
egenmäktigt förfarande, hemfridsbrott, olaga eller olaga hot mutbrott.tvång samt
Bilaga 198990LU37.i4
se 198687151 19899054, 198990KU4y 198990FöU6och och däräven prop.
straffstadganden godtagits inte bara sikte det vilket uppgiftpå sätt påtarsom en
anskaffats också anskaffandet viss information.utan på att typavser av
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straffrättslig reglering5.4 Berörd
-

indelninggrundläggandeen

Vi funnit förutsättningar fört sig ihar de IT medatt somnya
sin i från materiella objekthuvudsak har grund övergången och

rutiner till för automatisk informationsbehandlingmanuella data och
automatiska rutiner. förändring iEn betraktelsesätt påsynes vara

själva informationen behandlingenoch denväg sättsattgenom av
i i för informationsbärarenstället utrustningoch den medcentrum
vilken uppgifterna överförs. Vi därför funnitbehandlas och har det
lämpligt frånutgå informationden ochnämnarenatt gemensamma

den.vilka riktaskan motangrepp som
utifrån inneharBehovet skydd därmed den ellerav ses som annars

lovligt förfogar informationen. frågaDet dels skyddöver är motom
tillgångolovlig till information, olovliga manipula-dels skydd mot

tioner information.med
Beträffande första fallet olovlig tillgång till in-det skyddet mot-

formation aktualiseras i följandehuvudsak bestämmelser.-
4 kap. 9 9I och b BrB brytande ochpost-a om av

telehemlighet, intrång i förvar, olovlig avlyssning anbringandeoch
tekniskt hjälpmedel för vissa syften bestämmelser skyddav ges om

för personlig integritet information. skyddsin-med avseende på De
vid intrång diskuteratsberörs sådana har integri-tressen som av

itetsskyddskommittén SOUbetänkandet 197047 Skydd mot av-
lyssning. förklaradeUtredningen integritet ibegreppet dettaatt

enskildessammanhang liktydigtbör användas med den anspråk
information privatapå hans inteangelägenheter skallatt om vara

ja.tillgänglig för få vileller begagnas utomstående hansutanav
Information skyddas också ibestämmelserna l-4 lagengenom

1990409 för f öretagshemligheterskydd och bestämmel-om genom
spioneri.i l9 §kap. 5 BrB Genom ibestämmelsernaserna om

1980100sekretesslagen för uppgifter myndig-sekretess hosom
föreskrifterheter och tystnadsplikt anknytning tillmedom

verksamhet hos privaträttsliga subjekt för vissockså skyddges
information. För den bryter sekretessentystnadsplikten före-som

Ävenskrivs straffi §bl.a. 20 kap. 3 tystnadsplikt.BrB brott motom
inom immaterialrätten information.skyddas dettaI sammanhang är

främstdet ibestämmelserna 1969729upphovsrättslagen skyddom

lsMed sådan utgångspunkt blir anknytning till de principer ställts fören en som upp
ADB-säkerhet också naturlig. Vi dock skapainte teori in-att någonavser ny om
formation endast finna indelningsgrund förutan att våraen resonemang.16Ordet HolmbergStjernquist,enskild i RF juridiskaävenavser personer,
Grundlagarna, och63 240.s.önskemålet integritetsintresset tillförsäkras skydd i rättsordningenatt störreom
betonades samtidigt de ökade riskerna för intrång till följd den tekniskasom av
utvecklingen berördes. Detta motsatsförhallande gäller i högre grad dag.iännu

Både uppgifter har dokumenterats, i form ritningar, och enskildat.ex.som av
kännedom förhållandenvissa innefattas i skyddet.personers om
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för datorprogram och brott upphovsrätten intres-ärmotom som av
se. Slutligen vihar bestämmelserna i förDL skydd denom
enskildes personliga integritet vid databehandling av personupp-
gifter. Enligt 20 § kan tillDL dömas bl.a. inrättarnågonansvar om

föreller personregister tillstånd eller lämnar personuppgifterutan ut
finns risk fördetnär uppgifterna skall ianvändas strid DL.att mot

Samma gäller någon erforderligt medgivandeutanansvar om av
datainspektionen lämnar uppgifter det kannär de skallut antas att

föranvändas iADB inte anslutit sighar till Europarå-staten som
dets dataskyddskonvention.

kanHär besittningsrekvisitetäven tagitsnämnas bort 10 kap.att ur
§7 BrB olovligt brukande för olovlig användningattom t.ex. av

någon dator, sker iden besittning, skallutan attannans tassom
innefattas.kunna Sådan användning ikan bestå någon olovligenatt

uppgifterdel förvaras i någontar dator. Detsammaav som annans
gäller bestämmelsen i 10 §kap. 7 BrB trolöshet huvudman,motom

sträckts till självständigtdenäven handharut ellerattsom avse som
övervakar skötseln kvalificerade tekniska arbetsuppgifter.av

för samtligaDen upptagningar inte förendast personregister- -
tillämpliga bestämmelsen i §21 dataintrångDL dock denutgörom
i svensk använda lagtekniska lösningenrätt för generellt skyddaatt
innehavarens till IT-lagrad information,ensamrätt dvs. skydd mot
teknisk tillgång till utrustningen informationen.och

Även det gäller olovliganär manipulationer informationenmed är
det bestämmelsen dataintrång för IT-miljöndet sär-om som ger
skilda straffskyddet någon olovligen ändrar, utplånar ellermot att
för in uppgifter. Bestämmelserna i 12 kap. 1-3 skadegörelseom
kan iblanddock tillämpas också på data.motangrepp

Även uppgifternas äkthet riktighetoch i övrigt visst skyddges
brotten urkunder Här bör ocksåmot nämnasgenom att ett nyttm.m.
fogats tillstycke 9 kap. §1 BrB bedrägeri, för bereda skyddattom

sådana förfaranden, ingendär människamot endast maskinutan en
vilseletts någon olovligen påverkat resultatetattav auto-av en
matisk informationsbehandling.

lgkegleringenanknyter till IT-materialiseringarnas kvasimateriella karaktär genomobjektet för skyddetatt inte bestämt fysisktär något föremål vid äganderätt utansomtill prototypensamrätt och mängd efterbildningar.en en en
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Informationsintrång6

Bakgrund6.1

direktivvåra aktualiseras fråganI inarbetning § i21 DL BrB.om av
bestämmelse formerDenna kan två olikareglerasägas av angrepp

på ändringdata, dels manipulationeller data, någotannan av som
vi återkommer till i kapitel skadegörande pånästa data,om angrepp

olovligdels tillgång till förupptagning ADB.
vi först inNär går på sistnämnda frågan finns anledningden attnu

idet samband övrigamed genomgång bestämmelser igöra BrBen av
informationsintrång nämligen 4 §§.rör kap. 9 och 9 bsom a

emellertidDet angelägetär understryka våra övervägandenatt att
härvidlag inriktaskommer möjligheterna fåpå till ståndatt att en

regleringsamlad iBrBs bestämmelser 4 straffkap. värda sättav om
för inf ormationsintrång och intede alltså kommer frågorröraatt att

utvidgning straf fdet nuvarande rättsliga till in-skyddetom av nya
f ormationsområden. tilläggasDet bör dock frågan informa-att om
tionsintrång inte såtillvidarenodlad, vi ocksåär att tar upp pro-

RÖS.röjandeblemet signalermed s.k. sambandI med behand-
lingen §21 vi iDL kommer också utsträckning vadstörre änattav

vid tillkomstskedde lagrums innebördendetta behandla ochsom
konsekvenserna hacking.s.k.av

förstaI det de lagrummen, 8 § föreskrivsnämna 4 kap. BrB,av
för olovligen sigden bereder tillgång till meddelande,ansvar som

vilket såsom postförsändelse eller såsom telefonsamtal, telegram eller
telemeddelande under befordran beford-allmänärannat genom

ringsanstalt brytande telehemlighet.ellerpost-av
Skulle den bestämmelsen inte tillämplig, ikan ställetvara ansvar

i frågakomma enligt § för9 olovligenden bryter brev ellersom
telegram eljesteller bereder sig tillgång till något förvarassom
förseglat eller under eljestlås eller tillslutet intrång i förvar.
Bestämmelserna i 8 9 från lagförslagoch härrör SRKs i be-ett

fråntänkande år 1953. Någon beskrivning de skyddadenärmare av
objektkategorierna inte i förarbetena fannsoch då naturligtvisgavs
inte tanke på sådana intrång i information blivit möjliga ien som
IT-miljön.

Genom ikraftträdande infördesDLs straffbestämmelsen förom
dataintrång, föreskrivsdär bl.a. förnämnts densom om ansvar som
olovligen sigbereder tillgång till upptagning för ADB.

Of f entlighets- sekretesslagstiftningskommitténoch föreslogOSK
i det betänkande, tilllåg förgrund bestämmelsen datain-som om
trång, i sinden helhet skulle in i 4 kap. BrB. Departements-att tas
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skiftandechefen förklarade emellertid förfaranden såatt av
naturligti föreslagna paragrafen, inteden påkaraktär sättettsom

fogas in i kapitel.något När bestämmelsenkunde BrBs omav
DL, föreskrevs för försökdataintrång in i ochäventogs ansvar

därvid inteförberedelse till skedde ellerdetta brott, ehuru ens
anpassning ADB-miljöntill bestämmel-övervägdes någon BrBsav

förberedelse.ser om
integritetkränkningar enskildas personligaSkyddet mot av

avlyssning infördesolovligförstärktes år 1975. En bestämmelse om
i enligt vilken tillkap. såsom 9 skalldå 4 BrB ansvaren ny a

tekniskt förolovligen hjälpmedel åter-dömas den medelstsom
igivning ljud i hemlighet avlyssnar eller taltar upp enrum,av

förhandlingar vidsamtal mellan eller sammanträde ellerandra
vartill inte tillträdeallmänheten ochsammankomst, äger gär-som

ningsmannen själv inte i obehörigen sigdeltar eller han berettsom
tillträde till. Samtidigt infördes § för9 b bestämmelsesom en ny en

fall förberedelse anbringandet tekniskt hjälp-specielltett av av-
8 eller 9medel med uppsåt begå brott motatt a

Gällande6.2 rätt

Skyddsobjekten6.2.1

objektenbeskrivs4 kap. de skyddade meddelande underI BrB som
befordran §, förvaras tillslutet § i8 något 9 talsamtsom enrum,

vissa förhandlingar § i §mellan andra och 9 21samtal medan DLa
upptagning för tillägget i förstaanvänds begreppet medADB

meningen i innefattasandra uppgifterstycket detta begrepp ävenatt
befordran via elektroniskt liknande hjälp-under ellerär annatsom

för förmedel användas ADB.att
gränsdragningarna, infördes,8 9Det kan och mednärantas att

framstod infördesden dåtida självklara. beskrevsNär DLsynen som
upptagningsbegreppet inte i anslutning självatill bestäm-närmare

dataintrång. i därvidmelsen Innebörden begreppet haom synes
uppfattats utifrån anförts ivad detta begrepp TF trots attsom om

skyddsintressen.reformen berörde andra typer av
ändring, gjordes i vissaår 1986 4 kap.Den BrB attsom genom

former avlyssning kriminaliserades, föregicks intetal hellerav av av
genomlysning vilka objektnågon enligtskyddas 4 kap. BrBav som
§ emellertidoch 21 konstaterades vissa konkurrensfrågorDL. Det att

därförkunde föreskrevs i §uppkomma och 9 den endast gälleratta
§ inte tillämpas,8 fråga subsidiaritets-skall dvs.när är om samma

ZOOSKI SOU 197247betänkande Data och integritet 27 197333samta. prop. a.
106.
Som framgått avsnitt har sedermeraskilda utvecklingslinjer framträtt kring2.5av
upptagningabegreppet, vilka särskilt framträtt vid behandlingen tillägget förav
uppgifter överförs.som
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§§. motsvarande9 På sätt8 ochmellan 4 kap.förhållande rådersom
straffmedinte belagdgärningentillämplig§ endast ärDL2lär om

i BrB.
meddelande,§i 8 ärkap.gäller bestämmelsen 4detNär somom

avsaknadenbefordringsanstalt, kanbefordran allmänunder genom
motivi och kommentarerbeskrivning objektdessanärmare avenav

in-förvilka tjänstergivet,framståttförklaras detatt somav
erbjuda.då kundeteleverketformationsöverföring ochpostensom

uppenbarligenlagstiftningförutgångspunkt denna attEn var
avgift brevbefordran slutnamonopol påformellthar motposten av

skrivnadelvisinnehåller helt ellerförsändelser,och Öppna som
meddelanden praktisktoch televerket ensamt atttaget omvar

emellertidUtvecklingen harteleanläggningar.driva allmänna
tillkommittjänstermängdförhållandena, dåkomplicerat nyaen

privatisering.ökadutvecklingen gårsamtidigt motsom
förfogarsubjektprivaträttsliga över,telenät,Utbyggnaden somav

sig slumpartatexempelvis medfört kandet närmasthar att te om
vidareenskilt fall.tillämplig i Det kanbestämmelsen är ett upp-

är offentligbevisa detsituationer, svårtdär det ärkomma att om en
tillgång till.sig Engärningsmannen berettdel nätet annansomav

utsträckning sändsitelemeddelanden alltkomplikation störreär att
tillfrittradiolagen 1966755 lyssnaenligtvia kanEnvaretern.

emellertidradiolagen fårEnligt 3 och 22meddelanden.sådana a
ellertelefonsamtal, telegrami har avlyssnatden mottagaresom

föraobehörigenstraffansvar intevidtelemeddelandeannat upp-
registrering fårför automatiskanordningvidaregifterna och utan

sändningförmedgivande användas endastmyndighets att ta upp
allmänheten.föruppenbarligen avseddärsom

motiven.framgårobjektkategorin dockpreciseringarVissa avav
tämligen obestämdriktat tillenligt §8 kanmeddelandeEtt envara

Böcker,avsändaren kanochkrets anonym.varapersonerav
meddelanden.tidskrifter inte betraktatidningar och är att som

innefattas, eftersom uttrycketemellertidDatakommunikation kan
§18jfr RB.telemeddelande har 27 kap.använts,

befordran, dvs.pågåendetillämplig endast underBestämmelsen är
Dennatill det utlämnats.dessfrån meddelandet avlämnatsdet att

utvecklingen.tekniskabegränsning kompliceras denskyddet avav
Utvecklingenofta sekundsnabbt.Befordran telemeddelanden skerav

elektronisk haroch EDI,kommunikationsformer, postt.ex.av nya
oftasäkerhetsskälemellertid medfört meddelandenatt genomav

tid normaltloggningsförfaranden vadlängreolika bevaras än som
tillgängligtbli hosför meddelandet skallkrävs mottagaren.att

meddelandenbevarandeformer för teknisktoch andraLoggar av
integri-frånskyddsvärdaliksom pappersbaserade meddelanden,är,

Se 1947175 brevbefordrantillangåendepostverketskungörelsen ensamrätt m.m.
3Jfr ochTelelag, SOU 199270 40 51.betänkandettelelagsutredningens förslag i s.
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skillnadtetssynpunkt. En emellertidär meddelandena i IT-att
miljön intenormalt bundna till fysisktär exemplar deett utan att

exemplar finnaskan flerapå ställen, skillnad vilkensom en som
vi visarskall sig föreligga också mellan pappersurkundersenare se
och elektroniska dokument.

Tillämpningsområdet för §8 begränsas inte något krav på attav
försändelsen förslutenskall inlåsteller befordran.undervara
Samtidigt finns bestämmelser sekretess angående postförsändel-om

och telemeddelanden 9 §kap. 8 sekretesslagen ioch 20 kap. 3ser
§ föreskrivsBrB för brott tystnadsplikten.motom ansvar

Bestämmelsen i kap 9 §4 BrB brev, telegram eller något,om som
förvaras förseglat, under lås eller tillslutet, innefattar ocksåannars

postförsändelser. Skyddet inte inskränkt till tidt.ex. är den under
vilken befordran pågår. förvaringKravet på föra sigmed attsynes
telefonsamtal och andra telemeddelanden inte fallerbevarassom
utanför tillämpningsområdet.

brottsbalkskommentarenI beskrivs skyddet utif rån begreppet
handling i formen traditionellt fysiskt objekt inteoch medettav
handlingsbegreppets innebörd enligt 2 ikap. TF åtanke. Beskriv-
ningen Ävende skyddade objekten vidareär mycket generell.av

meddelandenän skyddatannat sägs sammanhangetvara men av
verkar det objektet måste sak förmedlarsom om ettvara en som
föreställningsinnehåll.24

OSK anförde i betänkandet SOU 197247 Data integritetoch att
intrång i förvar möjligen skulle föreligga,kunna då någon bereder
sig tillgång till datamaskins minne, betvivlade över-en attmen
ensstämmelsen imed de lagtexten beskrivna fallen tillräcklig förvar

straff rättsligt tillåten analogi skallatt kunna s. 96.göras Depar-en
tementschef uttalade i lagstiftningsärende fören attsamma ansvar
obehöriga förfaranden med ADB-material ibland kan i frågakomma

förvar.enligt BrB, bl.a. gällde intrångdetta i
Om ADB-lagring innefattas i objektkategorin något enligt 9

uppkommer frågan förvaringredan idata sig bör uppfattasom av
tillslutetnågot i paragrafens mening. Särskilt aktualiserassom

denna fråga gärningsmannen lovlignär har tillgång till det därrum,
utrustningen för datalagring föreller överföring till läsbar form
finns. I sammanhanget kan också förvaradedet fårnämnas att anses

fysiskt inneslutet, diskett förvaras i förslutet kuvertvara ettom en
eller dator och terminaler inlästa. Mer tvivelaktigtär däremotom år

elektroniska förslutningar såsom lösenord eller kryptering kanom
medföra förvaringen tillslutet,sker iDet kanatt högreanses ännu

ifrågasättasgrad själva lagringen data mediumpå i sigom ettav

uJareborg, Brotten 2 283 Det jumåste mening mednågon beredaattu., s. varasig tillgång till saken den; iutan fallatt ta ju reglernaannat förmögenhets-ger ombrott tillräckligt skydd.
25Prop.191333 104.s.
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frågan inte harförvar. bakgrundskall slutet Mot attett avses som
i praxis för närvarande oklart.rättslägetkan sägasprövats vara

§8 ochsaklig skillnad meddelandemellan uttrycketNågon
tolkningmotiven. möjlig§ intenågot 9 framgår En ärtermen av

föreställningsinnehållspråkliga medanförmeddelande ståratt
framställningargrafiskaomfattanågot kanordet även utant.ex.

språkhandling.samband med en
i förvar,intrång hem-mellanKonkurrens kan också uppkomma

förfarandeegenmäktigtintrång § BrBf ridsbrott 4 kap. 6 ocholaga
olovligen rubbartillgrepp, bryta låsnågon, attutan genomom

BrB. vidare fråga sig§besittning 8 8 kan härkap. Manannans
innefattasförslutningdigital datautrymmebrytandet ettav avom en

för sistnämndai tillämpningsområdet lagrum.
i mellani tal samtalBestämmelsen kap 9 § BrB4 avser enrum,a

vid sammanträde ellerförhandlingarandra och under annan
tillträde tillinte ochsammankomst allmänheten äger somsom

i obehörigengärningsmannen inte själv eller han berettdeltar som
lagstiftarensig börasig tillträde till. ansågGenom bestämmelsen

integritetskränkningar medrisker förförstärka skyddet mot
näringsrättsligahjälpmedel, åtgärderutnyttjande akustiska dåav

otillräckliga.bedömdes
idiktamen deleni och bön och dental enrumMed t.ex.menas

§aktualiseras inte 8 och 9 eller 21 DL. Ennormalt 4 kap. BrB
objekt emellertid,beträffandeöverlappning skyddade uppkommer

för-intrång i andra ochskyddet samtal mellandet gällernär mot
befordran televerkethandlingar. Telemeddelanden underärsom av

fortsätta inom privatfaller befordran kanunder 8 Skulle nät,ett
dataintrång bli tillämplig. Eftersomi §bestämmelsen 21 DL om

subsidiär blir olovligdataintrång till BrB,bestämmelsen är av-om
enligt avlyssningenlyssning emellertid bedöma BrB, näratt avser

informationsbehandling,databehandling denoch även omannan
utanför televerketssker nät.

tekniskt hjälp-återgivning ljud inte medbaraMed attav avses
uppfattastillgodogöra sig direkt kan med hörselnmedel sådant som

förhand-representationen samtal ochavlyssnaävenutan att av
snabbtelefoner.vialingar. innefattarBestämmelsen samtal t.ex.

inteenligt emellertid samtalSkyddet 9 § och därmedrör t.ex.a
integrationentelefaxmeddelanden. mellan tal,pågåendeDen text

bild ibland blir dra mellan dessaoch det svårt gränsgör att att en
former för kommunikation.

upptagning föriobjekt, 21 § begreppetDL medDe som avses
ii fall bestämmelserna 4 kap. BrB.ADB, täcks många även av

Digitalteknikens utbredning till antal konkurrens-ökade leder ett
avgränsning docksituationer. Upptagningsbegreppets ärnärmare

26.m- ff.SvJT rf. och ess1968 1as. s.
Beckman mfl., Brottsbalken 5 214.u., s.
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oklar, avsnitt 2.5. Detta blir påtagligt tilläggän detse mer genom
gjordes i bestämmelsen år 1986 upptagningmedsom attom avses

uppgifteräven befordranunder viaär elektroniskt ellersom
liknande hjälpmedel för föranvändas automatisk databehand-att
ling. Tillägget gjordes enligt motiven för det skulle bli klartatt att

meddelanden,även inteännu kan varit fixeradehasägas påsom ett
datamedium, straffrättsligtär skyddade. Härvidlag videlar för-
mögenhetsbrottsutredningens bedömning sådan ändring inteatt en

nödvändig, eftersom uppgifter skrivits in på terminalvar som en
därefteroch tillsänds dator redan fallit inomtorde ha fören ramen

upptagningsbegreppet.

Intrångssätten6.2.2

Beträffande för intrångsättet ordalydelsen i 4 §kap. 8 BrBanger
§och 21 DL endast gärningsmannen skall olovligen bereda sigatt

tillgång till objekten. §l 4 kap. 9 visserligenBrB exempelettges -
bryter brev här beskrivningenäven i olovligenmen ut attmynnar-

sigbereda tillgång. 4 §I kap. 9 BrB beskrivs dock försätteta
intrång olovligennärmare medelst tekniskt hjälpmedel för åter-att
givning ljud i hemlighet avlyssna eller Bestämmelsernaav uppta.
kan i denna del sammanfattas i följande figur.

Objektkategorierna intrångSättet för

48 MeddelandeBrB under befordran olovligen bereder
allmän befordringsanst. tillgångsiggenom

21 § upptagningDL för ADB --
Något49 BrB förvaras förseglat olovligen bryter eller el-som

låseljestunder tillslutet jest bereder tillgångsig
49 Tal iBrB enrumsamtal mellan olovligen medelst tekniskta

andravissa förhandlingar hjälpmedel återgivningför
ljud i hemlighet avlyss-av
eller upptarnar

Inte heller i motiven behandlingenutöver 9 § närmareges av a- -
beskrivningar försätten bereda sig tillgång till objekten. Dettaattav
följer i stället sammanhanget. Beträffande försättet sägsav angrepp
dock bl.a. uttrycket bereda sig tillgång tillatt meddelande enligt

§8 innefattaräven falletdet någon tillgriperendast försändelsen;att
det intekrävs han del meddelandets innehåll.att Detsammatar av
gäller enligt 21 § DL. tillräckligtDet förär bereda sigattansvar
tillgång till upptagning för ADB. inteDet krävs gärningsmannenatt
tillgodogör sig innehållet i upptagningen. Beträffande §9 beskrivsa
vad krävs för gärningsmannen skall haattsom använt ettanses
tekniskt hjälpmedel. möjligtDet straffrittär delatt ta av en
upptagning för den ha tillmedverkat upptagningen,utan attsom,

lyssnar till det in.spelatssenare som
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Lagteknik skyddsintresseoch6.2.3

inteskyddsintresse denbeskrivna paragrafDe rör somsammaerna
tillgång till endastinformationen få denförfogar skallöver om

informatio-tillsig tillgångföreligger han berettsamtycke eller om
inte lag-bestämmelserenligt uttryckliga ärpå sättett somnen

stridigt.
intedeför bestämmelsernaGenomgående de berörda är att avser

varje meddelandeinformation. Skyddetnågot bestämt slag avserav
§, varje föreställ-beskrivet 8kommuniceras 4 kap.på sättsom

varje§ samtalförvaras tillslutet 4 9 ochningsinnehåll kap. etc.som
uppfyllda. gällervillkoreni § angivna Detsamma4 kap. 9där de ära

informationtill§ Visserligen bestämmelsen begränsats21 harDL.
vilken lagradöverförs skyddeteller med ITlagras avsermensom

innehåll.information desshelst, oberoende avsom
uppbyggnad. Allalagtekniskahar ocksåBestämmelserna samma

vissa ocholovligen förf påparagrafernafyra den sättrör arsom
till information. bestämmelsendärvid sig tillgång Ibereder om

beskrivningen någonvisserligenolovlig avlyssning används att
ljud i hemlighetför återgivningtekniskt hjälpmedelmedelst av

Även förfaranden täcks dockdessaupptager talavlyssnar eller etc.
objekten.sig tillgång till skyddadedeuttrycket beredaav

för 4straffskala. GemensamtocksåBestämmelserna har samma
vidare uttrycket§ där används218 och 9 DLkap. BrB är attsamt

till skyddade objekten.sig tillgång deberedaatt
beskrivningarnaparagraferna främstSkillnaderna mellan rör av

rekvisitenhetliga kanobjekt valetvilka skyddas. Det avsom
enligt följande.beskrivasförenklat

4kap.9a§ 21§DLkap. 9§4kap.8§ 4
Den DenDenDen somsom somsom
olovligen olovligenolovligenolovligen
längre for- bereder sigbereder sigbereder sig
mulering tillgång tilltillgång till tillgång till

upptagningsamtal,meddelande tal,något
ADBförförhandlingar

till döms till böterdöms böter döms böterdöms till böter till
fängelsefängelse ellereller fängelse eller fängelse eller

i högsti högst i högst två åri högst årtvå år tvåtvå år

omfångsrikonödigtkommit bli ochRegleringen områdetpå har att
splittrad. delvis antal, detberor på bestämmelsernasDet nära sam-

föranvändningen begreppöverlappandebandet mellan dem och av
medförtdärförRegleringenobjekten. harde skyddadeatt ange

särskiltkonkurrensfrågor, bestäm-onödiga tolknings- och som
fall,straf Teoretiskt därf kan konstruerasmelserna har skala.samma

Praktisktparagrafersamtliga fyra uppkommer.konkurrens mellan
konkurrensfrågornapå dataområdet ocksåverksamma attmenar

aktualise-tillämpning 21 §svårigheter, särskilt DLvållat när aven
emellertid förstås bakgrunduppdelningar fårNuvarande motrats.

tekniska utveck-tillkomsthistoria, snabbabestämmelsernas denav
varit frågaavvägningarlingen rättspolitiskt känsliga detoch de om.
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överväganden6.3 och förslag
6.3.1 förenkladEn sammanhållenoch reglering

Mot den angivna bakgrunden vi det angeläget olikadenyss attanser
formerna f inf ormationsintrångör får bilda sammanhållet helt. Viett
föreslår därför bestämmelserna i 4 kap. 9 9ochatt BrB ocha
i §21 tillDL, den del den olovliga bereda sig tillgångsätt attavser
till information, hänförs till paragrafenda i 4 kap. §8 BrB. Frå-en

konkurrens kan därvid i huvudsak lösas inom BrBsgor om ram
enligt redan vedertagna principer. SRK betonade sinpå tid vikten
från tolkningssynpunkt bestämmelsernas systematiska place-attav
ring riktig. Viär söker fullfölja denna tanke. Därmed återstår i stort

endast fastställa densett föratt föreslagnagränsen denyttre be-
stämmelsens tillämpningsområde.

Redan det anförda svårmotiverade konkurrensfrågor, för-av nu -
enkling regleringen och effektivisering rättstillämpningenav en av -framgår det lämpligt föraär §21 tillatt DLöver BrB. Tillatt detta
skall läggas den rättspolitiska bedömning utredningen gör, attsom
det här sig så allvarligarör brottsliga förfaranden de börom att
regleras i BrB och inte i specialstraffrättslig lagstiftning, försom
övrigt inte varit riktigt föranpassad förfarandende ärvarom nu
fråga. Vidare blir önskemålet internationell harmoniseringom
ytterligare tillgodosett. denI nämnda OECD-rapporten datorre-om
laterad brottslighet understryks framtidaden tekniskaatt utveck-
lingen kommer detgöra svårt skiljaatt mellan föratt system
telekommunikation och datorsystem. Medlemsländerna har därför
rekommenderats reglera teknisk avlyssning wiretappingatt i

bestämmelse dataintrång unauthorizedsamma som toaccess
systems eller i direkt anknytningcomputer till den bestämmel-

sen. I europarådsrapporten betonas bestämmelsen unaut-att om
horized interception kompletterar bestämmelsen unauthorizedom
access.

6.3.2 Bestämmelsens utformning, m.m.

Vi föreslår de föratt nämnarna bestämmelserna igemensamma
gällande och denrätt berörda grundlagsfrågan tillämpningen av-
undantagsbestämmelsen i §1 kap. 9 3 TF för det påsättom ansvar
vilket uppgift eller underrättelse anskaffats till utgångspunkttas-vid utformningen bestämmelse i 4 §kap. 8 BrB.av en ny gemensam

denI bestämmelsen bör emellertid möjligt tydligarenya änom
vilka tillvägagångssätt skall kriminaliserade föranges som vara

28OECD,Computer-related Crime Analysis of Legal Policy, 1986, 63. Detta hars.också betonats Sieber i General Report Computer Crime The Emergenceav ofonCriminal Information Law, International Academy of Comparative Law XIIIth-International Congress, Montreal 1990, 24.s.
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avseddmissförståndet bestämmelsenundvikandet det är attatt geav
informationinformation ellerrättsligt för vissastraff skydd slag av

huvudöver taget.
fall,Särskiltpreciseras. gäller det deRekvisitet olovligen behöver

skyldigagjort sighai vilka insiders dataområdet skalls.k. på anses
viss Detin i deltill ärbrott tränga ett system.att t.ex. avengenom

eftersträvas,preciseringar börinternationellt sådanavedertaget att
lagmotiven.iemellertid bör kunna skenågot som

brottsbeteckning helatäckerSlutligen behövs samlande somen
vissaassociationer tillinte väckerområdet och typer avsom

samtidigt antydaninformation. Brottsbeteckningen bör attomge en
personliga integritet. sådanenskildes Enriktas denangreppet mot

integritetsintrång beteck-innebördgenerell med antydan geren om
ningen informationsintrâng.

Skyddsobjekten6.3.3

dimensionerOlika indelningar olika-
in olikaobjektkategorierna påkan delasaktuella sätt.De

mellanTraditionellt mellan tal och dvs.brukar dras gräns text,en
emellertidkommunikation. Datoriseringendirekt indirekt haroch

uttrycksformer suddatsfört sig mellan dessamed gränserna ut,att
multimedia.utvecklinginte minst s.k.avgenom

varaktighet,informationensindelning grundas påkanEn annan
lagring med ochbeständig på eller ADBmellan t.ex. papper --

tillfälligtrepresentation existerar analoga ellerendast t.ex.som -
telefonsamtal jfrförmedlar oregistreratdigitala signaler ettsom

intrång förvar.telehemlighet i endastmedbrytande Attt.ex. av
intresserepresentationer information något kankortlivade kan haav

emellertidsvårförståeligt. arbetssätt sådant detEn dators är attsynas
fasertillfälliga informationen i olikaexemplaruppkommer avav

Ävenbearbetning, överföring. datamängdermellanlagring dessaoch
inte uppståför lucka skallmåste kunna skyddas attmot angrepp en

i straff rättsliga regleringen.den
tillytterligare indelning valet metodkan med hänsynEn göras av

informationen,för beständigt tillfälligteller representeraatt - -
uppfattasi form kan endast medpå eller sådan denattt.ex. papper
dataintrång.hjälpmedel jfr intrång i förvartekniskt med

förolika formerbeaktandekan också dra medMan gränser av
intrång i kommunikation. Informationen omedelbart avlyssnaskan

mikrofon. också ellerdold kan avlyssnaseller med Dentas t.ex.upp,
informa-i representationmedelbart, intrång dentas genom avupp

29Somexempel kan det fallet synskadad lägger sida påtextnämnas att en en en
tolkar tecknen och överför dem tilloch hör läsas datortexten att enscanner genom

både resulterar iljud eller överför digitalt meddelande paatt någon ett textsom
skärmen och uppspelning ljud. I gällande skydd för både tal och i 8texträttav ges

medan bara9§ § text.avser



184 formationsintrángIn sou 1992110

tion överförs jfr olovlig avlyssning tal med brytandesom postav av
telehemlighet.3°eller

Möjligheterna kombinera olika IT-media för sigmedatt ut-nya
trycksformer dimensioner,och förefallerdär språket otill-nya
räckligt för dra entydiga finnsDet såledesgränser. utöveratt upp -

följervad iuttalandet OECD-rapporten svårigheten attsom av om
skilja mellan tele- datoranläggningar fogoch för reglera detatt-
skyddade iområdet sammanhang.ett

gränsdragning intrångEn i representationen informationmellan av
respektive intrång direkt avlyssna eller talatt äruppta etc.genom

för regleringenvärde kan möjligoch upprätthållaantas attav vara
Ävenockså i framtid. teknikanvändningen vid intrång för-en om

ändras, bör det gå angripnaden informationen till-avgöraatt ärom
gänglig direkt för sinnena eller representationangreppetom avser

information. båda fallen tekniskaI kan hjälpmedel föranvändasav
intrånget finnsdet skillnad det förgäller måletnärmen en an-

visserligenMan kan sigtänka gränsdragningsfrågor,greppet. t.ex.
mikrofondold iplaceras bandinspelningdär medettom en rum en

känslig information spelas under sammanträde,ettupp men en
sådan konkurrensf råga kan knappast vålla svårigheter skyddetom
för formerdessa två information i paragraf.av ges samma

Gränsdragningar, bör fanvändas dels denäven ärramgent,som
intrång imellan fysiskt förslutna t.ex. låsta rumlådorutrymmen

och slutna kuvert intrångoch i datautrymmen, dels den mellan
befordran traditionella fysiska exemplar t.ex. brev och trans-av
mission data.av

Vi föreslår den bestämmelsen straff föratt nya gemensamma om
informationsintrång in idelas första stycke objekt,ett som avser

fysiskt förslutna fysiskt befordrade,är eller och andrasom ett
stycke, fördär skydd fördata automatisk informationsbe-ges
handling direktoch akustiskt tal vi tillDärmed knyterm.m. an

för regleringen i 9 §sättet kap. förslag tilll BrB och vårt §12 kap. 1
traditionelltBrB så skydd i första stycke kompletteratatt ettges

förmed skyddet IT-miljön i andra stycket.

Begreppet handling

Bestämmelserna i 4 kap. 8 och 9 §BrB 21 DL rörsamt angrepp
information.enbart Vi föreslårrepresentationmot attav nuva-

objektbeskrivningarrande enhetlig användningersätts av en av
begreppet handling. avsnittetI 2.5 vi gjorthar närmareen genom-

30.11k indelningen angående brotten urkunder i omedelbar och medelbarmot
kommunikation, Löfmarck, Om urkundsförfalskning, 18.se s.lBestämmelsen kap.i 4 9 endast till§ del representation information.a avser en avVi föreslår dock andra stycket begränsas tillatt 3 direkt avlyssning eller upptagning
och data föratt på automatisk informationsbehandling skyddas i andraangreppen
stycket 1.
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hari analysgällande Dennadetta används rätt.gång hur begreppav
för för-underlaghandlingsbegreppet bör kunnavisat att enge

det,sammanhang ochienkling dettabegreppsapparaten även attav
skyddsintressen, lämpatanpassning till aktuellaefter här är somen

skyddobjekt. såEttbeteckning på skyddadesamlande anpassaten
skriftligaobjektfysiska såsomtraditionellainnefattar, utöver

informationsbehandling medför automatiskhandlingar, dataäven
immateriella be-förför innehåll. stället detlås dess Ieller utan

databehandling här detautomatisk börupptagning förgreppet
informationsbehandlingautomatiskförmateriella begreppet data

användas.
föreslår vi det§Efter förebild andra stycket BrB9 kap. l attav

används. Vidformationsbehandlingteknikneutrala uttrycket in
visserligen Detavvisades detta begrepp.ändring §21 DL1986 års av

tillämpnings-angivna skulle gå DLsskälet begreppetdå utöveratt
emellertid in iföras BrB§ skall21 DL sägasområde, kan när nu

§anpassning till BrB.9 kap. lförbytt till önskemålett om envara
Även fyllertillfälligtinte bevarasskoladata men somsom avses

beskrivning karaktär harinnefattas. datasfunktion Vårbör aven
föreligger, harskyddsintresse ofta datalikvärdigt närvisat ävenatt

informationenexistenstillfällig och detendast ävenatt omen -
tillliggertillfälligt exemplargenereradenormaltbevaras är som- form.33överföring tillför läsbargrund en

§ införatredje i 8stycke 4 kap. BrBVi har övervägt ettatt ensom
vissahandling.legaldefinition ordet Förför gällandehela BrB av

utvidgningemellertid sådani gällande kanbestämmelser rätt aven
främst bestämmelser, därifrågasättas. gällerhandlingsbegreppet Det

på andraBrB återverkarförslag i urkundsdelen 14 kap.våra
emellertidgjorts avsnitti 10.1 hargenomgångbestämmelser. En som
förslag tillvårtf jdändringar i tordevisat BrB krävassådana ölatt om

ihandling deordetgodtasdokumentbegrepp utmönstrasattett nytt
definitionenhetlig skullevi förstbestämmelser attantog ensom

betjäna.
bestämninginförafunnit lämpligtVi intehar det att aven

tvåhandling för endast kommerbalkenbegreppet hela att avsesom
paragrafi tredjehandlingparagrafer samtidigt ordet ensom

innebörd.34Vad vi med begreppetanvänds med avseren annan

32Se 198586265 33.a.prop
kommunikationvid digitalberedas samtal loggasAnnars skulle skydd t.ex. ettom

samtal inte bevaras behandlasmedan på sätt.annatett annat som
34Här §förslaget beaktats.till BrBhar inte kap. 7 1214 §
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handling i dessa paragrafer får i stället behandlas i specialmo-
tiveringen.

Såsom framgår följandedet kommer vi såvitt andraav avser
RÖSstycket 2 s.k. röjande signaler till skyddsobjektenom att

hänföra signaler.

kap.4 8 § 1 traditionella fysiskast objekt-
kategoriEn fysiska angreppsobjekt brevutgörs och andraav av

handlingar befordras befordringsföretag. Vi föreslårettsom genom
intrång sådana objektatt skyddas krav påsom avser utan att

försändelsen skall sluten. Genom användningen ordetvara av
handling innefattas tillgreppäven diskett, befordras,t.ex.av en som

informationenäven uppgiften adressat finnsutomom om- -
representerad data i binär form. På detta kan isätt luckasom en
regleringen undvikas samtidigt synsättet, när skersom motangrepp

viss bärare, kan förenas med avgränsning fysiskatill objekt.en en
Telelagsutredningen har i betänkandet Telelag SOU 199270

föreslagit ändring 4 kap. §8 innebär avgränsning tillen av som en
meddelanden förmedlas befordringsföretag, oberoendeettsom av

det bedrivs i privaträttslig form eller myndighet.av om I vårtav en
förslag till 4 kap. § första8 fullföljsstycket denna avgränsning. Be-
fordrade meddelanden skyddas därmed krav fysiskpå förslut-utan
ning och krav på teknisktmed hjälpmedel.utan för-Vårtangrepp
slag torde därmed erforderlig hänsyn till den utvecklingta mot nya
verksamhetsformer kan påräknas. Angrepp telekommu-som mot
nikationer inte förmedlas befordringsföretag skyddas isom ettav
andra stycket för falletl det intrånget genomförs med teknisktatt
hjälpmedel eller första stycket informationen förvaras fysisktav om
tillslutet.

förstaI stycket behandlar vi informationäven utan attsom -befordras befordringsföretag förvaras inlåstett ellergenom annars-
tillslutet. Kravet förvaringpå gör endast beständig lagringatt
innefattas. Här främst traditionella pappersdokument för-avses som

förslutet eller inlåst. Genom användningen handlingsbe-varas av
innefattas emellertidgreppet datamedier,även beständigom en

fysisk förslutning föreligger, fråga disketternärt.ex. är om som
kuvert.låsts in förslutitseller i ett

351sammanställningar 6ord eller §,handling kap. 7 handling eller under-som
8látenhet §,kap. 5 haretc. uttrycket handling helt innebörd. I dennaen annandel bör missförstånd knappast kunna uppkomma. Handling här uppenbarligenrör

inte materialiserade uppgifter. Seockså 91, och4 165, 181 och 191 BrB.36Pá undviksså sätt tillgrepp värdatt t.ex. ett översänd databärare,postav en perkanske bara kronor,några vilken känsligpå information lagras behandlas somförmögenhetsbrott i stället för det integritetsintráng det i realiteten frågaär om.
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§ 2 1-3 objektkap 8 data4 st m.m. som-
innefattar inteföreslagna första något krav påstycketDet attnyss

§tekniskt hjälpmedel. 8skall ha med I andraskettangreppet ett
föreslås besittningstagande ellerdäremot generellt ochstycket ett av

in-fysiskt intrång intrång ioberoende skydd lT-lagradannat mot
formation tekniska hjälpmedel,sker med varmed ävenavsessom

hjälpmedel överföringen in-för den lagradesådana behövs avsom
angreppsformerna iformationen till form.läsbar aktuella harDe

fördelats olikastycket på punkter.andra tre

Punkten hacking1 m.m.-
§ straff förden aktuella delen 21 denI DL stadgasav ansvar somnu

för automatiskolovligen sig tillgång till upptagningbereder
databehandling. tidigare angivits be-Som bör det med denna

åsyftade straffskyddet i Bestämmelsenstämmelse plats BrB. ärges
kortfattad beskrivningvisserligen intemycket och någonger av

vilka förfaranden kriminaliserade. viskäl åter-är Avsom som
till förordar vi emellertid innehålldenna bestämmelseskommer att

Ävenbibehålls i princip oförändrat. förordadeden be-om av oss
sakliga innehåll i inte förändras,sålunda huvudsak kanstämmelsens
till tid förflutit från tillkomst anledningmed hänsyn den DLssom

finnas i för signågot beröra den och bestämmelsen redanatt genom
kriminaliserade form olovlig åtkomst kallasdata brukarav av som

kommithacking efterhand uppfattasoch allt allvar-att ettsom som
information.ligare hot IT-lagradmot

inskjutas från hacking skilja crackingkan s.k.Här äratt att som
innebär gärningsmannen inte sig in i informa-endastatt tar ett
tionssystem hacking innehållren och eventuellt dessdeltar av
övrig hacking förstör finnsockså skadar eller datautan som

i cracking. Till sistnämnda angreppsformenlagrade densystemet
vi i följandeåterkommer kapitel.
främst f lagstiftaren vid tillkomstenDet hot ha öresvävatsom synes

varit gärningsman sig olovlig tillgångDL torde ha berederav en som
till idator sig in där datorn eller någondetatt taen genom rum

terminal befinner sig hjälpansluten med dennaoch ut-avsom
rustning skaffar sig obehörig insyn i informatio-den ADB-lagrade

Utbyggnaden omfattande förnätverk och metodernen. av nya
kommunikation i medfört intrångövrigt emellertid ihar IT-att

informationlagrad gärningsmannen fysisktkan ske trängerutan att
in i något förvar. Oftaeller behöver hacker använda endastrum en

persondator möjligt föroch modem, det honomgörett atten som
via telenätet nå eftersöktaden datorn. Många datorer utrustadeär

förmed anordningar accesskontroll uppringandeavkräver densom

37Se vidare RPS RAPPORT 19885, Datakriminalitet, Hacker-s, insiders och
datorstödd brottslighet, En studie Hans Wranghult, 39 ff.av s.
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identifiering eller mindre avancerade lösensystem. Oftagenom mer
uppvisar emellertid brister iblanddessa behörig-och saknassystem
hetskontroll helt. förekommandeIbland lösenord lättär genom-

följdskådade eller så har tillde vårdslöshet från behörigesdenav
sida kommit till dubiösahackerns kännedom på Mervägar.

former hacking innebäravancerade utnyttjarhackernatt ett egetav
datorprogram slumpvis alfanumeriska i olikateckensom generar
kombinationer till dess det lösenordet upptäckts.rätta

Vid hacking gärningsmannen endast hanprövaattren avser om
sig in ikan kommunikationssystem.dator- eller allvarliga-Enta ett

intrångsform föreligga kopierarhackern läser, eller påre synes om
Ävenintrång i informationen. vidden lagradesätt gör denannat

intrångsformen finns emellertid i utländsk exempel pårättsenare
restriktivitet i kriminaliseringen lagstiftarenatt reserveratgenom

straff rättsligadet skyddet intrång för vissaendast in-slagmot av
formation kreditupplysningar.t.ex

Brottsbeskrivningen i 21 § DL det också antagligtgör be-att
innefattar gärningarstämmelsen varierandehögst straff värde; detav

har hävdats i självahackern verkat utpekas strykpojket.o.m. att som
för dra uppmärksamheten från egentligadet problemetatt utgörsatt

Åundermåliga säkerhetssystem. sidanandra det uppenbartärav att
hacking kan hota viktiga intressen. Det måste sålunda ettvara
allmänintresse datoranvändning inte minst inom offentligadenatt
sektorn inte förlorar i tilltro farhågor förpå grund att utom-av
stående kan skaffa sig olovlig tillgång till information,datorlagrad
särskilt gäller uppgifternadetta känslig eller sekretesskyd-ärom av
dad karaktär. Hackers kan uppenbarligen också allvarligt ellerstöra

slå viktiga för exempelvis försvar, energiförsörj-t.o.m. ut system
ning, f lygtraf ik eller sjukvård.

Vi därförhar dela bestämmelsen i åtminstoneövervägt tvåatt upp
led, förstadär det den endast bereder sig tillträde tillavser som
själva informationssystem och det andra den dessutom deltarsom

själveller registrerar information från ADB-upptagning.av en
Mot sådan uppdelning kan invändningar.radgöras len en

praktiken det sällan möjligt klarlägga gärningsmannenär att om
vid hacking eller han gått längre skaffat sigochstannat ren om

verklig insyn i den informationen.lagrade Lika svårt kan det vara
hans uppsåt, förutröna övrigt kan ha svårareatt avsettsom

brottslighet hacking gärningsmannensåsom då i självaän verket
avbrutit försök förstöra data.ett att

Fråga vidockså vilken ipunkt brottsliga förfarandetär det han
skall ha frånövergått intrångsformenden till den andra.anses ena

förekommerDet säkerhetsskäl visarendastt.ex. system som av en
blank skärm någon loggat innär medan andra kan åtkomstsystem ge
till olika uppgiftermed tillgängliga funktioner ellermenyer om

erbjuda direkt tillträde till något tillämpningsprogram.t.o.m. Ibland
sigdet inte naturligtheller talater någon berett sigatt attom

tillgång till information gärningsmannens handlande endastom
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ibestår lyckatshan visst tilllösenordutrönaatt att ett ettger access
informationssystemet. Det kan härtill i lagstift-tysktnämnas att
ningssammanhang förslag till åtgärder hacking inne-mot ansettsren

Åkriminaliseringbära alltförpå tidigt stadium. sidanandraett
kriminaliserar engelsk computer fallettrespass deträtt ävensom

försökhackerns till inloggning lösengivning liknandeeller elleratt
får till enda resultat angripnaden datorns säkerhetssystem vägraratt
honom access.

avgörande betydelse situationden för inne-Av uppstårär som
informationssystemhavaren visserligenhan kan konsta-närettav

intrång försök till intrång förekommiteller intetera att ett ett men
vidare tillfogatskan inträf fnågon redan adutan veta systemetom

Äveni datavirusfalleneller potentiellnågon skada. det såsom om
småningom visaskulle sig inget vid intrång,ändrats kanatt ett

tvingats tillha tidsödande ochsystemägaren resurskrävande kontrol-
ler inte virussmittats viktig in-ellert.ex. att attav programvaran
formation inte förlorad.gått Som särskilt framhållits i in-det
ternationella arbetet på datastraf f område, kanrättens kostnaderna
för genomgång specialutbildadmed blipersonal mycketen stora.

anfördaVid övervägande vi funnitdet har sådanattav en
uppdelning och strukturering lagtexten inledningsvis antyttsav som
inte meningsfull.kan nyansering i bedömningenDenvara som
motiveras informationsintrång kan mindreelleratt ettav vara mer

fårallvarligt i stället överlåtas till rättspraxis. Vi därförhar stannat
för i väsentligtallt den aktuella i §bestämmelsen 21 DLatt uppta

första i paragrafenspunkt andra stycke.som en
Eftersom upptagning förbegreppet tidigareADB påpekats ärsom

immateriell bör skyddsobjektet beskrivasdock datanatur,av som
för automatisk informationsbehandling. Vad gäller brottsligadet
förfarande behållithar vi uttrycket olovligen teknisktmed hjälp-

sig tillmedel bereder tillgång ... Redan själva tillträdet, öppnandet.dörren efter finnsvad därinnanför, tillutan attav ettse som
informationssystem kommer därför liksom hittills straf f be-att vara
lagt. Därmed kan komplicerade utredningar huruvida infvissom or-
mation blivit tillgänglig inte undvikas.eller
I utländsk har intrångmotsvarande i IT-miljörätt skydd mot

visserligen ofta byggts angreppsobjektenså datorsystemärattupp
föroch telekommunikation inteoch de data bearbetas,system som
överförslagras eller i Videssa emellertid intekan någonsystem. se

vinst med tillövergå lagkonstruktionsådan dessutomatt en som
skulle skapa behov definiera innebörden sådanaett att system.av av

Vi har också vissa kriminaliserarländer intrångendastnoterat att
i IT-system skyddas tekniska Visäkerhetsåtgärder. harsom genom
inte heller på denna funnit inskränkapunkt skäl straffskyddetatt
till information skyddas särskildamed ADB-tekniskat.ex.som
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rått.skyddsmekanismer, jfr visserligentysk och norsk Detta är
kompromiss iden uppnåddes minimilista,europarådsrapportenssom

framgår inget hindrardet länderna gårrapporten att attmen av
framgårlängre rekommendationen. tillMed hänsynän attsom av

Sverige haft bestämmelsen 1973 till flestasedan år desamt att
ifråga försettskan komma lär ha med någon säkerhets-system som

rutin, för tillträde, finns inte anledninglösenord på dennat.ex. att
punkt särskilt skillnadenändra gällande i praktiken blirrätt, som
ringa. Vissa länder, kriminaliseratEngland, har ocksåt.ex. ren
hacking. Eftersom internationellt säkerligensamarbete kommer att
omfatta försettsendast säkerhetsrutiner olovligmedsystem motsom
åtkomst, straffbarhetlär kraven på dubbel inte medföra några
hinder.

Punkten röjande signaler2 -
tid form för intrångEn på uppmärksammad i representationsenare

information i avlyssningbestår upptagning röjandeoch s.k.av av
RÖSsignaler liknande fenomenoch iuppträder anknytningsom

data.till för överföringdatorer och nätt.ex. av
Varje elektrisk maskin form signalsänder någon iut etern.av

signaler spridsDessa oavsiktligt utanför bildskärmar ocht.ex.
ledningar viss utrustning tillkan med påavlyssnas ettmen upp par
hundra avstånd. visserligen teknisktDet kan svårtmeters attsynas
fånga och analysera signaler tekniskasådana den ut-upp men
rustningen för sådan avlyssning blivitdold har alltmer avancerad

billig. Utrustningenoch televisionsmottagarekan bestå av en
förbunden videobandspelare.med en

RÖSSkillnaden radiokommunikationmellan och gärnings-är att
RÖSvid avläsning upptagningeller signalertarmannen av upp som

kommit ioavsiktligt signaler inteDessa kan såledesut etern. anses
sådana telemeddelanden radio- trådsändningeller sådan ellervara

l966755.4°§i radiolagen §3 3l kap. yttrande-Avsom avses a
frihetsgrundlagen följer visserligenYGL inneha ochrätt atten

38Utöver detta skydd finns bestämmelser tystnadsplikt för de får deltaom som av
9 sekretesslagenmeddelanden offentligasåvitt befordringsföretag kap. och8 §avser

t.ex.vissa föreskrifter tystnadsplikt för enskilda befordringsföretag bestämmelsenom
[1990137]i 9 andra stycket tullregisterlagen beträffande§ det företag har handsom

DL.överföringen tulldeklarationer jfr 13 §om av m.m.,sgFenomenethar olika Englandi kallas det computer eavesdropping och inamn
USA electromagnetic pickup.
40Enligt radiolagen får den3 i har avlyssnat telefonsamtal,§ mottagarea som
telegram eller telemeddelande inte obehörigen föra detta vidare. Motsvarandeannat
inskränkning gäller för inspelning sändning sådan uppenbarligenän ärav annan som
avsedd för allmänheten. I 22 andra stycket föreskrivs påföljd penningböter för§ - -se 25.den överträder förbudet SFS och SOU1991294, 1991294 1991107som s.
Regeringen eller den myndighet bestämmerregeringen televerket kansom - -emellertid meddela tillstånd till automatisk Telelagsutredningenregistrering. har
föreslagit bl.a. förbudet upptagning vi i remissvaratt mot utmönstras, något över

SOU 199270betänkandet ifrågasatt.
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tekniskaanvända hjälpmedel förbehövs kunnaatt tasom emot
sändningar förmedlar radioprogram i grundlagens meningsom men

radarvarnare.hindrardet inte föreskrifter förbud mot t.ex.om
aktualiserasHär bestämmelsenäven i § första3 radiolagen.stycket

Frekvensrättsutredningen har emellertid i betänkandet Lag om
radiokommunikation SOU föreslagit1991 07l bestämmel-attm.m.

upphävs.sen
Utvecklingen alltmer f örf inad teknisk utrustning torde detgöraav

möjligt representation informationatt oavsiktligtta upp av som
kommit i på platser, gärningsmannendärut etern äger rätt att
uppehålla sig. Det orimligt internationella narkotika-t.ex.synes om

RÖS-avlyssningsyndikat utanför polisstation via skall straf f ritten
kunna del datoriserat f örundersökningsmaterialta dem.rörav som
Även avsiktlig kommunikation kan, bief oavsikt-alstrasom en
liga signaler från teleledning. inteDet kan heller godtas någonen att

parkerat teleledning frånnära bilen fritt skulle kunnasom en
förmedladeavlyssna samtal, idet framtid skulle bli teknisktom en

möjligt konstruera känsligså utrustning.att en
Vi föreslår därför det andra ipunkt andra införsatt stycketsom en

särskild bestämmelse för den olovligen meden om ansvar som
tekniskt hjälpmedel del eller uppgifter i formtar upptarav av
signaler oavsiktligt sprids på trådlös ifrågasättasDet kanväg.som

sådana objekt verkligen fördatautgör automatisk informa-om
tionsbehandling, eftersom representationen inte tillkommit i sådant
syfte. Vi därföranvänder signaler.uttrycket

invändningEn kan dennagöras reglering det kanmot ärsom att
svårt bestämma viss kommunikationatt avsiktligär ellervara om

oavsiktlig. Här emellertid inte vilka avsikter den orsakaravses som
signalspridningen har något objektivt den aktuella sig-utan är
nalspridningen i formden den avlyssnas eller avsedd ellertas upp
har representation inte till förmedlinganvändas denen som avses av
aktuella informationen uppkommit. Som exempel kan nämnas att
användaren och sprida radiovågorvet han sändernärattavser ett
radiomeddelande. Ett exempel denär använderannat att som
telenätet inteäven han det har räkna vissmedvet attom attom- -
kommunikation kan komma avsiktligt förmedlas viaatt etern av
företag driver televerksamheten. finns ingenDäremot avsiktsom att
osynliga informationsbärande signaler skall stråla från bild-ut
skärmsterminaler fråneller teleledningar eller knattret frånatt en
matrisskrivare skall spridas så det kan och analyserasatt såtas upp

informationen blir tillgänglig.att Karaktären oavsiktligt spriddaav
signaler kan därmed undantag framgånästan direktantas utan av
den utrustning för åtkomst tillanvänts materialet.som

föreslagnaDet förbudet skulle emellertid omfatta förfarandenäven
RÖS-avlyssningbör lovliga. föreligger jlingsom vara närt.ex. pe

Pr-op 19909154 109.s.
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avgiftskontrol-rutiner vidTV-innehav Sådanaför sker.kontroll av
liknande fallför börochinte förbjudas. Undantag dettalen bör

radiokommunikation.författningarnaföras in ikunna om

tal, samtalPunkten 3 m.m.-
informationmaterialiseradinteBeträffande avserangrepp som

överföringi stycket endastvi punkt andraföreslår tredje ensom en
§regleringen i 94 kap. BrB.aav

i samtal§Gärningsbeskrivningen i 9 talnuvarande enrum,a -
förspråkligt uttryckförhandlingarmellan andra eller närmastger-

representationintekommunikation,direkt motmot avangrepp
redaktionella ändringar. Sättetvissaföreslår därförVi endastsådan.

talsamtalförhandlingar betyderinformationsintrångför avseende
hjälpmedel ellertekniskt avlyssnarmeddärmed någon taratt upp

i akustisk form.tal
in-representation förstAngreppsobjektet får formen genomav

upptagningenavlyssningen medelleri medtrånget, dvs. samband
riktadeintesåledestekniskt hjälpmedel. Sådana är motett angrepp

hemlig teknisktillsäpoutredningens förslag laghandlingar, jfr om
avlyssning. informationsbehandlingför automatiskiIntrång data

i2 andrapunkterna ochi i tidigare behandlade lstället deregleras
stycket.

Intrångssätten6.3.4

för-vi§ föreslårförsta till 8 BrBföreslagna stycket 4 kap.detI att
tillgriper ellervarigenom gärningsmannen delfaranden tar upp-av,

förstraff detobjekt beläggs medanförvarade befordradeellertar
vidtekniskt hjälpmedelenligt krävs använtsandra stycket attansvar
sigolovligen berederuttryckintrånget. Nuvarande allmänna t.ex.-

med§ 21 § DLtillgång till nuvarande 8 och4 kap. ersätts en-
information. Viför skaffabrottsligaangivelse metodernade attav

för intrångspecificera såbefogathar det sättet attansett att
anskaf f arf ri-inte i strid grundlagsstadgaderegleringen står med den

förfått grundenför intrång ocksåolika harheten. De utgörasätten
indelning irespektiveindelningen paragrafen i två stycken enav

respektive punktenoch 2stycket mellan punkterna landra
harvid formuleringen bestämmelsendenutgångspunktEn av nya

tillinte syftar någon generellvidare varit vårt uppdragatt om-
föreskrifterna till dentillprövning gällande rätt utan att anpassaav

tekniska utvecklingen.
vissa datorrelateradebl.a.propositionen 19858665 angåendeI

idepartementschefen kunnadet angelägnabetonadebrott att
datoriseringenssig följa i spårbrottslighet visatbekämpa den som

SOU stycket.1 första199051 24 §s.
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med effektivaenkla och straf f bestämmelser. Genom de bestäm-att
melser intrång i information försrör kan konkurrens-som samman
frågor undvikas. Vidare kan utredningen i brottmål rörandeett

för oftasättet förenklas. Som exempel kan nämnasangrepp att
frågan elektroniskt meddelande kant.ex. haett avlämnatsom anses
hos före intrånget ett val mellan 8 § eller §mottagaren 9 ia
gällande rätt blir mindre frånbetydelse utredningssynpunktav
eftersom olovligt intrång i båda fallen inom förslagetett till 8ryms
§ andra stycket

Genom bestämmelsernas utformning inteställs det heller sinpå
information i IT-miljö kan förvaradspets slutetom anses vara

tekniskade åtgärder vidtagits. Ett sådant krav skullegenom som
medförakunna behov komplicerad teknisk bevisning.av

Olovligalovliga6.3.5 förfaranden

Kriminaliseringen enligt förslaget i §8 endast olovligaavser
intrång. Detta rekvisit finns i gällande irätt och devar en av
sammanförda bestämmelserna.

förstaI stycket nuvarande §9 8 § såvitt postför-samt avser
sändelser därmed straf f rihet inträdakan på grundattavses av
samtycke eller tillmed hänsyn gärningen enligt särskildaatt

lovlig.bestämmelser är
Beträffande andra stycket 3 nuvarande §9 gäller gärningenatta

blir lovlig och därmed fri från föreliggersamtycke frånansvar om
någon kan ha förfogasägas informationen,rätt överattsom t.ex. en

samtal.de ideltar ettav personer som
motiven tillI bestämmelsen dataintrång knöts fråganom ettom

förfarande olovligt tillär den registeransvarigeän liggerom annan
åtgärdenbakom En utgångspunkt förgäller brottenannan mot

dokument, infdär ormationens äkthet och sanningshalt skyddas utan
avseende på äganderätt eller tillt.ex. rätt pappersarkett.ex.annan

disketteneller där informationen lagras eller hur och informa-var
tionen förvaras eller överförs.

frågorDessa har också i främmandeuppmärksammats särskilträtt,
med avseende på bestämmelsen omfattaskall insiders,s.k.om t.ex.
anställda bereder sig tillgång till information de egentligensom som
inte har med, innehavarengöra ochatt anläggning fåskallom av en
bereda sig tillgång till information in,användare lagt kanskesom en
för privat bruk.

Enligt skotsk skall förfarandeträtt ske without authorisation, dvs. not having
authority granted by the entitled control theto toperson or persons access programdata in question. Frågan har lovlignär tillgång till delaror om en person av en

431mm 1962 139.s.
NJA 1975 603.a.
45Prop.191333 51 och 104s.
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tillgång tillanställd bara ha data inomdators data eller t.ex.program, en som avses
tillgänglig endast tillområde handlägger eller databas allmäntdet han ärsom enen

delar databestämmelsen direkt knutits till ellerdel, har lösts att av programgenom Även19.Scot Com Noha tillgång till Lawgärningsmannen inte 106, s.avsessom
för det fråga unauthorised access, dvs.enligt engelsk krävs ärrätt attansvar om

entitledwhose in question controlother than thesome toperson accessperson
and whose in question doesthe data; the notto person accessaccess program or

LAW f..COM. No. lfrom such entitled person 186, 21have consent s.any
vidare då detanvänds uttrycket without righteuroparådsrapporten som ansesvara 70 användesförpliktelser. I OECD-rapportenockså torde innefatta avtalsrättsliga

beskrivsharmful intentions. I tyskistället subjektivt rekvisit, dishonest rättett or
die nicht ihnunbefugt Daten, fürdenna begränsning gärningsmannenså att

liggermedan krav olovlighet enligt fransk ibestimmtsindmverschafft rätt attett på
I norskskett bedrägligen, frauduleusement.tillträdet eller kvarstannandet skall ha

sig tillgång till data ellergärningsmannen uberettiget skaffarkrävsrätt ett program
och avtal vilkaI det beror lagstiftningenlagras eller överförs. motiven påsägsattsom

tillgång till. Vissa komplikationer inomhar bereda sigdata rätt att ramenpersonen
Det inte brott bestämmelsenanställningsförhållanden har berörts.för mot attses som

allmänt tillgänglig sådantskaffa information på ett sätt attärt.ex. som 21.Ot ochkringgår rutinerna för betalning 35 9gärningsmannen prp nr s.

fram florautveckling, helpågår snabb där detDet växt avenen
IT-miljöncivilrättsliga konstruktioner för i reglera åtkomstolika att

straf fväsentlig utanförtill frågor till del hemmahördata. Dessa rät-
förfoganderättbesittningssituationer formerolika ellerDeten. av
sig glidningi IT-miljön vidare föraförekommer med ensynessom

immaterialrätter. finnsiden traditionella ochpå sakrätter Detsynen
immateriellfysisk sida hårdvaror ochbåde närmastenen m.m.- -

sida.
frånVi föreslår i utgår den harhuvudregeln rätt attatt somman

medföra ändringförfoga informationen. inte någonDettaöver avses
§beträffande 8 första andra stycketstycket eller

föreslås anpassning tillBeträffande vadandra stycket l somen
lovligi praxis, gärningen blir ochdvs.torde rådande synsättvara

frågan registeransvarfri fråndärmed oberoende av omansvar --
föreligger från ha på dettasamtycke någon kan rättsägas attsomom

2förfoga informationen. gälla andra stycketDetsamma börsätt över
från förfogar från vilken deden källaså samtycke den överatt som

vidaresignalerna f ritar frånoavsiktligt alstrade kommer ansvar, se
specialmotiveringen till 8

Spioneri företagsspionerioch6.4

Bakgrund6.4.1

ofta förled tillHacking liknande intrång brotts-och utgör ett annan
lighet. Gärningsmannen vidare begåkan gå och skada data ellert.ex.

Även brottslighetbedrägeri huvudman.eller trolöshet grövremot
emellertid inskränkt till gärningsmannen olovligenkan attvara

främstsig tillgång till information. Detbereder eller ärannan
§spioneri § företagsspioneri 3 skydd19 kap. 5 BrB och lagen om

för företagshemligheter, därvid aktualiseras.som
för§ spioneri föreskrivsl9 denI kap. 5 BrB om ansvar som,om

obehörigen anskaffar,för främmande tillhanda,gå maktatt
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befordrar, lämnar eller röjer uppgift försvarsverk,rörande vapen,
förråd, import, tillverkningssätt, underhandlingar, beslutexport,

förhållandeeller något i övrigt, för främmandeuppenbarandevars
medföra för totalförsvaret förmakt kan riketsellermen annars

Även förfarandensäkerhet. sådana i IT-miljö innefattas. Som en
föreskrivs emellertidandra punkt detsamma skall gälla någonatt om

iovan syftebeskrivet obehörigen befattning skrift, teckningmedtar
föremåleller innefattar uppgift.sådanannat som

Enligt företagsspionerilagen företagshemlighetmedom menas
information affärs-sådan drif i näringsid-eller örhållandenom en

näringsidkarenkares rörelse hemlig röjandehåller och ärsom vars
medföra för iskada honom in-ägnat konkurrenshänseende. Medatt

formation förstås både uppgifter isådana har dokumenteratssom
form enskildanågon och visst för-kännedom ettpersoners om

hållande. olovligen sig tillgång till företags-Den beredersom en
hemlighet för företagsspioneri.skall dömas

överväganden förslag6.4.2 och

spioneri visserligenI BrBs bestämmelser obehörig fram-om synes
ställning befattning blieller data gärnings-med skyddade attgenom

oftast befattning med bäraren. teknikenDen kantarmannen nya
emellertid framställer befattninganvändas så han endast elleratt tar

undvika i straffskyddetmed data. luckor till följdFör denatt av
tekniken föreslår vi föremål iannat 19 §kap. 5 BrB ersättsattnya

handling föremål.annan eller Vi motivvismed här attavser ge
handling innebörd iordet 4 §kap. 8 begreppetBrB. Isamma som

innefattashandling olikadärmed de information, språk-typer av
handlingar, framställningargrafiska ifråga ikan kommaetc. som
detta sammanhang. Genom denna ändring straffbeläggs deäven
förfaranden, gärningsmannen, istället för obehörigen fram-där att

befattning fysiskt föremål,ställa förfareller med påta ett motsva-
rande med data.sätt

Företagsspioneri kan enligt förarbetena genomföras t.ex. attgenom
någon sig tillgång upptagning förbereder till lagtextenADB. I
beskrivs detta så informationen dokumenterats eller beståkan haatt
i enskilda visst förhållande. Enligtkännedom ettpersoners om

innebörd.motiven begreppet information vidsträckthar här en
Vi innefattartolkar bestämmelsen så skyddet ävenatt angrepp som
riktas inte förs viadata lagras beständigt övermot utan t.ex.som
telenätet olika i tillfälligteller mellan enheter dator elleren som
finns på något datamedium. motiven emellertidbehandlasI begrep-

informationdokumenterad inte och tvekan skullenärmarepet om
föreligga förtydligande.behövs ettanses

46Prop. 1987881155 och rr.12 34s.
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motiven tillvidare erinras idetta sammanhang kan lagenI attom
öretagshemligheterför f på de problemskydd har pekats som enom

lagstiftningsteknik medför frågan försplittrad skyddoch att om
information sig igällande rad andra sammanhang och kangör en

Departementschef fann emellertidfå allt betydelse.väntas större en
f direkti vilja införa strafskulle bestämmelserBrBatt, somom man

olika immateriella tillgångar, intesikte på detpåtar angrepp var
lämpligt till påbegränsa dessa bestämmelser enbartatt angrepp
f föröretagshemligheter övervägandenoch det saknades underlagatt

reform. inte frågadirektivlängre gående våra dennal nämnsom en
vi vill därför i förbigående det tordeoch endast nämna att vara

möjligt redaktionella ändringar föra 3med endast och 4överatt
för företagshemligheter bestämmelserlagen skyddom som nya

direkt efter förslaget till §4 kap. 8 BrB.

intrångSärskilt via6.5 eternom

6.5.1 Bakgrund

Utvecklingen sofistikerad utrustning för representationatt taav upp
information i föranlett förslag i §har vårt 4 8kap. andraeternav

för intrång i uppgifterstycket 2 oavsiktligtBrB om ansvar som
sprids på trådlös väg.

§ i inteBestämmelsen 4 kap. 8 gällande lydelse gäller be-BrB
radio,fordran medelst eftersom tillåtetdet lyssna påär att

radio.i propositionen vissameddelanden l98889l24I om
tvångsmedelsfrågor departementschefens. 39 har uttalat att
avlyssning mobiltelefoni radiotraf ik i principoch trådlösav annan
inte förbjuden; fri enligt radiolagstiftningen.är äretern

iIntrång avsiktlig kommunikation via får intedock skeetern
undantagslöst.

Vid tillämpningen § i4 kap. 9 BrB avseende tal samtalav a enrum,
förhandlingar vidmellan andra och sammanträde eller annan sam-

vartill intemankomst, allmänheten tillträde detäger är utan
Ävenbetydelse kränkningen upptagning via in-sker. eternvar

nefattas, långdistansverkande mikrofonernär använts.t.ex.
Enligt § radiolagen får3 1966755 iden harmottagarea som

telefonsamtal,avlyssnat telegram inteeller telemeddelandeannat
obehörigen föra vidare.meddelandet inskränkningMotsvarande

47Användningen radiovågor för överföring information innefattar både mobilav av
och fast radio, med användning satellit, och kommunikationen kanäven bl.a.av avse
telefoni, dataöverföring och programöverföring, vidare frekvensrättsutredningensseSOU 1991107betänkande Lag radiokommunikation, ff.39om m.m. s.Undantag 4hade §skett i SRKm förslag till bestämmelsen kap. för det fall8 att

telemeddelande under befordranett med radio. Sedan telestyrelsenär uttalat önske-
mål skydd för sådana meddelanden i radio, inte avseddaäven för allmän-ärom som
heten, fick det föreslagna undantaget hemställan lagrådet intepå utgäav som
erforderligt, jfr Jareborg, Brotten 2 282.u., s.
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för inspelninggäller sändning sådan uppenbarligenänav annan som
föravseddär allmänheten. §I 22 radiolagenandra stycket föreskrivs

förbudet.påföljd penningböter för den överträdersom- -
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom -
televerket kan emellertid tillståndmeddela till automatisk-registrering.

Bestämmelsen spioneri uppgifterrör uppenbarande kanom vars
medföra för totalförsvaret eljesteller för rikets säkerhet.men

förövasBrottet viss befattning med uppgift nämndarörgenom som
förhållanden. Befattningen kan ibl.a. bestå anskaffa elleratt
befordra uppgiften. Uppgifterna intebehöver hemliga. Envara
sammanställning i föroch sig okänsliga förhållanden, efterav t.ex.
systematiskt insamlande, innebärakan kvalitetsförändring så atten
känsliga förhållanden blottläggs. Det kan således frågavara om egna
iakttagelser eller formerandra insamling informationav av som

tillåten. Rekvisitetär obehörigen inte fanns imedannars som-
SRKs lagförslag väsentligen endast utmärka straffavses att-
inträder endast där handlingen inte på grund särskilda för-av
hållanden tillåten såsom inomär för militär eller statligramen annan
tjänsteplikt, uppdrag, etc.

Även bestämmelsen äretagsspioneri olovligen beredaom attavser
sig tillgång till information. Paragrafen omfattar inte bara för-
faringssätt lagstridiga enligtär lagstiftning fallävensom utanannan

gärningsmannendär på näringsidkarenssätt vilja bryterannat mot
igenom hemlighállandet i avsikt bereda sig tillgång till före-att
tagshemlighetemsl

överväganden6.5.2

Vid utformningen förslagvårt till 4 §kap. 8 BrB harav en ny
utgångspunkten varit regleringen inte skall för in-att skydd vissge
formation skydd vissa tillvägagångssätt förutan anskaffamot att
information.

49Jfr förslaget i telelagsutredningens betänkande SOU 199270 39 och varts.remissvar det betänkandet.över
Här kan fråga sig avlyssning modern IT-kommunikation i krypteradman om en avform normalt möjlig. Detär torde först krävas automatisk registrering för efter-

följande bearbetning i syfte dekryptera. Attatt bereda sig tillgång till enligt kap.4
8 i gällande§ innefattarrätt inte kravnågot gärningsmannenpå delatt in-tar avnehållet. Det tillräckligtär han Beckmantillgriper handlingenatt m.fl., Brottsbalken

211.5 Om gärningsmannen enligtistället radiolagenolovligenu., spelars. in
radiokommunikation skulle det möjligen kunna ifrågasättas inte kravet påomolovlig åtkomst därmed uppfylltär enligt gällande kap.även BrB.4 8 §slProp. 198788155 Utredningen38. skydd för foretagshemligheter föreslog is. ombetänkandet Företagshemligheter SOU 198352 bestämmelse företagsspionerimotenbl.a. obehörigupptog avläsning med RÖSvilket 361.som avsågs även I det
fortsatta lagstiftningsärendet begränsning tillansågs vissa särskilt angivna fallen avföretagshemligheterpå inte lämplig.angrepp

Jfr kap.1 9 TF och kap.§ l YGL.12 §
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in-just för vissspioneri emellertid skyddBestämmelsen avserom
tillåteti för sigför insamlande denna ochformation. ärAtt sättet av

via radiomottagareinsamlandefrånf ritar inte Därmed kanansvar.
sprids viauppgifterteknisk utrustningeller eternsomavannan

mening.i spioneriparagraf Enanskaf f andeutgöra typannan avens
informationen befordras. Skulle detbefattning kan ske attgenom

frångärningsmannenf intevia ritar heller dettaske etern, ansvar.
Även öretagsspioneritillämpningen bestämmelsenför omav

f öretagshemlig-tillvägagångssättet kommasjälvagäller överattatt
Ävenför straf f härbarheten.inte betydelseomedelbarheten är av

in viainformationeninträda, samlatstorde kunna när etern.ansvar
företagshemlighet § ingår dockllegaldefinitionenI attav

hemlig.informationenambitionen hållanäringsidkaren haskall att
uppgifterna§ där krävs19 kap. BrB, detgäller 7Detsamma attt.ex.

tillkommitavsikt i regel ha uttryckhemliga, börskall en somvara
sätt. mening avancerad krypte-Enligt torde sådannågot vårpå

känslig information viavid överföringring, används etern,avsom
kommit tillhemlighållandet uttryck, medanmedföra att enanses

till bedömning.iöverföring via klartext bör leda motsattetern
f ritargivetvis inte någondetsammanhang bördettaI nämnas att

gärningsmannenspioneribestämmelserenligtfrån nämnda omansvar
minnetillträde till när datorns modemvid olovligt datorst.ex. ett en

eterkommunikation.via

Övriga frågor6.6

förberedelseFörsök6.6.1 -

Bakgrund

definieras förberedelse till§ brott23 kap. 2I BrB genom en
beskrivsgärningsbeskrivning försöksjälvständig medan genom

brottsbeskrivningen förhänvisning i § till det brott23 kap. BrBl
innehållerf varje kapitel i brottska-örsöks. I slutet BrB somsom av

försök förberedelse straffbart.vid vilka ochtalogen brott äranges
i fråga gärningsmannen påbörjatför försök kan komma närAnsvar
antingen förelegat fara förutförandet brottetsbrottet och detav

fullbordan fara varitsådan utesluten endast på grundeller av
tillfälliga omständigheter.

Straff förberedelse i ellerbestår lämna ellerbar att motta pengar
för i anskaffa,förlag ellereller vederlag brott attannat som
fortskaffa dylikförfärdiga, förvara, ellerlämna, tamotta, annan

befattning gift, förfalskningsverktygmed dyrk,sprängämne, vapen,
hjälpmedel.sådanteller annat

53Beckmanm.fl., Brottsbalken II, 6 414.u., s.
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tillFörsök brytande telehemlighet olovligoch avlyssning inteärav
straffbelagt. Enligt 4 §kap. 9 emellertidb BrB kan föransvar en
särskild form förberedelse i fråga;komma anbringa teknisktattav
hjälpmedel med uppsåt begå sådant brott. motivenI till b§9att
pekades på integritetpå med tekniskatt angrepp apparaturannans
typiskt f örsiggår i olika anbringasFörstsett den och sedanmoment.
används den. liggerDet vidare enligt lagmotiven i sakens natur att

intedet sällan kan bli svårt styrka påträffasatt att apparatur, som
under sådana omständigheter frånkan utgå anbringarenatt attman
haft uppsåt i hemlighet avlyssna eller inspela andras samtal,att
verkligen också har för detta ändamål.använts

Enligt 21 § andra stycket tillDL skall döms enligt 23 kap.ansvar
för såväl försökBrB förberedelse till dataintrång. Skulle brottetsom

fdet hade ullbordats varitha ringa, får intedockattom anse som
dömas till föreskrifterDessa tillkom efter påpekande iansvar.
remissvar OSKs betänkandeöver de i formvärden in-storaom av

IT-områdetsformation finns skydda påattsom
I RPS Polisens åtgärder datakriminalitet l9845rapport harmot

uttalats beskrivningen i 23 kap. §2 förberedelseBrB iatt den delav
sådana åtgärder ibestår förlagöverlämna eller vederlagatt är
tillämplig i sambandäven med databrott medan uppräkningen av
hjälpmedel för brott inte tillhänsyn sådana objekt före-tar som

ikommer IT-miljö. Därvid särskilthar nämnts det bordeatt
betraktas straff förberedelsebar förse datorprogramattsom ett som

under utvecklingär formmed någon instruktion föravseddav
brottslig handling.

överväganden och förslag

de fallI där straff föreskrivs för försök till datorrelaterade gär-
ningar §bör 23 kap. BrB kunna tillämpasl i gällande lydelse.

Tolkningen fara för brottets f förelegatullbordan ellerav om av om
farasådan varit utesluten tillfälligaendast på grund omständig-av

heter bör emellertid inärmare utvecklas samband frågormed som
berör IT-miljön. Lagstiftarens varit,tanke har straff följaböratt
endast på sådana försök värda påär allvar. Här böratt tasom
emellertid beaktas vad den för dataintrång iutsätts IT-miljönsom

Ävenfår förnormalt indikationer. förundersökning angåendeom en
intrång enligt förslaget till §8 andraett stycket så småningom ger

vid handen intedetta kunnat ske med medatt de lösenord gär-t.ex.
ningsmannen kananvänt, ha åsamkatssystemägaren kostnaderstora
för dessförinnan kontrollera gärningsmannenatt kommit in iom

manipuleratoch detsystemet radera tillföradata, virusattgenom
eller på något sätt.annat

54Prop.197333 68 och 10e.s.
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för försök tillinföraframfördes förDe attargument ansvarsom
upptagningvid avlyssningaktualiseras ellerdataintrång kan även av

informationSådan kansignaler,oavsiktligt spridda samtal, m.m.
automatisktdärefterformi maskinlåsbar så denvidare attupptas

bearbetas.kan
otillbörligttill skydd, delsbehovetVi föreslår med hänsyn motav
företagensförpersonliga integritet, delsenskildesintrång i den

§ så10 ändrasekonomiskt 4 kap. BrBslag,intressen närmast attav
gärningarsamtligastraffbelåggs påförsök med avseendeatt som

så kan§ BrB. Påförslaget till 8 andra stycketomfattas 4 kap. sättav
undvikas hadegränsdragningssvårigheterockså de som annars

medanvill andra stycket laktualiserats åberopaåklagarennär en
arit enligttekniskt f örf andra stycketgärningsmannen hävdar hanatt

2 eller
likformigtill intressetvidareVi föreslår med hänsyn av en-

i §2lförfaranden beskrivs undantagetreglering de attsomav -
varitf hadeför de hade ullbordats,brottandra stycket DL som, om

förfaranden enligtsamtligautvidgas tillringa, skallbedömaatt som
föreslåsbestämmelsei § stycket. sådanförslaget 4 kap. 8 andra En

i 10andra styckeettsom
i IT-miljön någottillRegleringen förberedelse brott ger enav

förberedelse tilltillämpas vidsplittrad bild. 23 skallMedan kap. BrB
straff iförberedelse belagtssärskild formdataintrång har enaven

komplikationergärningsbeskrivning i 4 9 b Dekap. somegen
hjälpmedel§ skallbeskrivningen i 23 2framträder kap.när av

DL55i § 4IT-miljön inte 21 medan kap.tillämpas i beaktatshar
förutsättningaranpassning till de§9 b kännetecknasBrB näraav en

för sig.teknik medny
kriminaliseringen förberedelseförts fram vidDe argument, avsom

brottslighet.allmängiltiga för IT-relateradi dessa bestämmelser, är
information skyddasi behöverformvärdenDet är stora somav

bli tillgängligt vidsamtidigt bevismaterial, kandet antassom som
för styrka hurbrottslighet, ofta inte underlagIT-relaterad attger

Materialetfortskridit. kanintrång ellerlångt ettett annat angrepp
vilka avsikterföremellertid vissa bedömahållpunkter attantas ge

gärningsmannen haft.
IT-miljönförberedelse iföreslår regleringen i 23Vi kap.att av

intehjälpmedel sådanatill data,utgörsatt avavavse somanpassas
föreslåsi § sådan bestämmelseobjekt 23 kap. 2 BrB. Enangessom

§ i dyrkar och23 sprängämne2 kap. BrB. När t.ex.asom en ny
brottsligafinns bakgrund debrottsverktyg,pekas ut somsom

för. På motsvarande kanändamål de kan användas sätt t.ex. en
elektroniskttill upp spärradeändamål dyrkaha attprogramvara

emellertid inteframgårförvaras. dennadär data Härutrymmen

55Det DLförberedelse till brott 21kriminaliseringenkan ifrågasättas mot §avom
brott med tanke hur kap.gäller hjälpmedel för 23 2 §haft verkan det pånågon när

stycket BrB utformat.första är
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hänvisning iakttagbara omständig-egenskap redan till yttreav en
brottsbefordrande ligger i funktioner vissaheter. deDen egenskapen

fylla.data kan
Vi föreslår därför till objektbegränsningen avsedda skeratt

utifrån ändamålsbeskrivning. data skall ägnadeAvsedda atten vara
olovlig olovligenbereda tillgång till uppgifter, skada data eller

automatisk informationsbehandling.påverka resultatet Där-av en
straffbar informationsintrångförberedelse tillmed kan ellert.ex.

spioneri förvara,bestå i anskaffa, f örf ärdiga, lämna,även att motta,
fortskaffa dylik befattning krypteringsnycklar,eller medta annan

ilösenord, för intrång, inte endast be-etc; att taprogramvaror
fattning för intrångmed eller dyrk motsvarandesprängämnet.ex.
i traditionell miljö, jfr förslaget i § missbruk14 kap. l9 att av
lösenord kriminaliseras.skall

i § tredje påföljdBestämmelserna 23 kap. 2 stycket BrB ochom
frihet från faran för f ringa föreslåsbrottets ullbordanansvar om var

bli tillämpliga lT-miljön.också i §För 2 och den 2även att nya a
§ bli tillgodogöra sig föreslårskall något lättare vi 2 § delasatt att

förstaså stycket står tredjekvar medan andra och stycketattupp
förs in §§.2 b och 2som nya c

Vi föreslår särskilda fall förberedelseockså detatt av som nu
kriminaliseras i 9 § utvidgas till omfatta samtliga4 kap. b BrB att
förfaranden inf ormationsintrång enligt förslagetmed uppsåt begåatt
i §8 andra förs in § istycket BrB och bestämmelsen 9 4 kap.att som
BrB.

Åtalsprövning6.6.2

§ föreskrivs vissa4 kap. begränsningar iI ll BrB åtalsrätten.
telehemlighet § förberedelseBrytande eller 8 tillochpost-av

telehemlighet §brytande 9 liggerb under allmänt åtal utanav
begränsning intrång i förvar 9 § olovlig avlyssningmedan samt

§9 inte har förövats förberedelse tillpå allmän plats ellera som
sådant fårbrott åtalas efter angivelseåklagare målsä-endastav av
ganden eller, finnessådan angivelse, åtal påkallat allmänutan om ur

21 §synpunkt. För DL gäller inga begränsningar i åtalsrätten.
Vi föreslår i enlighet inga begränsningar imed gällande rätt

beträffandeåtalsrätten informationsintrång enligt förslaget i §8
första såvittstycket handlingar befordras be-ettavser som genom
fordringsföretag motsvarigheten till §. Beträffandegällande 8
andra föreslårstycket vi åtalsbegränsningendast den gälleratt som
för olovlig avlyssning försök tilloch sådant brott nuvarande 9 ocha
9 §§ alltjämtb förslaget i §skall gälla 8 andra stycket 3. Därmed

ingensker ändring i förhållande §till enligt §21 DL. För brott 8
föreslåsandra stycket 2 ingen åtalsbegränsning.
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Subjektiva6.6.3 rekvisit och IT

definition inte iNågon uppsåt lagstiftning,svensk kap.lav ges se
§ första2 subjektiv täckning objektivastycket BrB. Kraven på deav

Ävenrekvisiten får dimensioner i IT-miljön. i anknytning tillnya
bör emellertid straff förfarandenaIT de utkristalliserasvärda kunna

i enlighet principermed de följer praxis doktrinoch påsom av
området.

Vid traditionell brottslighet hemfridsbrottsåsom och skadegörelse
föreligger ingen vilkettvekan vilkeneller sakutrymmeom som an-
grips. Vid hacking emellertid gärningsmannen åtminstone i detvet -
första ofta inte vilkenskedet angriper vilkadator han och slags-

finnseller Gärningsmannendata där. kanske har,program som
ibland användningmed särskilda framdatorprogram, sigsöktav

måfå vissapå slå telefonnummer funnitoch påatt att ettgenom svar
modem.visst Förfarandet erbjuder vissaettnummer ges av

likheter gärningsmannen sigmed in i arkivbryter elleratt ett en
intelåda. kanHan heller då på vilka handlingarsäkervara som

finns där.
Kravet på uppsåt sig tillgång till informationbereda böratt- -

uppfyllt i IT-miljön, gärningsmannen invänderäven när attanses
just den upptagning varithan efter inte fanns i Närute systemet.

olovligen sighan bereder tillgång till framstårdator, deten som
praktiskt oundvikligt olovligenhan får tillgång till in-taget att
formation lagras Därvid föreligger i falldär. indirektvart ettsom
uppsåt.

Skulle förfarandethacker osäker på riktas datormoten vara om en
vilkeneller frågadator det visar redan åtgärderna i sigär attom,

han möjligtdet därigenom olovligenhan kan kommaatt attanser
sig tillgångbereda till information. ligger iDet sakens hannatur att

normalt måste gärningenha begått varithan vissävenantas om om
detta. Ett föreligga.eventuellt uppsåt kan därmed Om uppsåtet

rekvisitenavseende del eller brista,data skulle kanatt ta upptaav
normalt ändå tillämpas, eftersomandra stycket föreslagitsl det att

siguttrycket bereda tillgång till innefattaskalläven s.k. ren
hacking.

561engelsk har denna fragarätt löst följande föreskrift The intentgenom a person
has have commit offence ato under this needto section be directednot atan any-bparticular data; cdata of particular kind;program or a program or any or adata held in particular computer.program or any
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på7 skadegörande dataangrepp

Inledning7.1

straf f rättsligtEtt skydd självfalletskadegörelse måste kunnamot ges
inom IT-miljön. Något särskilt föreligger inte iäven skyddsbehov

fall,de där förstörsdata eller skadas i förverkligandeledettsom av
brottsplan med syfte, tillskapaslängre gående datanärett t.ex.en

eller ändras i informationssystem förbanks möjliggöraatten en
tilltänkt förskingring. Möjligen förkan det aktuellt sådanaattvara
fall i beskrivninglagens traditionellade formerbrottensav grova

datormissbruk försvarande omständighet. intenämna så f älsom en
fall förekommer emellertid brottsliga syftetdet det begränsatäratt
till just datadestruktion. Enligt uppfattningvår efterhandhar det
stått kriminaliseringallt klarare gärningarsådana kräveratt en av

på eller hänsyn till IT-miljönssättatt särart.ett annat tarman
Till förståelsenunderlättande finnsdenna tillsärartav av en

början anledning erinra vi skiljer immateriellamellan det be-attom
datainformation, kvasimaterielladet ibegreppetgreppet

magnetisk fysisk formeller förekommande föroch auto-annan
matisk bearbetning representationanpassad information och detav
materiella fysiskabegreppet databärare det föremål till vilket data

knutna.är
distinktioner viktiga därförDessa i vissde ocksåär mån kanatt

förklara heterogeniteten ide förekommandeutomlands ref ormerna
området,på gränslinjen intedär går enbart lagstiftaremellan de som

förnekar respektive erkänner också idatas mellan demsärart utan
den formulerar skyddsobjektet i antingensenare gruppen som

kvasimateriellaimmateriella, materiellaeller beklagligtermer; en
utveckling på tillrättsområde oftamed hänsyn datorbrottensett som

internationaliseradestarkt betjäntkaraktär drivenlångtvore av en
harmonisering.

förUtgångspunkter ref straff rättslig regleringormerad de all-ären
bestämmelserna i 12männa kap. BrB skadegörelse och de sär-om

skilda reglerna skadegörande dataintrång i §21 DL. En härom upp-
kommande fråga i möjligtoch vad månär det samordnaär attom
dessa straf f stadganden inom för SkadegörandeBrB.ramen angrepp

vidarekan riktade inte enskilda intressenendast ocksåmot utanvara
samhällsviktiga anläggningar funktioner. Vi därföroch harmot

funnit skäl också ibestämmelserna 13över kap. BrB ochatt se

57Vi erinran också vi betraktar aärform data.attom program som en av
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sabotagesärskilt straffansvaret i § för Till bilden4 hör också
erbjuda formerbehovet skydd skadegörandeatt mot avav nya an-

datavirusdata s.k.motgrepp genom m.m.

Skadegörelse och sabotage7.2 m.m.

7.2.1 Hithörande bestämmelser m.m.

Enligt § förstör fast12 kap. l skall den eller skadar eller lössom
till för därtillegendom fördömas skadegörelse.rättmen annans

fall,Bestämmelser för ringa betecknade áverkan, ochom ansvar
fall i respektive § §skadegörelse 2 3och kap.grova av ges samma

Enligt § till straffansvar för dataintrång21 DL skall dömas den
olovligen iändrar register för in upptagningeller utplånar ellersom

för automatisk databehandling. subsidiär iBestämmelsen är
förhållande till dataintrång enligt uttryckligBrB. För skall sålunda
föreskrift i inte gärningen straffDL dömas, ibelagd med BrBärom

ieller för företagshemligheter.lagen skydd betyder bl.a.Dettaom
§21 inte får tillämpas, straf f för tillämpligaDL skalan detatt ens om

enligtbrottet BrB lägre.är
Följande innebördenkan i allmänhet skadegö-nämnas BrBsom av

relsebestämmelser.
Skyddet skadegörelse egendom. Dennamot motavser angrepp

sak.begränsning innebär objektet för åtgärden måsteatt vara en
brottsliga förfarandet vidDet skadegörelse skall ha karaktären av

fysiska åtgärder med minskassaker så deras substans eller såatt att
skadas.6°deras beskaffenhet förstörsändras; de eller Detannars

kan tillsätta främmandeskadegörelse till sakenämneatt ettvara
t.ex. i mjölblanda sand förändraeller beståndsdelarnasatt att
inbördes läge t.ex. kompliceradsönder maskin. Enatt tagenom en
omflyttning föremål, vilken inte uppfattas förändringkanav som en

intesak, däremot intebedöma skadegörelse,är attav som ens om
medför föremåletåtgärden inte tillgängligt förlängre äratt

ägaren Vid sönderdelning krävs det delas utgöratt som en
helhet såsom maskin stilarnaplockas sönder tillellernär en en
färdigsatt bok blandas Såsom fall,exempel på skada ellernärom.

581 Norge har b151 införts i strafflagen där bl.a. skadegörelse riktad§ moten ny
ADB-lagrad information straffbeläggs med anknytning till rikets säkerhet, jfr dansk§
gl93, 34 § § bfinsk kap. och tysk straffrätt.l 303

Somsak räknas urkund. Uppfyller gärningen rekvisiten för undertryckandeäven av14 BrBurkund kap. eller brott4 § urkunder eller andra objektnågot annat mot som
behandlas i kap., har den bestämmelsen normalt företräde.14
öoJareborghar anfört uttrycket skada, främst innebär partiell fysisk för-att en
störelse objektet blir mindre eller inte alls brukbartså att eller funktionsdugligt
jämfört med tidigare, medan han beskrivit innebörden i ordet förstörelse förutom-fall total fysisk skada objektet upphör ellerexistera saken blirså att att attav -fullständigt obrukbar grund åtgärder, inte innefattarpå påtaglignågonav som
kraftutveckling medför saken uppblandas eller sönderdelas.attmen som
Beckman m.i1., Brottsbalken 5 687u., s.
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förstörelse inte har uppkommit, förändringenhar nämnts äratt
relativt obetydlig innefattar förbättringeller objektet eller ären av
tillfällig eller snabbt därför objektetövergående, med lätt-attt.ex.

skick.62het kan återställas i ursprungligt
samband sin fI med genomgång örmögenhetsbrott med anknyt-av

ning till datorer förmögenhetsbrottsutredningenkom in också på
skadegörelsebrottet. Enligt utredningen kunde skadegörande
handlingar på datorer och maskinvara bedömas på sättannan samma

skadegörelse på egendom. När eller andra datasom annan program
förlorade tillgår följd den uppgifterna finnssak, varpåattav

förstörs,lagrade, rekvisiten för uppfyllda.skadegörelse ocksåär
Även får till följd försvinnerdata heltatt utan attangrepp, som
själva försvinner,databäraren enligt utredningen kunnasyntes
bedömas skadegörelse oberoende vilketpå resultatetsättsom av

Gärningenuppnås. sådan upplösning iutgör helheten av en som
andra sammanhang skadegörelse. På motsvarandeutgöra sättanses

det skadegörelse lov bort vadsyntes ägarensatt utan tavara som
finns på magnetband. gränsdragningenNär det gällerupptaget ett

bestämmelsen dataintrång förklarade utredningen varjemot attom
utplånande lagrade data på exempelvis magnetband dockettav - -
inte innefattakan skadegörelse. För detta borde gärningenkrävas att

väsentlig del de på bandet lagrade data. fallI andraavser en av
dataintrång.därförkunde gärningen föranleda föransvar

Vid 1986 ändringarårs BrB godtog departementschefen för-av
mögenhetsbrottsutredningens på skadegörelsebestämmelsernassyn
tillämplighet Skadegörelse traditionell på maskinvaraartav

enligtvållade departementschefens uppfattning inte några straff-
rättsliga problem. På egendomsätt kan datorersamma som annan
och andra anläggningar för informationsbehandling tillbehörmed
bli föremål för skadegörande handlingar. Dessutom kan be-även

istämmelserna 13 kap. BrB de allmänfarliga blibrottenom
tillämpliga för viktigasamhället anläggningar förutsättsom
skadegörelse. Departementschef vidare sådana gärningarberördeen

innebär informationeller finns i datorattsom program som en
för skada, antingen i form fysiskutsätts skadegörelse ellerav genom

eller information utplånas, radering elleratt t.ex.program genom
avmagnetisering. Detta gärningar förklaradesslag därvid utanav

motivering brottsbeskrivningarnanärmare täckta för skadegörelseav
dataintrång.och

Förmögenhetsbrottsutredningenuttalade rörande hårdvaruangrepp
videndast skadegörande handlingar för viktigasamhälletatt mot

dataanläggningar kunde ibestämmelserna 13även kap. BrB om
allmänfarliga brott bli tillämpliga. på och andraAngrepp program

62Jareborg,Brotten Il, 2 77.u., s.
sou 198850 182s.
Pr-op. 198586265 fi.12a.
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inte i Strafdata berördes överhuvud detta sammanhang. f bestämmel-
i § in i olika kategorier,sabotage 4 delar detta brott tresen om varav

första fysiska anläggningar föremålden gäller på och samtangrepp
funktionsstörningar.de båda skall sålunda förFör sabotagesenare

första förstördömasdet den eller skadar egendom, harsom som av-
för rikets försvar, folkförsörjning,sevärd betydelse rättsskipning

förvaltning föreller eller upprätthållandet ordningallmän ochav
riket.65i försäkerhet visstsabotage skallAnsvar med undantag

för förstörelsedet andra åläggas den åtgärd änsom genom annan
eller skadegörelse allvarligt hindrar användningeneller sådanstör av

sabotagegärningar jämställs föregendom. Med sådana tredjedet det
fallet eljestnågon skadegörelse åtgärd angivetelleratt genom av

allvarligt hindrarslag eller samfärdselnden allmänna ellerstör
användningen telegraf, telefon, radio dylikteller allmäntav
hjälpmedel eller anläggning för förseendeallmänhetens medav

ljus, kraft. § kapitel finnseller 6 slutligenIvärmevatten, samma en
enligt vilkenbestämmelse, den oaktsamhet vållar bl.a. skadasom av

i försabotagebestämmelsen dömas allmänfarligskallsom avses
vårdslöshet.

anknytning till frågorI aktualiserasskadegörelse data ävenmotom
ibestämmelsen §4 kap. 5 olaga hot.BrB Den rädsla hotettom som

skall framkalla kan ocksåägnat ellerattvara avse egen annans
tillsäkerhet Gärningsmannenegendom. kan hota med att t.ex.

via sig in i informationssystemtelenätet och radera data. Ettta ett
hot på ofta uppfattasdata kan allvarligare än ettom angrepp som

fysiska föremål.påangrepp

överväganden7.2.2 förslagoch

Inledning

föregående kapitel viI har föreslagit § i21 vad denDLatt avser
dataintrång egentligsamband med någon och konstaterbarutan
skadegörelse i föreslagnaskall plats det informa-brottetges av oss
tionsintrång. efter överflyttningdenna behålla återstodenAtt av

ilagrummet sig inte naturligtDL lämpligt.eller skulleKvarter
därmed också frågorstå de svårlösta lagkonkurrens mellan BrBom

visatoch sig iblandDL, förfaran-uppkomma skadegörandenärsom
riktadeden data skall bedömas. Om på data behandlasmot angrepp

i det i systematisktsammanhang därBrB, de hör hemma, skulle
principer.frågor idessa huvudsak kunna lösas enligt BrBs Den

65Av motiven, där det talas befästningsanläggningar, kaserner, fabriker,om gruvor
framgår uttrycket egendomhär skydd för fysiskaetc., att föremål. Bestämmelsenavser

i denna del vissa kvalificerade fall skadegörelseenligt kap. BrB.12av
9I den BrBbedrägeri kap.mån andra stycket ellert.ex. 1 brott urkunder§ mot

14-15 BrBkap. föreligger har de bestämmelserna normalt företräde. Angående det
förhållandet bestämmelsen subsidiaritetatt i DL kan leda till21 resultat§om som
inte varit avsedda, vidare Jareborg, Brotten 2 286.se u., s.
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nödvändigtinte något sambandaktuella har hellerbestämmelsennu
sin räckviddi övrigt. för övrigt generellamed kan medDL Den

tilli övrigtinte i begränsathöra hemma skyddDL, ärsägas vars
personregister.

21 §motiverat överföra återstodendetVad ävengörsagts att avnu
departementschef till-Visserligen avvisade vidtill DLsBrB.DL en

förslag straffi f be-OSKs detta sammanhang ramlagdakomst att
Motiveringenför dataintrång in istämmelsen skulle BrB. atttas var

inteskiftandebestämmelsen avsåg gärningar så karaktär denattav
kapitel.naturligt infogas ipå något BrBskundesättett av

invändning emellertid inte viktlängre ha någonDenna störresynes
dataintrångsbe-i situation förevarande vi frånden dären som

hänförtavskilt till 4 den delstämmelsen och kap. BrB av
intrångs-gärningsbeskrivningen har med det renodladegörattsom

brottet.
blir därför enligt meningFrågan vår endast den återståendevar

syftar§ tilldelen bör placeras. Både 21 och 12 kap. 1-3DL BrB
gärningsmannen förstör lik-skydd där eller påatt motge angrepp,

delvisingripernande något skyddsvärt så det helt ellersätt attmot
förlorat föremål till sin funktion. igår såsom eller Bestämmelserna

framstår därför naturligaskadegörelsebrottBrB den mestom som
destinationen för överflyttning skadegör-bestämmelsenav omen

minimilistadataintrång. innehållerande Europarådets också be-en
stämmelse damage data programs.to computerom or

fråga härefter överföringuppkommer dennaDen ärsom om av
dataintrångsregeln ändringpåkallar någon de nuvarande reglernaav

skadegörelse.om
i IT-miljön olika fysiskaSkadegörande kan ske motangrepp

mindre kompliceradei för behandlingkomponenter eller systemmer
överföring förstörOm föroch data. någon dator, modemettav en

dataöverföring eller databärare uppenbarligendettaär atten
vibedöma skadegörelse. detta hänseendel delar alltså densom

uppfattning enligt redovisats tilltidigare kommervad uttrycksom
i gällande Härvidlag vill vi särskilt understryka vadrätt. att som

i för straffskyddet datorutrustningkommer åtanke inte endast är
i utsträckning kommunikationsutrustning.allt ocksåstörreutan

Med utgångspunkt i ligga tilldet sagda kunde det handsnära att
helt enkelt låta dataintrångden aktuella bestämmelsen utgå ochom

erforderliga straffskyddet inomdet kunna uppnås skadegörel-anse
fsebrottets örmögenhetsbrottsutredningensMed på gränsenram. syn

mellan skadegörelse dataintrång, nämligenoch skadegörelse-ettatt
måste väsentlig därvidbrott del lagrade skullede data,avse en av

till uppkomma enligtendast det problemet vadattsynes som nu
förarbetena falla falla utanför strafunder skulle fDL det baraanses

förområdet Enligt meningskadegörelse. emellertidvår detär

67Prop.197333 10e.s.
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föreställningen först omfattandeangeläget motverka denatt att mera
raderingar i dataf konstitueraskulle kunna skadegörelse.en

angripnaAntalet bitar i bitmönster ingenting densägerett om upp-
omfattning.komna skadans Genom gärningsmannenellerart att

flyttarraderar eller ienda eller nolla datorprogram kanetta etten
Ävenbli kvantitativthela oanvändbart. obetydligaprogrammet

få förödande verkningar intekan alltså så de skulleattangrepp,
obeivrade.kunna lämnas

skisseradeden ordningen hänvisning tillMot skulle också med 2
§ invändaskap. 10 innebärRF kunna den oacceptabelnärmastatt en

analogisk tillämpning bestämmelsen skadegörelse. synsättetav om
emellertid fördelenhar den tilldet ansluter gällandenära rättatt

och lagstiftarens allmänna till traditionellaknytasträvan att an
brottsformer.

inteDet bör heller undanhållas idet på del håll utländskatt en
rättspraxis lagstiftningoch finns benägenhet hålla kvar denatten
traditionella anknytningen till individuella, fysiska föremål. An-

därvid oftast riktadedata idatabäraremot motgrepp ses som en
förstället den representation information data utgör.mot av som

sigMed vårt lösning lagstif tningsuppgifsådansynsätt ter tenen av
emellertid främmande vilket straf fdet på såväl skyddetssättgenom
objekt brottsliga förfarandet attityden tilldet och skadan skullesom
komma bestämmas. Frågan också det överhuvud möjligtär äratt om

fast vidhålla intetanken på dataatt är änatt annatangrepp
traditionell skadegörelse.

Härom intressant vittnesbörd det engelska rättsfallet Coxett Rileysynes ges av v.
rörande tillämpning 1971 Criminal Damage ochAct den utveckling leddeårsav som
till antagandet Computer Misuse Den1990 Act. förra lagen föreskrevår av

egendom,straffansvar för den giltig ursäkt förstör eller skadar propertyutansom
varvid med property skulle förstås property of tangible nature. Den tilltaladea
i rättsfallet anställd för handha datoriserad arbetssätt styrdesatt sag,var en vars av

kort med mikroprocessor. Detta innehöll antalett fickett större sågenen program som
skära fönsterbågar med olika profiler. Den tilltaladeatt utplånade avsiktligtut alla

dessa upprepade trycka raderingsknapp.att Sågengånger påprogram genom en
kunde därefter användas endast manuellt och med starkt begränsad funktion. Den
tilltalades invändning han inte utplåna skadatatt attom genom programmen egen-
dom i lagens mening bemöttes domstolen med kategoriskt uttalandeettav avinnebörd det helt ohållbart hävda vad låg denatt syntes tilltalade till lastatt att som
inte skulle skadegörelse egendom. Dettaattanse rättsfall föranleddevara som av endiskussion vad egentligen kunde den skadade egendomenom som anses var pro-

processorkortet, sagmaskinen,på funktion beroende korteträttagrammen vars var avoch dessprograminnehall, kortet, vilket domstolen ha betraktat detsyntes som an-gripna objektet, eller föremål,något nytt uppstått attsom genom programmen upp-tagits kortet. Rättsfallet tolkadespå det gällde fysiska störningar konkretaså att av
föremål vilka medförde sådana ändringar denna egendom krävde tid,av som an-
strängning och kostnader Denna tolkning kritiserades flera hänseenden.att ireparera.
Den innebära funktionen hosansågs konkret föremålatt i rättsfalletett sågen- -ha inte kunde falletmaste störts, något data utplånades frånsom ansesvara om endatabärare själv förblev oskadad. Rättsfallet inte heller kunnaansågs någonsom gelösning för det praktikeni redan inträffade fallet utomstående lyckatsatt någon
kryptera samtliga data i dator såvida ville hävdainte skadan bestod iatt atten man
datorn inte kunde bringas fungera vanligt Slutligenatt domstolenspå sätt. ansågsatt
starka framhållande kostnaderna och olägenheterna vid avhjälpandet skadanav avavgörandesåsom skäl för sin rubriceringenett nära gärningen skadegörelsenog av som
inte skulle till hjälp i de välskötta informationssystem där angripna data påvara
grund omedelbar tillgång till backup-möjligheter skulle kunna rekonstrueras enkeltav
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lagstiftaren intesmåningomCox Riley förmådde attoch billigt. Debatten efter såv.
rättsfall I Computerdettaden lösning skadegörelsefråganförlita sig på gav.somav

åtgärd,företarföreskrevs särskilt brottMisuse Act att någonett nytt en somsom
erforderlig avsiktoch därvid harolovlig ändring innehållet i dator,orsakar av enen he of theunauthorised modificationwhichoch kunskap does act causes anany

the he has the requisiteand the time when he doesof actcontents computer atany knowledge. skall enligt lagen förståserforderligt avsiktthe requisite Medintent and
ba användningen dator;menligt påverkaavsikt förfarandetatt av enen genom cfinns i dator; ellerhindra till eller data attmotverka eller tillgång som enprogram

hoseller tillförlitlighetensådantmenligt påverka användningen något programav 1the doing-u impair thebysådana data requisite intent intent toan so--- data heldof hinderoperation toto preventcomputer access any program orany or
ofthe reliabilityimpair the operation of suchin computer to program oror anyany data. undvika kravetordet innehåll syftar tillsuch Användningen på attattavany

egendom tillproblemet med utvidga begreppetkonkret föremål skadasoch attett att
engelska lagstiftaren velatMed bestämmelser har denomfatta data. dessaäven

eller förstörs ocksåalla fall där data törfalskas, skadasstrañbelägga inte endast utan
återkommer vi idatavirus och maskar. Till detalla nästaämnetsenareangrepp av

avsnitt.

Datas särart

förobjekttill karaktären dataGällande ståndpunkträtts av som
inte helt klar. Förmögenhetsbrottsutred-skadegörande ärangrepp

sakfysiskningen data delha betraktatnärmast ensom en avsynes
målarfärg föremål. Departementschefungefär pålager ettett ensom

immateri-skyddsobjektetsin sida med användande detå beskrev av
information. Intetdera dessaella begreppet synsätt synesav

fysiskahandling till sinnaturligt. skadegörande kan med hänsynEn
immaterielltenligt uppfattning intevår ha enbartkaraktär ett an-

greppsobjekt. heller del sak.kan knappastData ses som en av en
placering flyttas vidingen rumslig bearbet-bestämdData har utan

olika inomningen i adresser databärare ellerdator mellan enen
påtaglig fysiskaolika hemlöshetdatabärare. Mest dennamellan är

kommunikationenöverförs i idatanät och synnerhet dådatanär ett
sker trådlöst.

emellertid inte isvårigheten i liggeregentliga sammanhangetDen
individualiserad eller data hardata kan sak mate-envara omom en

kvasimateriellriell vi Problemeteller hävdar ärnatur.som en
ligger irättsliga komplikation skerdennärmast att som nusom man

användssubsumerar data egendom. Ordet egendomunder begreppet
i vissa fallinom civilrätten övergripande begreppett somsom

vilka förmögenhetsrätteroftaantyder äganderätt sommen avses
objektföremål,individuella saker, kanhelst. Endast bestämda vara

rättigheter,för i inskränkt mening. påäganderätt Som exempel vars
immateriellt,objekt inte i något kannågon sak ställetär utan

immaterialrätter ochsåsom upphovsrätt, patenträtt varumär-nämnas
i frågaElektrisk kraft har exempel på detkesrätt. nämnts ett attsom

nyttighet tvivel föremål förråder dennågon enstaka ärom om
meningEnligt be-äganderätt eller vår skullerätt. etten annan

få inte avsedda konsekvensertraktande data egendom kunnaav som
utanför skadegörelsekapitlet. frågorSå skulle uppkommat.ex om
information finns i form lagrade data ellerrepresenteradsom av
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överföringdata under kan föremål för stöld eller andravara
tillgreppsbrott. Anledning finns därför vid utformningenatt av
gärningsbeskrivningen i precisera skyddsobjektet inomBrB IT-
miljön, riktar sigdet skadegörandenär änangreppet mot annat
hårdvara. Så i straffhar också skett rättsligttysk där skyddrätt,t.ex

för §data lagras befordras svårighetereller 303 Stgb. Deges som a
följt tillämpning i IT-miljö traditionellamed densom en av synen

föremålet förpå skadegörelsebrott bör kunna undvikas attgenom
i för tillBrBs skydd till information,stället egendom knyts som

givits självständig existens för automatisk behandling inom IT-en
rutin, eller med andra beskriver straffrättsligt0rd data. DL detnu
skyddade objektet upptagning förmed uttrycket automatisk
databehandling. Innehållsmässigt möjligtdetta begreppär att

i förevarandeanvända innefattarsammanhang. olikaBegreppet de
information språkhandlingar, grafiska framställningartyper av -

kan ifråga vidkomma iskadegörande IT-etc. ettsom angrepp-
miljö. Lagstiftaren emellertid fhar öredragit upptagningbetraktaatt

immateriellt i förevarandebegrepp. Detta sammanhangärettsom
beklagligt därför väsensfrämmandedet immateriel-att attvore ange
la angreppsobjekt för i likhet förfalskningbrott, med och ska-som
degörelse typiskt innefattar fysiska blir därförsätt Detangrepp.
nödvändigt inrikta sig upptagningens fysiskapå representation.att

förIstället ordet databehandling vidarebör teknikneutraladet mera
informationsbehandlingordet jfr §användas, 9 kap. l andra stycket

förslag tilloch vårt 4 §kap. 8 SkulleBrB. godta datalagsut-man
förslagredningens begreppet tillADB skall sträckasatt ut attom

omfatta allt invad täcks infuttrycket ormationsbehand-som genom
ling, frågakan dock denna ikomma särskiltläge,ett annat ut-som
trycket iADB används §2 kap. 3 andraäven stycket RF.

Angreppsf särartormens

förstöraUttrycket inger i förstaeller skada intryckethand attav
någon direkt indirekteller våld föremålutövaatt mot ettgenom
angriper fysiskadess integritet. Så naturligtviskan gärningsmanen
gå till förstörhan maskinvara.väga eller skadar förnär Formerna

och emellertidandra data har sällan dessamotangrepp program
karakteristika. består vanligen iAngreppen åtgärder hindrarsom
data fungera inom IT-rutin. Gärningsmannen kan utplånaatt en
eller ändra data läsa dem med andraöver data elleratt t.ex.genom

dem oläsliga avmagnetiseringgöra eller någongenom genom annan
förfaranden enligt naturligt intebetraktelsesätttyp ettav som

Äninnebär databäraren förändrats mindre naturligtsak.att som
förefaller det betrakta överföringdata under iatt mot ettangrepp

68Se SOU 199061delbetänkandet Skärpt tillsyn huvuddrag i reformeraden-datalag.
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förändringöverföring sak. Dentelenät eller under trådlös av ensom
sönderdelning upplösningelleri förarbetena gjorda analogin med en

föralltförfysiskt föremål enligt mening ansträngdvårär attettav
vidförfarandet påvidmakthållas. brottsligadetkunna För angrepp

anslutningbeskrivning.därför specifik Idata bör användas näraen
rekommendation förfaran-brottsligaskulletill europarådets det

olovligen elleri utplånar, ändrardet kunnas bestå någonattanges
får omfattaskyddsobjektet. ändrarundertrycker Uttrycket anses

damaging deterioration.både och

Skadans särart

fysiskoftast till konstaterbarTraditionell lättskadegörelse leder en
förfunktionsstörning, ekonomiska konsekvenserskada eller vars

sig vi tidigareSåden drabbade enkelt låter bestämmas. är antyttsom
dispro-fallet denIT-området. Kännetecknandesällan på ärmera

ingreppetportion föreligga skadegörande ochkan mellan detsom
raderingföljdtill härav uppkommande skadan;den etten av

effekter. lT-miljönfå förödande bördataelement kan Ienstaka
omfattning utifrån angripnafrågan denskadas ochart sesom en

straffbestämmelse inriktad pårutinen helhet. En är ettsom som
för fysiska föremål vidare svagheten denskydd har den allmänna att

föremålet,inte fäster uppmärksamheten på det skadade t.ex.att en
försumbart jämfört in-diskett, värde med denenkel kan ha ett

avsnittet informa-formation ibär. Redan samband medden om
insikten olovligentionsintrång vi någonhar påpekat enbartatt att

informationssystem framtvingasig tillträde tillberett kanett av-
förkontroller säkerställa alltsevärda och kostnadskrävande att att

ekonomiskafungerar riktigt. sigMotsvarande konsekvenser gäl-gör
utvisar vissai fallet kontrollen data skadats,lande detäven att att

förekommerju inte uteslutas det andra skadordå det kan ävenatt
IT-miljön alltidinte intekunnat konstateras. det alltså änd-l ärsom

medför ekonomiskringen sigeller undertryckandet i skada.som
anförda föreslår vi nuvarande bestämmel-På grund det denattav

Tilli § dataintrång i sin denna be-21 helhet upphävs.DLsen om
§f i 23stämmelse anknyter särskild skadeståndsregel andra.n. en

sig skyldig till dataintrånginnebörd gjortstycket DL denattav som
tillfogas Tillbrottet.skall den skada någonersätta som genom

vifrågan behandlas återkommerhur denna skadeståndsregel börom
i avsnitt.ett senare

uppfattningVi vidare till påansluter gällande rätts attoss angrepp
enligtmaskinvara Medbehandlas skadegörelsebrott BrB.ettsom

till tidigare vi beskriv-datas dockhänsyn berörda särart attanser
ningen i särskilt istycke detdata bör skemot ettav angreppen

sgThe of data anddamaging, deterioration suppression computer computererasure, or
without right.programmen
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lagrum reglerar skadegörelse. 1 iandra stycke 12 kap.ett nyttsom
§ därför föreskrivasl BrB bör straffansvar för denom som

olovligen utplånar, ändrar eller förundertrycker data automatisk
informationsbehandling.

föreslagnaDen innebärlydelsen för straf fdet bar skadegörelseatt
rekvisitetuppställda åtgärden skall varit till förhaatt men annans

tillrätt angripnaden inte tillämpningsaken vidäger motangrepp
data. rättigheterDe i lagrummets fråganuvarande lydelse ärvarom

olika former f örmögenhetsrätterär med avseende på angripnadetav
föremålet. Några sådan rättigheter anknytning till före-med data
ligger inte i praktiken. Rekvisitet sålunda rättsligär betydelse.utan

Samtliga skadegörande på såväl mjukvarahårdvaraangrepp som
somskall f enligt förslagvårt behandlasäven skadegörelse.ramgent

särskildEn brottsbeteckning för skadegörelse och andraav program
data föreslås i tillandra följd anförsstycket, dels vad underav som

rubrik påföljden, förnästa dels detta underlättar rättssta-attom en
tistisk redovisning på IT-området.

Vi inte funnithar det påkallat ändringar i sig 12göra kap.att vare
§2 åverkan eller 12 §kap. 3 Sistnämndaskadegörelse.om om grov

innehållerlagrum bestämmelse innebörd vid bedömandeatten av
huruvida brottet särskiltskallär beaktas bl.a. skadangrovtav om

drabbat sak ekonomisk betydelse eller eljestskadanstor ärav om
särskilt kännbar. Vi tillbörlig tillhänsyn tidigarevad på-attanser
pekats de skadeverkningarna vidsäregna i IT-miljö kanom angrepp

inom för denna bestämmelse.tas ramen
förberedelseFörsök, och underlåtenhet avslöja enligtbrott äratt

12 kap. § straff5 förBrB belagt fallendast skadegörelse.grova av
försök förberedelseFör och till dataintrång skall enligt 21 § andra

stycket tillDL dömas enligt 23 kap. SkulleBrB. brottet,ansvar om
fdet hade ullbordats ha varit ringa, får intedock dömasatt anse som

till Enligt uppfattningvår avsiktliga påär dataansvar. angrepp
generellt så allvarliga brott såvittde försök ochsett att avser
förberedelse bör regleras på motsvarande förgällersätt som grov
skadegörelse. inte,Här behövs dock i §4 kap. 10 andra stycket,som
något för ringa fallundantag eftersom sådana bedöms åverkan.som

förberedelseFörsök och till brott §12 kap. 2 föreslås intemot vara
straffbart.

Skadegörelse enligtär svensk brott på den subjektivarätt ett som
sidan kräver uppsåt. Enligt lagstiftningen i vissa andra länder, t.ex.
Holland, har skadegörelse i IT-miljö allvarligså denansetts attvara
kriminaliserats i fall Vivårdslöshet.även har emellertid inteav
funnit införaskäl brott kan betecknas vårdslösatt ett som som
skadegörelse datorutrustning och data. innebäraDetta skulleav en
särreglering i justBrB på detta område. lösningAtt överväga en som
skulle kriminaliseragenerellt vårdslös liggerskadegörelserent helt
utanför vårt uppdrag. Vi i huvudsak förtydligaendast ochattavser
systematisera regleringen. Till saken hör i följandeockså vad som
avsnitt möjligheterna i vissa fall tillämpasägs ireglerna 13attom
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anfördaallmänfarlig På grund det§ vårdslöshet.kap. 5 BrB avom
i någotföreslå införandet 12 BrBvi inte kap.börahar ansett avoss

inom IT-miljön inriktat oaktsamhetsbrott.på skadegörelse
frågor straff tillämplighet uppkommerDe lags attgenomsomom

dataintrång, tilli f beskrivet BrBvi överför specialstraf brott,rättett
vi i avsnittberöra 15.3.kommer att

Påföljden för skadegörelse datapå

informationssystemsig tillträde tillolovligen berederDen ettsom
till §enligt förslaget 84 kap.del eller data kaneller tar upptarav

fängelse iför informationsintrång till högstböter ellerdömasBrB
§ jfr istraffskala enligt bestämmelsengäller 21 DL,Sammatvå år.

föreskrivethäktning§ enligt vilken för måstedet24 kap. RBl vara
för misstankenfängelse det brottår eller däröverett avser.

föri § innefattar den olov-21Bestämmelsen DL även ansvar som
för upptagning föri register inligen eller utplånar ellerändrar

föradatabehandling. förslag i delautomatisk Vårt denna överatt
i straffingen ändringregleringen till skulle, sker12 kap. BrB om -

förstraffskalai innebära gällahögre komskalan l attatt en
Vi föreslårför i sig allvarligare, skada data.hacking detän att

enligt § förs in förstraffdärför skala gäller 21 DLden ävenatt som
§enligt andradata 12 kap. stycket BrB.skadegörelse lmot

allmänfarlig vårdslöshet,Särskilt sabotage, m.m.om

vi i inteframgårföregående ordet egendom BrBdetAv attatt anser
Samtidigt datoriseringenlämpligen innefatta torde redanbör data.

in-i samhällsviktiga funktioner datorlagradinha nått så långt att
vikt förformation ofta sådan avsevärd krävsär att ansvarav som

inträda.enligt § skall kunna13 kap. 4 BrB
tidigare redovisadeVisserligen sabotage-den andra detorde av

åt-kategorierna, gärningsmannen brottet genomdär begår annan
för automatisktolkningen datagärd, kunna den motattges angrepp

därförinformationsbehandling faller inom straf f området,baradet
ifråga-hindrar användningensådana eller destöratt avangrepp

tolkninginformationssystemens maskinvara. sådanvarande En ter
för enligtsig emellertid Därtill dennakonstlad. kommer att ansvar
första kategoriensabotagekategori till skillnad från denandra upp-

hindraallvarligtåtgärden skall ellerställs det kravet störaatt
tillVi föreslår därföranvändningen angivnaden egendomen. attav

sabotagekategoriengärningsbeskrivningen i § första4 denavseende
förfarandet undertryckerdet någon utplånar, ändrar, ellerläggs att

framgårför automatisk inf ormati0nsbehandling. Därigenomdata att
innefattas i vårskyddet sabotage ochIT-angrepp strävanäven mot

straffdirekt till fullföljs här. högreknyta skyddet data Enävenatt -
§ för fallför i 13skala skadegörelse kap. 5än grova avgrov ges

sabotage.
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föreslagnaMed det tillägget till sabotageparagraf vi be-atten anser
i §stämmelsen 13 kap. 6 allmänfarlig vårdslöshet blir tillämpligom

sådan skada i §4 vållats oaktsamhet. Vi tolkarom som avses av
därvid begreppet i §skada 6 så innefattardet skadaävenatt som
uppkommit gärningsmannen utplånar, ändrar eller under-attgenom

förtrycker data automatisk informationsbehandling.
Eftersom begreppet inte innefattaegendom framträderdataanses

lucka i §också 4 kap. Vi föreslår5 BrB. andra styckeett nytten som
skyddet hot brottslig gärning hos den hotadeatt ärmot om som

framkalla allvarlig fruktan förägnat säkerheten avseendeatt
egendom skall tillsträckas hot på data.ut som avser angrepp

7.3 Datavirus

7.3.1 Bakgrund

Inledning

föregående avsnitt viI har behandlat skadegörelse rörande data och
IT-utrustning. Sådan skadegörelse självfalletkan åstadkommas

olikarad metoder våld, avmagnetisering o.d. Medletgenom en som
för skadegörelse kan också datorprogram. förRedan det allaettvara
datorsystem nödvändiga operativsystemet innehåller vanligen ett
formateringsprogram kan radera innehållet ihela datornsutsom
sekundärminne. Till sina effekter uppsåtligkan skadegörelseen

vanligtmedelst för formatering eller ordbehandling oftaett program
inte skiljas från falletdet någon uppsåtligen tillför dator-att ett

eller databärare datavirus liknandeeller någotsystem ett annaten
programskadegörande därigenomoch olovligen ändrar, utplånar

eller undertrycker förfarandedata. sådantEtt ikan med andra ord
flestade fallen uppfylla rekvisiten för skadegörelse enligt vårtantas

förslag till iandra stycke Föreligger12 kap. vidaregåen-l detett
syftetde skada särskilt viktiga funktioner enskildapå den elleratt

offentliga sektorn förkan också skadegörelse eller någotansvar grov
allmänfarligt brott såsom sabotage aktualiseras.

Tämligen tidigt uppkom fenomenet med s.k. bomber dvs.,
möjligen illvilokynne ja, vidtagna modifieringarän ettmera av av

i någon vilkadator effektenhade den omedelbaraprogram annans
vid användningen havererade förstördes.och dataatt programmet

utvecklingDenna emellertid främst under 1980-talet förtog en
säkerheten ide automatiska inf ormationssystemen betydligt farligare
vändning tilltagandeden konstruktionen utbredningenochgenom

s.k. datavirus. Tecken tyder också viruskonstruktörernapåav att
inte längre nöjer sig med skada filnågon enstaka eller lämnaatt att

m] vissa delstater USAi har särskilda straffbestämmelser införts smitta medmot att
datavirus. För dessa smittobärare förekommer i lagtext uttrycket destructive

programs.computer
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besynnerliga förargelseväckandeeller meddelanden deutan att
åsyftar fullständig Vadförstörelse och andra data.programen av

drivkrafterna vilket målbakom sådant beteende,är ett somsom
syfte,vinning vidaregående oklart.eller någotsällan har ärannat

möjliga bakomliggande till spridning sådanaSom orsaker av
utpressning,brukar hämnd, ochnämnas t.ex. protestprogram

intellektuella utmaningar.behovet av
definitionerför fram standardiseradeISO pågårInom arbete att ta

datavirus underformer inom förolikapå och dess strä-ramen
emellertidfinnsvandena ökad IT-säkerhet. knappastDetmot en

begrepp. från sjuk-bestämningallmänt vedertagen dessa Detav
träffande.bildspråket emellertidhämtade mycketdomsläran är

sprida sig i olikaDatavirus oftast vilkaprogramdelar, kanär
ininformationssystem inätverk och och något datorlagrattränga

för föröka sig. syftetdär med dennasedan Detatt ytterstaprogram
fortplantningsdrifinbyggdavad skulle kunna kallanärmast tman

betingelser viruskonstruktören bestämtkan underattvara som
åsyftad iåstadkomma honom skada. skada allmän-Denna taren av

sikte förstörelsehet på och andra det ocksådata ärav program men
möjligt iskada hårdvara eller dessIT-system störaatt ett att
funktion.

Smittovägarna tillkan sålunda helt respektablautgöras av synes
i institutionell vanligtvis seriösadatanät med, såsom verksamhet, an-

själva överföringen tillvändare, sker omärkligt fördär helt den
omisstänksamme Smittananslutne och ocksåanvändaren. kannätet

överföras dubiösa sigpå användervägar t.ex. attgenom man av
disketter piratkopierademed okänt eller attprogram av ursprung

elektroniskaf Bulletinrån s.k. anslagstavlor Board Systems ellerman
iBBS, sig finns landet eller hjälpde här utomlands, med ettvare av

via förtelenätet okontrollerade förmodem hem använd-program
ning i finnas förkort-den datorn; det lär BBS kända underegna
ningen VXBBS, vilkas huvudsakliga syfte sörja för utbyteär att av

tillkällkoder olika virus till-Virus exchange ocksåmen som
effektivarehandahåller teknikerverktyg för utvecklaoch änatt

virus. i första försvaret datavirusDet hand rekommenderade ärmot
förutom ofta backuppkörningar filer innehål-återkommande av-

smittalande data undvika sådana kontakter där kan be-attrena -
faras. tillstötande svårighet emellertid iEn det denär att numera
vanliga handeln virussmitta idykt nyköpta standard-ävenupp

förformateradeoch disketter.program
Förekomsten datavirus föga tillhar överraskande lett konstruk-av

tion kommersielltoch tillhandahållande olika antivirus-typerav av
för hindrar virussmitta, identi-ellerprogram, som varnar en som

fierar inträffad virussmitta smittan.redan eller avlägsnaren som

Inom ISOIEC 1SC27,arbetsgruppen JTC Security techniques, utarbe-pågår
tandet bl.a. standardiserade definitioner och liknandevirusav av program.
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Effektiviteten dylika antivirusprogram beroende deär attav av
själva inte siglåter virus innankorrumperas och de användsattav
viruset hinner förorsaka tillståndet inågon skada. Det nuvarande

bekämpningssituationdenna knappast överblickas.kan Trots detatt
finnas antivirusprogram, igen fleralär känner hundranumera som

olika virusformer, tillkommer virus i femtontaltakt ettnya en av
varje tillhör generationmånad. svárupptäcktFlera dessaav en ny,

resistent eller tidigare. Så till-elakartat slag harän t.ex.av mer
kommit självmodifierande virus, förkonstruerats undgåattsom
upptäckt antivirusprogram intrycket värd-att ett attgenom ge

intakt sin smittbä-eller undertryckaärprogrammet t.0.m. attgenom
viruset antivirusprogramrande egenskap s.k.granskasnär ettav

virus. finnsstealth virus ständigtDet också krypterade ändrarsom
identitet därför viruset krypteringsnyckelgestalt och sinändraratt

varje gång polymorfa virus.det verkställs Till de svårupp-mest
virusformernatäckta multipartite virus. förhållandethör s.k. Detav

virus blivit sofistikerade i sinkräver motsvarandeatt turmer en
sofistikering antivirusprogrammen, förefallerehuru det attav man

virus tillantalet kända uppgår cirka 10.000när kommer nåatt ett
teoretiskt kapacitetstak, antivirusprogrammetkräver attom man

identifieraskall kunna virus. Tydligtalla dessa under allaär att
omständigheter kraven på tillförlitligt vidsnabbhet och använd-
ningen antivirusprogram står Symptomatiskt förvarandra.motav
svårigheterna bekämpa datavirus tillskapatsdetäratt att numera
virusprogram, första uppgiftenda eller spåra ochär attvars upp
oskadliggöra i antivirusprogram.datorn lagrade

Uppenbart datavirus principiellt medföraär kan högstatt ett sett
allvarliga skador. realitetenNär det gäller bedöma hotdettaatt av
krävs egentligen uppgifter i vilken omfattning i vilkaochom mer

förekommer.mindre farliga formereller datavirus Härvid-som
intelag torde förlita sigböra på massmediala intresset,detman

vilket förefallerallmänt överdrivet. Vid bedömningenrent av
hotbilden vidaremåste virusangreppenbeaktas i väsentligtalltatt
riktar sig inte institutions-persondatorer och de ellerstörremot mot
myndighetsbundna förmodligendatorerna, delvis beroende på att

dessa väsentligtdatorer kräverstörre ochstörremotangrepp mera
svåråtkomliga kunskaper sådana kringgärdadeoch datorer medäratt
effektiva säkerhetsanordningar. Det bör vad gäller persondatorerna
tilläggas datavirus i hårdvaruspecifika,allmänhet dvs. derasäratt
möjligheter åstadkomma inriktade vissskada maskintyp.påäratt en
Slutligen intresse formerde virusär hundratals ärattav av av som

En vanlig beskrivning vad i branschpressen kallas virusexplosionen ärav somÅrföljande. fanns1986 fyra kända virus och tillskapades tredje manad.ett nytt varOmkring tillkom1990 virus Förår dag. närvarande beräknasett nytt varannan sex
virus tillkomma varje dag. Om beräknas 400 000 virusett ar närmarenya par varacirkulation.i Emellertid det endast 10 virus för allaär 95 procentsom svarar av

Dessa virus Stoned, Jerusalem, Disk Killer, Joshi, Cascade,är Darkangrepp.
Avenger, Ping Pong, Sunday, Pakistani Brain och Music Bug.
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viltförekommer i brukar kallas70-80 tal vadkända endast ett som
fall ftillstånd, i örorsakat skador.dvs. det känt de konkretaär att

Verkningssätt

Datavirus i inte självständigtallmänhet någotär utanprogram en
självständigtprogramkod delutgöra ett programavses ensom av

för virus består kanskevärdprogrammet. Programkoden ettett av
viruset inteinstruktioner i maskinspråk. Så skallhundratal länge

förauppenbarligeni funktion lillaträda kan detta programstycke en
operativ-tillvaro teckenobemärkt bland de hundratusentals ettsom

vanligen omfattar.system
datavirus förutsätterverklig förståelse verkningssättet hosEn av

olikadjupgående datatekniska i programmering och IT-kunskaper
för övrigt sannoliktfunktioner. snabbtEn sådan redogörelse, som

ligga vid sidansig föråldrad, vi emellertidskulle har ansettte av
kriminalise-för bedömningvårt Som underlaguppdrag. en av

virushanteringringsbehovet straf f olikaoch värdet rörande slag av
straffstadgandenför särskilda bör dockockså behovetmen av

upplysningarföljande allmänt hållna lämnas.
hjälpVirus vanligen delar. Medbestår verksammatre av enav

finnsvirusetidenti f ieringsdel undersöker det redan represente-om
antingeni angripas virusetskalldetrat attprogram som genom

för framtida ini brukgranskar eller dess huvud läggerprogrammet
markering. hjälpigenkännbar infektionsdel läserlätt Meden av en

in-in tilltänkta i arbetsminne,viruset värdprogrammetdet datorns
sin programkod i värdprogrammet det be-planterar och lagraregen

Efter utför virusetssmittade på besmittandetnytt.programmet
småningomså uppgift någotfunktionsdel eller slag,genast aven

raderar filer, ellerden data eller hela ändraratt t.ex.genom program
ordinarie funktionenpåverkar den hos tangentbord, pekdon eller

datortillbehör.andra
Principiellt virus följande viruset lyckats sigarbetar Ompå sätt ta

i till-in identifieringsdel igenomvärdprogrammet, går alladess
gängliga därvid if unktionsdelen träderGenom ävenattprogram.

bli smitta-verksamhet, kommer elleralla några dessa attprogramav
Såvida därefter funktions-de. datorn huvudöver ännu ärtaget

duglig, instruktioner.påverkas därefter värdprogrammets
Skillnaden virusbesläktade virusNära med s.k. maskar. ärär att ett

bit sig idatorkod bereder vårdprogram medanär plats etten ensom
självständigt sitt livsutrymme imask dator-harär ett program, som

kommunikationsnät. kopia sig självoch skickaEn mask kan en av
till möjligtandra måste maskendatorer. För detta skallatt vara

till kommunikationsprotokollkänna det aktuella och maskennätets
tillmåste igranska adresserna datorerna nätet.
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Närmare vissa skadegörandetyperom av program

följandeI det vi översiktlig beskrivning skadegörandeger en av
program.

Trojanska hästar koder i vanligtutgörs gömts ettav som program.
frågaDet kan virus sedan sprids eller lönn-t.ex.vara om som en

dörr73 tillfälle.aktiveras vidkan ettsom senare
En logisk bomb variant trojanskär häst. Programmeten av

aktiveras visst datum eller någon förutsättningnärt.ex. ett annan
uppfylls. Sådana ofta del virus och kanår deett t.ex.program en av
förstöra vissa filer.

kopierarMaskar sig fyllaoch kanett separat t.ex.som program
minnesutrymmet så dator eller nätverk blockeras elleratt etten

förDe kan användas distribuera informationstörs. förelleratt t.ex.
hästar.sprida programkod såsom trojanska finnsDet mångaatt

andra mindre fantasifullaeller beteckningar påmer program som
för sigmed oväntade effekter,och oönskade knowbots,t.ex.
bakterium, cookiecrabs, retro-virusmonster, och tape-
worm.76

Dessa fungerakan på olikamånga kombineras tillochsättprogram
olika förorsakapå förskada den förfogarsättatt översom pro-

gramdata tekniskeller utrustning.
Vissa kan på mindre riskfylldaeller sprida sigsättprogram mer

nätverk. del kan därvidEn söka information och göragenom upp
tillgängligden för den ligger bakom medan andraprogrammetsom

utformade förär krascha dvs. systemfelskapaatt system, som
ingreppkräver dataoperatör sigreproducerat.ex. attav en genom

till datorns minnesutrymmenoch så fyllsde ochattprocessor att
information inte Vissakan bearbetas. förstör endastannan program

det visas på bildskärm. fAndra databäraren ellerormaterarsom om
tillgängligaraderar alla data eller de adresser behövs för attsom

ram.data skall kunna ftas

Trap Door A hidden software hardware mechanism used circumvent securitytoor-förslag ISO-definition.controls till
Trojan Horse A with apparentlycomputer actually useful functionprogram an or- hiddenthat contains additional functions that surreptitiously exploit the legitimate

authorizations of the invoking the detriment ofto security. For example,process
making blind copy of sensitive ñle for förslagthe theof Trojan Horsecreatora aISO-deñnition.till
75Worm A that its and itselfpropagateworm toa program can run on own can-other machines network. A bu useful tool for distributing informationon a worm can asuch mail, be used spread time bomb trojan horseto gainas or can a or can-the host. Mathematically,to difficult distinguish from virus...toaccess a worm a-;förslag ISO-definition.till
65e bl.a. Fak, Datavirus och Austadius, Amerikansk lagstiftning datavirus,mot

Examensarbete i Datan-ätt vid Lunds universitet.
I exempliñerande uppräkning möjliga effekter bör minnesut-nämnas atten av

fylls med skräprymmet data undertrycks,så att upptagningar ändras elleratt
förstörs, programkod förs inatt användarensgör arbetar långsamt,attsom program

upptagningar inte kanatt lokaliseras, instruktionerna föratt datornatt starta
påverkas den inte kommerså i eller den integång fungerarså att såsom avsett, att
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Vi möjligt tekniska definitioner.så långt undvika Detattavser
väsentliga finna ligger till för allmänfaravad grund denär att som

uppkomma vid förfarandenkan oacceptabla med skadegörandesom
kvasimateriellaGrundläggande datorprogrammensär attprogram.

inte distribueras för formkaraktär de i användaren läsbargör att en
omfattande inteoch de så komplicerade och detär äratt att rea-

används.listiskt igenom innan Samtidigtsöka dem de be-att
m.fl. tillföra i formhöver data ellersystemägare av program annan

information till sina Därvid risker föruppkommersystem. att
någon, foga tillskadegörande dataattgenom program som en
behörig vill föra in sig förbi fysiskaanvändare i sitt ellersystern, tar
tekniska hinder för upprätthålla datasäkerheten. Enatt annan

faktor datorkommunikationer oftagrundläggande såbyggsär att att
inte finns fysiskadet hinder sig tillträde tillberedamot att ett

vissaendast för få tillkoder måstesystem utan attsom anges access
därvid förkan få olovligProgram användas ochsystemet. att access

förses förorsakarmed programkod i Samtidigtskador systemet.som
synnerligen allmänfarliga förfarandenkan tekniskt mycketvara

enkla, utför kopiering för försäljningnågont.ex. om som av
disketter därvid kopierar tillmed in diskettertusentalsprogram

formaterakommandot för databäraren så användarensatt attom
samtliga förstörs diskettdata sådan laddas.när en

överväganden7.3.2 förslagoch

Kriminaliseringsbehovet

föregåendeI det har lämnats för möjliga effekterredogörelseen av
datavirus, maskar och andra skadegörande programin-ellerprogram
struktioner. effekter sigDessa kan sträcka från till oförargligasynes

bildskärmmeddelanden på till totalhaveri informa-hosett etten
tionssystem tillbetydelse skadliga effektereller påstor ett stortav

sistnämndaantal datorer. I erinras frånhänseende kan dett.ex. om
USA Morriskända Internet-fallet, där maskar 6 000änangrep mer
datorer hindradeoch funktion.deras

tidigareI skede, virushanteringendär betraktadesett sommera
utslag okynne allvarlig skadegörelseavsikt, framställdaän rönteav

kriminaliseringkrav på datavirus föga virusty-Antaletav gensvar.
emellertidhar snabbt mångdubblats eftersträvadeoch deras ska-per

deverkningar ihar alltför många fall förvärrats. Möjligheterna att
värja sig har också minskat, datavirus idå dolda de andraärsom-

visat sig bli sofistikeradealltmer och svåra upptäckaattprogram -

minnen formateras data blir oläsbara,så tangentbordets funktioneratt attom
definieras fysisk skada vallas hårdvaror ochatt information tillgängligpá att görsom,
för utomstående.
781 sammanhangmånga söker undvika skador förstatt pröva programmetman genom
i fristående dator fullständig kontroll knappast möjlig tillnågon rimligaären men
kostnader.
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tillgångmed till särskilda antivirusprogram. Särskiltäven lömskt är
behöriga datoranvändare konstruktionatt genom programmens

kanomedvetet komma medverka till skador uppkommer elleratt att
förvärras. Till följd smittananvändarens åtgärder kan drabbaav

datorprogram gärningsmannen inte hade kunnatäven nå påsom
omöjligtAlldeles inte härvidlag jämföradetsätt. är detannat att

fallet gärningsmannen in sprängladdning i det bagageatt smyger en
foskyldig lygplanspassagerare utvecklingbär ombord. Dennasom en

till datavirushar lett liknandeoch skadegörandeatt program numera
uppfattas allvarligt hot, vilket beskrivits slagsett t.0.m. ettsom som
högteknologisk terrorism.

enskildaMer skadefall emellertidrapporteradeän beaktaär deatt
skadegörande återverkningargenerella möjlig-påprogrammens

fulltheterna utnyttja kommunikationstekniken.dator- ochatt ut
Till IT har uppenbarligen knutits förhoppningar snabbt,stora ettom
billigt, frittenkelt, avståndsoberoende informationsutbyteoch och

automationen effektiviserad arbetskraftbesparandeochen genom
ärendehantering på både offentligaden privataoch sektorn. Genom
utbredningen datavirus liknandeoch smitta har dessaav annan
fördelar kommit Liksom vid epidemiskamotverkas. sjukdomaratt
blir det angeläget inte ikomma kommunikativ kontakt medatt
någon kan tänkas smittoförande hittills öppnasom systemvara av

servicekaraktär kan behöva helt slutna eller utrustadet.ex. göras
rigorösamed accesskontroller. Kostnader uppkommer uppenbarligen

förockså anskaffandet olika antivirusprogram och andraav
bekämpningsmedel för saneringoch smittaderedan anläggningar.av
Men därutöver fördröjningkommer kostnader, och andra olägen-
heter sammanhänger för virussmittamed rädslan tvingakanattsom
varje myndighet, organisation företageller viktiga informa-med
tionssystem i preventivt syfte centralt granska all datamedierpåatt

viaeller kommunikationsleder inkommande information i digital
form, innan informationdenna kan komma till användning.

På grund anfördadet står enligtdet vår mening klart det påav att
förevarande föreliggerområde kriminaliseringsbehov.allmänt Viett

medvetnaär det hot enskilt datavirus innefattar kanatt ettom som
inriktat på skador högst olika dignitet därföroch det kanattvar av

finnas anledning underlåta kriminalisering ringa fall.att en av
Eftersom det knappast finns några från samhällets sida godtagbara
motiv för framställning spridningoch datavirus liknandeochav
skadegörande och då virussmittaskadan oavsettprogram av en
själva virusets konstruktion i fallmånga kan svårberäk-antas vara
nad, vi det emellertid inte befogat på detta begränsasättattanser
kriminaliseringen. Den mångfasetteradenyanserade pá dettasyn
missbruk naturligtvis bör får ianläggas stället komma tillsom

vid utformningenuttryck straffskalan vid straffoch be-ytterstav
tillämpningstämmelsens i praxis.
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Kriminaliseringens brottssystematiska inriktning

frågaDen häref inställer sig kriminaliseringsbe-hur dettaärtersom
hov bäst skall kunna tillgodoses, förstadärvid den aspekten gäller
vilken brottssystematisk grundkaraktär eftersträvadeden regleringen
bör ges.

Eftersom vi inledningsvis påpekat uppsåtliga på dataatt angrepp
anläggningaroch för databehandling åstadkommaskan genom

datorprogram naturligt frågadet sigär bestämmelsenatt om om
straff för skadegörelse, Skyddsområde vi i föregåendedetvars
utvidgat till omfatta data, skulle tillämpaskunna påatt även
skadegörelse datavirus.genom

Härvidlag kan också erinras vi föreslagit försök ochävenatt attom
förberedelse till skadegörelse enligt §l2 kap andral stycket
kriminaliseras, förslaget till ändring i l2 kap. §5 SomBrB.se
framgår det kommande avsnittet lO.3.l kommer vi ocksåav att
föreslå sådant tillägg till bestämmelserna i 23 kap. förBrBett att
förberedelse till enligtbrott skall §2 dömas den meden ny a som

utförauppsåt främjaeller anskaf far,brott förfärdigar,att lämnar,
förvarar, fortskaffar eller dylik befattningmottar, medtar annan

eller förandra data automatisk informationsbehandlingprogram
ägnade bereda olovlig tillgångär till uppgifter, skada dataattsom

eller olovligen påverka resultatet inf ormationsbehandling,av en om
intedet skall dömas till för f ullbordat brott försök.elleransvar

utformningDenna förberedelsestadgandet kan detgöraav synas
möjligt förberedelse till skadegörelse beteckna framställningatt som

spridningeller datavirus föreller övrigt varje form virushan-av av
tering, skadlig effektdär inteännu uppnåtts. Detta beror påen att

förberedelsebrott till sin inte behöver inriktatett pånatur ettvara
i fallvisst brott eller vårt viss skadegörelse. försök tillFör att etten

föreliggabrott skall krävs däremot enligt 23 §kap. justl BrB det att
gärningsmannen skall ha påbörjat utförandet visst brott, någotav

säkerligen ofta ifrågasättaskan vid spridande datavirus ochsom av
liknande Denna situationparadoxala i straff barhetshän-program.
seende kan knappast godtas.

Härtill kommer den uppsåtsproblematik kan uppståantassom om
virushantering skulle betraktas skadegörelsebrott. Sprid-ettsom
ningen virus liknandeoch kännetecknas det kanav attprogram av

omöjligtnära utreda bevisaoch skrivitdenattvara attnog som pro-
eller förfaritendast så kommit idet haftomloppgrammet uppsåtatt

skada vissa data. Vidareatt beakta oförsiktigtär denatt att som
hanterar skadegörande visserligenett normalt kan haprogram antas
insett risken för förutsebartskada ocksåär det all-närattmen en-
varlig skada har uppkommit fogmed kan betvivlas gärnings-att-

skulle förfaritha gjorde,han insetthan denmannen som om
inträffade skadans omfång.hela Ett eventuellt uppsåt skulle alltså
i många fall inte föreligga,kunna i fall inte till sådanvartanses
synnerligen omfattande skada i vissa fall blir följden. Detta kansom
leda till tvekan åtgärder med skadegörande straff-ärom program
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försökf ullbordat brott eller ellerskadegörelse ochbara ettomsom
föreligger.förberedelse

Även angivna vanskligheterfrånvi bortseskulle kunna nuom
lagstiftaren redovisarvi betydelsedet avgörande attvara avanser

datavirushantering intetill olika formersin inställning genomav
tillämpliga förberedelsebe-till i för sig möjligenhänvisning och

illusoriskt i formtill i praktiken tämligen skyddstämmelser eller ett
beskriva demskadegörelsebestämmelserna attutan genomomav

fullbordade brott.som

placering iBrottets BrB

oftast inte riktat sintill gärningsmannenOm hänsyndet med att
vissapotentiellt skadliga data eller datorsystem,verksamhet mot

datavirusform hanteringenfrågan i vilkenuppkommer avannan
därvid fastakriminaliseras. Enligt mening får påvårskall taman

bevisa nämligen gärnings-i flesta fall möjligtdet de är attattsom
faravirushantering åstadkommitsin slags allmänenmannen genom

till bekämpningför dataanläggningar. efVad tersöksdata eller som
allmänfarebrott. brottdatavirus sålunda Ett sådantär nyttett somav

spridande gift smittasin påminner ellertill brottenkaraktär avom
naturliga ienligt systematik sin 13 kap. BrB.brottsbalkens platshar

kompliceradelagteknisk lösning undviks också deGenom sådanen
försök, förberedelse kangränsdragningar uppsåt,rörande m.m. som

vid tillämpning 12 1-3uppkomma kap. BrB.en av

Skyddsobjekten

förskyddsobjekten tilltänktadenNär det gäller bestämmaatt
kriminaliseringen inga svårigheter Enligt vårstörre möta.synes

ytterligare defini-mening därvid undvika skaffa sigbör attman
informations-tionsproblem använda begrepp dator,att somgenom

och nätverk.system
primära angreppsobjekten beskrivas med uttrycketDe bör kunna

informationsbehandling, viför automatisk dvs. det begreppdata
för beskriva fysiskagenomgående söker använda denatt representa-

tionen information i maskinbearbetbar form. För bemötaattav
inte virus förstinvändningen det och dataäratt somprogram

angriper erinras vi i innefattardet använda begreppetattom
program.

angripasEmellertid inte mjukvaradet också så bara kanär att utan
antingen fysiskockså hårdvara apparatskadaatt rentgenom en

funktionen IT-anläggninguppkommer eller hos störsattgenom en
förökar minnesutrymmedå maskar sig i och där-datorst.ex. en

igenom sistlångsammare till kväver den. dessadatorn och Förgör
angreppsobjekt föreslår vi tekniska hjälpmedel föruttrycket auto-
matisk informationsbehandling.
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föreslagnaBåda de för inteuttrycken har valts begränsaatt
angreppsobjekten till inom Tillvad datorlåda.som ryms en
skyddsobjekten vill vi också hänföra befinner sigdata undersom
överföring tekniskaoch hjälpmedel för sådan datakommunikation,

vi intelåt har erfarenheterkunskaper ochattvara samma om
skadliga effekter datavirus och på datatransmissionmaskarav som

det gäller på egentlig databearbetning inär datorer.angrepp

Brottsinstrumenten

Fråga härefteruppkommer själva brottsinstrumentethur skallom
beskrivas i Härvidlaglagtext. urskiljas ytterlighetsstånd-kan två
punkter, kortfattad beskrivningmycket i form uttryckett.ex.en av
skadegörande jfrprogram idet USA använda uttrycket rogue
programs och legalitetshänsyn långtgående precise-närmasten av
ring. Omöjligt i falletdet naturligtvis i detaljanknytaär attsenare
till tekniskadet verkningssättet hos enskilda virus. inteMen heller

viss generalisering tekniskadet verkningssättet hos hittillsen av
kända virus ändamålsenlig, risken fördå föråldringsnabbsynes en

lagregeln befaras. fårkan Det också beaktas intedet torde gåattav
finna tekniska begrepp entydigtuttömmande ochatt avgränsarsom

de straf fprogramkoder rättsligt skydd omfatta. Vi intebör ärettsom
heller benägna ansluta till vidlyftigaden definitionsteknikatt oss

rätten.finns i anglosaxiskarepresenterad den Vi harsom stannat
för beskriva brottsinstrumenten så frågadet skallatt att vara om
datorprogram eller programinstruktioner konstruerats så deattsom

olovligenkan tidigarepåverka de angivna skyddsobjekten.
såvälAtt uttrycket datorprogram programinstruktionersom

överflödigtanvänds kan sammanhänger med maskarattsynas men
självständiga medan virusär serie programinstruktio-ärprogram en

sig in i vårdprogram och förblirdär till tidpunktdentar ettner som
då skadligadess verkan utlöses.

791 förslagen till ISO-definitionett A virus which infect othersägsav a program
by modifying them include of itself. activate itselfto cannotprograms a copyindependently, but only when hostits explicitly invoked. The virusprogram maycontain logic bomb trojan horse. Betydligt mångordigare blir ofta definitionernaa or

de förekommer i lagstiftning.när I Texas strafflag datavirus Computersägs varavirus unwanted other of instructions insertedcomputer intosetmeans an program orcomputers Operating that specifically constructedsystem,a memory, or program
with the ability replicate itselfto and affect the other files in theto programs orby attaching thecomputer of unwanted other of instructionsseta copy program or
to files. Ettcomputer exempel kan hämtas frånannatone or more programs orKaliforniens strafflag Computer contaminant ofcomputer instructionssetmeansany
that designed modify, damage,to destroy, record, transmit information withinare or

computer, computer network without thesystem, intent permissioncomputera or orof the of the information. They include, but limited ofnot to,owner are a groupinstructions calledcomputer commonly viruses which self-replicatingWorms,or are
self-propagating and designed othercontaminateto computeror are programs ordata,computer modify, destroy, record,computer transmit dataconsume resources, orin other fashion the normal operation of the computer, computeror some usurp

network.systern computeror
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instruktionerna skall haifrågavarande ellerpåKravet att program
blir möjlig innebärolovlig påverkanså attkonstruerats atten

objektivt egenskap ellerbrottsinstrumentet skall ha dennarent
fyller intekonstruktion detta kravbeskaffenhet; overksamen

uppnå.effekt velat Envilken skadlig konstruktören änoavsett
rekvisituppsåtstäckning kan havilken dettafrågansak är omannan

gärningsmännen.misstänktahos de
naturligtvis olovligen påverka.iNyckelord sammanhanget är

ekonomisk ellerinte påställer något kravOrdet påverka att annan
efåsyftad, mindre detta 0rdhar medskada skall tersträvatsänvara

imöjliga storlek. Förslagetkvantifiering skadansnågon den tarav
frånvarje lov densikte på påverkan skerstället utanatt somsom

förfaller inomskyddsobjektendisponerareller överäger ramen
i falletföreligger detrekvisiten. lagstridig påverkanEn även att

sig mjukvara hårdvarainte ellerviruset ifråga skadar utanvare
tillförfunktion detpå detpåverkar datorns sättet systemetattt.ex.

örbigáframöver fmöjligt för hackerbakdörr detgör attensomen
behörighetskontroller.säkerhetssyf installeradei te

kriminaliseringförslag innebära långtgåendekanDetta synas en
principielltangivnatidigare detmed vårsammanhänger attsynmen

datavirus. Visserligentillskapa lärfinns legitimainte några skäl att
medförekomma datavirus har konstrueratsoch maskardet som

framställdes vissaeffekter i sikte.nyttofunktioner Såoch t.ex.
kontrollfunktionfullgöra deursprungligen förmaskar att en

i sig in ifördelar sig godtyckligt nätverket,f risläppta maskarna tar
f unktionsduglig-i förinte dessnågon dator arbeteär att provasom

intevissai förekommande fall komponenterslår alarmhet och om
antivirusprogram påverkaVidare exempelvisfungerar. kan sägasett

oskadliggöraså det kan uppsökta ochdata det konstruerats attom
inte omfattas dendatavirus. sådana nyttogörandeAttett program av

emellertidkriminaliseringen framgår dessaförordade attav program
olovligtför möjliggörauppenbarligen inte konstruerats ettatt

tillträde till andra data.ochprogram

förfarandetstraff baraDet

hänföras falleti förstaTill straffbara förfarandet hand detbördet
förutsättningytterligaredatavirussprider eller maskar. Ennågonatt

fram-gärningsmannen därigenomför straf f barhet bör dock attvara
risken förfarafara. allmänna börkallar allmän Denna attavseen

automatisk informationsbehandling utplånas, ändras ellerfördata
informa-förför tekniska hjälpmedel sådanellerundertrycks att

funktion.i sin kravet påtionsbehandling skadas eller Istörs
gärningen, omständig-allmänfarlighet ligger uppenbarligen att om

riskenframkallade kani enskilda fallet denheterna det utesluter att
straffskyddsobjekt, inte kan bar.drabba enstakaänannat anses

vid kriminaliseraEnligt mening intevår kan stanna attman
själva framställningenspridning Redanskadegörandeav program.
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dessa bör straf f rättsligt beivras.kunna Härvidlag skulleav program
det möjligt för framställningenäven begränsa straff-attvara

tillbarheten fallsådana där allmänfara uppkommit närt.ex.en som
konstruktionsarbetet sker anslutning tillmed elleröppetett system
till med andra användare delad minneskapacitet elleren attgenom
det skadegörande mångfaldigas konstruktören. Iprogrammet av
enlighet med vår tidigare redovisade virushanteringengrundsyn på

vi emellertid framställningen i sig straffbaräven börattmenar vara
någon faraallmän för skadliga verkningaroavsett kan haom anses

inträtt. Det står naturligtvis förklart det tillmed hänsynattoss
datavirus ofta världsomspännande outgrundligaoch spridningsvägar
kan omöjligtnära utreda skrivit skadegör-attvara ettnog vem som
ande och straffa spridaren iblandatt attprogram man genom
därmed också straff f ramställaren förhållandedettaat utan att senare
låter sig ileda bevis. Detta emellertid inte för viär skallattnog anse

lagstiftaren bör frånavstå tydliga signaldenatt krimina-som en
lisering virusframställning f ullbordat brott innebär.ettav som

Genom vårt ställningstagande framställningen i sig skallatt vara
straf f bar kunde visserligen brottssystematiskt problemett anses
uppkomma. Det kan sålunda hävdas inte till ochatt man en samma
paragraf hänförabör olikatvå förfaranden, framställning och
spridning, endast det uttalat allmänfarebrott.är Viettvarav senare

emellertid dessa båda förfaranden så besläktadeatt är dettaanser att
inte utesluter de placeras i lagrum. Det skulleatt mycket välsamma
kunna framställningenredansägas datavirus ochatt maskar ärav en
allmänfarlig verksamhet.

Lagförslaget

Våra överväganden i förslaget i 13 kap. BrButmynnar att om
allmänfarliga brott inbör §7 beskrivande brottettas en ny a
framställning spridandeeller datavirus följandemed lydelseav

Den som
framställer datorprogram programinstruktionereller som

konstruerats så de olovligenkan påverka fördata automatiskatt
informationsbehandling eller tekniska hjälpmedel för sådan
behandling, eller

sprider under angivnal instruktionereller och där-program
igenom framkallar faraallmän för sådana data utplånas, ändrasatt
eller undertrycks föreller sådana hjälpmedel skadas eller iatt störs
sin funktion,

för framställandedöms eller spridande datavirus till böter ellerav
fängelse i högst två år.

Grovt oaktsamma brott

De datorprogram omfattas föreslagnaden bestämmelsen i 7som av a
§ 2 så allmänfarligaär redan oaktsamt spridande kriminali-böratt

oaktsamhet föreligger. Vi föreslår sådan bestäm-seras om grov en
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§ brottsbeteck-i 9 med13 kap.andra styckemelse nyttettsom
datavirus.spridandeningen vårdslöst av

faraavvärja allmänUnderlátenhet att

faraframkallat sådanföreslår vi denmotsvarandePå sätt att som
enligtinte kan dömas§i 9 andra stycket7 ellersägs sommenasom

enligt § för underlåtenhetstraffas 10bestämmelserna kande att
insiktkommit tillefter haavvärja fara han,allmän att omom

skäligen kan begärasvadomständigheterna, underlåter göraatt som
faran.för avvärjaatt

avvärjandeFrivilligt m.m.
spridande§i 7föreslår vi bestämmelsenVidare ävenatt ava om

§faran i 12avvärjande och§ frivilligtdatavirus i lltas avomupp
avslöjastämpling underlåtenhetförberedelse, ochförsök, attom

brott.

Påföljderna

spridandeför framställande ellerföreslår straffskalanVi att av
fängelsetill ellerinte bestäms böterdatavirus, brottet ärnär grovt,

fängelse månader ochfall till lägstföri två år ochhögst sexgrova
ifinns 9-11 börreglering påföljderår.högst Den somavsex

reglering föreslåspåtillämpas med avseende denkunna även som
för skadegörande program.

viaSärskilt skadegörelse7.4 eternom

situationeri motsvarandeskadegörandebehandlasHär somangrepp
avsnittjfrinformation iavlyssning upptagningvid eller etern,av

6.5.
ienligt § begåsl3 4 BrB kanSabotage kap. även genom angrepp

i andra punktsabotageobjekten lagtextensBland nämnsetern.
motivenradio. Enligt krävshjälpmedel bl.a.allmänt varmed avses

vilkenkan skeinte sabotageskadegörelse ägt utan ettatt genomrum
radioanläggning saboteraskanåtgärd helst. En även genomsom

radioutsändning.störande av
innefattar skadegörelsesabotagegärningarpå inteSom exempel som

radiosändningarsystematiskt eller störahar störanämnts attatt
radioan-sabotageobjekt härviktig radioutsändning. Somenstaka ses

kommunikations-andraläggningen. bör kunna gällaMotsvarande
hjälpmedelallmäntformer Uttrycketmotsvarande betydelse.av

i IT-miljön.tekniska hjälpmedelkunnabör även rymma
i enlighet vårtföreslagit tillägg till § medVi 13 kap. 4 BrBhar ett

i angående skade-förslag till bestämmelsenandra styckenyttett
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görelse så fördata automatisk infäven ormationsbehandlingatt kan
sabotageobjekt.utgöra

Synsättet bör kunna enhetligt för 13 §göras kap. 4 BrB och det
föreslagna andra istycket l2 §kap. l BrB dataskadegörelse,om
under förutsättning övriga rekvisit i respektive paragrafatt är
uppfyllda. Skulle gärningsmannen via sända tilldataetern en an-
läggning informationdär förvaras och med dessa data kommandoge

radering information gärningenbört.ex. skadegör-om av ses som
elsesabotage kommandot utförtsnär den dator åtgärdenav som
riktats Detta bör förgälla kvasimateriellaalla bådemot. utrymmen,

tråd.i datorn, på diskett överföringoch under viat.ex.
En fråga vad bör informationär gälla angripsnär underannan som

överföring via förekommerDet känslig information ietern. att
formkrypterad förs på detta Omöver den ändrassätt. under

Överföringen kan f ullbordat i fallbrott föreliggaett närvart
informationen nått datautrymme. Detsamma gäller den närett om
fram manipulerats så den undertrycks eller utplånas hosattmen

vad gäller data utplånas Överföringenundermottagaren, men om
Ett konsekvent själva intedata,synsätt när bäraren, ses som

angreppsobjekt bedöma det fär ullbordad skadegörelse redanatt som
data ändras, utplånasnär eller iundertrycks erforderligaDenetern.

begränsningen kriminaliseringen följatorde kravet på uppsåt.av av
vissHär kan konkurrens radiorättsligamed den regleringen aktu-

aliseras. Eftersom det fråga skilda skyddsintressenär kan detom
därvid komma ifråga tillämpa både bestämmelse i BrBatt en res-
pektive bestämmelse i den radiorättsliga regleringen.en om ansvar

soJfr den via sin hanetern garagedörröppnar sig med bilen.när närmarom som
Om i närheten mednågon motsvarande utrustning dörren just bilenstänger när
skall och orsakar kollision föreligger naturligtvis skadegörelse.passera en en
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8 Urkundsbrotten BrBi

Gällande8.1 rätt m.m.

Översikt8.1.1 urkundsbrottenöver

Skriftliga handlingar och andra bevismedel varithar länge storav
vikt framför iallt rättslivet instrumentoch för kommuni-som
kationer och transaktioner inom ekonomisk skildaverksamhet av
slag. För säkerställa deras skilda funktioner lagstiftades ocksåatt
tidigt straff för förfalskningarmotverka och missbrukandraattom

olika bevismedel. förutsattesDet därvid straffskyddadedeav att
bevismedlen förmedlaskulle föreställningsinnehâllett genom
användning tecken, såsom skrift med bokstäver siffror,ellerav

dyliktprägling på metallföremál och Osäkerhet rådde dock länge
brottsgruppens systematiska ställning omfattning.och rätta Detom

berodde dels på uppkomsten tilltagandeoch den användningen av
bevismedel, principielladels pá meningsskiljaktigheter rörandenya

betydelsen olikade intressen kränks miss-sådantav ettsom genom
bruk. doktrin framträddeI svensk i slutet 1800-taletav upp-
fattningen förfalskning inte endast föratt medelatt ettvar se som

uppnå bedrägliga eller andra brottsliga målatt själv-utan ettsom
ständigt brott skilt från bedrägeri.

Brotten urkunder och andra bevismedel i 1884 års strafflagmot
undergick genomgripande modernisering år 1948. reformDennaen
byggde i allt väsentligt straffpå SRKs betänkande

förslagmed till lagstiftning brott och allmänhetenmot statenom
SOU 194469. Den sålunda lagstiftningen överfördes årantagna
1964 i så oförändrat skick till BrB.gott som

straffrättsligaDet skyddet för återfinnsurkunder idels 14 kap.
rubriceratsBrB, förfalskningsbrott,Om idels densom senare

delen 15 kap. BrB, rubrik Om falsktmened, åtalär ochav vars
Somutsaga. antyds rubriken till ligger15 kap.annan osann av

tyngdpunkten där på brott muntliga ditutsagorgenom osanna men
har hänförtsalltså vissa brottäven urkunder och andra be-mot
vismedel.

Begreppet förekommerurkund i de grundläggande bestämmelserna
urkundsförfalskning och dess svárhetsgrader i 14 kap §§.1-3om tre

1SRKs SOUbetänkande 194469 med förslag till lagstiftning brott mot statenomoch allmänheten 248.s.
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bevismärkenhandlingar s.k.urkunder såvälSåsom somanses
förfår betydelse andra delarIndirekt också urkundsbegreppet av

försvarandefalsk handlingdärför begagnandetBrB är ettatt av
förskingringi bedrägeri, ochbrottenmoment grovt grovgrov

iurkundhuvudman. Generellt uttryckt kan BrBstrolöshet mot en
språkhandling3,materialiserarmening något,sägas envara som

finnseller utställare kan bestämmas. Redan härupphovsmanvars
inriktninganledning på urkundenunderstryka BrBs starkaatt som

fysiskt föremål.ett
behandlingförstå urkundsbrotten detgäller BrBsNär det äratt av

frånnödvändigt isär de urkunderna dehålla oäktaatt osanna ur-
kunderna.

sikte utställare medan egenska-äkta på urkundensEgenskapen tar
i övrigt.f öreställningsinnehåll urkundurkundens Ensann avserpen

från framstårinnehåll denäkta dess härrörär ut-som somom
Är falsk.inte fallet ellerurkunden oäktaställare. detta sägs vara

riktiga för-däri uppgifter ilämnadeurkundEn ärär sann om
till verkligheten;hållande denärannars osann.

följer urkund kan såväl äkta ochvadAv sagts att sann,en varanu
vanligasteoch oäkta och Detäkta och oäkta sann som osann.osann,

missförståndet beträffande dessahos ärtermer attgemene man
Tillfalsk förväxlas detta kanegenskapen med egenskapen osann.

ibland bidra svårigheten utställarenbestämma äratt vem som av en
Anmärkningsvärt lagstiftaren i 15 kap. BrB använderurkund. är att

falsk inteordet på med dennasätt överensstämmer systema-ett som
tik § falsk angivelse.se kap. 615 BrB,ex.

förfarande, syfte handling falskdetFör är utröna ärattvars om en
förfalskad, vi äkthetsprövning.eller använder ordet

Gränsdragningen och endastmellan oäkta urkunden en osann
förtydligas följande figur till fallurkund kan begränsad ettgenom

urkundsförfalskning fall intygande.och ett osantav av

gränsdragningFigur mellan 110och 15 kap.-

innehålloäkta med eller osantsant
innehåll 141 äkta 1511osant men

xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx

Rätt xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx
eller-l-xx Fel-Luxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
fel xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx

x xxxx xxxx xx x xxxx xxxx xx

Fel Jansson Rätt.Ian Jan Jansson

det följande behandlar vi frågan märken för sig, inte särskilt.annatom om anges
sAngåendedetta begrepp, specialmotiveringen till kap. andra stycket.14 l §se
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Vad gäller den varianten urkundsförfalskning såvälatt ut-av
stållarangivelsen språkhandlingen oriktig tillämpas endast 14ärsom

§kap. alltså inte il och §konkurrens därmed 15 kap.även ll om
intygande.osant
det förståNär gäller systematiseringBrBs urkundsbrottenatt av

kan vidaredet erinra främstvärde i doktrinendenattvara av om
förekommande indelningen i materiell immateriell förfalsk-och
ning indelningDenna överensstämmer med urkundsbrottens
reglering i flertalet europeiska emellertidländer. Den delvisär
svårtillgänglig fåroch dess intevärde överskattas. doktrinVarken
eller lagstiftning brukar utnyttja tilldessa begrepp slutetett system,
där samtliga angreppsformer får fullständig likformigoch be-en
handling.

Vid materiell förfalskning enligt doktrinen bevismedletär helt-
delvis inte framställteller den från vilken det har skenav person,-

härröra. Det då oäkta.ärattav
Vid immateriell förfalskning angrips bevismedlets funktion, medan

bevismedlet sak lämnas oberört, och hänfördessa sigsom angrepp
sålunda tillendast bevismedel.äkta

förfalskningPositiv materiell se 14 kap. §§1-3 och innefattar7
förfaranden, vilka oäkta bevismedel framställs ellerettgenom
begagnas, förfalskningmedan materiellnegativ 14 §kap. 4 BrB
innebär bevismedeläkta helt eller delvis utplånas.att ett

förfalskningPositiv immateriell kan i förfarandebestå ett som
intellektuellkallas förfalskning nämligenäven fram-denatt som

ställer bevismedel oriktigt innehålldet 15 kap. 10 § ochett ettger
§ förstall stycket BrB. Den kan också ibestå någon, medatt ett

bevismedel både äkta och bevisaär söker någontingsant,som annat
vad skallän styrkas med det 15 §kap. 12 BrB. Negativsom

förfalskningimmateriell består i bevismedel, haatt ett utan att
blivit för materiellt hindras fylla uppgiftdenutsatt ett attangrepp,

till; bevismedletdet är riktigtäkta och till innehålletär l5avsett
§kap. 13 BrB.

Även indelningdenna åskådliggöraskan figur.genom en

43e Beckman, Brottsbalken II, 6 58 Denna indelning har sitt intresse trots attu., s.
lagstiftaren inte använder begreppet förfalskning doktrinensi vida mening detutan

för de materiellastår utställarangivelsen har sammanförtspå i kap.14angrepp somBrB.
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NegativaPositiva angreppSYS-DOKTRINENS angrepp
äkta be-bevis- Förstörabevis-Framställa BegagnaTEMATISERINGAV

IsåI vismedelI medel attFÖRFALSKNING medel

144149141-3lateriell
ellerförintasdetinnehåll äktainte ärförfalskning vars

obrukbartgörs

15131511 21510-11 stlllateriell
detinnehåll inte är utanförfalskning gggt angreppvars materialiseringenintellektuell

äkta,den ärförfalskning sann
hind-oskaddoch

objektet1512 attras
sin funk-fyllerbevisaför att

tionnågot änannat
styrkerobj.det

Skyddsintressen8.1.2

motiven förgrundläggandei deVi inte uppdraghar omprövaatt
urkundsförfalskning och andra brottkriminaliseringen motav

få tilluppgift ståndsökamaterialiserade bevismedel. Vår är att en
föreställningsinnehållsådanareglering, värnar även somsom

behandlar IT-olika former såledesmaterialiserats i ochITs som
förfalskning.traditionell Detta kanf örf alskning på sättsamma som

in pågenomföras kommeremellertid knappast ävenattutan man
förstraff rättsliga skyddetför nuvarandefrågan grunderna detom

betydelse deoch växandebevismedel. Med den stora som nya
förfå instrumentkommitmaterialiseringar atttyperna somav

nämligen ingenolikasamhällslivets områden kantransaktioner på
och mestadelsbesläktade medstarkttvekan råda dessa ärattom

traditio-bevisningshänseendelika betydelsefulla iminst bl.a. som
objekt-utvidgningVarje tilltänktpappershandlingar.nella av

sidan anledningstraffrättslig å andrakategorien för regel attgeren
bli alltför vid-straffbara området skulledärigenom detöverväga om

skyddsin-bakomliggandeVi därför frågansträckt. berör även om
tressen.

kriminaliseringenliggerskyddsintressen bakomfrågaI de somom
för-SRKformerna för urkundsmissbruk hävdadeolikade attav

riktade allmänheten.falskningsbrotten brottbetraktaär motatt som
skyddsintresset inteuppfattningensig tilldärmedSRK anslöt att

bevismedelframställer äkta ellersikte på dennärmast tog som
inte väsentligen deni sin och hellerverksamhetanvänder dessa som

bevismedel lidersärskilt fall ellermissbruk i någotett avgenom
vill något allmänt,riskerar lida skada. skyddaDet äratt meraman

litaintresse kunna på be-nämligen samhällsmedlemmarnas attav
Även oriktigt bevismedelpåvismedlen. oäkta eller sättannatettom

åsyftatsintefall inte skada heller hadei enskilt orsakat skada ochett
förfalsk-tydligtenligt SRKför viss rättighet,någon det attvar

tilltron till bevismedlen.ningen undergrävaägnad attvar
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bestämningI denna skyddsintresset överordnas skyddetav av
tillitallmänhetens till bevismedlen intressetstarkt någonattav

inteenskild lider skyddsin-skada. så bestämtUppenbart är att ett
inte för rättstillämpningen,bereder något bekymmer närtresse ett

missbruk bevismedel inte tillitallmänhetenshotar endast utanav
enskilds emellertidockså rättssf Svårigheter ikan uppkommaär.en

fall, missbrukde där förekommer i mindre allvarlig situationett en
bevismedel oviktigt i meningenoch tämligen denärett attavser som

tilltron till bevismedlet intresseknappast kan sägas ettvara av
allmän intressetbetydelse. Ju och abstrakt allmän-uttunnatmer av

tillit till bevismedlen i fallet framstår,hetens särskildadet desto
bedömningenkommernärmare punkt, den konkretanärman en av

skaderisken för sigkommer överhanden idet ochöveratt ta av
lagstiftaren prioriterade allmänintresset. Huruvida i fallsådantett
den konkreta skaderisken allvarlig straf fhar så karaktär atten ansvar

föreliggabör rättspraxiskan knappast lösas i elleränannat genom
lagstiftning.ändrad

doktrinen intresset tillit tillI har också allmänhetens bevismed-av
kritiseratslen alltför definierat för vägledningsäkervagt attsom ge
det gäller Säkerligenbelysa brottsgruppensnär detäratt egenart.

differentieradockså så på skyddsintresset påkallasatt atten syn av
bevismedlen omfattar ifrånlångt homogen objekt ochen grupp av
funktioner.

utvidgning för bevismedelDen skyddet vi enligt direktivvåraav
har skulle denna bakgrund kunna krävaöverväga sägasatt mot en

skilda objekttypernasanalys de funktio-närmare grundläggandeav
för utifrån bakomliggandede intressena i detaljattner man mer

motivera vilka förfarandenskall kunna straffbör Visom
emellertid intehar bedömt sådan grundläggande analys äratt en

nödvändig. Våra utvidgat tillämpnings-överväganden rörande ett
förområde iurkundsbrotten allt väsentligt tillbegränsadeär den

digitaliserade frånoch skyddssynpunkt likvärdiga motsvarigheten
till skriftligaden handlingen förfalskningartill justoch dettaav
bevismedel.

I avseende kan skyddsintresse omfattaskall ävenett ett som
digitala materialiseringar möjligen i praktiken få dimen-sägas nya
sioner till följdoch det ständigt ökadeär den volymen ITsav av
gränsöverskridande dataflöde. Visserligen iredan gällande rättger
princip straffrättsligt skydd åt inländskasåväl utländskaett som

frågaurkunder ändå nationell lagstiftningutpräglatärmen om en
rättstillämpning;och publicerade rättsfall förfalskningsbrottetspå

område fåtorde förfalskningbrottexempel på utländskaatt motge
lagförtsurkunder ihär landet.

fNär det gäller örf alskningsbrottet vi någorlunda preciserakan lätt
det skyddsintresse vi har bevaka vi straf fskall överväga rätts-att en
lig reglering innehålletägnad säkerställa i digitaliseradär att attsom
information, på motsvarande förgäller urkunder,sätt ärsom nu
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oförvanskat från framstår elleroch den utställarehärrör som som
uppgifternamed äkta.andra 0rd äratt

skyddsintresse tilliten tillVi vill redan understryka dettahär att -
skiljas frånäkthet måste klarturkundens en annan grupp av-

information iskyddsintressen, detsammanhänger med attsom
utsträckning finnsi datorlagrad. Vadmoderna samhället allt större
samhälleliga intressevi allmänhetens och deär attorganens avavser

möjligheter till sökning,utnyttjande teknikensmed överlägsnaav
få till informationsammanställning tillgångoch bearbetning denna

personliga integritetintresse värja sinenskildesdenvägt mot att
datortekniskainsyn i privatlivetlångtgående dessadenmot som

blir emellertidmöjligheter intressenDennaöppnar. senare grupp av
invikt för vi i följande påvåra överväganden det kommernärav

informationsteknikens förfrågan konsekvenser detden modernaom
processrättsliga regelsystemet.

föremålfysiskt8.1.3 Urkunden begrepp ochsom

frånLiksom tidigare förutgår vi enkelhetens skull endast de
skriftliga handlingar.urkunder En pappersurkundutgörs avsom

fysiskabestå och däremot svarandekan begreppsägas tre treav
enheter

pappersarketbäraren-
fysiska representationeninformationen den textav-

bild bärarenoch på
vanligtvis underskrift.utställarangivelsen en-

figur.beskrivning illustreras följandeDenna kan genom

Figur beskrivning urktndav-

Pappersark bild Underskrift PappersurkundenText m+ +

oo xxxxxx
xx xxxx xx

namn namn

Information UrkundsbegreppetBärare +
utställarangivelseinkl

finns vissa i för sig själv-anledning understryka ochRedan här att
förhållanden följer materialiserade informatio-klara denattsom av

till fysiskt föremål.bunden Papperet ochär avgränsarettnen
föreställningsinnehåll.sammanhålletstrukturerar enda ochett

fysiskt tillUrkundens beståndsdelar låsta varandraär attgenom
underskrift jämte förekommandeoch eventuelltbärpapperet text

i given konfiguration,utstyrsel bläckets ellert.ex.en genom
funktion vidarelåsande påtrycksvärtans pappersarket. Uppenbart är

identiskt vid framställningpappersurkundens utseende dessäratt
formen vid lästillfälle formen.den lagrade den läsbaraoch ett
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pappersurkundenAtt omedelbart eller,läsbar med 0rd,är ett annat
direktmediums.k. får inte förväxlas fråganmed denett ärom

begriplig.omedelbart Texten kan krypterad eller på språkettvara
blir förståelig först efter översättning.gör att textensom en

8.1.4 Förfalskningsbrottets utformning

Utvecklingen regleringenunder det halvsekel förfalsk-nära av
ningsbrotten varit i kraft i sigkan påkalla allmän översynen av ur-
kundsbrotten; innehåller alltjämträttsområdet omstriddarad ochen
i varje fall rättstillämpningsfrågor.olösta förekommerUtomlands

reformarbeteockså i syfte åstadkomma modernisering. Enatt en
sådan ligger emellertid tidigare inteöversyn inomantyttssom ramen
för värt Viuppdrag. emellertid anledning förberedahar in-att

digitaliseraderymmandet materialiseringarIT25 under ochav en
brottsbeskrivning skriftligade meddelandena attsamma som genom

förtydligasöka förenklaoch regleringen. Vi efterhar dock noggran-
föröverväganden inte ändringar inågragöra be-stannat attna

stämmelsen det brottsliga förfarandet.om
För analysen diskussionenoch bestämmelserna urkunds-att av om

örff alskning skall underlättas kan lämpligtdet i följandedetattvara
paragrafenåterge i dess helhet kursiveringmed de delarav som

innehåller brottsbeskrivningens bärande egentligaelement, dvs. de
rekvisiten. innebär främstDetta vi tills vidare frånbortser deatt
exemplifieringar lagtexten försetts redigeradmed. sålundaEnsom

i fårlagtext 14 kap. § följandel utseende.

Den skriva verklig diktad,ellerattsom, genom annan,
eller falskeligen förskaffa sigattpersons namn genom

underskrift eller annorledes, framställer1 falskannans
urkund eller ock falskeligen ändrar eller utfyller äkta
urkund, dömes, 2 åtgärden innebär fara bevishän-iom

förseende, urkundsförfalskning till fängelse i två år.högst
Såsom urkund protokoll, kontrakt, skuldebrev,anses

intyg och 3 handling, till bevis4 upprättatsannan som
eljesteller betydelse bevis, så legitimation-är ocksåsomav

biljettskort, dylikt bevismärke.och

Enligt denna framställning förfalskningsbrottethar endast två
förfaranderekvisit och objektrekvisit.två Vi nöjer med härattoss
diskutera dessa rekvisit från traditionelltredan urkunds-ettom
perspektiv ioch varje fall förberedelse till IT-anpassningsom en en

sätt.5utformasbör på ett annat

5Det bör understrykas den följande framställningenatt inte får uttöm-sessom en
mande alla degenomgång rättsfrågor förknippade med tillämpningen be-ärav som avstämmelserna urkundsförfalskning. Avsikten inte påverka eller onödiggöraär attom
den behandling dessa Ävengivits spörsmål i förarbeten, ochrättspraxis doktrin.som

vissa ändringar i nuvarande lagtext förutskickas förberedelse för lagrum-om som en
anpassning till ITs kravmets syftet sålunda inteär avgörande punkt iatt på någon

sak ändra det hittillsvarande straffskyddet för de traditionella urkunderna. I bilaga
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ändrarRekvisitet eller och falskeligenframställer falsk urkundl
eller utfyller äkta urkund

internatio-för vidförfaranderekvisit, uttryck detDetta ensom ger
förfalsknings-jämförelse tämligen ovanliga förhållandetnell att

falskframställningen ellerfullbordas vid urkundredanbrottet av en
förenklas ytterliga-förfalskningen äkta urkund, skulle kunnaav en

innebärutfyllnad ocksånaturligtvis så urkundDet är att en av enre.
i inte omnämndapå dess lagtextenden ändras; sättatt somsamma

ändring.utplåning viss uppgift i urkund ärmotsats enen av en --
straffreduceringen drivas Från barhetssyn-längre så.Men kan än

tilloftast likgiltigt förfalskning ståndkommerpunkt detär om en
framställergärningsmannen helt urkund elleratt omen nygenom

för för-existerande underlagurkundhan använder redan som enen
egentligenförfalskningsmetodenfalskning. Den är ettsenare

fall förraden metoden.underordnat av
alltför vanliga missförståndetVidare vihar redan påpekat det att

urkundsförfalsk-falskordet här skulle ha betydelsen Brottetosann.
straff-uppgifterna ining befattar sig inte fråganalltså med om en

syfte irättsligt inte. ställetskyddad urkund eller Lagens ärär sanna
i oförvanskatsamtliga uppgifter isäkerställa urkundsöka attatt en

från iskick dess nuvarandehärrör dess upphovsman. Lagen
i förfalsk-utformning emellertid inget kärnadennanämner om

lika litet redovisar måsteningsbrottet, urkund haden att ensom en
förarbeten,får tillbåda hänseenden gå lagensutställare. I dessa man

icke i frånenligt vilka falsk allo härrör denurkund denären om
utfärdare. Viframstårvilken urkundens har övervägtsomperson

bedömningen framgåförutgångspunktlåta denna grundläggandeatt
BrB.6§ förstadirekt brottsbeskrivningen i stycket14 kap. lav

Även brottsbeskrivningen.i övrigt finns moderniseraskäl Dettaatt
vissa undantagsfall,emellertidkräver analys bl.a.närmare aven

Därför f vifaller utanför för vårt uppdrag. öreslârnågot som ramen
i definitionenistället vissa f örtydliganden ändringar dengenom av

omfatt-objektkategorin. vi också begränsaskyddade På så kansätt
ningen lagändringar föreslås.deav som

Rekvisitet2 åtgärden innebär fara i bevishänseende

funktionen för ifrågavarandeinteTvekan kan råda den avseddaom
sina efter tillrekvisit. motiv återkommer SRK gångI annan

för-uppställandet detta krav påangelägenheten att genom avav
strafff alskningsåtgärden vidsträcktabegränsa den barhet som annars

bli följd föreslog självaSRK urkundsbegreppetskulle att atten av
utvidgas i flera främstskulle hänseenden, begreppetattgenom

angáende urkunder.till betänkandet lämnas summarisk förteckning rättsfall5 en av
öEn sådan beskrivning skulle kunna formuleras framställer eller ändrart.ex. en
handling innehållet inte härrör från den framstår utställare.så att som som
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omfattar tillfällighetsurkunders.k.även och straffattgenom
inträder iredan f örfoch med alskningsåtgärden vidtagits.att

Till bakgrunden för rekvisitet hör den äldre strafflagen föratt att
lämpliguppnå begränsning straffbarheten krävde gär-en attav

ningsmannen skulle ha handlat sig tilleller ellernytta attannan
därmed skada fanngöra. SRK anknytning tilldenna gärnings-

syfte f örf alskningsátgärdenmed otillfredsställande, särskiltmannens
det erbjudaskulle svårigheter tillförlitligåstadkommasom att ut-

redning detta särskilda syfte visat sigoch det fråganom attsom om
innebörden den eller skada, gärningsmannen skulle hanyttaav som
syftat till, berett rättstillämpningen svårigheter.avsevärda

Enligt motiven skall huruvida viddet tidpunkten för för-prövas
f alskningsåtgärden förelåg fara ikonkret bevishänseende.en

När frågandet gäller vad den manipulerade bevisningen skall
motiven inteäventyra föruttryck den begränsning till bevisningger

angående omständigheter rättslig betydelse förekommer iav som
flera andra länders lagstiftning. Ordet bevis skall, det emeller-sägs
tid, fattas tämligen inskränkt för utredningmedelsom av en
angelägenhet vid behov underkastas verklig prövning, vilketsom en

situationerutesluta sådana där gärningsmannen vill åstadkom-anges
villfarelse hos någon endast förpå skämt, fördelaruppnåma att

framgångeller i umgängeslivet eljest ieller personligarent an-
gelägenheter allvarligare innebörd.utan

fareprövningenVad gäller förutsätts den i huvudsak bestå av en
riskbedömningtotal produktenär underordnade ochtresom av

kedjevis sammanhängande riskbedömningar, vilka samtliga måste
i konstaterandet vissa tämligen angivnautmynna ochatt vagt

varierande nivåer sannolikhet uppnåtts. straffrättsligtEnav
signifikant fara i bevishänseende iskall enlighet före-härmed anses
ligga först med något så sannolikhet risk finns förnärom att
urkunden för äkta; med så sannolikhetstark praktisktdentas att

i beräkning risk föreliggerär förfalskadeden urkundenatt ta att
kommer till användning; och med sannolikhetnågon risk finns

denna användning kommer medföra skada elleratt olägenhet.att
Vid jämförelse med straff lagstiftningandra länders framståren

rekvisitdetta med objektivadess bestämning egenskap hosav en
förfalskningsåtgärden tämligen unikt. den vanligaI utomlandssom
lagkonstruktionen från varje förfalskningutgå att ettsynes man av
bevismedel menligt påverkar bevisfunktion.dess f örhållnings-Detta

kan ha sambandsätt förfalskningsbrottetsmed f ullbordanspunktatt
i allmänhet inträder först falskaden handlingen utnyttjasnär och
inte redan framställs.den Förfalskningsåtgärdennär inte ettses som
självändamål f örbinds till rimlig avgränsning krimina-detutan av-
liserade området med vidaregående syfte hos gärningsmannenett-

sig eller till åstadkomma vilseledande,att skada ellernyttaannan
olägenhet, måste ådagaläggas för inträda.skall Denattsom ansvar
avgörande prövningen förfalskningsbrott föreligger kommerettom
därmed företas inom för i åtalet konkret bestämtatt ettramen
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gärningsmoment. allmänt rekvisitBrBs hållna lämnar däremot vägen
för fri bedömning möjliga förfalsk-konsekvenseröppen en av av

ningsåtgärden. förväntasåtalade gärningen inte beskrivaDen de
faktiska omständigheter konstituerar faran iden påståddasom
bevishänseende. inte heller mått sannolikhetLagen detanger av som

föreligga förskall fara uppfyllt.kravet på skall fråganDenatt vara
exempelvis ikan ställas och vad mån detta mått varierakan be-om

förfalskaderoende på viktden urkundens påeller den eventuella
skadans storlek. rekvisitetMycket tyder också på att avsetts
möjliggöra avkriminalisering i andra hänseenden sådanaänen som

egentlig farebedömning.gäller Sålunda i motiven angivitshar atten
prövning enligt rekvisit falletdetta kan det det oklartäratten avse

förfalskade objektetdet urkund. Bakom detta uttalandeärom en
och de återkommande farhågorna alltför långtgåendeom en
kriminalisering sig förmärkatycker lagstifta-åstundan hosman en

i införalagen ansvarsbefrielsegenerell för ringa fallattren en av
urkundsförfalskning, fall mindre allvarliga falldvs. deär än änsom

i § förvanskning14 kap. 2 betecknats urkund. Dennasom som av
intetanke har emellertid förverkligats på sätt änannat genom

ibestämmelsen 14 § frivilligtkap. den, avvärjt farall denatt som
i bevishänseende förfalskningsåtgärden innebär, friskall gåsom
från straff fara ringa.dennaom var

i remissyttrandenaRedan SRKs betänkande före-detöver mötte
rekvisitetslagna fara i bevishänseende principiella invändningar

från rättssäkerhetssynpunkt. Gränsdragningen straffbartmellan och
inte straffbart inte blivit tillräckligtansågs ha klar och bestämd.
Departementschef emellertid till skillnadkunde f rån remiss-dessaen
instanser inte finna konstruktion förkastlig.denna doktrinenI har

framförts ytterligare kritiska synpunkter på lagens krav påsenare
fara i bevishänseende. föreslagitsDet har också kravdetta skallatt
utformas så inte inträder inte befaraskadanär äratt attansvar av
gärningen eller hellre så straff inte riskskall ådömas, såvittatt var
för skada på någon rättmätiga intressetänkbar urkundsmottagares
kan utesluten.anses

Rekvisitet3 handling

Vid revision1948 års strafflagen infördes i fråga förfalsk-av om
ningsbrotten beteckning objektenpå de skyddade begreppetsom- -

iurkund bestämd och det allmänna språkbruket oberoendeen av
intressantabetydelse. beskrivningDet objektet förmed BrBs av

brotten urkunder frånsett exemplifierandeden denär ochmot att -
för övrigt beträffande betydligt räckviddlagrummets någotstörre
missvisande uppräkningen i rättslivet särskilt viktigaantalettav
urkunder frånbestår bortsett bevismärken denendast över-av-
ordnade kategorin handling. Själva handlingsbegreppet har därmed

också kunna definitionen innehåll.på dess SRKsutgöraansetts eget
lagskrivningsmetod, objekten för straf fdär skyddet ettanges genom
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rekvisit bestämning exemplifieran-öppet närmare änutan annan en
uppräkning, kritiserats från legalitetssynpunkt.de har SRKRedan

sigansåg talfilmer diktafonrullar, vilkakunna uttala och medatt
vanligt inte rimligen skriftligaspråkbruk kallas handlingar,kan

inbegripna i flexiblakunde detta urkundsbegrepp. Det haranses
i rättstillämpningen visatockså sig bestämmelserna brottatt motom

urkunder i vissa fall ialltmer luckanärpressats attgenom man, en
lagen tyckts hota, konstruerat Till följdbrott urkunder.ett mot av
sådana tolkningar inte alltid möjligturkundsbegreppet detär attav
på gränsdragningvedertaget mellan vad brottsätt göra utgören som
enligt respektive14 15 kap. BrB.

Tydligt till början handling i syftar inteordetär BrB endastatten
fysiskapå fysiskaden bäraren på denäventext utanav en represen-

tationen förkroppsligandeteller finns angivenden pâtextav som
självabäraren. emellertid handlingI verket det så begreppetär att

förknippatdärutöver underförståddamed rad egenskaper,är en som
tydligast framträderallra ianalyserar begreppet sambandom man

jämförelse digital materialisering.med urkund ochen av en en
får emellertid till vi utförligtDenna analys anstå dess harmera

redovisat förtdet läge sig. fårIT med I detta sammanhangnya som
fråganockså definitionbehandlas objektet för urkunds-om en av

i förstabrotten siktehand bör pâ dess materielltegenskapta ettav
föremål innehållaeller på dess egenskap information.att

intresse redan emellertid SRKs iAv påpekandeär ordetattnu
handling får ligga objektet för förfalskningsskyddet skallattanses

språklig form i skriftha bestämd eller likvärdigtpå därmed sätt.en
förhållandeDetta till ibör komma uttryck lagtexten.

brist fårSom hos urkundsbegreppet vidare BrBatten anses vara
inte uttryckligen uppställer något krav på handling föratt atten

i åtnjutande straf f rättsligtkomma skydd skall ha upphovsman,av en
utställare. Detta krav skriftutesluter helt betraktasatten en anonym

urkund därutöver lågt ställt. räckerär Det attsom en men man
utifrån skriften sig tillkan sluta tillutställare ellerär attvem som

personkrets.7tillhördenne viss fastkan redan slåsDet atten nu
kravet på utställarangivelse tillbör ikomma uttryck lagtexten.

fråga får inte förväxlasDenna komplicerade fråganmed den mer
vilketpå handling framträdaoch innehåll måste försätt dess atten

äkthetsprövningareella hållpunkter för enklasteDetge en ex-
emplet på hållpunkt eller äkthetstecken sådant slag ärett atten av

handling egenhändigt Misstänksär undertecknad utställaren.en av

7S0U 194469 257, Beckman, Brottsbalken II, Löfmarck,6 72, Oms. u., s. ur-
kundsförfalskning, ff., Jareborg, Brotten41 lll, 2 48.s. s.u.,sVad hittills har behandlats med avseende utställarangivelsen endast denpå ärsom
grad precision bestämningeni utställarens individualitet föreligga förmåsteav av som

skriftlig handlingatt överhuvudtaget skall betrakta urkund. Dettaatten vara som enkrav precisering sammanhänger medpå äkthetsprövning, huruvidaatt ärtemaen vars
uppgifterna i handling härrör från dessuppgivne utställare, kan genomföras endasten

handlingens utställare.någonom anges som
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namnteckningdenna förfalskad, finns naturligtvis ett gottvara
förunderlag bedömning efter analys unikade dragen hosen en av

underskrif den använda bläcksortenten, etc.
emellertid möjligt sigDet är tänka många andra slagatt av

föräkthetstecken. Gemensamt dessa de avsedda och ägnadeär äratt
innehålletläsaren i handling inte frånövertyga härröratt attom en

någon uppgivneden utställaren. Denna exkluderandeänannan
funktion uppnås utifrån ingennormalt och änatt settgenom annan
utställaren eller någon bemyndigad förfogahonom kan tänkasav

ide urkunden ianvända äkthetstecknen. SRK uttalar motivenöver
handling enligt uppfattningenden härskande skall medatt en
till avfattninghänsyn framträda ioch utstyrsel sådant skick som ger

vid i syfte tjänahanden den till bevis framställts dessatt att av
utställare Det torde också dessa äkthetstecken närvara som avses

i doktrinen tilltroshöjandetalar i vissegenskaper och månman om
erinras fördet det urkundskvalitetäven när ställs påkravatt ettom

originalkaraktär. originalkaraktär innebärKravet på bl.a. att en
kopia inte urkund föreställ-den harävenanses vara en om samma
ningsinnehåll originalet. angivna för handlingNu krav attsom en
skall ha urkundskvalitet framgår intedäremot denanses av nuva-
rande möjligenlagtexten på förfalskandetsåän ellersättannat att
framställandet handling varje tillsaknar utställarenav en som an-
knytande medförasärprägel knappast kan fara i bevishänseende.

Mycket tyder på handlingkravet på innefattaskallatt att etten
visst mått föräkthetstecken tillerkännaskunna urkunds-attav
kvalitet kommit efterhand försvagas. förväntas iblandDetatt att

varje utformning fakturanästan eller ordersedel skallt.ex.av en en
åtnjuta f örf alskningsskydd. Som ytterligare exempel kan nämnas att

i praktiska rättslivetdet ofta igodtar formorder ettman en av
telefaxmeddelandetelex- eller inte innehållerdettaett trots att

några vidtecken handen från uppgivnedet härrör denattsom ger
utställaren. Detta kanske inte förvånaär då brotts-ägnat att
balkskommentaren innehåller utskrifteruttalandet telexmedatt

telefaxeller torde urkunder. Från rättstillämpningenutgöra kan
ytterlighetsfalletdetnämnas där såväl själva språk-att ett papper,

handlingen namnteckningen maskinskriven, bedömtssom var vara
urkund.en

utvecklingDenna siglåter kanske förklaras ibäst historisktett
perspektiv. förfalskningsskyddTankarna på i tid,uppkomett nären

QSOU Ännu194469 tydligare253. kommer den ifrågavarande urkundsegenskapens.
fram i lagkommitténs 1832 avgivna förslag, där denår föreslagna gärningsbe-

[bedrägeriet]skrivningen innehåller b1.a följande Sker eftergörande,genomförändring eller missbruk af de kännetecken, hwarmed saks äkta beskaffenhet ut-en
märkas, gifwer gerningen benämning förfalskningsbrottåtman av

En sak telefaxmeddelandeär ofta innehålleratt t.ex. ett vissa uppgifterannan om
telefax- eller telefonnummer och vilket företag den avsändande maskinen ärsom
knuten till det har inte, originalunderskrift, direkt koppling till ut-men som en enställaren. I rättsligt betydelsefulla sammanhang brukar överenskommelser i efterhand
bekräftas med traditionella undertecknade urkunder.
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egenhändigtåsyftade handlingarna handskrivna, under-de var
inte sigill iförsedda lack e.d. Dennatecknade och sällan med

likvärdiga former, hadesärprägel, också kunde ha andrasom
handlingensnaturligtvis till syfte ochallaövertygaatt envar om

Saken komplicerades efter hand dels utställareäkthet. attav en
framställa tvingademånga någotkunde behöva urkunder, ut-som

till förfärdigandet urkunderna, delsställaren andra överlåtaatt av
hjälpmedel,framställas olika tekniskaurkunder kunde medattav

tryckpress.skrivmaskin, diktafon, bandspelare eller Avt.ex.
i förfalskningsskyddet,betydelse sammanhanget ocksåär att som

viktigaursprungligen inriktat urkunder,på begränsad kretsvar en
följdvilka för tjäna bevis, till uppkom-deupprättats att avsom

till omfattagränsdragningssvårigheternamande utsträcktes att en
oöverskådlig tillfällighetsurkunder.krets s.k.av

fortgåutvecklingFrågan skall låta denna elleruppkommer om man
hejdas.den börom

Varjeförra alternativet sin främsta förtjänst ihar enkelheten.Det
handling, innehåller språkhandling någorlundaensom en av

varje skullebestämbar utställare därutöver saknar särprägel,men
enligt alternativ i sig åtnjuta förfalskningsskydd.detta komma att
Till förhindrande alltför strafflångtgående barhet skulleav en
därvid få korrektiv för vidtagen för-införas fall,det därett en
falskningsåtgärd rimligen inte vilseledakan någon denantas om
enskilda handlingens äkthet.

alternativet medför för tillerkännaDet att attsenare man en
handling urkundskvalitet upprätthåller kravet på den skallatt
inbegripa visst Svårighetenmått vedertagna äkthetstecken.ett av
härvidlag naturligtvis vilket detta mått skall ochär avgöraatt vara

förhållande ingehur skall tvekan detta kandet bestämmas. Den som
emellertid till iupphör betänker hänsyn säkerheten detnär attman

flöde transaktioner, vartill information-data och den modernaav
beslutsautomatikenstekniken f ramtvingaroch upphov, närmastger

till möjliggöra verkligåtergång tiders äkt-gamla sätt atten en
hetsprövning. utformasHur krav på äkthetstecken skall hängerdetta
emellertid inf ormationsteknikensså med den modernanära samman

fråga får fram.konsekvenser denna längreatt tas upp
precisionen iUtöver utställarangivelsen och äkthetstecken kan

handlingsbegreppet oftast skulle kunnanär än en person sesmer-
aktualiserautställare skriftliga handling valett ut-som av en av-

förgångspunkt äkthetsprövningen. fråga beskrivs enklastDenna
med exempel.ett

framställthar vidimerat fotokopiaoch urkund BA av en somen
kopian emellertid manipuleratställt I har den utställdaBAut. av

innebär språkhandlingDetta dels ändrat så denBzsAtexten. att att
inte från vidima-längre helt härrör dels lämnatdenne, en osann

nSe Löfmarck, Om urkundsförfalskning, ff.65s.
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tionsförklaring. finns möjligheterdärmed två beivraDet dettaatt
förfarande antingen urkundsförfalskning eller osantsom som-
intygande. ställningstagandet härvidlag beror är attav vem som anse

utställare vad.som av
doktrinen olika teorier utbildats förI har prövning. Enligtdenna
förhärskandedet i svensk därvid frånskall utgåsynsättet rätt man

vilken i förevarandesaken, fall inte urkunden kopianär utan av
urkunden.

Med kopian inte hafthar skaffa framställtB det är Aatt utan som
låtit framställaeller den. Man brukar allmänt säga attmera av-

görande förstår slags tillkomstenär denett garantvem som som av
sak urkunden innehåll jfrmed dess obligationertrycktautgör,som

inte undertecknats. inte förfärdigarDet den värdepap-ärsom som
den står för detta för bevis-slags dessperet utan ett garantsom som

utställare.funktion är attsom anse som
Med sådan utgångspunkt ihar exemplet gjort sigAen ovan

skyldig till intygande därför vidimationsförklaringen ärosant att
inte till urkundsförfalskning, eftersom hela saken härrörosann men

från honom. ytterligareEn isvenskkonsekvens utgårrättattav man
från saken ovidimerad kopia inteär kan urkund,att en vara en
eftersom den helt saknar utställarangivelse. omständighetenDen att
den urkund kopierats namnunderskrif eller påt annatsom genom

har bestämbarsätt utställare saknar varje föralltså betydelseen
frågan kopians urkundskvalitet.om

Enligt utgår i från materialiseradestället densynsättett annat man
språkhandlingen och för istår den, tysk därrättt.ex. ut-vem som
ställaren lika tillmed upphovsmannen materialiseradeär den tanken.

blirDå originaletutställaren bedöma utställareäven attav som av
kopian till den del den bär hans språkhandling. vidimeratDen som

endast förklaringenutställare kopian överensstämmerattses som av
originalet.med blir manipulationenDärmed med kopieradeden

språkhandlingen bedöma urkundsförfalskning, eftersom denatt som
felaktigt frånhärröra den originalet.ställt utanges som

skildaDessa utgångspunkter intenormaltär avgörande be-av
tydelse. Frågan emellertid eftersomredan fårhär, dentas upp
avgörande betydelse IT-materialiseringarna innefattasnär skall i
f örf alskningsskyddet. skillnadenDen avgörande traditio-mellan de
nella och de materialiseringar just avsaknadenärtypernanya av av
koppling digitalt föreställningsinnehålllagrat till endaettav en
fysisk sak kan unikadet skyddade Viexemplaret.som ses som
återkommer till fråga.denna

utförligEn objektbeskrivning bör således möjligtmera om ge
föruttryck kraven på utställarangivelse, språkhandlingpå i skrift

eller därmed likvärdigt representationssätt och på äkthetstecken.

Det alltså inte tillräckligtär i urkund upphovsmanatt någon nämns till vaden som
där för han skallstår att utställare och utställande inte detsammaärsom ansesvara

förfärdigande.som



rkundsbrotten 243USOU 1992110

Rekvisitet eller eljest betydelse4 som till bevis ärupprättats av
bevissom

handlingarskiljer rekvisitdetta mellanLagtexten upp-somgenom
till bevis handlingar har betydelseoch andrarättats somsom

bevis. Härvidlag åsyftas skillnaden brukar kallasmellan vad som
tillfällig-avsiktsurkunder tillfällighetsurkunder. Gruppenoch

förfalsknings-inrymdes tidigarehetsurkunder undernämntssom
visat sigi SRKs förslag. Enligt SRK det behovetskyddet hade att

tillhandlingar intestraffskydd för bevisning begränsatmed varav
bevisning för handlingen framstod tillskapad.vilkensådan som

sin ii hartskyddsbehov kan korthet ha grundDetta närsägas att
iuppgift,varje skriftlig handling innehålla ellerkan somen annan

visa sigframtida bevisningssammanhang betydelse.kanett vara av
fram-motivering innebördSRK föreslog denna och medmed en av

svårigheten i rättstillämpningen mellanhållande dra gränsenattav
handlingstyperna handlingolika urkund skullede ävenatt som anses

innehållet bevis.betydelse Med detta uttryckssättdär är av som
handlingen betydelseavsåg SRK betona skulleatt att av somvara

däri förklarasbevis sitt innehåll, ellerdvs. vadgenomgenom
inte handlingens beskaffenhet.upplyses och Dennarent yttregenom

hänvisning till innehållet emellertid departementschefen utgålät
därför till misstolkningen handlingar,den kunde upphovatt attge

fråga vilka från bevissynpunkt intressei uteslutandedetom var av
inbegripas.underskriften inteäkta, skulleäratt
avsiktsurkunder tillfällig-distinktionnuvarande mellan ochBrBs

från straff ingen rättsligbarhetssynpunkt be-hetsurkunder har
paragraferför tillämpningen itydelse. heller andra andraInte av

funktion. Möjligendistinktion någon lagteknisklagrum har denna
alskningmotiven innehålla uttalanden innebörd f örfkan sägas attav

tillfällighetsurkunder från straf f värdesynpunkt kan ettvaraav
till gjorda distinktionens ringalindrigare Med denbrott. hänsyn

rekvisitet till sombetydelse skulle ordenkunna dras ärsamman av
bevis.betydelse som

Enligt mening emellertid rekvisitetvår hela undvaras. Denkan
principiella för straf f rättsliga förgrunden skyddet urkunderdet är

funktion fall tillbevismedel. i konkretderas Om det äventyrsettav
betvivlas bevis,skulle kunna betydelse kanurkund haratt en som
inom för förfalskningsät-detta beaktas prövningen av omramen

inneburit frågafara i bevishänseende;gården uppenbart dennaär att
förfalskade handlingenmåste besvaras huvudnekande den överom

rekvisitetbevis. avsaknar betydelse slopandeEtttaget som av
bevis innebära viss förenkling så tillbetydelse ocksåskullesom en

vida iinte samband meddenna aspekt behövde pröv-övervägasatt
ningen förfalskningsobjekt inte.urkund ellerärettav om en



244 Urkundsbrotten SOU 1992110

8.1.5 Det straffrättsliga urkundsbegreppet i utländsk rätt

Europarådsrekommendationen

I europarådsrapporten angående datorrelaterad brottslighet har
frågan manipulationer digitalamed materialiseringar behandlats.om

framgårDär bestämmelserna urkundsförfalskning i vissaatt om
innefattarländer obehörigäven lagring eller ändring idatat.ex. av

avsikt vilseleda i rättsliga förhållanden. Sådana objektatt där lagrad
formoch läsbar skiljer sig åt och inte undertecknadeär pásom

traditionellt innefattas idå kategorinsätt objekt.skyddade Enligtav
riktlinjerde för lagstiftning i medlemsländerna i denupptassom

minimilistans.k. har kommittén förklarat följande böratt vara
straffbart computer f orgerysom

The input, alteration, suppression of datacomputererasure or or
interferenceother with ofcomputer the dataprograms, or course

processing, in conditions,under such prescribed bya manner or as
national law, that constitutewould offence ofthe forgery had
been committed with traditional object of suchrespect to a an
offence.

framgårAv avsikten med rekommendationenrapporten att är att ge
IT-lagrade uppgifter f örfmotsvarande alskningsskydd som pappers-
urkunder.

Europarådet ihar skrivelse till medlemsländerna framställten en
förfrågan angående gällande i olikade ländernarätt det gällernär
definitionen straffrättens urkundsbegrepp. Förfrågan har be-av

Norge, Finland,Danmark,svarats Luxemburg, Cypern, Grek-av
Österrike,land, Schweiz, Portugal och Tyskland. detta ochAv annat

för tillgängligt material framgår i huvudsak följande.oss

Utländsk straf f lag

Den finska strafflagen nyligenhar ändrats, bl.a. för-det gällernär
falskning 33 kap. 6 §§. Objektkategorin,l bevismedel, anges-

handlingar och kopior handling, märken, stämplar,avse av en
registerskyltar, ljud- bildupptagningar,och upptagningar gjortssom
med registrerande mätinstrument, räkneapparater eller annan

tekniskmotsvarande anordning upptagningar lämpar sigsamt som
för automatisk databehandling, de används eller kan användasom
såsom rättsligt betydelsefulla bevis rättigheter, förpliktelser ellerom
fakta. Som handlingar därvid traditionella pappersurkunderanses

IT-materialiseringarna.13medan begreppet bevismedel täckeräven
Enligt legaldefinitionen i den norska strafflagen § förstås179

med urkund enhver jenstand,G i Skrift eller anden Maadesom paa
indeholder Tilkjendegivende, der afet Betydningenten er som
Bevis for Ret, Forpligtelse eller Befrielse fra saadanen en en en

lsProp. 1988 rd. RP 66 113nr s.-
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Bevis.framtraeder til tjene IT-lagrateller bestemt at somsom
definition. Tilkjen-material innefattat i Uttrycketdennaanses

mänskligdegivende innefattar visserligen på tankekravett men
användning IT-rutiner.villkor uppfyllt viddetta ävenanses av

jenstandLagringen kravet på Gsker paa anden Maade medan är
för lagringenuppfyllt, eftersom medium användsdet är ettsom

fysiskt föremål.
afdansk skriftlig med betegnelse udste-urkundI rätt är en en

forsynet fderen tillkendegivelse, der ramtraeder bestemtenten som
bevis fortill tjene bliverbevis benyttetelleratt ensom som

for Eftersomrettighed, forpligtelse befrielse sådan.eller enen en
faller objektIT-material inte uppfyller skriftlighetskravet, sådana

utanför urkundsskyddet.
datakriminali-straf idanska betänkandeDet har ett om

anfört vissa ytterligare omständigheter talar sådanmottet som en
utställarangivelse ofta inte uppfyllt,tillämpning. påKravet är

inte ineftersom upplysningar samlaslT-lagrade utställdaär utan
långsiktiga förefter viss vissa kortsiktiga målmed ellermetoden

anknytninginte finnaså normalt går någondetÖgonen att att annan
följer anläggningentill harutställare vadän attav enen som

rättmätig Vidare mänskliggäller krav på tanke. Be-ägare. ett
sinenligt i uppbyggnad ochstämmelserna urkunder rådet helaärom

förutsättningeni enskildheter så klart bestämda brukraden av om
illa för förfalskningskrift bestämmelsenutställd atten passar avav

tillsig inte för utvidgas sådanadata lämparlagrade och reglerna att
fall medföra ytterligare tolkningssvårigheterdå det be-skulle

lagrum.träffande svårtolkatredanett
i tidigareengelskIden grundläggande bestämmelsen taladesrätt om

förfalskning lagändring 1981document. Genom årettav en
alskninginfördes i för skyddsobjekten vid f örfstället nyckelordsom

instrumentinstrument. förstås aordet Med skulle docu-any
of formal informal bwhether character; stampment, a or any

issued Office; Stamp; dsold by the c Inland RevenuePostor any
disk, device in which in-sound track othertape, on orany or

formation sammanhang ocksårecorded stored. dettaI är attor
fördelvis straff fden konkurrerande bestämmelsen alsenotera om

accounting, skyddsobjekten beskrivsdär any account, or anysom
required for accountingforrecord document madeor any anyor

varje datoriseradpurpose. innefattarDet klart recordattanses
upptagning påhittade tillsåsom konton,bedragare skaparnär en
vilka betalningar hänföras.skall

Tillämpligheten förfalskning sinställdes påbestämmelsenav om
i rättsfallet Schifreen,Gold två ställdes underand därspets personer

informa-för olovligen skaffat sig till material iåtal deatt access

Nou och o för 1986-87.198531 11 29, 35s s. prp nr.
lsstraffelovrádets betaenkning datakriminalitet och ff.1032, 1985, 19 59om nr. s.
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tionssystemet avsnittPrestel se 2.4 till ioch lagradesystemet
uppgifter identitetsnummerabonnenternas och lösenord.om
Åklagaren hävdade falskt instrument framställtshadeatt ett genom

tilltaladede med utnyttjande ochatt av en annan persons nummer
Åtaletelektronisklösen pá gjort intrång i ogilladesväg systemet.

emellertid bl.a. de skälen elektroniska impulsernade iattav
intrångetsamband inte i sigmed ansågs instru-kunna utgöra ett

flyktigament och de ögonblick, vilka inknappadeunder denatt
informationen fanns i för behörigheten,datorn kontroll inte hadeav

varaktighetsådan med uttrycket recorded stored. Ettsom avses or
i rättsfallresultat utgången detta kan tillkomstensägasav vara av

tidigareden inämnda bestämmelsen Misuse1990 års Computer Act,
olovliggäller till IT-material section l.som access

Enligt österrikisk gäller, irätt Danmark, endastt.ex. attsom
skriftliga objekt eine Schrift skyddas.

Detta gäller också i innefattastysk Urkundesynsätt Irätt. endast
direktsaker §låsbara 267 StGB. objektIT-lagradeär För attsom
fåskall kunna motsvarande skydd har emellertid be-ett en ny

förts instämmelse i 269 § följandeStGB lydelse.av

Wer imTäuschung beweiserheblicheRechtsverkehr Datenzur so
speichert bei ihreroder verändert, dass eineWahrnehmung unechte

verfälschteoder vorliegenUrkunde würde, oder derart gespeicherte
oder veränderte Daten gebraucht ---,

Avsikten till de iluckor lagen uppkommit tilltäppaattvar som
följd datoriseringen. fråganDen blircentrala därmedav om
objektet, vid hypotetisk prövning efterdess egenskaperen av en
överföring till form,läsbar blir bedöma falsk urkund.att som en

skilja sigBestämmelsen från bestämmelsen i 267 § endast påavses
så förklaringenkravet påsätt skall direkt iläsbaratt ävenatt vara

formlagrad inte behöver uppfyllt. Enligt urkundsbegreppet ivara
§267 föreställningsinnehålletkrävs skall mänskligutgöraatt en

Somtanke. utställare därmed inneharden anläggningen.ses som
Autenticitetsprövningen därförsker i innehava-med utgångspunkt

förklaringsvil ja.rens
Enligt schweizisk straf f lag i Schweizerischesurkunder ll0är Art.

Strafgesetzbuch definierade Schriften, die bestimmt odersom
geeignet sind, Zeichen,oder die bestimmt sind, eine Tatsache von
rechtlicher Bedeutung beweisen. Definitionen kriminal-har,zu av
politiska frångåtts iskäl, praxis så IT-lagrat materialävenatt

doktrinen.innefattas i vilketskyddet, kritiserats i föreliggerNu
också förslag till definitionendenna skallett läggaattom man
följande Aufzeichnungen auf Bildträgern sindDaten- und solchen
Schrif Zeichenoder gleichgestellt.ten

Högsta domstolen i Holland ihar beslut januariden 15 1991ett
tagit ställning till frågan förfalskning i lT-miljön. målet hadeIom

16StephanTrechsel, Schweizeriches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, 665.s.
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manipulera data lyck-anställd kommun, atten person, av en genom
föra milj.8,2 till konto. Domstolen hadeguldenöver attats ett eget

skriftlig handlingutförda manipulationernabedöma de avsågom
enligt i strafflagen. Beträffande i225 de målet aktuella be-art.
talningsinstruktionerna för de skulle kunnaansåg domstolen att, att

skriftlig effekterhandling, åtminstone måstenågra krävasanses vara
och dessa måste kunna bestående. Genomatt attanses vara man

utförtsförtroende för betalningsinstruktionerna, ihade sådana de
uppfyllts. gälldedatorn, ansåg domstolen dessa krav Dettaatt

flyttats förändrats,elektroniska impulserna ellerdeoavsett om om
därför för för-dagligen. tilltaladenågot skedde dömdesDensom

falskning.
strafflag straffansvar förinfördes 1987 denfransk årI som

indirekt,uppsåtligen till direktoch hänsyn ellerrätt,utan annans
för in i för automatisk behandlingdata eller undertryckersystem

innehållereller ändrar de data eller ellersystemetprogram som
data.överföra Påföljande närliggandeårsättet att antogs en

straff för förfalskningbestämmelse documentssträngareom av
informatisés. Till framställersådant skall dömas denansvar som
digitala materialiseringar beskaffenhet åsamkaattav annan
skada. Skillnaden tillämpnings-mellan de båda bestämmelsernas

lindrigareområde oklar; utan hänsyn tycks dockär var en
brottsef f sistnämnda vidareekt skada. bestämmelsenDenän angavs

främstai till syfte tillsamband med antagandet ha komma rättaatt
svårigheten information olika datamediermed beteckna påatt som

iskriftlig, vilket rekvisit förfalskningbe-den grundläggandeär ett
ingeninnehåller definitionstämmelsen. begreppetLagen av

informatisés, innebörddocument hänsynmednärmarevars man
utvecklingtill velat till rättspraxisITs snabba överlämna att

bestämma.
straf f 1988 vissa ändringar gjortsden grekiska lagen har årI med

Definitionen fått följandeavseende på dokument harADB. av
komplettering varje hjälpmedelEtt ocksådokument är som

minne för registera,används dator eller dess lagra,yttre attav en
magnetiskproducera eller elektronisk, ellerreproducera genom en

metod såväl inte direkt varjedata kan läsasannan som magne-som
tiskt, elektroniskt vilket information, bild,eller material påannat

ljudsymbol eller upptagits, antingen sig i kombination,för eller om
de nämnda medlen materialen föreller avsedda eller lämpadeär att
bevisa omständigheter rättslig betydelse.av

17Quiconque intentionnellement mépris de droits dautrui, directementetaura, au ou
indirectement, introduit des données dans de traitement automatisésystémeun ou
supprimé modifié les données quil contient leurs modes de traitement desou ou ou

...Art. pénal.transmission puni Code462-4seralsQuiconque procédé la falsiücation de documents informatisés, quelle soitáaura que
puni..Art. 462-5.leur form, de prejudice autrui,nature å åcauser un sera
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tilläggMotsvarande gjorts ihar straf fden portugisiska lagen Les
déclarations enrégistrées disque, bande magnetiqueen ou par
dautres téchniquesprocédés assimilées déclarationssont aux

dans écrit article 229.contenues un

En utvärdering

föreliggerDet skillnader mellan länderna det gäller dennärstora
grundläggande förfalskningsbrotten.på framträderDettasynen
redan skilda definitionernade objekt.skyddadegenom av

särskilt intresseAv den spännvidden inomär redan destora
nordiska länderna. finska lagstiftningenI den kategorinär av
skyddade objekt vid samtidigtmycket till delsom man en synes
bortse från komplikationerde fördata automatisk informa-som
tionsbehandling för sig.med lagstiftningenDen danska intar motsatt
ståndpunkt där med utgångspunkt i skriftlighetskravetbl.a.man
betonat den annorlunda karaktären IT-objektenhos och pekat på
svårigheterna.

I tysk har sökt hålla fast vidrätt man de vedertagna gränsdrag-
ningarna frånutgå hypotetisk prövning tillknutenattgenom en
objekten i form.lagrad Därvid delvis ha bortsett från desynes man
skillnader föreligger dels det gäller möjlighetennär attsom
kontrollera innehållet,utställaren och dels vad objektensom ger
tilltro. Utgångspunkten för äkthetsprövningen enligt för tysk rätten

straffvälansedd lagskommentar innehar anläggningenvem synes- -
medföra intedet blir möjligt för viss flera användareatt etten av av

ställa skyddad urkund självhansystem att ut en som ses som
utställare inomFramstegen internationellabl.a. det standardise-av.
ringsarbetet det gällernär IT-säkerhet tyder på inomdet kortatt
kan bli vanligt varje inomanvändare ställeratt ett stort system ut
digitala materialiseringar kan fylla motsvarande funktionersom som
undertecknade pappersurkunder.

Vi skall enligt direktiven eftersträva den svenskaatt anpassa
lagstiftningen till rekommendationerna iden frånnämnda rapporten
Europarådet. I denna förordas införsdet krimina-rapport att en
lisering förfalskning i IT-miljön likställer för-sådanaav som
faranden f örf alskningmed traditionella urkunder. Vi har varkenav
i svensk främmandeeller funnit enhetlignågonrätt modell för ett
sådant urkundsskydd.

Från utgångspunkten internationaliseringenden ökande nät-av av
karaktärverken, datorbrottslighetens gränsöverskridande och ett

därigenom uppkommet internationelltbehov samarbete, detav vore
naturligtvis straffvärde lagstif tningen inom IT-områdetav om

lgEuroparådets 89rekommendation R 9 computer-related crime and finalnr on
of the Europeanreport Committee Crime Problems, betänkandets bilaga 2.on sezoJfr RPS Datorrelaterad19911 brottslighet,rapport En enkätundersökning hos

polismyndigheterna.
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harmoniseras. emellertid inte troligtkunde detta kommerDet är att
inom överskådlig tid. Straf traditionelltske f har och allt-rättenatt

jämt förknippadintimt med landsstaterna ansetts ettav vara
suveränitet vilket medfört inom områden,det endast begränsadeatt

narkotikabrottslighet enighetf lygkapningar,och nåttst.ex. om
definitionen enskilda torde också huvud-brott. Detta utgöraav

tillorsaken försiktiga lösningenEuroparådets valt denatt experter
Riktlinjerutarbeta för nationella lagstiftare förenat medatt en

rekommendation i för konvention istället utarbeta ämnet.att en
svårigheter framträder tydligt försärskilt inomDessa ramen ur-

framgåttkundsbegreppet. vår genomgång utländsk harAv rätt attav
förfalskningsbrotten i olika rättsordningarnade behandlas på

sätt.väsentligt skilda gjorts försökhar urkunds-Det att anpassa
till delvis lagstiftarenbegreppet delvis i praxis,IT, och dettaav men

bidragit till internationella bilden blivithar den änsnarast att mer
splittrad. i sig inte förutsättningDetta dock ondo, underär attav

internationell rättshjälpländerna kan komma samarbeta,attgenom
inom förbl.a. straffregler dubbel barhet.ramen om

inte iDet alldeles enkelt detta hänseende bedöma konse-är att
följandekvenserna det förslag vi i avsnitten.de Med hänsynav ger

till inte avviker från riktlinjerdet Europarådets kan detatt attantas
internationellt i fall inte försvåras.samarbete För kunnavart att ge
lagtekniska lösningar förutsättningar ligga i linjehar med deattsom
ändringar i bestämmelserna brott urkunder alltmot attom som av

i övrigadöma måste länder vi tillske söker anknyta detäven nära
internationella standardiseringsarbetet på omständig-området. Den

inriktat enhetligtheten vårt arbete på urkundsbegrepp läräratt ett
i för utvecklingknappast stå harmoniserad lagstifvägen mot t-en en

ning.

Urkundsbegreppets dimensioner8.2 nya
i IT-miljön

8.2.1 Problemet för digitaliserad informationskydd-

straf f rättsliga f örf alskningsskyddet i inriktatDet huvudsak på deär
tidigare beskrivna skriftliga handlingarna deninformationoch dessa
handlingar materialiserar. Teknikens utveckling emellertidhar med-
fört materialiseringar uppkommit saknaratt typernya av som an-
knytning till i exemplifieradede BrB urkunderna. Under trycket av

utvecklingdenna i praxis vissa materialiseringarhar dessaav
kommit ofbedömas urkunder rånkomligaden pröv-att trots attsom
ningen objektetsdet berörda varit möjligäkthet endastav genom

Detta framträdde vidare tydligt under arbetet med europarádsrapporten.
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förenligainte med BrBs ochsynsättär systema-resonemang som
tik. fördärvid vad kanIbland har gränsentangeratman som

straf f rättsligt analogibildning.godtagbar den modernaAvanses vara
teknikens för lagstiftningen användningkonsekvenser det ITsär av

förinformation i digitaliserad form tilldrar sig det störstasom oss
intresset.

lagändringar i kraft juliträdde den 1986I samband med de lsom
vissa frågorangående datorrelaterade brott uttalade departe-om

mentschefen vissa rättstillämpningspro-uppstådet kan tänkasatt
straf f ibestämmelserna 14 och kap.blem på grund 15 BrB ärattav

förför angreppsobjekt intekonstruerade konkreta urkunder och- -
informationsmängderimmaterielladatorprogram eller lagradesom

data. sigallmänt låter det också lagbestämmelser,Rent sägas att
teoribildningaroch bygger på urkundsynsätt äratt ettsom en

fysiskt föremål blir appliceras objektpåoverksamma denär som
delvis saknar denna karaktär.

straf förfrånMed utgångspunkt det nuvarande urkunder
i givit tillkan ha upphov två huvudproblem.BrB IT sägas

möjlig-problemet påDet gäller hur skall behovet ochena man se
straffrättsligt information finnsheterna skydd åtatt somav ge

digitalt olika datamedier ilagrad på slags eller underär transport
form digitala signaler.av

möjligtfrågan iandra problemet och vad mån detDet äravser om
utskrifter former för tillgängligurkunder betrakta och andraatt som

representation information varit föremål för automatiskharav som
databehandling.

Enligt uppfattning regleringen ivår behöver gällande rätt av ur-
digitalamodifieras för traditionellakundsbrotten både de och deatt

materialiseringarna innefattas. i vilkaskall Frågan hur ochkunna
sådan modifieringhänseenden urkundsbrotten skall ske kräveren av

IT-miljön ikomplikationer igenomgång de möteren av som
förknippade utställar-synnerhet urkundsbegreppet och det därmed

begreppet.

Det tillfrämst givit upphov dylika extensiva tolkningar urkundsbegreppetsom av
de tidigare berörda automatiska uppteckningarna och bland dem sådanaär även som

inte har språklig form, jfr Beckman, Brottsbalken II, I hovrätts-6 75.någon u., s.
praxis har ofta maskinella och direkt mänsklig medverkan framställda produkterutan
räknats urkunder, bl.a. vid manipulationer med färdskrivardiagram attsom genom
skrivstiften kopplats uppteckningsproceduren,under Löfmarck, Omsamman se
urkundsförfalskning, och Egedal SvJT ff. och I63 i 1960 354 1971 761s. s. s.
rättsfallet NJA C álág177 det vakt med vissa utplacerade nycklar dra1961 atten upp

medfört pappskivai perforerades. Vakten hade emellertid placeratett så att uretur en
dit honom själv perforerade skivor. Han därmed ha framställt falska be-ansågsav

Ävenvismärken. materialisering s.k. automatiskt utvisande har haansettsav ur-
kundskvalitet. Det gällde kort skulle stämplas i kilometerräknare bilett pásom en en
för därefter sändas in till uppbördsmyndigheten. Produkten falskatt ansågsvara en
urkund, då.stämplingen gjorts i bils kilometerräknare, vilken ställts in så atten annan
kortet sken härröra från räknaren bil, NJAgärningsmannens 739.på 1991attgav av s23Prop. 19858655 12.s.
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8.2.2 Konsekvenser databärarnas skilda egenskaperav
och uppkomsthistoria

kan till börjanDet inte föreliggerdet några svårig-en synas som om
inrymmaheter digitaladen materialiseringen vid sidan denatt av

skriftliga handlingen under BrBs urkundsbegrepp.
Båda dessa materialiseringar självfallethar dettyper grund-av

läggande syftet tillgång till varaktigt föruttryck in-denatt ettge
formation materialiseringens villutställare bevara oftastoch också
förmedla till andra.

En urkund skall i princip ha bestämd språklig form ochen vara av
betydelse bevis sitt innehåll inte sinochsom genom yttregenom
beskaffenhet. Detta krav på bestämd språklig form kan ien
allråänhet uppfyllt vid användningäven ITs databära-anses vara av
re.

läsbar.En urkund i allmänhetär omedelbart innehållet iAtt en
urkund kan tillgodogöras först användning teknisktettgenom av
hjälpmedel intehar ändra dess karaktär. Inte heller denansetts
omständigheten digitalt ilagradär dators minneatt texten som en
inte tillgänglig förrän överförtsär den till läsbar eller annars upp-
f formattbar därförbör utesluta urkundskvalitet iklart är vartmen
fall vi här vadrör nära kanatt godtagbart.oss som anses

svårigheterna förena den digitala materialiseringen ochatt den
skriftliga handlingen under urkundsbegreppett gemensamt
uppkommer i stället föreliggerdet vissa skillnader iattgenom
egenskaper mellan dess båda materialiseringstyper som samman-
hänger med skriftligaden handlingen fysiskt föremålatt är ett
medan digitaladen materialiseringen har vi i tidigarevad avsnittett
kallat kvasimateriell karaktär. visarDet sig nämligen viden en

granskningnärmare del de egenskaper finnsatt hos deten av som
fysiska föremålet, skriftligaden handlingen, inte hos denmen
kvasimateriella företeelsen, digitalade materialiseringen, i själva
verket kan implicitasägas eller dolda rekvisit i urkundsbe-vara

Dessa dolda rekvisit kommer utvecklas igreppet. de kommandeatt
avsnitten kan sammanfattas i följande figur.men

241 praxis har urkundsbegreppet dock sträckts till omfattaut materialiseringaratt
inte har språklig form. Bevismärken, kassakvitton ocht.ex. mottagningsbevis,som
inte har språklignågon form i egentlig mening, ingår också i urkundsbegreppet.som

Bilder och fotografier, inte ingår del i urkund, faller emellertid utanförsom som en enurkundsbegreppet.
25Prop.197333 19858655145 och 12.s. prop. s.26 Med avläsning jämställs i gällande avkänning blindskrifträtt och avlyssningav avtal, tillgodogört.ex. när sig innehållet i de lagstiftaren godtagna urkunds-man avformerna talñlm och diktafonrullar. Se SOU 194469 257, jfr 197333 145,s. prop. s.Beckman, Brottsbalken II, 6 72, Jareborg, Brotten III, Löfmarck,2 och48u., s. u., s.Om urkundsförfalskning, 77s.



252 Urkundsbrotten SOU 1992110

BÄRAREN

och utstäl-och göravgränsar texttextentextenger
möjligalarangivelseutställarangi- och utställaran-+ +

utåt äkthetsprövavelsen varak- givelsen och att ge-en
låser sålunda läsningen ochdentig och ut- nom ge-av

äkt-avgränsade övertygandeställaren obero- texten nom
inåt hetsteckenende existens

rekvisit ochUrkundens dolda8.2.3

digitala materialiseringenden

självständig existens

underförstådd skallhos urkunden denegenskapDet är att geen
information innehåller.självständig existens denåt den som

ligger främstsjälvständig existens urkunden skallkravet påI att
existens. såDetta krav kanha utställaren helt oberoendeen av -

förinbegriper varaktighetinte däri krav pålänge också ettman -
materialiseringens uppfylltdigitaladen del attanses genom

fysiskt datamedium i binärinformationen finns pårepresenterad ett
form.

liggasjälvständighet urkundenkravet på måste ocksåI attanses
föremål, vilket sina fysiskaexisteraskall gränser ärettsom genom

varje föremålavskiljbart frånklart och oberoende annatav som
fyller ormationsbärare.funktionen inf påockså Kravet avgräns-av

för digitalamöjligen tillgodosettning utåt denskulle kunna anses
digitalmaterialiseringens diskettdel endat.ex. upptar enom en

datafmaterialisering. vanliga emellertid denDet är att som repre-
innehållet, finns idet bestämda lagrad datornutställarensenterar av
sidan in-fysisk avgränsning vidnågon mängdutan av en annan

formation. olika datafiler vidareGenom mellangränsernaatt utan
överskridas blir omöjligtkan det bestämma vad äratt som en

till skillnad från fleraurkund del urkundoch vad är av ensom en
urkund.till skillnad från helen

27Det den datorñlenstydligaste exemplet möjligheterna överskrida enskildapá att
Den utformaderbjuder den moderna databastekniken. datagränser är så att som

uppgifter kan länkas utifrån s.k. sökbegrepp. Det finnsettrepresenterar samman
därmed potentiella handlingar vilkas innehåll i detoändligt antalett närmast
konkreta fallet enskilde informations-består de uppgiftskonstellationer denav som
sökaren velat sammanställa. Beträffande databas framgår databasbeskrivningen av en
vad olika data Om sådan finns, användaren själv känna till vadför. intestår måsteen
uppgifterna och de sammanlänkas. Det bitmönster uppgifterna har i lagradhuravser
form kan sakna fysisk och logisk läsarens synpunkt. Det värdefulltordning från anses

inte beroende hur den lagringen till i databas. Det harfysiskaatt gårvara av en
därför utformats s.k. databashanterare, det möjligt ändragör attprogramvaror, som
strukturen lagringen, alltjämtmedan användarna far fram uppgifterpä samma som
tidigare i läsbar form. Vid pappersbaserat förfarande skulle ändring i lagringenett en
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skriftligEn handling intehar bara den egenskapen den utåtatt ger
för sitt innehåll.gräns inomDen också sig ien textenrymmer

fullständig och form.sammanhållen Mera allmänt uttryckt kan sägas
det i urkund föreligger samband fysiskatt mellannära ochetten

logisk enhet.
fullständighetKraven på och försammanhang digitaladenär

materialiseringens del sällan uppfyllda. Bitarna i idet mönster
datorns minne innehållet i datafil ingenharrepresenterarsom en
bestämd rumslig placering. Det normalt data logisktär höratt som

lagras på olika ställen på databärare innehållet inteochsamman att
blir fullständigt förrän datorprogrammens bearbetningar vidgenom

form.överföringen till läsbar Dessutom kan detta program vara
så konstruerat viddet omvandlingen efterfrågadedenatt av
datafilen till läsbar form hämtar uppgifter från filerandra i datorn
eller flera datorernär sammankopplade iär frånnätverk någon eller
några inomdatorer detta Sambandetnätverk. mellan sättet att
fysiskt lagra och hantera data logiskaoch datas ordning inte likaär

pappersurkund.entydigt och låst isom en
IT-miljönI utgår således inte f rån fysiskadet sambandetman

mellan bärare och vanlighos skriftlig handling fråntext deen utan
logiska sambanden och datas kvasimateriella karaktär. praktikenl

det meningslöstär närmast söka IT-teknisk enhetatt natur-en som
ligt likapappersurkund; fåfängt eftermot sökandetsvarar en som

alkemin.3°universalmedicinen i

Varaktig existens

För materialisering skallatt utgöra urkund krävs den haren atten
varaktighet.viss Så uppenbarligen falletär med påtexten ett

tillfälligt projiceradEn på bildskärm eller de snabbttextpapper. en
f örklingande iorden röstsimulering uppfyller däremot knappasten

innebära urkundenatt ändrades, bedömning framstår främmande IT-ien som sommiljö ändringen intenär påverkar uppgifterna i läsbar form.
28Rutinernabygger datorprogrammenpå finneratt de fysiska adresserna till de
uppgifter hör data identifikationsbegrepp,att kalladesom ävensamman genom gesnycklar. Nycklarna det möjligt länkagör data lagrasatt åtskildasamman som menlogiskt hör ihop.som
zgBeskrivningar dokument IT-miljöi oftast abstrakt prägel. Dokumentetav ges eni lagrad eller läsbar form intenämns uppgifterna självautan informationen sätts- -i Användarencentrum. aldrig hur denvet nästan fysiska lagringen till och hangår
kan ofta söka den aktuella informationen direkt först frågautan att i vilket doku-
ment den finns.
3°seipe1,IEI-rapport 19331, 209, intagen bilaga 2 nu sou 198864.s. somslBeckman, Brottsbalken II, 6 62; tämligen varaktiga. Detta kan möjligenu., s.

ligga i kravet på materialisering.anses
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varaktighet skallvilkendå gradFrågandetta krav. är somav
krävas.

i datorsform lagrasöverföring till dataVid läsbar ensomav
kopia,primärminnet inlästtill snabbtsekundärminne detär somen

bearbetningar. Sáförtillligger grund datorprogrammens snart
Omsin funktion, data.kopia fyllt läses den överdenna av nya

förtillvilseledande syfte grundi läggskopian i detta skede t.ex. en
förändringen medbildskärm,överföring till form på kanläsbar en

beständig materialise-iinte gjordtraditionellt synsätt sägas envara
allvarligt börManipulationenring. kan ändå ett angrepp somvara

signaleruppfatta snabbaNaturligt debeivras. ocksåär att som
påöverföring via telenätetunder t.ex.textrepresenterar somenen

skyddsvärda.motsvarande sätt
skriftliga handlingar ochföreliggande skillnaderna mellanDe

varaktig existensi f på kandigitala materialiseringar råga kravetom
delvis Somtill anförda pådet behöva lösas sätt.med hänsyn ett nytt

i praxisvaraktighetskravet kansvårigheterexempel på de gesom
avsnittettill i 8.1.5 nämnda engelskatill hänvisas detupphov kan

Schifreen.rättsfallet Gold and

Äkthetsprövning

måsteurkundskriftlig handling skallFör attatt anse som envaraen
fog försin läsarenäkthet, dvs.kunnaden övertyga attgeom egen

framstårfrånhandlingen verkligen deni härrörtro att texten som
utställare. tillintealltså behöva gåskalldess Läsarensom

förupplysningskällorfrån handlingen skildautställaren eller andra
handlingenframställt ochdet utställarenkontrollera äratt att som

denne.från SRK sakeninnehåll i uttryckerallt härrördessatt
avfattningtill och utstyrselmed hänsynså urkund skallatt en

vid i ändamålskick, handen denframträda i sådant attattgersom
åtminstone relativt ellertill bevis framställts bestämdtjäna av en

måste sålundautställare. urkundbestämbar såsom dess Enperson
informationsbäraren skalloch detkunna äkthetsprövas är som ge

för prövning.underlaget denna
skriftligaäkthetsprövning hand-första möjlighet till denEn ger

utställarangivelsensiakttalingen ochläsaren kanatt textensgenom
innehålletlåsningfysiska representation på Dennapapperet. av

32Jfr SOUdatabärareDL fixeradefrågan data enligt kan21 § pásägasvara enom
32.198586265och198350 185 prop. s.s.33Motsatsvis engelskdet ibland uttrycks igäller falsk urkund denatt somom en -

doktrin skall ljuga sig själv.om-34En under vissa förutsättningar kan nöja sigsak HDär att ansett att manannan
metod interdokumentell äkthetskontroll,med vad skulle kunna kallas för sesom en

NJA och 407.81 19911968 s. s.
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förfalskas35försvårar praktiskt urkunden och medgerrent att att
läsaren efterredan ytlig granskning handlingen kan sigskapaen av

uppfattning han litakan intepå ändrats.en att textenom
vikt förAv större äkthetsprövningen emellertidär urkundenatt

informationsbärare förseskan med sådana tecken ellersom yttre
egenskaper indikerar urkundens äkthet eller med andra 0rdsom
höjer tilltron till uppgiftdess utställare riktig.att ärom

Den egenhändiga och därmed särpräglade underskriften denär
tilltroshöjande egenskap indikerarstarkast urkundens äkthet.som

iögonenfallandeAndra tilltroshöjandeoch egenskaper kan vara
sigill, stämpelavtryck, viss utstyrsel, ibland i förening med num-
rering enligt serie, vinjetttryckt eller logotyp på bäraren. Påen
motsvarande vidimeras kopiasätt försesden vissamedatten genom
tilltroshöjande egenskaper. Dessa framträderegenskaper särskilt i
utformningen sedlar och de kan utformas så blir idet detav att

omöjligtnärmaste manipuleraatt texten.
datafilEn däremot saknar i allmänhet låsning informationensen av

Ändringarrepresentation försvårakan förfalskning. datasom av
ingetlämnar spår läsaren iakttakan han del inärsom tar textenav

form pappersutskrif eller skärminnehåll. Framställningent ettav en
ihar sin läsbara form sällan någon fysisk särprägel eller till-andra

troshöjande egenskaper. bristande förutsättningarDessa för äkthets-
kontroll data har hittills sökt bemästra ipå huvudsak tvåav man
olika allmännasätt; säkerhetsåtgärder och införagenom attgenom
datortekniska förmetoder äkthetsprövning.

tillDet har början i vissa sammanhang möjligt godtaen ansetts att
uppgifter i formIT-lagrad särskilda säkerhetsåtgärderutan knytsatt

uppgifterna.till de enskilda Skyddet bygger därvid oftast på att
den behörige användaren terminal för få tillattav en access
datorsystemet tvingas bekräfta sin identitet lämnaatt ettgenom
endast honom känt lösenord. Rätt konstruerat och kananväntav ett
hemligt lösenord vissmed säkerhet binda till vissautställareen
uppgifter lösenordsmetod intelåser i digitalmen en texten en
materialisering så kan den oförvanskad.att mottagaren ärveta att
Tilltron till äktheten får i stället grundas på de sköteratt som

och förfaranvändarnasystemet aktsamt och korrekt. Samman-
kopplingen datorer i nätverk har emellertid skapat sårbarav en
struktur där sådana enkla säkerhetsrutiner ofta otillräckliga.är

35En med underskrifttext kan teknisktpå undersökas enligt sedan längepapperutarbetade metoder där det, med olika grad sannolikhet, fastställs manipu-av om enlation skett. Det kan bl.a. fråga det verkligen denär angivne utställarenvara om somundertecknat urkunden eller ingrepp gjortsnågra i texten.om36Det förekommer exempelvis vissa filer skyddatsatt obehörig åtkomstmotsom sesoriginalfiler och dokumenten däratt trovärdiga exemplar.som utgöra Inomansesstandardiseringsarbetet rörande optiska medier finns vissa förslag pekar i riktningsombetoningmot vilken adress optisk diskpå representationen vissten av etten som avdokument lagras.
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utvecklingtilli stället lettäkthetskontroll harBehovet avenav
matematiskaolikai påhuvudsak byggersäkerhetsåtgärder som

materialiseringen.enskilda Ut-äkthetsprövningför denmetoder av
digitaladärvidäkthetsprövning denför dennagångspunkten är

utställarangivelsen. grund-Denrepresentationen ochtextenav
elektroniska signaturer ellers.k.skaparläggande tanken är att man

itilltroshöjande egenskapernafördigitala deandra ersättare
unikförsesmaterialisering medVarje digitalpappersmiljö. en
fyllaadministrativa kanolika åtgärderegenskap sedan genomsom

funktionerfunktioner. kanrättsliga Dessavissa närmast vara
mellan tvåkrets,inom begränsadendastöverenskomna t.ex.en

förinomallmänt vedertagnaelleranvändare system,ett ramenav
hanteringen dessaförekommerDets.k. öppet attsystem.ett av

administrerartredjebetroddöverlåts åtegenskaper part somen
äkthetsprövning.förrutinerna

tilltekniska metoder knytsmaterialiseringardigitalaNär genom
informationtilltroshöjande egenskapernaindivider, innefattar de

omfattande påpågår arbeteunik för utställaren. Detskall varasom
förrutineradministrativalämpliga tekniskafinna och attatt

individer. frågaframtid bliidentifiera kan dettillförlitligt I en
identitetsinformation för dettalagring mängderstoraavom

anledning beaktadärförutvecklingsådanändamål. En attger
Felaktigtintegritet.personligaför enskildessärskilt denskyddet

ingående beskeduppgifterna kunnaanvända skulle t.ex. enomge
identitetsinformationfärdvägar sådaninköpsvanor, etc. ompersons

blirså debetalningar och lagrasi samband medanvänds attm.m.
sökbara.

förfrågan äkthet såväljuridiskalösning dengenerellEn omav
materialiseringardigitala kräverpappersurkunder närmareensom

får emellertid intetilltroshöjande Fråganegenskaperna.analys deav
digitalaunderskrif eller dessså endastreduceras, tent.ex. att

behovfrågan endastmotsvarighet såbehandlas eller ettatt ses som
oförändrat.innehålletför kontrollerametod äratt attenav

kopiafrågan original ochUnik existens om-
kopiaoriginal elleri ochskriftlig handling förekommakanEn

finnspå det baraavskrift. urkunder byggerAkthetskontrollen attav
granska.originalet,fysisktunikt exemplar,enda attett

37Se Linkö-methods of identity verification,mfl., Final Newvidare Lindberg report,
girigauniversitet, 1989.

mangfaldigandekopian formtraditionella pappersbaserade rutinerInom är en av
m.m.utseendet föreställningsinnehålletochkaraktärbåde representationensså att

fårföreställningsinnehállet. I det falletavskriften endastmedan återgeråterges senare
kaneftersom layoutalltid lika fullständig informationläsaren inte även m.m. ge upp-

originalkvalitet,dubblett ytterligare exemplar ettlysningar. En t.ex.ett som ges- behöver inte i grafisk meningexemplarköpeavtal där vardera sittparten tar - förklaringendet avgörandefullständigt med originalet attärutanöverensstämma
exemplaret för sigoförändrad förkroppsligas i sådan form ettsett är attatt ansesom
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kopiaEn eller avskrift intresse från förfalsk-urkund harav en
ningssynpunkt bara självden betrakta urkund.är lattom som en

tilläggsgällande kopia avskrifträtt eller emellertid urkundskvali-en
endast den vidimerats. ovidimerad handlingEn hartet sakom som

framställts avskrivaren framgår intedet Kopianhan är.av men vem
därmed sakna utställarangivelse. Denna gränsdragning haranses

praxis.emellertid visat sig isvårtolkad
traditionellaDen urkunden kan också unik fysisk bärarevara en

rättighet den symbolfunktionens.k. hosav en t.exgenom ett
löpande skuldebrev.

Om liksom i fråga skriftliga handlingar originalmedman om
fysiskt föremål vartill informationen stationärtett knuten,ärmenar

fördet den digitalaär materialiseringens del uppenbarligen me-
ningslöst tala original.att om

Även kopiebegreppet har i IT-miljön.betydelseen annan
Uttrycket kopia där ytterligare datamediumatt ettavser ges samma
innehåll eller vissnågon mängd pådata databärare läsesatt överen
till inteplats. vidDet är normal ADB-användning möjligten annan

finna någon skillnad mellan dessa data, eftersom digital signalatt en
inte unik fysisktär exemplar. Användaren ofta,harsom utan
omedelbar visuell kontakt representationenmed på databäraren eller

möjlighetnågon till äkthetskontroll, tilltro till materialise-annan
ringen. Frågan finnsdet visst fysisktnågot exemplar kanom som ses

original vilketeller de olika tänkbara lagradeett eller läsbarasom av
exemplaren bör aktualiseras sällan. Om fdet rånsom avses man ser
användarens perspektiv, uppkommer fråganockså materiali-om en

formsering överförts från tilllagrad läsbar överhuvudtagetsom
får original med urkundskvalitet eller kopia.ettses som som en

Svårigheten traditionellaanlägga urkundsaspekter digitalaatt på
materialiseringar antingen förekommerde i lagrad formeller läsbar

i formeller datautskrifter intressantaredetgör i förställetattav ett
originalexemplar tala originalinnehåll. En pappersurkundett ärom
unik både till innehåll och representation digitalamedan den
lagringen unik såvittär endast innehållet. Ettorna och nollornaavser

original.
39Degränsdragningsfrågor här aktualiseras illustreras väl rättsfallet NJAsom av1989656. Där bedömdesde exemplar blankettseti rörande protokollett över tvångs-
medel försetts med underskrift karbonpapper original, kopior.inte HDsom genom somuttalade bl.a. det får uteslutandeatt praktisk ordning exemplaren 2attses som en -inte underskrivits4 särskilt för sig med utnyttjande det tekniskautan förfarandeavblankettsetet erbjudit och det det gäller dessaatt även när exemplar framgårsom vemutställare. I brottsbalkskommentarenär har också det förbehållet gjorts detsom att
inte uteslutet förhållandenaär i undantagsfallatt kan sådana obestyrktattvara enavskrift liksom bestyrkt betraktaär urkund. SeBeckman,att Brottsbalkenen som eniII, 4 69 5 och 6 inte möjligheten tillnämns bedömning föru., s. u. en annanundantagsfall.

Dessa representationsformer för övrigt normalt inteär fysiskt identiska. ADB-
lagringen sker digitalt medan verkligheten analog.är
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ändras. Digitala materialise-inte bitmönstretbytas barakan ut
från interingar därför till skillnad pappersurkunder behållabehöver

fysiska representation. för sig fördelenmed bl.a. denDet attsamma
digitala materialiseringar teleöverföras.kan När det gäller pappers-

fysiskafinns iakttagbara avvikelser iurkunder det den representa-
original kopia.tionen mellan ochett en

fråga vidimation bör Kan användarenEn hurär ut.annan en se
utskrift originaletintyga överensstämmer med närt.ex. att en

inte finns imotsvarighet till uppgifterna i formnågon läsbarexakt
form traditionella kontrollfunktionGenomlagrad bärarensatt

kvalitativ förändring från säkerhetssynpunkt.har skettupphävts en
till förblir rättsligtFrågan vad skydd då bör knytaett attan en

digitala materiali-enhetlig reglering för traditionella urkunder och
seringar bli möjlig. förutsättning blickpunktenkanskall En attvara
förskjuts till informationen.från informationsbäraren stårKvar

informationemellertid låsa dennaproblemet med ochavgränsaatt
digitala materialiseringarså den kan äkthetsprövas och skyddaatt att

representation samtidigtinte behållit fysiskasom samma som man
inte hindrar skydd pappersurkunden exemplar.ett somav

Urkundsinnehållets tillkomst8.2.4 utställaren-

tekniska utvecklingen vidare aktualiserat frågan vilkaharDen om
föreställningsinnehållet ikrav bör ställas på urkund.som en

skrivhjälp.materialisering framställts tekniskEn kan ha med En
människa materialiserat föreställningsinnehållhar då medett ett
hjälpmedel, skrivmaskin, bandspelare eller tryckpress. Dettat.ex.
hindrar inte urkundskvalitet.

materialisering vidare självständighaEn kan ägt rum genom
automation. fråga automatiskadels sådanaDet kan vara om upp-
teckningar vi tidigareförlopp tillståndvärden, eller ansettav som

från automatisktböra bryta urkundsbegreppet, delsut ut-oss om
visande förlopp registrerasläge eller resultatetett ett attutanav

vågar.och elmätare, och enklavägmätare Auto-t.ex. genom gas-
utvisandematiskt faller utanför därförurkundsbegreppet redan att

ingenting materialiserats. automatiska uppteckningarna kanDe vara
delvis Vid människamaskinhelt eller automatiska. den samverkan

förekommer i IT-miljö formeruppkommer och kom-ävensom nya
binationer materialiseringar. olika användningssättenDe harav

i figuren följande sida.sammanställts på
Datoriseringen gradvis till införandet automatiskaleder av

för insamling bearbetning information.och Fråganprocesser av om
därigenom iutställare urkund kan kommaär ett nyttvem som av en

Vi bortser här från de fall där databashanterare det möjligt till och medgör atten
ändra lagrade data materialiseringen ändras i läsbar form.utan att
42Jfr NJA 1979715, där fråga intygande vid bestyrkandeosantvar om av en
fotokopia fotokopia.av en



UrkundsbrotterzSOU 2591992110

inteläge där kan definiera sigutställaren sakensman vare som
framställare informationenseller upphovsman.

EJ
Materialiserat materialiserat

Teknisk Automatiska Automatiskt
skrivhjälp uppteckningar utvisande

användaAtt användaAtt ResultatetIT av
förIT för dataregi- lT-tillämpningenatt att

skriva och värde, intelagrasstrera ett utan
lagra doku- förlopp eller endast möj-görsett

tillstånd ligtment avläsaett att

Urkundsbegreppet har bestämts med utgångspunkt i fysiskaden
bäraren framställningoch manuell materialiseringarna uppfen at-av

självklartades bestämmelserna till.när kom Heltnog som auto-
matiska uppteckningar och bland dem sådana inteäven har nå-som

språklig form, färdskrivardiagram och EKG, hart.ex.gon ansetts
tillendast nöds kunna hänföras till urkunder.

Frågan kan knappast lösas föreställningsin-helt hållaattgenom
nehåll materialiserats med automatik utanför skyddet. Rättsligtsom
bindande förklaringar i ökande utsträckning inom föravges ramen

Electronic Data Interchange EDI. civilrättsligaDe funktio-t.ex.
dåöverensstämmer med förvad gällernära avtalnerna ettsom som

skriftväxling.43sluts traditionell Lösningen ligger integenom
i fortsattheller utgångspunkt från föreställningsin-bärarenen av

Ävennehållet avgränsningmed till språkliga innehåll. värden,en
förlopp tillståndoch kan registreras så materialiseringen fåratt ett
språkligt innehåll äkthetsprövningen integår då hanteraattmen
konsekvent.

Frågan blir här möjligeneller vad bör utställarevem som ses om
i helt eller delvis automatiserad ingen människadären process,

transaktion.vidtagit någon direkt åtgärd enskildrörande en
Vid automatiska uppteckningar gár knappast finnadet någonatt

utställare själva maskinen. Manipulationernaän består därvidannan
i materialiseringarna oriktigt framstår fullständigt fram-att som

43EDI innefattar utbyte strukturerade data inom bl.a. administration, handel ochav
Dennatransport. verksamhet skulle kunna beskrivas rättsligt maskinellsom ensimulering förhandlingsförlopp ochett därav följande avtalsslut mellan ellerett tvaav

flera parter.
44Ett exempel företagenär när till elektroniskövergår utväxling handelsdata ochav
automatiserade rutiner. En näringsidkare beställer elektroniskt Meddelandeten vara.säljarens dator via telenätet.när Utan tagit del meddelandetatt någon person avelektronisk orderbekräftelse till köparen. Samtidigt kontrollerar säljarensgenereras en
dator för den såldaatt råvaror finns lager och inte falletpå så ärvaran om genererasbeställning till råvaruleverantör. Ett meddelande till produktionsenhetengåren en
vid säljföretaget. Varan tillverkas och levereras. Faktureringen sker automatiskt och
köparens dator betalningstransaktion.genererar en
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viss inte naturligtställda då talaDet ärtyp apparat. attav en av om
finnasutställare. Kravet på utställare skallatten person som en

angiven möjligen uppfylltkan det gäller utdatanär attanses genom
fysiska juridiska myndighetden eller eller den stårperson som som

för utskrift finns iangiven denna ellergarant t.ex. atten genom
erinrasallmänt känt. I detta sammanhang kanärursprunget ex-

empelvis ADB-framställda gravationsbevis eller kontoutdragom
från bank avseende motbokslöst konto.etten

utdataÄven maskinläsbara medier förekommer då,Det ärsom
liksom vid lagringen olika sekundärminnen, vanligt intepå detatt

fysiskautställaren Frågan då bärarensär. äranges vem om an-
knytning till viss tjäna objektivt iakttagbardator kanen som en
utställarangivelse. på disketterData kan lagras lätt gårt.ex. attsom

från flera informationplocka bort datorn och utställare kan lagra
möjlighetpå databärare. En databäraren märksär attsamma annan

med etikettpappersbaserad där utställaren Man kan ocksåen anges.
sig elektroniska märkningsmetoder,tänka elektroniskt låsett textav

unik form krypteringoch utställare eller någon så detattav
därigenom går för materialiseringen.bestämma står Detatt vem som

inte frågabör däremot komma i maskinen utställare,att se som
eftersom gränsdragning respektivemellan oäkta endasten osanna
materialiseringar intedå naturligtkan pågöras sätt.ett

praxis visarEn genomgång del uppkomna tolk-att storav en av
ningssvårigheter till frågananknyter hur bör bestämmaman vem

skall Samtidigt prövningutställare urkund. kansom ses som av en en
äktheten hos IT-materialisering inte traditionelltpågöras sättav en

för unikaden eftersom visstsaken, urkunden,är garant ettvem
fysiskt exemplar materialisering inte frånsådan går skiljaattav en
ett annat.

olyckligtDet med särreglering för eftersomdata, det skullevore en
föra sigmed olika förtvå utgångspunkter äkthetsprövningen.
Prövningen uppgifterna från därförhärrör börav vem ges en
enhetlig utgångspunkt från uppgifter givits självständigde som
existens. grundläggande fråga därvidEn innehålldetta måsteär om

tanke.frånhärröra direkt mänsklig automatiskaI deen pro-
förekommer istår människas tankeursprungetcesser som nu en

ibland fjärranså föreliggaurkund knappast kan sådantatt etten om
krav skulle förställas urkundskvalitet. fogDet kan medupp
ifrågasättas utskrifter frånkontoutdrag bank ellert.ex.om av en
taxeringsbesked från Skattemyndigheten manifesterakan anses
mänskliga tankeförklaringar. visserligen möjligtDet normaltär att -
i form datorprogram återföra varje iled automatiskav m.m. en-

HD NJAhar det si m. VPC-fallet 1987B förklarat magnetband med vissatt ett
betalningsinformation kunde bedöma urkund.attvara som en46Det torde inte i lagtext eller motiv kunna påvisas direkt stödernågot ettsom
antagande BrBzs urkundsbegrepp kräver förkroppsligandetatt mänskligatt avser entanke för urkund skall föreligga.att en
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databehandling på mänskligt handlande och tänkande detett men
framstår inte naturligt föreställningsinnehållatt ettsom se som
framställts och bearbetats automatiskt resultatet direktsom av en
mänsklig Samtidigttanke. materialiseringar, där äkt-som en
hetsprövning inte kan ske på vedertaget bör hållas utanförsätt,
urkundsskyddet, bör således materialiseras med automatiktext, som

fyller funktioner i omsättningslivet traditionellamen samma som
undertecknade urkunder, urkundskvalitet. Vi förutskickarges
därför redan här utgångspunkten för autenticitetsprövningenatt en-

personligt förslagvårt bör vilken fysisk eller juridiskvara - -
framstår ansvarig för den materialiserade språkhandlingen.som som

Därmed kan denna prövning ske enhetligt för de traditionella urk-
underna föroch de data. Vidare innebär förslaget näraen an-
knytning till civilrättsligt synsätt.ett

Den nuvarande konturlösheten i urkundsbegreppet har å sidanena
vissa fördelar inte anlägger råttssäkerhetsaspekterom man- -

den rättstillämpningen möjlighetenatt dra medgenom ger att en
hänsyn till vissa svårförutseddaudda och fall lämplig gräns medsom

inriktning framtvingas Åredan i lagstiftningsärendet.en annan
andra sidan har praxis tenderat luckanär tyckts hota,att, en
konstruera brott urkunder, äkthetsprövningenett knap-mot trots att

kunnat pâ förenligtgöraspast sätt är med denett grund-som
läggande systematiken.

Teknikens snabba utveckling förtalar definition,öppen så atten
inteden föråldras,snabbt samtidigt den ökade komplika-som

tionsgraden till följd teknik tyder på endast stipulativattav ny en
juridisk definition slutet slagnärmast skulle framkomligav vara en

Motsatsställningenväg. mellan säkerhet för den enskilde och
effektivitet i rättstillämpningen har IT-utveck-accentuerats genom
lingen. I detta läge kommer vi legalitetshänsyn, låt medav vara en
viss risk för minskad flexibilitet, i principsträva slutenatt mot en
definition.

8.2.5 Sammanfattning

skillnaderDe mellan pappersurkunderna digitalaoch de materialise-
ringarna måste överbryggas pâ enhetligt straff-vägensom mot ett
rättslig urkundsbegrepp kan sammanfattas enligt följande.

Materiel sak kvasimazeriellt objekt Pappersurkunderna är mate--
riella objekt, saker, medan digitalt representerade uppgifter inte

vanligtmed språkbruk beskrivaskan materiella objekt.som

47Detta får inte förstås formelltså sammanslutningatt t.ex. civilrättsligt inteen somuppfyller kraven för juridiskatt skulle utesluten utställare.vara en person vara somAvgörande blir allmänheten har tillräckligt starktett behov kunna litaom att på.avden aktuella utställarangivelsen.
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och utställar-Pappersurkunden bevararjälvständig existensS text
relationerna mellanfrån medanangivelse skilda andra saker text,

i lT-miljön.entydiga låstainte lika ochutställare och bärare är
varaktigtfysisktlåser ochPappersurkundenVaraktig existens

IT-rutinernamedanföreställningsinnehállet på enda ärsättett
iuppgifter data bear-utformade kanså lagrade representerasatt av

tillfällig objektetöverföringsfaser karaktärbetnings- såoch attav
mening.varaktigt i vanligkanknappast anses

föreliggerså detPappersurkundenUnik upprättasexistens ettatt
originalet, påunikt fysiskt medan IT byggeri princip exemplar,

originalinnehåll.överföringarlagringar och ettav
mindrePappersurkunden har ellerIndividuell karaktär störreen

underskrift,i form detfysisk särprägel, medangrad t.ex. av enav
finns unika sådanavid lT-lagring inte andra egenskaper än som

kryptering.till och nollor,knyts mönstren ettor t.ex. genomav
direkt läsbara medanTillgänglighet Pappersurkunderna är en

från maskinspräk tilldigital materialisering överföras läsbarmäste
form.

skriften enhetligPappersurkunden harRepresentationsorm som
materialiseringarnarepresentationsform digitala harmedan de ett

olika tekniska lösningar förflertal representationsformer, dels
optiskt förrepresentationen i form elektroniskt, etc., delslagrad

utskrift röstsimulering.form bildskärmsvisning,läsbar t.ex. och
och spárlöshetoch manipulerbarhet, sårbarhet Ma-Intern extern

förutsätter materielltnipulationer med pappersurkunder ett angrepp
möjligt spåra på den urkunden medansakär äratt ensom som

förändringändring digital materialisering innebär spårlösav en en
möjligt manipulerabitmönster på databärare och det är attettav en

vid överföringen olika medier.mellan
innehåller fixFysisk och logisk kontext Pappersurkunden ochen

efter oåterkallelig konstellation ändligtutställandet antalettav
uppgifter i informationssyftesammanställda bestämtär ettsom

fixa form i lT-miljön möjlighetmedan denna och låsta ersätts av en
hjälp kombineramed datorprogrammen och bearbetaatt av

uppgifterna till oändligt variationer.antalnäraett nog
Äkthet fysiska läsningenPappersurkunden denger genom av

till möjlighet kriminaltekniskbärarentexten att t.ex.en genom en
undersökning manipuleratsundersöka den har medan denom
digitala lagringen uppgifter inte särskilda åtgärder någonutanav ger

möjlighet tillmotsvarande äkthetskontroll.
inalitet föreligger oftastF När urkund klarupprättas,en en

slutlåsning urkunden upprättandedess avslutas medattav genom en
namnteckning utställarangivelse i anslutning tilleller någon annan

Digitalt uppgifterlagrade kan spårlöst ändras, äventexten. om
materialiseringen förses digitaltmed något lås och några allmänt

rutiner för bekräftelse finns inte.accepterade
Besittning och tradition ymbol funktionen En pappersurkund kans-

innehassåsom besittning,exemplar någon, kan överlämnaav som
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den till tradition. Papperet kan därmed fysisk bärareen annan, vara
rättighet. Denna s.k. symbolfunktion återskapas intenormaltav en

i IT-miljön, där överföring intedata innebärt.ex. sällanen ettav
mångfaldigande ursprungsmaterialet inteoch fysisk traderingav en

detta IT-material. Motsvarande irättsverkan ställetav attges genom
till vissrätt egendom registrerast.ex. uppgift i IT-syste-en som en

met.
Uppkomsthistoria iTexten pappersurkund hänföraskan tillen en

direkt mänsklig tanke medan uppgifterna i digital materialiseringen
ibland kan resultatet automatiskavara av processer.

överväganden8.3 och förslag
8.3.1 Behovet och inriktningen straffrättsligt skyddettav

för digitala materialiseringar

Som tidigare redovisats har lagstiftaren det nödvändigtansett att
kriminalisera förfalskning och visst övrigt missbruk urkunder,av

idvs. allt väsentligt skriftliga handlingar, och andra bevismedel. Det
grundläggande skälet härtill kan sägas det utomordentligtärattvara
viktigt för olika samhällsfunktioners fortgángostörda till-allmänatt

fästaskan till dessa straffrättsligttro skyddade bevismedel. I IT-
miljön har pappersurkunder på flerallt områden ioch allten
snabbare takt kommit digitalaersättas meddelandenatt eller vadav
vi något oegentligt och opreciserat för enkelhetens skull kallarmen
digitala materialiseringar. Uppenbarligen digitaladeär materialise-
ringarna de avsedda bevismedelär från principiell synpunktom som

likaminst skyddsvärda pappersurkunderna. Härmed emeller-ärsom
tid inte föreliggandedet skyddsbehovetsagt att tillgodosesskall

nationell straffrättslagstiftning. Det kan exempelvis erinrasgenom
nyligendet införda tulldatasystemet vilaratt förvaltnings-påom

rättslig grund. Anledning finns därför något överväga dessaatt
frågor förstoch därefter ingå frågan vilkenpå inriktning sådanen
lagstiftning bör ges.

Vid bedömningen kriminaliseringsbehovet det naturligtvisärav av
intresse känna till omfattningen brottslighetatt där förfalskadeav
digitala materialiseringar Problemet emellertidanvänts. är vadatt

främst intresserar inte sådan brottsligär verksamhet,som däross
digitaladen materialiseringen utgjort medel där målet varitett utan

förfalskning eller något på detta slag materiali-en annat angrepp av
sering. Det inte enkeltär skaffa sig kunskap karaktärenatt ochom
omfattningen klandervärda beteenden hittills inteav ärsom
straff belagda. Varken rättspraxis eller rättsstatistik kan någonge

vägledning.närmare iDet är obekant i vilken mån oklar-stort sett
heterna det strafnär gäller f rättsligt för digitalaskydd materialise-
ringar kan ha tilllett manipulationerantas allvarligt hotatsom
säkerheten inom IT. rättssociologiskaDe och statistiska under-
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finnsmotsägelsefulla besked. Detområdetsökningarna på ger
för datorrelateraderiskerna gär-anledningemellertid inte attatt tro

förbefogade farhågorfinnsdetförsumbara ochningar skulle vara
enstakauppkommaintressen kanberördaskador på genomatt stora
beloppundandragetVPC-fallet avsågjfr s.k.gärningar, det ettsom

milj.kr.53på
emellertid också närmastkanKriminaliseringsbehovet ettses ur

digitalaregleringstraffrättsligperspektiv. Encivilrättsligt av
härvidvilken betydelse denfråganaktualiserarmaterialiseringar

straffrätten.få utanför Intresseurkundsdefinitionen kanantagna
materialiseringarmellanfrågansigtilldrar bl.a. gräns som gesom en

iresulteraurkundsskydd kommerinterespektive att enettges
hanteringen.åtskillnad iolämplig

villhur hanfritt bestämmaprincipvisserligen istårDet attenvar
särskildaEmellertid finns därundantag,kommunicera andra.med
liknandeochfast egendom. I dennavid köpformkrav gäller, t.ex. av

skrift-materialiseringar inte påkravetdigitalauppfyllersituationer
inte.straffrättsligt eller Deskyddadedelighet, är nyaoavsett om

svårigheter på såvälmedför vidarekommunikationförformerna att
civilrättsligaolikatillämpaenskilda sektornoffentliga denden som

direkt ochmellan§ däravtalslagen,32 gränsenbestämmelser, t.ex.
avgörande.kommunikationindirekt är

intresse iIT-kommunikation ocksåförgälla ärskallVad avsom
myndighet måsteVarjeenskilda.myndigheter ochrelationen mellan
uppgifterin sådana ärhämtaellerfrån rättssökandede ta emot som

föreskrifterfallärendehandläggningen. mångaför lnödvändiga ger
ieffektivitetsskäl lämnasskall överensstäm-uppgifternaatt avom

lT-medierförutsättningenformulär.visst Undermelse med attett
varjeolyckligtmyndighetskontakter detvidfår användas omvore

därvidmeddelandeformför dennaenskild myndighet godtaatt
materialiseringardigitalaantingen oskyddadeföreskrivaskulle att

uppfyller och långt-först defår användas ellerinte alls egnaom
rutinerna.tekniskaförviss standard depågående krav, t.ex. en

rättsförluster skullefara förochrättsosäkerhettillståndEtt av
kommunikationenskilda inte derasuppkommakunna vet omom

vilketformer snabbt kani vedertagnamyndigheten allmäntmed -
tillmäts någonutvecklingstakten inom allstill ITväxla med hänsyn -

betydelse.5°

48522 befordringsfel,föroch riskfördelningenDatatransmissionerSisula-Tulokas,Lena
ff.Grönfors,Festskrift till Kurt 403s.

49Det ställerkommunicera varjeomöjligt mottagareblir praktiskt att upp egnaom
detjämföranvänd utrustning;utformning ochmeddelandenas tekniskakrav på om

berörskunna allaföretag skulletelefoner för nåolikaskulle behövas 30 att ett avsom
samordningadministrativteknisk och är stort.verksamheten. Behovet av

SORiksdagens tullag-med denockså, i sambandkonstitutionsutskott har att nya
förvaltningsomrádenskildaoch liknande fördennabeklagatstiftningen attantogs,

brådskande intelagstiftningsärendetsgrund natur,principiellt viktiga fragor, på av dettaställningstagande, interiksdagens páoch anförtbelyste tillräckligt att ens
tillämpningar.för andraområde, fick mönstersessom
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En närliggande fråga materialiseringaroskyddadeär såsomom
telefaxmeddelanden ligga förkan till processhandlingargrund eller

skriftväxling inför Om till fråganenbarträtta. deannan man ser om
oskyddade materialiseringarnas bevismedel, innebärvärde prin-som
cipen fri bevisprövning det svenska inte hindrarrättssystemetattom

de vidanvänds rättslig prövning. sådan materialiseringIngenatt en
får avvisas endast på grund dess karaktär fårdetyttre utanav
åberopas till bevisverkanden vissadet kan ha. I andra rättsord-
ningar fmed ormaliserat bevissystem fråganhar dock vållat vissaett
svårigheter.

I många avtalssammanhang finns mindreeller uttalat kravett mer
på kommunikationen skall ske användningmedatt urkunder. Närav
behovet säkerhet i formelladen dokumentationen går längre änav

följervad urkundsdefinitionen, oftaställer lagen krav påsom av
bevittning namnteckning, egenhändigt undertecknande ellerav

tilltroshöjandeandra åtgärder eller också kräver någon parternaav
försiktighetsmått.sådana straf f rättsligaDen reglering vi kan komma

förorda för digitalade dokumentens del inteatt omedelbartavses
återverka på tolkningen fsådana i vilkaormkrav, ligger kravettav
på användning pappersurkunder. Förslag härom kräver närmareav
överväganden syftenrörande de ligger bakom varje enskild be-som
stämmelse. Det kan emellertid införandetantas att nyttettav ur-
kundsbegrepp i förening rutinermed de följer med IT-nya som
utvecklingen inom framtid påkallar sådanaöversynen snar en av
föreskrifter.

Enligt vår mening föreligger det of rånkomligt nödvändigtochett
samband mellan bevismedlet urkunden, definierasden isom
straf lagstiff tningen, och det instrument, behövs för attsom
civilrättsliga och andra transaktioner skall kunna genomföras i
betryggande former. Om skulle anläggas på dettaen annan syn
samband digitala materialiseringarnär kommer till användning, kan
det knappast leda till oklartän och rättsosäkert tillstånd iannat ett
många delar samhällslivet. Till följd härav måste detav anses an-
geläget framnå till hållbar definition sådana digitalaatt en av
materialiseringar, vilka bevismedel minst likahar värdeett stortsom

urkunden. dennaAtt meddelelsef straff-sedan ocksåsom orm ges
rättsligt stöd naturligt. Detta betyder inte vi detsynes att ansett
ankomma på söka reglera de återverkningarattoss ett nyttsom ur-
kundsbegrepp kan få inom andra rättsområden straff-än och

finnsprocessrätten det anledning i utredningsarbetet sökamen att
beakta sådana effekter.

Det moderna samhällets alla teknologiska innovationer föranleder
vanligen kriminaliseringsanspråk till förskydd det eller andraena
berörda intresset. Utöver den allmänna tvekan från samhälletsman
sida kan känna inför oftastdessa svårtillgodosedda finnsanspråk
skäl fråganställa inte problemen förevarandeatt på område börom

enbart utomstraffrättsliga lösningar.ges
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straf f rättsligt för digitala materiali-Vid skyddövervägandet ettav
seringar till insikt skydd måstesådantkommer att ettsnartman om

möjligheter.till utnyttjapå anknyta och ITseller sättett annat egna
utformning kontrollerlagteknisk lösning sådan debörEn attges en

samtidigtmöjliga inom användas denIT-systemen kanär somsom
utvecklingen inte Som kommerframtida motverkas.dessa systemav

framgå i följande åtskilligt pågårhar arbete ochdet uträttatsatt
inriktning tekniska lösningar för möjliggörapåmed renodlat att

övrigt höjaäkthetsprövning digitala i säker-meddelanden och attav
därför inteställas detheten hos IT-systemen. Frågan kan ärom

f ramkomligaste.denna denärväg som
tekniken visserligenVidare observera denär att att ses somnya

konkurrenskraftslför fortsatt effektivitet ochavgörande attmen
finnsutanför myndighetssfären skilda obe-skäl betydandedet enav

fåför till stånddatorrelaterade brottnägenhet attatt rapportera
företaglagföring straff därför flestade drabbadeoch Det synes som.organisationer sig efterfråga iinte samhällets stödoch böraanser

näringslivetDiskussioner särskilt inomförevarande hänseende. har
förts tillgodosedär skall kunna behovetsedan länge hur avom man

tilltro till uppgiftslämnande, pappersurkundernadär ersätts av
till civilrättsligadigitala meddelanden. Förslag har utarbetats

överenskommelser. aktivi-söker rad andraMan även genom en
ytterligare införspå området. säkerhetssystemskapa trygghetteter

för förhindra brottsligasåvälbåde lokalt och centralt att angrepp
störningar. Vidare olika främjaandra söker på högsättsom man en

användareetisk teknikerstandard hos och
tekniska utvecklingen olikaden skyddsåtgärder ochTrots trotsav

ingripa polisanmälningarobenägenheten med konstaterademotatt
IT-området gång på gång be-har de verksamma påärangrepp som

förlagstiftning. utomrättsligabehovet metodernaDetonat av
digitala materialiseringar därförkontroll äkta tycksärattav m.m.

lagstiftningsåt-inte minskapå något avgörande behovetsätt av
gärder.

strafflagstiftning likväl, vilket vi föreliggerOm behovett av anser,
frågan vilken lagstiftningkan ställas inriktningen denna börpá vara.

Enligt direktiven vi efterskall den svenskasträva att anpassa
lagstiftningen till rekommendationerna i Europarådsrapporten.

förordar införs kriminalise-uttryckligenDenna detrapport att en
ring förfalskning i IT-miljö likställer förfalskningsådanav som

förfalskning traditionellamed pappersurkunder. Närmare besettav

Se Internationella Handelskammarens Computer1988t.ex. år antagna rapport
related crime and criminal law international business view.an52Sebl.a. Uniform Rules of Conduct for Interchange Trade Data by Teletrans-of

UNCIDmission och det EG-kommissionen TEDIS-projektet utarbetadeinomav
förslaget till European Model EDI Agreement.
53Syftet bara begränsa avsiktligainte risken för manipulationer digitaltär att av
lagrade meddelanden lösa olika civil-skapa förutsättningar förutan även att att
rättsliga frågor.
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innefattar denna rekommendation lagteknisk lösning efteren
förebild tysk Straffrätt, skyddsobjekten idär det inte detärav
vanliga urkundsförfalskning vidgatsbrottet heltutan ett nyttsom

Verfälschungbrott beweiserheblicher Daten införts. Enligtsom
meningvår kan liknande försök kriminaliseradetta och andra att

förfalskning digitala materialiseringar från själva denseparatav
grundläggande bestämmelsen urkundsförfalskning emellertidom
inte hindra förslagkomma till lagteknisk lösningmedatt ettoss
inom förfalskningsbrottenför i 14 kap. BrB.ramen

fårI sammanhanget särskiltdock beaktas det på IT-områdetatt
måste värde med harmonisering strafflagstiftningerzvara av en av
länderna emellan. förhastad introduktionEn svenskt urkunds-ettav

intebegrepp vinna internationellt frånskulle något gehörsom vore
denna synpunkt olycklig, inte endast på så från svensksätt att man
sida harmoniseringsskäl efter tid tvingas reviderakunde attav en
lagen också tvekan exempelviskunde uppkommautan attgenom
inom näringslivet inför för sigkostnaderna tillatt ettanpassa
nationellt urkundsbegrepp livskraft kan in-hotad denvars vara av
ternationella utvecklingen. får emellertid ligga iDet våraanses
direktiv risk inte frånsådan skall avhålla f ramläggaatt att etten oss

förslag. detta får fästasI sammanhang också vidavseendeeget att
detaljerat internationelltnågot lagstiftningsarbete på områdetmera

enligt Europarådsrapporten inte inom överskådlig tid.är väntaatt
rekommendationerSådana överlämnar tilldessutom normalt de

nationella lagstiftarna välja sina lagtekniska lösningar. Dettaatt egna
itorde hög grad gälla urkundsbrotten, eftersom skillnaderna mellan

olika författningsregleringde ländernas förefaller särskilt påstora
detta område.

vi går vidareInnan på överväganden reforme-grundas påsom en
ring urkundsförfalskningreglerna kan lämpligtdet attav om vara

fråganberöra inte inte möjligtdet uppnå tillräckligtatt ettom vore
skydd gällandeinom redan strafflagstiftning. vi delvisSom redo-
visat i föregående kapitel åtnjuter digitala materialiseringar visstett
skydd bl.a. straf f dataintrång,bestämmelserna skadegörel-genom om

olovlig avlyssning framstårbedrägeri. emellertidoch skyddDettase,
viskäl delvis återkommer till otillräckligt.klartav som som

Rent allmänt idet vilken omfattning IT-materialiseringaroklartär
kan ha urkundskvalitet rättstil-och det tveksamt dennaäranses om
lämpning går förena liggermed de grundläggande synsättatt som
bakom gällande finns innebördrätt, det uttalandenäven attom av
exempelvis telefaxmeddelanden Efter-betrakta urkunder.är att som

rättsligt betydelsefulla rutiner inskrivningsväsendet försåsomsom -
fastigheter och värdepapperssystemet datoriserats, behovetär av-

sådant straffrättsligt följerskydd för14 och l5 kap.ett som av ur-
kunder iuppenbart IT-miljö. i fleraharäven Det sammanhang
påpekats tillfredsställande lösning på de problematt en som
utvecklingen fört sigmed vinnas lagstiftningsåt-knappast kan utan
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gärder tagits förvalt-första har redan denEtt steg genom
i elektroniskaningsprocessuella regleringen doku-tullagen rörande

ment.
förhållandetfrågor vi i modernbottnar detDe har överväga attatt

traditionella materialiserarinte urkundenpå denIT sätt somsamma
möjlig.föreställningsinnehåll prövningoch dess äkthetgörett en av

straff förfalskningsåtgärdernaBeskrivningen i de baraBrB av
oftast skriftligaangreppsobjektets den hand-präglas också av -

materiella specifikalingens utpräglat och natur.-
Även vi gjort tidigareingående analys den kanänutan en mer

straffrättslig lösning tillmåste med hänsyn dekonstateras att en
skriftligadigitala materialiseringarnas hand-släktskap med denära

lingarna inom försökas BrB.ramen
första fråga därvid blir erforderliga uppnåsdet skyddet kanEn om

artskild konstruktion. Härvidlagfrån förfalskningsbrottetgenom en
f förslag tillfrämst i tidigarekommer åtanke vårt ramlagda BrBatt

dataintrångöverföra i § med dessbestämmelserna 21 DL om
uppgiftstraffansvar för olovligen för in iändrar ellerden ensom

syftar emellertid tillregister. skyddDenna bestämmelse ett annatett
dataintrångidet 14 och l5 kap. BrB. Bestämmelsenän omsom avses

riktar sig inte behörig påverka datanågon, är attmot att som som
uppgifter,överförs, för in be-lagras eller ändrar eller medan

för uppgiftenfrämststämmelserna urkunder skyddett attom ger
§§ i vissahandling riktig 14utställare kap. 1-3 och,ärom av en

fall, handlingens innehåll §§.15 kap. l0 och ll Detäratt sant
straffskydd för digitala materialiseringar, följakan be-som av

dataintrång istämmelserna och någon mån BrBs bestämmel-avom
olovlig avlyssning bedrägeri, måstebl.a. skadegörelse, ochser om

därför tidigare otillräckligtvi och bestämtbedömasantyttsom som
från förutgångspunkter intresset skydd urkunder.andra än attav ge

Enligt mening möjligt i varje fall intevår det knappast ochär
lämpligt lösning digitaliseradesöka på problemet med deatt en
språkhandlingarna från regleringgällande urkunds-rättsseparat av

ställningstagande emellertid ibrotten. Detta håller huvudsak två
alternativ öppna.

beskriva brottsliga förfarandenValet står mellan låta tvåBrBatt
objekt,väsentligen sittenahanda karaktär med delsav men var

digitala materialiseringarna, enligt förurkunder, dels de ettsom
särskilt definieratändamålet begrepp skyddsvärda, eller attanses

eftersträva förfalskningsbrottheltäckande då måste byggaett som
på enhetligt urkundsbegrepp.ett

Som fördelar förra alternativetmed det skulle kunna åberopas att
lättförståeliga materielltkan behålla urkundens karaktärman mer av

54SeBeckman, SvJTBrottsbalken II, Löfmarck i 1970 Om6 75, 594,u., a. s.
urkundsförfalskning, Förfalskningsbrotten Jareborg, Brotten69 2 18,s. m. m. u., s.
III, och2 51 55, Solarz, Datorteknik och brottslighet, Brå forskning 19853,u., s. s.
199.



Urkund sbrotten 269SOU 1992110

begrepp och lämna praxis doktrin,värdet den ochostört av som
frånutgår urkundens fysiskt föremål,egenskap medan denettav

digitala materialiseringen beskrivas i definitionskulle kunna en ny
tillhänsyn dess ytterligare fördelannorlunda karaktär. Entarsom

kunde möjligheten olikade krav på äkthets-närmareattvara ange
prövningen vid skriftligakan ställas handlingar respektivesom
digitalt lagrade eller överförda uppgifter.

När det gäller det alternativet enhetligt urkundsbe-ettsenare -
tillkan början erinras förarbetena till gällande rätt.grepp en om-

SRKs kritik strafflagen i utformningdess dåvarandemot sam-
främstmanhängde förfalskningsbrottenmed alltefterdäratt var

handlingstyp i flertaluppdelade paragrafer. Genom lagen hadeett
därför enligt SRK inte tillfredsställandeuppnåtts någon bestämning

handlingarde föremål för straffskyddet. Ur lagen kundeav som var
visserligen härledas vissa allmänna kännetecken måstesom vara
uppfyllda för bevismedel hänförligtskulle vissunderettatt vara en
straf f bestämmelse. själva handlingI ordet fåtthade sålunda anses
ligga handling framträdaskall i bestämd språklig form iatt en en
skrift eller likvärdigtpå därmed Vidare handlingskallsätt. meden

till avfattninghänsyn och framträda iutstyrsel skicksådant som gav
vid handen framställtsden åtminstone relativt bestämdatt av en
eller bestämbar såsom dess utställare i syfte tjäna tilloch attperson
bevis. handlingarAlla uppfyllde dessa åtnjötkrav emellertidsom
inte skydd förfalskning beroende inte självpå lagenmot att upp-
ställt något enhetligt begrepp skyddade handlingar straf f be-utanav

i sina olikalade paragrafer förfalskning särskildaav grupper av
handlingar. kasuistiskaLagens förmetod regleringen handlings-av
förfalskning visathade sålunda sig olämplig. medfördeDen på
många punkter osäkerhet och tvekan i rättstillämpningen. månIden
handlingar visst föll utanförslag de fickskyddadeav grupperna
enligt SRK begränsningen straf f skyddet of godtyck-taav anses vara
lig omotiverad.och

SRK menade därför förfalskningsföremålbordeatt man som
erkänna alla handlingar, uppfyllde för olikade de typernasom av
skyddade handlingar sittkännetecknen. lagstifta-Igemensamma av

förslaggodkända hänförde SRK i enlighet därmed alla sådanaren
handlingar kunde objekt för straffbar förfalskning tillutgörasom

enhetligt urkundsbegrepp.ett
Enligt vår mening kan likartat föras beträffandeett resonemang

lämpligheten införa olikatvå urkundsbegrepp.att typerav nu av
Förekomsten två urkundsbegrepp skulle komplicera lagstift-av
ningen åtskilligaoch vålla tolknings- gränsdragningssvårigheter.och
Härtill kommer vid sidandet straffrättsligt skyddadeatt av ur-
kunder i olika finnslagar olikarad handlingsbegrepp.numera en

finnsDet sålunda handlingar i den fram-allmänna betydelsen av
ställningar i skrift emellertid saknar urkundskvalitet. Sådanasom
handlingar fåkommer betydelse vi inkommer på detnäratt senare
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processrättsliga handlingsbegrepp kanheltregelsystemet. Ett annat
vidare återfinnas i vissa lagar.TF och andra

bild, för vilkensplittradeangeläget dennaDet närmareattsyns
redogjorts i avsnittet inte ytterligare kompliceras dubbla2.5, genom

ordningi straffrätten. sådan skulle också,urkundsbegrepp En som
nödvändiggöra olika förvisas, äkthets-kommer att systemsenare

traditionellprövning på förfalskningsobjektetberoende är enom
materialisering. ordningdigital med tvápappersurkund eller Enen

föreställningenolika vidare ingeurkundsbegrepp skulle kunna att
exempelvisolika i straff rättsligtskall behandlas hänseendede

såtillvida olika bevismedel därför intede har värde och böratt som
straffskydd. beträffandeåtnjuta Oklarhet också rådaskullesamma

digitaliserad information skrivs vanligtpå s.k.utsom papper,
minst denhardcopy. bör beaktas det råder osäkerhetInte att om

tekniska utvecklingen inom UtvecklingenIT-området. snabb ochär
tekniska lösningar Lagstiftningen teknisktkan uppstå. bör görasnya

tillämpas tid. Vi därförneutral och bör kunna under lång anser oss
efter ochböra åstadkomma enhetligt urkundsbegreppsträva att ett en

enhetlig beskrivning förfalskningsbrottet.av
enhetligtKonsekvenserna urkundsbegreppsträvan mot ettav en

uppenbarligen ingrepp i bestämningenmåsteär görasatt av ur-
enligt § finnskundsbegreppet 14 kap. andra stycket BrB. Detl

emellertid anledning i inledningsskederedan detta påpekaatt att
ingrepp hänföras till olika regeländringardetta kan två grupper av

lämpligt isär.det kan hållaattsom vara
sådana anpassningarDen lagtextenutgörsena gruppen av av som

direkt digitala materialiseringarnassammanhänger med de egenart
till vi fram.och dessa återkommer längre

regeländringardet gällerNär den andra har SRKsgruppen av
tidigare redovisade intresse. åsyftasuttalanden på Härmednytt

vissa karakteristika intepåpekandet urkundsbegreppetsatt av
kommit till i därföruttryck lagtexten de redan med ordetäratt
handling nödvändigt förknippade insesegenskaper. Lätt dessaatt

ikännetecken själva rekvisit ieller verket dolda bör komma dagen,
handling inteordet längre kan den överordnade kate-om anges som

gorin i beskrivningen förfalskningbrottets föremål.av
Vissa betänkligheter reform för urkundsbrotteninommot en ramen

anföras. lagtekniskt,kan dock Brotten urkunder redanärmot nu,
svåra förstå utvidgning till digitala materialiseringarochatt en

bidra till ytterligare komplicera rättsfrågorna. Viskulle kunna att
därför vissa förenklingar förtydligandenhar ochövervägaatt av

gällande IT-materialiseringarna. Avsiktenoberoenderätt är att,av
objektenomarbeta såurkundsbegreppet deatt attgenom nya

innefattas, undvika gränsdragningsfrágor blir följdende som av en
författningsreglering skilda objektkategorier.byggd på två

utgångspunkter vi funnit lämpliga för regleringDe sådanen
innebär vidare lagen vissabör ställa krav på äktheten hosatt att ett
digitalt meddelande skall kunna kontrolleras. Endast sådannär en
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äkthetsprövning möjlig, materialiseringarnabör straf fär rätts-anses
ligt innanskyddsvärda de brukats.

Till följd detta ställningstagande begränsas skyddet motav
f örfalskning till digitala uppfyllermeddelanden tämligendessasom
höga krav. kriminalpolitiskFrån synpunkt vi funnithar också det
viktigt sådan begränsning skyddet utveck-att styragenom en av

rutiner.lingen säkra Anskaffandet teknikmot garanterarav som
f örf alskningsskydd naturligtvis sigkan visa medföra of örsvarligaett

förkostnader IT-system där kraven på säkerhet kan ställas lägre.
Meddelanden inte uppfyller kraven på kontrollerbarhet intekansom

utanförställas helt straff rättsligt skydd. vi tillgodoseDetta attavser
andra bestämmelser förslagbl.a. till bestäm-ettgenom genom en ny

förmelse missbruk handling, varvid föreslåsom ansvar av ansvar
inträda först vid brukande objektet.ett av

Om skyddsobjekten för urkundsförfalskningbrottet utvidgas till
omfatta urkunder, bör lagändringarän dessa också kommaatt mer

till uttryck beteckningar för brottet och dess objekt. Vigenom nya
föreslår ordet dokument används. Detta begrepp har denatt
förtjänsten det antyder egenskapen bevismedel; dokumen-att attav

innebärpåstående i allmänt språkbruk styrka dettera ett äratt att
visserligenDet såär detta uttryck hos intesant. att gemene man

säkert väcker några biassociationer till data det knappastärmen
möjligt formulera såuttryck det inne-uttrycker dennaatt ett att
börd. reglering digitalaEn materialiseringar förhar övrigtav
redan införts i tullförfattningarna där sådant objekt betecknasett
elektroniskt dokument.

allmäntI språkbruk leder ordet dokument å sidan traditionelltena
tilltanken något materiellt såsom pappersark med Vårtett text.

förslag innebär därmed använder typiskt materiellatt termman en
beteckning på begrepp innefattar kvasimateriellaävenettsom som

Åobjekt. sidanandra används ordet dokument ofta i IT-numera
sammanhang beteckning på datorf med sådanEnt.ex. text.som en

området.begreppsanvändning förenligocksåär med standard på
Ordet dokument ianvänds utländsk beteckning påäven rätt desom
objekt skyddas förfalskning.motsom

Vi föreslår därför uttrycket dokument enhetlig beteckningsom en
på de skyddade objekten till följdoch dokumentförfalskninghärav

beteckning på ibrottet Vi14 kap naturligtvisl är medvetnasom
inte idet det allmänna språkbruket blir möjligtattom att reservera

fördetta ord den begränsade särskiltkrets skyddsvärda materiali-av

55Att det finns behov med lagstiftning stödjaatt införandet tillräckligt säkraav av
rutiner området har ocksåpå kommit till uttryck OECD2Bi Computerrelatedrapport,
Crime Analysis of Legal Policy, Inom OECD1986. har vifare expertgruppenutarbetat riktlinjer för datasäkerhet.
56Jfr Löfmarck, Om urkundsförfalskning, 148s.Enligt SIS-standard förstås med dokument datamedium med data lagrats isomvanligtvis beständig form och kan läsas lagramänniska eller maskinsom avförvara, minne.placera data i ett
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vi i vi inte ordetseringar åtanke heller övertygadehar är attommen
exklusivitet.urkund hade denna klang av

i detaljförordat innebär vi i följandevi hittills detVad att
iin bestämmelsegå på urkundsbegreppet BrBskommer att om

vi emellertidurkundsförfalskning. urkundskategori kommerEn att
utanför nämligen bevismärkena.lämna helt de s.k.resonemanget,

tillhör svårgenomträngliga kategorinden urkunder.Dessa mest
förtill ställningstagande vi åtminstoneSkälet vårt närvarandeär att

finna egentligen existerar digitalainte några skyddsvärdakan detatt
beskrivningbevismärken. Vi kommer alltså behålla den dennaatt av

urkundskategori finns i gällande rätt.som
Avslutningsvis vill vi till vihär med hänsyn allmängöratt en mera

omfattar bevismedelandra14 och l5 kap. BrB, ävenöversyn av som
fråga kapitelindelning och kapitel-urkunder,än ta omupp en nyny

rubricering.
Skilda till för fråganhar lagts hur brottengrundsynsätt mot

i straffrättsliga vissain regelsystemet.urkunder skall placeras det I
gärningar bedrägeritillsammans medländer behandlas sådana och

enskild.andra brott andra länder behandlas de brottImot somen
Enligt förfalskning, liksom isvensk mångarätt utgörmot staten.

europeiska särskild riktadandra länder, allmän-brotttyp moten av
heten.

finns respektivepåDet exempel urkundens äkthetatt motangrepp
oftast skiljsbehandlas enda brott dessautsagor ettosanna som men

förfaranden klart åt. tysk, dansk och norsk reglerasI rätt angrepp
skilda ipå äkthet och äkta brottutsagormen osanna som samma

kapitel. emellertid skillnaden materiellasvensk har mellanI ochrätt
immateriella fått för fördelninggrunden på tvâutgöraangrepp en
kapitel, brottsliga handlingens14 och kap. alltså15 BrB. Det denär
f örf arandets gjorts till indelningsgrund.art som

Logiken i i förordning sig invändningsfri. Enligtdenna och vårär
uppfattning emellertid naturligare objektet fördet låtaär att
regleringen kapitelindelningenfördokumentet detvara av-- -

kriteriet. minstgörande och sammanhållande Inte angeläget dettaär
därför i finnsolikadet lagar rad med sådantatt ettnumera en
straffrättsligt förväxlingsbara beteckningardokumentbegrepp på
informationsbärare handling i upptagning isåsom TF och DL.t.ex.
Vi föreslår därför första försåsom åtgärd urkundsbrottensen an-
passning till försäkran, försäkran,IT brotten vårdslösatt osann

intygande, missbrukbrukande urkund, urkundosant av osann av
förnekandeoch underskrift från överförsbryts kap. tilll5 ochutav

Rubriken till14 kap. Om falskt15 kap. mened, åtal och annan
inte tillutsaga behöver anledning. Rubrikenändras dennaosann av

14 kap. bör däremot inteändras så även röratt angrepp som
innefattas.äktheten ändring inskränkasDenna bör kunna till ett

tillägg förkortningen m.m..av
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8.3.2 Utbrytning tekniska uppteckningarav

betydlig förenklingEn våra överväganden urkundsbe-rörandeav
kan vi i avskil jeruppnås redan detta skede ochgreppet attgenom

frågansärbehandlar s.k.tekniska uppteckningar.om
innefattar språkhandlingurkund alltid skrift.En så igott som en

finns materialiseringaremellertid innehålletDet där utgörs av
registreringar fenomen, uppteckningarna.tekniskade Detyttreav

fråga beräkningsvärden, tillstånddata-, eller ellerär hän-mät-om
delseförlopp, materialiserats delvishelt eller auto-som genom en

process.matisk Som exempel färdskrivardiagramkan nämnas
och EKG. i för sigDessa kan och språkligt innehåll deettges men

intehar funktion materialiseringaroch ändamålsamma som av
språkhandlingar. inte direkt kommunikationDe skall mellanersätta

eller flera materialiseratvå ändamålet in-ärutan attpersoner
formation något förlopp givare Enligtyttre t.ex. tarom som en upp.
det grundläggande i gällande kan automatiskaheltsynsättet rätt
uppteckningar och bland intedem sådana har någonäven som
språklig form, färdskrivardiagram EKG, tilloch endast nödst.ex.
hänföras till praxis lagtolkningurkunder. har analogiskI de genom

urkunder.ansetts vara
finns uppenbarligenDet allmänt behov litakunna påett att attav

dessa materialiseringar verkligen härrör från den tekniskaaktuella
fungeratproceduren, uppgifternaden korrekt och verkligenatt att

frånhärrör det framstår representationenkällan till in-som som av
formation. Skillnaden i ändamålet med urkunder bäraresom av
språkliga förklaringar tekniskaoch uppteckningar tillståndyttreav

förloppeller grundläggande för lagtekniskaden lösning viär
föreslår ifrågasättasrörande urkunder. kanDet över-om man
huvudtaget drakan mellan oäkta och endastgränsen osanna

förlopp.materialiseringar vid maskinellt går inteDet normaltett
finna någon utställare till sådan uppteckning självaatt änannan en

maskinen. inte naturligtDet människatalaär att om en som
utställare automatiken uppteckningar.utnyttjas förnär

Vi föreslår därför särskild förbestämmelse manipu-skydd moten
lationer tekniska uppteckningar.av

8.3.3 Det dokumentbegreppets karaktärnya

grundläggande skil jelinEn i f örf attningsregleringen olika typerav
materialiseringar följer syftet jfrmed bestämmelserna,av av

avsnittet Vi2.5. har funnit utvecklingslin kännetecknasen som av
syftet fmed örf attningsregleringen tillgång tillatt rör mottagaresen

Jfr straffbestämmelse i tysk rörande tekniska uppteckningar, StGB.rätt 268§en
sgBeckman,Brottsbalken ll, och NJA6 75 1991 739.u., s. s
öoVari består falli maskinell osanningså
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information, utvecklingslinje,2 kap. TF, och där dett.ex. en
bakomliggande syftet för vissa uppgifter.lås Brottenrör mot

enligt till kategoriurkunder 14 och 15 kap. hör dennaBrB senare
syftar till för informationlås och bestämtsavgränsatssom som av en

avsändare.
i inställningensvensk vedertagna datorrelateradDen rätt att

brottslighet inte till lagtekniskt särskildskall ochgöras en ny
brottskategoriöl särskildaställer krav på detta område. Pappersur-

instrument förkunder vunnit tilltrohar länge ochanvänts som
rättshandlingar straff-visat sigDe har kunna stödda ettm.m. av-
rättsligt tillgodoseskydd på äkthetsprövninghögt ställda krav och-
förmåga för framtiden föreställningsin-på säkert bärasättatt ett
nehåll. digitala rutinerna inte tilltro i praktikenDe har ochsamma

IT-användningen ofta fåhar visat sig okontrollerbara pappers-
handlingar slutprodukt.som

förMålet i föreningvårt arbete med analys deär att, en av
skillnader från tilltrossynpunkt föreliggakan mellan dessasom
objektkategorier, digitalauppställa sådana på dokumentkrav att

till fördelar.nackdelarna objektmed dessa upphävs och helst byts
Vi avvisat reglering olikahar redan byggd på två urkundsbe-en

definitionsmässigt innefattar skyddsobjekt.grepp separatasom
definitioner utformasOberoende hur sådana skulle måste deav

innefatta möjlighet till prövningelement,ett gemensamt en av
vidhållaäktheten, ståndpunktskall gällande rätts att ettom man

fullbordat föreliggerbrott manipuleratredan dokumentnär ett pro-
innan sammanfallerducerats, dvs. idet brukats. Dessutom huvudsak

digitalapappersdokumentens och de dokumentens skyddsvärda
funktioner. Eftersom underförståtturkundsbegreppet närmast
återfinns skildapå rad rättsområden, det angeläget läggaär atten en

grund undvikas.så dubbla regelsystem kan Därmedattgemensam
föreskrifternasockså blirkan antal begränsas och de lättare att

överblicka.
Lösningen inom för förändrade förutsättningarbör sökas deramen

IT-rutinernas för sig tillgrundläggande drag med och knytassom
vissa inom internationella standardiserings-bl.a. strävanden det

arbetet.
digitalpappersurkund materialiseringEn och har grund-en samma

syfte frikopplade frånläggande överförautställaren bevara ochatt-
tillspråkhandlingar direktdvs. kommu-ersättamottagaren, att

nikation samtal och kommunicerats.bevara vad Vår analysatt som
fördata automatisk informationsbehandling visathar deattav

visserligen inte konkreta objekt i traditionell meningär deattmen
ändå sådan fysisk representation form själv-de harattges en en av
ständig existens. vill inte riktigt till förVårt språk räcka enkeltatt
beskriva former för representation information.dessa Kon-nya av

61Pr0p. 19858665 14.a.
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objekt, visser-till materiellakreta begrepp anknyter saker, ärsom
anknytning tillligen åskädliggörande det kanderasmer genom man

tillutformning inte alltidoch på sådan leder högreta ense men en
bestämdhet.begreppslig
vid äkthetsprövningen från materialiseringarnasGenom utgåatt

föreställningsinneháll för blir möjligti stället bäraren det att
utforma definition innefattar traditionellabåda de och deen som
kvasimateriella objekten. Samtidigt kravet på de skyddadebör att
objekten självständig existens iskall ha upprätthållas IT-även
miljön. existens innebära finnasDenna skall måstedetatt en
representation informationden kanDetettav som angrepp avser.

knappast enligt §betecknas någon 15 kap. l2 ut-BrBt.ex. attsom
immateriell informa-lämnar urkund missbrukas endastatten om

tion aktualiseras frågor i motiv remissvarochHäravses. samma som
upptagning ibegreppet fixeringTF och DL krävs och vadöver en

innebär i fallså detta.
undvika svårtillgängligade bliFör skulleatt resonemang, som

följden från individualiserbart fysisktutgångspunkt ettav en
föremål, föreslår vi språkhandling,det endast krävsatt att ut-
ställarangivelse foch äkthetstecken öreställningsinnehállet skall ha
givits självständig existens, föreliggerdvs. detatten en represen-
tation. fortsatta prövningen emellertid inriktas före-Den bör på
ställningsinnehållet för komplikationer kvasimateriellade datasatt

för sig undvikas förkaraktär med skall enhetligoch be-att en
dömning traditionella objekt lT-objekt möjlig.och skallav vara

reformbehovetkan i tillgodoses inom förDärmed huvudsak ramen
befintliga straff kapitelredan bestämmelser. I viskallnästa ge en

definition utifrånsådant dokumentbegrepp strävanett attav en
tydligare i förgällande uttryck begreppets grundläggandeän rätt ge
och inslag.bärande

8.3.4 Dokumentbegreppet grundrekvisitens utformning-

Kravet på självständig existens

traditionell föreställningsinnehålletI urkund varaktigen ges en
fysisk existens kopplingen till bärare, pappersarket. Ettgenom en

visspå varaktighetkrav för huvud skall kunnaöveratt tagetman
traditionelltala materialisering självklart. alltförEnärom en

kortvarig eller på flyktig existensmotsvarande uteslutersätt ur-
kundskvalitet. Knappast någon hävdaskulle medatt text ut-en en
ställarangivelse skrivits i sanden urkund. I brottsbalks-ärsom en
kommäáitaren tämligenendast måsteurkundattanges en vara var-
aktig.

62.1areborg, Begrepp och brottabeskrivning, 97.s.
63Beckman Brottsbalkenmfl., II, 6 62.u., s.
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framträder frånHär säkerhetssynpunkt svaghet hos fördataen
automatisk informationsbehandling. Lagring läsningoch dessaav

intedata knutna till fysisktenda låstär till vissaexemplarett utan
rutiner inte kan kontrolleras visuellt. Samtidigt dessautgörsom

förutsättningegenskaper för rutinernas flexibilitet effektivi-ochen
digitaltEtt dokument kan på någon sekund tillsändastet. en

milhundratals bort medan det kan fördagarmottagare ta ett
pappersdokument fram. förnå automatisk infData ormationsbe-att
handling kan lika förstöras,snabbt ofta på avstånd viaäven

Vidtelenätet. IT-användning har dessutom normalt göraattman
olika versionermed dokument flera likalydandeoch exemplarettav

vilka somliga kan ha utomordentligt livstid.kort Denav som
efteromedelbart utställaren digitalt dokumentupprättatatt ett t.ex.

ändrar eller raderar i inte gjortdet har mindrenågot klandervärt än
den förfar på objektet.medsättsom senare samma

Vi föreslår idet definitionenredan dokument uttryckatt av ges
för det representation informationär skyddas.att av som

För traditionellade pappersbaserade dokumenten kan detta anges
skriftliguttrycket originalhandling. skriftlighetskravetMedgenom

följer föreliggadet skall fysiskt infor-exemplar bäratt ett som
mation.

När det förgäller data automatisk informationsbehandling bör
kravet självständigpå existens innebörd förenlig medärges en som
den i kap. 2 beskrivna karaktären objekten ihos IT-miljön.ovan
Användaren inte intresseradär och hur visstlänge ettav var
exemplar idokument form digitala signaler påett t.ex.av av en
diskett finns bevarat. sigHan bryr endast fáhan korrekt kanattom
fram föreställningsinnehållet enligt rutiner.vedertagna Tolkningen
bör knytas till datas kvasimateriella karaktär så det krävs endastatt

de har formsådan existens frikoppladede frånatt atten av av-
sändaren fullgörakan sina funktioner, bevis- ellert.ex. som
legitimationsmedel. Detta skydd innefattabör samtliga skyddsvärda

videxemplar, överföring viaäven telenätet internt fråneller t.ex.
tangentbord vidareoch fråneller centralenhet till någon utmat-
ningsenhet.

Kravet på representation ibör lagtexten härvid kunna medanges
uttrycket en bestämd förmängd data automatisk informations-
behandling. tillMed hänsyn hur IT används behovet skyddär av
för representation information uppenbart, dennaäven när ärav

befordranunder i kvasimateriell form.
Frågan kravet originalkvalitetpå behandlar vi i följande idetom

samband fråganmed kontrollerbarhet.om

Kravet innehålletpå

Utöver begränsningen till informationangrepp som avser represen-
terad i skrift eller föreslår vidata för fortsattaden pröv-genom
ningen utgångspunkt i föreställningsinnehålldet givits själv-en som
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ständig existens. till utvecklingsådant denEtt knytersynsätt an
internationellt, betoning själva in-pågåräven motsom, en av

f ormationen. kvasimateriella objektbåde materiella ochDärmed kan
inom för definition.regleras ramen en gemensam

ställs emellertid tillämpligDet helt andra krav på generellten
straffrättslig lagstiftning elektronisktpå begreppet doku-än t.ex.

förts in i sikte för-tullagen med på enda särregleratment ettsom
valtningsområde. grundrekvisit skallDokumentbegreppets kunna

föranvändas både tilltron till informationenskyddett attav
verkligen nuvarande föräkta 14 kap. BrB och skyddär ett av upp-
gif sanningshalt Straf fnuvarande BrB.15 kap. skyddetternas m.m.

därför omfattakan representation f öreställningsin-endast sådanaav
nehåll, där avgränsning förfaranden imellan resulterar oäktaen som
respektive materialiseringar möjlig.endast Dessutom skallärosanna

för kriminalpolitiskt avgränsningarönskvärda detutrymme ges av
straff bara området.

språklig information därförEndast innefattas. finnsbör Det en
distinktiongrundläggande respektivemellan språk tal och

skrift. språkvetenskapliga syftarI sammanhang med be-man
lexikala innebördspråk på dess skriftmedan tal ochgreppet

innefattar den konkreta användningen vidspråket, t.ex. ettav
isamtal eller Vid språkhandlingdokument. sådan betydel-ärett en

tidlös of öränderlig. förändrasoch Vårt språk tiden.däremot helasen
språkhandlingarna viDet endast skyddaär dokument.attavser som

rättspraxis förekommitI har det urkundsbegreppet sträcktsatt ut
till omfatta föreställningsinnehåll inte naturligtpå sättatt ettsom

uppfattas språkliga. Grafiska framställningarkan bilder in-ochsom
nefattar, för sig, intesedda någon språkhandling. En sak ärannan

bild grafisk framställning iblandeller idel språk-utgöratt en en en
lig information fogats inden del språkhandlingen. Dåom som en av
finns det uppenbart skyddsbehov.ett

redovisade vilar påDet de skyddsintressensynsättet grundläggande
vi angivit. Endast materialiseringar, naturligtsådana där det på ett

går dra respektivemellansätt oäkta endastgränsatt en osanna
språkhandlingar, hör objekten.hemma bland de skyddade Det är
därför vi i avsnittredan skilt automatiska uppteckningar8.3.2 ut av

förloppvärden, till behandling i särskild bestämmelse.etc. en
Eftersom tekniska utrustning former förochsamma samma
bevarande kan för objekt, fåranvändas båda bedöm-typerna av
ningen i tveksamma fall skillnaderna i skyddsintressen.grundas på

finnsDet allmänt lita förbehov kunna på ersättareett attav
omedelbar kommunikation, direkta automatiskasamtal och

för sådana, i indirekt formersättare bevarar överförochsom
uppgifter. behov straffrättsligt manipulationerEtt skydd motav
finns uppteckningarrörande förloppvärden,även dettaetc.av men
skyddsbehov slag. Beträffande uppteckningarsådana gårär annatav

oftastdet inte finna någon utställare maskinen ochänatt annan om
det skulle funktionergå det ändå förandra bevisningär t.ex.- -
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litaintresse. normalt behöver kunna påDet ärär attmansom av
föreställningsinnehållet verkligen frånhärrör den kontroll-mät-,

registreringarna omanipuleratrutin, frågadet ochär attetc. om
från angivna mätningenden eller kontrollen.härrör

för visst objekt fastställainombör gå enbartDet ettatt omramen
objektivDärför förordar vi utgångs-dokumentkvalitet.det har en

oftareanknytning till hävdadepunkt med den alltnära numeraen
avtalsrätten. Enligt själva språk-förklaringsteorin inom den tas

i liknandehandlingen kommit till ellerså den uttryck avtalstextsom
utgångspunkt.objektiva förklaringsinnehållet tilldet- -

språkhandling kommit tillDärmed kan även auto-genomen som
matiska rutiner exekvering datorprogramt.ex. ha dokument-av
kvalitet.

liksom enligt i principnuvarande urkundsbegrepp, krävasDet bör,
fullständigtföreställningsinnehållet ochskallatt vara samman-

föreligger emellertid inget hinder det återgeshängande. Det attmot
ibland fullgöra funktioneni kod och enstaka ord kanäven att

Åbefallning sidanåstadkomma kanpåstående,ett etc. t.ex.en ena
innehåller inte ha dokument-papperslapp bara etten som namn

Å förkvalitet. sidan inte språk-andra krävs det många ord att en
föreligga.handling skall

Informationen vidareskall sammanhängande denrepresenteras
Beträffande direktmedierna,från början tillskall kunna läsas slut.

form,informationen i dras därmeddär lagras och läses samma
vid bedömningenipå gällande rättgränsen sättsamma som av

frågan föreställningsinnehåll inte före-så detett utarmats attom
tillämpningenligger språkhandling. utvidgadenågon Den av

emellertid inte förurkundsbegreppet bör godtas, där begreppet att-
friavissa förfaranden frånundgå skall gå haratt ansvarnya -

inte naturligtså äkthetsprövningen kan ske på sätt.pressats att ett
för automatisk inf ormationsbehandlingdet gäller bör det,När data

objekts intemed beaktande dessa grundläggande karaktär,av vara
hinder för dokumentkvalitet språkhandlingen, inågot lagradom

fullständigform, fysiskt logisktvarken eller eller sammanhän-är
för straff rättsliga bedömningenUtgångspunktengande. den bör vara

formen. form förkortningar vanligaden läsbara lagradI mycketär
formkan i läsbar mycketäventextenmen vara mager.

Vid avgränsningen objekt anknytning tillmåste,skyddade medav
IT-rutinerna, integrationen olika medier också beaktas. Denav
digitala tekniken för lagring, överföring återgivninganvänds och av

medier kombineras isåväl bild.tal och Dessa kan endatext som en
Ävenspråklig handling. objekt omfattassådana bör skyddet närav

förövriga urkundskvalitet uppfyllda, jfr förklaratkrav SRKär som

64SeGrönfors, Avtalslagen, 1 138.u., s.
65För tillämpningen bestämmelsen förklaringsmisstagi första stycket32 §av ex. om
avtalslagen det förutsättning objektivt förklaringsinneháll först kanär ettatten
fastställas. Därefter ställa frågan förklaringen avviker från vad avgivaren åsyftat.om
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talfilmbl.a. kan innefattas i urkundsbegreppet. inteDetatt är
uteslutet sigtänka via telekommunikation,avtal sluts däratt ett som
både bildtal och för viljeförkla-bevaras styrkatext, attparternaav
ringarna, och detta material formbevaras med någon förlåsatt av
utställare och innehållet i övrigt. Om materialiseringendast av
språkhandlingar inteavläses sådana avlyssnas skullesom som- -
kunna ha dokumentkvalitet, integra-kan det den pågåendeantas att
tionen olika mediermellan till vi föreslårleder den bestämmelseatt

fsnabbt öråldras.
visserligen värdefulltDet definition den skydda-vore om en ny av

objektkategorinde redan uttryckligenbegreppsvaletgenom angav
begränsningen till språkhandlingar framstårdetta intemen som
möjligt eftersomnå, lagtexten då skulle alltförbelastas medatt

svårtillgängligaoch uttryck. begränsning framträderDennatunga
emellertid inom för det kontrollerbarhetsrekvisit vi föreslagit.ramen
Det skall kunna möjligt fastställa innehållet frånhärröratt attanses

framstården utställare.som som

Kravet utställarangivelsepå

föreslås ingen ändringDet i gällande utställarangivelsekrav pårätts
såvitt graden bestämbarhet. medförDet utställarangivel-attavser av

till skillnad från intedata behöver logiskt fullstän-sen vara ens- -
dig. Det räcker med det notoriskt förär ståatt vem som anses
språkhandlingen eller detta på något framgårsätt dokumentet.att av

brist fysisktEn på i IT-miljösamband mellan utställarangivelsen
och finnsde i olikalagrade filer, intekantexten, t.ex attgenom
hindra dokumentkvalitet. Det räcker logisktmed sambandett som

tillkommer i form.uttryck läsbar
Vi utifrån angivnahar, skyddsintressen, föreslagit äkthets-att

prövningen i beskrivslagtexten fråga innehållet härrörsom en om
från framstården utställare. Därmed den fram-som som avses som
står ansvarig för uppgifterde språkhandlingen givitssom som- -
självständigexistens i materiell kvasimateriell form.eller Med en
sådan utgångspunkt kan denna prövning genomföras in-även när
formationen är produkt automatiska rutiner eller dennären av
bevaras på i IT-miljö, eftersom språkhandlingensätt, intet.ex.nya
nödvändigtvis behöver direkt mänsklig tanke och dåvara en repre-
sentationen kan kvasimateriell.även vara

Kravet på kontrollerbarhet

Tilltroshöjande egenskaper

anknytning till fråganI aktualiserasutställare ävenom pappers-
funktionarkets erbjuda kontrollerbarhet respektive bristen påatt

kontrollerbarhet i IT-miljö inte särskilda åtgärder vidtagits.om
frågorDessa möjligheten hjälprör med dokumentet under-att av

vissasöka omständigheter. tilltroshöjandeDe egenskaperna har
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självklara inte analysf så de krävt någonramstått närmareattsom
originalhandlingar.begränsningen tillskyddet Mottagarenutöver av

vissaeller omedveteturkund granskar medvetet yttreav en --
bedömning vilken tilltrodärigenom allmänegenskaper och gör en av

materialiseringen.till De grundläggande egenskaperhan bör sätta
för detta allmäntgranskas äkthetstecknen och göra ärsättet attsom

traditionellagäller urkunderna. Hur säkervedertagna det denär
äkthetsprövningen kvalitetenblir hos dessa egenskaper ochberor på

oftagranskningsmetoden. praktiken ställer krav be-på I parter t.ex.
träffande underskriftpapperskvalitet, bevittning gåretc.av som

föreligga.minimikraven för Kontrol-urkund skalllängre än att en
viktig för eftersom nöd-detlerbarheten dokumentbegreppet, ärär

vändigt objektet beskaf fatså det går konstatera detäratt att att om
äktaär

tilltroshöjande får dimensioner i IT-Frågan egenskaperom nya
fysisk representation, imiljö. traditionellt unikNågon på sätt t.ex.

egenhändigform unika i underskrift ellerde dragen genomav en
finnsviss för tryckning inte.metod normaltetc.,

manipuleratsmisstanke pappersdokument kanEn ettattom
kriminaltekniskolikautredas styrkas påoch sätt, t.ex. genom en

granskning kunskapeller någon har dessatt omgenom som
ursprungliga ändring gjorts.innehåll någon kan ocksåhörs Detom

framgår originalet förstafinnas kopia vilken detändrats. len omav
för självafallet undersökningen inomsker dokumentetramen

frågan fallenmedan i de klarläggs dokumentet. Deutomsenare
origi-kontrollmöjligheter traditionella pappersdokumentsom ger

i förstanalkvalitet finns inom hand dennadokumentet. Det är typ
överträffas,kontrollerbarhet och helstbör ersättas när ettav som

kontrollerbarhetsrekvisit utformas för digitala dokument.
Beträffande möjligtoftast vidpappersdokumenten detär att en

teknisk undersökning, sammansättningbläckets ellert.ex. av av
skrapningar på pappersarket, dokumentet ändrats ochutröna om
vilken ursprungliga tilltroshöjandeden egenskapernaDeär.texten
får i IT-miljö, eftersom uniktkaraktär det kan görasen annan som

digitalarepresentationen signalerdatanär ärutgörs mönstretav av
bitmönstret. uppenbarligen inte möjligt visuellt ellerDet är att
eljest därförmanuellt kontrollera detta Kontrollen skermönster.

IT-rutiner utformade administrerade,med och kanrättsom, ge en
högre traditionella dokumentrutiner.säkerhet än

66Utifrån de grundläggande formuleratskyddsintressen vi kan kontrollerbarhets-
rekvisitet beskrivas allmänt behov sådan grad tilltro tillsäkraett attsom av aven
objekten kan fullgörade för direkt kommunikation sina bevis-att ersättareom
funktioner, legitimationsfunktioner, cirkulationsfunktioner etc.
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tekniska metoderna äkthetskontrollDe för

föreställningsin-fall,de där säkerheten kräver både låsI ett av
matematiskanehållet och olika kontrollmeto-äkthetslås, användsett

till innehåll.der knutna data detta Den låsanderepresenterarsom
praktiken antingentilltroshöjande utformas i såoch egenskapen nu

f öreställningsinnehållet eller sådata krypterasatt representerarsom
utifrån innehållet ikontrollsumma beräknas dokumentet ochatt en

det. Åtgärdernafogas till i för automatiskdataresultera attavses
informationsbehandling unika.blir på något sätt

kryptering innebär information i förändrasdokumentetEn allatt
blir förså obegriplig för inteden har nyckelatt texten attensom

Vid krypteringdekryptera kan alltså den,kunna tecken.mönstret av
försöker kommunikationen telelinje, intedel påt.ex. tasom av en

förstläsa eller på dekryp-del meddelandetsättannat ta utan attav
kryptoalgoritm forcera materialetmed och nyckel eller utantera

tjänar ikännedom nyckeln. Metoden dock detta sammanhangom
syftet i fall hemlig, identifieraockså de nyckeln avsändaren.äratt,

innebärMetoder med kontrollsummor beräknaravsändarenatt ett
bifogas inf ormationsmassan.kontrolltal vanligtDetta ärsom numera

betalningsuppdrag överförs viadå diskettermagnetband och men
filer skickas tillhela eller uppdrag bank elleräven när etten

giroinstitut via telenätet. Mottagaren kontrollerar meddelandetatt
omanipulerat fram förpå räkna kontrolltalär att nytt ett attgenom

jämföra bifogatmed det kontrolltal avsändaren meddelandet.som
teknik förDen används beräkna kontrolltal bygger påattsom

tekniken för kryptering. Vid låsninggrunder sådan stårsamma som
informationsmassan ikvar klartext och kontrolltal ärett som

matematiska beräkningenresultatet den grundad på de dataav som
till.meddelandet läggs algoritmMetod och normaltärrepresenterar

inte hemliga försesanvändaren med nyckel denutgörutan en som
hemliga algoritmenbeståndsdelen. kanMottagaren med och samma
hemliga nyckel beräkning kontrolltalet.göra en av

traditionella sigillera in-Det IT-lagradkryptera ellersättet att
formation symmetriska algoritmer. innebärs.k. Detär användaatt

kryptering dekryptering.nyckel för såvälanvändsatt samma som
teknik bli känslig digitalaDenna kan önskar skapanär man

signaturer, eftersom kontrollorgani-den pá hurställer kravstora
sationen hanterar sin kopia hemliga nyckel.utställarensav

asymmetrisk teknikEn kontroll grundad på hartypannan av en
därför intresse. innebär varje hemligDen användare harrönt att en
och nyckel. medöppen Mottagaren kan avsändarens öppnaen

oförvanskat fårnyckel kontrollera meddelandet hanäratt attutan
tillgång till hemligaden delen avsändarens nyckel.av

67Densnabba utvecklingen inom IT-området det inte kan uteslutasattgör att nya
metoder tillkommer. Samtidigt ha klart för sig dessa metodermåsta att ävenmant.ex. insynsskyddanvänds för transportskydd och för den här avseddaannat än
verifieringsmöjligheten; skyddet beskrivs end-to-end.med engelsk termen som
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möjligtDenna metod det frågan äkthetgör när äratt om av-
regelmässigtbetydelse varjeäkthetspröva dokument hosäven-

andra, myndighet domstol.ellert.ex. en en
Genom varje unik hemliganvändare datasystematt ettav ges en

nyckel skapas sålunda möjlighet individualisera utställarenatten av
meddelande. hemligaDe nycklarna måste pålagras be-ett ett

tryggande teknikensDetta sker utformningmed nuvarandesätt.
kryptering lösenorden. administrerasHur nycklarnagenom en av

väsentligt förhos avsändare och säkert kunnaärmottagare att
fastställa innehållet iutställare och dennes meddelande.en

möjliggöra hantering individuellaFör säker krypterings-att en av
i aktivanycklar använder dag kort eller s.k. smartcards. Denman

hemliga nyckeln lagras på i chip,säkert kortetssättett som
innehåller bl.a. Vid kommunicering med datornen processor.
används kortläsare i vissa fallmed tangentbord och även etten
visningsfönster display. få tillgångFör användaren skall tillatt
kortets övriga framställningennycklar och förkrävsparametrar som

digital signatur måste kortets För närvarandestartas.av en processor
tekniken personlig framställningenanvänds med kod. Om denen av

digitala signaturen inne i chipet,sker inte hemligadenexponeras
nyckeln. Därmed skyddas hemligheten till föroch med korthavaren
själv.

skillnad fysiskaEn mellan den tillmetoden knyta säkerhetenatt en
viss fysisk sak och de matematiska för äkthetsprövningmetoderna

i första falletäktheten det kan kontrolleras endastär att genom en
jämförelse originalfilenmed medan säkerheten så liggersägaatt
inom försettsdokumentet elektronisktdet med lâs.när ett

tekniska kontrollrutinernaDe möjligtdet skapa sådanagör attnya
digitala signaturer fylla funktionkan den namnteckningsom som en

pappersdokument.etthar på

internationellaDen standardiseringerz. m.m.

internationellaInom det standardiseringsarbetet beskrivs frågan om
lås autenticiering. fråga iDet dels samband medär attsom om
kommunikation identifiera viss användare visseller enheten en

authenticati0n69,inom peer entity fråga fådelssystemet attom
bekräftelse uppgiften fråndata kommer datamottagnaav om var

authentication.7°origin för autenticiering vidare,Metoderna har
utifrån säkerhetsnivåden de kan in idelats enkel respekti-antas ge,

autenticiering.stark förStandarden autenticieringenkelve

68.15 SOU 15.198920 s.
GQPeer-entityauthentication the corroboration that entity in associationa peer an

the claimed, SS-ISO 7498-2.one se
Data origin authentication the corroboration that the of data receivedsource
claimed.as

se SS-ISO 9594-23.
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i principbygger på vanliga lösenordsrutiner medan den starka
autenticieringen bygger på användning s.k. asymmetriskaav
algoritmer.

När det gäller autenticiering viss användare vissellerav en en
enhet föreligger förstandarder den utformningennärmare av
rutinerna ISOIEC 9798-1 användningmed såväl symmetriskav
CD 9798-2 asymmetrisk CD 9798-3.3 teknik.som

straf fFör den rättsliga frågan digitala dokument emellertidärom
sådan Standardisering intresse autenticieringutöverav som av-
avsändaren säkerställer intemeddelandet manipulerat.äratt-
Frågan sådan data origin authenticati0n behandlas i standar-om
diseringsarbetet inom för autenticiering.starkramen

Vid sidan autenticieringordet används sigilleringordet vidav
beskrivningen sådan teknik, där skyddasäven textenav genom
kontrollrutinen. internationelladetI standardiseringsarbetet

signature.används den engelska beteckningen digital finnsDet
rutiner.standardiserade principer för sådana Därvid avses

sådana rutiner, finnsdär det hemlig respektive nyckel.öppenen en
Vidare framställningen nyckelpar ske hos betroddavses av en

tredje trusted third party för undvika risken förpart elleratt
misstankar någon obehörig kommit den hemliga nyckeln.att över
Kontrollen dokumentet äkta förär görs ochatt mottagarenav av
varje enskilt dokument. Meddelandena också skola loggas hosavses

förbevis meddelandets ankomst, in-mottagaren utställare ochsom
nehåll. försvårasDärmed fördet avsändaren neka han säntatt att
meddelandet. Avsändaren kan vidare få motsvarande skyddett mot

förnekar han mottagitatt meddelandetmottagaren att attgenom
begära kvittens, där digitalaavsändarens signatur återsänds kryp-en

nyckel.terad med hemligamottagarens
informationDen för äkthetsprövning bifogas meddelandetsom

token.76betecknas i vissa sammanhang föreliggerDet redan
förslag till ISO-standard det gällernär den tekniskanärmare
utformningen för viss nivånå säkerhet ISOIEC 9796. Iatt en av
inledningen till förslagetdet till digitalstandard attanges en
signatur vid elektronisk överföring information förmotsvararav en
hand skriven signatur i traditionella dokument.

Det kan ytterligare standarderantas kommeratt utarbetas såatt att
verifieringmotsvarande liknandemed andra tekniska metodermen

sou 198920 73.s.
73SeISO 7498 2.part 5. digital signature data appended cryptographicto,s. or atransformation of, data unit that allows recipient of the data unit thea toa proveand integrity of the data unit and against forgery byprotect the recipient.source e.g.se ss-rso 7493-2 ochs bil. A SS-ISO26 9594-8 12.samts. s. s.75Non-repudiati0nwith proof of delivery the sender of data provided with proof
of delivery of data. This will against subsequentprotect by the recipientattemptanyfalsely deny receivingto the data its contents.or76Authenticati0n tokentoken information conveyed during authenti-strongacation exchange, which be used authenticate its sender.tocan



Urkundsbrotten284 SOU 1992110

emellertid,standardiseras. fortsatta utvecklingen deDen är utöver
rättsliga administrativa funktionergrundläggande och krävs,som

identi-förutse. omfattande administrationsvår krävsDetatt aven
tetsinformation för materialiseringar skallkontrollerbara kunnaatt

inomvidsändas mellan krets användare. Arbete pågår bl.a.en av
mellanstatliga förstandardiseringsorgan organisationeroch skapaatt

frågor.lösningar på dessa Standarder under-allmänt vedertagna
förbilligar programutvecklingenlättar och ökar allmänhetenssamt

förtroende för rutinerna.

f frättsligt godtagbar kontrollerbarhetStra

traditionella underskrifäkthetstecken, ochDe dokumentens t.ex. ter
inom vissa framställasstämplar, kan och Metodernavarramar av en.

relativt inteallmänt kända och enkla. Det krävs hellerär att
tillgång till speciellaavsändare och harmottagare gemensamma

hemliga för äkthetsprövning.kanske kunskaper metodom en
IT-miljö enhetliga tillräckligtI har avsaknaden och säkraav

enskilda tillkontroller de meddelandena lett besvärandeenav
digitala rättsligaosäkerhet värde.rörande de dokumentens Det är

realistisktinte sig tillhandahålla någontänka samhället skulleatt att
viss form förerkänd automatisk äkthetskontroll eller övervaka något

kontroll.för förgenerellt godkända metoder sådan Inomsystem
näringslivet särskilt inom förpågår dock, EDlEDIFACT, ettramen
intensivt civilrättsligt för digitalapåarbete bereda bl.a. skydd deatt
transaktionerna. för rättsligt betydelsefullaEn strävan är ävenatt,
transaktioner, dokumenthanteringenden IT-baserade motsva-ge

funktioner traditionellarande de dokumenten. För doku-att ettsom
blimentbegrepp skall verksamt på IT-området bör det med ett-

minimum ändringar i till de kontroll-gängse synsättav anpassas-
finns imetoder och kan komma bruk. Denantas att tassom nu som

anpassning till isådant dokumentbegrepp, behövaskan deett som
enskilda IT-rutinerna, berättiga till straf f rättsligtbör skydd.ett

IT-rutinernas flexibilitet rekvisit kontrollerbarhetgör att ett om
ef inte anvisningarbör uttrycka mål, hur detta måltersträvatett om

tekniskt Utvecklingen förskall uppnås. metoder kontrollerbarhetav
snabb oförutsedda Varje författ-och kan kommaär vägar.att ta

ningsreglering till tekniskbegränsad enda metod kanärsom en
utvecklingen riskenkomma hämma på området och löperatt att

f öråldras. straff rättsliga principielltbör det skyddetDessutomsnart
täcka faller utanför internationellasådana metoder detäven som

77lnom EG -kommissionen inom arbetet rörandeför informationssäker-pågår, ramen
het, särskilt projekt under rubriken Electronic Signature Key Mobility.ett to-Det arbete bedrivs området tyder särskild s.k. betrodd tredjepå på att partsom en
i kommer viktiga funktioner för säkerheten kunnamånga skallsystem att attges
hållas hög. Vissa svårigheter kan uppkomma, eftersom rutinerna förantas att

och verifiera dokument inte alltid kända i förväg.upprätta är närmare
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standardiseringsarbetet likväl skyddsvärdaär med hänsynmen som
till de skyddsintressen föruppställdaär lagrummet.som

När ambitionerna i huvudsak begränsade till civil-är för-och
valtningsrätt det oftast inteår nödvändigt klarlägga felvadatt ett

det.berodde på och ansvarig förär En sådan utgångs-vem som
punkt emellertid inte fullständig bild förutsättningarna förger en av

straf f rättslig reglering, där kraven legalitetpå och behoveten attav
fastställa ansvarig förär förfarandeoacceptabelt blirvem ettsom

påtagliga. frågaEn då detär kan tillräckligtmer medom anses en
rutin förenbart dokument misstänkaskanattsom varnar ett vara
manipulerar negativ kontrollerbarhet eller det bör krävasom en
möjlighet konstatera i vilkaatt avseenden dokumentett som
manipulerats avviker från det ursprungliga f öreställningsinnehållet
positiv kontrollerbarhet. Det ofta digitalasägs de dokumentenatt
i fall bör kunna kontrolleras såvart de skydd deatt ges samma som
traditionella dokument de Därvidersätta. kan knappastavses avses
de minimikrav för urkundsskydd framträtt i rättspraxis,som
eftersom förekommitdet enbart maskinskriven utskrifteratt text,

godtagits.med telex och data på magnetband något låsutan
Tänkbara nivåer för kontrollerbarhet dokument kan medav

ökande grad precision beskrivas följandemed Be-av trappsteg.
kontrollmetodemslträffande dokument visarett

hur,var,
när och

hurvar, av vem
och när texten

och hur ändratstextenvar
änd- ändratstexten

tex- gam-ratsvar
änd- malten och ny

utstäl- rats textom
larangivel-

endast elleratt sen
det ändrats ändratstexten

Kravet på kontrollerbarhet bör dock inte ställas så högt mindreatt
viktiga dokumentrutiner ändå sådan betydelseärsom att ettav
f örf alskningsskydd krävs blir belastade med orimliga kostnader. Vi

inom civilrättsligtett förhållande kan risker för fel fördelas efter affärsmässiga
grunder och försäkring kan ofta lösningen.en varasoUtvecklingeni praxis har varit sådan föratt undvikaatt luckor i lagenmangodtagit objekt, där kontroll knappast möjlig.ärenlDet viktigtär här betonaatt behovet helhetssyn. En verifleringsrutin inteärav ensäkrare denän länken. Detsvagaste innebär mycketatt avancerad och matema-entiskt säker metod blir osäker, de hemligat.ex. nycklarna för verifieringen förvarasommindre betryggande eller det brister i administrationen rutinenom eller iannars avanvändarnas åtgärder i de enskilda fallen. Dessutom autenticitet baraär mangaen avaspekter IT-säkerhet.pa Det krävs andra säkerhetsrutineratt även fungerar.
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kravkontrollerbarhet krävs. Dettanegativdärförföreslår endastatt
det skallordeni medvi lagtextenböra uttryckas att varaanser

framstårfrån deninnehållet härrörmöjligt fastställa attatt som
utställare.som

IT-miljön tilli anknyterdimensionerfårfrågaEn nyasomannan
manipulerat dokumentstraf denför f krävsdet ettattatt somansvar

vi vetskapobjekt. denHärmedskyddatdet är ett somvet att avser
uppsåtsrekvisitet i någonstraf f rättsligaförnödvändig detär att av
Beträffande pappersdoku-uppfyllt.olika former skalldess vara

direkt detta.fallen Represen-i huvuddelenkanmenten seavenvar
emellertid endastdigitala bestårform dokumenttationen i lagrad av

Även varithadedessanollor. mönsterochmönster ettor omavav
skiljainte datakunnatbetraktarendirekt hadesynbara, som

möjligtform detfrån data. I läsbarandra ärdokumentrepresenterar
visarkänneteckenmeddigitala dokumentenförse de somatt

emellertid inte dessakrävasdokument. kankaraktären Det attav
utanför användarekretsenallmänt kändakännetecken skall avvara

flexibilitetIT-rutinernasäkthetsprövning.digitalförett systemav
finnas mängdmångfald det kan kommaoch gör attatt antas en

för svenskenbartför kontroller.alternativa sådana Attprodukter
materia-märkning kontrollerbaraföreskriva slagsnågondelrätts av

tillrimligtinte med hänsynliseringar K-märkenågot slags är--
frånVi utgår dockinternationella prägel.IT-användningens att

utarbetas ochkommerårenvissa under destandarder närmaste att
bruk.itas

dokumentetellerKontrollerbarhet inom utom

digitalaochpappersdokumentskillnad mellanföreliggerDet en
äktheten hosobjektet för kontrollibestårdokument att avensom
ursprungligtunikt ochtraditionellt endadokument är ettett

före-oftastdigitala dokumentenoriginalet, medan deexemplar,
meningenilikvärdiga denendasti flera exemplar,kommer ärsom

beröringskillnad haroriginalinneháll. Denna närahardeatt samma
godtas.äkthetskontroll börförfrågan vilka metodermed somom

i grundenför äkthetskontrollsig metodkan tänkaMan somen
misstänksdokumentexemplarbygger pá det ettatt varasomav

förvarasexemplarjämförasmanipulerat medskall ett annat som
olika dokumen-exemplaräkthetskontroll mellandvs.skyddat, aven

för-delvis skulleursprungliga helt ellerexemplaretOm dettet.
störas materialise-misstänktadenäktheten hosoch kontrollen av

82Som ramverk föraffärsbankernasde tyskaexempel kan nämnas att gemensamma
stordatorbankkunds PC till bankensfrånöverföring meddelandenrutiner vid enav med-detta idigital signatur ochförses medutformats meddelandet attså att anges

Unterschrift.ElektroniacheEUdelandet med förkortningen
83Nágot ellerundertryckande dokumentalltid skulle kunna beivrasinte avsomsom
skadegörelse.
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ringen därmed inte längre kan direktskulle detgöras, dokument-av
definitionen följa den effektenoönskade det misstänkta objektetatt
upphör dokument i mening.BrBsatt ett Dessutom går detvara
kanske inte vederlägga felaktig invändningatt exemplaretatten om
för kontroll den aktuella materialiseringen förstörts före manipu-av
lationen och det angripna objektet därmed inte haftatt dokument-
kvalitet. myndigheterDe har beivra brott skulle därmed ståattsom

tillgång till det objektivaenda bevismedlet.utan Det återstår endast
försöka föra bevisningatt med användning eventuella ytterligareav

exemplar, säkerhetskopior, eller muntligat.ex. förhör. Engenom
utgångspunkt från kontroller olikamellan exemplar dokumentettav
kan således tillleda misstänkteden eller någon dis-att kanannan

deöver reella möjligheterna lagföra förfalsknings-ponera att ett
brott. Man bör därför undvika bygga på sådana för kon-att system
trollerbarhet.

Istället bör lösning sökas, där den grundläggande äkthetskon-en
trollen inomkan ske för det exemplar dokumentramen ettav som
misstänks manipulerat. De kryptologiska kontrollrutiner vivara
beskrivit i detta kapitel bygger på sådant Denovan synsätt.ett
önskvärda låsningen oftastbestår i vissa uppgifter kontroll-en-

fogats till ochetc. utställarangivelsen.summa textensom-
invändningEn krav på sådan kontrollmetodmot skulle kunnaen

den kunde uppfattas alltföratt komplicerad. Vivara docksom tror
inte det finns anledning befaraatt avvisande hållning.att Redanen

finns det utpräglat säkerhetsmedvetandeett och möjlighetnu atten
förankra olika för kontrollerbarhet i strafflagstiftningensystem
torde ha kommersiellt värde.ett Det iställetstort kan hävdas deatt
seriösa företagen inte så viljaskullegärna hänvisa till rättsligen

krav.reglering med alltför lågt ställda
En invändning skulle kunna endast denannan att ärvara som

bekant med kontrollmetoden administrationenoch den medav
någon högre säkerhet kan bedöma vilken tilltrograd det aktuellaav
dokumentet bör ha. Angivelsen kontrollsumma skulleanses av en

invaggakunna läsaren i tilltro tillogrundad dokumentet ären att
kontrollerbart. Detta skulle kunna utnyttjas mindre nogräknadeav
tillverkare mindervärdiga eller, än denvärre, iav system av som

punkt.brottsligt syfte vilseleda på denna förstaatt Denavser
åtgärd digitaltmottagaren meddelande får vidtasom ett ärav att

84En sak sådanaär tillämpningar,att där hög säkerhetannan inte krävs,ennaturligtvis inte heller bör belastas med kostnaderna för Övrigasäkertett system.bestämmelser straff för datorrelaterade kangärningar dä tillräckligt skydd.om ettgeSe förslagt.ex. vårt till bestämmelse missbruk handling.en om av85Detekniska rutinerna för äkthetskontroll tillförlitliga endastär de administrerasnär
de hemligasä kodernaatt t.ex. inte kan komma till obehöriga kännedom.någon Först

fullständignär beskrivning de tekniska och administrativaen rutinerna föreliggeravfinns teoretisk möjlighet konstateraatt viss kontrollsummaen trovärdig.ärom enSamtidigt förmodligenmåste möjligheten till sådan bedömningen av gemene manbetraktas illusorisk, dä sådana beskrivningar knappast förståsom går djup-att utangående kunskaper i matematik, kryptering och IT.
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verkligtillknyterangivna kontrollsummandenundersöka enanom
gårmetodenvad dennafår klarläggaDärefter han utkontrollmetod.

tillförlitlig, återstårmetoden bedömstillförlitlighet. Ompå och dess
fram-visar dokumentetkontrollsummanundersökadet attatt om

obehörig ändrats.ellernågonställts av
i endasin detgrundinvändning harframträder attHär somsomen

manipulationnågon ägtkontrollenframgå ärbrukar rum.omav
kontrollsummansjälvaangripergärningsmannendågällerVad om

manipulationen, bort kon-samtidigt medgärningsmannen, tarOm
praktiska problemvisserligen betydandekantrollsumman, upp-

straffskyddatbevisai efterhandgällerdet att ettkomma når att
denkontrollsummanangripits.digitalt dokument Angreppet mot -

påemellertid betraktas sättkunnadigitala signaturen bör samma-
vanligtnamnunderskrift påförfalskning ett pappers-av enensom
gärningsmannenfarligt detsofistikerat och ärdokument. Mer om

samtidigt kontrollsummaniinnehållet dokumentetlyckas ändra som
förfarandesådantEttäkta.visar dokumentetden ärändras så attatt

ochkontrollmetodenkännedomvisserligen ingåendeförutsätter om
också beaktasmåsteinformation dettill hemligtillgång attmen

brottstill-godaochkunskaperavanceradegärningsmännen kan ha
diskuteras.kandettabegånget på sättf Vilket brottällen. som anses

ursprungligadetfall undertrycktiGärningsmannen har vart
dokumentet. framställt dokumentSamtidigt har han ett som

från denändå,äkthetskontrollvidigenomsläpps sommenen
inteäkthetsprövningen, återger rättaföreslagit förviutgångspunkt

förhållanden. förinte unikemellertidbevissvårighet ärDenna
Även f örfalskaskanpappersdokumentdigitala dokumenten.de ett

upptäckagårmanipulationen endastskickligtså att genom enatt
utanför dokumentet.kontroll

byggertill kontrollmetoderknutitvi i föregåendedetNär soman
fåvarit fördet endastharkontrollsummor attpå förekomsten av

meningöverväganden. Vår ärföranknytning våranågon konkret
specifik metodnågonbinda till ellerinte dennaalltså annanatt oss

teknikneutral.framhållittidigarevi görasböroch lagtexten som
invändningar kanbedömning görasdeVid samlad motsomaven

respektivedokumentolika exemplarmellanäkthetskontroll ettav
från kon-utgångspunktframstårinom dokumentkontroll ett enen

intradokumentellöverlägseninom dokumentettrollerbarhet som
manipulationerinte uteslutas görsäkthetskontroll. kan dockDet att

äkta.visarfelaktigt dokumentet äräkthetskontrollså attatt en
fastställa innehållet härrörmöjligtuttrycket detGenom är attatt

innefattaviutställare ävenframstårfrån den attavsersomsom
fall i straf f skyddet.dessa

seKontrollsumman utställarangi-del ihärvid dokumentet,i närmastingår som en
velsen.
87Därvid föreligga.brotttvåsynes
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straffansvarFör måste den misstänktes skuld ställd utomvara
rimligt tvivel. Därför bör de förkontrollmetoder godtas digitalasom
dokument i princip fullständig kontrollerbarhet. dettaAttge en

intekrav kan drivas till hundraprocentig matematisk visshet är
emellertid teorinuppenbart. finns alltid möjlighetenI den tvåatt
olika dokument Riskenkontrollsumma. emellertidärger samma
försumbar.

Beträffande de traditionella pappersdokumenten möjligheternaär
till säker kontroll begränsade. Pappersdokumenten ären mer
emellertid allmänt vedertagna bl.a. bevismedel fråganochsom om
bevisning med sådana i civilprocess, där påståenden görsen om

rättspraxis.förfalskning ihar behandlats
Skillnaderna i negativ kontrollerbarhet mellan traditionellade och

digitalade dokumenten hindrar dock inte enhetligt dokumentbe-ett
grepp. Om marginell avkriminalisering för traditionelladeen
dokumenten genomförs så kraven på kontrollerbarhet ställs någotatt

ihögre gällande kan bådeän digitalarätt, pappersdokument och
dokument behandlas enhetligt. Visserligen negativkan kontrol-en

intelerbarhet upplysa vad, hur, och manipulationnärom av vem en
skett. kan bliDet då omöjligtnästan bedöma gärningen äratt om
straf f bar fallet, vilkenoch, så svårhetär den bör haom anses men

överdrivas.9°dessa får inteaspekter Ett påstående för-om en
falskning kan normalt möjligt preciseranärmareantas attvara

bevismedel utanför dokumentet och situationmotsvarandegenom
dokumenthanteringförekommakan vid pappersbaseraden

Normalt måste från lagföraavstå misstänkt brottatt ettman mot
dokument inte preciserakan vari manipulationen bestått.om man

praktiskaAv skäl bör alltså efter rutinersådana försträva äkt-man
hetskontroll möjliga information brottsligtmesta ettsom ger om an-

kostnadsskäl för inteAv och onödigtvis komplicera deattgrepp.
tekniska lösningarna vi emellertid fördet dokumentkvalitetattanser

tillräckligtbör rutinerna det möjligtgör kontrolleraatt attanses att
innehållet frånhärrör den framstår dokumentets utställare.som som

88SeWalin, Lagen skuldebrev 141.om m.m., s.sgÄven de tekniska irutinerna sig fyller högt ställda krav, kan olämpligat.ex.om
administrativa rutiner eller slarv användarna skapa situation, kraftigt ökarav en somriskerna för obehörig skulleatt någon lyckas framställa falska digitala dokument somförenliga med den tekniskaär rutinen för äkthetskontroll.
goVad den tilltaladegör hans enda åtgärd med dokumentett.ex. attman om uppger
består i han lagt in såatt bortglömt mellanrum mellanett ord verifie-två att

utslagringsmetoden Den föreslagna begränsningen till språkhandlingar medförger
kan komma i frågaatt endast det föreställningsinnehåll utställarenansvar om somförvanskats. Enupprättat tänkbar invändning från misstänkt är attannan enmetoden för äkthetskontroll visserligen utslag för ändring detta berorattger en mendokumentet redan tidigarepå att förfalskats någonav annan.glDet inte heller alltidär möjligt beträffande pappersdokumentenatt fastsla hur den

manipulerade versionen avviker från den ursprungliga.
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kontrollerbarhet ochkravenföljer pabegränsningarVilka av
originalkvalitet

Kontrollerbarhet

rutinerna sådana detdigitala dokumentengäller de ärNär det att
brist dokumenteller något brottinte uppfattas någon attmotsom

tillfrån diskettkopieringandra utställaren,än t.ex. enengenom
mångfaldiga doku-teleöverföring, kaneller ettgenomannan

ment. i fleraföreligger normaltdigitala dokumentenDe ex-
tilltros-kvalitet, det gäller denäremplar har ävensom samma

digitaliserade dataIT-rutinerna påjande byggeregenskaperna.hö att
fysiska exemplaretinnehållet inte detmobila. och ärEndastär

pappersutskrif traditionella äkthets-medsåvida inteunikt, tt.ex. en
utgångs-föreslagna grundläggandefram. Genom dentecken tas

ansvarig förframståräkthetsprövningenfpunkten ör somvem som-
varjematerialiserats exemplar.språkhandling skyddasden som -

vadi huvudsak endastkategori återstår därmed avgöraFör denna att
tillräckligtför skalläkthetstecknenskall krävas att anses varasom

frågantilltroshöjande, berörts ovan.en som
originalinnehåll,digitala endastEftersom dokumentende utgörs av

kopiaoriginal lättochinte originalexemplar, vållar uttrycken
därför användas medoriginal endastmissförstånd. börOrdet

dokument. iställetVi användertraditionellaavseende på ut-
lagförslagets på detför kravkontrollerbar korttrycket attatt ange

ffastställa innehållet härrör rån denmöjligtskall att somomvara
utställareframstår som

representationsformerfrågan vilka bördet gällerNär varasomom
inom digitalavi denföreslår alla exemplarskyddade att represen-

form för lagringliknande kvasimaterielltationsf eller någonormen,
teleöverföring, skyddas oberoendeöverföring, analogeller t.ex. en

sådantvilken varaktighet enskilda exemplaret har. Ettdet synsättav
digitala har.förenligt dokumentmed de egenskaperär som
digitalaformen dokument uppkommerBeträffande den låsbara av

till lagradeknuten denvissa frågor. Kontrollerbarheten ärnya
objekteninte på de låsbaraformen ställas kravoch det kan att -

i sigbildskärmsvisning skallpappersutskrifter ellert.ex. vara-
kontrollerbara. tillräckligtfår datadirekt Det att somanses

verifierasobjekten ellerligger till för kangrund de låsbara att t.ex.
verifieras. Pá så kanutskrift digitaliseras ochkan på sättnytten

Det översändas.sekundsnabbt kanfördel med IT meddelandeni ställetär atten
93W innebörd rekvisit föreslås få.återkommer till den dettanya
941 den lagrådet utarbetadeverifiera ibetydelse används begreppet avsamma

elektroniskt dokument.definitionen i tullagen avHär digitala låsen inte kontrol-föreligga i skyddet, eftersom dekan lucka sägasen
andradatabehandlingen får emellertidläsbar l denna fasleras materialet i form.på av

veriñerbarhet i läsbardet behövs. Ett krav direktsäkerhetsåtgärder vidtas panär
närvarande tekniskt möjligt genomföra.torde fall inte förform i attvart vara
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samtliga i form,exemplar utskrifter bildskärmsvis-läsbar ocht.ex.
ning, skyddas.

först traditionelltDet bör originaldo-kontrollerbartprövas ettom
föreligger.kument aktualiseras prövningl andra hand etten av om

digitalt dokument föreligger. utskriftFöreligger intet.ex. en som
äkthetsteckengöförsetts traditionellamed några inteoch hellersom

digitalt kontrollerbar objektet intehar dokumentkvalitet. Omär
utskriftdäremot digitaltkontrollerbar IT-rutiner,med kanär etten

dokument föreligga. objektet framgåkontrollerbart kanAtt äranses
kontrollsif f i föreningeventuellt medt.ex. attgenom en ra anges, en

uppgift kontrollmetoden.om
Kravet den digitaltändrar dokument måste kännaatt t.ex. ettsom

till dokumentkvalitet för tilldet har kunna dömasatt att ansvar ger
därvid nödvändig begränsning straff Eftersombarheten. denen av
snabba utvecklingen påbörjats,på området knappast detän ärmer
svårt förvad bör krävas egenskapennärmareatt attange som av

framgå i form.dokument skall fårlagrad Detta påavgörasanses
omständigheternagrundval i varje enskilt fall.av

Originalkvalitet

digital kontrollerbarhet föreligger fotokopiorNär kan ocht.ex.en
fysiskt manipulerbara objektandra lätt begränsningar till visstutan

exemplar skyddas digitala matematiskdokument, så längesom en
kontrollerbarhet finns, visa själva språkhandlingenattsom avses -
inte materialiseringen frånsak härrör angivneden utställaren.som -

föreslagna enhetligaDen utgångspunkten från språkhandlingen vid
äkthetsprövningen traditionella dokument digitalaoch dokumentav
behöver emellertid kompletteras det gäller pappersdokumenten,när
eftersom därvidkontrollerbarheten bygger traditionellapå äkthets-
tecken. utformatsDessa har så till fysisktde knyts exemplar,att ett
originalet. traditionella förutsättsdokumenten till skillnadDe f rån-

digitalade dokumenten fylla funktionen ikunna egenskapatt av-
fysiskt exemplar rättigheteller någonvärderepresentera ett annan
för inneharden objektet, löpande skuldebrev ellert.ex. ett ettsom
negotiabelt transportdokument. framställer ytterligarenågonAtt ett
exemplar skuldebrev till skillnaddärför, från mång-ettav ses
faldigande data för automatisk informationsbehandling, ettav som
typiskt förfalskningsbrott äkthetstecknen återges så detattom nya

original.97framstårexemplaret ettsom
handskrivnaDen underskriften främstadet exemplet påutgör ett

traditionellt äkthetstecken. handskrivenEndast exemplar med
underskrift, inte kopior, rutinkontrollerbara. Hos dennases som

96Jfr de pantbrev med traditionella äkthetsteckent.ex. framställs vid central-som nu
nämnden för fastighetadata.
97Detta hindrar inte utställare likalydande undertecknadeatt upprättar t.ex. två
kontrakt, dupletter, bådatvå urkundskvalitet.som ges
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finns begränsningen inbyggd egenhändigadärmed den denatt
namnteckningen, till skillnad från digital signatur, kan mång-en
faldigas själv. fotokopian inteendast Det harattav personen syns

kvalitet. själv naturligtviskan underteckna fleraPersonensamma
givits behörighetexemplar och någon kan ha skriva dennesatt

namn. Objekten fyllakan ändå s.k. symbolfunktionen,den dvs.
i fysiskt rättsligtegenskap exemplar för-att representera ettav

hållande såsom för innehar förfalletden skuldebrevrätten ettsom
få IT-rutinerna symbolfunktionen intebetalt. byggs så åter-att att

Kopplingen till fysisktskapas. olika formerexemplar ersättsett av
för registrering. reglering inte få tillEn bör leda skyddsämreettny
för sådana materialiseringar symbolfunktion.har Utveck-som en
lingen visar dock inte alltid fördenna egenskap avgörande deäratt
traditionella funktioner.urkundernas exemplifierasDetta kan med

internationelladet för fungerandearbete pågår skapaattsom
ersättningar för sådana transportdokument måste hamottagarensom

sini besittning för IT-miljön förskall lämnas Iatt ut.varan
tekniken sig kopplingmed till visst fysiskt exemplar knappastatt en

möjlig. Exempelvis nyligendet datoriseradeär värdepappers-
registrering.iställetbygger påsystemet

Vi föreslår äkthetsprövningen skall språkhandlingensatt avse
samtidigt ikravet gällande på traditionellträtt att ettursprung som

dokument sak skall från angivnehärröra den bi-utställarensom
fysisktbehålls. skydd mångfaldigandeEtt pappersdokumentmot av

så framstårexemplar original skulle därvid, liksomatt nya som
ikravet originalkvalitet,gällande på bli rekvisitdolträtt detett om
framgåansågs kontrollerbarhetsrekvisitet. Vi föreslår därförgenom

traditionellaskyddade objekt i dokumentdefinitionen beskrivsatt
skriftlig originalhandling. förslaget tillDärmedsom nyttger

dokumentbegrepp, det valet utgångspunkt för äkt-trots nya av
hetsprövningen, obehörig framställningskydd fysiskamot av nya
exemplar.

innebärVad traditionellt inte föreliggerdokumentsagts att ettnu
sådana äkthetstecken originalkvalitetnär Finnssaknas.som anses ge

sådana äkthetstecken emellertid, i gällande oäktarätt, ettanses som
föreliggaexemplar obehörig framställtnågon materialiseringen.om

Detta gälla språkhandling verkligenäven härröravses om en som
från utställaren återges korrekt. inteDet kan godtas någonatt annan

den angivneän utställaren språkhandling muntligtt.ex. ettav en -
materialiseraruttalande iden pappersdokument förseroch detett-

98N fatt behörighet skrivaär någon istället dennesatt unika drag vidärannans namn
underskriften det särskiljer.somggAtt aktiebrev inte helt Walin,ett jämställt med löpandeär skuldebrevett Lagen

91skuldebrev, hindrar inte det väl exemplifierar de komplikationerattom s. sominträder rättighet inte kan knytasnär till fysiskt exemplar dokument.ett etten av
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med äkthetstecken så angivnedet den utställarenatt utser som om
materialiseringen.1°°står bakom

vanligaste fallet,Det skriva även det sågörsatt namnannans om
skickligt manipulationen inte bevisa, framgårgår direktatt att av
brottsbeskrivningen i första föreslårVi origi-stycket. kravet påatt
nalkvalitet det traditionellagäller fårnär dokument återverka även

Äkthetstecknenpå äkthetsprövningen. bör inne-delses som en av
hållet enligt förslaget till definition dokument. När dettaav
innehåll tolkat på vedertaget felaktigt framstårdetsätt gör att som

viss utställare skulle förstå det aktuella exemplaretom en ettav
pappersdokument, föreligger oäkta dokument. Pappersdokumen-ett

kan därmed oförändrat fylla funktionerde de har,ten synsättettnu
innebär inte förkommer frånlångt bort denatt närasom man

relationen mellan fysiskautställaren och det tradi-exemplaret ettav
tionellt dokument. Kopplingen till visst fysiskt exemplar gäller
emellertid inte fördata automatisk informationsbehandling.

Närmare kontrollerbara originalom

förställetI lås matematiskabestår kontrollrutiner byggersom av
rutinerna för pappersdokument på pappersarket låser äkthets-att

tilltecknen och utställarangivelsen. Låsningen påtexten ochpapper
liknande bärare allmänt accepterad. vilkaär Frågan då mini-är
mikrav bör ställas på föråkthetstecknen traditionellsom att en
skriftlig handling skall ses som

kontrollerbar, och som-
originalett-

vanligasteDet äkthetstecknet underskrif fyllerär själv-Den
klart kravet på äkthetstecken samtidigt fyllerden betydelsefullasom
funktioner anknytning tillmed clvilrätten. Komplikationer fram-
träder skall vilkanär andra äkthetsteckenavgöra under-änman
skrifter traditionella dokument sådan kontrollerbarhetsom ger som
förutsätts för dokumentkvalitet.

I gällande kassakvittorätt exempel på urkunderanges som av
mindre vikt. Numera det vanligt deär består endastatt av en

siffrormed och Ofta inte före-pappersremsa en summa. anges ens
föreliggeroch då naturligtvis ingen urkund, eftersomtagets namn

det saknas utstållarangivelse. När utställaren medanges samma
typsnitt övriga uppgifter inteoch någon logotypsom ens genom

eljesteller på något särskiljande det naturligtvissätt, är utom-
ordentligt framställaenkelt manipulerade kvitton. Motsvarandeatt
gäller vissa kvittonbl.a. vid finansiella transaktioner. Utvecklingen

looNär det gäller data undviks sådan missvisande bevisning redan de kravgenom somde matematiska kontrollmetoderna för med sig.
mlEn tilltroshöjande egenskap kan bade fylla funktionen försvåra ändringar iatt

och funktionentexten säkra dessatt särskiljandenär medt.ex. ett mönsterursprung,tryck applicerats där skrivs.texten
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till oftast konsument med hänsynkundenhar därmed lett att en --
i civilpro-bevisbördans placeringtill normalt gällervad enomsom

ställning förekommer under-fått försvagad Det attcess en
egentligautskrifter,tecknade pappersdokument utanersatts t.ex.av

Ävenskrivare.fram åtgärdermed enklaäkthetstecken, tas somsom
särskiljandepåstämpling karaktärpåminner saknarmen somom en

skrivare.utförs kassaterminalervid med enkla
för-Samtidigt gjort producera avanceradedet enkeltIT attsom

falskningar1°3 objektuppenbarligen ekonomiska skälhar av --
tilltroshöjande kommitfärre mindre äkthetsteckenmed allt och att

iutfärdas Tilltron till tekniska rutinernabevis. de har trättsom
objekt innehållerförgrunden. knappt någraFrågan är om som

straffskyddas Vi föreslårdokument.äkthetstecken bör attsom
i praxis. Eftersominte gällande brottenkraven ställs så lågt motsom

manipulationen objektet,fullbordas meddokument redan genom
för kriminaliseringen blirriskenbör uppmärksam på attman vara

alltför Vissa förvidsträckt. krav bör ställas doku-grundläggande
stimulera till framtagandetmentkvalitet. Sådana åtgärder kan antas

rutiner innan manipuleratpå områden där det, redansäkra ettav
objekt rättsligt manipulationerbrukats, behövs skyddett mot av

enskildesrepresentation språkhandlingar, till förbl.a. skydd denav
rättstrygghet.

Förfarandet vid brott8.3.5 dokumentmot

Dokumentförfalskning

utgångspunkterVåra

föregåendedet vi fråganI har behandlat endast hur skydds-om
objekten för förfalskningsbrotten i § beskrivas. Vi14 kap. skalll
har också föreslå självaändrad lydelse detövervägt att en av
brottsliga förfarandet beskriver innebörden för-bättresom av
farandet vid förfalskning tilloch anknyterbättre Europarådets
riktlinje. undvika onödigaFör och kanske opåräknadeävenatt
rubbningar hittillsvarande rättspraxis vi förhar dock stannat attav

första ibehålla stycket dess Anledning finnsnuvarande lydelse.
emellertid utveckla hur gällande skall kunnanärmare rättatt
tillämpas digitalamed avseende på dokument.även

brottsliga förfarandetDet vid urkundsförfalskning enligtbeståren
igällande åstadkomma urkund Därirätt oäkta.äratt en som

innefattas vissa förfaranden självdär utställaren ändratäven
urkunden. Prövningen förfarande straffbart enligt l4ärettav om

lozNär näringsidkaren skall skydda intressen används normalt bevismedel medegna
starkare äkthetstecken.
mslnternationellt diskuteras frågan desktop-forgery. Vidare har den modernaom
färgkopieringstekniken skapat helt risker för avancerade manipulationer objektnya avhar hög tilltro, vid omsättningen värdepapper.t.ex.som av
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kap. 2 eller 3 § kommer i fortsättningen i huvudsak bliäven att
Ärfråga dokumentet från. frånhärrör det denen om vem som

framstår dokumentets utställaresom
Vi föreslår emellertid förutgångspunkt denna äkthetspröv-en ny

ning. förstället iI gällande frånutgå den sakrätt,att, som som en
traditionell pappersurkund och frånsaken härrörär denpröva om

framstår föreslåsutställare frånutgångspunkt densom som en
materialiserade språkhandlingen.

Genom direkt till föreställningsinnehålldet givitsatt se som en
självständig existens blir möjligtdet äkthetspröva digitalaävenatt
dokument. undviker viDärmed vissa tolkningssvårigheterockså som
uppkommit flera språkhandlingar finns informa-när på endaen
tionsbårarelm

Prövningen tillgåräktheten så attav
l först vilkenbestämmer språkhandling skall äkthetsprö-man som
vas;
2 varefter konstaterar enligt framstårdokumentetman vem som

ansvarig förutställare den materialiserade språkhandlingen,som - -
och
3 slutligen undersöker i själva verket ansvarig förärvem som
språkhandlingen.

Visar jämförelse frågapå respektive fråga2 3 atten av svaren
språkhandlingen tillhelt eller intedel frånhärrör denen som
framstår utställare dokumentet oäkta. följerär Detta synsättsom av

initionen.1°5föreslagnasamspelet med den dokumentdef
Samtidigt vi den svårtolkade gränsdragningenutmönstrar mellan

vad urkundsförfalskningskall inteoch endastsom attses som som
enligt nuvarande §15 kap. lämnall osann uppgift hanen om vem
är.1°6 Vi föreslår 14 2 eller §kap. 3 tillämpas i samtliga fallatt

brist i föreligger.där äkthetenen

framställa ellerAtt ändra dokumentett

brottsliga förfarandetDet vid dokumentförfalskning kan enligt
nuvarande ilagtext bestå att

framställaI falsk urkund
A skrivaattgenom annans namn

l verklig persons namn
2 diktad persons namn

w4När det endast finns enda språkhandling representerad det föremål bärpåen som
uppgifterna blir resultatet normalt detsamma vid äkthetsprövning enligt gällandeen

och enligt det föreslagnarätt I praktiken leder därför båda oftastsynsättet. synsätten
till straffrättsliga bedömning.samma1°5se specialmotiveringen angående de fall, där utställaren själv ändrat sitt
dokument.
1061lagmotiven förordades vissa förfaranden faller in under båda brottsbe-att som
skrivningarna skulle bedömas intygande medan andra sådana förfarandenosantsom
skulle bedömas urkundsförfalskning. Praxis området tolka.på är svår attsom
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B falskeligen förskaffa sig underskriftattgenom annans
sätt1°7C på annat

falskeligenII A ändra äkta urkund
urkundutfyllaB äkta

det traditionella föreslår vi tillämp-När gäller de dokumenten att
ningsområdet för föreslagna i blirden bestämmelsen huvudsak det-

principen iDen grundläggande gällande denrätt, attsamma. som
inomhandlar för sin behörighet framställerhan ellernärramen

ändrar urkund åstadkommer materialisering, föreslåsäktaen en
framgent.gälla i flesta fallenNuvarande också deäven synsätt ger

föreslagnaresultat frånden utgångspunkten språkhand-samma som
lingen. flera materialiserade språkhandlingar finns iNär samma
dokument blir dock bedömning för vissa fall,aktuellen annan se
vidare i specialmotiveringen vidimering m.fl. förfaranden.om

Även någon skrivit i själva inteunder någotnär han verketsom
ville underteckna, härrör frånurkunden, sak betraktad, densom

skrev iunder och borde systematikkonsekvens med gällandesom nu
äkta själva härvidlag iI verket har praxis anlagtses som man

Enligtdet för äkthetsprövning videt före-synsättet.motsatta tema
slagit innefattas falldessa bland materialiseringarnade oäkta utan

tolkningar.ansträngda
Vissa ändringar företas självutställaren eller med hanssom av

isamtycke betraktas gällande urkundsförfalskning.rätt Dettasom
beskrivs falskeligenmed uttrycket motiverasändra och bl.a. med

urkunden efter ändringen ursprungliga.sak denär änatt en annan
föreslårDetta vi blir överfört tillsynsätt den utgångspunktennya

för äkthetsprövningen språkhandlingen. följerdetta normaltAv-
ingen bedömningändrad visst förfarande skallettav om ses som
dokumentförfalskning.

Samma för skriftliga originalhandlingarnadesynsätt börsom
läggas till för bedömningengrund brottsliga förfaranden i IT-av
miljön. dettaI sammanhang emellertid intetalar skrivaattman om

Skillnaden i namnteckningsak mellan och motsva-annans namn. en
IT-rutinerrande i underskriftbestår unik exemplaräratt en som

kopiormedan digital utställarangivelse med äkthetsteckenav en
kvalitethåller tekniskt rättsligt originalet;och detsamma som

finns endast originalinnehåll. IT-rutiner fallerSådana inte inomett
för den betydelse skrivauttrycken namnunderskriftramen som

skriftligeller i lag. förDessa begrepp beskrivaanvänds attges
traditionella rutiner, användningmed bläck och Dett.ex. av papper.

finnasvårt något självklartär begrepp fungerakanatt som som en

107Ordalydelsenfalskeligen ändrar eller utfyller äkta urkund i gällande kan interätt
tillämpas ändringar oäkta urkund. Läsarenpå kan missförstå detta hanså attav en

sådan ändringtror fri från straff. Ett sådantatt förfarande hänförsär emellertiden
till vad kallas annorledes framställa falsk urkund.attsom
losUppställningen hämtad Jareborg, Brotten III.är ur
1091Beckman, Brottsbalken II, 6 89.u., s.
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i IT-miljön.ersättare internationellaI det standardiseringsarbetet
har tidigare emellertidnämnts det engelskaanväntman som

signatureuttrycket digital rutiner för digitalDe dokumenthante-
ring traditionellaersätta underskrif ibygger huvudsaksom avses ter

begreppmpå innefattatsdet i detta tekniska motivenIsom
signaturlbetecknar vi därför digital tekniskade ersättaresom

för dokumentkvalitetunderskrifter bör Visom anses ge ger
därvid begreppet digital signatur vidare betydelse tekniskadetänen
begreppet, eftersom vi inte vill binda rättsligadet skyddet till s.k.en
asymmetrisk teknik. Samtidigt kan juridiskade kraven dennär
digitala signaturen jämställs med underskrif iverka inskränkandeten
riktning. En samordning teknikmellan juridikoch möjlig.ändåär
Det mycket sannoliktär signaturordet kommer igenomslåatt att

beteckning på denna rutin.som
En med pappersdokumenten analog tolkning bli möjligdärmed när

framställernågon digitalt dokument förseett det medattgenom
någon digitala signatur. Samma tillvägagångssätt förannans attsom
falskeligen skaffa någons underskrift kan förekomma vid använd-
ning digitala signaturer.av

frågorDe i rättspraxis aktualiserats någon skrivitnärsom annans
han skriver sitt identiskaheltattnamn kommergenom eget namn

knappast aktualiseras i IT-miljön, eftersomatt tekniken kan antas
utformas så namnförväxlingar utesluts.att

IT-rutinerna skapar risker för någon luras sinatt sättanya att
digitala signatur på språkhandling. Man kan tänka sigen t.ex. en
programmering gör användaren, han sigatt när hämta insom tror

på bildskärmen för signeratexten den i själva verket signeraratt
Ävenandra uppgifter. förfarandensådana tillleder falskt doku-ett

och den, till de tekniskament rutinerna fungerarsett att påsom
felaktigadetta börsätt, gärningsman. Samtliga dessases som

förfaranden inom uttrycket annorledes, framställer falsktryms
dokument eller fock alskeligen ändrar eller utfyller äkta dokument.

Samtidigt framträder teoretisk svårighet. Inom området för denen
traditionella dokumenthanteringen finns allmänt vedertagen ochen

1101SIS publikation Informationssäkerhet och dataskydd begreppsapparat haren- ,digital signatur beskrivits omvandling ellermeddelande derivatettsom ettav avdetsamma på ett endastsätt avsändaren kan utföra och tillåtersom mottagarensomkontrolleraatt meddelandets äkthet och avsändarens identitet.
nllT-standardiseringensbegreppsapparat har visserligen tagits fram tekniker föravanvändas teknikeratt begreppen bör godtas för juridiska gränsdragningar,av men närbetydelse eller närliggande betydelse kansamma användas och tanken bakom demenkan förenligantas med motsvarande rättsliga behov.varauzsignatur kan i allmänt språkbruk betyda både namnteckning, initialer, signum

förtydligandet till digital signatur bör detm.m. intemen genom föreligga någothinder mot uttrycketatt den här föreslagna betydelsen.gensEftersom andra äkthetstecken underskrifterän kan dokumentkvalitet åtgepappersdokument, kan digitalaäven äkthetstecken saknar signaturkvalitetsommedföra det föreliggeratt dokument. Det kanett t.ex. äkthetstecknetså att intevaraknutet tillär fysisk pekarutan företagut ellerett myndigheten person en somÄrutställare. verifierbarhetskravet uppfyllt föreligger dåäven dokument.ett
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exemplar följer redanvisstanknytning till Detnödvändig ett
vissfråni gällandeutgångspunkten rättgrundläggandeden enav
sigexemplarframställerobehörigen gördensak ett nyttatt som

avbildningen skentill förfalskning,skyldig att ettvarager avom
enhetliga dokumentbegreppetföreslagna ävenEftersomoriginal. det

originalinnehålldigitala endast harinnefatta dokument,skall ettsom
vi från språk-i ställetoriginalexemplar, utgårinte någotutgörmen

IT-miljöndärför ibegränsningennödvändiga kanhandlingen. Den
innehållet skallgärningsbeskrivningens påi kravinte ligga redan att

i samspeletframträder ställetfrån utställaren. Denhärröra genom
dokumentdefinitionen.med

framträderdigitaladirektmedier dokumentochSkillnaden mellan
skriftliga original-traditionella betecknasdokumentendeattgenom

Äkthetstecknen öreställningsinnehålletfdelhandlingar. utgör aven
till visst exemplar,traditionella knutnai dokumentoch de är

iäkthetstecknen deunderskrift bestårvanligoriginalet. Vid en
baranamnteckning. sådanvarje individs Enunika dragen hos anses

någontecknarsjälv. Omkunna reproduceras manav personen
vitt äkthets-i fall såinnehållethärrör vart avserannans namn, - utställarenus gällerangivne Detsammainte från dentecknen -

utformas fördirektmedier.för Deanvändsäkthetsteckenandra som
varjeförfoga ochdemskallendast utställaren övernormaltatt

digitalaBeträffande äkthets-koppling. deha dennaexemplar avses
på exemplarsådant teckenEttgällertecknen ettmotsatsen. av

skiljainte gårnormaltexemplarfungerar så dettadokumentet attatt
specialmotiveringen till doku-vidareSefrån exemplar.ett annat

mentbegreppet.
medförautformning kankontrollmetodernastekniska attDe antas
i fråga ikommer IT-in blanco knappastutfärdande dokumentav

utanför läsningen.eller hamnamiljö. tillägg bryta låsetskulleEtt
blirfylla detbehörig det,dokumentetOm ändrat ärden att utsom

Möjligen kanintelåset längreemellertid stämmer.äkta, atttrots
aktualiseras äkthets-för dokumentundertryckande omavansvar

bort straffrättslig doku-Vi intetagitstecknen att enanser
tidsstämpelkompliceras påmentdefinition med kravbör t.ex. en

sofistikeradevi vill undvikavarje digitalt dokument ochpå resone-
digitaltändringfrågan mindre ellerkring större ettavom enmang

luDen denredantill uttryck stårkommer i gällande synsättet atträtt somgenom
Endast de exemplar,utställare.saken, urkunden,den fysiskaförgarant somsessom alltså inteanknytning till sak ochtillräckligthautställaren nära somanses ensom inteovidimerad kopia haroriginal. Enförklaring eller tanke,endast ses somsom

urkundskvalitet.
usOm i stället de unikaskriva finnstillsamtycke lämnats namnet,någon attannan

denne namnteckningen.drag som gersl-lär anknytning till demedför spetsfundiga mångafinns utrymme resonemang
enkla ochpraxis sökerIT-miljö. Vi förordaråtgärder möjliga ialternativa attärsom

grundläggandeföreslagnabyggda de synsätten.praktiska lösningar på
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dokument, därefter lås, skall ellerett nyttsom ett nyttges ses som
ändrat dokument.ett

Även med de föreslagna utgångspunkterna ändringarkan i de
enskilda fallen framstå ofarligaså de straffsaknar värde.attsom

fårDetta beaktas inom för rekvisitet fara i bevishänseende.ramen
Sammanfattningsvis materialisering iär oäkta följandeen
allzlf

Gällande rätt Várt förslag

Huvudregeln Om urkunden Huvudregeln Om språkhand-
sken i sitt föreliggan- lingen sken i sitt före-attger av attger av

skickde härröra, frånsak, liggande skick helt delvisellersom
frånnågon vilken inteden här- frånhärröra frånnågon vilken

rör. inteden härrör.
Därutöver En urkund varpå fallDetta innefattas i huvud-

någon falskeligenhar f örskaf fat regeln.
sig underskrift.annans

Därutöver Om självutställaren i efterhand falskeligen ändrat en
urkund.

Undantag Om den åtgärd, skulle urkunden oäktagöra harsom
vidtagits lovligen, skrivs med full-samtycke ellert.ex. om namn
mäktig inom sin behörighet han överskrider sinagerar oavsett om
befogenhet.

Ringa och fallgrova

14I kap. 2 föreskrivsoch 3 för förvanskningom ansvar av
urkund respektive urkundsförfalskning. Vårt förslag kallagrov att
de skyddade objekten dokument för med sig motsvarande ändringar
i brottsbeteckningarna.

Bedömningen brottens svårhetsgrad bör, liksom enligt gällandeav
skerätt, samlad värdering omständigheterna i varjegenom en av

enskilt fall. I båda bestämmelsernas tillandra stycke ledning förges
bedömningen exempel på omständigheter särskilt skall beaktassom

Ävenvid denna prövning. IT-anknutna förhållanden bör naturligt-
vis kunna föras in under för ringade respektive fall särskiltgrova
angivna omständigheterna. Samtidigt kan varken beträffandeman
pappersdokument eller digitala dokument bara exemplen draav
slutsatsen vissa objekt har dokumentkvalitet.att förekommerDet

kvitton saknar utställarangivelset.ex. att och dokumentdefinitionens
krav måste naturligtvis uppfyllda.vara

Vi föreslår inte någon komplettering i angivelsen ringa ochav
fall med digitalaexempel på dokument. Utvecklingengrova av

luUppställningen beträffandeär gällande hämtad Beckman,rätt m.fl., Brotts-urbalken II, 6 94u., s.
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sig idokumenthantering befinner sådant skededigital ett att en ex-
föråldrad.framstå Ettemplifiering kunde kommasnabbt att som

särskilt farligofta bliIT-miljö emellertidi kan närart,avangrepp
sådant kunnandeutnyttjats någontekniskt ellerkunnande när utan

uppgifter.riskerna in ändrarsig går ochbryoch attutan om
åt-bli utreda och kostsammaManipulationerna svårakan attatt

IT-miljö oftaiförmögenhetsbrottTill rörgärda. detta kommer att
tillräckligt iVi detbelopp.mycket betydande är attattanser

förenadesärskilda risker med IT-motiven debetona ärsom
objekttillit till dessamanipulationerna. behovAllmänhetens av

bedömningenvidförändring i nuvarande tendenskräver att aven
f öljdverkningar,förfaranden, och svårabeloppsådana storatrots

IT-manipulationer motsvarandepåinte lika allvarligt på somse
förfaranden.traditionella

F ullbordanspunkten

framstårkriminaliseringen urkunderbrottsvenskaDen mot urav
Eftersomovanligt omfattande.perspektivinternationelltett som

funktioner ispråkhandlingar, sådanavissa objekt, harbärsom
lita på de äkta och harbehöver kunnasamhället och ärattatt var en

urkunderföreställningsinnehåll, fullbordas brotten motett sant
uppkommit för redannågon, alltsåinnan olägenhetredan skada eller

naturligtvis alltidframställningen objektet. kani Detoch med av
förekommerför samhällslivetolyckligt detsägas att utsagorvara

varjeemellertid omöjligtnågotpå Det ärsätt.är att geosannasom
straffrättsligtspråkhandlinglita påintresse kunna ettatt enav

till-inskränkas tillKriminaliseringen måsteskydd. angrepp av
vidadärför ifrågasättasallmänfarlig denräckligt kanDetart. om

verkligentidig f ullbordanspunktkriminalisering följer ärav ensom
förberedandeoftanödvändig. urkunder endastBrotten utgörmot

frånbrottslighet skulle det allmännasför och detåtgärder annan
efterföljandebestraf ftillräckligt de gär-synpunkt kunna att aanses

anledningdirektiv inteningarna. dock ompröv-Våra göraatt enger
anledningtill inteAnpassningen hellerning ITpå denna punkt. ger

äkthetsteckennstillräckligatill begränsningar påandra kravän
lagstiftarens åstad-ståndpunkt underlättasjälva tordeverketI att

objekten.förskydd dekomma ett nya
i förstanaturligtvis hand angelägetdetsak ärEn är attattannan

förviktdigitalabeivra på sådana dokument ärsom avangrepp
omsättningen inte upprättandetden allmännaavtalsslut och avav-

därföri dealdrig omlopp,dokument kommer t.ex. att utansom
fil iligger datorssärskilt bevissyf kvar lagradenågot te som en en

vitill objektentilltrosekundärminne. behovallmännaDet somav

usEtt värdepapper kan oftast inteorganiserad framställningingripande mot t.ex.av
objekten börjateffektivt stadiumske omsättas.på ett så sent att
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angivit grundläggande skyddsintresse kan emellertid isom naggas
kanten redan manipulerade objekt börjar förekomma.attgenom
Därför saknas det anledning skyddet begränsas till kontrol-att om-
lerbara objekt ifrågasätta de berörda grunderna för brotten motnu-
urkunder. iEn föroch sig avkriminaliseringönskvärd vissaav
mindre straf f förfarandenvärda får sökas på andra vägar.

Materialiserade språkhandlingar inte fyller föreslagnadetsom
dokumentrekvisitets förekommerkrav iallmänt samhället. Behovet

tilltro till framträderdem i samband med brukandetav som en san-
ningsplikt. Tilltron ligger i de förväntningarnormala harmera man
i de sammanhang de åberopas i äkthetstecken.än Det vanligtär t.ex.

ovidimerade kopior inatt och ianvänds vidmål domstolar. Enges
manipulation kan aktualisera tillämpning §15 kap. 12 ViBrB.en av
föreslår särskild bestämmelse för brukande vissaen om ansvar av
objekt ha dokumentkvalitet fyllerutan att motsvarandesom
funktion, förslaget i 14 kap. §18 missbruk handling.se om av

Övriga brott dokumentmot

Osannvárdsläs försäkran och intygandeosant

Vi föreslår bestämmelserna i kap. §15 10 § förstaatt och ll stycket
osannvårdslös försäkran och intygande förs in i 14om kap.osant

§§.94 och 5 Dessa bestämmelser syftar tillsom stärkanya att
tilltron till sanningshalten i de materialiserade språkhandlingarna.
Skyddet ovanligt omfattandeär i svensk Vårt uppdragrätt. att-föreslå de ändringar krävs till följd IT-utvecklingensom av -innefattar dock inte någon generell kriminaliseringensöversyn av
räckvidd. Vi har därför begränsat våra förslag till dengöraatt nya
dokumentdefinitionen tillämplig här.även

avsnittetI dokumentförfalskning har behandlats fall,de därom
utställarangivelsen felaktigär så 1-3 tillämpas.skall Vissaatt

oriktigaandra uppgifter ställning, födelsedata kan sägaom m.m.
ärnågot Om dokumentet bedöms äkta, kanom vem man vara

eller vårdslös f örsäkran eller intygande aktualiseras.osann Iosant ett
flertal författningar, föreskriver uppgiftsplikt för enskilda,som
finns utanför BrB straffsanktioner för den som avger osanna- -
uppgifter. Detta kan bero bl.a. på behov straf fsträngare skalaett av
eller lagstiftarenatt underlåtenhetäven lämnaansett att atten
uppgifter bör kriminaliseras. Allmänt kan emellertid säga attman
straffsanktioneringen uppgiftsplikter på specialstraf f rättensav
område blivit svåröverskådlig. Skyddet inom för BrBramen synes

119 Bestämmelsen i kap.15 ll andra§ stycket brukande urkund förs iom av osannförslaget till kap.14 6 § med övriga bestämmelser brukande.samman omnoJfr Beckman mfl., Brottsbalken II, 6 211.u., s.
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varatagits till genomgång området fallerinte allmänha En av
frågorVi vill emellertidutanför peka på någravårt uppdrag. som

visa sigkan behöva genomlysas.
specialstraffrätten visarytlig reglergenomgångRedan atten av

omfånguppgiftslämnande behovetrörande har sådantett attosant
f ifrågasättas. Från lagtek-bestämmelsen örsäkran kanav om osann

föredra samtidigtnisk enhetlig reglering isynpunkt BrBär atten
genomförs.i praktiken särregleringartycks så ändådet attsom vara

§ vidare tillämp-i 10 konstruerats såBestämmelsen 15 kap. har att
utvidgas föreskrifterningsområdet inskränkaskan eller genom

lagstiftningsteknikförvaltningsmyndighet. harbeslutade Dennaav
kritiserats

§ intygandei harNär det gäller bestämmelsen 15 kap. ll osantom
objektiv tolkning rekvisitetpåpekats annatdet änatt egnaen av

eftersom uppgifter självangelägenheter svår göra,är att om en
i fall uppgiften i praktikenoftast harockså någotsäger annatom en

bevisfunktion
skillnaderna straffskalorna imellan bestämmelsernaDe stora om

dokumentförfalskning respektive intygande intetordeosant
straff Variationernaskillnader i inomgenerellt värdet.motsvaras av

betydande. gäller bestämmelsenbrottstyperna Detsammaär om
missbruk första fallet. innefattarurkund Vårt uppdrag dockav
inte olika gärningstypernas straffnågon generell deöversyn av -
värde.

Brukande förfalskat eller dokumentosantav

Vi för förenkla förståelsen, föreslagit samtligahar, brottatt att mot
från objektkategorierdokument skildaregleras andra och be-att

huvudfallenstämmelserna två dokumentde brott mot attom av -
respektive iproducera oäkta dokumentendast placerasosanna en-

följd i kapitlets första fem paragrafer. Därefter föreslår vi §6som
förbestämmelse brukande dokument ären ansvar av somom

förfalskade § förslaget tillenligt enligt2 eller 3 eller 5osanna
Paragrafen §nuvarande 15 kap. ll andra stycket ochersättaavses

urkundenm§ såvitt14 9kap. avser
innebär inga ändringar i följerDetta sak vadutöver attsom av

förs in. hänvisning till föreslagnabegreppet dokument Någon den
i § inte i innebär, ibestämmelsen 14 4 6kap. Dettages som

lnsom exempel kan tullen vissa blanketter vid platsen förnämnas trotsatt att-underskrift innefattar försäkran vadmening inte enligt krävs fören om som en-tillämpning bestämmelsen försäkran föreskrivit krav försäkran i för-påav om osann
fattning.
nzströmberg hari FT 1976S. 57 ifrågasatt detta förenligt med grundlag, jfrärom

197390 315.prop. s.nsJai-eborg, Brotten III, 74.2 u., s.
4se förslaget till kap. angående brukande bevismedel doku-andra14 15 § änav
ment.
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gällande för visser-brukande utesluts,rätt, dokumentnäratt ansvar
ligen sådana i § rekvisiten i förslaget till4 § inteär 5sägssom men

uppfyllda. § tillämpasNär 4 finns inget uppgifternaär krav på att
skall annat angelägenheter.röra än egna

elanvänt äktaF och dokumentsant

iBestämmelsen §15 kap. 12 missbrukgällande urkund,rätt om av
första fallet, innehåller uppgifter vissäkta urkundavser en som om

för.den iutställd bestårär Brottet använda urkundenattperson som
så felaktigtden framstår förutställd ibrukaren elleratt attsom
lämna förurkunden missbrukas på det sättet.ut att

Vi föreslår denna bestämmelse vissa redaktionellamedatt
ändringar placeras i 7 Dokumentbegreppet förs in så skyddetatt

omfattaockså kan digitala fördokument upprättatssom samma
ändamål, nämligen tjäna till bevis identiteten eller andraatt om
egenskaper hos utfärdats för.den det

Undertryckande dokumentav

förklaratSRK har undertryckande till sinurkund väsentligaatt av
innebörd på den bevismöjlighetutgör skulleett angrepp som

urkundemlåstadkommas Allmänhetens behov attgenom av
litakunna på för direkt kommunikation innefattarersättare även

intresset litakunna på finnsdokumenten ikvar denatt att ut-
sträckning materialiseringarnas bevisfunktioner kräver.som

Vi föreslår därför dokumentbegreppet förs in här.att även
Brotten dokument i vårt förslaghar före-strukturerats såmot att

skrifter producera oäkta eller endastattsom avser osanna- -
dokument först, fkommer jdaöl bestämmelser brukan-av som avser

Därefterde. naturligtdet §8 brottsbeteckningenär medatt som
undertryckande dokument förfarandenplacera de be-av som nu

ihandlas 14 kap. 4
Redan kravet på kontrollerbarhet enligt den dokumentdefinition

föreslagitvi medför avgränsning objekten.de skyddade Atten av
förstöra ovidimerad fotokopia eller upptagning fallerlåsen utanen
utanför bestämmelsen. objekt viFör sådana skyddetattanser genom
bestämmelsernai § förslagetkap. 8 i §15 14 kap. 17 och 17 kap.

§ bevisförvanskningll respektive skyddande brottsling ärom av
tillräckliga, förslaget till 4 §även kap. 8 BrB.se en ny

Beskrivningen det brottsliga förfarandet förstöra, göraattav -
obrukbar skaffaeller undan i princip tillämpaskan detäven när-
gäller de digitala dokumenten. visserligenDet kan påstås be-att en

istämmelse, gällande vissa fysiskaskyddarätt saker,attsom avser
urkunder, knappast tillämpaskan förpå data automatisk informa-

msou 194469 280.s.
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i formtionsbehandling, eftersom de saknar egenskapen att ettav av
förfarandetför enligtföremål objektet Redanenda utgöra

föreliggaemellertid urkundgällande kan undertryckanderätt av
objekt Omkan ersättas.rör ett utantrots att angreppet som man

skaffa bevisvärde,svårighet sig medkan exemplarett annat samma
uppfyllt. IT-miljöfara i bevishänseende intekravet på I kanär man

teoretiskt sig gränsdragningsfrågortänka sådana säker-närt.ex.
hetskopior Vi förordar praktisktföreligger. därsynsätt,ett man

från i fall försöker förebilder gälla motsvarandevad som anses
pappersdokumenten.

förstöra digitaltofta tillåtet exemplarDet kan ett ettattvara av
föreliggerdokument. Undertryckande dokument endast åt-av om

vidtagits tidpunkt, gärningsmannen inte fårvidgärden nären
förfoga Begränsningar i förfogande-dokumentet på detöver sättet.

följer främst föreskrifter i civil-, ochskatte-rätten av process-
inskränkning ofta först efter särskildSådana gäller någonrätten. att

vi ingasituation inträtt föreslår ändringar ioch denna del. Det kan
emellertid datoriseringen efter för sig före-hand medantas att
skrifter för IT-materialiseringar, få ledning fördär kan be-man
dömningen vilka vilkaformer digital materialisering och IT-av av
objekt åtnjuter skydd undertryckas.mot attsom

örnekandeF signaturav

§ föreskrivs för förnekar sinI 15 kap. 13 den under-om ansvar som
skrift finnspå urkund. Det allmänt behov skyddett mot atten av
dokument hindras fylla sin funktion bevismedel till följdatt som av

förnekar sin underskrift. förfarandenutställaren Sådana kanatt
jämföras förstöra Osanning främjasmed dokument. intedockatt

objektet förstörs tilltron till dokumentetatt utan attgenom genom
försvagas.

Vi föreslår i § för-nuvarande bestämmelse l315 kap.att om
nekande underskrift förs in, sist bland brotten dokument,motav

§ brottsbeteckningen förnekande signatur.9 med Attsom en ny av
dokumentbegreppet medför inga ändringaranvänds skydda-denav
de kategorin traditionella eftersomdokument, underskrivnaav
materialiseringar dokumentkvalitet. Användningenhar be-av

i för integreppet dokument stället urkund heller någonger
direkt utvidgning till digitalaskyddet eftersomdokument,av

underskrift innefattarlagtextens krav på traditionellaendast det
skriftliga förfarandet.

Även i IT-miljö emellertidkommer äkthetslåset kunna knytasatt
till viss fysisk trovärdighet. Därvid fårmed motsvarandeen person,
digitala för individen unikade kännetecknenersättare representera

uöMotsvai-ande principiella invändning kan angáende förslag tillgöras vårt ett nytt
andra stycke i kap. dataskadegörelse.12 1 § om
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ligger i underskrif internationellaVår genomgång detsom en av
standardiseringsarbetet visat föreligger förslaghar tilldet ISO-att
standard, där det direkt signaturerdigitala kunnaattanges avses

för hand skriven signatur i Vipappersdokument.motsvara etten
föreslår digital signaturuttrycket beteckninganvänds påatt som

Ävendigitala för underskrifersättare denna bestämmelseter. avses
emellertid teknikneutral rutiner fyllerså motsvarandeattvara som

skyddasfunktion inte inom någon standardsamma men ryms
huvudsakliga skillnadenDen underskrift digitalmellan ochen en

signatur digitala signaturenden förekomma i fleraär kanatt
likvärdiga finnsexemplar; originalinnehåll.det endast Med rättett
utformade tekniska administrativaoch rutiner digitalakan de doku-

mycket hög trovärdighet. Om de ställsmenten mot ettges en
påstående dokumentförfalskning blikan saken dock svår att ut-om

Vi föreslårreda. därför bestämmelsen förnekande under-att om av
skrift utvidgas till skydda digitalade motsvarigheternaävenatt

begreppet digital signatur förs in i lagtexten.attgenom
Kravet på kontrollerbarhet för dokument skallatt ett anses

föreligga visserligen utformat så traditionellaär både digitalaochatt
dokument kan förses med andra godtagbara äkthetstecken under-än
skrifter eller signaturer. Sådana äkthetstecken skyddas emellertid
inte föreslagnaden här bestämmelsen.genom

Övriga8.4 dokumentbegreppsfrågor
8.4.1 Telefaxmeddelanden

Bakgrund

avsnittI 2.4 har kommunikation via telefax beskrivits Detnärmare.
har därvid framgått telefaxkommunikation endastatt är ett segment
inom området datorkommunikation, där överföringen enligtsker
vissa ISO godtagna standarder. Därvid framträder ingen nämn-av
värd skillnad överföringmellan fax-standardenligt och t.ex. en
vanlig filöverföring mellan datorer enligt någon stan-annan
dard

127Ett straffrättsligt skydd utställaren förnekar äkthetsteckenmot att hanett somställt bör begränsas till objektut äkthet normalt bevisa vid rättsliggår attvars enprövning. Detta kan skälen till urkunderett inte undertecknadeatt ärvara av somi gällande fallerrätt utanför skyddet felaktigt förnekasmot att utställaren. Det kanavvisserligen föra med sig svårigheter för innehavaren obligation trycktst.ex.av en somoch inte försetts med underskrift bevisa sinatt utställaren skulle hävdarätt attomdet fråga olovligenär framställtett ytterligare exemplar. Vi har emellertid inte iom
praxis funnit sådana exempelnågra och det med hänsyn till bevismöjligheterär att-ofta skulle komma saknas inom dokumentetatt inte lämpligt utvidga dennaatt-kriminalisering; inte heller fallernågot inom för uppdrag.vårtsom ramennsJfr det finnsatt utrustning för koppla telefax till PC, endastatt för användaatten
telefaxen skrivare.som
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införDomstolsutredningen i 2000-har betänkandet Domstolarna
föreslagit fjärde i §talet SOU 1991106 stycke 33 kap. 3ett nytt

vilket egenhändigtenligtRB, meddelande skall godtasett som
hinder kommit in telefax,undertecknat detutan attav genom om

från telefon hänföras tilldet har med kanavsänts somen nummer
meddelandet motiven förslagettillnågon undertecknat Isom

uttalas nuvarande bestämmelser speglar det gamlaatt papperssam-
muntligfanns alternativ tillhället, där det knappast något annat

kommunikation inkommer till ipappersdokumentän rätten ettsom
skick.13°utställaren åstadkommetav

Beträffande tekniska telefax-den bakgrunden bör nämnas att
järrkopieringlmöverföring fendast och den regel-är att text som

mässigt finns varje faxad försida vanligtvis tidhögst påupp -
överföringen, angi-på avsändarens teleabonnemang ochnummer en

företag inneharvelse på den eller det tele-namnetav person som
f inte frågan från telefax-kan pånågot säkert ettaxen ge svar vem-

telefax själv inmeddelande Innehavaren kan lägga dessasänts. enav
uppgifter. kan såledesDe enkelt och ändras avsändarestyras av en

förtrogen telefaxen.med den aktuella Denna metod säker-ärsom
inte tekniskt uppgiften vilketställer således abonnemang över-om

f öringen från.skett

Överväganden

uppgifter i telefaxmeddelanden automatisktDe som anges om namn,
telefonnummer, eftersom de helt kan avsändaren,är, styrasm.m. av

jämförbara med avsändaren låsnärmast att utan anger samma upp-
gifter i själva inget hindrarmeddelandet. hellerDet är attsom

uppgifter förs in imed utseende meddelandentypsamma av samma
kommunikationsstandard.132förs med någonöversom annan

Tekniskt telefaxöverföring identisktresultatet medär av en
framställning f otokopia inte vidimeras. uppgiftenInteav en som ens

vilket sändningen frånabonnentnummer skett säkerställd.ärom
Någon följer direktmotsvarande kontrollerbarhet under-som av en
skrift traditionellaeller andra finns inte.äkthetstecken Den

mse SOU del B1991106 ss, 269 rr. och 320.s.
lsoUndertecknandetkan historiskt det personliga ingivandetsett sägasersätta som

bevis handlingen verkligen kommer från den handlingen ochett på att utvisar attsom
SOU 429.ingivandet sker enligheti med dennesvilja HD193844 363 och hars. s.

angående kap51 sista stycket RB, där det krävs vadeinlaga4 skall§ att vara
egenhändigt undertecknad, uttalat bestämmelsen ha till huvudsakligtatt måste anses
syfte det möjligt härrörinlaga från Om detatt göra att avgöra rättom en person.
emellertid undertecknande kan bekräftas vadeinlaganpå annat sätt än attgenom
härrör från vadelräranden bör vadeinlagan enligt HD kunna läggas till grund för ense 407.NJA 1991rättegång s.

Telefaxutrustning bygger normalt produkter också används kopiatorer.ipa som
lszNär det gäller begreppsanvändningen bör vidare erinras sändningen inteattom
sker från telefon. I 27 kap. RB18 används beteckningen teleanläggning bl.a.§en
för sådan utrustning telefax.som
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tillkommentareniupptagits upplaganståndpunkt senaste avsom
urkund,telefax tordeutskriftbrottsbalken, med utgöraatt en

kopiarättsligt, eftersomframstår därför mindre välbetänkt, ensom
vidimerats,133 ochinteutställarangivelsesakna denomanses

manipulation kan ske ochpraktiskt, bl.a. på hur enkeltmed tanke en
särställning. tordetekniskviss lösning Däremotatt ansvarges enen

missbrukför urkund§enligt kap. 12 gällande15 BrB, rätt, av
aktualiseraskunna

krav på kon-Domstolsutredningens förslag illustrerar väl de sänkta
myndighets-ektivitetsskäl in både påef ftrollerbarhet trängtsom av

egentlig debatt rörandei övrigt, någonområdet och samhället utan
förebyggaenskilde brott ochför ochbehovet skydd den attavav

f släpp-förfaranden. säkerhetssynpunktoacceptabla En rånandra
telefax vidreglering användningen allmännagällerhänt detnär av

bli normbildande förförmodligen helakommadomstolar skulle att
betoningväsentligt avvika f IT-förvaltningen rån denoch av

införandetkommit till begreppetuttrycksäkerhet genom avsom
elektroniskt i tullagen.dokument

äkthetskontroll och under-analysera behovetVår strävan att av
funktionl visarfrån på kom-skriftens bl.a. säkerhetssynpunkt

för urkunds-plikationer följer alltmer uttunnade kravmedsom
telefaxmeddelanden, i enlighetkvalitet. Vi därför medbetraktar

papperskopior, traditio-ovidimeradeför andravad gäller somsom
vidimerats. tordede Ettnella dokument endast synsättmotsattom

språkhandlingar, utställarangivelseskriftligatill därleda allaatt en
heltföreligger, urkunder, äkthetsteckenskulle även omses som

straffinte undantasFörfaranden värda skulle därmedsaknas. ärsom
uppfyllt.rekvisitet fara i bevishänseende inteendast att ansesgenom

till skriftligt avtal och avsluta medutkastAtt upprätta parternasett
principmaskinskrif i urkunds-i skulle därmed kunna utgöratnamn

föreligga.fara i bevishänseende Frånförfalskning, ansesom
tydligare avgränsningrättssäkerhetssynpunkt torde attvaraen

vidframstår naturligt mycket lågtföredra. inteDet heller attsom
in-för för furkundskvalitet ullbordat brottställda krav låta ansvar

innan objektetträdda redan begagnats.
Även digitaltemellertid dokumentpå detta område kan ett anses

uppfylls.föreligga teknisk En sådanpå kontrollerbarhetkravetom
tillämpning finns vid bank på så densvenskredan sätt att somen

telefax försettsvill penningtransaktion via medbegära program-en
telefaxmed-kontrollsiffra.för digitaltskapa lås, Iatt ettvara en

kontrollsiffran.ochdelandet kontonummer, belopp, m.m.anges
registrerar uppgifter i sin medBanken dator ochdessa gör, samma

lasBeckman II, Jfr Jareborg, Brotten III, 2 49mfl., Brottsbalken 6 75. u., s.u., s.
134Beckmanmfl., Brottsbalken II, 6 226.u., s.
135kr IRI-avtalsslut med signaturbeträffande civilrätten Hiselius, Elektroniska

19892 originaldokument och elektronisk signaturoch Lindberg, Elektroniskarapport
IRI-rapport 19877.
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algoritm och nyckel beräkning kontrollsiffran. Stämmeren ny av
den godtas meddelandet äkta. vidFörst användning sådanasom av
rutiner föreligger verklig kontrollerbarhet. När myndighetert.ex.en
godtar telefaxmeddelanden,olåsta bör de medvetna denvara om
bristande kontrollerbarheten.

Enligt vår bedömning straf fbör skydd avseende telefaxmeddelan-
inteden kan äkthetsprövas bygga på brukande skett,att ettsom se

vidare förslagvårt till ersättning i §14 kap. 18 förBrB bestämmel-
ii 15 kap. 12 § andra fallet.BrBsen

dettaI frånsammanhang kan de utgångspunkter vi främst har att-
flerabeakta olika myndighetstillämpningar ifrågasättas. Som ex--

empel kan utskrifterde inämnas anledning rättshjälpsmyndighe-av
beslutl och de rutiner enligt inkassoföretagtens UB, därnya

tillåts in ansökningar lås till kronofogdemyndighet förutange - -
direkt uppdatering myndigheten.hos enskildesDen behov rätts-av

förefallertrygghet fåttha i hög vika för intressetgrad effektivi-av
Det möjligt intresseavvägningär sådantet. riktig. Viatt ären

efterlyser dock den rättsliga analysen konsekvenserna för denav
enskilde rutiner blirlås istället förregel undantag.utanom nya

Med hänsyn till domstolsutredningen tagit fråganatt hurupp om
telefaxmeddelanden lagtekniskt bör behandlas och då detta förslag
redan remissbehandlats finner vi inte anledning själva lägga framatt
ytterligare förslag i ämnet.

8.4.2 Aktiva kort, m.m.

Bakgrund

Olika former kort, kontokort, har länge för admini-t.ex. använtsav
strativa rutiner skilda slag. enklasteDe korten endastutgörsav av
vissa identitetsuppgifter präglats i plast så informationenattsom
enkelt kan tryckas på användningmed viss utrustning.papper av
Andra försettskort har med varigenom viss infor-magnetremsa,en
mation lagrats digitalt på kan läsas in automatiskt närsom remsan
kortet förs in i kortläsare. fortsattaDen utvecklingen tillhar letten

försettskort med minne. ytterligareatt Ett har tagitsett steg genom
försettskort med både med minnesutrymmenatt Deetc.processor,

sist nämnda kallas aktiva kort eller smartcards. Sådana kort kan,
liksom dator, användas på vitt skilda beroende påsätt hur deen
programmeras.

lssMyndighetenskriver inte beskedet till sökandenaut överför via telenätetutanens
data för utskrift i laserskrivare hos postverket adressatens bostadsort.nära Med-
delandet kuverteras därefter och bärs Någon uppgiftut. ansvarig handläggare hosommyndigheten finns inte.
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för vissa uppgifter enkelt och snabbt skallKorten används att
registreras. finns tydliga inslagkunna vidare marknads-Det av

föringsstrategi. Vanliga användningsområden är
bankomatkort-

kreditkortbetal- eller-
tillträdeskontroll dörrnyckel&quot;legitimati0n&quot;, identifiering vid-

terminal m.m.
kabel-TV-

visst för betalning, telefonkortkort ochmed värde lagrat t.ex.-
för betalning inom kollektivtrafiken vid parkeringkort eller

olika tjänster till funktionerna.knutna någon de nämndaav-
Olika tillämpningar inpassering,integreras ikan kort,ett t.ex.

tidredovisning, lunchbetalning, identifiering vid terminal, parkering
finns tillämpning,I Danmark DANMYNT, där växelmyn-etc. en

i för användning betalningarten aktivt vid smålagras kortett av
belopp.

för möjliggöravidare betydelsefullaKorten kan säkerattvara en
hantering krypteringsnycklar.individuellaav

överväganden förslagoch

IT-användning innefattar hanteringhög säkerhet krävsdär av
m.m.137känslig information, för identifieringbl.a. användareav

få allvarliga följer förkan hela skyddet brytsDet IT-system om
igenom. offentligt ifrågasättandeRedan skyddet ärett av om
tillräckligt medföra inte åtnjuter tillitkan den allmännaatt systemet

förutsättning för Därför ikan verksamheten. användssom vara en
vissa synnerligen säkerhetslösningar,sammanhang avancerade där
aktiva kort central roll.spelar en

Tekniken aktiva flexibel utformadmed kort och kanär rätt
viflera föreslår iskyddas de bestämmelser 14 kap. BrB, t.ex.av av

sig för signågon ifrånlämnar kortetutger attom vara en annan,
för missbrukas förnekar sin digitala signatur,attm.m. av annan,

föreslås ingen jfr förslaget isärreglering för sådanaHär kort,etc.
§ missbruk18 handling.om av

I37Sádan information kan företagshemlighet.utgöra en
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bevismedelandra9 Brotten mot

Allmänt9.1

respektivei 15 kap. BrB,objekt, 14Vid valet de bör skyddasav som
för-ochbevismedel överordnat begreppanvände SRK ettsom
intebemärkelsebevismedel iallaklarade processrättenst.exatt

Eftersom förfalskningsåtgärden skallin iborde 14 kap. etttas vara
införobjektet berättelserfysiskt sak, uteslutspå t.exsomangrepp

§§. Visserligen15 kap. 5-7domstol. gäller brottenDetsamma mot
i skrift, det centralauppgifter, kan lämnasdär även mensomavses

i visstgärningsmanneninformation, lämnardenär samman-som
därvid angripits.materialiseringinte någonhang, om

inbegripas underförvi data skall kunnakrav ställtDet ävenatt
objekten själv-skall hadokumentdefinitionen de skyddadeatt-

existens till resultat.ständig leder samma-
från egenskapenEftersom vi, till skillnad gällande rätt, attanser

brottsligtskyddsobjekt starkare samband änär artenett avav
förssamtligavi föreslagit dokumentförfarande brotthar att mot

enligheti därmed har bestämmelserna1-9 I14 kap. BrB.samman
till§§, § första fallet § flyttats 1412 och 13i 10 och15 kap. ll över

kap.
objekt-i frånVi emellertid vår utgångspunktgår längreett steg

syftar tillsamtligakategorin föreslår bestämmelseroch attatt som
imaterialiseringar förs 14 kap., alltså be-skydda ävensamman

brist ibevisförvanskning. På undanröjssåstämmelsen sätt enom
systematiknuvarande

signatur-Föreskrifterna gällandei 5-1014 kap. BrB, rätt, om
förfalskning,penningförfalskning,märkesförfalskningförfalskning

spridandefast objekten och olagamärke, brukande de nämndaavav
Samtidigt f viöreslåref terbildning får i 14 kap.stå kvardärmedav

förfalskninginförs i §i 1414 kap. bestämmelseratt om avnya
i § missbruk lösenordtekniska uppteckningar 19och attsamtavom

falleti andra12 § missbruk urkundbestämmelsen 15 kap. avom
flyttas till 14 kap.över

förfaranden,Vi föreslår emellertid ingen flyttning de som avsesav
i mened,15 kap. l-4, 4 och 5-7 dvs. partsutsaga, ovarsama osann

lBevisförvanskning draget hos övriga be-undantag från detär ett gemensamma
avgivandestämmelser innebäri kap., nämligen gärningarna utsaga15 att av osann

193.gBeckman Brottsbalken II, ochm.fl., 1486 s.u.,
riktigaBestämmelsen handlingar lås, vilka sanningslöst förutges attutan varaavser

urkunder.kopior av
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frihet från eller inför nordiskutsaga, utsagaansvar, osann ovarsam
falsktdomstol, obefogateller falskåtal, obefogadeller angivelse och

tillvitelse.3 Ävenfalsk eller vårdslös bestämmelsen i §9 under-om
låtenhet avvärja rättsfel bör stå ikvar 15 kap.att

förslagDessa föranleder komplettering rubrikenäven till 14en av
kap. BrB medan intedet krävs någon rubrikändrad i 15 kap. BrB.

följandeI det behandlar vi ändringarde i enskilda paragrafer som
behövs till följd IT-anpassningen.av

Förfalskning9.2 konstnärssignatur,av
och märkenpengar

I 14 kap. finns5-8 bestämmelser för signaturför-om ansvar
falskning,penningförfalskning,märkesförfalskningochförfalskning

fast märke. Här krävs inga sakliga ändringar.av
Begreppet digital signatur har emellertid förts in i §9 be-som

teckning på i IT-miljön för traditionellaersättarna underskrifter på
aktualiserasHär frågansåledes ordvalet behöver ändraspapper. om

i förslaget till §10 för begränsningen till signaturer i denatt ange
bestämmelsens mening.

SRK beskriver signaturer, å konstverk pläga anbringassom av
dessas upphovsmän karakteristisk namnteckning ellersom en ett
särskilt konstnärsmärke. Här används ordet signatur i fören
upphovsrättsliga särskildsammanhang betydelse så skyddet ävenatt
innefattar fall,de där konstnärens namnteckning förkortats eller

identitetsangivelse utformats så fåttden formenannan att ettav
märke

Eftersom signaturordet inarbetat påär det upphovsrättsliga
området medan signaturordet i § föreslås9 i sammanställningen
digitala signatur på dokument och då brottsbeteckningarna i 9

§10 olika, föreslårär vi ordet signatur alltjämt ianvändsattresp.
tilldet l0§ överförda skyddet förfalskning signatur påmot av

upphovsrättsområdet, jfr de begränsade skillnaderna mellan
brottsbeteckningarna i 14 kap. 7 förslagenoch 8 till 12 och 13
§§.

Beträffande ide föreslagna11-13 bestämmelserna krävs ingen
anpassning till IT-miljön.

3Av lagtexten till ochl-3, 4 följer5 direkt brotten§§ vadatt gärnings-utgörsa avberättar.mannen
4Signaturenkan inte ha språkligsägas formnågon och därför inte hänförligär till
handling detta begrepputan att alltför mycket fortsatte SRK. Pa sättpressas sammaleder signering inte till dokument producerasatt ett enligt den definitionen vi
föreslagit. För dokumentkvalitet krävs det föreligger språkhandling.att Däremotenföreligger märkeett utmärks sin och nödvändiganära anknytning till detsom avföremål märket anbragts Endast offentlig kontrollmärkningpå. skyddas isom
bestämmelsen 7märkesförfalskning i gällande förslaget.§ 12 irätt, §om
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Förfalskning9.3 teknisk uppteckningav

Vi har iredan avsnitt 8.3.2 förordat frågan föratt om ansvar
förfalskning tekniska uppteckningar ibehandlas särskildav en
bestämmelse. Bestämmelsen föreslås materialiseringar data,avse av

eller beräkningsvärden,mät- tillstånd eller händelseförlopp, som
framställs helt eller delvis automatisk och bevarasgenom en process

framgårså det vad uppteckningenatt avser.
Som exempel kan färdskrivardiagramnämnas och EKG. Sådana

objekt kan visserligen språkligt innehåll syftarde inteettges men
språkhandlingar.5till ersätta äkthetsprövningEn enligtatt doku-

mentdefinitionen med utgångspunkt från viss utstäl-person som-
lare går inte på naturligt eftersomgöraatt sätt, ändamåletett är-

registrera förlopp tillståndeller med automatikatt vissutan att
kan den ansvariga förkällan uppgifterna. Behovetperson ses som av

tilltro i stället materialiseringarna fullständigtskallatt ochavser
korrekt framställtsha vid visst uppteckningsförlopp. Vidett
automatiska uppteckningar går det alltså knappast finna någonatt

utställare själva maskinen.än Man behöver kunna lita påannan att
viss typ av fungeratoch Därtillanvänts väl. kommerapparaten att

behöver litaäven kunna på den utrustningenanvända kopp-attman
lats till den angivna visskällan, registrerasEKGt.ex. person, vars
vid visst tillfälle. Ett exempel angelägenhetenärannat att ettav
f ärdskrivardiagram verkligen återger f ordonsrörelserna för bilden
diagrammet och skrivstiften inte får ha varitangetts attavse
sammankopplade manipuleradeeller på sätt.annat

förordadeMed det undvikssynsättet gränsdragningen mellan oäkta
och endast materialiseringar vid maskinellt upptecknings-ettosanna
förlopp. inte alltid riktigtDet är tala teknisk uppteckningatt om en

därförenbart föreställningsinnehåll materialiserasatt ett med ett
hjälpmedel, skrivmaskin eller bandspelare. syftett.ex. Har dessutom
varit bevara eller befordra språkhandlingar,att tillämpas istället
bestämmelserna brott urkunder missbrukellermotom om av
handling. Samma tekniska utrustning kan föranvändas både att
producera tekniska uppteckningar föroch ordbehandling vidt.ex.
framställning dokument och handlingar. Vidandra bedömningenav

gränsfall får falla tillbaka skildapå de skyddsintressen viav man
beskrivit.

Om idet stället såär läge förloppeller visserligen utvisasatt ett
inte materialiserats, ingenär dessa bestämmelser tillämpliga,men av

eftersom inget bevaras. Så falletär med och elmätare,t.ex. gas-
ochvägmätare enkla vågar.

Vi föreslår inget krav digitalapå lås på detta område. Det kan
emellertid inte uteslutas arbetet digital journalhanteringmedatt etc.

58e vidare specialmotiveringen till kap.14 andra1 stycket kravet§ före-páomställningsinnehállet.
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säkerhetsrutinermotsvaranderutiner. Omtillsikt sådanapå leder
fårförekomma,regelmässigt skulleframtidiför dokument ensom

motiveratkriminalpolitisktkontrollerbarhetskravfrågan ärettom
förintelås,behövaskanområde. Detpå detta ettävenövervägas en

övrigt.iföreställningsinnehålletförviss utställare, utansomperson

materialiseringarförfalskadeBrukande9.4 av

efterbildningarspridandeoch av

brukande§i 9 gällande14 kap. rättföreslår bestämmelsenVi att om
Därvid undantas brukan-förs in 15förfalskatnågot som en nyav

till 6i förslaget Ieftersom behandlasdetdokument,det av
f örfobjekt alskatsbrukandesåledesbehandlasbestämmelsen somav

enligt 12 eller 1310, 11,
beträffandei frågaför bör kunna komma ävenbrukandeAnsvar

förfalskningför bestämmelsenfaller inomobjektde omramensom
praktiken innebär dettatill §.förslaget 14 Iuppteckningtekniskav

tekniska uppteck-eftersom deförändring,emellertid inte någon
urkundenepraxis skyddasningarna enligt nuvarande som

efter-spridandeolagai §10 gällandeBestämmelsen rätt avom
fåändringar platsredaktionellabildning föreslås endastmed som en

16ny

Bevisförvanskning9.5

bilringarfotspår, avtryckfingeravtryck,Enligt SRK måste även av
objektutanför och 14 kap. Dessa utgörurkundernahållasetc. som-

föreställningsinnehåll själv-sinabevis egenskaper ettgergenom -
indiciebevisning ibetydelsefulla vidständig existens och kan vara

straff någondärför§ belagts med8 harrättegång. 15 kap.I att
oskyldig skalluppsåtundanröjer bevis medförvanskar eller att

bevis sådantfalskt medtill någon åberoparfällas eller attansvar
uppsåt.

enligt SRK harsyneobjektende s.k.Bestämmelsen ensomavser
inte börförvanskning dembetydelsesådan övergående att av

förmedlaenligt SRKBevismedlet måstekriminaliseras.allmänt ett
framgår be-inte omedelbartföreställningsinnehåll genomsom

intresse allmänför skallföremålet dettraktande ettatt avvaraav
avgränsningen intetilltron till dem. ärupprätthållabetydelse Attatt

iobjekt bestämmelsenemellertidframgårklar att omavsessomav
tydning i högre grad änbevisförvanskning kräva avsevärtkan t.ex

bevismärke.ett
därvidobjektensochförslag till dokumentbegreppVårt ett nytt

frånfrikopplade utställarenangivna ändamålgrundläggande att-

GNJA 1991739.
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bevara självständigtoch överföra språkhandlingar i ställetger-
denna avgränsning. På följersätt avgränsningsamma moten
syneobjekten de särskilda liggerändamål, bakom kriminali-av som
seringen konstnärssignaturer,mot värde-av ochangrepp pengar,
kontrollmärken, fasta märken spridandeoch vissa efterbild-av
ningar.

För undanröja den brist iatt nuvarande systematik berörts isom
avsnitt föreslår9.1 vi bestämmelsen bevisförvanskningatt medom
endast redaktionella ändringar förs in 14 kap. 17som en ny

Bestämmelsen i 15 kap. 9 § underlåtenhet avvärja rättsfelattom
innefattar även underlåtenhet med avseende på bevisförvanskning.
Vi föreslår avkriminalisering i denna del. kriminaliseringDennaen
har tillkommit lagteknisk konsekvens vissa ändringar isom en av
SRKs förslag genomfördes vid departementsbehandlingen.som
Regleringen framstår i denna intedel helt genomtänkt och detsom
har, framgårdet lagtexten,utan att hävdats skallattav ansvar

graverande.7ådömas endast omständigheterna särskiltärom

9.6 Missbruk handlingav

Bakgrund

Vi har vissaställt krav på kontrollerbarhet för materialiseringatt en
skall ha dokumentkvalitet. finnsDet därför behovanses skyddav
för materialiseringar innehåller språkhandlingar intesom men som

dokument.är Detta skyddsbehov inträder emellertid på ett senare
stadium, först objektetnär brukas.

I gällande finns sådanrätt bestämmelse i 15 kap. 12 andraen
allet,8f missbruk urkund. Brottet består i någon sannings-om av att

löst handling, tillkommit medelstutger genomslag fotogra-ellersom
fering eller på dylikt för riktigsätt, kopiaannat viss urkund.av

Föreligger urkundsförfalskning 14 kap. §,l intygande 15osant
kap. § förstall stycket, förslaget i §5 eller brukande falsk ellerav
endast urkund 14 kap. 9 § 15 §kap. ll andraosann stycket,resp.
förslaget i §,6 tillämpas de bestämmelserna.

straffbartEtt brukande falsk eller urkund föreligger ävenav osann
originalet åberopas endast i avskrift ellerom på Ettsätt.annat

åberopande medför kan sålunda ske redan skrift-som ansvar genom
ligt eller muntligt meddelande. Detta meddelande måste emellertid
med någon tydlighet den åberopade urkunden beträffandeange ut-

innehållgställare och Detsamma gälla enligt fde örslagnaavses
motsvarigheterna till de berörda bestämmelserna.

7Beckmanmfl., Brottsbalken II, 6 och200 Jareborg, Brotten III, 2 114.u., s. u., s.aBeträffande första fallet förslaget i 7segBeckmanmfl., Brottsbalken II, 6 217 Se även sammanställningenu., s. omavskrifter, 219s.
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§ falletför 12 andratillämpningsområdet kap.15återståendeDet
framställningssättetsjälvaobjektutgörs genomsom genomav -

förhåller sigvid någotvisst handenkopiering på sätt attetc. ger-
kopiannämligen medi verklighetenannorlunda det gör, ettän att

original finns, har detoriginal existerar. Omöverensstämmande ett
kopian.innehållfalli änannatvart ett

Överväganden och förslag

förshandlingför missbrukstraf f överVi föreslår dettaatt avansvar
beträffande pappersdokumententill § första stycket och IT18 att -

självaform innefattasåtergivning i digitalbeaktas så ävenatt om-
otokopialiksom f antyderformi sådant detutseendet läsbar är att en

Ävenoriginalhandling. data påskriftligfinnsdet t.ex.att omen
i formnaturligtvis inte lagradCD-ROM ettut pappers-ser som

framträderfotokopia,liksom dedokument, dessa data, närenger
prakti-riktigt dokument. Ibild intryck återge ettattett avsom en

tilltromaterialiseringar och allmänheten haråtnjuter sådanaken ett
lita påkunna dem.behov attav

saningslöstnågonskyddbestämmelsenI även utgermot attges
interiktigt digitalt dethandling för återge dokument atttrotsettatt

inteDärvid föreliggerdigitaltfinns dokument.något sådant ett
visstriktigt återgivande dokument.av

inträder iställetdokumentFöreligger falskt eller ett osantett
dokument.för brott motansvar

föri §18 andra stycketVi föreslår också bestämmelse atten ny
inte dokument.handlingar brukasskydd, utgörbereda när som

uppgiftenobjekt, doku-dvs.skydd oäktaDetta att vemomavser
kriminaliseringfelaktig.från behovhärrör Detärmentet somav

tilltroshöjande egenskapermaterialiseringar saknarföranlett att som
Regleringentillgodoses därmed.i praxis urkunderbehandlats som

kontrollerbarhetsrekvisitet i detbidra tillkan också attantas
i praxisinte successivt ochföreslagna dokumentbegreppet uttunnas

tilldokumentkvalitetinte begränsasför objekt harskyddetatt som
straff fall.klart värda

varit doku-handlingar hade oäktasådanasåledesHär somavses
fördokumentkvalitet. motsvarande skyddhaft Någotdement om

inte förföreslåsövriga dokumentintygande och brott motosant
dokumentkvalitet. ocksåbörmaterialiseringar Detsaknarsom

videnligt § inträder först brukandet.18skyddetattupprepas
ocksåuppgiften lämnasVi föreslår utställare skall kunnaatt om

i bilagd handling.muntligenutanför handlingen, ellert.ex. en
straffbartfelaktig,blir uppgiften utställareDärmed det, ärnär om

loHär ochförfalskning, 5till gärningsmannen gjort 4 §§förslagen 1-3 enomavses
brukat falskt ellerdokument, hanhan producerat 6 ett osant§ett osant omom

dokument.missbrukat för utställtdokument han vissteller 7 § på sätt annanom
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data elleratt utskrifterutge saknar dokumentkvalitet oberoendesom
det sanningslöst påståsav de återgerom digitaltatt dokument.ett

förstaAv framgårstycket skyddet begränsatatt är till materialise-
rade språkhandlingar hänvisningen till bakomliggandegenom ett
dokument. Vi föreslår motsvarande begränsning för handling i
andra stycket. Begränsningen framgå den materialisera-attavses av
de språkhandlingen utställare.skall härröra från viss

9.7 Missbruk lösenordav

Bekämpandet datorbrottslighet efterhandtordeav leda till deatt
handhar viktiga informationssystem inrättarsom olika skyddsanord-

ningar i form maskinvara ellerav och iblandprogramvara genom
kombinationer dessa. I många fall innefattarav dessa anordningar
kontrollsystem anknyter till lösenord och olikasom former för
identitetsinformation beträffande de behöriga användarna. Det är
uppenbart f örhandskännedomatt sådan information underlättarom
hacking och andra brottsliga på olika IT-system. Inteangrepp sällan
förekommer marknad där dylik informationen utbjuds. Sådan
information har därför visst saluvärdeett och det kan alltså tänkas

även anställda inomatt företag kan frestasett låta andraatt
missbruka det lösenordet.t.ex. Uppenbarligen finnsegna det därför
anledning understödjaatt utbyggnaden säkerhetssystemav genom
införande särskild straf f bestämmelse förav en stävja missbrukatt

lösenord och identitetsinformation.hemligav annan
Vad talar kriminaliseringsom emot deten är berördaper se

missbrukets starka karaktär åtgärder till förberedelseav av annan
brottslighet. De aktuella förfarandena till inte ringa del inomryms

för de redan föreslagna bestämmelsernaramen och förslag tillett en
bestämmelse i 23 kap. 2 § förberedelseny till brott ia om IT-

miljön.
Har lösenordsrutinen givits sådan formavancerad vidatt t.ex.man

inloggning i själva verket åberopar digitalt dokumentett skyddges
inom för brotten dokument,ramen mot förfalskningt.ex. 14mot
kap. §§1-3 undertecknaattgenom med digitala signatur,annans

brukande falsktmot dokument 14 kap. 6 §av åberopaattgenom
det, missbrukmot dokument 14 kap. §7av missbrukaattgenom
för utställt dokument. Visstannan skydd följer också förslagvårtav
i 14 kap. §18 andra stycket BrB under förutsättning lösenords-att
rutinen innebär den loggaratt in utger handling, nämligensom en

lösenordett och andra data såsom användaridentitet ochm.m.

Eftersom det inte går att på naturligtett fastställasätt skallvem som ses somutställare till materialiseringar inte språkhandlingarutgör harsom vi föreslagit ensärskild bestämmelse i 14 förfalskning§ tekniskaom uppteckningar.avExempel dettapå finns i delstatlig lagstiftning i USA där t.ex. uttryck somdiscloses restricted codes other restrictedaccess informationor unauthori-toaccesszed persons förekommer.
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innehavarenhandlingen ställtsgällandesanningslöst utgör avatt av
notorisktliggerrutinsådananvändaridentitet, I ettlösenord, etc. en

föreslagnariktig.identitet Denuppgiften ärpåstående att omom
visst§ också4 8informationsintrång kap.bestämmelsen gerom

område.på dettaskydd
identitetsin-hemliglösenord ochmedhandlarDen annansom

informationenstraffas. Om utgörockså kunnaformation torde
ibestämmelsersärskildafinnsföretagshemligheter,försvars- eller

övrigtföretagshemligheter. Iförskyddoch lagen19 kap. BrB om
anstifmedverkan ochför förberedelse, tan, t.ex.aktualiseras ansvar

tilltillträdeföruppgifter krävstillhandahåller deför den somsom
handlingarframställa ärförellerinformationssystem att somett

tillförslagetsärskilt beaktasHärvid börmanipulerade. en ny
BrB.§ i 23 kap.2för IT-områdetförberedelsebestämmelse aom

beredaägnadeortskaf ff data ärlämnar eller attDen t.ex. somarsom
för förberedelse.dömasföreslåstill uppgifter kunnatillgångolovlig

straf f belagdfrämjavisserligen uppsåtförutsättsstraf f barhet attFör
vidaretillräckligt. behöverDetuppsåteventuelltgärning ärmen

uppsåtmedräckerdetvisst bestämt brott; attfrågainte omvara
tillskall kommaförr ellerslagifrågavarandebrott senareav

utförande.
särskildbeträffandeövervägandenaframgåranfördadetAv att en

skullefrågan därmedgällainte kanstraffbestämmelse sägas om
utsträckningiöverkriminalisering;någon slagsuppkomma stor

ifrågavarandebeivrastraffrättsligtmöjligtblidetkommer attatt
angelägenhetendärför tillmätasfårviktförfaranden. Avgörande av

utkristalliserasäkerhetsmedvetandethöjaallmänt attgenomatt rent
typiskamissbruk denutpekaf kunnaullbordat brottoch avettsom

brottsbe-därför underfråga. Vi föreslårfarlighet ärnuvarom
missbrukkriminaliseringlösenordmissbrukteckningen avenav

försigavsikt elleridentitetsinformation ihemlig utatt annangeav
informationensådanlämnaviss eller utattatt genompersonvara

missbrukas på detför sättet.att

Övriga och 15 kap.ibestämmelser 149.8

övrigakonsekvensändringarvissaövrigt föreslås endastI avsom en
förslag.

i 1415 kap.bestämmelsen§i 14 kap. 11Bestämmelsen motsvarar
vårtändring låtasakliginnebära någonintevarför det attanses
frånförtsreglerde över§ innefattatill 20förslag 14 kap. även som

15 kap.
förbe-försök,bestämmelser§§ 1512 och 15 kap.14 kap.I omges

f öreslåravslöja sakbrott. Iunderlåtenhetstämpling ochredelse, att
till 14förtsbestämmelservissa överförändringar. Genomvi inga att

förbe-gällerjustering detmotsvarande näremellertidkrävskap.
inte allmäninnefattar någon översynuppdragVårtredelse avm.m.

omfattandeerinravill emellertidVibestämmelser.dessa att enom
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förberedelse i IT-miljön till intygande inte straffbartt.ex. osant
ofta framståkan betydligt farligare förberedelse tillän t.ex.som
urkundsförfalskning med avseende på pappersdokument mindreav
känsligt slag.

När det gäller förfalskning teknisk uppteckning vi inteharav
funnit tillräckliga föreslåskäl för försök förberedelse,ochatt ansvar

sådantäven kan i fråga,komma förfarandendessa inärom ansvar
gällande bedömsrätt urkundsförfalskning.som
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Övriga10 frågor

10.1 Följdändringar
I definitionnuvarande urkund används ordet handling och dettaav
handlingsbegrepp förekomma på andra iäven ställen TillBrB.synes
följd förslagvårt till definition i 14 kap. §l andraav stycketen ny
aktualiseras därvid vissa föl jdändringar.

Iden exemplifierande uppräkningen i vissa paragrafer vadav som
särskilt skall beaktas vid bedömningen brott ärettav grovtom
förekommer ordet handling med innebörd närmasten motsvararsom
dokument, 9 kap. 3 l0 kap. 3 §§,och 5 ll kap. 2 I kommen-se

till anförsBrBtaren falskuttrycket handling enligtatt BrBs
terminologi omfattar endast handling förfalskats, dvs.som genom
brott urkunder enligt nuvarandemot 14 kap. samtidigtBrB, detsom
anförs begagnandeäven fatt örsäkran eller intygande,av osann osant
dvs. brott urkunder enligt nuvarandemot 15 kap. BrB, är om-

grovt.ständigheter kan brottetgörasom
frågaHär exemplifierandeär uppräkningar, där ordet handlingom

såsom lagteknisk följd förslagvåra i 14 kap. BrB bören ersättasav
med begreppet dokument. iOckså bestämmelsen ockerpantningom
9 kap. §10 bör Ävenbegreppet dokument handling.ersätta
digitala dokument falska,är förupprättade skens skull ellersom

oriktiga kan användas påtryckningsmedel vidannars krav.som
Handlingar enligt förslagvårt inte har dokumentkvalitet kansom
visserligen användas skriftligt bevis enligt RB med sådant syftesom

i bestämmelsen ockerpantning. Efter tillkomstensom avses om av
nuvarande 9 kap. §5 andra stycket BrB kan det emellertid ifrågasät-

behövs.kriminaliseringen i 9tas kap. §lO Vi har iom fallvart
inte funnit skäl sträcka tillämpningsområdet.att ut

bestämmelsenI behörighetsmissbruk 10 kap. §6 ordetom synes
handling skuldebrev eller dylik handling handlingoch som-
blivit utgiven främst fysiska föremål bär viss ellerrättavse som-

innehavetdär fysiskt objektett är central betydelse. Enav av
utvidgning till digitala dokument eller handlingar saknarsom
dokumentkvalitet kräver närmare överväganden på bl.a. det civil-
rättsliga området inte kan i dettagöras sammanhang. Vidaresom

Beckman mfl., Brottsbalken 5 583 Jareborg,även Brotten II, 2u., s. se u.,där113, undertryckande urkund förfarandes. nämna kan särskiltav som som vara avfarlig art.
MJarebor-g,Brotten II, 2 257.u., s.
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oredlighetbestämmelseniskenavtalsådanakan omavsessomm.m.
formkravengrundstycket, på§ andrall kap. lborgenärer avmot
traditionellaänfast egendom, knappast annatgällerdetnär avse

bestämmelserdärför i dessahandling börUttrycketdokument.
defini-föreslagnajfr denoriginalhandlingskriftligmedersättas

följdändringar harBrB. Dessa§ stycketandraitionen 14 kap. l
tillförslaget lagtext.iförtsintedock ut

Etthandling dokument.medövrigt ordeti14 kap.I ersätts
§, detdär§ nuvarande 712till 14 kap.förslaget angesundantag är

handlingvikt,mått,eftergöras påkontrollmärkning kan vara,att
uppräkning.exemplifierandefrågaendastannat. Häreller är enom

till IT-märkesbegreppetutvidgningingenvidareföreslåsDet av
Detdata.torde kunnamärkningen knappastvarförmärken, avse

på hand-avseendeändring mednågoninte krävassåledestorde
undantag utgörsparagraf. Etti denna annatlingsbegreppet av

isåvälanvändshandlingsbegreppet18 därtill kap.förslaget 14
stycket.andraförsta som

l93683§ocksäi lagenlförekommer ut-urkundBegreppet om
regleringövervägandenkrävsgåva. Här närmarefästelse om enav

lT-materialitill uttryckutfästelser kommersärskilt somavsersom
iskedock kunnaböröverväganden annatinföras. Sådanaskall

för.redogjortprinciper vifrån deutgångspunktmedsammanhang
denaktualiserasjdändringarfölövrigagäller genomDetsamma som

fram på dokumentvi förtgrundsyn m.m.

mänskligförutsätterBestämmelser10.2 som

medverkan

i IT-gällabörmänsklig medverkanvilka påkravFrågan somom
§ BrBanknytning till 9 kap. liaktualiserats främstmiljön har om

intenågonförsta stycke krävsbestämmelsensbedrägeri. Enligt att -
digitaltvilseledasSkullevilseletts.harnågot genompersonen- tillämpligocksåvisserligenuppgifter, bestämmelsenlagrade är men

automatiskt skullerutinerdatoriseradeverkställigheten avom
människaingenförmögenhetsöverföring harotillåtentillleda en

någonhandling ellertill någonförmåttsförledandesvikligtgenom
förts§i 9 kap. landra styckeDärför harunderlåtenhet. ett nyttsom

resul-påverkarolovligenför den,bestämmelsein somansvaromen
någoninformationsbehandling ellerautomatisk annantatet enav

förvinninginnebär gär-så detautomatiskliknande attprocess,
ändringar harLiknandeför någonoch skadaningsmannen annan.

varusmuggling.straff för1960418i 5 lagengjorts ochl om

Maskinen datorprogrammeninstruktionerutifrån debeslutar ger.som
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Rekvisitet vilseledande förekommer i straf fandraäven stadganden.
fråga i vilkenEn mån komplikationerär motsvarande aktualiseras

där.
Några bestämmelser i beskriver förfarandenBrB särskiltsom-

vidskall beaktas bedömning brottet såärett grovt atten av om -
gärningsmannen begagnat vilseledande bokföring 9 §kap. 3 om

bedrägeri, §10 kap. 3 förskingring, §10 kap. 5grovt om grov om
trolöshet huvudman §och ll kap. 2 oredlighetmot motom grov
borgenärer. I dessa bestämmelser det bokföringen i sigdockär som
skall vilseledande. fråga föranlettMotsvarande andravara ettsom

tillstycke bedrägeriparagraf därföruppkommer inte.en
4 § föreskrivsI kap. 3 BrB för försättande i nödläge. Enom ansvar

form detta beskrivsbrott direktpå tillanknytersättettav som
definitionen bedrägeri vilseledandemedelst orsaka någonatt attav

ihamnar vissa former Eftersomnödläge. frågadet här är attav om
själv försätts i viss situation, det svårt sig falltänkaär attpersonen

där endast maskin manipulerats vilseletts.utan atten personen
9 § finnsI kap. 9 BrB bestämmelse för svindleri. Deten om ansvar
inte sigär uteslutet tänka motsvarighetnågon i IT-miljön tillatt att

offentliggöra eller eljest bland spridaallmänheten vilseledande
uppgift för påverka priset på värdepapper elleratt vara, annan
egendom. l sammanhanget bör idet värdepappers-även nämnas att
kommitténs betänkande SOU 198972 Värdepappersmarknaden i
framtiden föreslagits §9 i kapitel, enligt vilken denen ny a samma

vid handel på värdepappersmarknaden vissa förfarandensom genom
vidtar vilseledande åtgärd för påverka priset fpå ondpapper elleratt

finansiellaandra instrument skall för otillbörligdömas kurspåver-
kan. Förslaget inom finansdepartementet.övervägs Med hänsynnu
till graden datorisering på området finns det skäl attav anta att
spridande vilseledande uppgift vidtagandeeller vilseledandeav av

föråtgärd påverka priset på sådan egendom kan ske med IT-att
rutiner. därförDet kan behöva rekvisiten förövervägas om ansvar
kan uppfyllda, ingen fysisk blivit vilseleddanses utanom person

vissaendast IT-rutiner kommit effektermotsvarande iatt ge som
traditionell miljö.

§9 kap. 8 föreskrivsl BrB för oredligt förfarande förom ansvar
den vilseledandemedelst förmår tillnågon handling ellersom
underlåtenhet därigenomoch vilseleddeskadar den eller inågon

ställe denne Enligt förmögenhetsbrottsutredningensär. förslagvars
skulle kravet på dispositionen medföra vinning förskallatt
gärningsmannen inte längre förgälla bedrägeri. Förslaget genom-

propositionenfördes emellertid inte i denna del. I konstaterades
bestämmelsen i 9 §kap. 8 visserligen fångarBrB delatt upp en

sådana dispositioner inte medför vinning den dockattsom men
uppställer kravet på fysisk vilseletts. tilläggNågot tillatt en person

16Prop. 198586265 44s.
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inträda för§ innebörd den9 8 skullekap. ävenatt somansvarav
informationsbe-automatiskolovligen påverkar resultatet av en

för aktualiserades inte.handling innebär någon dockså det skadaatt
§gärningstyper till 9sekundära kap. l andra stycketDe ärsom -

faller inte in 8inte blivit vilseledd alltså under 9 kap.någonnär -
straf fDepartementschefen bestäm-konstaterade någonatt annan

tillämplig hänvisade tilli och bestämmelsernamelse regel torde vara
dataintrång.urkundsförfalskning, huvudman ochtrolöshet motom

bedrägeriparagraftillandra stycketDet kan dessutom nämnas att en
inte skade-utformats någon bestämd kretsså detatt angetts av

§enligt första 9 8 skalllidande, skadan stycket och kap.medan
ivilseledde ställe denneden eller någon Departe-drabba är.vars

givenförklarade inte finnsmentschefen pådet sättatt samma en
lidit vilseledandeanknytning till skadan detden när momentetsom

åstadkommits maskinellpå väg.
försvars-§ föreskrivs för svikande18 6I kap. BrB avom ansvar

vilseledandeplikt. Gärningsbeskrivningen bl.a. attavser genom
tjänstgöringsskyldighet.sig brottsbalkskommentarenundandra Av

direkt indirekt införframgår vilseledandet måste ske någonelleratt
jänstgöringsskyldighetenbefattning fastställa ellerhar med att tsom

befrielse från dockmeddela den eller uppskov därmed. Det kanatt
inte ingrepp i automatiserade rutiner såuteslutas kan göras attatt ett

fysiskmanipulationen riktas någonendast dator,mot utan atten
vilseleds. serviceman för försvarets admini-Om t.ex.person en

strativa uppgifternaändrar de lT-lagrade så hanADB-stöd att anges
frikallad, enligt tidigare förslag blikan åtgärden våra bl.a. attsom

till övergripandebedöma skadegörelse. Med hänsyn det önske-som
in förfaranden i systematisktmålet hör hem-placera BrB, där deatt

emellertid komplettering §kan 18 kap. 6 BrB över-ma, en av
vägas.

r
Beträffande inte framkommit någotdessa bestämmelser har

författningsändringar. Vi redovisar emellertidkonkret behov av
för frågan, eftersomdessa bestämmelser uppmärksammaatt en

föreliggaändring visar sigbehov enkelt torde kunna görasom- -
efter förebild § alternativ9 efterkap. BrB. Ettl ärannat attav
förebild förslagvarusmugglingsutredningens i betänkandetav
Smuggling tullbedrägeri från rekvisitSOU 199184 övergåoch ett

vilseledande till föreskriva uppgiftennågon skallatt attom av vara
vilseledande.

Det har inte varit möjligt motsvarande specialstraffrät-göra genomgångatt en av
Det finns emellertid i associationarättslig och näringsrättslig lagstiftningten. t.ex.

vissa bestämmelser med anknytning till vilseledande uppgifter.om ansvar
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10.3 Förberedelse, medverkan och anstiftan

10.3.1 Förberedelse

Enligt 23 kap. 2 § första föreliggerstycket förberedelseBrB till
gärningsmannenbrott utföramed uppsåt främjaeller brottom att

tagit viss angiven befattningnärmare förlagmed eller förvederlag
brott eller med vissa hjälpmedel för f örövande brott. Bestämmel-av

innebär inte straff tillgenerellt sträcks plane-attsen ut
ringsstadiet. Den har begränsats till vissa hjälpmedel tilloch sådana
handlingar hänsyn till riskenmed för f ullbordan brottsom av anses
straff tillvärda sin typ.

Bestämmelsen i princip tillämpligär i IT-miljön. Beskrivnin-även
olika befattningsätt brottshjälpmedelmed anskaffa,att tagen av -

förfärdiga, lämna, förvara, fortskaffa eller dylikmotta, ta annan
befattning objektetmed så allmäntär hållen sådana för-ävenatt-
faranden aktualiseras i lT-miljö bör kunna innefattas. Somsom
exempel kan f ortskaf fnämnas a bör kunna innefatta överföringatt

data hjälpmed datorer och modem och förfärdigandeav attav
bör kunnaäven intäcka programmering liknandeoch åtgärder för

framställa brottshjälpmedel.att
den exemplifierandeAv uppräkningen gift, sprängämne,av vapen,

förfalskningsverktygdyrk, eller andra sådana hjälpmedel framgår
emellertid därmed traditionella fysiska objektatt inteochavses

och andra data. Datorer och IT-utrustning i sigprogram ärannan
inte sådan beskaffenhet de kan hjälpmedel. Detattav ärses som
först försesde vissanär med såsom virusprogram, ellerettprogram,

information förägnad brottsligär verksamhet deannan som som
blikan hjälpmedel för brottslig verksamhet. På visättsamma som

redovisat för enskildade brotten inte databärareär eller andra
hårdvaror primärt intresse. I stället för fysiska föremål detav är
själva data såsom datavirus och skadegörande programkodannan-
jfr gift och sprängämne, för f lösenord ochattprogramvaror orcera

förandra lås information jfr dyrk information,och IT-lagrad
såsom kontonummer, vilken förbehövs begå bedrägerieratt t.ex.
jfr förfalskningsverktyg skall objekt förutgöra reglersom om-
förberedelse till datorbrottslighet.

doktrinenI har anförts hjälpmedelsådant enligt 23 kap.att som
§2 kan falsk nyckel eller karta brottsplatsen,över däremotanses

inte maskinell utrustning visserligen för förfalskningär avseddsom
lika väl kan föranvändas hederligt ändamål. Föremål,men vartsom

för sig inte sådant hjälpmedel,är kan dock attvara anse som
hjälpmedel de påträffas tillsammans, NJA 1960 442,om t.ex.se s.

fyradär slipade mejslar olika längd och grovlek, s.k. skoma-av en
karkniv nycklar i knippa, fyra likasamt s.k. huvud-sex varav
nycklar, tillsammans sågs sådant hjälpmedel.som

motivenI har karta, vilkenpå anvisningar för brottets utföran-en
inritade,de är nämnts exempel hjälpmedelpå medsom som avses
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bestämmelsen. information inaturligt motsvarandeDet är att
Vidare detbedömning.rättsliga ärformIT-lagrad sammages

informationIT-lagradlämpligt programkod eller somannanom
låstsfi fysiska ellerantingenmöjliggör intrång örvar utrymmen som

förvar jämställs medkvasimateriellaiIT-rutiner ellermed en
dyrk.

betydelsefullinformation såsomvissblirsammanhangdessa ävenI
delvis kontroll-påberoruppgifter Detkontonummer attm.m.om

Vanliga bland hackersautomatiska. brottIT-miljönrutinerna i är
Ettkontonummer.användning andrasmedbeställaär att avvaror

förekommit kanoch utgöraexempel på somsomprogramvara,
sigvisadevidhjälpmedel brott, är ett genereraprogram som

ochTillgång till kontonummerframtida kontonummer. rättkorrekta
tilltillgångrisk förmotsvarande brottskapalösenord kan ensom

tillfalskinritad nyckeli ochbyggnadmed brottsplatskarta enenen
finns pådenexempelbyggnaden. Ett är typannat program somav

försyfte användarentill underlättaharmarknaden och attattsom
datavirus.konstruera nya

Bulletin Boards,digitala s.k.anslagstavlor,förekommer ocksåDet
information hurdet avanceradandra databaser, däroch om manges

uppenbarligeni kantillväga vid sådan databasbrott. Datagår en
gärningsman.förhjälpmedelutgöra ett en

för undvika konstrueradeVi föreslår, attatt resonemang, man
vid be-direkt till data. På sätthär knyteräven somsammaan

ellerdömningen vissa dokumentdata utgör t.ex. programav om
emellertidför försvårasobjekt beslagvilka dataeller utgör ettsom

förgivits formeninformation databedömningen allatt avav
inget traditionelltinformationsbehandling. finnsautomatisk Det

Möjligenhjälpmedel. kanfysiskt på vadkännetecken äryttre som
gift eftersom kan krävajämförelse sådanamed preparatpassa,en

beskaffenhet klarlagts.ingående innan kemiskaanalyser dess
emellertid, påobjektets framkommit, bör detkaraktärSedan

fysiska föremålen, gåför traditionellamotsvarande desätt attsom
föreligger ihjälpmedel 23bedömning sådantgöra attetten av om

angiven befattning bedömas§ första med det börkap. 2 stycket som
förberedelse till brott.

kvasimaterielltuppfattas onaturligt någotDet kan att somsesom
förberedelseparagrafens mening. Skillnadernahjälpmedel iett

hjälpmedel Vi föreslårfysiska föremålmellan ochdata är stora.som
särskild förbe-därför § i 23 bestämmelse2 kap. BrB en omsom a

föreslåspå IT-området. Bestämmelsen gälla data,redelse ärsom
olovlig tillgång till uppgifter, ellerskada dataägnade beredaatt

18Jfr dock SvJT där anteckningar inläras1969 rf. 24 upprättat attpartsom avs.
demför denne skulle med stöd vittnesutsaga inte ansågsatt osannannan av avge en

sådant hjälpmedel i lagrummet.vara som avses
19En originalnyckel, jämställsfalsk nyckel, dvs. obehörigen framställd kopiaen av en

Beckman, 600.med dyrk Brottsbalken Il, 6 u., a.
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olovligen påverka resultatet automatisk inf ormationsbe-av en
handling. samlingEn datorprogram uppgiftereller kanskeav som

för sig framstår tämligen harmlösa bör därvid tillsammansvar som
kunna bedömas hjälpmedel enligt föreslagnadet andra stycket.som

Även hårdvaror bör kunna hjälpmedel förekommerdeses som om
i sådant sammanhang och andraett data karaktärenattav program

brottshjälpmedel framgår. hårdvarorna därvid blirAttav att se som
sådant hjälpmedel enligt 23 §kap. 2annat medan aktuella data

hänförs till förslaget i 2 § intebör hindra sådan bedömning,a en
särskilt §2 tredje föreslåsstycket förgälla båda objektkategori-som

Avgörande här fungerarär regelsystemet praktiskt ochatterna. att
enhetliga bedömningar blir möjliga för traditionell miljö och IT-
miljö. Ett kvarhållande utgångspunkt på IT-området frånav en
fysiska inf ormationsbärare kan leda till inteantas resonemang som
förefaller konsekventa till ioch luckor regleringen, detnärt.ex.
avsedda objektet överföringunderär inteoch således beständigtär
förbundet visstmed föremål.ett

dettaI sammanhang bör vidare begreppetövervägas egendomom
i 9 kap. §ll andra stycket innefattaBrB kan IT-skadegörelse eller

det krävs lagändring.om en

10.3.2 Medverkan och anstiftan

När automatiska bearbetningar maskin träder i förställetgenom en
åtgärder människa, aktualiseras situationer,även där någonav en
skulle ha gjort sig skyldig till medhjälp eller anstiftan, han, iom

förstället utförtdatorn, rutinerna. Frågan i lT-miljön blir ettom
gärningsmannaskap föreligger, de automatiskanär rutinerna
f ortlöper så fullbordas.brottet Sá bör normalt fallet.att anses vara

Ett fall kan därnämnas olovligär påverkanannat som auto-en av
matiska rutiner tillleder långtgående konsekvenser fråganoch blir
vad kan täckt uppsåt. vissHär krävs restriktivitet isom anses av
enlighet med anförtsvad i anknytning till förslagvårtsom om en ny
bestämmelse i l3 kap. §7 BrB f ramställande eller spridandea om av
datavirus.

frågaEn gäller hur förmåttuttrycket iannan 23 §kap. 4annan
förstås.BrB bör I äldre upplagor brottsbalkskommentaren har detav

anförts det måste starkt betvivlas, manipuleratatt den medatt som
själva så resultatet blivit oriktigt kanapparaten därmedatt haanses
begått förfalskning... För sådant förfarande kan förett ansvar
anstif intygande rågakomma icke förfalsknings-tan osantav men
ansvar Med hänsyn till detta aktualiserasuttalande frågan om

maskin kan gärningsman. givetvisSå inte fallet.ären vara
Anstiftan till brott enligt 23 §kap. 4 förmåBrB annanattavser att

zoBeckman,Brottsbalken II, 70. Jfr4 Jareborg, Brotten III, 2 och55u., a. u., s.Egedal i SvJT 1960 358.s.
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maskinellmedurkundframställautföra brottet. Att osannen
anstiftans-kananstiftan.inte Däremotmellanhand kan utgöra

gärningsmannaskap.gärningen bedömaatt somvara

informationssäker-för10.4 Ansvaret
iförtydligande ABLheten ett-

Bakgrund

på ADB-vilka kravinternationelltdiskuteratsfråga ärEn som
sådana krav börhurställa ochkan behövastatsmakternasäkerhet

utredningholländskgenomdrivas. Som exempel kan nämnas att en
tillsynsmyndighet inom bank-,datorbrottslighet hävdat att enom

för datorsäkerhethajukhusväsendet börf örsäkrings- och ett ansvars
erforderligaföreskrivamyndighet skall kunnasådanpå så sätt att en

för svenskkunna ävenskulle övervägassäkerhetsåtgärder. Detta
lagstiftningen bordeidetvidare diskuteratshardel. Deträtts om

iskyldighet årsbe-för bolag harföreskrivas styrelsen attettatt
vid-säkerhetsåtgärdererforderligasig i fråganrättelsen uttala om
interevisor. Ombolagetsgranskassedantagits, uttalandeett avsom

aktiebolagsrättsligipersonligt kunna utkrävasskett, börså ansvar
ifrågor berörtsrevisor. hareller Dessa ävenordning styrelseav

från Europarådet.rapporten
för Europarådetsinombl.a.fråga berörts,En ramensomannan

associationsrättsliga regleringen bör kompletterasdenarbete, är om
Brister i säkerhetsådanADB-säkerhet.föreskrifter rörandemed

skydd börallvarliga konsekvenser. Frågansigföra medkan gesom
skyddsin-aktieägarestillgodosegällerprioritet, dethög när attt.ex.

efteri detföretag konkurs bl.a.gåttfinns påExempel attatttressen.
harolovligen Frågankundfordringar raderats.noteringaralla om

riktlinjermedOECD i samband med arbetetinomdiskuterats även
för heltäckan-lagstiftningsarbetepågårför datasäkerhet. I Norge att

frågor datasäkerhet.de reglera om
till fåtalbegränsadanvändningenTidigare datorer ettavvar

skriv-räkne- ochavanceradedå främstfunktioner. sågsDe som
samtligaindatoriseringen påmaskiner. har näraNu trängt sam-nog

sigofta visatSamtidigt deti flesta rutiner. harhällsområden och de
myndigheterföretag ochledningenklart detsvårt göraatt ansvar av

därvid betraktatsADB-säkerhet harområdet. Frågornahar på om
från detofta bortseendealltför teknisk medfrån synpunkt,en

fullgörandetför organisationen ochövergripande av upp-ansvar
direktören redan har.verkställandegifterna styrelsen ochsom

överväganden och förslag

tillsynsmyndighet,förbemyndigandeskullesvenskFör rätt ett en
erforderligaföreskrifter säker-på bankområdet, attt.ex. omge

finansinspektionen fickellerinnebära DIhetsåtgärder att t.ex. en
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utfärdarätt sådana föreskrifter. En delegeringatt normgivnings-av
kompetensen på området kunde emellertid hinder enligtmöta 8 kap.
3 § eftersomRF, betungande offentligrättsliga föreskrifter utom-i vissa undantagsfall skall imeddelas lag. Frågan sigsträcker-
vidare utanför området för persondataskydd, vilket Dlzs verksam-
hetsområde begränsats till. Vi har inte funnit skäl införa någonatt
sådan reglering.

När det gäller den svenska associationsrättsliga regleringen skulle
kunna sigtänka förtydligande i aktiebolagslagenman ett

19751385, det gäller skyldighetennär för dem försom svarar
bolaget till inf ormationssäkerheten.att En sådan bestämmelse kanse
föras in 8 kap. 6 § andra stycket ABLatt kompletteras medgenom

föreskrift organisationen beträffande inteatt bara bokför-en om -
ingen förvaltningenoch medel den automatiska in-ävenutanav -
f ormationsbehandlingen skall stå under tillfredsställande kontroll.en
Samtidigt bör fdet öreskrivas verkställande direktören sörjaskallatt
för den automatiska informationsbehandlingenatt fullgörs på ett
betryggande sätt.

Sådan skyldighet torde visserligen följaredan den nämndaav
bestämmelsen i andra stycket behandlas redan två betydelse-men
fulla områden bokföringen och medelsförvaltningen varför det- -inte bör uteslutet särskilt nämna såäven centraltatt områdeanses ett

IT-säkerheten till delar berör just bokföringensom stora ochsom
medelsförvaltningen förvaltningenävensamt bolagetsavser av

tillgångar.övriga Fel brister ioch IT-system kan vålla synnerligt
för verksamheten. Om det skulle feluppstå exempelvismen på ett

förEDI-system industriell produktion, där rutinerna utformats så
endast behövs föratt dagens produktionen beställs, skullevaror som

hela verksamheten kunna komma stå stilla leveransatt någotom av
uteblir. Vidare bristandekan säkerhet i hanteringen f öre-t.ex.av
tagshemligheter omintetgöra basen för hela verksamheten hos ett
företag.

Det behövs sammanhängande på IT-säkerhet, perspektiven ettsyn
innefattar hela olikaoch alla aspekter, policysom systemet med en

för informationssäkerheten internoch kontrollstruktur,en var-
igenom skyddet för informationen tillgodoses. Ofta finns särskilden
säkerhetsorganisation. Därvid bör eventuell delegation ansvaretav
för IT-säkerheten komma till tydligt uttryck. fallI i störrevart
företag torde det vanligt internaden ansvarsfördelningenattvara

fastläggs skriftlig instruktion.genom en
Om intedet bedöms tillräckligt endast motivledes dessaatt ta upp

säkerhetsaspekter, aktualiseras frågorde vi förberört ABL också
inom andra verksamhetsformer, främst bankverksamhet. Vidare är

Jfr förslag samrådsgruppen för samhällets säkerhet SAMSinom dataområdetav
Dai 199043rapporten ADB och samhällets säkerhet 90-talet, Depå verksam-

hetsansvarigaa aäkerhetsansvar, 49.s.
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föreningar därekonomiska1987667§6 lagen6 kap.beakta omatt
ändring.motsvarandeförintresse talartredje mans

skyldighetermotsvarandeböroffentliga verksamhetendenInom
före-förordning elleriföreskrivasledningen kunnaför genom

tillsynsmyndigheter.skrifter av
dessagenomgångfullständiguppfattning behövsEnligt vår aven

myndigheter. Så skerföretaginom såväldatasäkerhetfrågor somom
för värtutanföremellertidfallerexempelvis DettaNorge.i ramen

uppdrag.
härIT-säkerhetfrågordeinvänts mångaharDet somatt omav

såvidakompetensområde,revisorsutanförfallaaktualiseras torde en
gällerIT-frågor. Dettapåsin verksamhetinriktatsärskiltintehan

företagsledning,föransvarsområden t.ex.emellertid andraäven en
marknadsföring.förområdetmiljöområdet och

frågorSkadeståndsrättsliga10.5

iverksamförrisk den, ärföreliggerdetUppenbart attär somatt
enskilda sektorn,offentliga denellerinom denIT-verksamhet

förriskenskall bärafrågor ärskada. Allmännaorsakar vem som
ersättningsgilla,skallvilka skadorochsådana skador sevarasom

skadeståndsrättsliga konse-endastbehandlasskallavsnitt 15.5. Här
straffrättsligaändring deförslag tilltidigarevårakvenser avav

reglerna.
i in-intrångolikaföraförslagföljd vårtSom att sammanaven
föradärvid§ ochi 8 BrB4 kap.bestämmelsetill attformation nyen

§till 8 BrB,dels 4 kap.dataintrång§i 21 DLbestämmelsenöver om
skadestånd.bestämmelseraktualiseras vissa§ BrB12 kap. ldels om

skallideell skadafall,vissa när§ skadeståndslagen3kap.I l anges
Paragrafenpersonskada.samband medintefast hardenersättas en

grundarförfarandenbrottsligavissaordalagi allmänna somanger
fördesändring år 1975Genomtill skadestånd.sådan nyrätt enen

till skadeståndi bestämmelsen. Rättengärningar inkategori av
ellerbeträffande brytandeuttryckligendärvid post-reglerades av

olovlig§9 ochi förvar 4 kap.§, intrångtelehemlighet 4 kap. 8
enlighet mediuppräkning bör§. denna9 Iavlyssning 4 kap. a

informa-brottsbeteckningeninförasiställetövriga förslagvåra
tionsintrång.

DL.§ dennai I23skadeståndsregelnkomplicerasFrågan av
skadestånd påfinns bestämmelseparagrafs första stycke omen

i dettaintresseintepersonuppgift. Denfelaktig ärgrund avav
oberoendeskadeståndsskyldigheten bestårdärförsammanhang avatt

föreskrivsinfördes 1988,årstycket,ändringar. andraIvåra som

Jfr informationssamhället198624 IntegritetsskyddetSOU idelbetänkandeDOKs
följdtillideell skadaför1986872116, ersättningbehandlas fråganvarioch1 omprop.

DL.enligtoch brottdataintrång annatav
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emellertid skadestånd vid §brott 20 första stycket §och 21om mot
DL. Sådant skadestånd kunde tidigare utgå med stöd skade-av
ståndslagens allmänna bestämmelser skadestånd på grundom av
brott. Regeln, inte avsågs innebära någon ändring i fördessak,som
emellertid in för enhetlig bestämmelse ersättning för ideellatt en om
skada skulle bli lagtekniskt möjlig. Som tredje föreskrivsstyckeett
därmed hänsyn skall till lidandeävenatt och andra omständig-tas
heter ekonomiskän betydelse vid bedömanderent ochav annan om
i vad mån skada enligt första eller andra stycket har uppstått.
Visserligen hade sådan ersättning möjligen kunnat utgå med stöd av

§l kap. 3 skadeståndslagen rättsläget ansågs oklart. lagstift-Imen
ningsärendet övervägdes inskulle den aktuellaatt skade-taman
ståndsregeln i §l kap. 3 skadeståndslagen enligt lagmotivenmen
borde skadeståndslagen för regler allmän räck-reserveras av mer
vidd.

Vi föreslår i enlighet med detta eftersomsynsätt brott §21mot-
DL sådan karaktäransetts de bör behandlas i BrBattvara av att-frågan ideelläven skada skall behandlas i skadeståndslagen. Be-om
stämmelsen i § första23 stycket DL berörs inte. föreslårDäremot vi

hänvisningen i §23 andraatt stycket till §21 Därigenombort.tas
blir 23 § tredje stycket ideell skada inte tillämpligt på sådanaom
förfaranden vi föreslagit skall behandlas i iBrB förstället DL.som

Enligt motiven till §23 tredje stycket DL bör det, för skade-att
stånd skall iutgå konkret fall, krävas målsägandenett haratt utsatts
för integritetskränkning inte obetydlig. Sådanaär förut-en som
sättningar kan främst föreligga vid förfarandenantas enligt förslaget
till 4 §kap. 8 vilka integritetskänslig information kommer tillgenom
obehörigas kännedom.

förfarandenDe i enlighet med vår genomgång olika brottsom av-
information och deras systematiskamot placering straff beläggsnu-i 21 § DL föreslås bli behandlade skadegörelse enligt 12men som

kap. §l andra stycket kanBrB emellertid föranledaockså in-
tegritetsintrång, rekvisiten i §4 kap. 8 uppfyllda.utan att Somär
exempel kan nämnas någon behörig läsaatt är data obe-attsom
hörigen utplånar, ändrar eller vissaundertrycker data. Därigenom
kan intedet bara uppkomma ekonomisk skada även avsevärtutan
obehag för den registrerade. Uppgifterna kan sprittsha bl.a.genom
datorkommunikation och det kan bli försvårt den drabbade att
komma till sin Vi föreslårrätt. därför i kap. §l 3 skadeståndslagen

hänvisning tillatt också 12 kap. §l andraen stycket BrB.ges
Begränsningen till sådana fall, där gärningsmannens förfarande fört
med sig visst psykiskt lidande, följer redan bestämmelsen iav
skadeståndslagen.

I detta sammanhang vill vi vidare peka på fråga rören annan som
12 kap §l BrB. Bestämmelserna rörande sakskada fysiskaavser
skador fastpå egendom och lösa saker. förlustTotal föremålettav
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föremålet utgörsgällersakskada. Det ävenockså avutgör om
pengar. för datadegällaskallvadhärFrågan är somansessom

oftastsåsom§i BrB. De12 kap. l är,bli skyddadeföreslås pengar,
Tillspetsatföremål.fysiskaindividualiseramöjligainte att som

följande Kan närmastpåuttryckas sätt.det kunnaskulle en
följa redandocktordesakskada Detimmateriell skada enses som

sakskada.sådana IT-angreppgällande rätt att ses somav

Bengtsson Skadestånd, 61.mfl., 3 u., s.
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11 tillgångenRB och till IT-material

Inledning11.1

11.1.1 Utredningens arbete

En grundläggande komplikation i IT-miljön deär bestämmelser,att
myndigheternas tillgång tillrör informationden förde behöversom

fullgöra sina lagstadgade utrednings-att och kontrolluppgif ärter,
avfattade med tanke skriftligapå handlingar och fysiskaandra
föremål. Dessa bestämmelser kan därför inte alltid sig formelltvare
eller praktiskt tillämpas på data. direktivI våra slås emellertid fast

myndigheternas tillgång till information inteatt fåkan bero-vara
ende det vilket informationenpåsätt finns lagrad. Det behovav av

likställa datamaterial fysisktmedatt material vi i före-detsom
gående tillgodosesökt för straffrättsligaden regleringens fårdel
därmed sin processuella motsvarighet.

Vad myndigheterna hittills haft igranska allt väsentligtäratt
papperdirekt läsbar information på Annorlunda blir förhållandet

informationennär och andra granskningsobjekt lagrats, bearbetats
eller överförts med IT. Samtidigt företagen effektiviserats ochsom
omstrukturerats IT och därmed fått förmåga snabbt,genom att
enkelt billigtoch hantera mycket informationsmängder,stora upp-
kommer naturligen motsvarande behov i myndigheternasett
utrednings- utvecklingoch kontrollarbete. Parallellt med denna
framträder emellertid ökat behov skydd för enskildaett demotav
risker för otillbörligt intrång IT-användningen i dessa situatio-som

för sig.med Avvägningen mellan samhällets behov kunnaner attav
ingripautreda och brott inteoch andra önskvärda företeelsermot

behovet skydd otillbörligt intrång isamt den enskildesmotav
integritet och intrång i företags intressenmot ekono-ett närmastav

lVi kommer här inte beröraatt närmare den situation föreligger dennärsom gran-skade har lagfäst uppgiftsskyldighet beträffande de uppgifter intresse fören ärsom avmyndighet. Inget torde i och för sig hindra den granskade förvararatt sinen
information i form digitaliserade och eventuellt krypterade data, jfr dockav
bokföringsnämndens BFN 8810uttalande U det inte förenligt medatt är bok-
föringslagen kryptera informationenatt i räkenskapsmaterialet. Detta förhållande kan
emellertid inte på något inskränka hanssätt uppgiftsskyldighet i förhållande till
myndigheten. Han skyldig tillhandagåär med erforderligaatt uppgifter i läsbar form.
Skulle han inte detta,göra inträder vanligen olika sanktioner för ásidosättandet avuppgiftsskyldigheten. Om myndigheten likväl grund brottsmisstankepå eller någotavskäl skulle viljaannat granska det datorlagrade materialet, detta sak.är en annanHärigenom uppkommer nämligen just sådana frågor tillämpning tvångsmedelom avkommer behandlas deti följande.attsom
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tillämpligisig emellertid inte beskrivas generelltmiskt slag låter en
formel. i anslutning till denAvvägningen i ställetmåste göras

syftet och styrkanmed åtgärdernaenskilda regeln. beror påDet att
frånskiljer sig åt områdeintressen varandraställshos de motsom

till område.
ställningstaganden iinte primärt principiellaVårt uppdrag avser

itvångsmedel allmänhetfrågor ochnär, mot t.ex. ettvar vemom
tillanpassning bestämmelser defå gällandebör användas utan aven

emellertidförutsättningarna. visar sig dennatekniska Det attnya
lagteknisk avvägningarinte renodlat Dekanöversyn natur.ges en

föreskrifternatill förintressen grundmellan motstående legatsom
i IT-använd-i nämligengällande kan komma obalansrätt genom

vilka befogenheter myndigheterna påningen. genomgångEn av
örvaltningsområden därvid har emel-olika f bör ha påkallad. Detär

förför inom vårtlertid inte funnits förutsättningar att ramen
fält. Vividsträcktapå hela dettasådan genomgånguppdrag göra en

principiella frågor förstavisserligen vissa steg motetttar somupp
emellertid iövrigt vi huvudsak begränsathargenerellt Isynsätt.ett

straff-vid användningIT-frågortill uppkommervårt arbete avsom
enligt Vissa bestämmelserprocessuella tvångsmedel RB. ärsom
straf f närliggandeför civil- och bestäm-och processengemensamma

civilprocessen också.behandlasmelser rörande
in ienligt delas två deTvångsmedlen RB brukar perso-grupper

förstaTill hörnella och de reella tvångsmedlen. den gruppen
kroppsvisitation.gripande, häktning bestäm-anhållande, och Dessa

för tvångsmed-inte intresse här. de reellamelser Inomär av ramen
teleavlyssningövervakninghemlig och hus-beslag,len kvarstad,-

frågor tillgång tillaktualiseras emellertid IT-rannsakan sådana om-
finnsmaterial vi också anknyt-har behandla. Det näraatt ensom

skriftliga bevis, för-till muntliga ochning ochreglerna synom
till IT-material.vilka åtkomstbehandlas med avseende påverkande,

aktivPassiv respektive medverkan11.1.2 -
struktureringförsök tillett

få insyn i in-för sin verksamhet beroendeDet allmänna är attav
över Myndigheterna iformation enskilda förfogar har lagsom

näringsidkarebemyndigatsförfattning såväleller begära attannan
uppgifter handlingar.privatpersoner vissa eller Detlämnarsom

granskningfinns föreskrifter inspektionockså och där en myn-om
in uppgifter.dighet hämtarätt attges

förfarandetmyndigheternas processuellaarbete och detFör att
förbli verkningsfullt föreskrifterskall tvång denbehövs somom

zm- 19878865 51prop. a.
myndigheter. Ofta har överordnadeDet förekommer kontroll och tillsyn mellanäven

myndigheter tillsyn myndigheter regional eller lokal nivå.över på
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inte efterkommer uppgiftsskyldighetlagfästa på eller hand-krav
lingars tillgänglighet. föreskrifternamateriella tillgången tillDe om
uppgifter och handlingar därigenomhar samband mednäraettm.m.
f örf arandereglerna på området.

Tvångsmedlen brukar in i finns inomdelas dels sådana, detsom
brottsförebyggande, civilprocessuellabrottsutredande och området,

i förvaltningsrättsligadels tvångsmedel. Begreppet processuella
tvångsmedel brukar i förbehållasvårt sådana åtgärderrättssystem

myndighet får föreller användadomstol detattsom en en processu-
förfarandetella skall genomföras effektivtkunna på De s.k.sätt.ett

säkerhetsåtgärderna t.ex. kvarstad inte hitbrukar räknas då de har
syfte verkställighetensäkerställa domar eller beslut.ett annat att av

systematik ofta igenom,Denna bryts eftersomdock tvångsmedelett
fyllakan båda funktioner.dessa

skiljaMan kan också behöva myndighetsmellan besluten om en
tvångsåtgärd verkställighetenoch Ofta olikadetta. detårav myn-
digheter uppgifterhar åklagarmyndigheten fattardessa beslutsom

tvångsmedlet polismyndighetenmedan verkställer beslutet.om
Föreskrifter bevisning kan i f indirektockså all regleravartom - -

tillgången till material.IT-lagrat
myndigheternaBestämmelser hur förfara vidhar kontrollattom

liknandeoch åtgärder enskildahos föroch tvångsmedel attom
genomföra finnskunna åtgärderna i varusmugglings-RB ocht.ex.

1960418lagen spaningdet gäller utredning i fråganär och om
ibrott, tullagen 19871065 det tullrevision igäller ochnär taxe-

ringslagen m.f författningar1990324 skatterevisiondet gällernär
i bevissäkringslagen 19751027 för skatte- avgiftspro-ochsamt

finns föreskrifterDärutöver myndigheternas befogen-cessen. om
iheter samband med kontroll och utredning spridda i mängdstoren

författningar trafik,rörande bl.a. utskänkningskontroll,handel,
konkurs, byggnadsverksamhet, miljö-, sjukvård,skogs- och
sjukkontroll, olika former bidrag, kronofogdemyndigheternasav

m.m.exekutiva verksamhet,
hittillsVad har relationen myndighetergällt mellan ochsagts

Ävenenskilda i främst förvaltningsrättsliga frågor. enskilda parter
i förestående eller pågående rättegång emellertidkan behövaen
tillgång till informationsådanäven kan ha IT-motpartsom en
lagrat. Bestämmelser enskildas befogenheter få tillgång tillattom
uppgifter handlingaroch i främst i RB.en process ges

De processuella befogenheterna enligt skulle,RB bakgrundmot av
denna allmänna beskrivning, in ikunna delas aktivkrav på resp.
passiv medverkan.

Passiv medverkan, innebär enskilda förväntas inte hindraattsom
eller sig vissa aktualiserasåtgärder, vidmotsättaannars en

48e vidare redogörelsen i JO 19841 moderna efterforskningsmetoder i skatte- ochom
kronofogdemyndigheternas verksamhet undersökning laglighet och lämplighet,en av-116 ff.s.
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tillämpning straff hus-de processuella tvångsmedlen beslag,av
teleavlyssningövervakninghemlig och kvarstad.rannsakan,

från ifråga vid in-Aktiv berörda kommermedverkan personer
bevisning,uppgifterhämtande med stöd bestämmelsernaav omav

vid vittnesförhör, editionsåsom och syn.
passiv finns imedverkan balkens andra avdel-Bestämmelser om

föreskrifterna aktivning, Om irättegången allmänhet, medan om
för imedverkan med bestämmelserna 23 kap. l3 och 14undantag-

vittnesförhör edition förundersökning ioch under gesom en -
bevisning. Vi itredje avdelningen, Ombalkens behandlar det

från indelning.följande frågor sådandessa med utgångspunkt en

förutsättningar11.2 Nya

11.2.1 Ny teknik metodikny-

information till skillnad frán informa-IT-lagrad papperslagradår,
intetion, rutiner för överförin-omedelbart läsbar och de krävssom

till form får självständigläsbar betydelse. Lagrade data ärgen en
meningslösa för inte för formatden vad de har ellervet t.ex.som

tillgång till maskinvaror,saknar och systemdoku-som programvaror
mentation för tillgodogöra sig informationen.behövs Sam-attsom
spelet mellan och liksomdatorprogrammen data den lag-gör, stora
ringskapaciteten, effektiva. SamtidigtIT-rutinerna förut-dessager
sättningar till frågor föreskrifterna iupphov gällande rättnya som
inte för.har anpassats

Datoriseringen vidare fört sig förändringarhar krav påmed av
myndigheternas rutiner gjortarbetsmetoder. ADB-baserade dethar
möjligt för företagen effektivt informationhantera rörandeatt
omfattande myndighets-verksamhet. På motsvarande kansätt en
granskning med såväl effektivitetADB-stöd Öka kontrollsen som

kvalitet i situationerdess där manuell genomgång skulle haen
fordrat synnerligen insats.personalkrävandeen

Kontrollarbetet får tekniskockså karaktär. inteDet normaltären
möjligt kartlägga händelseförlopp i IT-miljöndatorsystem ochatt

särskilt anlitad expertis.medverkan undantagsfallI kanutan av
vidare just särskilda informationssyste-de har kunskapersom om

utformning funktioner misstänkas för oegentligheter.och Detmets
blir för utredningsresultatet villavgörande med-systemägarenom

finns fungerandeverka, det behörighets- och kontrollsystem,om om
informationen Därförkrypterats, oftakan detetc. vara mer
komplicerat genomföra utredningar i lT-miljön. Samtidigtatt

för utförautvecklas dock metoder granskning imed stöd denatt nya
teknologin.

Till kommer teknikendetta den till sinsådan karaktäräratt nya
traditionella spaningsmetoder intenormalt kan användas ochatt att

utplåning otillåtna förfarandendata eller andra med IT-anknyt-av
ning svåra Vidareupptäcka. kan rättslig prövningär att en vara
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förenad med bevissvårigheter. Som exempel kan nämnas när
gärningsmannen sekundsnabbt f rån sin viabostad telenätet bereder
sig tillgång till dator och olovligen ändrar eller delen tar av
uppgifter. riskerNya för skador för enskilde framträderden också
till följd möjligheterna snabbt kopiera, radera, förändra,attav sam-
manställa och del IT-lagrad information.ta av

fysiskaDet skyddet för IT-lagrad information bygger till del påen
terminaler och andra tekniska hjälpmedelatt förvaras avskilda i ett

särskilt hus eller säkras intrång utomstående ochmotrum som av
andra hot. Detta kompletteras normalt med får till-användarnaatt

tillgång endast vissamed lösenord, personligasystemet kort, mate-
matiska kontrollmetoder IT-miljön beskrivs oftaetc. som en
elektronisk värld användaren in i.gårutrymmen An-av som
vändaren, informationen endast i form,läsbar får lättsom ser upp-
fattningen det han får finnsdel lagrat i kvasimaterielltatt ettav
förvar; i rum i fDessa inne i uppfattarett örvar datornrummet.

enskildeden inte sällan i grad skyddsvärda traditio-som samma som
fysiska förvar.nella Tekniskt föreligger emellertid endast data som

läses in i datorns minne, bearbetas försoch till form.över läsbar
Det krävs oftast gärningsmannen sigbryter in iatt arkivt.ex. ett

han olovligen skall bereda sig tillgång till skriftliga handlingarom
med känsligt innehåll. Genom utbyggnaden kommunikationstek-av
niken och sammankopplingen viadatorer modem kan emellertidav
intrång i datautrymmen ske gärningsmannen fysiskt ingårutan att
i någon Det tillupphov frågan IT-förvaringenannans rum. ger om
i sig skall förvar i vilka granskningsmyndigheterna fårses som

intränga endast finnsdet f örfattningsstöd.ettom

11.2.2 Gällande och ITrätt

De reella tvångsmedlen inklusive säkerhetsåtgärder behandlas i- -
26-28 kap. främstRB. Det 27är och 28 kap. beslag och hus-om
rannsakan viss speciallagstiftning vid sidansamt RBm.m. av som
aktualiseras i anknytning till information.IT -lagrad I detta

fårsammanhang bestämmelseräven i 35-41 kap. RB bevisningom
ioch 36 kap. BrB förverkande betydelse. Civilprocessuellaom

tvångsmedel finns ireglerade l5 kap. RB kvarstadom m.m.
Straf f flestahar de utförligtoch reglerade tvångs-processen mest

medlen. Vidare förprocessuellaär tvångsmedel vanligast inom
straffprocessen. För beslut straff processuelltatt tvångs-ett ettom

sannolikhet5medel fåskall fattas måste viss grad föreliggaen av

sDen lägsta graden beskrivs med uttrycket 23kan misstänkas för brott kap. 9 §
första stycket andra meningen. Att skäligen misstänktnågon är uttryck förger enhögre grad 28sannolikhet stycket.kap. andral Ett§ starkare beviskrav beskrivsav

uttrycket 24sannolika §.skäl kap. För åtal 23l krävs tillräckligagenom skäl
kap. 2 och motiven §.§ till kap.20 För6 fällande dom ställs ytterligare kravenvilket i praxis bl.a. med sentida anglosaxisktett lan brukar beskrivas det skallså att

ställt rimligt tvivelutom den tilltalade begåttatt brottet.vara
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fall fordrasmångatill Iskyldig brott.gjort sigför någon ettatt
i 28 kap.viss svårhet,brottmisstanken rör t.ex.dessutom ettatt av

föreskrivsför husrannsakanförutsättning att§ detdärRB,l som
fängelse kanvaråfanledning, brott örövats,förekommaskalldet att

enskildadedetaljbestämmelsernatillVifölja. återkommer om
kapitel.i följandetvångsmedlen

i olikabrottsutredningar harvid överTvångsmedlen setts samman-
hang.6 propositionenibehandlatsfrågor harSådana senast

översynen emellertidhartvångsmedelsfrågor.vissa891241988 om
teleövervakninghemligteleavlyssning ochhemligsåvittendast avser

anknytning till IT.frågor meddirekt rört

Integritetsskyddet,l1.2.3 m.m.

RFRegeringsformen m.m.
för-föreskrifterRF skallregeringsformen§Enligt 8 3kap. om

åliggandengällerallmännaenskilda och detmellanhållandet som
personliga elleri enskildasingreppi övrigtenskildaför eller avser

lag.7 Bestämmelsermeddelasförhållandenekonomiska omgenom
före-information sådanatilltillgång utgörpassivtaktivt elleratt ge

för-inteenligt dockenskilda RFföråliggandenskrifter. Som ses
sig.8frivilligt underkastathaenskilde kanpliktelser den ansessom

§enligt 3normgivningskompetensen§ RF kanEnligt 8 kap. 7
Även straff kanochtvångsmedelförordnadelegeras. rätt att omom

§i 1-52 kap. lrättigheter,fri- ochDealltså delegeras. som avses
§enligt 12får dock§ stycket,i andraochi 6 8 llochsamt

§ angivnavissa i 12endastochlagendastbegränsas omgenom
uppfyllda i 2 kap. RFTvångförutsättningar är ansesavsessom

sig åtgärden.enskildeförst den motsätterföreliggaemellertid om

6Tvangsmedelskommittén tvangsmedelsan-Ju 197806, med uppgift överatt se
Ds Judelbetänkandetbrottmålförundersökning ividvändningen avgavm.m., 198454SOU Tvångsmedelslutbetänkandet198122 ochHemlig avlyssning m.m. -198209S avlämnade 1983Narkotikakommissionen ärIntegritet.Anonymitet - TV-Utredningen5 narkotikan.PM insatserPolisens motpromemorian omnr 198774SOU Optisk-betänkandetarbete iredovisade sittövervakning m.m. JKjustitiekanslern att1987uppdrog åtövervakning. Regeringen årelektronisk

polismansRB rätt attkap. 5bestämmelserna i 28 §tillämpningenundersöka omav 1987april Iutredning i 1988.JK redovisade sinhusrannsakan.besluta marsom medgranskningfortsattgenomföraförparlamentarisk kommission atttillsattes enen avlämnade sinKommissionenOlof Palme.statsministermordetanledning påav telefonavlyssning,198818.SOU frågorDär berörs bl.a.i april 1988 serapport om
l98889zl24 ff.16vidare s.prop.

allmäntsidanormgivarensåtgärder fränsådanaingreppMed ansessomavses
möjligheterhandlingsfrihet,dittillsvarande attenskildasinskränkningar iinnebära

egendomförfoga etc.över
8Strömberg, 1989, 69.regeringsform, 21974Normgivningsmakten enligt års s.u.,
gDvs. godtagbara iändamåltillgodose ärendast förbegränsningen görs attatt som

hänsyn tillnödvändigt medvadsamhälle och inte ärdemokratiskt gar utöverett som denlångtsträcker sig utgörheller så attföranlett den och intehardet ändamål som
åsiktsbildningen.den friahot motett
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främstHär skyddet enligtär 2 §6 intresse.kap. RF Därav
föreskrivs varje medborgare skyddadär bl.a. kroppsvisita-att mot
tion, husrannsakan liknandeoch intrång undersökningsamt mot av
brev eller förtrolig försändelse och hemlig avlyssningannan mot
eller upptagning telefonsamtal förtroligteller meddelande.annatav
Enligt motiven förstås med husrannsakan varje myndighet före-av

undersökning hus, förvaringsställe,eller slutettagen av rum oavsett
undersökningen.syftet med

Debatten integritetsskyddet har på främstår rörtom senare
skyddet fysiska kränksmot personuppgifteratt attpersoner genom
registreras hjälpmed ADB se 2 kap. §3 andra stycket RF. Inomav

straffbl.a. där ingripandede tvångsátgärderna hörmest
hemma, blir dock andra aspekter begreppet integritet lika ellerav

framträdande. Tvångsmedelskommittén ihar betänkandetmera
Tvångsmedel Anonymitet Integritet SOU 198454 sinabyggt- -

följandeöverväganden på indelning
Den rumsliga integriteten hemfrid, jfr 2 kap. 6 § RF.-
Den materiella integriteten egendomsskydd, jfr 2 §kap. 18 RF.-

kroppsligaDen integriteten skydd för liv ingreppoch hälsa, mot-
eller kroppen, kroppsvisitation, kroppsbesiktningmot jfr 2m.m.,

§kap. 6 RF.
personliga integritetenDen i fysisk mening skyddet för den-

personliga friheten rörelsefriheten,och jfr 2 kap. §8 RF.
personligaDen integriteten i ideell mening skyddet för person--

ligheten privatlivetoch inklusive den privata ekonomin, jfr kap.l
§2 och 2 kap. §3 andra stycket RF.
Bestämmelserna i grundlag fri- rättigheteroch bygger påom

motsvarande bestämmelser i FNs allmänna förklaring deom
mänskliga rättigheterna år 1948 och Europakonventionenav om

1950.förskydd mänskligade rättigheterna från år

Datalagen DL

innehållerDL bestämmelser syftar till hindra hanteringenatt attsom
ADB-förda personregister medför otillbörligt intrång i denav

enskildes personliga integritet i ideell mening. I lagen reglerges om
licens, tillstånd, den registeransvariges skyldigheter, tillsyn, straff
och skadestånd. förbjuderLagen inte varje intrång i registreradesde
personliga integritet, endast sådana intrång bedömsutan som som
otillbörliga. Frågan huruvida otillbörligt integritetsintrångett

fåruppkommer bedömas intresseavvägning från fall tillgenom en
fall, där vid avvägningen skall särskild tillhänsyn vissaman ta

loProp. 197390 Uttrycket246. liknande intrång bereder RFi skydd intrångs. mot
har syfte undersökning,annat än polisen in i bostadt.ex. när försom tränger attenlägenhetsbrákavstyra ellerett exekutiv åtgärd med avseende föremålpá etten somenligt vad känt befinner prop.sig bostaden 197576209är i 147.som e.Se avsnittäven 16.2.1.
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nämligeni ochomständigheter lagen,räknas artenuppsom
fråni registret,personuppgifter ingå hur ochskallmängden somav

inställning till registretinuppgifterna denskall hämtas samtvem
föreligga kan kommaföreligger tänkas hos demeller kan somsom

intevidare särskilt andraregistreras. beaktasskallDet attatt
iuppgifter registreras de stårandra över-eller än sompersoner

registrets ändamål.ensstämmelse med
personregister,i till dvs.i huvudsakBestämmelserna begränsasDL

hänföras tillpersonuppgiftADB-register innehåller kansomsom
flesta tillVidare riktar sig reglernauppgiften. demedden som avses

registret försförregisteransvarige, verksamhetdvs. denden omvars
påinte utformats med avseendeförfogar detta. DL harhan över

vidtillämpningsområdei IT-miljön.myndighetskontroll Dess var
vissaförekomeftersomikraftträdandet i praktiken det endastsmalt,

ADB-tillämpningar områden.på enstakabegränsade
registeran-blimyndigheterfråga granskande börEn är ansesom

uppgifter i register. skatteom-Inomsvariga vid inhämtande ettav
granskningsmyndigheten intefrån skallrådet har utgått att sesman

automatisk19871231registeransvarig. lagenIstället gäller omsom
vissa bestämmelserdatabehandling vid taxeringsrevision, därm.m.,

revision.för enskilde vid sådantill denskyddges
haft1990 Dnr 3077-90i decemberhar beslut den 7DI attett

förfarit riktigt i sin tillsynsverksamhet,socialstyrelsen närpröva om
säkerhetskopia läkares ADB-för tillsyn lånatstyrelsen av enen

förar-journalarkiv. eller desskonstaterade varken DLlagrade DI att
myndig-tillgodoses,integritetsskyddet skallbeten hur när enangav

registeran-sin tillsynsverksamhet använder deni kontroll- ellerhet
personregisterutrustning för ellersvariges tekniska granskaatt ett

register-därigenompersonregister berövar denomhändertar ochett
bedömningenregistret. gjordeansvarige rådigheten denDIöver att

författningi ellergranskningsmyndighet inte stöd ettutanen -
själv fårförfattning användabeslut meddelats med stödsom av -

för bearbetatekniska utrustninggranskades ellerden attprogram
Granskningsmyndighetenpersonregister. harregisteransvarigesden

registeransvarigebefogenhetenligt begära denDI däremot att att
fram efterfrågadeutskrift desjälv på bildskärm eller targenom

liggerbearbetningar fåruppgifterna endast sådana göras sommen
föreskrifter hainom för registrets kanändamål och de somramen

socialstyrelsen,för registret. Enligt demeddelats beslutet borde om
tillståndville uppgifterna ADB-medium,ha på ha ansökt attom

personregistretfå föra kopiaregisteransvarig inrätta och en avsom
för tillsynsändamål.

internationella karaktär11.2.4 ITs

IT-rutinerna gjort data lagras ochhar oberoendenästan av vaross
ständigt för-dataflödet och växande. Engränserna äröver stort

bevisupptagning vidundersökning polis svensksvensk eller enav
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domstol kan komma information finns lagrad utanföratt somavse
Sverige. Myndigheter i vidareandra länder behöva informationkan

tillgänglig via terminaldär i Sverige.är lagras Detsom men som
gränsöverskridande dataflödet medför polisutredningar,att pro-

och verkställighet oftadomar behöver samordnas övercesser av
ländernas gränser.

fårEn emellertid inte företa maktåtgärder inom främmandestat en
territorium. Jurisdiktion i rättsskipningbetydelsen ochstats annan

myndighetsutövning därför förekommakan inomendast det egna
frånlandet. Man har folkrättslig utgångspunkt skildamedgöraatt

jurisdiktionanspråk på i skilda länders nationella lagstiftning, men
bestämmer i sista själva i vilkenhand omfattning villdestaterna

jurisdiktion inom sina områden.utöva
I den berörda Europarádsrapporten datorrelaterad brottslig-om

het konstateras diskussionerna datorbrottslighet inriktatsatt om
på de materiella straf f bestämmelserna medan de processuella
frågorna undantagsvisendast ingåendeberörts. En analys dessaav
frågor nödvändig både fdet gäller örprocessuella åtgärdernäranses
och åtgärder inom för rättegång. vidareI pekasrapportenramen en
på skillnader mellan olikade ländernas det gällerrättssystem när
föreskrifterna förundersökning och skyddet enskildesdenom av
fri- och rättigheter.

särskilt vidEtt problem tvångsanvändning via telekommunikation
tagits i Europarådsrapporten directgäller s.k. penetration,som upp

Ådvs. tillgodogör sigutredaren data lagras utomlands.att som ena
sidan kan det angeläget säkra sådant material innan denattvara

Åmisstänkte hinner förstöra det radering. andrat.ex. genom en
sidan har det rågasatts det kan lagligt för myndigheternaom anses
i vialand in i intetelenätet gå tillgängligallmänt databasett att en

finns i befintligtlagrad utomlands datorsystem. En sådanettsom
åtgärd kan möjligen innebära intrång i den andraett statens
suveränitet. fallEtt har editionsföre-nämnts ärannat ettsom om
läggande skall kunna idata lagrade landär ett annatavse som men

åtkomliga i domstolslandet via terminal.ärsom
kommittéEn på IT-området har tillsatts under theexperterny av

European Committee Crime vid förProblems Europarådet att ut-on
arbeta riktlinjer straffpå det processuella området. Det kan beräknas

detta arbete kommer minst år.att att ta tre

11.2.5 Utländsk och ITprocessrätt

fåtalEndast införtländer har bestämmelser förfarandetett nya om
vid utredning i lT-miljön.brott Det pågår emellertid i fleraav
länder arbete med regleringen på området.överatt se

Recommendation 89No. R 9 computer-related crime and final of thereporton
European Committee Crime Problems ff.69on a.
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innefattarPolice Criminal Evidence ActEnligt engelska andden
contai-information whichrequiretill tobeslag ävenrätten any

from premisesin accessible be producedned and the tocomputera
visiblein whichform in which andin be taken awaya can

kopieringVidare finns data.legible. bestämmelser bl.a.and om av
till IT-material itillgång kon-Canada bestämmelseI omges en

föreskrivsCompetition denkurrenslagstiftningen, act. Där att som
finnsfår där hus-utför husrannsakan använda datorer, somen

efter iför lagrats ellersker, söka data, ärrannsakan att som
får kopieraockså ellertillgängliga datorsystemet. Han tagenom

såväl användafram utskrifter för beslag. alltsåDet rätt attett ges
teleöverföringefter också viaoch söka datadatorsystemet som--

utskrifter materialet.kopior medframställa data eller och taatt av
miljöskyddslag, Environ-liknande reglering finns i 1985 årsEn

viduttrycklig verk-Protection ocksåmental Act. Där rätt attges
IT-utrustning. Vidareställighet medförd haranvända av en

definition objektencanadensisk utredning föreslagitsår 1984 en av
things, fundsinnefattar andför beslaghusrannsakan och som

information.
föreslagits Enligtreglering för IT-miljön år 1987.HollandI har en

föreskrifter bearbetas ellerförslaget data lagras,attom somges
fåöverförs IT-utrustning och ochmed skall säkras äventas attupp

via telekommunikationdirekt från myndigheten skall kunnaåtkomst
föreslåsbeträffande omfattande datasamlingar.i fråga Detkomma
inneharaktiv såföreskrifter medverkan, dels denockså att somom

vissföreläggas uppgifter vidöverlämnadata skall kunna att
tidpunkt i viss form, verkställer husrannsa-och dels så denatt som

till IT-material ellerkan skall kunna beordra åtkomst att enom
till IT-utrustningens säkerhetssystemkännakan antasperson som

tillsina till förfogande. skyddetMed hänsynskall ställa kunskaper
föreskrivits inteför vidarepersondata har data äratt avsom

fortförstörasför utredningen eller raderas såbetydelse skall som
dröjsmål.möjligt varvid detta skall upprättas utanrapporten om

riksdagsbehandling.för föremål förnärvarandeFörslaget är
iBeträffande teleavlyssning många länder,har bestämmelserna

till omfatta intei Sverige, utvidgats bara samtal allsåsom utanatt
datorkommunikationtelekommunikation. innefattasslags Därmed

framträder emellertid svårigheter dra klaraHär gränser motattm.m.
kommunikationhemlig teknisk avlyssning, buggning,s.k. ocht.ex.

utformningeninternt inom regle-bl.a. bostäder. Den närmare av
kraftigaringen betydelsefull till frågahänsynmed ärär att om

rättigheter.i fri-ingrepp enskildes grundlagsstadgade ochden

lsAng. SÄPO-kommitténs betänkande Säkerhetspoli-buggning i främmande rätt, se
199051SOUarbetsmetoder, meddelarfrihet ff.personalkontroll och 134sens s.
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överväganden förslag11.3 och

Utgångspunkter11.3.1

framstår delvis föråldrad.Gällande i anknytning till ITrätt som
vilkenOmrådet kännetecknas osäkerhet, dels den snabbavägav om

utvecklingen tillämpas iskall dels hur gällande bör derättta, nya
situationerna. förProcessrätten har med undantag bl.a. tullagen-

utformatsADB-revision inteoch bestämmelserna med be-om -
kvasimateriella Vi funnitaktande datas harkaraktär. detav an-

liksom i straffrättsligageläget hår, delen,den söka över-att ett
gripande informationpå digitalt på princi-lagrad grundatsynsätt

för tekniska rutinerna lagring,IT. bl.a. det gällerDe närperna
överföring uppgifter i olika skiljer sigåtkomstoch systemav
nämligen detaljreglering i inte lämplig.åt så mycket lag äratt en

avvägningarna myndigheternasvedertagna mellan kontroll-De
befogenheter för enskilde inteoch skyddet alltid tillämpasden kan

naturligt i IT-miljön. finns risker för förpå Det skyddetsättett att
enskilde samtidigtden begränsas på oacceptabelt be-sättett som

fogade utredningsintressen inte tillgodoses. framträderDessutom
konflikter fältet föreskriftermellan reglerDLs hela ochsom avser
för enskilda tillkomna jfr avsnittområden beaktande IT,utan av
l2.4.2.

Vi föreslår möjligt undvikerså långt särreglera IT-att attman
skilda förområdet, då traditionella objekt respektiveregelsystem

IT-objekt för sig gränsdragningsfrågor. undvikamed heltAtt
regelkonflikter emellertid inte möjligt. Immaterialrättsliga regler,är

tillupphovsrätt datorprogram, och regler bl.a. ägande-t.ex. om om
besittningsrätt ikan konflikt vidoch komma med åtgärder hus-rätt

tvångsmedelsanvändning. Föreskrifternarannsakan eller annan om
företräde.myndighetskontroll därvidtorde ha På kontroll-

området aktualiseras vidare olika fri-konkurrens mellan och
rättigheter enligt Därvid för personlig integritetRF. måste skyddet
vid ADB-registrering personuppgifter övriga in-vägas motav
tegritetsintressen på respektive område.

direktiv förvaltningsprocessuellaI våra straff-de ochsägs att
tvångsmedlen bör möjligt lämpligt. Visamordnas ochdet harärom

föreskrifter handlingarstuderat åtkomst till olikapå områdenom
tilloch bakgrunden regleringen inte funnit föreslåskäl attmen

någon tvångsmedelslag liknande författningeller generellgemensam
på området. vill vi erinraI detta sammanhang departements-om
chefens ställningstagande i l98889zl24 inte införa någonattprop.

ul 196073012 lagen till bild föreskrivsfotografisk sådan bild fritt får§ rätt attom
utnyttjas i rättsvårdens och den allmänna säkerhetens intresse. Vidare har HD NJAi

beträffande1981 800 ñlmmaterial kunde betydelse bevisantass. som vara av som
i brottmål uttalat upphovsrättsliga aspekter inte grundett för frånatt utgör avsteg
regleringen i RB. Beträffande liknande ställningstaganden NJA 1992 307 ochse s.
Fitger, Rättegángsbalken II, med hänvisningar.384s.
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tvángsmedelsområdet. Föreskrifternagenerell lag på omny
enhetligmöjligtså långt samordnasåtkomst bör dock genom

avvägningarlagteknik medan de krävsochbegreppsapparat som
integriteteffektivitet genomgångmellan och kräver närmare aven

Föreskrifterna därvid in ivarje för sig. sambandområde bör tas
övriga respektive område. genomgångmed bestämmelser på En av

myndighetskontroll, utanförvidsträckta förhela det området om-
inte varit möjlig inomför brottsutredningar, emellertidrådet har

för vårt arbete.ramen
före-förfaranden IT-området skalloacceptabla på kunnaFör att

poliser,det avgörande betydelse bl.a. åklagare ochbyggas är attav
utbildas Vidare metodikpå dataområdet. behöver utvecklasdomare

brottsutredningar bevisföring i IT-miljön. Ansvarigaför och
teknikerhandläggare och bör sådan kompetens denattges en

oviljan i IT-miljön delvisrådande anmäla brott skulle kunnaatt
till polisens hjälp.vändas benägenhet sökaatten

åtgärdobjekt för i IT-rniljön11.3.2 Vad är en

traditionell miljöObjektet för handlingar iåtgärd rörande ären
självklart visst fysiskt exemplar, normalt pappersark, bärettett som

direkt form.information i skrift irepresenterad eller läsbarannan
beträffande för automatisktillämpasregler dataDessa ävennu

inf fråga därvidormationsbehandling. vadEn grundläggande är som
i väljaobjektet för IT-miljön.skall tvångsátgärd Attenanses vara

på är
databärarenhela datorn,-
det lagrade exemplaret data, ellerav-

visstanknytning till fysisktdet och nollor,mönster ettor utanav-
informationen.exemplar, den lagraderepresenterarsom

tidigare framstått självklartDet har åtgärder avseendeattsom
representation information visst fysiskt exemplarettav avser som

originalhandlingen förpappersdokument; användsmotsvarar ett att
informationens inte ifrågasätts. inte sig inäkthet skall De sattsom

tekniken uppfattari det normalt så databäraren med lagradeatt -
originalet. finns emellertid invändningardata grund-Detutgör av-

överföra till IT-miljön.läggande detta IT byggersynsättart mot att
användningenpå vissa enskildaoch nollor såmönster ettor attav av

elektroniska laddningar inte, fysiskt skiljer sigexemplar,som
från laddningar kopia. Kopian får intepåmönstersamma av en

originalet.&quot;eller kvalitet unikaDesämre än mönstrenannan av
i IT-miljö inte till självaoch nollor exemplarlös låsesettor en

lsProp 198889124 SOUff. Jfr dock tvångsmedelakommitténs betänkande24s.
198454 Tvångsmedel Anonymitet Integritet där förslag till sådan lag givits.en- -6Här motsvarande registreringar med teknik. optisk lagring.även t.ex.avses annan
17Mankan i framtid räkna med komplicerade grundmetoder förprincipenen menmer
arbetssättet infonnationsbehandlingenvid kan bli densamma.antas
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databäraren. Graden användarens oberoende i förhållande tillav
fysiskaden lagringen uppfattas istället mått påett systemetssom

flexibilitet; frihet i förhållande till fysiskaden lagringen kan ge
effektivitetsvinstenlg Vi har därför förslagvåra tillanpassat att
det finnsnormalt endast originalinnehåll, inget originalexemplar.ett

Skillnaden mellan lagrad och läsbar form kräver också delvisett
Data kan intesynsätt. åtkommasnytt inte erforderliga datorpro-om

och upplysningar behövs för överföra tillgram data läsbarattsom
form också tillgängliga.görs Det kan behövas tillgång till t.ex.
krypteringsnycklar och hemlig information för data skallannan att
bli låsbara och det går intenormalt på motsvarande vidatt, sätt som
papperslagring, flyktigt granska och snabbt bilda sig uppfattningen

vilket material är relevant.om som
traditionellaDen utgångspunkten i frånRB informationsbäraren

kan resultat inte önskvärdaär och kommer i konfliktge som som
med proportionalitetsprincipen. Skall beslagta helt.ex.man en
hårddisk fast filendast intresseär Hur gör databä-nären av man

fastär monterad i stordator intedet rimligtraren ären som att
flytta

Vi föreslår, förbåde skydda den enskilde förochatt göraatt
polisutredningar möjliga, det traditionellaatt isynsättet överges IT-
miljön så representationen information,att dvs. direktdata,av tas

utgångspunkt.till Vissa föreskrivna undantag för skriftligat.ex.
handlingar blir därmed direkt tillämpliga föräven data samtidigt

det i högre blirgrad möjligt undvika åtgärdersom att kansom
komma i stridstå principenmedatt proportionalitet. Somom
exempel kan fall där tillräckligtnämnas det är endast mångfaldi-att

viss fil betydelse förär utredningen i förga ställetsom av att ta en
databärare med mängder data. Den föreslagnastora utgångspunkten
från data objekt för tvångsåtgärder i IT-miljön innebärsom dock
inte bör eller kan bortse frånatt fysiskaden lagringen. Sådanaman
frågor blir ofta betydelsefulla vid verkställighet.en

Varje reglering sintar utgångspunkt i uppfattasnågot konkret,som som som merdiskett,t.ex. kommer leda till lagtekniskaatt svårigheter.en Som exempel kan
hurnämnas sådan reglering skall tillämpas objektet enen när bitmönsterär ettförsändelse överförs via telenätet. Det integår klippasom bitatt av en avtelekabeln just bitmönstretnär överförs där och skulle det möjligt bryts rutinenvarai ochnätet den aktuella representationen information förstörs.avlgLagradedata i teknisktstörre avancerade system relationsdatabast.ex. kanen- -avförändras skälpraktiska utan detta återverkaratt den informationpå an-vändaren får fram med givet kommando.ett

zoEine jeweiligen Speichermedium isolierte Behandlung der Datenvom ist deshalb auspraktischen Erwägungen durchaus wünschenswert. Sie könnte eine Subsumtion der
neuartige Probleme in EDV-Bereich Bär,erheblich erleichtern Wolfgang, Der Zugriff
auf Computerdaten im Strafverfaren, 248.s.
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handlingbetecknasObjektet bör11.3.3

tilltvångsmedel knyterstraffprocessuellaBestämmelserna anom
miljö.i traditionellsjälvklaraofta framstårvissa begrepp somsom
objektdeför betecknaflerapå ställenföremål användsOrdet att

uttryckviss åtgärd.fråga för Ettikan komma annat somensom
Även lösörei betydelsenuttrycket godsegendom.förekommer är

viss fysisk sak medanföremålanvänds. Begreppet avsesynes
rättighet helst. Dessavilkentordeegendomuttrycket somavse

utanföranvänds processrätten.uttryck även

vissa falliövergripande begreppordet egendomanvänds ettInom sakrätten somsom Ordet sakhelst.förmögenhetsrättervilkaoftaäganderättantyder somavsesmen sakernakarakteriserassinAllt eftersamäganderättslagen. artanvänds i somt.ex.
hänför siglösa saker,löst gods,Lösören,ochlösören, värdepapperfastigheter, pengar. kraftElektriskindividualiserade föremål.tillendasträttighetertill skillnad från -- rådernyttighetensthaijradet i frågaexempel någonangivits atthar ett på omsom exempelSom påäganderätt ellerföremål för rätt.tvivel den är annanenom kanimmaterielltstället nämnassak iobjekt inte någoträttigheter någon utanärvars varumärkesrätt.upphovsrätt,immaterialrätter patenträtt,såsom

myckenhets-i genussakeregendomhar gjortsindelning löscivilrättsligEn avannan antalstycksaker. vikt ellerbestämda efterting sakerNär matt,speciessaker äroch
andra sakerkvantitetlikamedkvantitet kan storoch viss ersättas av sammaenen DetIT-material.parallell meddratill handsdetbeskaffenhet, attär nära en

elektroniska laddningarmyckenhet görsvid ADBbetydelsefulla är att avsamma
kraft, tillkommervid elektrisk ettdet, liksomvarvidtillgängliga i mönstersamma besittning till vissafrågaDet intefunktion inom ärkrav ett nät system.på ex-omen

och nollor.emplar ettorav

utformasmöjligtså långtoch börbegreppGrundläggande synsätt
direktlämpligtinteenhetligt för olika rättsområden. Det är att ge

därförfårhar. Detinnebörd detföremål änbegreppet nuen annan
datamaskiner ochterminaler,såsomdirekt innefatta hårdvaroranses

datainte data. Intedata närmed ellerdatabärare utan ensmen--
representationenfysiskaoptisk disk denin börpåbräntst.ex. aven

sak.informationviss separatses som en
motsvarandefyller normalti sammanhangdettaData avsessom

ochhandlingar, dvs.pappersbaseradefunktion att representerasom
framställningar.grafiskainformation i form elleröverföra textav

handling.skriftligbeteckningengenomgåendeanvändsI RB nästan
jfrsammanställning docki data,Rekvisitet skriftlig dennautesluter
15.2.avsnittenskriftligt bevis 13.6 ochsepå uttrycketsynen

informationi anknytning till IT-lagradSyftet tvångsmedlenmed
skillnad fuppgifter till råntillmyndigheten tillgångberedaär att -

Viföreställningsinnehåll.syfteturkundsfrågan låsadär, är att ett
förebild be-handling förs in efterföreslår därför begreppetatt av

i huvudsaki begreppetstämmelserna 2 kap. TF och motsva-att ges

Endast iäganderätt in-objekt förindividualiserade föremål kanbestämda vara
mening, Hessler, Allmän sakrätt, 44Undén, ochskränkt 9 60 s.a.a., u., s.se

Även den fysiskafält med vissa data frånskulle skära justdet gå ut ettattom
föremål. Densjälvständigt identiñerbarttalabäraren det inte naturligt ettär att om

sammanhang.meningslös den ryckts sittdigitala markeringen ju närär ur
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innebörd.rande innefattasDärmed även datorprogram. Att
frågan förlås f öreställningsinnehållet kan bli betydelse frånom av
bevissynpunkt leder tilldock beskrivning bygger påatt en som

aktualiseras.dokumentbegreppet i vissa sammanhang kan

11.3.4 Grundbegreppen för pappershandlingar
utvidgas till omfatta IT-objektenatt

iRedan gällande bestämmelser beslag 27 §kap. l andra stycketom
jämställs skriftlig handling föremål.med Regeln syftar till att
tydligt utmärka handlingar kan i beslag inteatt förendasttas syn
eller besiktning även de skriftligtnärutan utgör bevis i egentlig
mening. Skillnaden mellan själva saken t.ex. iatt pappersarkett ett
mål fel i godset vid köp arkivpapper betydelseärom respek-av av
tive det innehålletär villatt säkra alltså i gällandetasman rätt.upp
Ett verkställande tvångsmedel avseende skriftligaett handlingarav
innebär någon myndighetsbeslutatt tvångsvis tillsoch vidaregenom
frånhänds besittningsrätten till sak. Kvasimateriella objekt ochen

kan däremot inte föremålutrymmen för besittning då intedevara
föremål.individualiserbarautgör fysiska

Vi föreslår utvidgad användning lagtekniken jämställaen attav
skriftliga handlingar föremålmed så tvångsátgärderäven ochatt
bevisning data innefattas.rör En legaldefinitionsom detav nya
handlingsbegreppet föreslås i del RB där,en av gemensamma
bestämmelser för både civil- och straffprocessen. En sådanges
bestämmelse kan lämpligen placeras i 38 §kap. l RB. Angående
uttrycket skriftlig handling i övrigt, avsnitt 15.2.se

Beträffande beslag innebär föreslagnade ändringarna objekt-att
kategorin föremål, underkastatär beslag utvidgas tillsom även

fördata automatisk informationsbehandling. Denna reglering åter-
verkar på 28 kap. RB så föreskrifterna föremålatt ochom om

231den rekvisitenmån för handlingatt skall föreligga inte helt uppfylldaären upp-kommer frågan åtgärder med ADB-system betydelseett förom utredningav en ombrott kan innefattas i uttrycket utrönande omständighet.av4Även uttrycket uppta bör beröras. Det används i flera betydelser; domstolenatt
målupptar till handläggning t.ex.ett RB,i 2 kap. t.ex.2 bevis§ att kap.uppta 35RB,8 § med t.ex.innehållasynonymt att i kap. RB6 3 där§ det vad ettangesuppta,protokoll skall För beskriva t.ex.bandinspelningatt i kap.6 RB9 där det§i sista stycket dessutom talas återgivande i vanlig skrift vad upptagitsom av somoch för beskrivningatt innefattar seADB-upptagningarge en kap.t.ex. 27som 18

§ upptasatt tekniskt hjälpmedelett förom återgivning innehålletgenom iavmeddelandet. Genom förslagvårt inte beteckna deatt kvasimateriella objekten somupptagningar datautan undviks denna mångtydighet.
En sak deär tekniskaatt hjälpmedel där objektenannan finns lagrade normalt

finns i besittning.någons
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automatiskförbeträffande datagällahandlingar kommer ävenatt
husrannsakan.förinominformationsbehandling ramen en

editionförföreslåsför åtgärdobjektetpåMotsvarande synsätt en
aktualiseras påfalli kanfrågandärför kvarstad,och vartsamtsyn

verkställighetsstadiet.
visatiupptagning TF hari avsnitt 2.5 begreppet attanalysVår av

naturligtsigimmateriellt. kanDettabetraktas tebegreppdetta som
i alltdetavgörandeinteexistensformerfysiska ärdatas utanom

fysiskainformation dentilltillgången denviktigaväsentligt är som
imöjligtlitet detLika årrepresentationen innehåller. attsom

låtaskadegörelseförfalskning ochbeskrivningen brott somav
möjligtemellertidimmateriellt detangreppsobjektet något ärvara

Vi föreslårimmateriellt.verkställighetsobjekt någotlåta ettatt vara
upptagning iföriställetdataanvändning uttrycketdärför aven

verkstäl-framgåhandling i Därmeddefinitionen RB. attavsesav
existensenfysiskasäkerställa dengå påligheten skall avattut

optiskelektromagnetisk,ianträffatsdeberörda data, oavsett om
överföring.undersignalerform ellerlagradpåeller sättannat som

26Att bestäm-begränsats tilluttryckligenandra stycket RBkapföreskriften i 27 1 §
förslagetbedömning. eftersomleda tillkapitlet kan intemelserna i det någon annan föreställningsinneháll kanbärkvaaimateriellt objektinnebärtill ändring att ett somRB.se kap.beslag 28 1underkastat §vara
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12 Passiv medverkan

12.1 Husrannsakan

12.1.1 Inledning

avsnittI ll.l.2 vihar delat in tvångsmedlen i sådana där den av
tvångsmedel berörde medverkar aktivt respektive endast passivt.
Avsikten med indelningdenna påvisaär den enskildeatt spelaratt
olika roller beroende på vilket tvångsmedel aktualiseras. Medsom
passiv medverkan den enskilde inte hindraratt elleravses annars

sig åtgärdermotsätter tvångsmedel omfattar. Vidett husrannsa-som
kan i syfte få fram lagrad informationatt har den enskilde i
huvudsak ingen skyldighet fram eller sammanställa uppgifter.att ta
Han skall endast låta myndigheten igenomgå vissa handlingar.
Denna begränsning kan emellertid medföra myndigheten nödgasatt
vidta åtgärder berör material än redansom mera ettom sovrat
material skall tillhandahållas.

I det följande behandlar vi först frågor husrannsakan dåom
användningen tvångsmedel normalt sker så husrannsakanav att
föregår beslag.

12.1.2 Gällande ochrätt anpassningen till IT

Bestämmelserna husrannsakanom

Bestämmelserna i 28 kap. RB husrannsakan innebär för denom en-
skilde, såsom vid beslag, skyldighet tåla vissa ingreppatten men
inte förpliktelsenågon aktivt medverka iatt brottsutredning.en
Åtgärderna i IT-miljön främst eftersökning objektavser av som

traditionella skriftligamotsvarar bevis.
128 §kap. l finnsRB bestämmelse husrannsakan i hus,en om rum

eller förvaringsställeslutet för ef föremåltersöka kanatt itassom
beslag eller för påatt sätt omständighetutrönaannat kan hasom

brott.betydelse för utredningen förövat 27ett Av kap. RBav
framgår vilka föremål får i beslag. Vad föreskrivs förtassom som
föremål gäller enligt §l andra stycket också skriftliga handlingar,

inte föreskrivet.ärannatom

27Undersökningar andra platser husän eller slutet förvaringsställeav inteutgörrum,husrannsakan i RBzsmening. Pa andra platser fabriksomrádent.ex. och byggarbets--platser får undersökningar med syfte ske deäven inte tillgängliga förär- samma om28allmänheten kap. RB.10 §
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vid behovförvaringsstäl1evidarefår§6 RBEnligt 28 kap.
fårviss begränsad krets§enligt 8 endastvåld medanmedöppnas en

handlingar ochenskildarespektiveundersöka öppnanärmare
handlingar.slutna

inte överklagas.fårhusrannsakanbeslutEtt om

IT-frågor

digitaliseradnormaltIT-miljöni ärhusrannsakanförMålet en
i RB28 kap. ärReglernadatabärare.påinformation lagrad en

vilkadärför oklartförinte data. Detföremål, ärför fysiskaskrivna
tillämpningbeträffande data. Enföreskrifterbefogenheter dessa ger

iintrång denlångtgåendealltförtillsidan ledakan ä ettena
alltför grad begränsai högsidanintegritet, å andraenskildes

förundersökning.genomföraframgångmedmöjligheterna att en
tordeför åtgärden,objektinte dataochOm databärarna somses

blihandlingar inteskriftligaavseendesärskilda reglernade
kandatabärarematerial,tillämpliga IT-lagratpå trots att en

material.integritetskänsligtmängderinnehålla stora
tillbesittningpåbyggerreglerifrågasättasvidarekanDet somom

sådanamaterial. Ipå IT-lagrattillämpasmeddelande kanett
ofta betydel-formi lagradobjektets belägenhetsaknarsammanhang
gårdata göralagradeför och attavgörande ärDet varvemse.

form.tillgängliga i läsbar
direktintelagrade data ärkompliceras ocksåHusrannsakan attav

tillgångvidtas. behövsDettekniska åtgärderDärför måstelåsbara.
dessutomdata kanLagrademaskin-till och vararätt programvara.

informationvisstilltillgångkrävapåkrypterade eller sättannat
tillöverföras läsbarskall kunnaför dehjälpmedelvissaeller att

form.
hand, ellerhel datorbeslag kanhusrannsakan ochVid tas omen

kopiera lagrade datamöjlighet ärvissa databärare. En attbara annan
metoduppgifterna. Valet ärskriva aktuelladelåtaeller ut avatt

bevissynpunkt.frånekonomiskt ochviktigt både
aktualiseras fråganenskilda bestämmelsernadedet gällerNär om

innefattasladdningar kanmagnetiskaformrepresentation i t.ex.av
objektkategorierde28 kap. RBbeskrivningarna i 27 ochi avav

skriftligahandlingarskriftligaföremål,i beslagkan tassom
beslags-själva databäraren utgörameddelanden eller ansesom

medhusrannsakanfråganaktualiserasobjekt. Dessutom av-om
utrönandebetraktakanpå data måhända ettseende att avsomvara

beslututredningenföromständighet betydelse ettsamt omomav
terminaler ochanvändainnefattarhusrannsakan rätt annanatten

aktualiserasSlutligenfinns åtgärden sker.utrustning därteknisk som
våldmedbestämmelsentillämpa öppnamöjligtdet attär att omom

försändelse ellerIT-material skall utgöraoch vadpå ansessom
handling.enskild eller sluten
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överväganden

Våra överväganden i avsnitt ll.3 framhar lett till självaatt
representationen information inteoch bäraren bör detav ses som
egentliga objektet för bl.a. husrannsakan i IT-miljön. Vidare har vi
föreslagit skriftlighetskravet i bl.a. 27 kap. § andraatt l stycket RB

och handlingutmönstras definieras i 38 kap. § tredjelatt stycket
RB så jämställsdataäven föremål.medatt

En utgångspunkt vid regleringen tvångsmedel de måsteär haattav
klart laga stöd. Så blir fallet grundbegreppen förattgenom pappers-
handlingar utvidgas till IT-objekten. Uttryck meddelande ochsom
försändelse föreslås innefattaockså IT-objekt med motsvarande
funktioner. återstårDet emellertid överväga den närmareatt
tillämpningen bestämmelserna vid sådant synsätt.ettav

12.1.3 Slutet förvaringsställe

Bakgrund

Föreskrifterna husrannsakan enligtgäller 28 kap. §l RB hus,om
och förvaringsställe.slutet Med hus enligt Gärdesrum avses

kommentar till inteRB endast bostadshus andra byggna-ävenutan
der såsom ekonomi- och uthusbyggnader, fabriker och magasin. Och
med kontors-även och lagerlokaler, hytter och pårum avses rum
båtar. Vidare i kommentarensägs bilstängd och kassaf ackatt etten

förvaringsställe.i bank bör betraktas slutet Medan idetsom
Gullnäs m.f och Ekelöfs kommentarer gällande förvargörs att ett
inte nödvändigtvis måste förlåst slutet hävdasattvara ses som

Sjöholm.Olivecrona ochmotsatsen av

IT-frågor

Förvar data traditionellaoch arkiv oftakan framstå likaav som
skyddsvärda utifrån de intressen §2 kap. 6sett RF skydda.avses
Utvecklingen på IT-området går pappershandlingar,mot att som
förvaras så omfattasde vidatt grundlagsskyddet husrannsakan,av
i allt högre grad data oftaersätts känsliga uppgifterav som rymmer
och värden.representerar stora

När bestämmelser ADB-revision år 1988 infördes i taxeringsla-om
uttalade departementschefen dock dator knappastgen, kanatt en

jämställas med förvarsådant eller i vilket eftersökningett utrymme,
husrannsakan enligt bevissäkringslagen 19751027 för skatte-

och avgiftsprocessen får ske. Detta skulle enligt vår mening, över-
fört på begreppet husrannsakan i fåRF, den konsekvensen detatt

zsGärde m.fl., Nya rättegångsbalken, 378.s.Se vidare Ekelöf, Rättegång III, 5 59 med hänvisningar, Gullnäs m.fl., Rätte-u., s.gångabalken 286, Olivecrona, Rättegången i brottmål, 3 JO256s. 1974samtu., s.1977785.128och 129.s.
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enligt 2rättigheterfri-enskildes ochiingrepp deninte ettses som
till datautrym-sig tillgångmyndighet bereder§ ett6 RFkap. att en

me.
departementschef be-förklaradeföljd sitt synsättSom enaven

mindrerimligt ADB-an-detbevissäkringslagenträffande år attatt
programbe-magnetband ochtillbehör,portablaläggningar och t.ex.

skattemyndig-granskningför hosmedförasskrivningar, skall kunna
förstås endastenligtemellertid, honom,tersökning bordeEfheten.
ormationsbe-infvarförbevismedel,vissauppletandetsjälva avsom

fallerterminalskattskyldigesanvändning denarbetning med egenav
eftersökning.3°utanför begreppet

Överväganden och förslag

intesig konsekvenser ärför medbeskrivna synsättetDet som
CD-portföljdator ochmeddatarimliga. Om någon lagrar t.ex. en

myndig-text,A4-sidor kan000240skiva som kan änrymma mer
utföra be-ochinklusive databärarehårdvarornabeslagtaheten

utrustningenförutsättningsökningar, underarbetningar och att
flyttbarinteMaterial imyndighetens lokaler.tillflyttas an-en

blirlagringskapacitetbegränsadkanskeläggning med ytterst
åtkomligt.intedäremot

visser-l9878865propositioneni ärgjordesuttalandenDe som
tvångsvisabl.a. hurtill osäkerhetenf örståeliga med hänsynligen om

därvid begränsaIT-miljön och behovettill igranskningar gåbör att
utredning.ytterligarefall i påi avvaktantvångsanvåndningen, vart

Överfört emellertid intrånginnebär detta synsättpå RF och RB att
mening,i och RBshusrannsakan RFsintei datautrymme utgörett

i ellerin någotsamtidigtinte annatträngergranskarenså länge rum
utrymme. bliIT-förvaringenDärvidfysiskt attliknande synes

l0§ under-ochenligt 28 RBkap.ställeannatbehandla som
husrannsakan,förordnande ävensökningen får då ske omutan om

tillgängligt för allmänheten.inteobjektet är
området.grundlagsreglering påfråganinteuppdragVårt omavser

detförslag rörande RBför våraemellertid betydelse attDet är av
tillÖverförtlagstiftningsärende,redovisats i 1988 årssynsätt som

§6 RF2 kap.skyddinskränka detpraktiken kunnai skulleRF, som
straf f belagdainnefatta detintetill. Grundlagsskyddetsyftar synes

beredervia och modemmyndighet telenätförfarandet t.ex.att en
information. luckaEnIT-lagradetillgång till granskadessig den

§ skyddenligt 6 RF;2 kap.i skyddetföreligger därmed ett som
§i 2ltill uttryck DL.1973 kornredan år

3°Prop. 198788265 62.s.
Jfr BrB intrångkap.där bestämmelserna i 4straffrättenintegritetsskyddet inom om

seDL dataintrångmotsvarighet i 21 §och förvar givitsfysiskai utrymmen omeninformationsintráng.RBtill kap.förslaget 84 §även om
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Enligt vår mening bör enhetligt eftersträvas försynsättett RF och
RB. Husrannsakan bör föreligga vid intrång iäven dataut-anses

oberoende data skyddas något tekniskt för-rymmen, av om genom
arande.f Data har sådan karaktär de vid lagring, bearbetningatt

överföringoch uppfattas slutna förde oinvigdedensom genom
komplicerade åtgärder krävs för tillgängliga.demgöraatt Ensom
gränsdragning så endast information lagrasatt eller överförssom

digitaltmed lås framstårslutenett inte naturlig medanses som
berörs.hänsyn till de skyddsintressen som

Vi föreslår därför första istycke § i 28ett l kap. RBsom en ny a
bestämmelse, enligt vilket föreskrivsdet i 28en kap. slutetsom om

förvaringsställe också skall förvargälla för data. Därmed undviker
vi också frågan vad skulle ha förkrävts datautrymmenom attsom

förvareller skall slutna. förvarMed vi här såvälses som menar
minnesmedier olika slag kommunikationsledningar och andraav som
anordningar för överföra data.att

12.1.4 Söka bevismedel eller omständighetutröna

Bakgrund

Det ändamål för husrannsakan i första hand aktualiseras i IT-som
miljön sökande efterär fördata automatisk inf ormationsbehandling

underkastadeär beslag. Enligt 27 kap. §l RBsom bl.a. objektavses
skäligen kan ha betydelse för utredningantassom brott. Därien om

ingår inte endast objekt, kan komma åberopasantassom att som
bevis i kommande brottmål,ett objektäven värdeutan av som
utgångspunkt för förundersökningens bedrivande eller ledtrådsom
för spaningarna efter gärningsmannen.

överväganden och förslag

förslagVåra bl.a. syftar till rutinerna vid husrannsakanattsom en-
smidigt skall kunna till olika omständigheter in-såanpassas att

skall bli både effektiva och så begränsade möjligtgreppen försom
den enskilde sin lagtekniska utgångspunkt i självatar data inteoch-
i deras samband med datorer, databärare, Ef tersökningen be-etc. av

32Det naturligtär för uppfatta ADB-lagringenatt dettapå efter-gemene sätt,man
informationen representerad i läsbar form ofta utformassom användarenså faratt ettvisuellt intryck han förflyttaratt sig mellan olika utrymmen i datorn.av Tekniskt

föreligger endast metoder för databehandlingenatt göra användarvänlig.3Enligt 21 DL och§ förslaget till kap.4 BrB8 det§ straffbartär olovligenatt- -bereda sig tillgång till upptagning. Den straffrättsliga sådana intrången pasynentorde i huvudsak motsvara uppfattning hosallmänheten detatt är oacceptabelten omolovligen beredaatt sig tillgång till upptagningar andra förfogar över ävensom omden tekniska utrustningen och lagrade fysisktdata förvaras i ett utrymme gär-somningsmannen har tillträde till och utrustningenutan att skyddadär någongenomfysisk inlåsning eller ADB-teknisknågon metod lösenordsåsom eller krypte-genomring. Här har ett annat synsätt än pappersdokumentpå liggerman frammet.ex.somi till vilketett den del innehållettar har tillträde.rum som av
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föremål datorer,fysiskasåväldockIT-miljöni berörvismedel -
representationensjälvautskrifterochtillbehörtekniska avsom-

Åtgärderna praktiken bådeidärmedkanuppgifterna, data. avse
objekt.sådanakombinationerdatafysiska föremål och samt av

tillåtnaandratillämpning detinteförslag utesluterVåra aven
omständighet kanför husrannsakan utrönaändamålet varaatt som

in-intesåbrottsutredning. kanDet attförbetydelse t.ex. varaenav
dataviruskonstrueraintresse etti sättetdata attnehållet är utanav

finger-fall, därtillmotsvarighet detteknisk ettnågoneller annan
föremål. Detfinns påutredningenförbetydelse ettharavtryck som

inomuppkommasituationer kanvilkaförutsesvårtär att somnu
ispårlämnatsig någonmöjligen tänkakanför attIT. Manramen

blir aktuellteljestdetIT-miljön eller attisamband med brott att
svårligentekniskomständigheteriklarhet artförsöka skapa somav

IT-miljön. kani Detuppgiftermaterialiserahänföras tillkan att
tekniskaandrakrypteringsnycklar ellerlösenord,fråga t.ex.omvara

förundersökningens be-förförutsättningaradministrativaoch
drivande.

hjälpmedeltekniskaAnvändning12.1.5 annansav
ändamålbeslutatbegränsning tillen-

Bakgrund

direktakandataföremålinte ävenbaraGenom utan somsesatt
myndighet harfråganaktualiserasför husrannsakanobjekt enomen

IT-åtgärden sker.finnsutrustning därtekniskanvändarätt att som
verkställeråtkomligt denofta intematerial normalt utan attär som

utrustning. Datatekniskagranskadesdenfår användaåtgärden
tillöverföras läsbarpappershandlingarfråntill skillnadbehöver

anläggningenmåstefast monterade bärare,finns påf dataNärorm.
särskiltf på sätthakanlösa databärare ormateratsanvändas och t.ex.

standard.följerinte någonrutinerenligtdataförsetts medeller som
kanutrustning får användas,tekniskamyndighetensendastOm

husrannsakanuppkommasvårigheterpraktiska attsådana antas en
videoinspel-band- ochBeträffandegenomföras.ofta inte kan t.ex.

standardiserats sårutinernatekniska attdedäremotningar har
utrustning helstvilkentillgängligt medmaterialet kan göras avsom

aktuellt slag.

Överväganden förslagoch

ilådorför låstagälleranalogi med vadiVi redan,har t.ex. rumsom
fåskallförvar dataföreslagitföretas, ävenhusrannsakandär att av

Det hard-monteradfastkrävagenomförbart att t.ex.praktiskt attknappastär en
polisensanvändas ifördatorn attdata skullemed eftersöktadisk monteras egenur

skulle förstöras.därviduppenbar-risk dataDet finnsutrustning. atten
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tillgängliga.göras Därvid bör utrustningen på fåplatsen användas
för eftersökande enligt 27 §kap. får1 RB. Detta iockså deantas

flestaallra fallen ligga i den intresseberördes då störreettannars
ingrepp kan krävas; beslagta hela datorn eller fleraelleratt en
databärare istället för framsöka data verkligende kanatt antassom
ha betydelse. En sådan rättstillämpning helt förenlig medsynes
proportionalitetsprincipen lindrigasteoch ingreppets princip.

fall,I de där data till följd kryptering eller andra åtgärder inteav
går läsbaragöra eller på tillgängliga,att i fall,sätt eller därannat en
verkställighet på platsen inte framstår lämplig, kan dockannars som
datorn eller databärare behöva omhand.tas

I 3 kap. §12 taxeringslagen 1990324 finns särskild be-en
stämmelse för myndighetenrätt terminalanvända ellerattom annat
tekniskt hjälpmedel vid taxeringsrevision. får visserligenAv RB

följa för myndighetenrätt tvångsvis användaanses att ävenen
tillhörig teknisk utrustning för bereda sig tillträde tillannan att

efteroch leta bevismaterialutrymmen eller omständigheterutröna
kan förbetydelse brottsutredningen. tydlighetensIsom vara av

intresse föreslår vi emellertid sådan bestämmelse andraetten som
stycke i 27 kap. §12 RB hänvisning i 28 §kap. 8a som genom en a

blirRB tillämplig också vid husrannsakan. Den omfatt-närmare
ningen sådan kan dock inte fastställasrätt generelltav en utan
behöver utifrånavgöras samlad bedömning tillmed hänsynen om-
ständigheterna i enskildadet fallet. Det intebör miss-godtas att
tankar brott blir omöjliga utreda bevismaterialetnärom attgrova
lagras med hård- mjukvaroreller f örundersökningsledarent.ex. som
inte kan uppbringa eller få tillgång till orimlig kostnad ellerutan
tidsutdräkt. Samtidigt får åtgärderna inte medföra otillbörligt
intrång i intressen.motstående

Ett grundläggande följerskydd därvid tekniskadenatt ut-av
rustningen vid husrannsakan fårinte föranvändas ändamålen annat

följer 28 §än kap. l RB och beslutet åtgärden. Hus-som av om
fårrannsakan enligtredan gällande förbeslutas endast vissarätt i

lagen angivna ändamål och verkställas i enlighetendast med beslutat
ändamål. Därför måste det beslutade ändamålet med husrannsa-en

framgå.kan klart När de traditionella fysiska integränserna längre
finns, återstår falla tillbaka på sådana begränsningar följeratt som

intedet tillåtetär använda dataatt eller datorprogram förav att
andra ändamål, avsnittäven 12.4. Skulle därvid händelsese av en
andra uppgifter förbetydelse misstanke brott kommaav annatom
fram, krävs beslut husrannsakan innefattarett nytt dettaom som
ändamål den tekniska utrustningen och data skall användasom
särskilt för söka och säkra sådant material.att

För fästa uppmärksamheten påatt den begränsningencentrala till
beslutat ändamål för eftersökning i lT-miljön föreslår vi, ettsom
första istycke 27 kap. §12 RB bestämmelse där denna begräns-a en
ning tydligt framgår.
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vissamedmisstänktedenfår såväl hoshusrannsakan skeEn som -
§ stycket krävsandraEnligt 28 kap. linskränkningar hos annan.-

denför husrannsakan hos änanledningsynnerligdock somannan
behöverför kravdettaAvgörandeförskäligen misstänks brottet. om

disponerar detenskilt falli böruppfyllt ett somvara vemvara
svårigheterintei vållar härRegleringen RBfinns.datadärutrymme

svårig-följdtillemellertid framträdaKomplikationersig. kani av
följdtillvissa data ellerförfogar överbedömaheten avatt somvem

förfogarintedock överförfogar datavisserligen överdenatt som
jfrpraxis,ifår dock lösasfrågorutrustningen.tekniska Dessaden

123.4.avsnitt

integritetProportionalitet och12.1.6

Bakgrund

praxisitvå andraaktualiserar ocksåtill visst ändamålBegränsningen
proportionalitetsprin-principer, behovs- ochutbildade allmänna

föriföreskrivits 28 kap. RButtryckligennyligenciperna. harDessa
§ fårEnligt hus-3del.tvångsmedlensstraffprocessuellade a

användsför tvångsmedletskälenendastbeslutasrannsakan attom
innebärtvångsmedletövrigtiintrång ellerdetöverväger sommen

får olägenhet§ första stycketEnligt 6intresse.motståendeför något
oundgängligen nöd-förorsakas vadinte äreller skada utöver som

IT-miljön.ibetydelsefår ökadvändigt. bestämmelserDessa
avgifts-för och19751027 skatte-§ bevissäkringslagen6I a

fattasfårsäkringsåtgärdvidareföreskrivs beslutatt omprocessen
förtillräckligtvidtasvikten åtgärden är attendast storattavom

innebär för dendenintrång ellerdetuppväga annat men som
enskilde.

informerar, 5informationsskrift DI närmareiharDI nren
verkställighetsföreskrifter rörandeinspektionensutvecklat hur

bl.a.tillämpas. Därpersonregistertaxeringsrevision bör sägsav
följande.

skallförfarandet ihar olika meningarregisteransvarigegranskaren och denOm om
denanvändas,och sökbegrepptekniska hjälpmedel,hand deförsta somprogram

urvalsMotsvarande gäller deverksamhet.själv utnyttjar i sinregisteransvarige
Vidare skall den registeran-och uträkningarsammanställningar görs.dragningar, som

själv framtillfälleändamål,förenligt med revisionens att tadetsvarige, är gesom otillbörligt in-skall medföragranskningenrisken förDärigenom kanuppgifterna. att
personliga integritet minimeras.registreradesdeitrång

35Av ärendeJOs uttalanden iprinciperbl.a. dessa ettför tolkningen ärintresse av
162 miss-JO 199293 utredningmed anledninghusrannsakanangáende av en oms. dettaJOs prövninganställd direktör.bankbegånget hostänkt skattebrott, avav en formellavissajustitiedepartementetuppmärksamma påföranledde honomärende att

RB debestämmelserna i 28 kap.gällerbrister vadoch innehallsmässiga om
l §, proportionalitetsprincipenhusrannsakanförgrundläggande förutsättningarna

berör4 §. bristerna direkt3 § de berördaDä ingenvalet beslutsfattareoch avava ändringsför-dessadet inte ankommerIT-fragor, har vi pä att taansett att upposs
kap. RB.hänseendenföresla ändring i 28andrahar anledning ivissaslag, ehuru vi att
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Kan ändamålet med revisionen inte vid sådan granskning får deuppnås en
ytterligare sökbegrepp behöva för syftet medatt uppnå revisionenprogram, osv som
användas. Om den registeransvarige inte kan tillfälle själv framatt tages personupp-
gifterna, sekretesslagens bestämmelser, ocht.ex. granskaren därför självp.g.a.
använder tekniska hjälpmedel för fram uppgifterna gäller vadatt ta i 14sägs §somdvs. granskaren själv använder tekniska hjälpmedelatt för granskaattsom
personregister med hjälp ADB, endast får använda kopior de personregisterav av somgranskas...skall
Vid bedömningardessa inte frånkan bortse datorprogrammen,man
eftersom de delvis infbestämmer ormationens innehåll i form.läsbar
Samma data kan brukas tillsammans olikamed sökbegrepp så att
olika föreställningsinnehåll, potentiellas.k. handlingar, igenereras

formläsbar vilkaberoende på kommandon användaren Därmedger.
får frågorna tvångsmedel dimensioner i IT-miljön. De auto-om nya
matiska rutinerna för överföring bearbetningoch blir viktiga. Om
den vidtar åtgärderna får fria händer, uppkommer möjlig-som nya
heter söka informationenoch bearbeta riskernaoch för in-att
tegritetsintrång Avsiktenökar. med husrannsakan i IT-miljön är
dock inte skapa uppgiftskonstellationer säkraatt utan attnya
föreställningsinnehåll har materialiserats.som

överväganden och förslag

Det knappast möjligt iär lag detaljreglera hur husrannsakanatt en
till iskall gå IT-miljön. Förutsättningarna skiljer sig väsentligt från

fall till fall finnsoch intedet några allmänt förvedertagna rutiner
sådana Vissaåtgärder. utgångspunkter måste dock för denanges
avvägning effektivitetmellan integritetoch respektive mellan de
olika integritetsskydd kan komma ställastyper av attsom mot

vidvarandra denna bedömning.
IT-miljön blirI valet mellan olika för verkställighetsätt ettav

beslut husrannsakan i hög grad praktisk fråga dock kanom en som
innehålla viktiga principiella ställningstaganden. Om data ärt.ex.
krypterade eller på oläsbara, kan myndighetensätt denannat om-

åtgärden sker intehos medverkar behöva säkra alla datasom som-
påträffas, eftersom intedet vilkagår utläsa data äratt som av

Ävenintresse. data direkt kannär låsbara, utsorteringkangöras en
relevanta data omfattandekräva så arbete det bl.a.av att av-

hänsyn till den husrannsakan intesker hos lämpligen kan ske där.-
vidareDet kan så innehållerhårdvaror data behöverattvara som

säkras. Som exempel kan förundersökningsledaren vidnämnas att en
husrannsakan finner dator, där skäligendata kan antasen som vara

förbetydelse utredningen lagras, bedömer intehan harav attmen
tillräckligt tekniskt kunnande för på platsen genomföraatt en
husrannsakan samtidigt materialet sannolikt förstörasskullesom om
åtgärder vidtogs först Ett exempel dataärannat attsenare.
sannolikt gömts undan så det specielltkrävs förkunnandeatt att

dem låsbara.göra För bevisföringsäker kan också hela datornen
behövas. Genom utbildning förundersökningsledarens hand-av
läggare anlitandeoch kan emellertid kopiering ske medexperterav
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teknisktöverföringen tillrutiner databäraresådana att en ny
inställningar i standardprogramVidare kan valetkontrolleras. av

föromständighet granskasoch manualerkontrolleras utröna att
förundersöknings-inte bristabevisföringen skall på grund attav

exemplarochdatorledaren använder ettett egett.ex. avegen
standardprogram.

förfaranden vidin husrannsakantänkbarakan därmed delaMan
material omhändertas.till omfattningen skalldetmed hänsyn somav

teknisk utrustningingreppbli fråga totalt så allkanDet ett attom
så alla dataförvaras på platsen hand eller atttas somomsom

bli fråga delingrepp såförvaras kopieras. ocksådär kanDet ettom
vissadiskett omhand eller så endast data,endast attatt t.ex. tasen

kopieras.fil,t.ex. en
förstörrisken för misstänktebrottsutredningar, dendärI att

ibli vanligt alltbevismaterialet detkanär att stort settstor, antas
of ränkomligtblirpåträf fat material omhand. dåbehöver Det atttas

förobjekt i efterhand visar sigomfattar sakna värdeåtgärden som
fortsatta utredningen.den

omfattningvariera i intensitetingreppen ochPå kansättsamma
förmedeldet gäller val sökbegrepp och andranär enav program,

beskrivningi IT-miljön. återgivna hur derashusrannsakan DIs av
tillföreskrifter för ADB-revision tillämpas del relevantbör är stor

framträder vidför husrannsakan.det behov skyddäven av som en
alternativa verkställighetssättVid bör såledesvalet mellan prövas

mindre ingripande till-åtgärd. detdet kan räcka med När ärom en
fram uppgift bildskärm, iräckligt enstaka påpå platsenatt ta en

diskett möjligtutskrift på låta deneller och det ärt.ex. atten om
för fram uppgifterna,aktuella kandesystemet tasom ansvarar

relativt sökningar iingreppet bli skernormalt begränsat. Närantas
känsligasärskilt sådantdatamängder eller data eller närstora

integritets-material blir risken för otillbörligtomhand, docktas
erfarenhetsmässigtintrång större.

direkt meningslöstIbland kan det stå klart det prövaär attatt ens
vissa beskrivna intrång,de begränsa densätten näratt ett t.ex.av
misstänkte går försiktigt till förutsättas på allamycket och kanväga

utredningsmetoder.sig fallskydda normala Ettsätt mot annat
framsökning avgränsning direktkan och på plats skulleattvara

orimligt insats medförakräva pågåendeeller kunna denstor atten
förtid.utredningen avslöjas i avgränsning materialetSkulle en av

alltid genomförasbehöva på platsen, normalakan denantas att

36Somexempel kan Sverigei inträffat fall, där hacker, öppnadenämnas ett somen
dörren fannoch polisen utanför, till datorn och hann bryta strömmen sa attsprang

krypteringsprogram automatiskt trädde funktion slogs Polisenett i när strömmen på.
med datorn lyckadesoch efter mödosamt arbete data låsbara. Man kan tänkatog göra
liknande fall,sig den eftersökta filen raderas automatiskt, bort viaförst.ex. att

telenätet till dator försiktighetsåtgärderinte särskilda vidtas.etc.,annan om37Jfr 198ss9124 66.prop. s.
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verksamheten där skulle bli alltföristörd hög grad, särskilt om
genomgången kräver flera dygns arbete.

möjlighetenFör intrång och rimligtavgränsaatt skyddatt ettge
för den enskilde vid beslag i IT-miljön ocksåär avgörande om
informationssystemet och anknytande rutiner givits goden
kontrollstruktur. När det saknas god struktur, förunder-kan
sökningsledaren visst material skall säkras tvingas beslagtaom att

mängder data, medan åtgärderna istora väl avgränsad strukturen
förvaltad med säkra rutiner betrodda torde kunna bliav personer
begränsade.

ingreppEtt kan också åtgärden inte skernär hos någon kansom-
iväntas avsikt hindra försvåraeller utredningenattagera -begränsas samråd med den förfogar det aktuellaövergenom som

informationssystemet. Samrådet kan vilka tekniskaröra hjälp-t.ex.
medel eller skall vilkaanvändas, data berörs ochprogram som som
vilka bearbetningar skall ochgöras praktiskt skallsom rentvem som
utföra åtgärderna. Här måste emellertid utredningsintresset beaktas
på helt vid taxeringsrevisionsätt änett annat så inte någon tillatt
följd förstörsamrådet just det material betydelseär förav som av
utredningen eller material.annat

vissa fallI det dockär uppenbart, vid husrannsakan host.ex. en
misstänkt tidigare försvårasökt utredningen, intesamrådsom att

ske.kan beaktas.Bestämmelserna sekretess måste ocksåom
Tredje intressen behöver tillgodoses så intesamrådmans lederatt ett
till förfaringssätt, visserligenett godtagbart förär den hossom
vilken granskningen sker innebär otillbörligt intrång i demen som
ADB-registrerades integritet. Det behövs vidare vissa begränsningar
så synnerligen omfattande datamängder,att inom sjukvården,t.ex.
inte husrannsakan kan tillgängligagöras för sökningargenom
utifrån sökprofilers.k. för helt andra ändamål förde vilkaän
registren byggts Vidare måste den misstänktes till försvarrättupp.
kunna tillvaratas på godtagbart sätt.ett

De här berörda aspekterna delvisbeaktas vårt förslag i 27genom
kap. 12 § första stycket RB hänvisning i 28a kap.som genom en

§8 tillämpliggörs vidäven husrannsakan.a
I den mån föreskrifternärmare visar sig erforderliga för verkstäl-

ligheten på området, tagande säkerhetskopiort.ex. be-om av av
slagtaget datamaterial, regeringenkan eller den myndighet regering-

förordnar meddela sådana 8 §kap. 13 RF.en

Samråd bör dock inte endast hinder för förundersökningsledaren.ett Oftasessom
innebär dessaåtgärder åtgärden skernär vid seriöst företagt.ex. ett möjlighet- en-få erforderlig hjälpatt med lösenordt.ex. och andra tekniska spärrar.3gSe i 9 kap. 1980100.t.ex. 17 sekretesslagen§
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Öppna IT-miljönvåld försluta iellermed12.1.7

medörvaringsställefår f öppnas§ stycket RBandraEnligt 628 kap.
Myndighetentillslutas.förrättningen skall återdeteftervåld och

ikryptering,få forcera lösenord,motsvarandemåste på sätt m.m.
bliråtkomstfå medverkanmöjligt sådanintemån det attden är att

möjligt, börteknisktochvanligt Om det behövs ärmöjlig på sätt.
påsäkrastekniska metod elleråterförslutas medförvaren samma

lämpligt sätt.annat
ändåreglering då dettasärskildnågoninte behövsdetVi attanser

rutiner områdetpåför förvar data. När närmarefår gälla avanses
verkställighets-iförfaranden kunnalämpligabörutvecklats, anges

aktivbehovetfrågor,råd. Deföreskrifter eller allmänna avsom
medinte kan säkrastill dataföranleder åtkomstmedverkan när

i 13 kap.behandlasfysiskt våld,

handlingarenskilda och slutnaförSkyddet12.1.8

Bakgrund

telegraf ffår eller örsän-§ post-i 8 RB28 kap.Enligt bestämmelsen
fanträfhandlingenskildhandelsbok ellerdelse och assomannan

ellerbrevundersökasintevid husrannsakan närmare samt annan
föreskrivsordningi denhandling inte änöppnassluten annat som

§ första stycket RB.i 1227 kap.
sökandetordeIT-miljön i huvudsakiEftersom husrannsakan avse

bevis, huvud-skriftliga tordetillmotsvarigheterIT-miljönsefter
inskränkningenomfattasaktualiserasmaterialdetdelen avsomav

§.4° fårpappershandlingar dockgällerLiksom deti 828 kap. när
handling,oförsegladundersökningalltid sådan göras somaven

tillanledningföreliggerställning till detförbehövs att ta om
beslag.

upptagningar underöverföringelektronisk ärformer förOlika av
endastofta konstruerade såutveckling och de mottaga-snabb är att

fram meddelandetpersonliga skall kunnasitt lösenord,med taren,
form.i läsbar

Överväganden förslagoch

förvar följerslutetIT-lagringen börförslag attvårtAv att ses som
i motsvarandehandlingslutentalabör kunnaäven enomman

pappershandling. §8beträffande Ii §åsyftas 8mening avsessom
förhållandethandling,viss detförslutningemellertid utöveraven

40Det ang. begrepp,dettaspråkhandlingaremellertid frågamåste seomvara BrB kanknappastdatorprogramvarförkap.specialmotiveringen till 1 t.ex.14 §
komma i fråga.
Gullnäs Rättegángsbalken 2820.mil., s.
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förvarasdata i datautrymme.att Kravet på lösenord förett att t.ex.
kunna få del elektronisk till visssänts bör likapostav som person
litet handling ligger framme i låstsom en ettsom rum ses som en
sluten handling. Förslutningen bör data representeraravse som
själva handlingen.

Här aktualiseras främst kryptering intedet kan uteslutas att,men
i fall i framtid, andra för förslutningmetodervart viss hand-en av
ling kan komma i fråga. Om diskett med meddelandeetten stoppats
i f örslutet papperskuvert, situationen iett huvudsakär parallell med

förden pappershandlingar, jfr vårt förslag i §4 kap. första8 stycket
BrB. Om förslutnadet ikuvertet stället elektroniskt,är bör samma
skydd gälla. En helt sak krypteringär när används skyddannan som

tillträde till informationssystem.mot
Det kan betvivlas det lämpligt drivaatt parallellen med deattvore

traditionella begreppen rutinernaoch så långt i lagtextenatt man
använder ordet öppna, elektroniskt fnär försändelseörslutenen

tillgänglig. Vi föreslårgörs därför i 8 § tillägg medgörs ordenatt ett
eller tillgängliggöras på försätt intäcka fall.dessaannat att

Till följd det handlingsbegrepp vi föreslagit skulle uttryckenav
post- eller telegraf försändelse och handelsbok eller enskildannan
handling i 27 kap. §12 och 28 kap. §8 i förRB och sig kunna

IT-området.tillämpas påäven privatiseringDen ochpost-av
telekommunikationer förutskickats och de tekniska ersättarnasom
för telegraf f föranlederörsändelser emellertid bedömning.en annan
Vi föreslår endast uttrycket enskild handlingatt föranvänds att
beskriva objektkategorin.

12.1.9 Terrninalåtkomst, m.m.

Bakgrund

Vad hittills främsthar haft avseende påsagts husrannsakansom
beträffande isoleradenstaka, Viddator. husrannsakan kan deten
emellertid bli allt vanligare IT-utrustningantas visar sigatt vara
uppkopplad eller förberedd för uppkoppling via förtelenätetvara

möjliggöra behandlingatt fysisktdata finns på plats.av som annan
Frågan då hurär skall på omfattningen beslutman se ettav om
husrannsakan.

Ett synsätt betraktaär alla data, via terminalatt kan till-görassom
gängliga, såsom förvarade i fysiskadet beslutet hus-rum som om

avser.rannsakan Därmed kan emellertid förundersöknings-
ledaren svårförutsebar åtkomst till data fysiskt förvarasges en som
på plats. En begränsning kan också till de rättsligaannan göras

Handelsbok kan lT-omrádetpå räkenskapsmaterialmotsvaras enligt första1D§avstycket bokföringslagen 19761253 och enskild handling det IT-utgörsannan avmaterial fått traditionellaersätta sådana handlingar.somJfr 2 kap 3 andra stycket§ TF.
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kansker. Dethusrannsakanvilkenhosåtkomstmöjligheter den har
dispositionsrätt. Husrannsa-dennaklarläggaemellertid bli svårt att

medverkaförpliktasinte kanmisstänkta,ofta hos attskerkan som
uppgifter.sådanalämnaattgenom

datorkommunikationviaåtkomstsynsätt somEtt attannat sevore
datautrymmevilken utredarenmed öppnarteknisk nyckel, etten
skulle krävas.husrannsakan därvarvid beslutplats,på ett omannan

datorkriminalitet uttalas bl.a. attholländskaIden enrapporten om
åtkomliganormalttill ärfå sträckashusrannsakan bör systemut som
verkstäl-denåtgärden skeri ellerför hus attden sommenrumvars
finns påsäkerhetsutrustningfå forcerainte böråtgärdenler som

inteskervilken åtgärdernaden hossäkra dataplats och somannan
Enligttill.tillgångsigbehörig beredavaritinteellerkunnat att

i del. Detlagförslag dennainte någotdockbehövdesrapporten
praxis.iutvecklasförhållandenahurlämpligt avvaktabedömdes att

in-regionala ochi lokala,indelning tänkasTekniskt kan en
emellertid såanvändsnätverk attterregionala nätverk. Dessa en

fysiskafrån denbortserOmsvår dra.kanexakt gräns att manvara
påtillåtligheten enbartoch bygger upptag-förvaringen data omav

husrannsakan sker, ärtillgänglig platspå denningen kan göras
uppenbar.intresseni motståendeintrångotillbörligtförrisken
ofta sådanaIT-miljönivid husrannsakan är attOmständigheterna

för denoch snabbtvidtasåtgärden kan oväntat attkrävsdet att
kanbevismaterialet. Dessutomutplånainte skall kunnamisstänkte

koppladoch datornhacker ärsker hoshusrannsakandet, när t.ex. en
fysisktdataomöjligti avgöradettill närmaste attnät, varett vara

rutiner, börautomatiserademeduppkopplingen skettförvaras. Om
utrustningen påiuppgifter lagrasmöjligt dedet att somgenomvara

vilkentillåtminstonefå klarlagtuppkopplingenförplatsen
skettf in dessasjälvanvändarenuppkoppling Har matatabonnent

möjligen den teleoperatöruppkopplingen består, kanuppgifter och
tele-linjen upplysaförmedlarfinnssådan omsomenom -- aktualiseras.teleövervakning dockvarvid beslutfonnumret, ett om

bildskärmen ärvisas påframgå vadockså attkanDet mansomav
intedärmedviss databas äri vetinne sagt att varmant.ex. menen

fysiskt belägen.den är
kommunika-meddär datoreri ellerVid husrannsakan hus rum,

situatio-sig olikatänkapåträffas, såledeskantionsutrustning man
ner.

underinformation kanskevisarochuppkoppladOm datorn är -
förundersökningsledarenaktivitet viabrottslig nät närpågående ett

tillgängligavisas direktuppgifternahusrannsakan utanärgör som-
uppgifterdel dessahindernågotochvidare åtgärder mot att ta av

inte.föreligger

441 telelinje.viaha skett vidareuppkopplingkan dockutrustning där annanen
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Om utredaren börjar söka, vidtas emellertid åtgärder rörande data
kan fysiskt lagrade på plats.som Var data finnsvara lagrade,annan

kan svårt klargöra. Omatt dator finnsvara där husrannsakanen som
sker slås på, kan automatisk inloggning iske datautrymmeett som
finns på plats. Det kan svårt företagannan att valtvetavara ettvar

placera sitt informationssystem.att Någon väsentlig skillnad intekan
föreligga mellan traditionellt arkiv ochanses ett datorer i lokaltett

nät arbetar centralenhetmotsom säkerhetsskälen t.ex.som av
placerats i byggnad.en annan

Väsentliga skillnader framträder emellertid föreskrifternaom om
husrannsakan skulle förstås så husrannsakan,att när dator meden
modem påträffas, fick iske vilken dator helst kan görassom som
tillgänglig via nätet.

Brottsliga förfaranden bland hackers bygger påt.ex. användningen
telenätet och det blir allt vanligareav med datorkommunikation

eller direkt användning via telenätet databaser. finnsDett.ex.av
tecken tyder på datorstöd i allt högreatt förekommergradsom vid

och organiserad brottslighet ochgrov datorkommunikation utgör
därvid självklart led.ett

överväganden och förslag

Det inte realistiskt utesluta användningsynes attvara tvångs-av
medel via modem ocht.ex. telenät. Det krävsett emellertid vissa
begränsningar. De naturliga gränser faktiska för-sattssom genom
hållanden såsom indelningar i hus, förvaroch har irum stort sett
upphört existera inom föratt IT-tillämpningarna. Nyaramen en-
tydiga och generellt tillämpbara rättsliga, administrativa eller
tekniska kangränser svåra finna.attvara

möjlighetEn emellertidär överföra detatt försynsätt gällersom
2 kap. TF så beslut husrannsakanatt ett omfattar deom även
datautrymmen den hos vilken husrannsakan förfogarskersom över
och åtkomligaär från platsen för husrannsakan.som De skydds-
intressen ligger bakom skiljerTF sig från motivensom bakom
tvångsmedlen i straf f huvudprincipen bör kunnaprocessen men vara
den angivna. Rätten förfoga datanyss överatt demgöraattgenom
tillgängliga för läsning ligger de avgränsningarnära i traditio-som

miljönell följer fysiskade besittningsförhållandena.rentav
En detaljreglering i lag emellertid inte lämplig, innansynes

utvecklingen rutiner på området nått längre stabiliserats.ochav Vi
föreslår därför de ökade riskerna föratt otillbörliga intrång vid
granskning via beaktasnät så särskildaett skäl alltid före-att skall
ligga för sådan åtgärd. Denna begränsning föreslåsen komma till ut-
tryck tredje istyckeett § i 28l kap.som RB. Därvid fåren ny a en
avvägning i varje enskilt fall göras mellan utredningsintresset och
behovet skydd för den enskilde. De uppgifterav finnssom om
behörighet för den hos vilken husrannsakan sker därvidutgör en
viktig del. praktikenI medför också behovet tillgång till lösenordav
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begränsning densådanaccesskontrollförutrustning avoch en
förmöjligtblitordeintenormaltdettekniska åtkomsten att

förvar data.till olikatillgångomfattandefå någon avutredaren att
olikamellanvidare konkurrensaktualiserassammanhangdettaI

intressetkanexempel nämnasintegritet. Som att avformer av
kroppsligadenbrottmisstankarför utreda mothusrannsakan att om

behovetfår ställasvåldsbrott, motsåsom avintegriteten, grova
uppgifter databe-följdtillintegritetskränkningar attskydd avmot

härintresseneftersom dekänslig,specielltFrågan somhandlas. är
tilltillgångbegränsningrespektivetillgångvarandrastår avmot -

uttalade.synnerligen starktför sigIT-material ärvar- förunder-genomföras såintenormalt attbörHusrannsakan
iställetsig via telenätetkopplarsittfrån kontorsökningsledaren upp

plats. riskerpå debl.a.berorDetpåhusrannsakanför göraatt
kommunikations-innebäradet kandatasäkerhetenför nyaomsom

kanundantagförundersökningen. Somföraktualiseras endastvägar
tekniskaoch dendataförfogar överdenmöjligen tänkas att som

i övrigtförfarandet ärochåtgärdsådansjälv begärutrustningen en
tredje RB.§ stycketjfr 28lämpligt, kap. l

husrann-bestämmelsernaanpassningvidareVi föreslår omaven
teleövervakning,teleavlyssning ochföreskrifternatill sesakan om

l4.2.8.avsnittvidare

yttrandefrihet,anslagstavlor,Elektroniska12.1.l0 m.m.

Bakgrund

telekommunikation med-för ochdata-områdetUtvecklingen på
meddelande-förRutineröverfördes.filerintetidigt baraförde att

användareutformades sådatalagringöverföring och att aven grupp
insändadeläsaochtill databasmeddelandensändakunde en

anslagstavla,elektronisks.k.förelagDärmedmeddelandena. enen
board.46 denflexibilitetIT-rutinernas gör attbulletin som

föra inbegränsa rättenkan attdatabasenförfogar över t.ex.
såbehörigheten ellervissa denhar attendastsåmeddelanden att

tillgängligt på denblirinnan detmaterial kontrollerasinsänt
elektroniska anslagstavlan.

dåsig användbarvisatkommunikation harför t.ex.formDenna
forskareandrakommunicera medvillområdevisstinomforskare ett

betydelsefulla i mångadatabaseroch sådana ärområdeinom samma
elektroniskaemellertid vissaSamtidigt harseriösa sammanhang. an-

för-informationsutbyteförforumsigvisatslagstavlor utgöra om
Exempelvis harprogramkopieringotillåtenvidfaringssätt brott, etc.

45En användsviaskekan komma nätplats atthusrannsakan påsak somär attannan
där.sig finnasvisarför utrustning som

46Med användareolikadärkonferenserellerelektroniskateknik uppkom mötendenna
visstvanligtvis ämne.meddelanden, ettförde in om
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hackers på denna utbytt hemliga dataviruskoder, liknandeväg och
information medan det på andra ingåendeanslagstavlor beskrivs hur

bomber tillverkas.t.ex.
Beträffande sådana anslagstavlor föranvänds informationsom om

tillvägagångssätt vid framstårbrott jämförelse med bestämmelsenen
i §28 kap. 3 inteRB främmande. föreskrivsDär utvidgatettsom
tillämpningsområde för ihusrannsakan lägenhet tillgängligärsom
för allmänheten, plägar tillhåll för lösdrivareutgöra Utveck-etc.
lingen motsvarande elektroniska tillhåll för detaljerad informa-av

oroande.tion tillvägagångssätt vid brott ärom
dettaI sammanhang kan också yttrandefrihetsrättsligaden skydds-

lagstiftningen aktualiseras. iTF huvudsakrör endast tryckt
skrift. Efter ändringar år 1991 följer dock §l kap. 7 andraav
stycket kan bli tillämplig,TF till periodiskatt skriftnär ägaren
sprider eller låter sprida skrif innehåll eller delar detta i formtens av

radioprogram, film eller judupptagningl iett yttrande-av som avses
f rihetsgrundlagen YGL.

Enligt §1 kap. 9 YGL föreskrifternaskall radioprogramom
tillämpas också redaktion för periodisknär tryckt skrift elleren en
för radioprogram, företag för framställning filmerett ellerav
judupptagningarl eller nyhetsbyrå hjälpmed elektromagnetis-en av

ka vågor på begäran tillhandahåller allmänheten upplysningar direkt
register upptagningarmed förett ADB. Bestämmelsen gällerur

emellertid inte fall,de där den mottagande innehållet,kan ändra och
häräven endast upplysningar tillhandahålls allmänheten.avses som

Överväganden och förslag

Vid misstanke vilketbrott på fängelse följa föreslårkan viom att
husrannsakan får via iske telenät elektronisk anslagstavlaen som
kan innehålla uppgifterantas brottutgör eller ägnadeärsom att

vidanvändas brottet. Vi föreslår därmed, andra istyckeettsom
§ il 28 kap. RB, utvidgad tillämpning husrannsakan såa en attav

förundersökningsledaren får verkställa husrannsakan i elektro-en
nisk anslagstavla via telenät direkt från myndighetens lokaler.
Därvid integäller kravet på särskilda enligtskäl förslaget i §l a
tredje stycket och vi anförtvad i föregående avsnitt för-attom
undersökningsledaren inte bör verkställa husrannsakan via telenät
direkt från myndighetens lokaler.

Genom kraven på misstanke vilketbrott på fängelse följakanom
och på det kan anslagstavlan innehålleratt dataantas att ärsom

47Denallmänna kriminalpolitiska motiveringen för åtgärder sådan verksamhetmot
framgår RPS RAPPORT 19885 Datakriminalitet, Hackers, insiders och datorstöddav
brottslighet.
Efter ändringar 1976 iår kap. TF1 5 under§ vissa förutsättningar, ävenavses,skrifter mångfaldigadeär stencilering, fotokopiering eller liknande teknisktsom genomprop. 1975762204förfarande ff..88s.
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spridandevilkas brottvid brott eller utgöranvändasägnade att
spaningssyftei sökabefogenhet inteframgår klart att t.ex.att ges

tillgängliga. Vidare hållsinteolika allmänti databaser ärrunt som
tillämpningsområdet,utanförelektroniska anslagstavlornaseriösade

vid visst brottuppgifter användasundantagsvis ägnadeinte attom
förts in Skulle sådär.havilkas spridande brott kaneller utgör antas

förunder-tillmedverkainnehavaren normaltfallet, kan antasvara
sökningsledarens åtgärder.

i YGLredovisade bestämmelsernadesammanhang kandettaI
undantagsfall. i huvudsakibli Håraktuella endast annanantas avses

information vi främst skyddakänslig velatinformation sådanän
§i kap. BrB. Det kanförslaget till bestämmelse 4 8en nygenom

till-massmediaföretag kommakaninte uteslutasdock attatt ett
i formerinformation för lösenordhackershandahålla t.ex. m.m.om

utgivareansvarig rådamöjligt för överdetgör attensamensom
förlikvärdigt gällermed vadinnehållet på ärsättett somsom

skrifter.tryckta
information begärhurUtvecklingen databaser med om manav

utredaförmodligen svårtoch detoroväckandebrott ärär att vem
information, misstankeföransvarig sådan närär t.ex.att omensom

föreligger. utformninganstiftan tillförberedelse brott Eneller av
enligtansvarig utgivare TFmotsvarandebestämmelser t.ex. synes

alternativ.realistisktinte någotdock vara
för§förslag i data36 kap. 6 BrBGenom vårt ävena avses

finformationsbehandling örverkas. I dettaautomatisk kunna
finnainteförekomma det gårsammanhang kan det attattantas

brottsligbefaras tillobjekttill kan kommanågon ägare de som
§ aktu-tillämpning 36 kap. 3 BrBanvändning. Därvid kan laven

för avsnitt l2.3.förutsättningarna beslag,aliseras. Angående se

i utlandetHusrannsakan rörande data12.1.11

Bakgrund

mindreIT-rutinernaavsnitt framgår ellerll.2.4 ärAv att mer
vid kanoch det husrannsakanoberoende data lagras att enav var

visa sig i utlandet.data lagrasatt
i datorrelate-fråga europarådsrapportenhar behandlatsDenna om

intetroligt säkertbrottslighet.rad Det bedömdes attsom men
i skullevia terminal lagras utlandethusrannsakan rörande data som

enligt internationellför tillåtetvadgå rätt,ärutöver gränsen som
föreläggandetlagstiftningen iåtminstone i fall, det landetde där

iutfärdats, förenlig land, där datainte med bestämmelserna detär
penetrationBeträffande direct delades tänkbaralagras. s.k. pure

fall enligt följandein
hittarFörundersökningsledaren husrannsakan ochgör enen

informationbildskärm visar lagras utomlands.terminal somvars
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Kommentar i fall innebär ingetDetta problem.rapporten
Data omedelbart tillgängliga.är

Förundersökningsledaren husrannsakan, hittargör en en
terminal och söker sökningen informationutan att veta att avser som
lagras utomlands.

iKommentar vissaI länder kan detrapporten antas att
åtgärden skulle överträdelse internationellses som en av

medan andra intarätt skulle ståndpunkt eftersommotsatt
polismannen i godär tro.

Förundersökningsledaren husrannsakan, hittargör en en
terminal och söker informationenmedveten lagras utomlands.attom

4. Förundersökningsledaren myndighetensanvänder terminalegen
för sigbereda tillgång till information hanatt lagrasvetsom
utomlands.

tillKommentar 3 ioch 4 Förundersöknings-rapporten
ledaren har troligen inte i avsaknad överenskom-av en-
melse mellan vidta dessa åtgärder.rättstaterna att-

Kommittén utarbetat förslagövervägde tillåtarapportensom ett att
gränsöverskridande granskning vissaunder strikt avgränsade
förutsättningar fann tiden inte för sådantattmen ettvar mogen
förslag. kommittéDen nyligen tillsatts vid förEuroparådetsom att

riktlinjerutarbeta på det straff processuella området kan emellertid
förväntas utarbeta sådana riktlinjer. blirDet här, iberörtssom

betydelsefullt i vilken vissamån konventionerrapporten, på
området möjliga tillämpaär på IT-material, jfr avsnitt 15.3.att Det

troligt europeiskaär den rättshjälpskonventionen inteatt är
tillämplig förevarandepå fall.

Överväganden förslagoch

frågorDe här aktualiseras bör lösas i vidare sammanhang.som ett
visserligenDet möjligt redan föreliggandepå underlag,attvore

efter förebild 2 §kap. föreslå7 BrB, bestämmelse i RB, därav en
erinran skyldigheten iaktta begränsningardeen ges attom som

följer folkrätten eller främmandeöverenskommelse med makt.av
En sådan bestämmelse torde emellertid inte fylla någon egentlig
funktion.

12.2 Gränsen mellan husrannsakan och beslag
Gränsen mellan husrannsakan och beslag inte enkel iär dra IT-att
miljön och kansynsättet behöva för skyddet denattnyanseras av
enskilde och behovet kontroll tillgodoses.skall princip innebärIav

husrannsakan dock efterletar objektatt under-en ärman som
kastade beslag medan beslag innebär handett sådanaatt tarman om
objekt.

Vissa rättsliga skillnader i skyddet betydelsefull.gör gränsen Be-
slagsrätten inte befogenhet vidta föråtgärder eftersökaattger att
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föreskrivs i RBföremål beslag väl skett utöverhar ettmen -
proportionalitet begränsningar iinga andrabestämmelser om -

före-material det skyddgranska omhändertaget änrätten att som
misstänkteshandlingar.§ för vissa denskrivs i 27 12kap. Att

självför endast hanfår husrannsakanåberopas närsamtycke en
inte förbegränsning gäller beslag. Husrannsa-begärt den är somen

ringa måsteinte företas vid misstanke brott detfårkan om -
fängelsevilket kananledning begåtts påförekomma brottatt ett

får svårhet. Ett beslutfölja brottetsmedan beslag ske oavsett om-
från medantill skillnad husrannsakan, överklagaskan,beslag en

vilkenvittne och den hosföreskrifter skall närvara attatt ettom
vidtillfälle gäller endaståtgärden sker skall beredas närvaraatt

husrannsakan.
förslagför beslags-teoretiska utgångspunkten våra ärDen att

informationIT-miljön själva representationen ochobjektet i är av
ii förvar. Intrångförvarade slutetlagrade data ettettatt somses

husrannsakansigdataförvar i Detta skulle,därmed synsättutgör
tillämpades innebära husrannsakan skerundantagslöst,det attom

utrustning förmyndigheten tekniskvarje användergång att t.ex.
databehandlingutföra erforderligkopiera, eljestgranska eller

förundersökningsledarenJfr fallet beslagtarotänkbaradet att en
byggföretagets redovis-vilken innehållerbarack på byggplatsen

förstningshandlingar flyttar till polishusets gårdsplan ochdenm.m.,
objekt fördärefter in i efter beslag.går och letar Detettrummet

vidinte från husrannsakande skyddsregler gällergår bortseatt som
handlingarinnehållerför datorbara barack elleratt en en som

förfogarflyttats till polismyndighetenplats över.en som

husrannsakan och beslag har varit förenad med svårigheterGränsdragningen mellan
vid utredningar ekonomisk brottslighet. I vissa fallredan i traditionell miljö, t.ex. om

beslag hela det papperslagrade informationsmaterialhar det beslutats somom av
handlingarna vid granskning hos myndig-förelegat, vilket sedan hävts i de delar en

medheten visat sig sakna intresse. I andra fall har handlingarna tagits för fortsatt
beslag meddelats dethusrannsakan polisstationen, varefter beslutet först sedanpå om

blivit Fråganmaterial skäligen kan ha betydelse för utredningen avskilt.antassom
förflytta de före-dessafall institutet husrannsakan innefattai är rätt attom anses en

undersökas det till hands detmål skall eller ligger attnärmast ettse somsom om
tillhörig egendom den plats där hus-beslag med sig frånså manåtfrsnart annan

skett. I IT-miljön dessagränsdragningssvårigheter.rannsakan har accentueras

4913roportionalitetsprincipenenligt kap. tredje stycket har visserligen formule-27 1 §
den gäller beslut beslag fråga allmän principså att är utanrats om men om en som,

uttrycklig bestämmelse, gäller granskningen.även
500m inte misstänkt för brottet, givit sitt samtycke kan åtgärden docknågon, ärsom
genomföras husrannsakan, inte följa skyddet enligt DL.annatutan ansesom av
Detta skulle leda till utredningsarbetet det teknisktkunna inteäven äratt när-hela husrannsakan skrivseller praktiskt motiverat läggs materialet vidså attupp en-undvika förfarande, där alla granskningsåtgärderförpåut att ett tungrottpapper
skulle kräva beslut husrannsakan.ett om521 äldre ärenden JO ha haft erinran institutetinte någontvå mot attsynes

utan beslaghusrannsakan fått innefatta påträffade handlingar tagits mednågot att
JO 111.till polisstationen för där och JOfortsatt husrannsakan 1956 95 1963s. s.

I ärende har JO förklarat det finns för olika ochett synsätt attatt utrymmesenare
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Vid utgångspunkt från kvasimateriella data gränsdragningären en
byggd på besittning inte möjlig, eftersom IT-objekt inte in-kan
dividualiseras, finnsdet originalinnehåll inget original-ett men
exemplar. Vi föreslår därför förplatsen åtgärden inteatt anses
utslagsgivande vid bedömningen åtgärd avseende data skallav om en

husrannsakan eller beslag. Då alla data elektronis-utgörsses som av
ka eller liknandemed teknik representerade signaler, går det
knappast finna andra avgränsningar följerdeatt än ända-som av
målen med åtgärderna. Vi förordar därför den ordningen be-att
stämmelserna husrannsakan skall tillämpliga, ändamåletnärom vara

eftersöka objektär medan åtgärder föratt säkerställa ochatt
undersökanärmare falladata bör inom för bestämmelsernaramen

beslag.om
vilkaI stadier arbetet och på vilka fysiska platser de skyddsin-av

aktualiseras, föranletttressen den regleringen försträngaresom
husrannsakan, blir beroende vilka tekniska praktiskaoch rutinerav

väljs. Förundersökningsledarens åtgärder för åtkomst till datasom
kan alltidnästan kräva förordnande husrannsakanantas ett om

därförredan IT-utrustningen finns i hus, fysisktatt eller slutetrum
f örvaringsställe.

förundersökningsledarenTar därvid datort.ex. görautan atten
någon databehandling på platsen, det naturligtär det såatt attse
ingen husrannsakan rörande det datautrymmet Omhän-ägt rum.
dertagandet dator och databärare, förundersöknings-av utan att
ledaren på platsen gjort någon databehandling, medför endast att
den drabbade berövas utrustningen tillgångenoch till sina data. In-
formationen har inte blivit läsbar eller på granskningsbarsättannat
för myndigheten. iTas beslag endast viss diskett, konstate-en som

innehålla för utredningen relevantarats data, bör fortsattade åt-
gärderna dock granskning beslagtaget material. Närses som av
beslag sker dator eller CD-skivaatt t.ex. handgenom en tasen om
eller osovrad datamängd kopieras,att bör dengenom en grov-
sortering materialet förstsker husrann-av som senare ses som en
sakan.

I fallenkla kan husrannsakan och beslag i IT-miljö ioch-traditionell miljö flyta till förfarande, där myndig-ettsamman-
heten går in i det datautrymmet letar framoch aktuella data
husrannsakan sedan beslagtas de kopieras påsom att t.ex.genom en
diskett eller skrivs på för sedan undersökasut närmare.attpapper

han från fråganutgår att skulle i JOutredningssammanhang 197576tas 155.upp s.Några förklaradeår JO dock det liggeratt tillnärmast handssenare detatt anse varafråga beslagett så med sigsnart tar tillhörig egendomom från den platsman annandär husrannsakan JOhar skett 198283 47.s.53Ett påstående det vid beslagatt databärare endast kanom av en ses somutvärdering beslagtaget material sökabland lagradeatt data det innefattarav större-det mindre inte heltär träffande eftersom det i själva verket normalt torde utgöra-betydligtett intrångstörre sådanatt undersökninggöra data behövs fören av somställningstagande till vilka data bör omhand bäraren.tas än att tasom



sou 1992110medverkan370 Passiv

föråtgärderÅtgärder medanhusrannsakanfinna attför utgöratt
för beslag.inomskerundersöka ettnärmare ramen

Beslag12.3

till ITanpassningenochGällande12.3.l rätt

beslagBestämmelserna om
aktiv ochmellanoch l2.l.lavsnitten ll.l.2vi gjort iindelningDen

Föreskrifter-förståelsen här.underlätta ävenkanpassiv medverkan
passiv med-påkravinnebär endastbeslagi 27 kap. RB ettomna
föremålfår beslag§ första görasEnligt stycketlverkan. somav

ellerutredning brottförbetydelseskäligen hakan varaantas omen
Medgrund brott.förverkat påellerbrottnågonavhänt avgenom

handlingar.skriftligaenligt andra stycketjämställsföremål
till beslagbeträffande rättenvissa undantag§2 RB27 kap.I ges
sådantinnehåll kanhandlingar,skriftliga attantas varavarsav

fårinte§ normaltenligt 36 5 RBkap.befattningshavare eller annan
inskränkning ividare rättenvittne det. Därhöras upptas enomsom

misstänkt ochmellanmeddelandeskriftligttill beslag ett enav
inbördes.närståendemellan sådanaellernärståendenågon honom

kategoriomfattande änskriftliga handlingarMed meravses en
journaler.läkarskriftliga meddelanden, även t.ex.

beslag brev,särskild bestämmelsefinns§3 RB27 kap.I om aven
televerketsfinns i ellerförsändelseellertelegram post-somannan

från deundantagformelltframstårBestämmelsenvård. ettsom
tillsyftarBestämmelsenbeslag.bestämmelserna attallmänna om

fall. frånbeslagmedgerBestämmelseni vissamöjliggöra beslag
till den avlämnatsför befordran dessinlämnasförsändelsendet att

andraförsändelser hosinteomfattarStadgandettill adressaten.
tilldetteleverketochbefordringsanstalter än posten avsermen -

handlingarenskildaförsändelser§från andra änskillnad 12 även-
postpaket.och brev, t.ex.

Åtgärder vidtas med stödutredning brott kanför säkerställaatt om
åtgärderfysiskafrågaRB. Det9 och 15 är27 kap.även omav
byggnadrespektive avspärrakvarhålla brev attettatt ent.ex. genom

§l0 RBföreskrivs i 27Slutligen kap.finns. attdator ettdär en
får förändras.inteföremålbeslagtaget

IT-frågor

avsnittifrågor berörtsaktualiseras i huvudsakHär somsamma
frågan hurtillkommerDockhusrannsakan.angåendel2.l.2 man

§enligt RB. Kan27 kap. 15dylik åtgärdpå annanskall ense

Jfr NJA n 1933 102.s.
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sådan innefattaäven framtidatänkbara förfaranden med syfte att
på avstånd via eller tråd påverka utredningsmaterialetetern

Bestämmelserna beslag handlingar endast derör exemplarom av
omhändertas. Kopieras de och beslaget hävs, kan den villsom som

överklaga beslutet beslag inte fålängre prövningrättensom av
det. lT-miljöl fråga,denna eftersom databehand-accentueras
lingen uppgifter bygger på överfördator lagrade dataav att en

olikamellan minnesenheter ioch samband därmed bearbetar upp-
gifterna i enlighet med Data på det avlästaett exemplaretprogram.

identiskaär med kopian. Någon skillnad traditionellt slag, t.ex.av
i kvalitet och närhet till utställare, finns inte.normalt Det kanen
dessutom ifrågasättas vilken materialisering skall utgörasom anses
originalet. Redan skillnaden mellan objektet i lagrad respektive

formläsbar skapar komplikationer.
När det försändelsergäller uppkommer vidare fråga elektro-om

nisk innefattas.kan Om så fallet,post frågorär uppkommer t.ex. om
sådan försändelsenär avlämnats. Rutinerna vid elektronisken

överföring intehar sin igrund befordran fysiskt exemplarettav
i möjlighetutan att överföra uppgifternamottagaren tillattges

läsbar form. Det kan ifrågasättasockså beslagsbestämmelsen kanom
tillämpas på loggad version meddelandet finns kvaren av t.ex.som
hos dataserviceföretag till följdett överföringsproceduren,av
kanske efter det gjortsmeddelandet tillgängligt föratt mottagaren.
På grund oftaden sekundsnabba Överföringen skulle bestämmel-av

tillämpningsområde Överföringenkunna bli illusoriskt.närmastsens
elektroniska dokument vidaresker till idel privataav ochstor nät

ifrågasättasdet kan begränsning till försändelser i ochom en post-
televerkets vård adekvat. frågorär Dessa uppkommer iäven an-
knytning till 27 kap. 9 § digital försändelse skall hållas kvar.om en

Om digitalade signalerna på databärare föremål ien ettses som
beslagsstadgandenas mening, aktualiseras vidare frågan hur 27 kap.

§10 RB beslagtaget föremål inte får förändrasatt tillämpas.skallom
Signalerna måste i fall få tillomvandlas läsbar form.vart dennaAtt
omvandling inte otillåten ändring framstårutgör visserligenen som
självklart frågeställningen illustrerar väl de rättsliga komplika-men
tioner förIT sig.medsom

Allmänna överväganden

Enligt våra allmänna föreslåsöverväganden självaatt represen-
tationen information skall egentligadet objektet bl.a. förav ses som

beslag, skriftlighetskravetett i bl.a.att 27 kap. §l andra stycket RB
ochutmönstras handling definieras i 38 kap. §att l tredje stycket

RB så data föräven automatisk informationsbehandlingatt in-

NJA 1977 573.a.
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tillämpningendenåterstårnefattas. Därmed överväga närmareatt
beslag.bestämmelserna omav

bevismedel,Data12.3.2 m.m.som

beslagsobjekt i IT-miljönOlika

förinformation måletvitt skilda utgörDet kan etttyper somavvara
representations-objekt ochsamtidigt olikabeslag typer avsom

självaformen såvälBeträffande kanaktualiseras. denformer yttre
aktualiseras.materialvisstdatabärare ochdata annatsom

databasbeskrivningar ochmanualer,Handböcker, s.k. annat
automatiskatekniska utrustningen, debeskrivermaterial, densom

för för-utgångspunktbetydelserutinerna kan som0.s.v., vara av
ifram beslag.ochbedrivande därmed sökasundersökningens och tas

förbetydelsepå kanUtskrifter data ut-envara avpapperav
utskrifter endastoftavisserligen gällande ärredning. Det görs att

riktigtmaterial detochkopior redan IT-lagrat är att manav
formtillgängliga iuppgifterna läsbardärigenom de lagradegör men
original-ingetoriginalinnehåll,finnsframgått endast ettovansom
Vi åter-avsnitten urkunder.IT-miljön, särskiltiexemplar omse

frågor bevisvärdetillkommer m.m.om
Även objekt för beslagaktualiserasdatabärare kan attett trotssom

uppgifter deavseende på deinte föremål endast medde utansom
bevis,betydelsekanoch behandlarbär antas somsomvara av

förledtrådför förundersökningen ellerutgångspunkt spa-som
ningarna.

betydelsekringutrustning kanochDatorer antas vara avsomannan
förobjektifrågautredning kan också kommaför brott somomen

möjligtinteFörutsättningarna detkan sådanabeslag. är attattvara
syftet skall nås.begränsning med åtgärdenytterligaregöra omen

Även varaktigt,intefysisk företeelse bevarastillfällig t.ex.somen
direktantingenblikan betydelsebildskärmsvisning, attgenomav

huvudförhandlingvid ellerframmaterialet på skärmentast.ex. en
indirektaktualiserasfinns ellerpå skärm beslagnär attett genomen

fotografering ellervisas på skärmvad tas t.ex.upp genomsom
utskrift skärminnehållet.av

beslagsobjektValet av

situationer.i olikaaktualiseras mångaIT-material kanBeslag av
heladärvid själva eller kanskebärarenBeslaget kan behöva avse

informationsbe-för automatiskvisserligen datadatorn. Det är
vid verkstäl-lagtekniskahandling utgångspunktvårutgör mensom

praktikenföreligga.förutsättningar kanligheten vitt skilda Ikan
självständiggivitsform i vilkeninte från databortse denman

existens.
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När beslag sker hos inte misstänkt,någon hosär t.ex. ettsom
kreditinstitut med anledning misstanke kontohavareattom enav
gjort sig skyldig till kopieringbrott, kan aktuella data normalten av

tillräcklig. Vid tillslag hacker, materi-hos därantas t.ex.vara en
al kan dataanläggningensha undan, kan däremot helagömtsantas
centralenheten behöva förbeslagtas ändamålet med åtgärdenatt

tillgodoses.skall naturligtvisDetsamma gäller lösenord ellerom
kryptering materialet tekniskt oåtkomligt. kan ocksåDet sågör vara

tekniskaden utrustningen ovanligteller såäratt programmen av
slag det inte möjligt för förundersökningsledaren skaffa sigäratt att
tillgång till sådan utrustning.

En utgångspunkt från ändamål och proportionalitet blir avgörande

Enligt mening förfarandetvår inte bindas till tekniska före-bör
tillämpa.skrifter i enskilda fall visar sig omöjliga Bådeattsom

fysiska föremål i frågaoch data kan objekt förkomma ettsom
beslag. blir för vilkaAvgörande ändamål åtgärden sker och hur

möjligt.dessa skall tillgodoses ingreppkunna med så små som
och teknisk utrustning får inteData således för vidbeslagtas att man

utvärdering allmänt skall intressenågot dyker s.k.en se om av upp,
fishing expeditions.

Vid i IT-miljön främst frågabeslag det handärett att taom om
Åt-föroch utvärdera istället traditionelladata skriftliga bevis.

gärderna därvid förenligamåste utredningmed denvara en av
gärning den aktuella förundersökningen objektetochsom avser
måste kunna betydelse iha det sammanhanget.antas

Databärare med mängder data vissabör endast datanär ärstora -
för utredningen få ibetydelse beslag praktiskaendast detasav om-

förutsättningarna kopiering begränsad tillgör aktuella dataatt en
inte tillgodose ändamålet med åtgärden, på grundt.ex.anses av
riskerna för skadar data eller eljest mistegår materialatt man om

kan undangömt. gällerDetsamma centralenhetenantassom vara som
kan betydelse både data lagrasrörande där ochvara av som som
hjälpmedel vid utvärdering material.ellerdetta Närannatav
centralenheten för tillbehövs överföring formläsbar och annan
databehandling, måste naturligtvis centralenhetenhela omhand.tas
Fråga kan omständigheter såsom vilkamedutrönaattvara om para-

utrustning in;och utrustningen fungerarställtsmetrar program
därvid förnyckel tillträde till data.som en

560m inget standardprogram används kan behövas.även programvaror
7En klar teleavlyssningövervakningavgränsning krävs dock och buggning.mot

SSK-lärkan erinras uttrycket kan betydelse föratt utredning brottägaantasom om
i 27 kap. RB, objektl § kan komma åberopasutöver bevis i målet,antas attsom som

innefattar objekt kanäven värde utgångspunkt för förunder-antassom vara av som
sökningen bedrivande eller ledtråd för spaningarna efter gärningsmannen. Datasom
kan också beslagtas det misstänks genom brott avhänt, jfrnågon varaom vara
förslag till ändringar i kap. BrB.36
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aktualiseras till följdNär beslag centralenheten dataav av som
finns lagringsmediumpå i inte lagrings-den, kan det krävasett att
mediet skall och lämnas kvar. kan svårtDetmonteras ut resten vara

lokalisera, vilken flera fastpå monterade databärare aktuellaatt av
data urmontering inmontering ilagrats, och och dator kanen annan

Ävenleda till förlorade felaktigheter. idata går eller andra dessaatt
fall bör ändamålet med åtgärden kräva hela centralenhetenattanses
beslagtas.

kringutrustning skrivareLöstagbar bildskärm,såsom tangentbord,
i utrustningoch modem Sådankan också behöva beslag. ärtas

visserligen oftast förenad med centralenheten endast med kabel-
anslutningar vanligenoch de modulerutbytbara det kanutgör men
inte fråga bliruteslutas ovanliga speciellamodeller elleratt om an-
passningar i enskilda fallet.det Om beslagtas,centralenhet kanen

för vilken inte innebäradet den hos beslaget sker normalt antas
skillnadnågon bildskärmtangentbord och med.större även tasom

användning förInnehavaren har knappast dem centralenheten.utan
kringutrustning oftare tillkan däremot kommaAnnan antas nytta

Ändamåletsjälvaoberoende i föreningdatorn. med åtgärdernaav
bedömning utifrån principen proportionalitet fårmed hären om

fälla bildskärm,avgörandet. tangentbord byggtsNär o.s.v. samman
imed centralenheten kan dock dessa endast helhet beslag.tassom

Beslag handböcker maskinvaror,rörande och databas-av program-
beskrivningar liknande material oftaoch kan värdevara av som

Ävenför f örundersökningens fårutgångspunkt bedrivande. sådana
då i till maskin-beslag. Med hänsyn ochden mängdtas av pro-

finns på marknaden och de krav på snabbhetgramvaror som som
ofta vid förställs beslag inte möjligt myndigheternadetärett att
skaffa sig bibliotek för framtida vid tiden förbehov ellerett eget att

skaffa tekniska beskrivningaråtgärden på håll.annatm.m.

12.3.3 Hur IT-materialet vid beslagavgränsas

Beslag originalinnehållettav

Bakgrund

Strävan möjligabeslagta bevismaterialbästa beroende påhar, deatt
tekniska förutsättningarna, ofta inneburit eftersöktatt man en
originaldiskett ursprungligteller motsvarande material. Det beror
emellertid inte på befarat kopian någonskulle saknaatt attman
fysisk tilltroshöjande originaletegenskap har datautan attsom

databärareöoteoretiskt förändras vidkan överläsningen till en ny
möjligenDet kan också så traditionella replierandetdet påattvara

sgEn sak det kan tillräckligt hårddisk direktär att att ta t.ex. ärannan vara en som
löstagbar och kan användas enligt standard i kompatibel utrustning.someosådana förändringar dock osannolika med nuvarande teknik.är
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original, förbiseendemed vide brister beskrivit i sådantett ettav
för IT-miljön, automatiskt förtssynsätt eller mindre tillövermer

detta område.

överväganden och förslag

föreslagnaGenom den utgångspunkten från representation in-av
formation skäligen förkan ha brottsutredningenbetydelseantassom
undviker vi de konstlade bedömningar följt med söktattsom man

tillknyta åtgärden visst originalexemplar det normaltett trots att
originalinnehållslinte finns sikt olikaPå kan teknis-ånannat ett

ka blimetoder förutvecklade möjligasäkerställa bästaantas att
bevismaterial, oberoende den ursprungliga lagringen. När dataav
säkrats med sådant elektroniskt vilås beskrivit i avsnittenett som

brott dokument, intresset fråntorde bevissynpunkt förmotom
något ursprungligtslags fysiskt bortfexemplar helt alla.

förMetoden avgränsning materialetav

Bakgrund

traditionell miljö framgårI redan ytligt betraktandeettgenom av
föremålen och lokaliseringderas förde betydelse vissärom av en
utredning. Eftersom uppgifter vidalla databehandling digitalise-är

förstrade, krävs undersökning för dataavgöraatt represente-en om
eller När detta klarlagts, måste under-t.ex. text.rar program man

söka uppgifterna har anknytning till ändamålet med beslaget.om
Finns sådan anknytning, återstår särskilda före-avgöraatten om
skrifter för handlingar eller tillämpliga.meddelanden ärt.ex.

innehållsförteckningarHär kan dock liknandeeller uppställningar
för filhantering Oftastvärde. lagras skiltt.ex. antas vara av program
från iandra data, bibliotek, och den ADB-kunnige kant.ex. egna
skilja standardprogram liknandeoch material. Eftersom struktu-ut

i IT-miljön inte förbyggts grovsortering inom förrerna upp ramen
RB, kan emellertid intressant material f örbises. materialDet ärsom

intresse kan också ha undan så existens intedessgömtsav att
Ävenframgår någon innehållsförteckning. i standardprogram ärav

vissa filer på detta hemliggjorda.sätt

överväganden och förslag

rutinernaInnan standardiserats bliviteller vedertagna på sätt,annat
skulle detaljreglering riskera antingen föråldrassnabbt elleratten
hindra utvecklingen på området.

611m Gegensatz den herkömmlichen Papiermedien kann bei Computerdatenzu voneinem Original bzw. einer Kopie nicht geeprochen werden..., Bär, Wolfgang, Der
Zugriff aut Computer-datan im Strafverfahren, 272.s.
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förframtid säkerligen utvecklaskommer metoderI att access-en
IT-material förochför äktheten hoskontroll, säkerställaatt att

revisionsspår audit trail för bokföringsändamål såsäkra ett t.ex.
förintresselogiskt sammanhållna datamängderde äratt ensom av
pâutredning låsts därmed kan och beslagtasoch även avgränsas ett

såvitt föreställningsinnehållets äkthet. På såsäkert sättsätt avser
bevissvårigheter följaundanröjs i kan medhuvudsak de attsom

uppgiftersammanställningarkan skapadatorprogrammen avnya -
Ävenpotentiella handlingar. redan lagrades.k. beslagetom avser

tillanvändning sökbegrepp ledadata, kan t.ex. upp-en av nya
från misstänkte.giftskonstellationer innebörd inte denhärrörvars

objekt vid omhändertagande dataValet av av -

proportionalitet

Bakgrund

beskrivit olika former föravsnitt vi omhändertagandel2.3.2 harI
Eftersom vidförundersökningsledaren vill detsäkra.data somav

fråga ingrepp i grund-betydandebeslag och husrannsakan är om
effektivitetavvägningfri- rättigheter, mellanlagsstadgade och är en

betydelsefull. motiven tillintegritet de bestämmelseroch Av om
prövningproportionalitet infördes i framgårår 1989 RB att ensom

i enskilda fallet tillgodosesalltid syftet kanskall ske det genomom
åtgärd. Förutsättningarna förmindre ingripande säkranågon att

riskerna för otillbörliga integritetsintrång varierar starktdata och
fall till fall.från

betydelsefulla,Vid bedömningar också datorprogrammendessa är
i form.eftersom informationens innehåll läsbarde påverkar Myn-

digheterna visserligen tillgång tillkan ha Detegna programvaror.
nödvändiga vissa rutiner för bearbetningsambandet med och över-

överfföring visas videmellertid behövadet kan vad ör-gör att som
ing vissa till formdata läsbar de exemplarnärgenereras avav

används.anläggningentill Genomhör den aktuellaprogram som
befintligaanvänder eller sökbegreppandra datorprogramatt man

information vilseleder i någotkan avseende är avgenereras som som
för handläggning mål ellerbetydelse domstols ettt.ex. etten av

databasbeskrivningar liknandeärende. krävs också ochDet att
fullständigainformationsmaterial IT-rutinernaangående ochär

för framgå.innebörd Någonaktuella datas avsedda skall närmareatt

62Prop. 198889124 lindrigaste allmän65 Jfr ingreppets princip som ens.
Lena, förvaltningrättsgrundsats för offentlig maktutövning, Marcusson, Offentlig

medutanför myndighetsomradet, hänvisningar.400s.
63Den misstänkte kan hävda just hans modiñeratsatt såt.ex. attprogramvara
åklagarens slutsatser vid användning exemplar blivit felaktiga.ett annatav
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reglering i lag dessa tekniska praktiskaoch verkställighetsfrågorav
knappast möjlig.är

Tredje Ävenintressen måste också beaktas. samtyckemans om
medför intrång iatt 2 kap. 6 § inteett RF föreliggasom avses anses

formelltkan beslut beslagett ändå krävas för beredat.ex.om att
sådant skydd föreskrivs i 2 kap. §3 andra stycket ViRF. åter-som
kommer till vissa bestämmelser skydd för den enskilde enligtom
DL.

överväganden och förslag

Valet objekt vid omhändertagande data måste ske utifrånav av
omständigheterna i varje enskilt fall. avskiljandeEtt överskott-av
sinformation bör ske det praktisktnär möjligt.är fårEtt beslag inte

hel hårddisk, likadett.ex. när väl kan verkställasavse en genom
kopiering aktuella data och, så krävs,när förav programvara
överföring till läsbar form. Vid kopiering kan också användas
datorprogram kontrollerar överläsningen tillatt data-som en ny
bärare genomförs felfritt.

12.3.4 Användning tekniska hjälpmedelav annans

Bakgrund

Genom våra förslag till ändringar i 27 kap. §l andra stycket och 38
kap. § tredjel stycket RB har fördata automatisk inf ormationsbe-
handling förts in bland objektde får i beslag. Vårtassom genom-
gång datas karaktär har visat det nära samband föreliggerav som
mellan data tekniskaoch hjälpmedel. I gällande reglerasrätt
emellertid inte förnärmare sättet verkställighet beslag ochav
efterföljande utvärdering materialet.av

Beslag kan intenormalt ske i datautrymme tekniskett ut-om
rustning inte får användas. Situationen jämföraskan med det fallet

undersökningsledare tvingasatt med våld bereda sig tillträdeen att
till hus och för husrannsakan beslag.och Medrum synsättmotsatt
skulle idet praktiken knappast bli möjligt verkställa beslagatt ett

hela datornutan Det inteatt förståär lätttas. detatt resonemang
rörande bevissäkringslagen för skatte- och avgiftsprocessen isom
praktiken innebär tekniska hjälpmedel fåratt användas endast efter

tagitsde i beslag flyttatsatt och till myndigheten, den åt-om som
gärden sker hos inte medverkar.

Överväganden och förslag

Beträffande husrannsakan har användning tekniska hjälp-av annans
medel redan behandlats i avsnitt l2.l.5 och det anförts där ärsom
i huvudsak aktuellt vidäven beslag.
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hjälpmedelförstås såbör ävenbeslagBestämmelserna att somom
ha be-informationsbehandlingenautomatiskaför denkrävs anses

tillöverföringenbevisföringenbevis i mål, närtydelse ettsom -
för-hjälpmedel ochtill dessatillgångform, kräverläsbar m.m. -

proportionalitetsgrundsatsenföljdtillinteundersökningsledaren av
påhjälpmedlentillsig tillgångskyldig bereda annatkan attanses

sätt.
i 27 kap.bestämmelseföreslagitviintresse hartydlighetensI en

ellerterminaler,använda§ stycket12 andra rätt att programoma
sker.beslagetpåträffas den därhostekniska hjälpmedelandra som

område. Endetaljreglering på dettaingenemellertidföreslåsDet
följdtillföråldrassnabbtkommareglering kansådan att avantas

följer ända-begränsningarutvecklingen.tekniska Deden avsom
principenochtvångsmedletanvändningenmedmålet omavav

avsnitt 12.4.vidaretillräckliga,fårproportionalitet seanses
kopieras,dataså relevantamöjligt verkställaOm beslaget är attatt

förfarandet kräverfortsattadethävdaskunna närbör dock -
hjälpmedelsådanatill ochdatorertillgång också attprogramvaror -

iutredningen brottet,§ förenligt 27 kap. l vartbetydelsehar om
för förunder-utgångspunktvärdefall de äratt somavgenom

beslagetmedändamåletinvändningbedrivande.sökningens En att
inte Igodtas.kanbeslagtagandet datasjälva vartuppfyllts avgenom

§ RBenligt 28 lför kap.hjälpmedel behövastekniskafall kan att
omständigheter.utröna

föreliggerexemplarfleraförvari12.3.5 närAtt ta

Bakgrund

föremålbeslagtagnaföreskrifterfinns§1027 kap. RBI att taom
unika,frågapå det ärBestämmelserna byggeri förvar. att om
före-fråntasinnehavarenbesittningi såfysiska föremål atttassom

besittning deti innehavarenskvarfår lämnasdockmålet. Det om
skallvarvid föremåletlämpligt,eljestfara och ärskekan utan

inte framstårdetbeslagtagetförseglas eller märkas somomsom
obehövügt

alternativframträder heltför data,objektet åtgärden ärNär nya
efterkan,Förundersökningsledarenverkställighet.för t.ex. en

iriktasbeslaget ävenlåta denkopiering aktuella data, motsomav
fbehovinformationen. Något örseg-tillfortsättningen tillgångha av

kopian ochskadasmärkning för motverkaling att ut-eller attatt
förundersökningsledareninte,hindras finnsredningen på så närsätt

utifrån defrågablir iställetexemplar. Detsäkratredan att,ett om
för dettill grundfårskyddsintressen läggasändamål och en-som

tillgängliga förfinnasalltjämt bördataskilda beslaget, överväga om
vilken sker.beslagetden hos
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överväganden och förslag

Kan eller andra data, i formprogram brottsverktyg,t.ex. av antas
komma till brottslig användning de skulle finnas kvar därom
verkställighet skett, bör beslaget möjliggöra sådana åtgärder dataatt
inte längre blir tillgänglig. Här bör jämförelse ske med 27 kap.en

§12 RB. När beslag handlingett görs någon, inteav en av som
fårnärmare undersöka den, skall den förseglas. Rent praktiskt bör

försegling datorlagrat materialen kunna skeav data-attgenom
bäraren eller större delar utrustningen innesluts inågot fysisktav
f örvar, kuvertt.ex. ellerett låda plomberas.en som

förslagVårt jämställa data föratt automatisk inf ormationsbehand-
ling föremålmed medför 27även kap. §l0att RB blir tillämplig i
IT-miljön vioch bedömer det inte nödvändigt någragöraattsom
ändringar i bestämmelsen. Föreskriftens uttryckssätt, iatt ta
förvar, väl in i det förvaringsbegrepp vipassar hämtat från TF,
medan det sägs besittning naturligtvis intesom blir tillämpligtom
på data. I takt med elektroniska föratt metoder försegling, såsom
kryptering, utvecklas bör det inom för §10 kunna bli möjligtramen

också användaatt elektroniska lås granskaren har nyckeln till.som
Tekniska metoder visar sig lämpliga bör också kunnasom användas

datanär i beslag. Avsiktentas är den drabbasatt beslagetsom av
inte skall ha tillgång till objektet; t.ex. beslagtagna dataattgenom
krypteras på sådantett sätt denna krypteringatt kan bort närtas ett
beslag hävs.

förhållandetDet det kan föreliggaatt flera exemplar data förav
sigmed vissa svårigheter, bl.a. frågan hur den verkställersom

åtgärden fåskall i upptagningealla exemplartag viss Omav en
det frågaär dokumentett utarbetatsom etappvis undersom en
längre tid och därunder i olika versioner,sparats kan inteantalett

identiskahelt exemplar finnas. Har eller flera dessa versioneren av
raderats är observera detatt finnsnumera detgörprogram som
möjligt återställa dessa versioner.att Granskaren kan i denna och
liknande situationer behöva kopiera alla data,över fortfarandesom

aktuella förär användaren, till databärare, skriva över allaen annan
data på hårddisken så de inte med särskildaatt åtgärder gårens att
återvinna för sedan återlagraatt de data den beslaget sker hos,som

i fortsättningen,även skall tillgångha till.
Den kvasimateriella karaktären hos data gör 27 kap. §l0 sistaatt

stycket RB självklart inte kan tolkas så dataöverföringen frånatt
lagrad till läsbar form skulle innebära myndighetenatt ändrar
beslagtagna data i strid denna bestämmelse.mot Så länge myn-
digheten, beslaget hävs, kanom göra ursprungliga data tillgängliga

64Enmotsvarande fråga kan aktualiseras det gällernär beslag datorprogram. Skallavdenäven s.k. källkoden beslagtas eller det endastär den maskinläsbart koden sombeslaget skall omfatta. Om probleminriktatett språk för tillskapa datorprogramattfleragenomgått s.k. kompileringar kan problemlösningen finnas representerad olikaavbitmönster. Skall då alla dessabeslagtas Sådana frågor får lösas i praxis.
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myndig-dåtill elleråterlämnasskallbeslagsobjektetför den som
ursprungligadenpåverkahakopierat dataendast attutanheten

skett.skadaingenlagringen har
verkställig-§ reglerarlOintasi 27 kap.Vi föreslår somaatt en ny

likvärdigautredningsändamåletföri fleraföreliggerdataheten när
ViktenÄven användas.förvarbegreppetbör avhärexemplar.

förvaring kankopiering,förmyndighetenrutiner hos m.m.säkra
lämnasinte kandataaktuellaexemplarNärbetonas.inte avnog
ändådata ärexemplarbeslagtagetellersker närbeslagetdär avkvar

kunnadatadessamåstesker hos,för beslagetdenbetydelseav
kanförstörts,dataOmhävs.beslagetskicki oskadatåterlämnas om

aktualiseras.beloppbetydandepåskadeståndsanspråk
därförinte baraskekan attdatabeslaginnebärförslagVåra att av

debrottsutredningar närävenförbetydelse utan av-hade kan antas
brott.grundpåförverkadeellerbrott ärnågon avhänts genom

handlingarvissaförinskränkningarSärskilda12.3.6

Bakgrund

ibeslagförobjektetsåvissa fall tolkats ettihar attGällande rätt
direktinteutrustning,tekniskochIT-miljön databärareär annan

dethardetta synsättinformation. Genomrepresentationensjälva av
särskildadebeaktandeIT-materialmöjligt beslagtablivit utan avatt

förslagVårahandlingarför atttill skyddföreskrifterna m.m.
klargörskriftlighetskravettill och utmönstradirekt dataanknyta att

IT-material.omfattaremellertid skyddet ävenatt
beslagsrättinskränktbeslagsförbud ellerBestämmelserna avserom

befatt-innehållsådantha attkanhandling,skriftlig antassom
fårinte höras§5i 36 kap.eller somningshavare avsesannan som

meddelandeskriftligtmeningen,första§227 kap.vittne detom
närståendemellan sådanaellernärståendeochmisstänktedenmellan

§,327 kap.försändelsermeningen,§ andra227 kap.inbördes
skyddet.yttrandefrihetsrättsligaomfattas detoch sådant, avsom
endastmeningen gäller när§ förstai 227 kap.Beslagsförbudet

tilldentystnadsplikt ellerhardeninnehas varshandlingen somav
dimension i IT-framträdertystnadsplikten gäller. Härförmån en ny

kanellerexemplari fleraföreligger tasoftamiljön, eftersom data
Datoran-plats.påförvarasdeterminalviafram att annantrots

lagringen sker.fysiskadenberoendeofta inte ärvändaren är varav
för vissaskyddfrågoranknytandetvåbörsammanhangI detta om

sigfört medutvecklingen hartekniskaDenhandlingar beröras.
hosbeslagyrkeshemligheter. Etti ettintrångförriskerökade

omfattautredningen kommaför attdet krävskanföretag när -- digitaliseradinformation ärallEftersomdatamängder.avsevärda
uppgifter,från övrigaskiltalltidinte lagrasmaterialhemligtoch

finnsSamtidigtmaterial.skilja dettasvårtdet utkan attvara
§636enligt kap.till skyddetmotsvarighetingenbeslagrörande
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andra meningen RB, enligt vilken vittne får vägraett att utsagaavge
varigenom yrkeshemlighet skulle uppenbaras, inte synnerligom
anledning förekommer vittnet hörs det.att om

En fråga risken förrör beslag hos företagannan att ettgenom som
driver televerksamhet kringgå de begränsningar föreskrivits närsom
det gäller teleavlyssning och teleövervakning, avsnitt l4.2.8.se
Uppgifter telemeddelanden har expedieratsattom eller beställts till

fråneller viss teleanläggning bevaras för debiteringsändamål ochnu
säkerhetsskäl loggas vissa elektroniskaav meddelanden. För hus-

följdrannsakan beslag det aktuella debiteringsunderlagetav av är
det till skillnad från vid teleövervakning eller utlämnande enligt-
19 kap. 2 § fjärde stycket sekretesslagen tillräckligt brottatt-förövats varå fängelse följa.kan

Beträffande försändelser har telelagsutredningen K 199103 efter
samråd med postlagsutredningen K 199204 och vår utredning
föreslagit vissa ändringar i bl.a. 27 kap. 9 och ll RB, dels

anpassning till dagens situation företagmedsom en vid sidansom
och televerket förmedlarpost- försändelser,av dels för att ut-

vissamönstra otidsenliga jfruttryck, förslagvåra till be-en ny
stämmelse i 4 kap. 8 § BrB informationsinträng.om

Skyddet enligt 27 kap. §3 gäller endast självaunder förmedlingen,
dvs. f rån det försändelsen lämnats in föratt befordran till dess den
avlämnats till adressaten. Med hänsyn till denna bestämmelse kan
försändelsen därefter inte i befordringsföretagetsanses vara
besittning. Frågan är detta alltidsynsätt kan tillämpas för-om på
sändelser i IT-miljön.

En elektronisk överföring sker normalt sekundsnabbt. för-Tas
sändelser under överföringen i krävsnät, beslutupp ett teleav-om
lyssning enligt 27 kap. §18 RB, varvid förundersökningen måste

brott, för vilket inte föreskrivetär lindrigareavse straff fängelseän
i två år, eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott.

Det kan förekommadock försändelser förvaras iatt datorer hos
befordringsföretag. En analogi traditionellmed skulle innebärapost

handlingenatt avlämnad den gjorts tillgänglig föranses om
för överföringmottagaren till läsbar form; jfr vanligt brevatt ett

lagts i brevlåda.mottagarens Vid husrannsakan i dator, där elek-en
tronisk förvaras, skullepost alltså endast handlingennär inteännu
gjorts tillgänglig för krävas förundersökningenmottagaren avsågatt
brott för vilket är stadgar fängelse i år eller däröver.ett En mängd
elektroniska försändelser finns befordringsföretaghos kommersom
därmed falla utanföratt sådan begränsning, eftersom rutinernaen
för överföring data kan bl.a. säkerhetsskälantasav byggasav upp
så varje meddelandeatt loggas vid överföringen och bevaras viss tid.

förekommerDet också funktioner, där telemeddelanden kan mellan-
lagras hos befordringsföretag iett avvaktan vidarepå transport.

Skillnaden objekt för teleavlyssningmot intedetär frågaäratt om
pågående överföring fören kortare eller längre tidutan lagrade

data. Samtidigt kan denna gräns svår upprätthålla. Företagattvara
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iutsträckning bruki alltteleverksamhet störrebedriver tarsom
påbyggergränsdragningtjänster. Enerbjuderoch somdatorer nya

imaterialetelleromedelbart motsvaran-överföringen sker omom -
tid dessutomviss kanlagrasöverföringsändamålförsyfte, dvs.de -

skyddsin-förenliga med deinte ärtill konsekvenserleda somantas
berörs.tressen som

överväganden förslagoch

informations-automatiskförfrån datautgångspunktdirektVid en
påtillämpashandlingar ävenvissaförbehandling undantagenkan

data-finnas påskyddetomfattasSkulle dataIT-området. enavsom
material, ochmedtillsammans etti dator, annatellerbärare en

sådanabörsjälva databäraren,elleraktualiseras datornbeslag av
kopieras tillbeslagsförbudet kunnaomfattas t.ex. annandata avsom

beslagtas.objektoläsliga på deoch görasbärare som
intelagring datafördärför platsenVi föreslår anses av-att av

första§2i 27 kap.undantagettillämpningenförgörande av
tystnadsplikt.innehåll berörshandlingar,meningen rörande avvars

vilkatill ellermed hänsyni skeställetBedömningen bör somvem
ellerfinnes iuttrycketgäller post-till Detsammatillgång data.har

§ förstaiinnehaves 2Uttrycken§3 RB.ivård 27 kap.televerkets
TF,förebild 2 kap.efterdärför,föreslåsi §finns 3ochstycket av

förvara.begreppetbli medersatt
ledning både närnaturligt kunnapå sättbörbegreppDetta ett ge

denförvaras dataDärmeddata.pappershandlingar ochgäller avdet
till läsbaröverföra demmöjlighetendisponerarfaktiskt över attsom

förvar-tolkningenvidutgångspunktdennaVi föreslårform. avatt
förundantagmedkompletterasi TF ettingsrekvisitet som -- befogenhetsaknaråtkomstsådanhardentekniskt åtkomst när som

överföringen.göraatt
§ gälleri 2 RB27 kap.meningenenligt andraskyddethellerInte

närstående.65 Härutanförkommit kretsenmeddelande avnär ett
bedömagällerdetkomplikation när attmotsvarandeframträder som
kommitmeningenförsta§2i 27 kap.handlingar avsessomom

skyddade kretsen.utanför den
§ andra2i kap.förslag 27beträffande vårtföreslårVi även

vikt.tillmätasinte skalllagring dataförplatsenstycket att av
vilkatill ellermed hänsyni skeBedömningen ställetbör somvem

ellermisstänktedenHosUttrycketupptagningen.tilltillgånghar
imeddelandehandling, återgerfår tasnärståendehonom som

förvarings-ochskriftlighetskravet utmönstrats... bör,beslag när
på dettaförstås sätt.kunnaförsta stycket,in iförtsrekvisitet

såvitt deändringmedföra någoninteförslagVåra avseravses
automatiskförBeträffande datafysiska försändelserna.traditionella

65Gullnäs 2713.Rättegángsbalkenmfl., s.
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inf ormationsbehandling föreslår vi emellertid sådana dataatt ärsom
tillgängliga för överföring till läsbar form hos befordringsföre-ett

där beslag aktualiserastag, skall omfattas begränsningen enligt 3av
§ oberoende gjortsdata tillgängliga förav om mottagaren.

Den tekniska utvecklingen har riskernaökat föravsevärt beslagatt
skulle kunna leda till yrkeshemligheter avslöjas.att Vi föreslår
därför tillägg till bestämmelsenett i 27 kap. §2 RB varigenom det-

gäller för handling med uppgift,samma som i 36 kap. 5som avses
§ RB, skall gälla data, innehåll kan sådant vittneantasvars attvara
enligt 36 kap. 6 § andra meningen får vägra Ettatt utsaga.avge
undantag bör emellertid förgöras sådana fall, där synnerlig an-
ledning till bedömning föreligger.annan

Riskerna för begränsningarna tillatt skydd för den enskilde när
det gäller teleövervakning skall kringgås insamlatredanattgenom
material beslagtas hos företag driver televerksamhet bör ocksåsom
föranleda begränsning i lag. Vi föreslår därför ien 27 kap. RBatt

in 3 §tas b bestämmelse handlingsom en ny meden attom upp-
gifter telemeddelanden i princip får i beslagom hos företagtas som
driver televerksamhet videndast förundersökning angående brott

i 27 kap. §19 andra stycketsom RB.anges Denna bestämmelse kan
emellertid inte göras undantagslös.

Behovet kunna spåra lagföraochatt s.k. hackers förav nämligen
med sig särskilda svårigheter sådan reglering skulleom en upp-
rätthållas undantagslöst. Som vi redogjort för i den straffrättsliga
delen kan hacking vålla skador ochstora ingenäven direkt skadaom
uppkommer kan åtgärder för igenomgåatt varitsystem utsattasom
för intrång synnerligen kostnadskrävande. När misstankenvara om
brott endast inf ormationsintrång,t.ex. skulle husrannsakanavser hos

företag driverett televerksamhet för spåra gärningsmannensom att
emellertid inte möjligt enligt förslagen i 3 b jfr spaningvara vid
traditionell brottslighet tillvägen brottsplatsenutan att kan utrönas.

Vid utredning via telenätet datorsystemav angrepp mot ett när-gärningsmannen inte varit så oförsiktig identitethans iatt noterats
det angripna finnssystemet normalt endast möjligheten sökaatt-
rekonstruera gärningsmannens kommunikationsväg i telenätet med
hjälp loggart.ex. lösenord, användaridentitet,av abonnent-av

modemnummer och informationnummer, för uppkopplingen,annan
den s.k. track and trace-metoden. Det vanligtär hackersatt
kopplar sig i flera led för undgåupp spåras förstatt tillatt ett-datorsystem, därifrån vidare till Vissa uppgifterett annat bl.a.osv.
för komma in iatt loggas iett normalt den angripnasystem datorn.

vissaI fall framgår direkt abonnentnummer såett det äratt, om
privat abonnemang,t.ex. ett husrannsakan kan ske där. I fallandra

kan utredaren behöva koppla sig nätet med stödmot denupp av
information kommit fram för på så försökasom sätt klarläggaatt

vilken dator varitt.ex. aktiv vid intrånget. Om det kansom antas att
kommunikationen därifrån endast utgjort genomgångsled, kanett
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uppgifter för gåframför attbehövasbeslagoch att tahusrannsakan
gärningsmannen.förhoppningsvis finnaochledtill föregåendebakåt

åtgärdergenomföra sådanakunnatill behovetMed hänsyn attav
blirdåintegritet detenskildesiintrång denbegränsadeoch det mer

omm § RB3 bi 27 kap.mening ettandraviföreslårfråga som en
uppgiftgällainte skallmeningenförstaenligt vilket omundantag,

betydelsevarithaskäligen kantelemeddelande antasvisst avsom
hand-ellerinformationssystemtillolovlig tillgångför beredaatt
vilkentillfrån ellerellertillfrån ellerlingar. Har vemavses

hartelemeddelande sänts.visstteleanläggning ett
bestämmelser-förebildefter3Samtidigt föreslås avcen nysom

enligt 3handlingarteleavlyssningövervakning, beslagatt avomna
misstänktskäligennågon ärfår endastmeningen ske§ förstab om

Vidareutredningen.vikt försynnerligåtgärdenoch ärför brottet av
telemeddelandenuppgifterendastfåråtgärdenföreslås omatt avse

till ellerbeställtshabefordran ellervarit underhakan antassom
misstänkte.från den

ordetochtill utmönstradirekt data attförslag anknytaVåra att
in-ocksåmedför§ RBi 2föreskriften 27 kap. attskriftlig ur

mellanmeddelandengällerdettill beslag närskränkningen rättenav
kanBestämmelsenIT-miljön. antastillämplig iblirnärstående

elektronisk Attbeträffande s.k. ettpost.främsttillämpaskomma att
uppgifternaredandärvid framgåföreligger tordeobjektskyddat av

andraochochavsändaremeddelande mottagarei sådantett om
Eftersom begreppetolika fält.iindelningarsåsomkännetecken

tal,därmeddelanden,omfattas ocksåin här,förtshandling även
diskett.band ellerpåkombinerats,bildoch t.ex.text

rörandeföreslagittelelagsutredningenändringardeUtöver
skyddetkringgåendeförrisken motaktualiserasförsändelser ett av

bevarade.finnstelemeddelandensåanvändsteleavlyssning IT attom
vid teleav-begränsningmotsvarandedärförföreslårVi somatt

företaghospå beslagavseendemedin i och 3förs 3lyssning ca
handlingarenligt telelagenteleverksamhetbedriver somavsom

telemeddelanden.eller andrasamtalåterger
medskyddetsträckafråganbehandlade utredan attDen om

vidvisst skydd ävenförvaring innebärrekvisitetanvändning av
redovisade synsättetbefordringsföretag. Detandrabefordran genom

ocksåvissa dataexemplarolika ettflerapåavseendemed gerav
viföreslårSamtidigtIT-försändelser. attförutvidgat skydd

beslutpolismans§ rätti 4 utanbegränsningen 27 kap. att omav
tillsträcksobjektpåbeslagi dröjsmål lägga utfaravidbeslag

meningen.första§§ 3 bi och3handlingar aavsessom
anledningförekommerdet att§ kanEnligt 9 RB rätten,27 kap. om
befordrings-in tilli skall kommafår beslagförsändelse entassom

Det kartläggstid utanför visstelekommunikationsamladeinte någons somär
fram.kopplatsmeddelande tasobehörigtvarifrån visstuppgifter ett somendast om
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anstalt, på yrkande undersökningsledaren eller åklagaren,av
förordna försändelse, denatt kommer in,när skall kvarhållas till

frågandess beslag blivit avgjord.om
Uttrycket kvarhållas bör kunna förstås så det möjligtäratt att

elektronisk överföring,stoppa innan fått tekniskaen mottagaren
möjligheter del överförda fåratt ta data. Det förutsättasdockav att

förordnande kvarhållaett data inte teknikenatt i visstettges om
hindrar åtgärdensystem verkställs rimligaatt med insatser.

Vi föreslår därmed inga ändringar i §9 vad telelagsutred-utöver
ningen föreslagit.redan försändelserMed naturligtvis inteavses
allmänna upplysningar, utbud till försäljningav varor 0.s.v. som
ofta finnas tillgängliga i samband tjänstermed för kommunikation

data. Kommunikation till krets viaav elektroniskastor t.ex.en
anslagstavlor innefattas inte iheller skyddet.

12.3.7 Beloppsgränser och IT

27I kap. §7 andra finnsstycket RB särskild bestämmelseen om
tiden för väckande åtal knutits till beloppsgränsav som en som
relaterats till basbeloppet enligt lagen 1962381 allmänom
försäkring. motiven tillAv § framgår7 det egendomensär salu-att
värde inteoch inköpsvärdedess beräkningen skallsom avse.
Samtidigt förklaras värdegränsen inte kan tillämpasatt på egendom

saknar direkt ekonomiskt värde, vilket bl.a. kan falletsom medvara
affärshandlingar.

Det inteär enkelt fastställa vilket värde dataatt har. Beslagtagna
data oftakan sakna saluvärde detantas kan lång tid, innantamen
förundersökningsledaren lyckas forcera tekniska hindert.ex. mot att

fram materialet i läsbar formta så blirvärdet möjligtatt att
fastställa. Vi föreslår ingendock ändring i denna del, eftersom
syftet med beloppsgränsen minska arbetsbördan för polis,att-
åklagare och domstolar inte torde motivera någon särreglering för-

fåtaldet fall, där beslag i lT-miljön för närvarande förekommer.

Överprövning12.3.8

Enligt 27 kap. 6 § denäger drabbats beslag begäraett rättenssom av
prövning beslaget, beslaget verkställts för-av rättensom utan
ordnande. När det gäller beslag pappershandlingar har denav
komplikationen uppkommit till Överprövningrätten förloradgåratt

fotokopior de beslagtagna handlingarnatas och beslagetom sedanav
hävs, rättsfallet NJA 1977573. Tvångsmedelskommitténse föreslog
bestämmelser tillrätt överprövning för sådana fall. Förslagetom har

67Jfr kap.4 8 BrB där§ meddelande inte innefattar böcker, tidningar och
tidskrifter, Beckman. m.fl., Brottsbalken 5 210.u., s.68Prop.198889124 64s.
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emellertid inte föranlett lagstiftning. vårt förslag tillAv nytt
objektbegrepp för beslag i IT-miljön följer dock tillrätten
överprövning, oberoende något exemplar beslagtagna dataav om av
finns kvar hos den drabbats eftersombeslaget, beslagsom ettav
föreligger så myndigheten förvarar exemplar datasnart ett av som
tagits i beslag. Om beslaget verkställs så materialet skrivs hosatt ut
den föreliggergranskade, tillockså överprövning sårätt längeen

utskrifternaegmyndigheten behåller skillnad,Den därvidsom
uppkommer beträffande IT-miljö miljö, framståroch annan som
svårmotiverad och medför vissa konsekvenser lagstift-gör attsom
ningen får drag juridiskt hårklyveri. Utredningen förordarett av
därför lösning i linje med den tvångsmedelskommittén före-att en

övervägs.slagit på nytt

vidgat12.4 Ett integritetsskydd

12.4.1 Registeransvar, m.m.

Bakgrund

finnsI DL särskilda bestämmelser förskydd den enskildeom mot
hans personliga integritet kränksatt databehandlinggenom av

personuppgifter se avsnitt ll.2.3 och den nyligen införda be-
istämmelsen 2 §kap. 3 andra stycket RF. Där emellertid integes

några bestämmelser direkt sikte integritetsskyddetpå itarsom
myndigheternas kontrollerande och brottsutredande verksamhet.

Eftersom flesta ide reglerna riktarDL sig till den registeransva-
rige, det avgörande myndighetenär eller den hos vilkenom
åtgärden vidtas skall ha detta Den registeran-äranses ansvar. som
svarig får lämna personuppgifter endast det iskerut över-om
ensstämmelse registretsmed ändamål eller vad gäller enligt lagsom
eller författning, såvida inte de registrerade lämnat sitt med-annan
givande. Enligt föreskrifterna i förundersökningsledarenRB har rätt

få tillgång till material betydelse för utredningen.att Dessa be-av
stämmelser har emellertid kommit till beaktande denutan av nya
tekniken.

Registeransvarig §enligt förär DL den,l verksamhet ettvars
register förs, förfogarhan detta. Förfoganderätt innebäröverom
behörighet såväl påverka innehållet i registret överföraatt attsom
innehållet till form.läsbar skattemyndigheternaNär år 1988 gavs
befogenhet vid taxeringsrevision granska ADB-baseradeatt räken-
skaper, ansågs dock sådana bearbetningar granskaren utför medsom

690m polisen kopierar dessaoch lämnar tillbaka utskrifterna eller utskrift datagör avoch sedanåterlämnar beslagtagnadata situationen emellertid densammaär i gällan-somde rätt.
7°Ang. kritik NJA 1977 573, bl.a. TSAmot 1978 95.s. se s.
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blir registeran-myndighetenmedförainteregister normalt attett
svarig. i 2-5bestämmelsernablirbedömning bl.a.Vid sådanen

18i och6register ochför vissalicenstillstånd ochDL aom
tillpersonregisterföreskrifter förför meddelabefogenhet DI attom

tillämpliga.inteintegritetenpersonligaför denskydd
tillfaller därmedpersonregisterbearbetninggranskaresEn av

befogen-för och Dlzstillämpningsområdet DLutanförväsentlig del
anledninginte harnormaltEftersom DItillsyn. atthet utövaatt

ändamålregistretsföljeranvändning denänreglera avsomannan
bestämmel-lämpligtinte heller göradet§ bedömdesDL, attse 5

förrestriktioneronödigatillledatillämpliga; ansågs kunnadetserna
enskildesförtill skydd denBestämmelserregisteransvarige.den

19871231iistället in lagenfördesvid revision auto-integritet om
iDItaxeringsrevision, Därviddatabehandlingmatisk gesm.m.
iföreskrifterbindandeutfärdabefogenhethuvudsak attsamma

Vidareregisteransvarige.för denförsärskilda fall granskaren som
stödverkställighetsföreskrifter medutfärdatoch DIRSVhar av en

förordning.hörandetill lagen
KontrollfrågorbetänkandeTDL-utredningensiharSamma synsätt

tullrevisionerförföreslagits199223SOUtulldatoriseringeni m.m.
blitaxeringsrevision föreslåsvidADBIT-miljön.i Lagen om

revisioner.omfatta sådanatillutvidgad ävenatt
tillsynSkärptemellertid i betänkandetDatalagsutredningen har -

medi samband199061SOUdatalagreformeradihuvuddrag en
inriktningsådanpersonregisterbegrepp valt atttillförslag nyttett en

registretmedföreligga ändamåletfårregisternyttett omanses
medsituationen jämställautvidgas så ettär attellerändras attatt

Vissadelbetänkandeinrättas s. 144. Iregister ettnytt senare
ADB-områdetintegritetsskyddet påbeträffandefrågorsärskilda

registeransvarigdefinition pegreppet199162 harSOU aven ny
Därvid uttalats närföreslagits. harpersondataansvarig att, en

i gransk-ledpersondatamängdmyndighet använder ettsomen
för-underrevision ellervidtillsynsverksamhet,nings- eller t.ex.

registeransvarpersondataansvarundersökning börbrott, ettav
tillmyndigheten redanundersökandeellerfölja för granskandeden

för den,databehandlingen änmed ärföljd ändamålet annatattav
tillsyn. Genom detgranskning ellerförföremålverksamhet ärvars

persondatamängd,definitionsmässigtuppstårändamålet en nynya
utredningen.fortsatteföreligga,börvilken persondataansvarför

sammansättningparlamentariskiDatalagsutredningen arbetar nu
kommatordepersondataansvarettill datalag, därförslagmed en ny

tillknytasatt
databehandlingenändamålet med-

behandlaspersonuppgifter skallslagde somav-
behandlas.uppgifterna skallför hursättet-

Prop 198788265 50.s.
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överväganden och förslag

DL,Om RBs regler skyddetöver enligtta ingetuppståranses
registeransvar för myndigheten. Om utgångspunkten istället i dettas
förhållandet DL speciallagstiftningäratt på område inteen ett som

bedömning.beaktats vid tillkomst,RBs leder tilldetta motsatt
Om den reglering datalagsutredningen förutskickat genomförs,

skulle myndigheten i princip bli persondataansvarig enligt komman-
förslagde till datalag vid såväl taxeringsrevision hus-en ny som

rannsakan och beslag i IT-miljön. Ett register därvidnytt anses
uppkomma myndighetennär bereder sig tillgång till materialet. Vi
vill inte föregripa datalagsutredningens förslag till sådanen
reglering. Vi har därför utgått från det synsätt gäller vidsom nu
taxeringsrevision och förhållandetdet ansökan tillstånd frånatt om

iDI praxis inte torde vid tvångsmedelsanvändninggöras enligt RB.
Vi föreslår även skyddet otillbörligt integritetsintrångatt mot

databehandling personuppgifter igenom RB såvittav ges avser
husrannsakan och beslag. Därutöver intebör gälla något krav på
tillstånd förDI databehandlingen. Vår ståndpunktav 2-4är att

inteDL skall gälla vid husrannsakan och beslag. Föreskrifter om
ändamålet enligt §5 förDL hämta in och behandla uppgifteratt
aktualiseras inte heller, eftersom ändamålsbestämningen följer av
RB; åtgärderna får endast den brottsmisstanke förunder-avse
sökningen rör.

Däremot bör den reglering, i 6 § första stycket 3-5, 9 ochsom ges
i10, §l5 andra istycket och 16 DL, gälla vid husrannsakanäven
beslag.och Vi föreslår därför hänvisning i 12 § id 27en en ny

kap. RB, varigenom bestämmelserna i 2-4 och 6 lagen ADBom
vid taxeringsrevision, tillämpligagörs vid beslag.även Dessam.m.
bestämmelser innefattar just ersättning för de nämnda be-en
stämmelserna i EftersomDL. denna reglering bör omfatta även
husrannsakan, föreslår vi hänvisning i 28 kap. §8 till 27 kap.en a
12 d Däremot ingen hänvisning till §6 2 och llges DL då
inhämtande uppgifter l p. och vilka personuppgifter fårav som
ingå i registret 2 p. bör regleras endast RB. Föreskrifternaav om
rättelse ll p. bör inte heller gälla för undersökningsledaren. Han
skall inte ändra i registret, 27 kap. §10 tredje stycket RB.se
Därmed begränsas regleringen i denna del till personregister.
Besvärsreglerna i lagen vidADB taxeringsrevision ocksåom görs
tillämpliga.

Jfr vad gälla för skyddet enligt upphovsrättslagen.som anses73Jfr det kommitsynsätt till uttryck i bestämmelserna ADB-revision.som omFöreskrifter meddelade med stöd bestämmelsen i 6 riktar sig§ endast till denavregisteransvarige och begränsar inte förundersökningsledarens möjligheter be-attarbeta register. Däremotett bör utformningen reglerna tillsyn i 15 och 16 §§av omDL inte utesluta tillsyn omfattar den brottsutredandeävenen myndighetenssombefattning prop.med registret 19878865 fi.50s.
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pånaturlig i avvaktanframstårregleringenföreslagnaDen som
denberöra ävenkanförslagdatalagsutredningens antas nysssom

nämnda lagen.
inteexistens DIregistertillsyninte överkan utöva ettDI vars

ellerundersökningsledarenöreskrivasdärför ftill. börDet attkänner
tillpersonregister DI. Dennabeslaganmälaskallåklagaren genast av

nivå RB.på lägreförfattningar änireglerasdock kunnafråga bör

sambearbetninguppgifter ochUtlämnande12.4.2 av

Bakgrund

ochtillämpningen DLvidaktualiseraskonkurrensfrågorVissa av
registeransvarigefår den§Enligt 3 DL7författningar.m.fl.RB

registretsmedöverensstämmelseiuppgifter äninte lämna annatut
författning ellerenligt ellerlaggällervadändamål eller annansom

föreskrivs i llVidaremedgivande.registreradesdeenlighet medi
fårinte lämnaspersonregisteriingårpersonuppgift ut,§ DL att som

för ADBanvändasuppgiften skallanledningfinnsdet anta attom
DL.stridi med

i fråga såregisteransvarige kommer attmed densamverkanNär
används,tvångsmedeluppgifterlämna attutandenne utattavser

DLi och ll är7Bestämmelsernai strid med DL.stådettakan
kanvisst Detuppgifter på sätt.utlämnandetillinte begränsade av

register-hindra denkunnaskulleregelnhävdasalltså t.0.m.att
uppgiftermuntligenutskrift lämnaeller ettviaansvarige per-uratt

ifinnsinte stöddetgranskningsmyndighet,tillsonregister omen
samtycke. registreradeför deenligt DLSkyddetförfattning eller

registretinnehavarenendastintesamtycke krävsmedför avatt av
förfaringssättregistrerade,berördafrån de ett somävenutan

brottsutredning.igenomförbartpraktisktknappast är en
använd-sådanändamålsbestämningen får görasfrånUndantag om

i ellerlagmeddelatsföreskrifter harenligttillåtenning är som
ADB-taxeringslageniförfattning. Bestämmelserna omannan

vibestämmelserliksom deundantagsådantrevision utgör ett
iföreslår RB.

förviktig skyddetocksåsambearbetning data ärFrågan avavom
bearbetningmaskinellsambearbetningenskilde. Medden avmenas

iuppgiftermedtillsammanspersonregister annatettuppgifter i ett
registeran-registeransvarige eller hospersonregister hos den annan

Även frånuppgifteröverföringdirekt ettsvarig. person-avannan
pá4 DL§ stycketi 2 andraomfattas kravetregister till ett annat av

uppgifterna ellerregistreringenintefråntillståndsärskilt DI, avom

Motsvarande sekretesslagen.7 kap. 16enligt §myndigheternagäller för
Något myndighethjälpa attvilldenställaskan frågantillspetsat genomensomom DL ochstycket 3förstastraff enligt 20riskerar §personregistersitt omlämna ut

medhjälp till brott.förriskerartill och med tjänstemannenkanske ansvar
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utlämnandet dessa sker med författning,stöd DIs beslut ellerav av
den registrerades medgivande. Genom sambearbetningen ettanses

register uppkomma.nytt

överväganden och förslag

traditionellI miljö föreligger frånbortser husrannsakanom man-
misstänkthos inte hinder tvångsmedelsanvändningen mot att utan-

bygga åtgärd i förundersökning på enskildeden samverkaren en att
lämna uppgifter. Enligt motivenatt tillut bestämmelsernagenom

ADB-revision bör förfarande grundat påett samverkanom detvara
normala. På motsvarande bör åtgärdersätt krävs i IT-miljön vidsom

förundersökning kunna grundas på medverkan frånen den hos
vilken åtgärden vidtas hinder beslut husrannsakanmotom om resp.

intebeslag föreligger och 28 kap. § tredjel stycket inteRB är
tillämpligt. Samtycke från innehavaren data bör kunna medföraav

beslut intebeslag krävs,att ett enskildnär endastgörom enstakaen
utskrift kontoutdrag lämnast.ex. ett bank visarellersom av en- -någon uppgift på bildskärm. Betänkligheterna sådan verkställig-mot
het begränsas i viss mån föreskrifterna sekretess, 5 kap. 1av om se
§ och 9 kap. §17 sekretesslagen 1980100.

De ingripande åtgärder kan aktualiseras vidmer brottsut-som en
redning bör emellertid föranleda formellt beslut tvångsmedel,om

det kannär påkallat med hänsyn till behovet skydd föranses deav
registrerade. Om materialet vid närmare granskningt.ex. avses
behandlas främmandemed sökbegrepp eller på sättettannars som
avviker från ordinarie användning, bör skyddet enligt DL särskilt
uppmärksammas. Ingrepp grundade på enskildas samtycke intebör
gå utöver vad tillåtet enligtär vidlag tvångsmedelsanvändning.som

Det krävs särskild uppmärksamhet riskernapå för otillbörligt
integritetsintrång, uppgifter frånnär flera källor aktualiseras. Om
sambearbetning skulle komma ifråga bör dock, vid taxerings-som
revision, registeransvarett uppkomma för den brottsutredandeanses
myndigheten har tillståndsöka hos enligtatt DI §2 förstasom
stycket 4 DL.

Även tillstånd måste RBs reglering i sin helhetom beaktas.ges

77Sevidare DIs beslut, återgivet i Dnravsnitt 3077-90,11.2.3 enligt vilket dengranskade registeransvarig när uppgiftersea omhandsom tas ADB-mediumpå ochändamålet för registret för vilka bearbetningarger tillåtnaramen är vidsomgranskningen. DI godtar emellertid myndighetskontrollatt ändamålett annat liggertill grund för deatt uppgifter myndigheten frågat efter framtas den förav somregistret. Jfr DIs uttalanden i ärendeett angåendetaxeringsrevision ADB-lagratavmaterial innan 1988 ändringarm i TL, återgivna i RsVzs Rapport 198410 35s.
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Åtgärder inte föreliggerförundersökning12.4.3 när en

domstolarhos polis, åklagare ochVerksamheten

inom för för-åtgärdertvångsmedel och andraFör att enramen
misstankeundersökning få vidtas viss konkretskall krävs ettom

förundersökning. Såintevissa fall föreligger ärbrott. I ännu en
uppgifterpolisanmälan och lämnarfallet någon gört.ex. urom en

brottsmisstanke.personregister för därmed dokumenteraattett en
civilprocess.bevis i Ettkan också behövasData annatsom en

innefattasinteaktualiseras normaltåtgärder kanexempel på att som
in hittegods tilldiskettregisterändamålet lämnasi är som somom en

möjligenDärvidinte kan lagradepolisen märkt såär ägareatt anges.
ledning.data ge

för inteblivit brott skall kunnaorimligt denDet är utsattatt som
uppgifteruppgifter brottet dessa utgörlämna när personupp-om

i inte drivasgifter i personregister. DL bör såskyddDetett som ges
brottsutredning förför initiera elleråtgärderlångt t.ex.att att en

inte rimligenkompliceras i alltför grad och det kanIT-säkerhet hög
edition varje IT-materialgång skall användasbeslutkrävas ett om

föravvägning skyddet deni civilprocess. mellanHär krävs enen
personuppgifterintegritet vid dataregistreringenskildes ochav

former integritet. behovetSom exempel kanandra nämnasav av
integritetenför kroppsliga datalagradeskydd den när personupp-

till enligt 3gifter förberedelse brott kap. BrBett grovt omavser
liv och hälsa.brott mot

förerfordras rättsligt skydd medborgarna.Härvid väl avvägtett
föras in ifrånErforderliga persondataskyddet kan DLundantag

inte tillräckligtpolislagen, det skulle tolk-ocheller RB attom anses
datalagsutredningensningsvis förstå bestämmelserna så. börHär

överväganden avvaktas.närmare

Myndigheternas i övrigtutredningsverksamhet

oftast inteFöreskrifter myndigheters utredningsverksamhet ärom
IT79 f datoriseringenutformade ortgåendemed beaktande Denav

förutanföraktualiserar frågan vilka befogenheter områdetsom,om
följaförundersökning taxeringsrevision, skall be-och anses av

handlingar.myndigheters tillgång tillstämmelser om
föranlett vissa grundläggandeGenomgången harRB övervägan-av

tjäna till områden.bör utgångspunkt på andraden kunna ävensom
emellertidOlika myndigheters kontrollverksamhet berör som

integritetframhållits skilda intressen effektivitettidigare så resp.av
möjlig. Frågangenerell reglering knappast närmareäratt omen

78Jfr lovlig.aktualiseras åtkomstenförslaget till kap. BrB där frågan4 8 är§ om
79På RsVzs tillsyndet gällertid har dock frågan uppmärksammats när t.ex.senare

summariskakronofogdemyndigheternas hantering denöver processen.av
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föröverväganden olika områden bör därför behandlas i annan
ordning. Vi delar emellertid bedömningden kommit till uttrycksom
i beslut den 7 december 1990 behandlat iett DI avsnitt 11.2.3.av

myndighetEn bör tillstånd från eller iDl stöd lagutan med ut--
gångspunkt från föreskrift tillgång till handlingar där IT haren om
beaktats få begära endast registeransvarigeden själv bild-påatt-
skärm eller utskrift fram de uppgifter efterfrågas.targenom som
Vidare bör endast sådana bearbetningar få ligger inomgöras som

för registrets ändamål föreskrifteroch meddelats förramen som
registret.

Redan sådant innebär visserligensynsättett f rån DLett avsteg
denna användning fallernormalt utanföratt registerän-genom

damålet. Den regelkonkurrens uppkommer bör emellertid intesom
hanteras föreskrifternaså myndighetskontroll bliratt verknings-om

ilösa lT-miljön.

12.4.4 Ett skydd i RB avseende databehandling

De avvägningar mellan integritet effektivitetoch aktuali-nya som
vid databehandling har redan berörts vissaoch lagändringarseras

föreslagitshar i 27 och 28 kap. tillRB förskydd fysiskasåväl som
juridiska Behovet skydd otillbörligt integritetsin-personer. motav
trång databehandling behöver emellertid ytterligare beaktas.genom

Förutsättningarna för användningen tvångsmedel vid förunder-av
sökningar bör i princip regleras iuttömmande RB. Därtill kommer

behovet dataskydd vidatt husrannsakan och fårbeslag betydelseav
för företagensäven intressen ekonomisktnärmast slag. Viav

föreslår därför bestämmelse endast de tekniska hjälp-atten om
medel, och sökbegrepp behövs för tillgodoseprogram attsom
ändamålet med beslaget fåskall användas. föreslåsDessutom en
föreskrift användningen behövliga hjälpmedel,attom av program
och sökbegrepp inte får syfta till andra framdata deatt äntas som

förbehövs ändamålet med beslaget. Visserligen kan detta följasägas
föreskrifternaredan proportionalitet. Här emellertid frågaärav om

grundläggande utgångspunkter för integritetsskyddet iom IT-
miljön, vilka klart framgåbör lag. Vi föreslår därför sådanav en
bestämmelse första istycke §12 i 27ett kap. RB.som en ny a

Av centrala betydelse föreskriftär visst bevaran-samma atten om
inte fårde ske. Data bearbetningutgör beslagtaget materialsom av

och uppenbart saknar betydelse för förundersökningen intebörsom
få tillföras ärendet eller omhändertas på Vi föreslårsätt.annat en

föreskriftsådan 12 § ib 27 kap. RB.som en ny
Vidare bör beslagtagna data och sådana uppgifter framtassom

därur vid undersökningnärmare materialet inte arkiveras iav
maskinläsbar form efter det ärendet behandlats färdigt. Därmedatt
undviks känsliga datamängder byggs iatt de brottsutredandeupp
myndigheternas arkiv. Vi föreslår i 27 kap. §12 RB sådanc en
bestämmelse för beslag. Om data skall återlämnas, behövs för annan
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följeråtgärd eller författning föreslagnalag eller skall denannat av
intebestämmelsen dock gälla.

iBestämmelserna 27 förkap. l2 och 12 b betydelseära av
enskilde föreslårskyddet den vid Vi därförhusrannsakan.ävenav
i §bestämmelse 28 kap. 8 RB dessa bestämmelser skallatten a om

tillämpas vidockså Eftersom intehusrannsakan. data bevaras med
användning tvångsmedlet aktualiseras intehusrannsakan, någonav

regleringsådan föreslagits i § inom27 12 förkap. 28som c ramen
kap. RB.

Vid f örundersökningar i IT-miljön föreligger uppenbart behovett
föreslagnadet uppgifterskyddet för andraäven änav nu person-

uppgifter, för försvars- företagshemligheteroch förävent.ex. men
uppgifterandra i föranleda ekonomiskhänder, kan ellerorättasom,
skada. föreslagnaDe därförbestämmelserna har placeratsannan nu

i och för automatisk inf ormationsbehandlingRB uttrycket data har
istället för begreppet personuppgif jfr förslagetanvänts t, till ett

tredje i §stycke 38 kap. l RB.nytt
bestämmelser tillsyn förDe foch DI meddelarätt öre-t.ex. attom

skrifter, följer vid registeransvar för myndigheten,DL ettsom av
bör inte personuppgifter.däremot reglering byggdän Enannatavse

hänvisningpå till lagen vid taxeringsrevisionADB därförären om
följdriktig, eftersom liksomden tillDL begränsadär person-- -dataskyddet. hänvisning föreslår vi i §Denna 27 kap. 12 d som

tillämpligbör vid husrannsakan, 28göras även kap. 8se a

Något12.4.5 datalagsutredningens förslagom

Beslag i IT-miljön enligtskall det datalagsutredningen förtsynsätt
fram så undersökningsledaren in personuppgiftersamlarattses som
bildar förregister förundersökningsändamål. Dettaett nytt synsätt

förenligtockså imed vad praktiken uppgifterär sker närsom
in.hämtas Myndigheten register,hand nytt för vilkettar ettom

författningsstöd tillstånd regleringen ieller enligt DL krävs.
Rättsligt intedet uppgifternaär den granskade, lämnar utsom ur
sitt register, vidhanäven husrannsakan och beslag skulle haom

tillmedverkat åtgärden. Vi i princip inga invändningarhar mot ett
sådant På tvängsmedelsomrädet torde emellertid visssynsätt. an-
passning och särreglering Samtidigt visstkrävas. behövs förskydd

uppgifterandra personuppgifter, fallernågot utanförän som ramen
för datalagstiftningen.

Vissa inskränkningar vidare förutses blikan nödvändiga, eftersom
inte alltiddet särskilt träffande så myndighetär detatt att tarse en

hand personregister. vid förundersökningOm någon till-ettom en
handahåller exempelvis utskrift från personregister avseendeetten
enstaka personuppgif inte naturligt uppfattadet attvore pappers-

arr igarsszes 51prop. s.
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utskriften personregister, för vilket myndigheten blirettsom
sigregisteransvarig. ocksåMan kan tänka begränsatytterstett

diskett, registeransvarige,utlämnande data, på eller dent.ex. attav
få materialet, frami syfte förundersökningsledarenlåtaatt tarse

bildskärmvissa rutiner idata på och använder sökbegrepp och
inom för i enlighetövrigt verksamhetanvänds normalsom ramen

registerändamålet. Syftet registeransvar intemed bakom hellerärett
myndighetenförenadå enkelt med tanken ålägga sådantatt att ett

ansvar.
diskuteradefrån datalagsutredningenSom undantag det person-av

särskilt personuppgifter inteskulle kunna tänkasdataansvaret som
känsliga fall förundersökningsledaren intedåeller göraär attavser

informationsbehandling utskrift föreliggerautomatisknågon en
inte rimligenbehandling blieller endast sådan kangöraatt som

för integritet.otillbörligt personliga sådantkränkande någons Ett
emellertid föra avvägningar.sig kompliceradekan med Ensynsätt

möjlighet vissa begränsningar till förandetknytaär attannan av
registret. gränsdragning iEn bör ske med utgångspunktnärmare

datalagsutredningens överväganden.resultatet av
registerGenom uppkommasynsättet näratt ett nytt anses en

får tillgång personuppgifter inommyndighet till IT-baserade ramen
sambearbetningför frågan ihusrannsakan och beslag, kommer om

myndigheten registeransvar,läge. Ges kommer denett nytt ett upp-
myndigheten tillgång utifgiftsmängd tillbereds avgränsasatt

förundersökningen framgårändamålet med och vad 27 ochsom av
fleraOm register finns28 kap. RB. hos den där beslagt.ex. ett av

uppgifter registren för förunder-data sker och alla behövsur
sökningen, för myndighetenuppkommer således endast en person-

Även i övrigt aktuali-datamängd. Här krävs överväganden.närmare
datalagsutredningens frågorvissa behöversynsätt somserar

närmare.övervägas

Tillvaratagande den misstänktes12.4.6 rättav

framträdatekniska praktiska komplikationer ioch kan IT-De som
miljön också inverka misstänktes möjligheter till-kan på den att ta

sin rätt.vara
§ finns misstänktes insyn i23 kap. l8 RB bestämmelser denI om

inflytande förundersökningen. IT-miljön miss-och kan denIöver
försvararens förundersökningentänktes och delrätt att ta av

kompliceras inte direkt olikadata låsbara ochäratt attav av
genomförtsdatabehandlingar kan ha med avseende på grund-ett

material tagits i blivit tillgängligt.beslag ellersom annars
viktigt f örundersökningsprotokoll försDet är att samtnoggranna

olika databehandlingar för ibeläggs det skedeatt att ett senarem.m.
vilka behandlingarunder skall kunna beläggas skett.processen som

finnas för invändningarbör underlag miss-Det prövaatt attom
visande databehandlingar databehandlingskulle ha skett. Har av
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visst material iskett flera framgåled bör det omfattningen,samt
inriktningen och för behandlingmetoderna denna så de seder-att

rekonstrueras.kan Eljest misstänktekan den inte ställ-mera ta
ning till hur bevismaterialet kommit till vilkenoch motbevisning

eventuellt kan krävas. synnerligenDetta speciellt förär IT-som
miljön, frågan uppvisar vissa likheter med rättsmedicinskat.ex.men
undersökningar där motsvarande föras.protokoll måstenoggranna

förundersökningenUnder och då den sammanställts måste den
misstänkte naturligtvis i enlighet 23 §med kap. 18 RB haäven rätt

få del sådan del f örundersökningsprotokollatt inteettav en av som
föreligger i form.läsbar Därvid kan det bli aktuellt miss-denatt

fårtänkte del materialet myndighetensmed tekniskata av ut-
rustning. Det kan frågaockså datorprogram därt.ex.vara om
materialet inte läsbart på vanligtär sätt.

frågorDe härvid uppkommer ibör kunna lösas praxis ochsom
föreskrifternärmare bör kunna i förordningmeddelas eller på lägre

nivå.

12.5 Förverkande

12.5.1 Gällande och vissa begrepp,rätt m.m.

Bestämmelserna förverkandeom

kan enligtBrott kap. 8 §l påföljd,BrB, föranledautöver för-bl.a.
verkande egendom. Bestämmelserna förverkande i BrB ochav om
specialstraffrätten har sådant anknytning till beslag IT-ävenatt
frågorna rörande förverkande bör behandlas i samband med RB.

Enligt 36 §kap. l BrB kan utbyte enligtbrott BrB och vadettav
någon har tagit ersättning för ikostnader sambandemot medsom

förklarasbrott f Vidare fårörverkat. enligt §2 egendom f örverkas
den hjälpmedel vidanvänts enligtbrott fram-BrB ellerom som

bragts sådant brott. Detsamma gäller egendom,ettgenom vars an-
vändande brott enligtutgör vilkenBrB eller med eljest tagits
befattning brott.utgörsom

finnsDet föreskrifterockså f örverkande, inte förutsätterom som
brott har Enligt §3 vissaägt detatt ett underär närmarerum.

angivna förutsättningar möjligt förverka föremål kanatt som
befaras tillkomma brottslig användning eller ägnadeär attsom
antingen användas vid livbrott eller hälsa ellersom motvapen som

egendom.hjälpmedel vid brott innefattar skada på I ställetsom
för förverkande får enligt § föreskriva6 åtgärder tillrätten före-
byggande missbruk.av

Detta har i utländska sammanhang betecknats den s.k. chain ofatt custodysom
skall intakt. Här bör dock sammanblandningar med anglosaxisk undvikaa.rättvaraFör beskrivningnärmare gällande området,rätt 1986på årsen av se varusmugg-lingsutrednings SOU 199184betänkande Smuggling och tullbedrägeri, 810 ff.s.
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värdeförverkande.sakförverkandeskilja ochbrukar mellanMan
rättig-f föremålinnefattar örverkande ochSakförverkande både av

vissvärdeförverkande innebär värdet egendomheter medan att av
viss förtjänst förklaras förverkat.eller

frågorIT-

bestämmelserframstår inte alltid klart hur dessa skallheltDet som
§36 kap. 3 användstillämpas andra data. I BrBpå datorprogram och

förobjektenföremål beteckning på där avseddadeuttrycket som
PolisensEnligt 198425 åtgärderförverkande. RPS rapport mot

i datorprogramdatakriminalitet medkan sekvens ettt.ex. en
föremålinteobehörigen inlagda instruktioner ellerett ettses som

substitut för föremål enligt detta lagrum.ett
i 36förstås uttrycket egendom kap. BrBVad skall med ärsom
egendomlagrade data. Medinte heller klart det gällernär avses

helst. Ävenrättighet, vilken hand-äganderätt eller annan som
innefattadelingar låneansökningarsåsom t.ex. anses

tolkningssvårigheter i IT-miljön.Andra begrepp kan också vålla
innefattar§ såväli 36 kap. konkretUttrycket utbyte brott lav

rättighetmottagits sak ellerdet måegendom somvara en ensom --
penningbelopptill uppskattade värdet detdet mottagna.ett av

Sakför-tagitnågon har emot.gäller uttrycket vadDetsamma
omständigheter§ vissaenligt skeverkande l kan under även av

inha på bankkonto,även att sattst.ex. genompengar; om pengarna,
öremåhssidentifieras finte kan som

i vidbetraktandeFörverkandebestämmelser, kan kommasom
inom specialstraffrätten.brottslighet, finns ocksådatorrelaterad

iDärvid 36 kap. 6 och 11-17de allmänna bestämmelsernaär
inte föreskrivs.förverkande tillämpliga, Be-BrB annatom om

DLfinns i §förverkande, 22 ochbeaktats,stämmelser där ITom
företagshemligheter.för§ 1990409 skydd14 lagen om

personregister förklaras fEnligt i kanbestämmelsen DL örver-ett
intemotiven framgår registerbegreppet visskat. Av att avser en

oftasakligt logisktfysisk samband. Det tordeenhet ochutan ett vara
datafiler härlednings-lämpligt hela och debetraktaatt system av

tillbearbetningsprogram endahör democh ettsom person-som
register. för-fråga bestämmelsealltsåHär omsynes vara om en

immateriellt.någotverkande närmastav

Berg mfl., Brottsbalken III, 3 395.u., s.
se NJA 1975 131.s.
Berg m.fl., Brottsbalken m, 3 399u.,
86Gen0m DL till BrB har förverkandeFörslaget överföra bestämmelserna i 21 § påatt

Bestämmelsen i DL endastgrund brott blivit möjlig i dessa fall. 22 §även avserav
brott DL.20mot §
87Kring Wahlqvist, Datalagen med kommentarer, 56.s.
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Även i §55 upphovsrättslagen föreskrivs1960729 åtgärderom
immaterialrätterrörande syftemed motsvarande för-ettsom

jfrverkande, 52 anslutning till regleringI denna före-harnära
företagshemligheter.skrifter införts i lagen förskydd Bådeom

enligt upphovsrättslagen för företagshemlig-och lagen skyddom
heter dock förverkandereglerna i företräde,36 kap. BrBges ettom

utvidgasområde vid IT-anpassning. särskildaDe säkerhets-som en
åtgärderna rörande företagshemligheterupphovsrätter och innebär

domstolen förordnakan objektet förstörasbl.a. skall elleratt att
ändras eller för missbruk förhindras.åtgärd såutsättas attannan

finnsDärutöver i specialförfattningarmängd bestämmelseren
förverkandeavseende traditionella objekt, jfr lagen 19741066av

förfarande förverkadmed hittegodsegendom ochom m.m.
Vid tillämpning förfarandelagen 19741066 för-meden av om

verkad egendom hittegodsoch aktualiseras frågor.anknytandem.m.

överväganden och förslag

Det uppenbart data förverkas.är även kan behöva Den grund-att
läggande iutgångspunkten vi föreslagitdata beträffande t.ex.som

tillämpasbeslag bör här, oberoende objektet förvaras.även hurav
Vid förverkande i IT-miljön betraktas därmed normalt data som

viss information objekt för åtgärden.representerar som
i §Uttrycken 36 kap. l utbyte brott och vad någon tagitharav

enligtemot gällande täcka hela frånrätt skalan konkreta sakeranses
via rättigheter till vinning.abstrakt Här bör data kunnaäven anses
innefattade.

Beträffande föremålbegreppet vi emellertidgör bedöm-samma
ning för ibestämmelserna RB husrannsakan och beslag,som om
nämligen jämställasdata bör föremål.med Vi föreslår därföratt att

införsdet paragraf, enligt vilken dataäven uttrycketnären ny avses
föremål ianvänds 36 kap. BrB. En sådan bestämmelse kan placeras

6 § i 36 kap. jfr förslagen till ändringarBrB, 27 kap. 1som en ny a
§ andra stycket och 38 kap. § tredje stycket RB.1

Samma lagtekniska lösning föreslås beträffande begreppet egen-
dom. iInnebörden till datarätten ellerutgör andrasom program
uppgifter inte enkelär klarlägga. förInom vårt uppdragatt ramen

inte varithar det möjligt genomlysa de konsekvenser det kanatt
medföra för övrigtregelsystemet i begreppetantas egendomom

innefattaallmänt data.anses
Vi föreslår därför i föreslagnadet den ibestämmelsen 36 kap.att

§ föreskrivs6 BrB bestämmelserna egendom gällerävenatta om
jfr förslagendata, i 2615 och kap. RB.

88Se 1987882155vidare SOU 198352 och345 400 rr. och och29 52s. prop. s.



medverkan398 Passiv SOU 1992110

Övrig anpassning IT-miljön12.5.2 till

i undantagsfall tagitEndast torde utbyte brott eller vad någonav
ersättning för i 36kostnader samband med brott kap. lemot som

§ föreligga i formBrB komma för-data. Däremot kanatt av
faranden, vissadär data hjälpmedel vid brott elleranvänts som
frambragts förekomma §.brott, 36 2kap. Det kanantasgenom

fil hemliga telefonnummermed eller tilllösenordt.ex. vara en
hjälpmedel fördatorsystem, olovligen inanvänts trängaattsom som

i Vidare förfalskade digitala fkan dokument ha rambragtssystem.
fyllabrott. Man kan också sigtänka data motsvarandegenom

funktioner egendom, användande brott eller medutgörsom vars
vilken eljest tagits befattning Jfr ibrott. det brotts-utgörsom
balkskommentaren för traditionellanvända exemplet miljö; medatt
pornograf bilder förfarits på i 16 kap. BrB.sätt sägssom

iBestämmelsen 16 10 § bilderkap. gäller alla slag,t.ex. a av upp-
digitalt.enbarligen sådana lagrasäven som

i 36 § förverkandeBestämmelsen kap. 3 BrB egendomom av som
sin särskildapå grund beskaffenhet övrigaoch omständigheterav

befaras tillkan komma brottslig användning praktisk betydelseär av
i IT-miljön. typiskt för informationsintrångData används t.ex.som
eller dataskadegörelse förslagen till § §4 kap. 8 och 12 kap. andral
stycket eller brottslighet förverkas.kan därmed Rekvisitetannan
särskild beskaffenhet uppfylls därvid objektkod,att t.ex.genom en

datavirus, utformats för fungera vid jfrverktyg brott,ett att som
förslaget i 23 §kap. 2 BrB.a

§ nyligen36 kap. 3 har tredje förts inI punkt möjlighetsom en en
f föremålörverka hjälpmedelägnade användas vidäratt attsom som

innefattarbrott skada på egendom och har påträffats undersom som
omständigheter vilka anledning befarauppenbar de skulleatt attger

till brottsligkomma användning. kommit tillBestämmelsen har
främst med avseende på förebyggabehovet kunna klotterattav

tillräckliga möjligheter till ingripanden ienskilda fall. Enligtgenom
lagmotiven bestämmelsen emellertid tillämplig,är detäven när

förebyggagäller allvarligare brottslighet hänföraskanatt annan som
under bestämmelsen. därför aktualiserasBestämmelsen kan även

jfrmed avseende på förslaget tilldata, iandra stycke 12 kap.ett
§l BrB.
Även hårdvaror, såsom modem och hemdatorer, kan behöva tas om

för förebyggahand brott. Sådan påträffasegendom kan underatt
omständigheter anledning befarauppenbar de skulleatt attsom ger

till brottsligkomma användning. I den nämnda RPS-rapporten har
i vissa fallbehovet förverka föremålkunna sådana påtalats.attav

Därvid bör 36 §kap. 3 3 kunna till användning,även komma om
kravet på anledninguppenbar befara brottslig användning äratt

89SeBerg mfl., Brottsbalken III, 407och Beckman3 m.fl., Brottsbalken II, 6u. s. u.,
273.a.
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till viktigauppfyllt. Så fallet samtalbör närt.ex.,anses vara
till intedatorsystem spåras har användaabonnent rätt atten som

dataintrång liknandetidigare föroch dömts ellersystemen som
framstårbrottslighet eller det uppenbartnär attsomannars

utrustning förabonnentens avsedd brott.är
Föreskrifterna i frågan36 § behandlarkap. BrB5 mot vem en

riktas.9°förklaring förverkande till följd Enligtbrott kanom av
får förverkadinte förklaras den inteandra stycket egendomen om

tillhörde, i angivnavid brottet dvs. ägdes någon den personkret-av,
Vi föreslagit intehar den på data de kan skadasattsen. synen men

stjälas, eftersom individualiseras. objektinte Som förde kan
i individualiseradebrukaräganderätt huvudsak endast bestämda,ses

Beträffandeföremål. förfogardata det avgörandeär översomvem
informationen. Vi föreslår därför tillägg till §36 kap. 5 andraett

inte istycket detsamma gäller någon angivnaBrB data denatt som
förfogarkretsen över.

Enligt 36 6 § får i för förverkande, föreskrivakap. ställeträtten,
till förebyggande anförsåtgärd missbruk. i motivenSom exempelav

falsk signatur utplånas förses påskrifeller konstverk medatt att ett t
inte jfrdet äkta, 52 Sammaoch 55 upphovsrättslagen.ärattom

i IT-miljönbör gälla sá åtgärden, där brott begåttssynsätt att genom
försetts felaktiga instruktioner, intedatorprogram med behöveratt

innebära förverkas felaktigahela deendastatt programmet utan
instruktionerna, sådana genomföras rimligaåtgärder kannär med
arbetsinsatser och kostnader. På intebehöver allsättsamma
information på databärare raderas uppfyllerendast denutanen som
rekvisiten för förverkande. från självaVår utgångspunkt represen-
tationen information emellertid förverkandesådantgör att ettav
ofta § förverkandeförklaringkan ske stöd 36 kap. 6 BrB. Enutan av

vissa därvid, till följd kvasimateriellarörande data rör datasav
alla exemplar f örverkandetkaraktär, den för-drabbassom som av

fogar modernt Teknikens förutsättningarHär krävsöver. synsätt.ett
såbör beaktas rimligt praktiskt uppnås samtidigtresultatatt ett som

inte fåråtgärden till otillbörligt integritetsintrång.leda
ofta gjortsBeslag har disketter samtidigtandra databärareellerav

beslaget egentligen representationen in-data, densom avser av
formation spritflaska,de bär. Jfr innehålletbeslag därav en
naturligtvis det betydelsefulla. IT-miljön emellertid vittär I kan
skilda situationer tänkas. Ibland naturligtkan det attvara se
databärare endast kärl eller emballage, något också kansom som

förverkandeförklaringglinnefattas i andraI sammanhang kanen

goBestämmelsen från ingen kan berövas egendom eller rättighetutgår att utan att en
förverkandeförklaring har riktats honom.mot

lDet finns vissa specialförfattningar innehåller regler sådant förverkande.som om
Enligt departementschefen torde generell regel detta inte nödvändig,en om vara
eftersom naturlig tolkning förverkandeföreskrift torde leda till dennaatten av en
också omfattar emballage, Berg, m.fl. Brottsbalken III, 397.3 u., a.
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framstå objektet fysiskadet uppenbart före-bör deattsom vara
målen.

särskilda förde bestämmelserna skydd handlingar aktuali-När om
vid från tekniska,beslag, krävs utgångspunkt data. Det.ex.seras, en

praktiskaadministrativa förutsättningarna vid förverkande ioch IT-
miljön emellertid intehar så alltidutvecklats enda synsättatt ett
framstår lämpligt. Vi förordar därför sådan tolkningsom en av

valet frånbestämmelserna mellan utgångspunkt data elleratt en
får i varje enskilthårdvaror ske fall lämplig avvägningså att en

intressemellan samhällets enskildes blir följden.och den rättsskydd
Även §det gäller bestämmelsen i 36 förverkadkap. 17när attom

tillfalleregendom objektetbehöver datas beaktas. Omsärartstaten
för förverkande enligt självabeslutet data ellerett avser en

intedatabärare med data, bör det blir till in-så ägareatt statenses
formationen, jfr förslaget till ändring i istället5 För data detär

förfogaravgörande informationen ochöver att ettvem som
förfogande inte i stridstår författning.med lag eller Det har
förekommit konkursförvaltarebl.a. i strid sålt kundre-DLatt mot
gister. inte vilka frågorDet lätt heltäckande vidär att ange som
avyttring IT-material kan aktualiseras inomkomma bl.a.attav
upphovsrätten. sådan utredning inte varit möjligEn inomhar ramen
för vårt praktikenuppdrag. I det emellertid så detär normaltatt
inte aktualiseras efter förverkande säljer datorprogramatt staten ett
eller andra data. Hårdvaror naturligtvis säljas.kan Då måste det
emellertid intesäkerställas data lagras på hårdvarorna såatt att
otillbörligt integritetsintrâng uppkommer köparen görattgenom
dem läsbara, eller överlåtelsen i stridstår för-med lag elleratt
fattning rättigheteller tillkommer Om det bedömssom annan.
lämpligt, regeringen i förordningkan till förvaltnings-delegera
myndighet verkställighetsföreskriftermeddela på området.att

förverkandebeslut formulerasEtt bör framgårså det klartatt om
data eller databäraren objektet. På vidbör,sättses som samma
förverkande klartdata, beslagtagen bärare skallav anges om en ses

förverkaskärl också eller beslaget bäraren hävs.ettsom som om av
inteNär beslaget bäraren data hävs, måste data görasav men

igen.oläsliga på sådant inte få framde gårsätt Närett att att
förkostnaden åtgärd intesådan står i proportion till bärarensen

värde eller bärarens värde förverkaslågt, bör bärarenär eller
behandlas förverkaskärl samtidigt med data. Närettsom ettsom
förverkande tillräckligt,data vissauppkommer praktiskaav anses
frågor beslaget bäraren hävs. Om såsom eljest,det, skulleom av
hävas med omedelbar fårverkan, myndigheten inte rådrum för att

förverkandetverkställa lagrade Eftersom frågadata. här ärav om
till förmån för enskildas omfattningenbegränsarätt,att, av

92Det bör uppmärksammas radering endastatt innebär nyckeln föratt atten som
söka fram informationen bort enkelt kan áterställas medtas viss programvara.
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lagändringnågonhårdvarordock beslagetförverkandet, bör utanav
verkställighet.förrådrummyndighetensåhävaskunna att ges

kansvårigheterdevill vi nämnasammanhangdetta ävenI som
bestämmadet gällervärdeförverkande närförenade med attettvara

iundviks devärdeförverkandeVi förordarIT-objektens värde. att
föreligger.svårigheterfall sådana

få dimen-förverkande kanVerkställigheten beslutett nyaomav
nåspå platsfysisktobjekten lagrasfall,i därsioner de permenen

Verkställighet rörande dataplats.frånterminal somen annan
folkrätten.i strid medståi land torde kommaförvaras attannatett

Även terminal rörande dataviaverkställighetinom landet bör som
fåri fråga. Fråganintenormalt kommaplats taspålagras uppannan

framtidiåtgärdersådanapraxisi behoveller lösaspå ennytt avom
sig föreligga.visaskulle

örverkandeförklaring drabbarffår inte meddelaDomstol som
särskilt deDärvid beaktasbörförs honom.talannågon motutan att

bestämmadet gälleruppkommakomplikationer kan när att vemsom
IT-material.tillhar rättensom

Även IT-miljön. generelltill Enanpassningutanför behövsRB en
inomvarit möjligintedockbestämmelser hargenomgång dessaav
för-och degrundläggandeför synsättenvärt uppdrag. Deramen

36 börföreslagit rörande kap. BrBvifattningsändringar har
områden.på andraföras inprincipemellertid i kunna även

Kvarstad12.6

Bakgrund12.6.1

beträffandetillämpas intekvarstadiFöreskrifterna 26 kap. RB om
isyftar tillförbli föremål beslagkan attsådan egendom utansom

betalningsskyldighet påverkställighetenfall säkerställaandra av en
§i behand-bestämmelsengrundläggande ldengrund brott. Iettav

befarasskäligen undan-kanmisstänktefalletdet denbl.a.las att
i beslutpåi § väntanskaffa och 3egendom rätt ettatt avges en

i förvar.domstol lös egendomta
penningpresta-säkerställaiSyftet brottmålmed kvarstad är att en

på grundådömasmisstänkte kommation kanden attantas avsom
vidkomplikationerdelvisDärvid aktualiserasbrott. somett samma

emellertid, vidskallIT-miljön.i Rättenoch beslag etthusrannsakan
vilken skallegendomintenormaltsåkerställandebeslut somangeom

på så mycketkvarstadförordnamed kvarstadbeläggas utan avom
bli vidtäcktfordringen kanmisstänktes egendomden antasatt en

utmätning.

gslfr Gullnäsvid frikännande dom,hävandeuttalat omedelbartdock vad sesom om
Rättegångabalken 2721mfl.,
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vidFörst verkställigheten bestäms, vilken egendom skall tassom
i Därvidanspråk. tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken UB

utmätning, 26 kap. 8 § RB och 16 §kap. 13 principUB. I kanom se
utmätninggall slags egendom föremål för Därvid finnsvara en

skillnad mellan lösöre föremålkan för besittning respekti-som vara
egendom, fordringardvs. rättigheteroch skilda slag.va annan av

aktualiserasBl.a. vissa undantag f rån utmätning vissa immaterial-av
UB.kap.rätter, 5 9 och 10se

civilprocessenFör finns imotsvarande regler kap.15 RB.

överväganden12.6.2 förslagoch

Objektkategorin i föreskrifterna kvarstad beskrivs med uttrycketom
egendom, 15 kap. och 2 i1 och 26 kap. §1 RB. I 26 kap. 3se
och 4 RB talas även lös egendom. Begreppen föremål ochom
egendom har behandlats i avsnitt ll.3.3 Vi har förslagen igenom
27 §kap. 1 andra stycket 38och kap. § tredje1 stycket jämställtRB
IT-objekten föremålmed vid husrannsakan och beslag.

I begreppet egendom innefattas direkt objekt, immate-t.ex.som
rialrätter, inte individualiseras.kan förordnandeEttsom om
kvarstad på tillegendom visst värde därmed kunna verkställassynes
så förmögenhetsrättigheterävenatt knutna till data kan itas
anspråk.

Innebörden i till datarätten utgör eller andrasom program
uppgifter emellertid inteär enkel klarlägga. Inom för vårtatt ramen
uppdrag har det inte heller varit möjligt genomlysa vilkaatt
konsekvenser det kan medföra för regelsystemet i övrigtantas om
begreppet egendom allmänt innefatta data.anses

Vi föreslår därför bestämmelser i 15 och 26 kap. RB dataattom
för automatisk informationsbehandling jämställs med egendom.

Beträffande bestämmelserna i 15 kap. 2 och 4 angående viss
egendom föreslår vi dock intedata innefattas. Bestämmelsernaatt

tvist bättre rätt, något enligt lagmotivenavser endastom som
innefattar äganderätt och begränsad sakrätt. Föreskrifterna i 15 kap.
3 § fårRB tillräckligt skydd på området. Därför föreslåsanses ge ett
andra istycke kap. §15 enligtl vilket jämställsdata med egendom
enligt första stycket.

I 26 föreslåskap. data för automatisk informationsbehandlingatt
jämställasskall med Ävenegendom med avseende på hela kapitlet.

föreslåshär sådan bestämmelse tillägg till 1en ettsom

Pi-op. 19808118 356.s.95Jfr 1960729lagen42 § upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.om
När det gäller betalningsmedel kan verkställighet avseendes.k. kontopengar skeen

kronofogdemyndighetenlå att får vanliga sedlarut också detså läggs inattmenformnågon i datorsystemspärr ett kontohavarenså att inte kan lyftaav beloppet, jfr
utmätning enligt kap.6 fjärde2 stycket§ UB rättighet registreradär påav en somaktiekonto.
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husrannsakan,bestämmelsernaföreslagit förprinciper viDe om
för motsvarandetill grundkvarstad bör kunna läggasochbeslag en

uppdrag.utanför vårtfalleremellertidnågotUB,översyn somav
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medverkanAktiv13

Inledning13.1

i där densådanatvångsmedlenvi indelatavsnitt ll.l.2 harI
Avsikten medpassivt.respektive endastaktivtenskilde medverkar

förutsättningarolikaåskådliggöra deindelning endastdenna är att
Aktiv med-enskilde har.denvilken rollpåberoendegällersom
material tilltillföråtgärderenskildainnebärverkan att genom egna
inomenligt RBaktualiserasmedverkanutredningen. Sådan ramen

editionvittnesförhör,vidbevisning, såsomföreskrifternaför om
och syn.

syftar tilltvångsmedelstraf f processuellaverkställighetVid somav
myndighetenhandlingar kanskriftligavanligatillfå tillgångatt

IT-miljönkodad. Iinformationen sällanärochlåsbryta etc.
förredanvissa koderordbehandlingsprogram attolikaianvänds

vill datagranskaDeninformationen i s.k. klartext. somrepresentera
teckenrepresentationtill vilkenkännasåledesmåste avses.som

för kunnakrypteratshakan attdataDärtill kommer t.ex.att
överför-lagrings- ellerkomprimerats förellerhemlighållas att spara

information lösenordmyndighetenOmingsutrymme. utan om-
såledeskan detaccesskontroll,forceralyckatsvisserligen enm.m. -

inte kan läsasändåinformationeneftersökta utansig denvisa att
rutiner. Dettaokända ärmyndighetenförytterligaretilltillgång

IT-miljön.ihinder kanpå mötaexempelendast som
förgällervadi graddärvid, högreblir det änUppenbarligen som

finnsskyldighetervilkabetydelsebevismedel,traditionella somav
Åtgärdernabrottsutredning.vidaktivt samarbetaenskildaför att en

undvika denförofta vidtas snabbt attattdessutombehöver
samtidigt IT-datamanipulerarellermisstänkte raderar som

medförakomplikationsgrad kanflexibilitet ochrutinernas systemens
verkställigheten.vidför skadasrisker dataatt

skyldighet påvisatfrämmande har attgenomgång rätt attEn enav
förföremål beslagbliobjekt kandomstol överlämnabegäran somav

vikt, detnäri flertalet länderplikt vittna vara avatt ansessamt en
för brottsutred-behövsuppgifterIT-miljön få framigäller att som

fåellervissa databärarevälja attgällakanningar. Det upp-att utt.ex.
m.m.åtkomsthinderlösenord och andragifter motom

18e CriminalofEmergenceTheCrimeComputerReportGeneralSieber, on InternationalXlllthLawComparativeAcademy ofInternationalLaw,Information -
Montreal 1990, 44Congress s.-
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När utredningsintresset knutet tillär den information data
kan detrepresenterar betydelse begäranatt lämnavara av atten ut

information inte hela den datamängd i ifrågavarandedetavser som
informationssystemet böra sammanhållasansetts denutan att som
förfogar över data bereds tillfälle tillhandahålla,att t.ex. genom
utskrift eller kopiering till diskett, endast informationden ärsom

intresse. I praktiken torde förekommadetav bl.a. bankeratt
frivilligt skriver viss information förut undvika husrannsakanatt
och beslag betydligt infstörre ormationsmängder.av

frågorDessa kan endast delvis lösas utbildning ochgenom sam-
verkan med företagoch påexperter IT-området. Det beror bl.a. på

rutiner för datasäkerhetatt utformaskan så intedet rimligamedatt
insatser går komma in i inteatt för tillverkaren.systemet, Därtillens
kommer IT-rutinernas flexibilitetatt i varje enskilt fall kan antas
leda till frågor hur verkställighet skallnya ske. Intressekonflikterom
kan också uppkomma. Det blir besvärande för leverantören ettav
säkert sedermerasystem att samverka med myndighet fören att
denna därigenom skall få tillgång till systemet.

13.2 Aktiv medverkan enligt gällande rätt

13.2.1 Bakgrund

Aktiv medverkan enskilda kan enligt RB komma i fråga förav dels
inom såväl civil-att, straffprocessen, möjliggöra bevisföringsom

inför förrätta, dels bereda tillgång till föremålatt och information
under förundersökning.en

bevisföringenFör inför bestämmelserrätta edition 38 kap.ges om
2-5 §§ och tillhandahållande föremål vid 39om kap. jfr5av syn
40 kap. §5 RB. Plikten vittna 36 kap. RBatt är också centralav
betydelse för bevisföringen i rättegång.en

Under förundersökning tillämpas enligt 23en kap. 16 § RB vad
föreskrivs i 24-28 kap.som användande tvångsmedel. Omom av

sådana tvångsmedel inte kan användas eller det lämpligt,ärannars
kan undersökningsledare dock meden stöd 23 kap. §14 andraav
stycket RB begära föreläggande skriftligt bevis skall fatt elleröretes
föremål tillhandahållas för besiktning eller förordnande allmänatt
handling, kan ha betydelse bevis,antas tillhandahållassom skallsom
vid förundersökningen.

I 23 kap. §13 RB föreskrivs vidare vittnesplikt inför vidrättaom
förundersökning, innan åtalen väckts. Förutsättning är denatt som

skall höras skyldig vittna i rättegångattvore den aktuellaen om om-
ständigheten och han vid förhöratt vägrar sig angåendeatt yttra
omständighet viktär för utredningen ellersom det eljestav att är av
synnerlig vikt han hörs redan förundersökningen.att under

När begäran samverkan enskildaen skall lämnaom att be-avser ut
vismaterial handlingar i formt.ex. utskrifter eller diskettpåav- -eller höras innehållet i handlingar, framstår situationenom som
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lämnarenskild vittnar eller ut ettmedparallell pappers-att en
inträdasamverkanemellertid behovetIT-miljön kanldokument. av

i anknyt-åtgärdergrundläggandestadium ochtidigarepå ett avse
beslag.ochhusrannsakansåsomtvångsmedeltillning andra

föreskriftervissafinnsintressenför konkurrerandeTill skydd om
edition,angåendemedverkaaktivtskyldigheteninskränkningar i att

5§ första stycketi 39 kap.angående§ stycket,2 andrai 38 kap. syn,
in-§§.3-6 Dessaochi 36 kap. lvittnesförhör,beträffandeoch

med bl.a.sambandskränkningar har
närstående;mellanförhållandet- brottslig;självsigtvingasskyddet att sommot ange- ochadvokaterbefattningshavare,för vissatystnadsplikten t.ex.-

läkare;
handlingar;vissaförskyddet-

yrkeshemligheterförskyddet m.m.- i 36bestämmelsenvittnesförhöri form äraktiv medverkanVid av
fårföreskrivs rättenintresse.särskilt Där§ att8 RBkap. av

vadsin kunskapupplivaskall hörasförelägga den att omsom
tillgängliga räkenskaps-för vittnetgranskagällerförhöret attgenom

besiktiga plats ellerhandlingar elleranteckningar eller andraböcker,
vittnesmålet. Ettavgivandesig förinfinnerinnan hanföremål, av

vidtaskanåtgärderomfatta endastfår dockföreläggandesådant som
vittnet.förolägenhetavsevärdutan

begärasinte kunnaskulleföreslogProcesslagberedningen detatt
tidigarevad hansina kunskaperf riskadevittnetän omatt uppmer

intesåledesföreslogsbesiktning e.d.ingåendeiakttagit. Någon mer
infördes emeller-yttrandeenlighet med lagrådetspåkallas. Ikunna

innefattadeföreläggandetandrabegränsningar vadinte äntid att
vittneför vittnet. Ettolägenhetavsevärdutförasskulle kunna utan

tidsspillan ochför§ersättning enligt 36 24 RBkap.fådärmedkan
förutanförföreläggandeföranlettsresekostnader ett ramenavsom

iakttagit.vittnet redanvad
ochedvittne avläggaförmåförfinnstvångsmedel, attDe attsom

påföljdvid häktevite ellervidföreläggandevittnesmål, är avavge
Editionsförelägganden§ RB.21sin skyldighet 36fullgöra kap.att

häktning inte ske. Rättenkanviteockså medansanktioneras genom
tillhandahållasskallhandlingaremellertid förordnakan genomatt

gäller§ RB. Detsamma5kronofogdemyndighetens försorg 38 kap.
§ förenligt 39 kap. 5 RB syn.

internationellai3 denenlighet 14Sverige i medhar art. mom.
sigåtagiträttigheterpolitiskamedborgerliga ochkonventionen om
sigvittnatvingasingen skallminimigarantin motattden attatt ge

l97l23propositionensig skyldig. lerkännasjälv eller att
i 3deuttaladeskonventionengodkännande attangående mom.av

zFitger, Rättegångsbalken 3632.s.
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rättegångsgarantierna iupptagna torde stå överensstämmelse med
RBs bestämmelser.

IT-frâgor13.2.2

På motsvarande tidigare angivitssätt skapar det problemsom att
bestämmelserna skriftligt bevis, edition och gäller förom syn
föremål. Frågan uppkommer alltså även här hur dessa bestämmel-

dataskall tillämpas beträffandeser
Beträffande 36 kap. aktualiseras frågan i vilken vittnespliktenmån

åberopaskan förstöd skyldighet lämna uppgiftersom atten t.ex.om
lösenord och sådana hemliga krypteringsnycklar undersöknings-som
ledaren behöver för genomföra husrannsakanatt och beslag i IT-
miljön, jfr 23 kap. 13 Vidare aktualiseras frågan editions-ettom
föreläggande kan innebära skyldighet utskriftergöra elleratten att
på sätt producera visst material iannat lämplig form, 23ävenen se
kap. 14

ökadeDet behovet aktiv medverkan i IT-miljön skyddetgörav
någon tvingas till självangivelseattmot betydelsefullt. Samtidigt

behöver polisen ofta snabbt. främstDet är medverkan frånagera
systemadministratörer, säkerhetsansvariga eller andra har vikti-som

kunskaper kan leda tillett effektivtsystemga om antas ochettsom
samtidigt begränsat ingrepp vid verkställigheten. Det har på in-det
ternationella planet diskuterats skyldighet fbör öreskrivas vidom en

straffansvar för den administrerart.ex. beredaett systemsom att
utredare tillgång till hela eller delar systemet.av

13.3 Allmänt bevisning och ITom

13.3.1 Bakgrund

Föreskrifterna bevisning i 35-41 kap. RB förärom gemensamma
civil- och straffprocessen. Den bevisning tillhandahållasskallsom

kan enligträtten RB antingen upptas förebringas.eller Att
beviset upptas betyder tillhandahållsdet domstolen iatt dess ur-
sprungliga skick förmedling domstolsprotokoll.utan Ett skriftligtav
bevis upptas den domstol, inför vilken den skriftliga handlingenav
företes. Uttrycket f örebringa falletdet beviset tillhanda-attavser
hålls protokoll eller andra handlingar rörande bevisupptag-genom
ningen. I allmänhet spelar ingendet roll vad företes iom som

huvudskrifär ett original, avskrif ellerprocessen ten t etten proto-
koll där denna finns intagen. Huvudskriften måste dock infordras,

dennas äkthet eller avskriftens riktighet i fråga.om sätts
För möjliggöra bevisföringenatt inför tillgångrätta RB tillger

vissa tvångsmedel funktionermed liknar straffde processuellasom

sAng. analogisk tillämpning 38 kap filmupptagning,2 § på NJA 1981 791.av se s.
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Hittvångsmedlens. editionhör bl.a. bestämmelserna 38 kap.om
tillhandahållande föremål vidoch 39 kap. RB. Be-om av syn

träffande förundersökning erinrasbrott kan härutöver på nyttav om
undersökningsledare §23 kap. 14med stöd andra stycketatt en av

föreläggandeRB kan begära skriftligt bevis företesskall elleratt
föremål tillhandahållas för besiktning förordnandeeller allmänatt
handling kan ha bevis tillhandahållasbetydelse skallantassom som
vid förundersökningen.

aktivFrågan medverkan principernahar samband med förnäraom
bevisf öring. Vidare finns intressetdet gäller säkerställanär attav-

skriftliga handlingensden bevismedelbetydelse sambandettsom -
urkundsbrottfkriminaliseringen förfalskningmed och andraav

överväganden13.3.2 förslagoch

allmänna tilliten tillDen dokument bevismedeloch andra har av
naturliga skäl förbetydelse näringslivet och samhälleligstörst annan
verksamhet sker ibland tvistkanrätta uppkommautomsom men

misstänkas,eller brott medför värdering tolkningochattsom en av
information blir nödvändig. därför viktYtterst hurär av process-
ordningen sig tillställer värdet muntlig skriftligoch bevisning.av

självaI verket torde det också förhålla sig så den standardatt som
inom rättsväsendet upprätthålls formerna förmed avseende på in-
direkt kommunikation återverkar förhållandenpå motsvarande i

isamhället övrigt.
Beträffande skriftlig bevisning inför åsyftas härvidlag interätta

bevisprövningsådan sikte ipå de handling ostridigttarsom om en
förekommande uppgifterna är de styrker påståendeettsanna, om

förhållande inte direkt handlingenberörs ellerettom som av om
uppgifterna olikakan påtolkas vi iVad har åtanke isätt. ställetär
den förutsättningengrundläggande för bevisprövningen nämligen att
den åberopade handlingen äkta eller eljest i oförvanskat skickär
återger de uppgifter handlingens upphovsman redovisa.velatsom

Vår processordning kan innefatta väl beprövat försägas ett system
hur domstolen skall kunna tillförlitligt faktiskadeutröna om-
ständigheter vilkapå varje rättstillämpning måste grundas. Rent
allmänt kan därför finnasdet anledning fråganställa vilkaatt
möjligheter det kan finnas faktaklarlägga vid snabbatt ut-en
veckling innebär allt informationmängd försstörreattsom en av

till IT-miljön. Traditionellaöver rutinermanuella och pappersdoku-
innehåll,deras tillkomsthistoria och ochment mestadels lätt-nära-

överskådliga anknytning till individer har normalt avgörande be--
förtydelse klarläggandet faktasåväl med omedelbar rättsligav

betydelse fakta bevisvärdemed eller vikt vidsom av annan en

4Anknytningentill urkundsproblematiken, redan det gäller traditionella objekt,när
framgår Ekelöf, Rättegång IV, 28§av
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utredning vissa förhållanden händelser. uppenbarteller Det är attav
automatiserad informationsbe-till mindreellerövergången mer

till utrednings-ärendehantering dennahandling och ledakan att
försvagas. IT-miljöns ibland sekundsnabba, papperslösafunktion

sin förankringdatoriserade rutinertransaktionsflöde övriga medoch
hittills gjortmanipulerbara detflyktiga, sårbara databärare hari och

meningsfullt i efterhandfögaomöjligt och därmednästan att
viss transaktionföregått och någonförsöka klarlägga vad omsom en

sig missförstånd,vid gjort skyldig till avtalsbrott ellerdenna ett ett
förfarandestraf f osäkerhet denkanske belagt Dennaett om

tillkomsthistoriaoch tillförlitlighetdigitaliserade informationens kan
utvecklingnaturligtvis till heltleda mot systemspontan nya aven

i omsättningsanktioner för ochåtgärder och säkerhetenatt trygga
tekniska komplikationersamfärdsel, vilka och kost-på grund avav

missförhållanden iinte inriktas på utreda detnadsskäl kan att
redovisats emellertidenskilda fallet. tidigare pågår ocksåSåsom

tilltron tillåtskilligt tekniskt för säkerställa dataarbete att som
IT-miljön. mellanstatligakommunicerats ibearbetats eller Inom

processrättsligaorganisationer vidare IT-materialets betydelsehar
harmonisering nationellfråga lag-uppmärksammats avsom en om

stiftninge
inte förvånande iangivnaden bakgrunden detMot är attnu

rättspraxis finna utskrifter inf ormation, varitexempel på att somav
kommunikation inom IT-miljön, inteför bearbetningföremål eller

före-bevisning. Sådana avgöranden harkunna godtasansetts som
trädesvis förekommit inom anglosaxiska rättsområdet, idet storsom

bevisteorin. teori innefat-utsträckning präglas den s.k. legala Dennaav
bevismaterialetprincipenbl.a. det bästa och däruretttar om

principiellt förbud bevisningsform.härrörande hörsägenmot som
visat sig nödvändigt i i lagstiftnings-också dessa länderharDet att

konflikt bevisteori IT-material;form söka denna ochlösa mellan en
material vidoch starkt växande mängd sådant åberopas redanstor

Stridendomstolarna. kan stå mellan dem, rättssäker-sägas som av

sJfr det under hearing inför amerikansk senatskommitté från1989årt.ex. en en
ansvarigt håll gjorda uttalandet The FBI has found that crime oftencomputer one

elusive be invisible. has geographicof the crimes investigate.most to may no
limitation, and the last less than second.entire transaction amay
sEuroparådets 81ministerkommitté rekommendationen No. R1981 20antog år

Laws Relating Written Proof andHarmonization of the Requirement of theto to
Admissibility of Reproductions and Recordings Computers.of Documents on
Rekommendationen uppfyllda det fallantal krav förett måste att ettanger varasom

framställtdokument i datorsystem. Användningen IT-material bevisningär av som
Legaldomstol har också UNCITRAL Valuevid diskuterats i från 1985rapportenav

A Customs9 265of Computer Records, Report CN och CCC Applica-årsamma av
of Computers, Draft CCC Resolution concerning the of computer-readabletions use

ET7-387. Årdata evidence in proceedings, Document 32.562 1985court antogas
UNCITRAL rekommendation anmodar medlemsstaterna deatt över rätts-en som se
regler vilka kan ha betydelse för användningen datamaterial bevisning i syfteav som

undanröja onödiga hinder godta sådant material bevisning. Föratt attmot som
närvarande inom EG studie angåendebevisning för affärstransaktioner inompågår en

Troye, télecommunications.Echange de commercialesdatorsystem données par
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hetsskäl hyser skepsis okontrollerbara datautskrif ochmot ter annat
IT-genererat material bevis, främst ioch dem, syftesom att tasom
tillvara den automatiska databehandlingens rationaliseringsvinster
betecknar restriktivitet i detta hänseende orealistisk, onödigen som

rättsförluster.7i självaoch verket möjlig tillorsaken
komplikationerDe till vilka bevisteorinden legala upphov harger

inte formella betydelse i de liksomrättssystem detsamma som
svenska bygger på friaden bevisprövningens princip se 35 kap. l
§ RB även också vårt principenrättssystem bygger på detom om

bevismaterialet.bästa friaDen bevisprövningen innebär det inteatt
finns någon begränsning det vilkanär gäller kunskapskällor fårsom

bevisföringenanvändas fri och vidär domaren värderingenatt- -
den bevisning föreligger inte bunden lagreglerär bevis-av som av -friavärderingen Enligtår finnssvensk det ingeträtt alltså hinder

åberopa IT-material bevisning.mot att som
Svensk står emellertidrätt inte främmandenämnts försom

principen det bästa bevismaterialet, innebär ochom att,som om en
kunskapskälla svårighet utnyttjaskan flerapå olikautansamma sätt,

så skall bevismedeldet användas, medför den säkraste be-som
visningen. bevisningsproblematikDen framkommit inom anglo-som
saxisk uppenbarligen interätt är heller formellendast Förnatur.av

illustrera f rågans reella kanatt det värdenatur exempel-attvara av
vis någotnämna de processregler hittills antagits i engelskom som

1987l års Policerätt. engelska Criminaland Evidence före-Act
skrivs uppgift i datorframställt dokument föratt tillåtasetten att

bevisning uppfyllamåste vissa särskilda krav, nämligen bl.a.som att
intedet får finnas förgrund uppgiften inte korrektatt anta äratt

till följd olämplig datoranvändning, datorn vid de rele-av samt att
tillfällena fungerade väl, och, intevanta så fallet, funk-attom var

tionsfelet inte sådant det kunde framställningenpåverkaattvar av
det åberopade dokumentet riktigheteneller innehåll.dess Dylikaav
särbestämmelser har betydelse inte bara belysning olikasom en av
länders tillåtlighetenpå information.lT-genererad De harsyn av
också viss vikt för bestämma räckvidden tidigaredeatt nämndaav
tvångsmedlen och våra åtaganden inbördesrörande rättshjälp,av

7Principen det bästa bevismedlet innebär bl.a. dokumentatt, så ellerom snart ett
dessinnehåll ifrågasätts, det företesmåste inför i original, deträtta existerarännuomoch tillgängligt.är De långtgående krav, domstolarna i anglosaxiska rättsord-somningar ha uppställt med avseende tillåtligheten datautskrifter,påsynes haravexempelvis i Canada lett till redan framlagtett 1982år inte förslagännu antagetmentill lagändring, inkluderar för IT-miljön tilltänkt definition begreppetsom en avoriginal, enligt vilket original betyder in relation stored processedto dataor orinformation, printout intelligible that reflectsoutput accurately the dataany or orinformation the product of that does so. I Englandsystem fråganor ära omtillåtligheten IT-genererat bevismaterial föremål för omfattande debatt och lag-av enstiftning. Vad gäller brottmål uppställs i sektion Police69 and Criminal EvidenceavAct de1984 villkor redovisas i det följande.som

den anglosaxiska bevisföringenrätten är bunden bevisvärderingen fri.men
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fårintei flesta ländernadeeftersom tvångsmedel annat mate-avse
vid domstol.bevisfår åberopasrial sådantän somsom
bevissynpunkt vållafrån kanIT-materialfrågangällerdetNär om

hänvisningen tillför del kansvensk utöverproblem rättsnågra -
förslagsjälva vårtvibevisprövningen hävdasfriaden att genom-
digitaltsäkerställtsöktenhetligt dokumentbegrepp attett nyttom

traditionellaäkthetskontrollmedgerlagrade dokument somsamma
bevis-tillförlitligaminst likadärföroch deurkunder äratt som

medel.
överskådlig tid kommeremellertid underdetstår attKlart att

fallermaterialvid åberopas lT-genereratdomstolfinnas och som
straffrättsligt skyddade dokumentetdefinitionutanför detvår av

Härtill kommerkontrolleras.inte kandärför dess äkthet attatt
tekniskt komplice-IT-material i kanvärderingen varaprocessenav

möjligtlås detupptagning sådanthar görrad attnäräven somen
dokument.denbetrakta ettsom

in-frågan någotkommerfrågan data äkta ävenTill är omom
utmatningsf föreligger. Inmat-bearbetningsf ellermatningsfel,

datorkommunikation eller páskett manuellt,ningen kan ha genom
datakvalitetfrågaDennasåsom medandra sätt omt.ex. scanner.

mekaniska inmatningenivilka medverkat deninte enbartgäller som
överhuvudockså detutförts äruppgifterna och hur den utan omav

uppgifter,till deegentliga källornamöjligt klarlägga de somatt
bearbetningsfelgällerdatautskrif det äri olika Närframträder ter.

förekommerintenormaltdethårdvarutekniken så väl utvecklad att
ovanliga.inte Be-buggar,fel i s.k. ärfel programvaror,men

till manipu-olika möjligheterutmatning aktualiseras bl.a.träffande
därförliggerform.överföringen till Detvid läsbarlationer rent

information fördatabehandlad barafara i påallmänt övertroenen
informations-förtroendeingivandefrån tillhärrörden ettatt synes

system.
vissaIT-material i sammanhangtillsig tilltronvisatharDet att

svårig-ifall resulteratinågot någravarit oberättigat hög, t.ex.som
rättade. Den haruppgifter myndigheterfå hos attheter somatt

införIT-material ocksåställsbevisvärdetbestämma annanenav
traditionelltbevisningen bestårerbjudnasituation då denän av

möjligt klarlägga dematerial, i allmänhetskriftlig där det är att
uppgifternasolika ursprung.

inteIT-material,beträffandeanförda detbörgrund detPå somav
idokument, be-påäkthetskontrolleras sättkan ettsomsamma

tilltillägg RBs reglerintressevisomedelbarhetens göras ett om
i fråga någotinteSjälvfallet kommabevisvärdering. kan göraatt
bevisprövningenfriafrån principen denformellt undantag menom

införabevisreglernai be-anledning finns såsom mementoatt ett en
värderingen IT-genererad be-erinrarvilkenstämmelse att avom

tradi-värderingenförsiktighetvismaterial kräva änkan större aven
erinrani dennabevisning. ligger sakensskriftligtionell Det natur att

utskrifter IT-datakvalitet i svårkontrolleraderisken för låg avom
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material får betydelse endast i fall,de där domstolen har anledning
verkliggöra bevisvärdering,att gäller omstritten tema ettvars

förhållande eller faktisk omständighet, för riktighet dom-en vars
stolen of f icalprövningsansvar.har Vi föreslår därförett i 35 kap.att

§4 inRB andra stycke innebördtas ett nytt rätten därattav om-
åberopas handling dokumentän handlingenoch innehållerettannan
uppgifter har varit föremål för automatisk inf ormationsbehand-som
ling har anledning förekommer tillatt, det, vid prövningenom av-
handlingens verkan bevis beakta felnågot kan för-hasom antasom
ekommit i samband informationsbehandlingen.med Jämför härvid-
lag förslagvåra till ändringar i 38 §kap. l RB.

13.4 IT-objekten vid bevisföring
13.4.1 Bakgrund

Frågan vad bör objekt, bl.a. vid bevisföring iom IT-som ses som
miljön, objektens beteckning och anpassningen traditionelladeav
begreppen till IT har behandlats i avsnitten ll.3.2-ll.3.4. Där har
framgått, dels regleringen på IT-området inteatt bör utgå från
bäraren data, dels visst fysiskt exemplaratt ettav generellt kansom
pekas original knappast går finna.ut ettsom att

Bevisrätten kan därvid beskrivas spegelbilden beslag.ettsom av
Beslag främst inriktadeär på representationen information iav
lagrad form bevisningenmedan naturliga inriktasskäl på infor-av
mation i läsbar eller på uppfattbar form.sätt Det kanannat därvid
ifrågasättas det strider omedelbarhetsprincipen prin-mot ellerom
cipen bästa bevismaterialet tillhandahålla bevisningenattom genom

i förväg framställt objekt i formett läsbar producerat på grundval
det papper.lagrade materialet, utskrift på Omav t.ex. deten

skulle krävas överföringen till formläsbaratt sker vid förhand-
lingen, på bildskärm,t.ex. utesluts intedock därmed risken för
manipulationer.

överväganden13.4.2

frågaEn är beskrivningarna objekt i bestämmelsernaom av om
bevisning tillämpaskan påäven data. Med hänsyn till den snabba
utvecklingen IT-rutiner skulle teknikrelateradav särregle-nya en
ring avseende bevisning aktivoch medverkan på IT-området liksom
på andra områden riskera föråldras.snabbt I stället före-böratt
skrifterna i gällande avfattasrätt så inbegripsdata påatt motsva-

Principen bevisomedelbarhet kan beskrivas utsagekällansåom att skall varaomedelbart tillgänglig; vittnen hörs under förhandlingen och pappersdokument finns
tillgängliga i original och föredras vid förhandlingen.
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till ändring bestämmelsernaskett förslagvårarande sätt omavsom
admini-medföra tekniska ochkanhusrannsakan. Detbeslag och
digitali-trovärdigtkomplikationerstrativa på sätt presenteraettatt

eller påform avlyssnasinformation i kan läsas,serad annaten som
överdrivas.emellertid intekomplikationer böruppfattas. Dessasätt

åberopadpåstårsällsyntDet är motpartenattatt part en aven
olikaVanligtvis endastharpappersurkund oäkta.är parterna upp-

innehåll skall tolkas.fattningar urkundenshurom
vidtillämpas åberopandetmotsvarandebörHär synsätt avsom

inte någon rollspelakopior detpappersdokument; omansesav
ifrågasätts.inte Be-objektets äkthetoriginalet företes, så länge

upptas12 i rättegångendärförvisningen bör kunna attgenom
rutiner,enligtframtagen vedertagnai form,läsbar t.ex.presenteras
formtill underöverföring från läsbarlagradochpå enpapper

tidigareundvikas. Denormalthuvudförhandlingen kan därmed
informationsbehandlingen och denför fel iriskernaberörda

material börrisken för övervärdera IT-produceratallmänna att
emellertid beaktas.

Även viss informationbevisrätten syftet i huvudsakinom är att
information skall hatillgänglig, primärtbli inte dennaskall att en

representationsform. lämpligtdärför TFs hand-låst Det är att
naturligtvis inte förstås såfårlingsbegrepp används här. Dettaäven

inhämtadefrån lT-miljönskulle kunna åberopa eller begäraatt man
offent-inom förfalletpotentiella handlingar, sås.k. är ramensom

språkhandlingarmaterialiseradelighetsprincipen. normaltDet är
därvidmaterialiseringar skalliInnehållet dessaåberopas.som

för bevistemat relevantafrån lämnat deden utställare,härröra som
uppgiftssammanställningaruppgifterna, inte f rån som genere-nya

avsedda.varitdeandra sökbegreppmed änrats t.ex. som

m.fl.tekniker,vittnen,Medverkan13.5 av

Bakgrund13.5.1

enligt ställas pågällande kangenomgång de krav rättEn av som
vidf örundersökningar handenaktivt videnskilda medverkaatt ger

förmisstänkasskiljelinje mellan dem kanmåste drasatt somen
brott och andra.

Här handling denför begreppetupptagningar inom utan pro-avses ramen
innebörden upptas.cesstekniska i bevisningenatt

Jfr skilda utvecklingslin jer.under rubriken Olika skyddsintressenavsnitt 2.5 -En förutsättningar kaneller tekniskasak vissa omständigheterär att t.ex.annan
sådana bearbetningar.klargöras genom
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Den skall höras under förundersökning väljakansom atten vara
frågor.passivhelt och vägra pá Vidare kan miss-att svara en

tänkt vissaoch andra inte åläggas uttala sig straffunderatt
Ett skydd behöva vittna sig självmot elleratt erkänna skuldmot
föreskrivs i FN-konventionen civila politiskaoch rättigheter. Iom
den europeiska konventionen angáende förskydd de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande friheterna finns ingen föreskrift

dettauttryckligen hänvisar tillsom
Personer, inte misstänkta förär brott, enligt 23är kap. 13 §som

och 36 kap. RB skyldiga vittna och bevistemat kan omfattaatt
uppgifter tillgång till informationssystemrör och data. Ettsom
undantag förgäller málsäganden enligt 36 §kap. intel RB fårsom
vittna. Enligt lagmotiven tillåtandeskulle vittnesförhör medav
målsägande tillägnat förnackdel den tilltaladeatt rubbavara
jämvikten mellan dem.

För den misstänkt förär brott föroch den, till honom stårsom som
i sådant förhållande enligt 36 kap. §3 medförRB rättsom att
undandra sig vittna, föreligger ingen editionsplikt.att Detta
undantag gäller intedock för málsäganden. föranlettDe skäl attsom
málsäganden inte f âr höras vittne eller sanningsförsäkranundersom

intehar någonäga motsvarighet beträffandeansetts editionsplik-
ten.18 När endast málsäganden har erforderlig kännedom ettom

där bevismaterial finns, kansystem således istället för vittnesf ör--
hör editionsföreläggande aktualiseras. I IT-miljön kan också-
frågan är målsägande bli komplicerad.attom vem som anse som

Edition ikan enlighet våra förslagmed till ändringar i 38 kap. RB
IT-miljön.ske iäven Editionsföreläggande kan vidare med stöd

23 kap. §14 iRB komma fråga förundersökningenunderav och
uppgifter tillträdebl.a. tillavse om system.

löFörhörsledaren behöver dock inte erinra detta, vidare Ekelöf, Rättegång V,om se5 100 30 med hänvisningar.notu., s.16Av intresse i sammanhanget också det i femte tilläggetär till den amerikanska
konstitutionen privilegeupptagna against self-incrimination. Detta tillägg skyddar
den misstänkte från tvingasatt muntliga uttalandengöra inte från bevisattmen somhonom framläggsmot information han frivilligt dokumenterat. Något hindersomföreligger sålunda inte krävaatt utlämnande dokument befinnerett sig i tre-av somdjemans hand. Privilegiet det emellertidgör möjligt för den misstänkte att vägraedition sådant dokumentett han själv innehar. Denna möjlighetav däremotstårsominte till buds dokumentetnär beslagtagits efter husrannsakan. Den gjorda dis-
tinktionen har sin förklaring i begäranatt misstänkt skallatt medverka viden enframtagandet dokument innebära underförstått erkännandeav ettanses attavdendokumentet äktaär misstänktes åtgärd får testimonial signiñcance medan
verkställigheten beslutett husrannsakan inte tvingar den misstänkteav tillom någotsådant erkännande. Frågan misstänkt kan föreläggas utlämnaatt nyckel förom en enavkodning krypterad och i datorsystemett lagrad information har betecknatsav somproblematisk.
Därtill kommer övriga inskränkningar i vittnesplikten, för advokatert.ex. och
läkare.
lsGärde mfl., Nya rättegångsbalken, 530.s.se särskilt 5 § sättet tillhandahålla dataatt för automatiskom in-
formationsbehandling.
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emellertid inteinnebärformernabeskrivnaiAktiv demedverkan
vid tillfälledetmedverkarkunskapernahar de aktuelladenatt som
informations-tillsig åtkomstberedamyndigheten ettnär avses

editionvittnesförhör elleriUppgifter lämnats genomsystem. som
aktualiseras underfrågor kanofullständiga ochvisa sigkan nya

tillväga-uppgifterna Etttvångsmedelgenomförandet det avser.av
editions-vittnesförhöranvändning ellerpåbyggtgångssätt aven

förena med behovetsvårtsåledesföreläggande kan att avvara
husrannsakan. Till detta kommer devidagerandesnabbt t.ex. en

föra sig.medförfarandeineffektivt kankostnader antasettsom
skyldighetföreslagitsföreskrivits ellerländer harnågra att tal

utskrifter.i form IIT-miljön,bevismaterial frånfram t.ex. av
föreslås ändring-brottslighetdatorrelateradholländsk rapport omen

undersökningsledarensåstraff processlageni holländskaden attar
krävadatasamla och äveninte skallbara äga rätt utan attupptaatt

i form bestämmer,hantillhandahållas honom denskalldata attatt
till tekniskfår tillgångbeordra hanskallhan rätt ut-äga attatt

till utrustningenskännakanrustning och antasatt personer som
undersöknings-tillsina kunskaperskall ställasäkerhetssystem

förfogande.ledarens

överväganden förslagoch13.5.2

regleringen i 36 kap. RBlämpligt komplicerainteVi det attanser
förut-tekniskavittnesförhör avseendeformsärskildmed aven

IT-miljön.granskning i detta talarFörför ochsättningar åtkomst
f just målsägandenrånofta medverkankanockså detatt somvara

§ förstai 36 stycketfrån kap. lbestämmelsenundantagbehövs. Ett
därför intefall framstårförmeningen endast dessaRBandra som

tekniskapå debli med tankekunde svårtolkatlämpligt. Det att
bevisföringenvid rörandeförutsättningarna kan betydelsevara av

gärningen.
tvångsmedelsanvändning påeffektivmöjliggöra ävenFör att en

förinom hus-iställetförordar viIT-området rätt att ramen enen
för kanföreläggande medverka denmeddelarannsakan att som

informationssystemfunktionen dettill hosdenkänna närmareantas
därför bestämmelseföretas. Vi föreslårhusrannsakan skalldär att en

f avseende sådan med-möjligt öreläggandenmeddeladetgör attsom
i sådan§ 28 Enföras in kap. RB.7skallverkan en ny asom

före-ingripande denskyldighet knappast änkan numerses som

zoEtt föreläggande för vittnet friskavittnesförhör kan vidare det bygger attpåom- redaunderlåtitkallelse vittnet pábehöva avslutas med att taminnet enomnyupp -betydelse.detalj av211 ochdatorföreskrivits information finns i at-England har ärattt.ex. som en som
med och i vilken denform den kanplatsen kan begäras i sådan ärkomlig från tasatt

4 1 Regle-Criminal Evidence Act.iPolice andochsynlig och läsbar, sections 19 20
inte gäller.följd fri bevisprövningemellertid kommit tillringen har atten avsom
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liggande plikten inför förredogöra uppgiftermotsvaranderättaatt
eller lämna skriftligt material edition.ut genom

Bestämmelsen bör innefatta skyldighet tillhandahållaäven atten
handlingar. Därvid bör undersökningsledaren enligt rutiner som-

avsevärda olägenheter tillgängliga informa-kunna begäraärutan -
tionen i form villden han diskettha den, på eller it.ex. papper

utrustning.formatsådant i myndighetensläsbartär Krypte-som
material kan idärmed begäras klartext. undvikasDet börrat näratt,
inte fördet behövs bevisföringen, begära kryptotext, kryptonyckel
algoritm, eftersomoch därvid tekniskadet kan uppkomma svårig-

heter.
föreläggandeEtt detta slag torde normalt kräva skyndsamav

medverkan. Framställningar anstånd bör dock kunna godtas, närom
intressedetta behovet omedelbar husrannsakan.väger över av

Som föreslårtvångsmedel vi vite. Vidare bör den medverkarsom
berättigad till ersättning efter grunder denvara samma som som

följer editionsföreläggande. ingripandeOm visartvång sigett mer
erforderligt, vittnespliktenkan aktualiseras.

utredningsintresset intressetMot står förskydd enskilde.denav
misstänkteDen och andra i §38 kap. 2 till följdRB börnämnssom

intressekonfliktdenna frånundantas skyldigheten medverka.attav
visserligenDet kan situationer,uppträda misstänktdärantas t.ex. en

lösenord ocheller krypteringsnyckelvägrar med denatt uppge
följden därför intedata går komma åt. situationerDessaatt att
skiljer sig emellertid inte principiellt från situation,den där polisen

till skriftligakänner brottsplaner på okänd plats.gömts Deatt t.ex.
principer till för enskildeskydd den härvid främstberörs ärsom

för misstänkte tigaden interätten och behöva handla såatt att att
han därmed sig självkommer brottslig.att ange som

visserligen betvivlasDet kan beskrivna principernade tillom
för misstänktaskydd skulle frångås bestämmelse,genom en som

fendast bereda örundersökningsledaren tillgång till datautrym-avses
Vidare skulle uppgiftspliktsåsom vid enligtkonkursed ellermen. -

häktningUB kunna i frågaäven komma tvångsmedel. För attsom-
hindra kringgående förskyddet enskilda visträcker emellertidett av
inte förslaget längre får vidtasåtgärden innan någonänut ävenatt

brottetskäligen misstänkaskan för och det allmänna undan-att
vittnesförhöravseende målsäganden i intemed brottmål skalltaget

föreslagnagälla den bestämmelsen. Skulle den begränsade skyldighet

Här endast den husrannsakan sker hos bör skyldigatt iattavses som vara
huvudsak inom för omedelbart tillgängliga rutiner fram materialet medtaramen
sådan teckenrepresentation och sådana styrkoder det kan användas.utan attm.m.28Detkan den förelagdeså att inte känner till kryptonyckel Invändningarvara m.m.

framstår uppenbart orimliga nyckeln till viktigt materialt.ex. att etc.som som -skulle ha glömts bort torde dock vid rutiner ochnärmare åtgärdergenomgång av-inom kunna påvisassystemet felaktiga, vid studiet loggar och det.ex.som av
aktiviteter därvid ha ägtsom anges rum.24Jfr dock vad gäller för vittnesförhör kap.enligt RB.23 13 §som
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föreslås inskränkas därigenomtill medverkan detäven attsom nu
misstanke vissriktatsskulle krävas torde sådanatt mot person, en

fall,inte tillämpas i verkligenbestämmelse kunna de där den be-
fnämligen tidiga stadium, örundersökningsledarenhövs, på det där

tillgång till informationssystem, förbehöver brottetett t.ex. att
Jämförelse situationutförts där. med denkan här skullegöras som
polisen inte få tillträde tilluppstå skulle det hus där brottom

begåtts.
ibefarade rubbning jämvikten liggatordeDen av en process som

inte fårställningstagandet vittnabakom målsägande kanatt en
aktualiseras, från fåpå det endast gällerknappast dennenärnytt att

för vinna tillträde tillsådan medverkan behövs att ett systemsom
fram för utredningen bevisföringen.få data ochoch de behövssom

förefallerSituationen härvid jämställas mednärmast att ettvara
editionsföreläggande,där inskränkning förbudetnågon motsvarande

vittnesförhör inte finns. enligt meninggäller vårDetsammamot
föruppgiftsplikt plikteller samverka endast under-att attannan

sökningsledaren få tillgång till handlingar.skall IT-lagrade
föreslås tillämpasbestämmelsen skall kunnaDet såävenatt att

till informationssystemet,kan känna kanden, anmodasantassom
utföra tekniska för visst material,de åtgärderna produceraatt t.ex.

Därvid ingen misstänks förbör,på brottet,när ännupapper.
särskild försiktighet iakttas uppgifterså endastatt systemetsom
funktioner tekniska förutsättningar omfattas.och andra Före-

får inte innebära misstänkt framställaläggandet åläggsatt atten
handlingar kan åberopas bevis honom. liggerDet dockmotsom som
i iaktta försiktighetsakens undersökningsledaren behövernatur att

för undvika förstöra bevismaterialredan någonatt att attavsersom
anlitas.

från systemansvariga ingåendeMedverkan och andra medpersoner
i innebär begränsningkunskaper normalt ocksåsystemet en av

förriskerna teknisk utrustning för otill-skador på data eller och
börligt integritetsintrång. för fskyddetDetsamma gäller öretagshem-

förfarandeligheter, vid ofta undvikasDet kan sådantett attm.m.
känslig information lösenord behöver lämnast.ex. ut.om

Övrig anpassning regler13.6 RBsav

bevisningom

Allmänt

Vissa i bevisningbestämmelser tillRB behöver IT,om anpassas
vi föreslagit. Därvid aktualiserasvad redan termino-bådeutöver

frågorlogiska mindre anpassningaroch för be-synsättet attav
tillämpas naturligtstämmelserna skall kunna på i IT-miljön.sättett
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Huvudskriftavskrift dokumentupptagningardigitala-
§ första skriftligEnligt 38 handlingkap. stycket RB bör åbe-l som

till bevis företes i huvudskrift. får emellertid företes iDenropas
avskrift, huvudskriftenfinnes tillfylleststyrkt det eller är attom

tillgå. Enligt företesandra får i styrktstycket stället utdrag om
handlingen innehåller innehavaren enligtsådant 38 kap.även som

får§ inte skyldig inte2 eller berätta eller han börär att som annars
avslöja.

Vi föreslår dokument, kan kontrollerasäkthetävenatt vars genom
förfarande §i förslaget tillsådant 14 kap. andralett som avses

i § förstastycket 2 behandlas 38 kap. stycket FörBrB, l RB. IT-
viobjekten föreslår emellertid inget krav på de skallatt vara

till komplikationerbestyrkta med hänsyn de sådant krav skulleett
föra sig beträffande Samtidigt föreslår vimed data. nuvarandeatt

i § omfattabestämmelse 38 kap. andra stycket skalll RB IT-
material. Eftersom handlingarutdrag sådan formbör kunna gesur

vidimering möjlig, förgäller krav här samtligaär dettaatt en
objekt.

tillgänglig i IT-miljönAtt göra

§ vi38 2 föreslår förete handlingkap. uttrycketI medersättsatt
tillgängliggöra så IT-objekten formerna förden ochatt att att

tillhandahålla material innefattas.sådant klart Detsamma gäller 4-7
§§. föreslår vi iVidare 38 kap. 2 § tredje liksom istycket, 35 kap.

uppteckning handling.14 uttrycket med begreppetersättsatt
§Föreskriften i 3 innehavare skriftlig38 kap. handlingom av

fråga fysiskt Eftersombygger på enda exemplar. IT-äratt ettom
lagringen originalinnehâllsådan föreligga i flerakanär att ett

föreslår vi istället förvarar.exemplar, uttrycket den Därmedsom
terminologin till 2 kap. TF.anpassas

editionsföreläggande enligt § innehållaskall uppgiftEtt 38 kap. 5
och hur handling tillhandahållas.skall Det kan bestämmasom var en

handlingen kansliskall avlämnas på eller överlämnasrättensatt t.ex.
till sakkunnig vid huvudförhandlingen.eller företesden skallatt

Vi föreslår föreskrift föräven sättetatt att presenteraen om upp-
gifterna; diskettpå pappersutskrifeller skall bestämmast.ex. av

f uppgifter handlingendet råga data. Sådana hurärrätten om om om
tillhandahållas dekrypteringskall innefattakan och andraäven t.ex.

fåtgärder den förfogar vidtasörelagde och kan behövaöversom som
för materialet tillgängligt för förut-måsteHär degöra rätten.att
sättningar handlingenbeaktas den skall lämna har. Enutsom som
föreskrift fårhur upptagning inteskall lämnas vållautom en

ikostnader och besvär onödan.
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skriftligtBegreppet bevis

Beträffande 38 kap. vill viRB slutligen kapitelrubrikenberöra och
skriftligtbegreppet bevis. till förordasI kommentaren RB synsättet
objektsådana sittbetydelse tankeinnehålläratt utgörsom av genom

skriftliga bevis, dvs. sig kunna konstateraoavsett om man anser
Ävenspråkliganågra tecken eller siffror. berättelse påt.ex. en

ljudband bildbandeller visar någon talar teckenspråkett som som
innefattas.utföreller kanske pantomim Har däremot objekteten

sådant bevisvärde, avseende papperskvalitet, fingeravtryckt.ex.som
eller vidkaraktär handstilsundersökning, föreligger intetextens ett
bevis enligt 38 kap. ObjektetRB. iställetkan till föremål förgöras

RB.enligt 39 kap. Därtill kommer skriftligt bevis inteatt ettsyn
föreligger i situationer,alla handlingsdär tankeinnehåll be-ären av

skriftligttydelse. Ett sakkunnigutlåtande avgivits i mål utgörettsom
mening.inte skriftligt bevis i lagens

Eftersom begreppet skriftligt bevis enligtredan gällande rätt synes
innefatta data och har särskild lagteknisk funktion inteen som
avviker från vad lämpligt för IT-miljön, föreslårär vi ingensom
ändring i denna del.

Syn

Även 39 kap. BrB bevismedel.är Syn varje iakttagelseärettsyn
domstolen föremål för vinnandegör bevisning rörandesom av av

faktarelevanta i målet. Eftersom på § fårstället l endastsyn avse
föremål inte lämpligen flyttaskan till kan sådanrätten,som syn

intenormalt hållas för få tillgång till skriftliga handlingar elleratt
föremål.löst Någon särskild reglering för IT-miljön föreslåsannat

därför inte. undantagsfallI följdtillkan, ändringardeav som
föreslås i 39 kap. besiktning5 offentlig sakkunnig aktuali-genom

för klarlägga sådana tekniska frågor aktualiserasatt utöverseras som
det handlingsinnehåll i form utskrift.presenteras t.ex.som av en

Syn kan emellertid aktualiseras i IT-miljön beträffande material
Ävenlämpligen flyttaskan till §.5 föreslårrätten här visom att

skriftlighetskravet bort.tas
Även vid måste de särskilda risker för otillbörligt integritets-syn

intrång aktualiseras i IT-miljön beaktas.som

25Fitger,Peter, Rättegångsbalken II, 883.s.Beträffande gränsdragningen I IT-miljön mellan kap.38 39 kap. RB börresp.
erinras hänvisningenatt till tankeinnehåll inte får förstås det skall föreliggaom så att

direkt mänsklig tanke, eftersom automatiska rutiner kan ha bidragit till föreställ-en
ningsinnehållet, jfr vad vi anfört i urkundsavsnittet angåendekravet sprákhandlingpå
och de s.k. syneobjekten.om
27Fitger, 384.a.a., s.
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Föreläggande enligt 23 kap. § RB14

Vid förundersökning undersökningsledarenkan utöver atten -
enligt ianvända tvångsmedel 27 eller 28 kap.bestämmelserna -

§enligt 23 meningenkap. 14 andra hos begärastycket andra rätten
föreläggande skriftligt Vi föreslårbevis företes.skall ordetatt att
företes tillgängligt förmed uttrycket göras det klartersätts att

f överf öring till form aktualiseras.skall ramgá också läsbar kanatt en
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på14 Medverkan särskilda

rättsområden

Hemlig teleavlyssningteleövervakning14.1

Vårt14.1.1 uppdrag, m.m.

avsnitt viI ll.1.2 har delat in tvångsmedlen i sådana där den
enskilde aktivtmedverkar respektive passivt.endast Här behandlas
tvångsmedel aktivbåde passivoch fmedverkan rån densom rymmer

tvångsmedlet berörde.av
Frågan i vilken omfattning hemlig avlyssning eller övervakningom

telekommunikationer bör nyligengodtas har behandlats riks-av av
tidigare föreskrifterdagen. RBs telefonavlyssning revideradesom

ändring i tvångsmedelslagstiftningen iträdde kraftgenom en som
den 1989 prop.l september 1988892124, JuU 25, rskr. 313, SFS
1989650. föreskrifterNya hemlig teleavlyssning och hemligom
teleövervakning in i 27 kap. 18-24 iRedanRB. det lagstiftogs t-
ningsarbetet konstaterades den tekniken motiveradeatt nya en
allmän och departementschef hänvisadeöversyn till de Över-en mera

m.m.gripande frågorna brytande brevhemlighetom av
Enligt direktivvåra behövs vilkaanalys följdernärmare denen av

tekniska utvecklingen avvecklingen televerketssamt rätt attav
och kontrollera anläggningaräga eller enheter i telesystemetensamt

få för möjligheternakan i brottsutredningar använda hemligatt
teleavlyssning hemligoch teleövervakning. Därvid skall särskild
uppmärksamhet fråganåt möjligtägnas det inomär attom ramen
för modern teleteknik tillgodose behovet kunna användaattav
sådana tvångsmedel. slutligenDet bör vilkaockså åtgärderövervägas

förtänkbaraär möjlighetenbalansera i brottsligaattsom att
sammanhang kryptera innehållet i telekommunikation för att
förhindra obehöriga får del det.att av

Förändringar förutsättningarna för avlyssna och övervakaattav
följertelemeddelanden också teletjänster tillhanda-attav numera

hålls privaträttsligaäven subjekt driver verksamhet pågenom som
teleområdet. Telelagsutredningen ihar betänkandet Telelag SOU
199270 föreslagit författningsregleringden vid verksamhet isom,
privaträttslig form, förbehövs och kontrollera telekommu-att styra
nikationsområdet.

28Prop.198889124 40.s.
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fram förslag till till vissa ändring-har lagts bl.a. telelag ochDär en
teleavlyssningbestämmelserna hemlig hemligoch teleöver-omar av

vakning.

14.1.2 Bestämmelserna i gällande rätt

1989 års lagändringar genomfördes vissa sakligaGenom och ter-
minologiska anpassningar till teknikenden på teleområdet.nya
Samtidigt proportionalitetsprincipen,lagreglerades den s.k. som
innebär fårtvång föranvändas bara de skäl talaratt attom som

vidtas i övrigtåtgärden det intrång eller åtgärdenuppväger men som
förinnebär misstänkte eller för intresse.den något motståendeannat

hemliggrundläggande bestämmelsen teleavlyssningDen om
återfinns i § teleavlyssning27 kap. 18 Hemlig innebärRB. samtalatt

till från viss teleanlåggning ieller telemeddelande ellerannat
hemlighet tekniskt hjälpmedel föravlyssnas eller upptas genom
återgivning innehållet i Däri inbegrips upptagningmeddelandet.av

telekommunikation muntlig telefaxsådan, såsom telex,änav annan
datorkommunikation. integrationenoch Den allt starkare mellan

teletekniken distinktion framstådata- och kan konst-gör att en som
muntligaBåde skriftliga i traditionell meninglad. och meddelanden

till digitala signaler överförs i i vissa fallomvandlas och analogtnät,
fall digitalt.i hemlig teleavlyssningandra För gäller, med några

justeringar, tidigare enligt § förgällde 16reglersmärre samma som
telefonavlyssning. lagmotiven avlyssningI noterades trådlösatt av
trafik i princip inte förbjuden fri straffoch be-är äretern att- -

istämmelsen § olovlig avlyssning4 kap. 9 gällerBrB endasta om
samtal vari samtliga deltagare ovetande avlyssning skerär attom

jälpmedel.tekniska hmed
Beteckningen hemlig teleövervakning för RB tvångs-ett nyttavser

innebär enligtmedel. Det § i hemlighet19 televerket lämnaratt
uppgifter samtal eller andra telemeddelanden, expedi-harom som

eller till från vissbeställts eller ;eleanläggning ellererats atten en
anläggningsådan för samtal eller meddelanden.stängs Sådanaav

uppgifter inte innehålletkan alltså själva i samtal ellerett ettavse
telemeddelande.annat

Bestämmelser hemlig teleavlyssning finns iockså lagent.ex.om
l95298 särskildamed bestämmelser tvångsmedel i brottmålom

198897 förfarandet förvaltnings-och lagen hos kommunerna,om
myndigheterna krigoch domstolarna krigsfaraunder eller m.m.

det förutsättningarnaNär gäller för tvångsmedel fåskallatt ett
användas har bestämmelsen teleövervakning vi-någotgetts ettom

tillämpningsområdedare teleavlyssning, eftersomän den ansetts
ingripandemindre för enskildes integritet.den När samtal eller

zgAtt avlyssning, där deltagarna införstådd med upptagning kanär att görs,en av
otillbörlig för myndighet, Gullnäs fl., Rättegángsbalken 2732.vara en se m.
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vidmeddelanden teleavlyssning skall bevaras, har denna lagringen
i §24 betecknats upptagning uppteckning. Enligt motivenellersom

dessa begrepp § tredjevad i 16äldre stycketrättmotsvarar som
endast betecknades uppteckning.

Frågor hemlig teleavlyssning hemligoch teleövervakningom
tingsrätt §.på ansökan 21åklagare Rätten besluts-prövas ärav av

för lagfaren imed domare går verkställighet.och beslutet genasten
hemlighållande avlyssning övervakningDet sådan eller kräversom

särställning i förhållande flestatill de andra tvångsmedel.ger en
Rättstillämpningen på inteområdet kan därmed bevakas med-av
borgarna, rapportering tillden riksdagen.utöver sker Sedansom
flera år emellertid den parlamentariskautövas kontrollen bl.a.

regeringen, till riksdagennormalt årligen, redovisaratt settgenom
de brottsutredande tillämpning bestämmelsernaorganens av om
hemlig telefonavlyssning numera teleavlyssning. Redovisning om-
fattar hemlig teleövervakning.ävennu

redovisningarna framgår teleavlyssning år 1986Av sedan endastatt
i falldrygt 200 genomsnittligaår. avlyssningstidenanvänts Denper

vid avlyssningbeslutad för siffra44 dagar år 1991,en var en som
visat sjunkande trend. Någon dettaslutsats beror på atten om

teleavlyssningbehovet minskat åtgärden inteellerav om anses
underlag.effektiv vi intehar kunnat dra på föreliggande

Tvångsmedelsanvändningen14.1.3 enligt
motivuttalanden, m.m.

Frågan utformningen tvångsmedlen med anknytning till tele-om av
kommunikationer har behandlats i flera utredningar under 1980-
talet.

propositionen 198889 124 vissaI tvångsmedelsfrågor uttaladeom
departementschef bl.a. ordning i flestanuvarande de hänseen-atten

någonden väl avvägd, genomgripande nyordning inteär är nöd-att
vändig och lagtekniska lösningendet gäller dennär böratt man - -

tillknyta RBs inuvarande bygga denregler och dem mån detutan
behövs. Hon betonade vidare bl.a. den personligaatt omsorgen om
integriteten medför telefonavlyssning tillmåste begränsasatt att

hjälpmedel för vissa, iklara regel mycketett attvara upp grova
brott, sådan avlyssning inte i fallenheller de skulle fåattmen
användas avlyssningen ringa från utredningssyn-när värdevar av

Därvidpunkt. pekades risk finns för misstropå den och ryktessprid-som
ning bland medborgarna tilliten telefonhemlighetentill attom re-
spekteras skulle rubbas; den nödvändig försekretess är attsom
tvångsmedlet fungeraskall det särskilt angeläget reglerna integör att

tänjbara beslutsförfarandetoch såvitt möjligtär att garanterar en
tillståndsgivning.korrekt

30Se Malmsten i SvJTäven 1992 ff.529s.
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riksdagsbehandlingen vissaEfter redogjort för tvångs-haatt av
departementschefen intemedelsfrågor råderkonstaterade detatt

meningar telefonavlyssning i vissa falldelade måstenågra attom
tillgripas i utredning vissasamband med brottkunna attom men

utformningenfrågor bestämmelsernaden närmareom av upp-
kommit. Därvid följande frågortogs upp.

fåVad skall avlyssnas
Finns till tekniska utvecklingendet med hänsyn snabbaden an-

ledning utvidga tillämpningsområdetatt
Är telefonavlyssning i sammanhangetbegreppet adekvat
År förutsättningarna telefonavlyssningför få använda lämp-att
utformadeligt

få föranledaa vilka skallbehöver bestämma brottt.ex.man som
telefonavlyssning hittillspå sätt änannat

vilken misstankegrad föreliggab skall
frångå ovillkorliga misstankenc skall kravet pådet attman

till vissskall knuten ochvara en person,
telefon till vilkenmöjligtd skall det avlyssnagöra attman en

misstänkte förväntaskan ringaden
försvararee skall samtal mellan misstänkte och hansden un-

f möjligheten avlyssningrån till hemligdantas
Beträffande frågan får avlyssnas l och tek-vad denom som om

utvecklingen utvidga tillämpningsom-niska anledning till attger
teleavlyssning2, innebar interådet den bestämmelsen attnya om

former telekommunikationsamtal andra såsombara ävenutan av
telefax datakommunikation innefattades. Beteckningen hemligoch
teleavlyssning infördes telefonavlyssningdå ansågsuttrycket ge en
missvisande bild innebärvad tvångsmedlet 3.av

Tillämpningsområdet för teleavlyssninghemlig utvidgades så att
avlyssning tillåtas vid misstanke försök, för-sådan kan redanen om

beredelse stämpling till avlyssningoch brott, brottet sådantär attom
tillåtaskunna vid fullbordat 4 a.skulle brottett

misstanke förelåg förslag idet gällde graden både skär-När av
mildrande riktning §och 20 emellertidpande 4 b. I upptogs en

enligt vilken i fortsättningenbestämmelse, skulledet gälla delsäven
på skålig misstanke, teleavlyssningenkrav krav pådelsett ett att

övervakningen synnerlig vikt för utredningen.eller är av
Frågan teleanläggning skall kunna avlyssnas hadeom vems som

aktualiserats flerai utredningar. Svårigheten i praktiken tillämpaatt
avlyssning får telefon innehasregeln endastattom avse som av en

viss misstänkt eller kan komma använ-antas attperson som annars
föranledde förslag anläggninghonomdas dels denattettav om som

misstänkte inte innehar huvudsakligenoch inte används ho-som av
fåskulle avlyssnas särskilda förutsättningar,under dels ettnom

förslag brottsmisstanken tillkravet på skall knutenatt attom vara
viss frångås misstankenskulle kunna på så alter-sätt atten person

nativt skulle till viss telefonkunna knytas plats eller 4 c. Slut-en
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ligen väcktes tanken telefonskulle kunna avlyssna tillatt man en
vilken med säkerhet misstänkteden ringabrukar 4 d.vet attman

sistDet nämnda avvisades,tanken eftersom risken för föratt -
brottsutredningen ovidkommandehelt skulle komma attpersoner-

för avlyssning förslagetutsättas ökade avsevärt. Aven attannars
misstankenknyta till telefonen avvisades, eftersom det skulle

innebära gick ifrån principen avlyssning f är ske endastatt attman
beträffande den skäligen misstänkt för Vidbrott. till-ärsom
stándsprövningen bör skillnad telefoner innehaspågöraman som

huvudsakligeneller brukas misstänkte telefonerden och harav som
anknytninglösare till misstänkte.den bliansågs tillgodosettDettaen

den proportionalitetsregel i §27 kap. tredjeltogsgenom som upp
stycket. 20 § föreskrevsI därför fåråtgärden endast tele-att avse
fonapparat eller teleanläggning innehas eller kanannan som annars

komma misstänkte.användas denantas att av
Hemlig teleavlyssning samtal eller meddelanden mellan denav

misstänkte försvarareoch hans förbjöds4 e vidare uttryckligen i
§9122

hemligBestämmelsen teleövervakning infördes efter mönsterom
reglerna telefonövervakning i l95298lagen med särskildaav om

bestämmelser tvångsmedel i vissa tillkomstenbrottmål. Föreom av
gällande sekretesslag kunde polisen, hinder bestämmel-utannu av

få uppgiftersekretess, från tillteleverket samtal ochserna om om
från viss telefon. Enligt l4 kap. § meningenandral sekretess-en
lagen gäller uppgiftsskyldighet följamåste lag för-ellerattnu en av
ordning för myndighet skall få lämna sekretessbelagdatt en en
uppgift till myndighet. Sekretesslagen gäller dock endasten annan

verksamhet.i det allmännas tillståndMed stöd till tele-ettav
fonavlyssning numera teleavlyssning enligttorde dock departe-
mentschefen uppgifter också lämnas ringtsde samtal tillom som

feller rån den avlyssnade förklarade vidareHonapparaten.

Den tekniska utvecklingen har medfört uppgifter kan inhämtas inte bara frågaatt i
de telefonnummer har ringts också fråga tidsuppgifteri förutan närom som upp omsamtalet ägt erhållits och hur telefonsamtallänge Man kanett pågått.rum, om svar

också redovisa varifrån Övervakningsamtal från mobiltelefon i landet.ett ägten rum
ifrågavarande kanslag dock, det oaktat, endast i begränsad omfattning sigmätaav

med hemlig teleavlyssning det gäller känslighet integritetssynpunkt.när Dett.ex.urfinns dock undantagsfall där jämförelse befogad. Möjlighetenhögst inställaär atten -eller fördröja samtal utnyttjas längre.inte Reglerna hemlig teleövervakning enligtomRB bör därför inte omfatta sådana möjligheter. Däremot bör, vid sidan denav renasamtalsregistreringen, finnas möjlighet teleanläggning, bl.a. föratt stänga attav enkritiskai lägen skall kunna hindra misstänkt sig i förbindelse medatt sättaman en
medbrottslingar eller samtalnås med varning.av en

SÄPO-kommitténsI slutbetänkande har det gäller teleavlyssningnär
anförts följande.bl.a.

311 led, försvararennästa vidarebefordrar meddelandet denfrån misstänkte tillom
tredje torde emellertid22 inte hindra§ avlyssning.man, enzJfr och28 i telelagsutredningens SOU29 38.§§ förslag till telelag 199270 s.
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avlyssningsutrustning kopplasTekniskt teleavlyssning till polisens ingår så påatt
och inspelningen band skerteleverkets försorg. älva avlyssningentelenätet pågenom

SÄPO, funktionen det gäller telefonav-för övrigt för denhos även närsvararsom
polisverksamheten. Hanteringen de inspelade banden kanlyssning i den övriga av

banden skrivas och,valla del praktiska problem. Till början eftersommåste ut,en en
främmande det inspeladesamtal avlyssnas i regel förs språk,de pa ett mastesom

inspelade band kan bland blimaterialet till svenska... Mängden i såöversättas stor
utskrift Visserligen avlyssningenhinna med översättning ochdet är svart attatt ger

sällan direkt avgörande bevis för brottslig verksamhet, enligt dennågra menmera se 198918särskilde utredaren SOU avlyssningen kännedom kontakter,ger om resor
liknande värde för inriktningen de fortsatta spaningarna...och ärsom av av

informationsöverföring fort, och detDen tekniska utvecklingen det gäller garnär
krypteradedag möjligheter exempelvis telefax- eller radiomed-finns i att genom Överföringenomöjliggöra för utomstående del meddelanden.delanden att ta av av

med hjälp datorerinformation ökar likaså...av
till uppgiftNarkotikakommissiorzezz, tillsattes år 1982, hade bl.a.som

förslag insatser från polisens sidamed denkomma motatt om
promemoriaolagliga handeln narkotika. år 1983 PM 5med I en nr

kommissionen frågan buggning.bl.a. sambandI medtog upp om
integritetsfrágans förklaradebetydelseöverväganden rörande kom-

missionen bl.a

kontrollproblem skiljer från telefonavlyssning. DetVissa mikrofonavlyssning är
televerket verkställer domstolens avlyssning. När det gäller telefonav-beslutsom om

obefogade anklagelserlyssning kan polisen därför lätt värja sig för omfattandemot
otillbörlig avlyssning, eftersom ytterligare myndighet inkopplad. Genomoch ären

kontroll blir det omöjligt anordna telefonavlyssningdenna utanextra sa gott attsom
kontroll utomstående vidvederbörligt tillstånd. Motsvarande naturliga finns inteav

avlyssning.annan
behandlingen i nyligen gjorda ändringarna iVid lagrådet de RBav
frågan tillämpningsområdet för teleavlyssningkorn behandlasattom

teleavlyssningsåtillvida lagrådet hemligpåpekade begreppetatt att
lagtexten.33i motiveninnebörd inågot begränsad änen mergavs

befordrasanledningdenna uttrycket som televerketAv togs av
i till i remitterademed lagtexten 18 uttryck saknades detDetta

Lagtekniskt utvidgning tillämpningsom-förslaget. kan alltså aven
för teleavlyssning i §rådet åstadkommas bestämmelsen 18attgenom

innehåll föreslogs i lagrådsremissen till nyligen gjor-dedet somges
ändringarna.da

i före-Telelagsutredrzirzgen Telelag SOU 199270har betänkandet
författningsregleringslagit vid i privaträttsligden verksamhetsom,

form, för telekommunikationsom-behövs och kontrolleraatt styra
föreslagits anförtros funktions-rádet. har Telestyrelsen skallDär att

för telekommunikationssystemet i Sverige ocksåansvaret samt att
viss myndighetsutövning till följd bolagiseringTeleverkets skallav
överföras till framläggs tillTelestyrelsen. bl.a. telelagFörslag ochen
till vissa ändringar i straff ide reglerna 27 kap. ochRB

§i 8 telehemlighet.4 kap BrB brytande ochpost-om av
till innehåller i tillståndssystemFörslaget telelag huvudsak medett

därtill tillsynsfunktion, teletekniska föreskrifterknuten vissa ochen
tystnadsplikt Tillståndsplikten emellertidregler gällerom m.m.

33Se 198889124 72.prop. s.
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inomendast den tillgängligtallmänt tillhandahållertelenätettsom
telefonitjänst eller mobil teletjänst ioch den sådant hyrnät utsom
teleförbindelser i viss omfattning. Utanför tillståndssystemetstörre
faller sålunda i princip övrigall iteleverkamhet allmänt tillgängliga

all televerksamhetnät i telenät inte tillstårsamt allmänhetenssom
förfogande.

Telelagsutredningen föreslagithar §27 kap. 18 RB iändrasatt
enlighet förslagetmed i den lagrådsremissen.nämnda Avnyss
lagmotiv till förslaget framgår bestämmelserna teleav-att om
lyssningövervakning bör kunna tillämpas i varje sammanhang, där

befordras.telemeddelanden telelagsutredningens motivAv till
ändringsförslaget i 27 §kap. 18 framgårRB vissa begränsningaratt
följer bestämmelsen proportionalitet.av om

De skäl telelagsutredningen anfört för i föreslagnaden lagtex-att
inte föra in någon begränsning frågandet gällerten vilkanär påom

vilkenoch pånät utrustning inkoppling fåbör ske ärannan som
följande.

Genom privatiseringen telenät med anknytande utrustningav
måste tvångsmedlet sträckas till sådana telenät med anknytandeut
utrustning allmänt tillgängliga drivsär privaträttsligaochsom av
subjekt.

inteDet möjligtär begränsa inkopplingen avlyssningsut-att av
rustning till tillgängligaallmänt Större televäxlarnät. ägs numera av
enskilda abonnenter. polisenFör skulle sovringsproblem uppkomma

föroch enskildeden riskenskulle för otillbörligt integritetsinträng
öka mängdernär överskottsinformationstora uppkommer attgenom
avlyssningutrustningen inte kan kopplas till linjeaktuell visspåt.ex.

Vidareväxel. har företag byggtstörre intenät allmäntäregna som
tillgängliga. framtidI kan sådana förväntas få tillnät och meden

räckvidd.global Valet verksamhetsf för företagst.ex.av ettorm
telekommunikationer inte,bör vid jämförbara förhållanden,annars

tillleda de byggt undantagna fatt nät är rån tvångsmedels-som egna
användning.

Utredningen har vidare behandlat möjligheten begräns-ersättaatt
ningen i §18 avseende telemeddelanden, befordras tele-som av
verket med uttryck ett f örmedlingsföretag, en nätoperatör,som
en teleoperatör e.d. förDetta emellertid sigmed problem mednya

tillhänsyn den tekniska utvecklingen. Meddelanden går endastsom
via nät företagägs kan inte befordratt.ex. sägasettsom av vara av
något förmedlingsföretag. Vidare fråganuppkommer vadom som
skall intern respektive kommunikation inom áses som extern ena
sidan privata eller slutna å sidan offentligaandra eller allmäntresp.
tillgängliga telenät.

Enligt definitionen telemeddelande i den telelagsutredningen föreslagnaav avtelelagen innefattas all information förmedlas via radio eller ledare.som
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hänsyn till utvecklingenMed flexibilitetoch den teknikenden nya
blir dessa svåra Enligt telelagsutredningendra.gränser detärattger

i förslaget till telelag använda tillgängligtbegreppet allmänt telenät
oberoende hur utformas i detalj intedet ändamålsenligt förav- -

i detta sammanhang skilja internmellan respektiveatt extern
kommunikation samtidigt inte rimligtdet företagär attsom som
bygger helt frånskall undantas tvángsmedelsanvändningen.nätegna

därför inteDet kan lämpligtbedömas möjligt attsom om ens
siktarkonstruera regel till skilja internmellan ochatt externen som

kommunikation, fortsatte telelagsutredningen.
Till detta kommer sambandet mellan abonnentnummer ochatt

abonnentledning delvis försvinner, vilket i sin förlängning kan antas
medföra intedet funktionelltlängre isåsom 18 19är ochatt att
föreskriva viss teleanläggning skall pekasatt ut.

tekniska14.1.4 Nya förutsättningar, m.m.

Teknisk bakgrund

första telefonstationen iDen Stockholm öppnades redan på 1880-
Utrustningenstalet. grundläggande uppbyggnad inhar ända på

1900-talets varitdel förhållandevis beskaffenhet.enkelsenare av
telefonapparatsEn grundläggande beståndsdelar mikrofon,är en

till elimpulserdär talet omvandlas hörtelefoch elimpulserdären on,
till ljud.omvandlas impulserDessa analoga överförs mellan tele-

fonerna via ledningsnät jämnamed försettsmellanrum medett som
förstärkare för gradvisakompensera f örsvagningenden elim-att av
pulserna.

Telefonväxlarna först manuella. Sedan elektromagnetiskatogsvar
i bruk förekommerväxlar och sådana fortfarande. telefon-För

avlyssning efter beslut tidigtutvecklades analogrätten utrust-av
ning. beskaffenhet.Den enkel Inkopplingenär direkt i tele-görsav

Digitalverkets växel. teknik började i bruk år 1974. Utveck-tas
lingen har därefter snabbt gått alltmer förfinadekomplexa ochmot

Digitala införtsväxlar kommer i bitha hela landet insystem. att en
2000-talet.på

avlyssningNär skall ske linje anknuten till digitalärav en som en
fungerar inteväxel den avlyssningsutrustningen.analoga Det har

därför utvecklats särskilt möjligtkretskort det verk-görett attsom
avlyssningsbeslutställa misstänktesdenäven teleutrustningnär är

till digitalansluten förväxel. digitalaKännetecknande den tekni-en
emellertid utvecklingenken gårär mycket snabbt ochatt att utrust-

ningen enkelt kan modifieras, förändringar it.ex. genom program-
därförDet har digitalaalltsedan börjadeväxlar användasvaran.

förekommit intebeslutad avlyssning kunnat verkställas páatt en
grund modifierat sinteleverket utrustning polisensmedanattav
avlyssningsutrustning inte för detta. Visserligen har ävenanpassats
avlyssningsutrustningen utvecklats televerkets tekniker denav men
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erforderliga uppgraderingen utrustning inte alltiddenna harav
hunnit avlyssning aktualiserats.göras när en

Teleföretagen optiskai grad ledningar.använder allt högre Dennu
optiska tekniken innebär informationen ljus, påtransporterasatt av

informationmotsvarande kan elektronersätt transporterassom av
i kopparledning. teknik i vissa fallanvändsDenna ända uten nya
till bostadsområden, överföringen sistadär den sträckan till

utrustning till signaler.abonnentens omvandlas analoga Nästa steg
digitalisering fram till telefonen. Därvidända krävs heltär en ny

avlyssningsutrustning.

förutsättningarNya och problem

för förändringarnaGrunden de snabba förutsättningarna förav
hemlig teleavlyssningövervakning moderniseringhar lagts genom

privatiseringoch utrustning.telenätet med anknytande Frågan ärav
vilka komplikationer kvarstår för rättstillämpningen efter denu som

nyligen gjorda f örf attningsändringarna.
särskilt digitaliseringenDet optiska teknikenoch denär harsom

gjort tekniska tillämpningar möjliga. Telefonväxlar ochnya annan
utrustning digitaliseras, utbyggnaden AXE-växlar.t.ex. genom av
Införandet f iberkablar tillleder digitalisering så kundennäraav en

möjligt; till inslut i telefonen.ända Konventionell analogsom
avlyssningsutrustning därför intekan längre användas.

Vidare får, telelagsutredningen behandlat, åtgärdernasom avse
endast det allmänna telenätet privatiseringenmedan telekommu-av
nikationerna medförakan svårbemästrade sovringsproblem. Större
företag bygger och privata abonnentväxlar blirnät alltegnaupp
vanligare.

inteTelehemligheten vidgäller trådlös överföring, mobiltele-t.ex.
foni i överföringenden del inte sker via särskilt anordnad ledare, ett

kritiseras.förhållande kunna Telemeddelandensom synes
överförs i övrigtockså via digitala riktadetrådlöst s.k. förlänkar
reguljär teletraf ik. I den mån tekniska praktiskade och problemen

överskottsinformationmed går lösa kan alltså den haratt som
erforderlig utrustning avlyssna samtal eller andra telemeddelanden
via det straffbart. En sak denäretern är harutan att attannan som
avlyssnat telemeddelandet inte får föra vidaredet finnsoch detatt
begränsningar i anordning för automatiskrätten använda regi-att

trådsändning.36strering radio- ellerav
frågaEn det kan tekniskt möjligtär avlyssnagöras attannan om

mobiltelemeddelanden direkt via televerkets AXE-växlar och
privata växlar förmedlar sådana meddelanden. Detta kansom vara

35Sedefinitionen SOUtelemeddelande i förslaget till telelag 33.1 § 199270av a.368 1966755,och3 radiolagen SOU22 §§ jfr i förslaget till telelag31 § 199270a
39 och förslag till kap. BrB.8värt 4 §s.
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betydelsefullt för polisen, eftersom det resurskrävande viaär att
kommunikation till mobil enhet.etern ta upp en

propositionen 1988892124I 40 vissa tvångsmedelsfrågors. om
har departementschefen pekat på användbarhetenäven att av
tvångsmedel på teleområdet kan komma påverkasavsevärtatt om
krypteringsanläggningar blir vanliga. Det behöver vilkaövervägas
åtgärder vidtas förkan teleavlyssningövervakning iattsom
praktiken skall kunna bibehållas fstraf processuellt tvångsmedel.som

Ett beslut till avlyssning till vissknutet teleanläggningrätt ärom
innehas eller kan komma användas denantas attsom annars av

misstänkte. Utvecklingen emellertidpekar sambandetmot att
mellan abonnentnummer abonnentledningoch delvis försvinner.
Den tekniken möjliga där abonnentengör kan sinmedsystem tanya
identitet med hjälp teknisk identifieringsmetod till denav en
telefonapparat, för tillfälletdär han befinner sig. tjänsterNya såsom
medflyttning och mobiltelefoni för sigalltså med svårigheter vid en
beslutad avlyssning. Om vidarekoppling till telean-görsen en annan
läggning den anläggningän beslut teleavlyssningettsom om avser,
får de därvidsamtal, i den anläggningenandra ärtas emotsom men

för förstaavsedda den anläggningen, avlyssnas efterendast ett nytt
beslut rätten.av

Liknande verkställighetsfrågor har uppkommit, miss-dennärt.ex.
regelmässigttänkte besökt telefonkiosk. visserligenDet har före-en

kommit telefonavlyssning beslutats beträffande telefon iatt en en
telefonkiosk, villkor för avlyssningen har då gällt denmen som att
får i funktion misstänktesättas endast den telefonen,när använder
något förbl.a. sigmed krav på övervakning telefonhyttensom av

tidunder den avlyssning aktuell.ärsom en
I sammanhanget pekas likheternaockså på ingripandenmed mot

brev och postförsändelser.andra Genom vidgningden redansom
genomförts tillämpningsområdet för teleavlyssning till änav annat
samtal datakommunikation kan elektroniskbl.a.t.ex. post som- -
befordras via televerkets Dettanät områdeärtas ettupp. som ex-
panderar mycket inom alltifrånsnabbt till internationellalokala nät.

frågaEn i detta sammanhang hur kostnaden förärannan en
avlyssning skall bäras. Därvid fkan råga uppkomma företagdeom

driver televerksamhet eller tillhandahåller teleutrustningsom som
bör kunna åläggas sina produkter för avlyssningatt anpassa som
beslutas domstol.av

överväganden14.2 förslagoch till
IT-anpassning teleområdet

14.2.1 Allmänt

Dessa förutsättningar i IT-miljön såväl tekniska ochnya rymmer
administrativa ekonomiska och marknadsmässiga aspekter. Omsom
behovetavteleavlyssningteleövervakningävenfortsättningsvisskall
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förutsättningarnatillgodoses, förändradebehöverkunna de mötas
förinte utrustning förändrade arbetsmetoderendast med ochny

eftersträvaspolisen lagstiftning. Samtidigtockså måstemedutan ny
enskildes integritet interiskerna för otillbörligt intrång i denatt

minskar.ökar helstutan
Principen enligt radiolagen fri siktkan på ocksåäratt etern

kommunikation ieftersom alltbehöva skyddsvärd störreövervägas,
utsträckning överförs inte alltidtrådlöst. kanAbonnenten veta om

till förmedlas förekommersamtal någon viahans del Detetern.
teleöverföring via satellit.också

Utgångspunkten bör emellertid inte endast de nämndaattvara
förändringarna försvåra respektive risken förkan kontroll ökaen
integritetsintrång möjligheter finnas hjälpbör medävenutan att att

verkställighetenIT underlätta beslutat tvångsmedel ochettav av
riskerna för otillbörligt integritetsintrång. förtjänarbegränsa Det

dock bild,anmärkas den bakgrund den teletek-att att motsom av
niska utvecklingen föreslagna lagregleringenoch den på teleområdet

sig i framtida inte alltföravtecknar och kanske avlägset perspek-ett
tiv, inte sig särskilt för möjligheterna verkningsfulltter attgynnsam
tillämpa förde nämnda tvångsmedlen utreda brott.att

särskilt organiserade brottslig-gäller den och resursstarkaDetta
Vi exempelvis inslag i bildheten. tänker här på sådana denna som

privataiall televerksamhet telenät kommer utöveratt att en-
utanföranmälningsplikt telelagstiftningen,stå den alltatt-

viktigare idatatrafiken tillgängliga faller utanförde allmänt näten
tillståndsplikten tillsynsansvaret, teletrafikens internationali-och att

verkställighetensering försvårar nationellpå grund beslutadeav
åtgärder, kryptera tilltar,bruket telemeddelandenatt att att
komplexiteten telekommunikationssystemen fhos dator- och ördyrar
avlyssningsåtgärder det måste praktiskauppstå betydandeattsamt
svårigheter tillämpa tvångsmedel i verkställighetenläge, däratt ett

aktiv åtminstone frånkräver eller passiv medverkan andra än
myndigheter.

utvecklas alltmer sofistikerade förDet metoder krypte-att genom
ring otillgängliga församtal eller telemeddelandengöra andra de

inte behöriga. framtid fråganuppkommer hurär I närasom en en
i för sig vidoch önskvärd förhöjning säkerheten telekommu-av
nikation blir nödvändig. Viskall avlyssning inteharmötas när en
funnit tillräckliga i Frankrike fråganskäl och USA där haratt som-
säkerhetspolitiska dimensioner föreslå förbud kryptering närmot-

inte föreliggerdet tillstånd från myndighet i falleller varten
inteanmälan tillståndsgivningskett. Regler för marknadsföringom

föreller godkännande sådan utrustning tillansluta detattom
tillgängligaallmänt förefaller inte framkomlighellernätet vara en

internationellaIden olika tekniska förslagväg. debatten har nämnts,
det skulle krypteringsprogrammen förseddakrävast.ex. att att var

med bakdörr via vilken polisen hjälp tillverkarenmed skulleen av



434 Medverkan särskildapâ rättsomrâden SOU 1992110

informationen.sig tillträdekunna bereda Vitill emellertidantar
isådana åtgärder få till effekt situationenhuvudsak skulleatt att

komplicerades för laglydiga medan de iIT-användare är utesom
brottsliga avsikter införskaffar bakdörr.utanprogramvaror

frågornacentrala själva regleringen iDe 27det gäller kap. RBnär
anknytningen i till18 och till19 televerket och åtgärdernarör att

vissskall anläggning. Teletrafik i omfattninghar allt störreavse
börjat förmedlas privaträttsliga subjekt. Därvid begränsningkanav
till verksamhet bedrivs myndighet inte upprätthållassom av en om
teleavlyssningövervakning alltjämt skall verksamma tvångs-vara
medel. Nuvarande avgränsningar i praktiken.upplöses därmed

skydd otillbörligtBehovet intrång i enskildes integritetdenmotav
medför så långt förmöjligt traditio-bör söka deersättareatt man

gränsdragningarnanella så erforderligt inomskydd kan beredasatt
för förutsättningarna.de visserligen möjligtDet att,ramen nya vore

för avgränsningen till befordranersättare televerket,som en av
konstruera begränsning till avlyssning meddelanden be-en av som
fordras via tillgängligadet allmänt vid fysiskatelenätet den inkopp-
lingen måste det gå utrustningåtgärden iavgöra nätatt ettom avser

tillgängligt.allmänt för enskildeSkyddet denär skulle emeller-som
tid därmed utbyggnaden intenät allmäntärgenom av som-
tillgängliga förbytas i överskottsinformation,allt mängderstörre-
eftersom avlyssningsutrustningen måste anslutas allt frånlängre bort
den källa avlyssningsbeslutet avser.

fråganandraDen gäller i principutgångspunkten endast tele-att
fonsamtal och tillandra telemeddelanden fråneller den ärsom

misstänktskäligen för fåbrott bör avlyssnas. I lagtexten har detta
kommit till uttryck dels beslut avlyssningöver-att ettgenom om
vakning vissskall teleanläggning §§,18 och l9 dels attavse genom
åtgärden får teleanläggning innehasendast eller kanavse som annars

komma misstänkteanvändas den 20 §. kravEtt denantas att attav
misstänkte, för avlyssning visst telemeddelande, vid just detav
tillfället måste använda teleanläggningen emellertid praktiskahar av

inteskäl kunnat upprätthållas. jämförelsekanHär göras meden
i § förundantaget 22 det fall fråga telemeddelandeäratt ettom

mellan den misstänkte försvarare.och hans
Anknytningen i gällande till viss teleanläggning behöverrätt en

därmed samtidigtövervägas telelagsutredningens förslag heltattsom
anknytningen till tillgängligautmönstra aktualiserarallmänt nät en

gränsdragning det skall enligtnär gäller vad godtas 27 kap.ny som
18-25 och därmed från för hemlig tekniskundantagetvara ansvar
avlyssning s.k. buggning.

37TheComputer Law [1990-91]and Security Report 91.s.



särskildaMedverkan rättsomráden 435páSOU 1992110

Anknytningen till misstänkt14.2.2 en

Allmänna överväganden

författningsregleringför börSom grundläggande utgångspunkt en
till från användas,telemeddelanden och misstänkte kunnaden när

traditionella fysiska gränsdragningar påbyggdanärmast en an-
knytning till möjliga genomföraviss teleanläggning inte längre är att
konsekvent.

teleavlyssningFöreskriften i § hemlig27 20 ochkap. RB, att
innehasteleanläggning,hemlig teleövervakning får endast somavse

misstänkte,deneller kan komma användasantas att avannars
till förutsättningarna. motivendärmedbehöver de Avanpassas nya

till reform framgår1989 års syftet med bestämmelsen är attatt
risken för för ovidkommandebrottsutredningen heltbegränsa att

för avlyssning.utsättspersoner
hänsyn integritet avvisadestill för enskildesskyddet denAv ett

avlyssning få teleanläggning,förslag denskulle skeatt somav en
innehar för-misstänkte inte haneller kan begagnaantas men som

tillräckligt förringa till. Eftersom enligtdet lagtexten ärväntas
avlyssning misstänkte teleanläggningen,den användakanatt antas

innehasavlyssning telefon,dock ske denkan t.ex. som avav en
misstänktes telefon misstänktessambo eller arbetsplats.på denen

Kopplingen till vissa föremål tidigare uppfattats själv-ensom som
vissanknytningspunkt för regleringen omrâdet plats,klar på -

ledning tillhörighet till visstoch delvisersättsapparat enav-
viss finns ruti-enskild anknytning.abonnemang eller Dessutom nu

identifieringsprocedur,tekniska hjälpmedel, efterdär hållerner, en
uppkopplingvilket varje enskild samtalreda på abonnemang ettav

vilken vilketteleanläggning, abonnemang elleroberoendeavser, av
anknytning i enskilda fallet.vilken Systemetanvänds detsom

debiteras. rutinervilket abonnemang Sådanakänner skallav som
falletinte till viss individ. Jämför fleramåste knytas det att enen

telefon.familjmedlemmar vissanvänderav en
kommunikationeni drift tillSystem knytseller planeras, därtas nu

ringa, inindividen skalldenne, hannär stoppar ettattgenom
personligt i i föreningkort teleanläggningen, med krav påeventuellt

hemlig direkt debitering, ringakod. Han kan då, medatt ange en
teleanläggningfrån vilken inom befintligeller landet helstutom som

för varjeanvändning kort. knytsbyggd sådana Härärsom av
förfarandet.till tekniskatelemeddelande individen det Igenom

lagstiftarensjälva direkt anknytningverket det har velatär en
överförstill verkligen till frånuppnå de telemeddelanden ellersom

något möjligt.misstänkte, hittills inte varitden som

88Den ungefärliga placeringen kommer ocksåden använda teleanläggningen attav
framgå de tekniska rutinerna.genom



436 Medverkan pâ särskilda rättsomráden sou 1992110

Vi föreslår knyter till den tekniska utvecklingenatt såman an att
avlyssning får ske oberoende teleanläggning, abonnemang ochav
enskild anknytning, misstänkteden enligt individanknutnanär iden-
tifieringsmetoder vid förmedlingenpartenanges vara ena av

Äventelemeddelandet. tekniska lösningar,andra där medman
tillräcklig säkerhet kan misstänkteden deltar vid viss tele-anta att
kommunikation, bör kunna godtas. ADB-teknikens flexibilitet ger

antal alternativa möjligheter.ett stort
Anknytningen till viss telefonapparat tidigare naturlig,var

eftersom televerket ägde all teleutrustning, telefonerna.även Ny
teknik kan användas så avgränsning med hänsyn tillattnu en vem,

eller inneharäger den tekniska utrustningen, inte ledersom annars
till avgränsning åtgärderna till misstänkte.den Vi föreslåren av
därför avgränsning utifrån visst abonnemangatt eller viss enskilden
anknytning också skall kunna godtas, sådan begränsning inär deten
enskilda fallet skydd för enskilde.den I praktikenger synes
bestämmelserna redan tillämpas på detta sätt avgräns-attgenom
ningen normalt visst telefonnummer i före-och,anges genom
kommande fall, på enskild anknytning. Vilken anläggningnumret en
den avlyssnade använder hos sig telefon, telefax eller modemt.ex.-
i förening med dator kan växla.en -

detNär gäller vidarekoppling har gällande rättstillämpning tilllett
telemeddelande till den anläggningatt ett beslutet inte fåttavser

avlyssnas, vidarekopplatssamtaletnär till teleanläggningen annan
den avlyssnadeän medan samtal någon vidarekopplat tillsom en

avlyssnad anläggning fått avlyssnas. Med utgångspunkten endastatt
telemeddelanden kan befordranunder till frånellerantassom vara

misstänkte Ävenden skall få avlyssnas borde det tvärtvara om.
samtal, kopplats vidare från teleanläggning, telenät eller enskildsom
anknytning beslutet normalt befordranär under till densom avser,
misstänkte. Motsatsen kan gälla när miss-denantas änen annan

vidarekopplattänkte till den avlyssnade teleanläggningen.
avlyssningsbeslutetNär telemeddelanden till visst abonne-avser

enskild anknytning varjeeller enskilt meddelande,mang, som
tekniska eller administrativa förfaranden knutits till dengenom

misstänkte, bör vidarekoppladeäven samtal, givits avseddsom an-
knytning till den misstänkte, få avlyssnas. Däremot får inte samtal,

futgår rån det abonnentnummer till vilket vidarekoppling skett,som
få avlyssnas med stöd det ursprungliga beslutet.av

Något uttryckligt förbud avlyssna samtal, vidarekopplatsatt som
till misstänkte,den föreslås inte tekniska skäl. Ett krav på sådanav
utsortering kunde i vissa fall avlyssningen bör integritetsskälav-

såske misstänktedennära möjligt leda till rutinersom som ger-
mängder överskottsinformationstörre för det skall möjligtatt vara

sålla vidarekoppladeatt samtalut eventuellt blir aktuella.som
Frågan bör emellertid uppmärksammas villkoren förnär ett
avlyssningsbeslut Övervägs.
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tillförslag i telemeddelandenGenom vårt huvudsak knytaatt an
kompliceradeutrustninginte viss teknisktoch kan resonemang om

vid viss delvisvilken teknisk aktualiseras åtgärdåtgärd ensom
undvikas.

lagteknisk lösningEn

§ meningenVi föreslår i 20 där andraandra stycke 27 kap. RB,ett
angivelseuttryckligenligt lydelse dennuvarande medersätts aven

frånbegränsningen till tillprincipiella telemeddelanden eller den
misstänkte.

i varjevisshet misstänkte avlyssnatkrav på denEtt är partattom
inteemellertid, i upprätthållas. Påsamtal gällandekan rätt,som

Övriga bedömningarför på tvångsmedelsom-motsvarande sätt som
Åtgärdenviss sannolikhet. fåföreslår vi på bör endastrådet kravett

befordran tillunder ellertelemeddelanden kan antas varaavse som
misstänkte.från den

precisering emellertidytterligare sådan bestämmelseskulleUtan en
framstå alltför tänjbar. Vi föreslår därför kompletterandeensom
begränsning efter förebild begränsningen i till vissgällande rättav
teleanläggning.

teleanläggningEftersom begränsning till vissgällande endastutgör
finna fastare knytning till viss misstänkt,flera sätt attett enav

uppräkning vidföreslår vi godtashållpunkter kan ettav somen
teleavlyssning, från bedöm-beslut utgår motsvarandeom manom

ning integritetsfrågan i vidden gällandegörs rättav som som
tillämpningen anknytning till viss teleanläggning.påkravet Detav

fråga iför förstadet de metoder används gällande rättär om som
tillknytning viss anläggning. Till följd tekniskadenavgenom en

administrativa utvecklingen koppling till miss-bör denoch som
visst viss enskildtänkte också godtas ellerkunna abonnemang

begränsning integritetsskyddetanknytning, sådannär utan atten -
ef viss teleanläggning.knytningen till En sådankan ersättatersätts m

§reglering föreslås första i 21 istycke 27 kap. RB.ett en ny asom
personligen tillgängliga för misstänktemeddelanden gjorts denNär

tekniskt förfarande, enligt i §21bör andra styckeett ett agenom
få avlyssning, miss-avlyssning också där denske. Ett beslut om

inte riskerpersonligen identifierat sig, innebärtänkte samma som
enligt § första för avlyssning21 telemeddelandenstycketa av som

misstänkte. anknytninginte bör således ocksåden En sådanrör
godtas.

vidsammanhang aktualiseras också metodI detta den använtssom
avlyssning telefonkiosk misstänkte till. Därvidbrukar gådenav en

bevakning avlyssningsutrustningenhar krävts så kunnat slås påatt
Ävenmisstänkte telefonkiosken.endast den sådannär använt en

administrativ innebär tillmetod endast telemeddelanden elleratt
från misstänkte Vi föreslår därför tekniskasåvälden avlyssnas. att

administrativa förfaranden, varigenom telemeddelanden knytssom
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individ,till i 21 § andra Därvidnämns stycket. be-ersättsen a
gränsningen till telemeddelanden kan under be-antassom vara
fordran till fråneller den misstänkte högre sannolikhet attav en
telemeddelandet denne.avser

följdTill de föreslagna ändringarna måste vissordetav ut-
§§.18 och 19 Denmönstras avsedda begränsningen kvarstår ändåur

till följd förslagen i 20 §§.och 21av a

14.2.3 Teleanläggning till vilken den
misstänkte kan ringaantas

Bakgrund

I detta sammanhang bör beslut JO januariden 18 1991 dnr.ett av
199056- och därtill anknytande beslutett ansvarsnämndstatensav

Äaprilden 10 1991 21991 uppmärksammas.
Efter framställning från åklagare beslutades i mål rörandeett

narkotikabrott enligt dåvarande 27 §kap. 16 tillåtaRB att av-
lyssning telefon, till vilken misstänkteden kunde ringaav en antas

från vilkenoch samtal kunde komma ringas till honom. Tele-att
fonen, fanns i telefonkiosk, övervakades så avlyssnings-som atten
utrustningen i enlighet tingsrättensmed beslut bara kopplades- -

vid tillfällen,på de då den misstänktes hustru eller kända narkotika-
köpare använde den. i fall inteDet detta möjligt avlyssna denattvar
misstänktes telefon, eftersom han sighöll undan och då inteman

vilkenvisste telefon ringdehan från. misstänkteDen förväntades
inte ringa frånsåledes till viss telefon.utan en

Enligt avlyssningsbestämmelsen, i vid tiden för avlyssningen
gällande lydelse, skulle den telefonapparatenavlyssnade innehas av

misstänkteden eller eljest kunna komma begagnasantas att av
Enligthonom. gällande bestämmelse §20 får åtgärdennu avse

telefonapparatendast eller teleanläggning, innehas ellerannan som
kan komma användas misstänkte.denantas att Avannars av

tingsrättens framgåryttrande förbisetträtten hur uttrycketatt
begagnas numera användas skulle tydas.

förklaradeJO intedet bara bestämmelsens ordalydelseatt av utan
också iuttalanden olika tilldragitalla sigav rapporter, storsom
uppmärksamhet och borde väl kända för ochsom vara var en som
sysslar med tvångsmedel och fandra örundersökningsf framgårrågor,

telefon inte kan bli föremål för avlyssningatt det skäleten attav
misstänkteden kan komma ringa till telefonen ellerantas att att

någon kan komma ringa därifrån.honomantas att
tillJO anmälde för disciplinäransvarsnämnd åtgärdstatens den

åklagare gjort framställningen avlyssning och den domaresom om
meddelat avlyssningsbeslutet. Ansvarsnämnden gjorde dock densom

bedömningen 27 §kap. 16 inte avfattadRB tillräckligtpåatt ettvar
tydligt Ordet begagnassätt. enligtkan nämnden, detom ges en
vidsträckt innebörd, till tolkningenupphov det skulleattge vara
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ringer tilltelefon misstänkte eller fårtillåtet avlyssna denatt en som
därför bifall.ifrån.samtal JOs lämnadesanmälan utan

överväganden

telefonutvidgning till avlyssning tillsåEn rätten ävenatt enav
anknytningmisstänkte förväntas ringa tillvilken kan ellerden en

viss vissviss misstanke till telefonpå plats,kravet brottom en en
avvisats.brottslighet Vi frånviss nyligen utgåreller har dettaen

risken för integritetsintrång för-beaktar ökadesynsätt som om
faranden tillåts, överskottsinformationen kan öka. Vårtdär antas

i § emellertid möjlighetförslag 21 förandra stycket öppnar ena
enligt förstaavlyssning,sådan endast säkerhetnär större änmen

föreligger för icke intestycket relevanta samtal skall avlyssnas.att
avhjälpa i § förslaget i §påstådda 20 21För den oklarhetenatt a

första stycket tilläggskulle så teleanläggning,kunna görasett att
enskild anknytning innehasabonnemang eller skall eller kunna antas

misstänkte föranvändas den sända ellerkomma att att mottaav
Enligt mening tydlighetentelemeddelanden. vår emellertidkräver

tillägg.inte sådantett

ändringsförslagVissa andra14.2.4

föreslagna ändringarna telelagsutredningenspåverkarDe av oss
viss föreslåsförslag så bli frånordet 18 och 19utmönstratatt

avgränsningen utifrån teleanläggningoch med hän-ersättsatt en
visning till förslaget i §20 andra stycket.

Eftersom teleövervakning fåbör inte expedieradebaraavse
telemeddelanden sådana beställts, haävenutan utan attsom ex-

föreslås tillägg ipedierats, också §20 andra stycket inteett attom
befordranbara telemeddelanden kan under ävenantas utansom vara

innefattas.beställtssådana harsom
förslag ändring iVåra kräver vidare bestämmelsen §21aven

enligt tillstånd för vissandra stycket, vilken skall gälla tidrättens
anläggning. för anknytningen till vissoch I anläggningstället

föreslår vi begränsning till telemeddelanden,sådana be-en som
fordras hjälp förmed teleanläggning kan användas kommu-av som
nikation i tillgängligaallmänt blikan därmed möjligtDetnät. antas

i flesta fallde allra undvika tekniska gränsdragningar med hän-att
till vad tillgängligt Om utrustningallmäntär ellernät.ettsyn som

anknytningen i övrigt visar tilldet går sända meddelandenatt att
från anläggningen via tillgängligteller allmänt gäller begräns-nät

ningen inte. Syftet utrustning internautesluta allskönsär att t.ex.-
snabbtelefoner i inte anknytning tillbostad har någon deten som-

vid tvångsmedelsanvändning enligtbrukar 18 §eller l9som avses en

39Prop. 19ssa9n24 45s.
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och skapa buggning. begränsnings.k.gräns Dennaatt moten
föreslås tillägg till §20 andra stycket. Skulle tekniskadenettsom
utvecklingen kräva ytterligare utvidgning befogenheterna, bören av

framtidadetta ske lagändring.genom en
sammanhang förslagI detta bör vårt i remissvaräven nämnas över

telelagsutredningens betänkande Telelag l99270 föreskrivaatt ett
särskilt skydd avlyssning befordrastelemeddelandenmot av som

bostad.internt inomendast en

avlyssningövervakning14.2.5 Verkställighet av

det gäller organisatoriska frågor vidNär verkställighet beslutadeav
tvångsmedel på teleområdet polisen alltidhar medgöraattnu en
myndighet. Telelagsutredningen har behandlat komplikationerde

därvid kan uppkomma föreslagitoch dels bestämmelsesom en om
tystnadsplikt i §28 föreslagnaden telelagen, dels bestämmelseen ny
i § enligt27 kap. 25 vilken tekniskaRB, de hjälpmedel behövssom
för teleavlyssningbeslutad teleövervakning fåreller anslutas, under-
hållas och återtas. förutsättningarna förDe verkställighetnya synes

förtjäna följandedock anmärkningar.
föreslagnaDen bestämmelsen i §27 kap. 25 enligt sinavser

ordalydelse endast vad den verkställer fårbeslut medgöraettsom
avseende enskildaspå eller myndigheters teleanläggningar tekniska
hjälpmedel får anslutas, underhållas och återtas. Visserligen kan

gällande fgöras enligtsynsätt 39när rätten öretaratt samma som syn
§ tillämpas.kap. l bör Enligt lagmotiven torde vid liggadet isyn

sakens kan erforderligaanvända förrätten medelnatur att att
sig tillträde tillbereda förrättningenden plats, där skall äga rum.

Enligt vår bedömning emellertidbör verkställighetsåtgärder på tele-
vilka inteområdet, sker under medverkan irätten, reglerasav

lag. Vi föreslår sådan införsbestämmelse andraatt etten som
istycke 25

direktFör det framgålagtexten hemligaskall intrångatt attav
f ridsskyddadpå plats därvid inte får ske hus, ellerattanges rum

f örvaringsställeslutet får tillträdemed våld föröppnas verkstäl-om
lighet jfr dock 28 kap. 6 §vägras, andra stycket. Därmed deär som
berörs beslut skyldiga sigunderkasta myndighetensett attav
åtgärder framgåroch det klart föranledakanvägranatt en ansvar
enligt §l7 kap. 13 andra stycket BrB.

från effektivitetssynpunktkanDet inte till privaträttsligalämnas
subjekt bestämma formerna förnärmare verkställigheten. Därföratt
föreslår vi uttrycket inäven hämta ianvänds 19att Avgräns-
ningen husrannsakan ligger därvid i teleavlyssningmot ochatt

40Jfr 19751027bevissäkringslagen6 § för skatte- och avgiftaprocessen och prop.19878865 72 ff.s.Jfr kap. och2 nr.e 12 §§
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teleövervakning uppgifter hämtas in, inteskall redanatt attavser
förvarade uppgifter åtkomliga, jfr frånuttrycket dagen förgörs

i §beslutet 21 andra stycket.
Slutligen föreslår vi, hänvisning i 25 § andra stycket, attgenom en

den bestämmelse föreslagits i §28 kap. 7 rörande aktivsom a
medverkan dem känner till vissa informationssystemav som m.m.

tillämplig vidgörs teleavlyssningövervakning, eftersomäven de
tekniska svårigheterna i IT-miljön kan desamma påantas vara
teleområdet.

Frågor bl.a. kostnader, ingrepp i privathur teleutrustning börom
liknandeoch integöras spörsmål längre kan hållas inomsom om-

för offentligrådet förtjänaverksamhet närmare analys.synes en
frågor fallerDessa dock, förslag vi givit,de utanförutöver ramen

för vårt uppdrag och tillde kan med hänsyn den snabba utveck-
lingen knappast regleras lagnivå.på

14.2.6 IT-användning för i framtid begränsaatt en
tvångsmedelsanvändningenoch förfina

tekniskaDen utvecklingen fleraihar förtsammanhang sigmed nya
risker för intrång i enskildesden integritet. bör emellertidDet även
uppmärksammas flexibilitetIT25 i principdet börgöratt att vara
möjligt teknikmed också integritetsintrångenbegränsa vidatt ny
hemlig teleavlyssningövervakning. Det angeläget verka förär att
metoder, där tekniska lösningarna,de för automatisk debite-t.ex.
ring, används inteså samtal har anknytning till denatt som person

avlyssningsövervakningsbeslut möjligtett bort.sorterasavser, om
Ett exempel ADB-tekniken i framtidär kanextremt att antasen

möjligt i vissdet identifieragöra mån Tekniken föreliggerröster.att
idag tillredan del. Det kan inte uteslutas datorprogramstor att ett

kan användas, där utsortering så avlyssningengörsen grov att
automatiskt stängs det framgår endast andranär denänattav som

avlyssningsbeslutetmed ideltar samtalet. På motsvarande sättavses
kan det bli möjligt datatrafikanalysera så andraantas att att typer

avgränsningar kan förske begränsa överskottsinformationen.attav
När ställning tillrätten begäran tvångsmedel enligt 27tar en om
kap. 18 eller 19 § fårRB, tekniska inskränkningarsådanaäven

vidbeaktas prövningen vilket intrång ieller övrigt åt-av men som
gärden kan innebära. Sådana lösningar torde det emellertidanses
inte lämpligt offentliggöra i författningsreglering,att t.ex.vara en
eftersom den i brottsliga avsikterär därmed kan vidtautesom
motåtgärder.

Datorprogrammens flexibilitet i vissbör också mån kunna an-
vändas för komma till med avlyssningssvårigheterderättaatt som
uppkommer förfogarden utrustning,när inkopplingdäröversom
skall ske, modifierat den avlyssning försvåras.så Iatt en samman-
hanget kan ifrågasättasockså föreskrivasdet bör skyldighetom en
för den tillverkar eller marknadsför teleutrustningsom att anpassa
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möjligbli ochanvändning tvångsmedel skallförden att omaven
in-uppgiftsskyldighet. Sverigessärskildföreskrivas någonskalldet

näringsrättsliga utgångs-frånternationella åtaganden kan dock
vi inteinriktning bereddaochutesluta sådan ärpunkter attantas en

föreslå något sådant.

och följderSammanfattning problem14.2.7 av

översiktligtbeskrivits teleområdet kanproblem påDe samman-som
enligt följande.ställas

privatiseras.Telenätet
abonnentledning och abonnentnummerSambandet mellan

delvis.upphör
avlyssningsutrustning inte användas.Konventionell kananalog

försvårar verkställighet.Kryptering
överföring ifrågasättas.Regleringen kanavseende trådlös

föreslagit ändringar rörandeTelelagsutredningen behandlathar
regeringskansliet. Viinom haroch delpunkten övervägs nu

3föreslagit ändringar Punktenrörande punkten är närmasten
ipraktiskekonomisk vi behandlasfråga bör annanansersom

ordning.
för sighinder, kryptering telemeddelanden medDe som av

realistiskvi inte funnit någon4 har vägpunkten att motver-annan
möjligenhjälp för förundersökningsledaren kandenka än som

hänvisningen i §föreslagna 27 kap. 25 andraaktualiseras dengenom
till 28 kap. 7stycket a

aktualiseraskommunikation 5 bl.a.punktengäller trådlösdetNär
frihet. Vi intehari radiolagen YGLochregler rör eternssom
omprövninguppgift in på devår gådetbedömt att avensom

bedömningar ligger bakom nuvaranderättspolitiska synsätt.som
§i förslag till 84 kap. BrB.återspeglas bl.a. vårt Av-Detta en ny

telekommunikation fåri avsiktlig således skelyssning ävenetern av
förslag.enligt vårt

personalkrävande avlyssna,Eftersom det kostsamt ochär att t.ex.
kommunikationsådanviamobila samtal, behöver dock ävenetern,

driverföretagvia i växel hos detavlyssnas tråd,kunna t.ex. somen
televerksamheten.

admi-lösning tekniskavisat de ochharVår analys att aven
avvägningarsynnerligen känsligaaktualiserarnistrativa problemen

Därtilleffektivitet integritet. kommer behovetochmellan av en
teleavlyssningövervakninghelhetslösning så såväl reglernaatt om

tystnadspliktochhusrannsakan, beslag, sekretess avvägsomsom
intesikte bestämmelse kanpå det skyddmed att genom ensom ges

intetillämpningen såkringgås ärnär avsett.genom av en annan,
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14.2.8 Anpassningen till beslag, sekretess, m.m.

Bakgrund

Åtgärder för få fram uppgifter telemeddelandenatt om synes genom
följthusrannsakan beslag kunna vidtas förundersökningunderav en

bestämmelser sekretesstystnadspliktutan att och teleöver-om om
vakning lägger hinder i företagOmvägen. bedriverett som
televerksamhet medverkar fram uppgifterna inomatt tagenom

för husrannsakan och beslag får förundersökningsledarenramen
fram uppgifterna på likvärdigt vidsätt teleövervakning.t.ex.som

finns instrumentHär teleövervakning, husrannsakantre och beslag-
utlämnande enligt sekretesslagensamt bör avvägas motsom-

varandra. För beslut teleövervakning enligtkrävsett huvud-om
misstankeregeln brott med minimistraff månadersettom om sex

fängelse medan husrannsakan får ske misstanken brott påom avser
vilket fängelse följa.kan Ett beslut teleavlyssning kräver miss-om
tanke brott med minimistraff fängelsetvå års eller försökettom om
till sådant brott, medan utlämnande med stöd 14 kap. § femte2av
stycket sekretesslagen 1980100 fårendast vidske misstanke om

förbrott, vilket inte föreskrivet lindrigareär straff fängelse iän två
år. I bestämmelsen sekretess har ingensåledes differentieringom
gjorts mellan avlyssning övervakning.resp.

Behovet avvägning mellan bestämmelserna tvångsmedel ochav om
sekretesstystnadsplikt kan exemplifieras fall,med därom ett en

avlossade flera skott Sjukjournalenperson mot en annan person.
behövdes för styrka brottsmisstanken. angripneatt Den överlevde
emellertid och enligt 23 kap. §l andra fannsstycket BrB lägre straff

fängelse i iän två år skalan, eftersom brottsmisstanken vidstannade
försök till dråp. Målsäganden intesamtyckte till utlämnandeett av
journalen. Begäran utlämnande enligt sekretesslagen avslogs ochom
brottsmisstanken intekunde styrkas.

Det ha varit möjligt istället förordna husrannsakanattsynes om
och beslag vid sjukhuset. Om det varit frågahade det heltom en
privat vårdinrättning, hade sekretesslagens regler inte varit
tillämpliga. Om brottsmisstanken varit sådan istället så in-att en
gripande åtgärd teleavlyssning aktualiserats, hade inget hindersom
förelegat till följd straffskalan eftersom försök till brott förav- -
vilket inte föreskrivetär lindrigare straff fängelse iän två år nämns
i 27 kap. §18 andra stycket RB.

För några år fannssedan inte uppgifter samtal bevarade hosom
televerket. Det ingripande åtgärd insamlingbeordravar atten av
sådana uppgifter inte frånbara integritetssynpunkt ävenutan
praktiskt med hänsyn till det arbete krävdes. Nu bevarassom
emellertid viss information teletrafiken för debiteringsändamäl.om
Om några år kommer betydligt samtalsinformation samlasattmer
in, s.k. toll ticketing. Dessa rutiner används förredan mobil-
trafiken, för 07l-samtal från AXE-stationer och beträffande
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registrering beställtsvanliga sådanutlandssamtal, när som en
tilläggstjänst.

telelagsutredningenfråga ochbehandlats ärEn attavsom ovan
privatateleövervakning inte avseende de Förbeslutaskan näten. att

möjligtill uppgifter skall hossådana änåtkomst annanvara
framförutsätts delagrade och kanteleverket således de är att tasatt

enligtutlämnandehusrannsakan och beslag eller ettgenomgenom
teleavlyssningtvångsmedelNågot sådantsekretesslagen. som

finns inte för privataframtida kommunikationavseende nät mennu
itelelagsutredningens förslag innebär huvudsakoch vårt motsvaran-

utanför myndighetsomrádet.reglering för televerksamhetde
tillalternativa för åtkomstAvvägningen metodernamellan de

frågor tidsaspektenuppgifter kompliceras deaktuella somav
väcker.

teleavlyssning§ framgår27 kap. 18 beslutRBAv att avser om
formulerats§ teleövervakning såframtida åtgärder 19medan attom

teleövervakninginte kankan uteslutas beslutdet ävenatt ett om
rum. iFöreskriften 22 §telekommunikation redan ägtsomavse
för fråntidenstycket bestämmande åtgärden dagenandra avom -

kommunikationemellertidför beslutet tyder pånärmast att som-
interedan ägt avsetts.rum

Beträffande uppgifter aktualiseras istället, delsdokumenterade att
i regleringfrivilligt handlingarenskilda lämnar den mån DLsut

tystnadsplikt inte hindrarbestämmelser det, delseller attom
efter prövning enligtuppgifter från myndighetlämnas ut en

tvångsmedlen husrannsakan och beslagsekretesslagen och dels att
används.

teleavlyssningövervakning respektiveSkillnaden mellan husrann-
i IT-miljön innebär enligt igällande utredaren detsakan rätt att
fallet kommunikation,första passivt får dvs. andradel andrasav

blir tillgängligt, vid imedan han husrannsakanråder vadöver som
fram.IT-miljön själv vad skallavgör tassom

Överväganden förslagoch

förutsättningarna för tillavvägning in-allmän åtkomstEn av
innefattasformation vid brottsutredningar inte i vårt uppdrag. IT-

aktualiserar avvägningar.frågorna emellertid Enligt vårdessa
inmening lagring uppgifterkrävs, sådana samlasskernär av som

teleavlyssningövervakning, anpassning tillvid beslagsreglernaen av

som exempel brottslighet modem kan hackers viavia 020-på nämnas när ett
kopplar företagsväxel från vilken de kopplarsig sedan sig vidaremotnummer upp en

ivärlden till olika informationssystem. Det därvid inte enkelt skilja vadut är att som
27 tillämpasmeddelande kap. tekniskatrafikdata, dvs. de data18utgör ett § resp.

27 §.behövs för kommunikationen kap.skall fungera 19attsom
Enligt de upplysningar torde sådan ocksa halämnats tillämpning 18 §som avossRÅzs SOU 199270.förekommit, jfr telelagsutredningens betänkanderemissvar över
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föreskrifterna RB.i 27 kap. 18-25 Annars kan skyddet för
den enskilde kringgås husrannsakan hos den driver tele-genom som
verksamhet.

Inom för husrannsakan bör tillräckligtdetramen med detanses
skydd följer kraven på synnerlig anledning i 28som kap. §av l
andra stycket, särskilda skäl enligt förslaget i 28 §kap. l tredjea
stycket och bestämmelsen i 28 kap. 8 § närmare undersökning.om

För beslag telemeddelanden respektive beslag handlingarav av
uppgiftermed telemeddelanden företaghos driver televerk-om som

föreslårsamhet vi emellertid bestämmelser, 3 och 3 ib 27nya a
kap. RB, enligt vilka krav kvalificeradpå brottsmisstankesamma

enligt 27 kap. 18 l9 § RB skall gälla försom beslagresp. av
motsvarande material. Vi föreslår emellertid undantag i 3 §bett
andra meningen för hackers skall kunnaatt spåras. De skärpta
kraven skall därmed inte gälla handling med uppgift visst tele-om
meddelande skäligen kan varitha betydelse försom antas be-attav

olovligreda tillgång till informationssystem Åeller handlingar. ena
sidan finns kriminalpolitisktstarkt intresseett kunna få framattav
sådana uppgifter redan vid misstanke brott telehem-t.ex. motom
ligheten eller dataintrång jfr vårt förslag till 4 kap. 8 § BrB.en ny
Å andra sidan framträder därvid inte riskerde för otillbörligt
integritetsintrång vilka följer med åtgärder, där samladeen persons
telekommunikationer fram för period.tas en

Vidare föreslår vi vissa grundläggandeatt begränsningar vid tele-
avlyssningövervakning förs in föräven beslag. Enligt 3 §en ny c
i 27 kap. föreslår vi sålunda åtgärden får skeatt endast någon ärom
skäligen misstänkt för brottet och åtgärden synnerligär vikt förav
utredningen åtgärden fårsamt endastatt telemeddelanden elleravse
uppgifter telemeddelanden kan ha varitom under beford-antassom

eller ha beställts till fråneller den misstänkte.ran
Om husrannsakan avseende telemeddelandenen eller uppgifter om

telemeddelanden aktualiseras hos denän driver tele-annan som
verksamhet, får proportionalitetsprincipen, när motsvarande behov

skydd för den enskilde framträder,av innebära motsvarandeanses
inskränkningar. Med hänsyn till vittde skilda situationer därvidsom
aktualiseras föreslår vi emellertid ingen särskild lagreglering.

När det gäller tidsaspekten vi bestämmelsernaatt teleav-anser om
lyssningÖvervakning bör telekommunikationer från beslutetavse

framåt.och föreslagnaDe ändringarna i 19 och 20 jämfört med
tiden, enligt §2latt andra stycket, inte får överstiga månad frånen

fördagen beslutet, skall förstås på detta sätt.
När uppgifterna redan dokumenterade,år kan uppgiftsplikten

enligt den telelagsutredningen föreslagnaav telelagen eller utläm-
nande från myndighet efter prövning enligten sekretesslagen

Även telemeddelanden kan komma loggasantas lagrasatt hos företag driversomteleverksamhet krävsnär så säkerhetsskäl vid överföringt.ex.av handelsdataavmellan datorer.
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ochbeslaginuppgifterna hämtasfårEljestaktualiseras. genom
i 27förslagvårttillämpningeftereventuellthusrannsakan, aven

så krävs.7 närkap. a
motsvaranderegeluttryckligingenbeträffande beslagföreslårVi

teleavlyssningövervakningtilltillståndstycket§ andrai 2lden att
mängdframträdertidförflutenmånad. Föröverstiga enfårinte en

intresseradkanFörunderökningsledaren avsituationer. varaolika
angivna dagar,vissaviss dag,telekommunikationer,misstänktesden

kart-sådaningenDärvid skervissa abonnemang,fråntill etc.eller
syftarbeslagmedför. Omviss tidteleövervakning ettläggning som

proportionalitetsprin-fårperiod,föruppgifter längretotalatill en
dennaFörbegränsas.måsteåtgärdernamedföradockcipen attanses

21för 27 kap.gällersynsättanläggasbedömning bör det somsamma
§till 21motsvarighetnågonhellerinteföreslårVistycket.§ andra

förföraskulleaktualiserasdärvidfrågordå deförsta stycket, som
sammanhang.i dettalångt

Taxeringsrevision14.3

regler,Nuvarande14.3.1 m.m.

särskiltuppgiftsskyldighet,omfattandefinnsskatteområdetPå en
förledningtilldelsUppgifter lämnasinkomsttaxering.gällervad

kontrollupp-självdeklaration, delsi formtaxering genomavegen
skattskyldige skalltaxering. Denförledning genomtillgifter annans

sörja förlämpligt sätt attpåanteckningar eller annaträkenskaper,
bevaraochuppgiftsskyldighetenfullgöraförfinnsunderlag att

kan,Skattemyndigheterna utöverkontroll.eventuellförunderlaget
angåendeupplysningarkompletterandevissadeklarationen, begära
förete deförelägga honomtaxering attskattskyldigs samtegenen
uppgifterOmdeklarationen.kontrollförbehövshandlingar avsom

andraellerräkenskaperbehöver stämmas motdeklarationeni av
sådanöverenskommelse göraefterfår myndigheten enhandlingar

s.k.platspåskattskyldige taxe-elleravstämning denhos annan
taxerings-utredningsâtgärden äringripanderingsbesök. Den mest

revision.
iförändringarinnebarsjälvdeklarationen upp-förenkladeDen

deklarations-igjordesbegränsningargiftsskyldigheten. De som
föruppgiftsskyldighetökadviss deltillskyldigheten ersattes av

pensionärer harochlöntagareTaxeringskontrollentredje avman.
uppgiftsskyldighet.tredjeinriktas påkommitdärför mansatt

endastdeklarationeninäringsverksamhet engällerdetNär ges
antalekonomiska resultatet stortettsammanställning det avav

i huvudsakdärförmåstenäringsidkareKontrollentransaktioner. av

45Se husrannsakanangående2504-1989, 36,dnrdecember1991,beslut den 12JOza s.
Banken.EnskildaSkandinaviskahos
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ske taxeringsrevision.genom En närmare granskning den revi-av
derades bokföring förutsättningär för verksamen kontroll. Enen
revision kan aktualiseras inte bara för kontrolleraatt närings-att
idkaren fullgjort sin deklarationsskyldighetegen också förutan
kontrollen uppgiftsskyldigheten i övrigt.av

Utförliga bestämmelser revision finns i 3 kap. 8-14om taxe-
ringslagen TL och 3 kap. 7-15 lagen 1984151 punktskatterom
och prisregleringsavgif TLs revisionsbestämmelserter. tillämpligaär
också på andra skatteomrâden se 78 § lt.ex. uppbördslagen,mom.

§27 lagen uppbörd socialavgif frånom arbetsgivareav ter och 28 §
lagen mervärdeskatt. fortsattaDen framställningenom begränsas
till TLs bestämmelser taxeringsrevision.om

Revision får verkställas hos den bokföringsskyldigär enligtsom
bokföringslagen 1976125 eller skyldig föra räkenskaperatt enligt
jordbruksbokföringslagen 1979141 och hos juridisk person somdödsbointe är 3 kap. §8 TL. För taxeringsrevision hos annan
deklarations- eller uppgiftsskyldig krävs särskilda skäl. Revision fär
verkställas för olika ändamål.tre Vanligtvis sker taxeringsrevision
för kontrolleraatt den revideradesatt deklarations- ochegen upp-giftsskyldighet fullgjorts. Taxeringsrevision kan också ha till syfte

kontrollera någonatt denän hos vilken revisionenannan sker s.k.
tredjemansrevision. Sådan revision får dels förgöras kontrolleraatt

andra tillatt kändanamnet eller någonpersoner ingåttperson, som
viss bestämd rättshandling med den skall revideras, fullgjort sinsom
uppgiftsskyldighet, dels för insamla uppgifteratt förbere-som en
dande åtgärd för kontroll andra denän reviderade s.k.av generell
kontroll.

Den Skattemyndighetensom utföra revisionen,utsett att revisorn,
får granska räkenskaper och anteckningar med därtill hörande veri-
fikationer korrespondens,samt protokoll och andra handlingar som
rör verksamheten 3 kap. § förstall stycket TL.

Revisorn får del även materialta omfattasav den skatt-som av
skyldiges tystnadsplikt eller i övrigt uppgifterrör ömtåligav natur.
I beskattningsverksamheten råder absolut sekretess för uppgifter omenskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Uppgifter somSkattemyndigheten hämtar in i sin utredningsverksamhet därförär
skyddade allmänhetens insyn.mot Skyldigheten lämna uppgifteratt
till skattemyndigheterna har därför kunnaansetts ganskages en
vidsträckt omfattning. Länsrätten kan emellertid framställningpá avden revideras beslutasom handling skallatt undantas från revisio-

Som förutsättning gällernen. det föreliggaskallatt synnerliga skäl
på grund den reviderasattav iakttaskallsom tystnad hand-omlingens innehåll eller handlingen páatt grund dess innehåll inteav
bör komma till någon kännedom 3 kap. 3 §annans TL.

Revisorn har rätt att del de handlingargenast ta skallav som
granskas och få de upplysningaratt och den hjälp behövs försom
granskningen. Han har vidare fårätt tillträde tillatt utrymme som
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vissaemellertidfinnsDetverksamheten.ianvändshuvudsakligen
revision.förtid och platsbl.a.rörandebegränsningar en

revision. Denvidutför arbetetSkattemyndigheten enDet är som
fårmaterialtillhandahålla detskyldig somendastreviderade attär

delämnardessutomemellertid hanförutsätts upp-attDetgranskas.
revisionen skallförövrigt behövsi attbiträdedetlysningar och som

föreläggarevision kanbeslutatgenomföras. Denkunna om ensom
tillhandahållerinterevisionen skervilkenhosdenvite, t.ex. om

verkställaförbehövsupplysningar attdehandlingar och lämnar som
§ TL.12revisionen 3 kap.

reglera-januari 1988krafti den lträddelagändringarGenom som
skatterevisionvidbefogenheterskattemyndigheternas attdes

198788l9878865, bet.prop.räkenskaperADB-baseradegranska
ifinnsFöreskrifterna19871228.SFS19878870, nurskr.SkUl7,

verkställighets-utfärdatDI harRSV ochTL.och 14123 kap. ll,
19911.19882 ochDIFS199110,RSFSföreskrifter

integällandeenligt rättmyndigheten varagranskandeDen anses
databehandlingautomatisk19871231registeransvarig. I lagen om

avseende skatterrevisionförfinns reglertaxeringsrevision,vid m.m.
databehandlingautomatiskinnefattarsocialavgifter avoch som

iluckatäcka denBestämmelsernaenligt DL.personuppgifter avses
register-så längeDLföljdenblir ettintegritetsskyddet attavsom -

tillendastgranskningsmyndighetenför eninte uppkommer -ansvar
Somåtgärder.myndighetensgranskandetillämplig på denblirdel

Vissabetänkandetidatalagsutredningenharvi redan nämnt
SOUADB-områdetpåintegritetsskyddbeträffandefrågorsärskilda

kontrollerandedeninnebärförslagfram attlagt199162 som
taxeringsrevision.vidregisteransvarig enligt DLblirmyndigheten

databehandlingautomatiskblir lagenordningInförs sådan omen
överflödig.taxeringsrevision,vid m.m.

iintegritetsintrång,otillbörligtskyddfinns regler motDet om
taxerings-viddatabehandlingautomatiski lagensåväl TL omsom

taxeringsrevision i IT-vidtillämpligablikanrevision och DL, som
harRSV och DIverkställighetsföreskrifteri demiljön och som

utfärdat.
ADBsärskilt rörtaxeringsrevisionlagregler avserDe somom

handlingsbegreppet;- material;ADB-lagrattilltillgånggranskarens- ibegränsningarrevision ochfrånhandlingundantagande enav- hjälpmedel.tekniskarevideradesanvända dengranskarens rätt att
fram-handling utöverföreskrivs medförebild TFEfter attav -
läsas,upptagning kanförståsbildskrift ävenellerställning i som-

hjälp-teknisktmeduppfattas endastpå sättelleravlyssnas annat
TL.stycket§13 andra3 kap.medel

påellergranskasskallverksamhetfår hos denRevision ske vars
hjälpmedeltekniskadesjälv användafårGranskarenplats.annan

upptagningdelförförfogarreviderade över ta somden att avsom
§ TL.123 kap.hjälpmedelsådantmeduppfattas endastkan
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fårLänsrätten dock, finnsdet synnerliganär skäl, besluta sådanaom
begränsningar rätten använda den reviderades tekniskaattav
hjälpmedel behövs för upptagningar enligt sådantsom att ettsom
beslut skall frånundantas granskningen inte bliskall tillgängliga för
den verkställer revisionen 3 kap. §13 andra stycketsom TL.

Departementschefen förklarade vid utformningen bestämmel-av
ADB-revision översättningserna borde frånom att görasen tra-

ditionella förhållanden till IT-miljön. En sådan översättning ledde
enligt honom till den granskade bordeatt skyldig skat-attvara ge
temyndigheterna tillgång till sin ADB-utrustning, terminal.t.ex. enÄven sådant material beskrivningar den aktuellasom av utrust-
ningen och rutinerde används systemdokumentation, data-som
basbeskrivningar m.m. övriga upplysningarsamt måste lämnas så

granskaren i principatt möjligheter den skattskyl-ges samma som
dige del uppgifteratt ta betydelse för kontrollen.av av

Enligt föreskrifterde DI och RSV utfärdat får revisorn endast
kopioranvända de ADB-register skall granskas, inteav som om

särskilda skäl föranleder RSV §ll och §.DI 14annat Gransk-
ningen f inteår ske terminaluppkoppling mellan skattemyn-genom
digheten och den reviderade RSV §15 och §.DI 3 Vid användning

den reviderades tekniska hjälpmedel skall revisornav följa de
säkerhetsrutiner gäller på arbetsplatsen RSV §l4 och hansom skall

till uppgifterna skyddas förstörelseattse eller otillåten ändringmot
eller spridning DI §.15 Enligt föreskrifterDlzs 7 § skall revisorn

inte följer sekretesslagenannat samrådaom med den regis-av- -
teransvarige i fråga om

granskningen skall utföras;var-
vilken teknisk utrustning och hos registeran-denprogramvara-

svarige skall användas;som
vilka personregister skall granskas;som-
vilka bearbetningar personuppgifter skallav göras;som-

skall fram personuppgifternata hjälpvem medsom ADB.- av
Syftet med samrådet förebyggaär risker föratt granskningenatt

Ävenskall medföra integritetsintrång. enligt RSVs föreskrifter skall
planering iske samråd med den granskadeen 4 §.

föreskrifterDIs innefattar också bestämmelser användning ochom
bevarande personuppgifter. Endast sådana tekniska hjälpmedel,av

och sökbegrepp behövs för tillgodoseprogram ändamåletsom att
med revisionen får användas DI 9 §. Detta ändamål framgåskall

beslutet revision RSV §.3 Personuppgifterav om fram-som
kommer vid granskningen f år, vissamed undantag, användas endast
i överensstämmelse med revisionens ändamål DI 10 §. Sådana
uppgifter uppenbart saknar betydelse för revisionen fårsom inte
omhändertas och de skall förstöras efter avslutad revision intedeom
behövs för styrka resultatet revisionenatt föreller läggas tillav att

förgrund beslut revision eller åtgärd beträffandeom denannan som
med uppgiften. Endast undantagsvis fåravses materialet bevaras i

maskinläsbar form DI l2 och 13 RSV §.12 Om revisionensamt
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för-särskiltkräverADB-registergranskninginnefattar somav
revisorn upprättapersonregister, skallordnandegranskning av

behandlingshistorik över
utrustning har använtstekniskaden som- bearbetningardeharfiler använtsoch samt somde somprogram-

gjortshar
databehandlingenutförtvem som- §.§ 17l3 och DIutförts RSVdatabehandlingen haroch närvar-

förfarandetpraktiskaDet14.3.2

för gransk-förfogandeårl988 tillÖkade ställtssedanharresurser
oftatidigaregranskningföretagen,ningen de mansomstora enav

granskning skullemanuellfrån på grundavståtvingats attatt enav
integranskarenvanligtarbetskrävande. Detalltför attvaritha var

eftersom hanmeningsfull,företagrevisionen störreupplevde somav
informeragranskadelåta densig tillinskränkaficknormalt attdå

IT-själv granska detföruppgifter i ställetefterfrågadevissa attom
ormationsmängderinfBeträffande deaktuellt.material storavarsom

rimligamöjlig medkontrollenligt RSVblirfrågahärdet år enom
selektering kan görasbearbetning ochmaskinellförstinsatser när en

till på sådeinskränkaskanuppfmanuelladetså att
uppgifterna.utvaldasätt

registeransva-denmedrevisorn samrådaskalltidigareSom nämnts
tekniskvilkenutföras ochgranskningen skallrige bl.a. varom

upplysningaranvändas. Avskallutrustning och programvara som
praktikenisamrådframgårADB-revisorerfrånvi inhämtat attsom
förförutsättningoftastdetta är attochverkligen enäger att enrum

vidgenomföras. Redankunnagranskning skallfungerande en
brukargranskning planerasvilkenhosmed dentelefonkontakt en

denmaskin- ochvilkapåredagranskaren grans-programvarorta
granskningen skallfram, hurkanvilkakade har, tasrapporter som

fåför granskarenintressedetdel atttill dennal är engå etc. av
vilka delarupplagd ochredovisningen äröverblick hur somöver

samråd skersamtidigtgranskning,vidintresse ettblikan somenav
få tillgångskallmaterial granskarenvilketutrustning ochvilkenom

granskning kantidlånghurvidare bl.a.brukar röratill. Samrådet en
förgenomföras påskall kunnahur den ettochberäknas samtta var

berorsamrådetinriktningen påsmidigt Denföretaget närmaresätt.
kontrollenoch vadupplagdredovisningen ärpå hurtill delstor

uppgifterna.framsjälvgranskadeförekommer den tarDet attavser.
till så depraktiskt gåIT-miljön kan deti attrevisionVid renten

noteringarnagrundläggandepraktisk synpunktteknisk ochfrån
Skatte-granskning där.förmyndighetentillmedkopieras och tas

förbokföringsprogrammenvanligastedemyndigheterna har per-
sådanförs medredovisningAnalysensondatorer. program-somav

myndig-meddärförföretag kanmindre görasoftast vidvara -- oftafrågemodulermed de s.k.ochhetens somprogramvaraegen
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finns inlagda i bokföringsprogrammen. Har Skattemyndigheten inte
det aktuella eller saknar funktiondetprogrammet behövs,en som
kan igranskaren stället använda särskild fören programvara
revisionsändamál. Därvid krävs dock viss teknisk information, bl.a.

vilka finns, fältens längdposter så revisornom kansom attm.m.
bearbeta och överföra uppgifterna till form.läsbar När det gäller

ADB-anläggningarstora kan kopiering normalt endast tillskeen
magnetband. Skattemyndigheterna har köpt in magnetbandsstationer
för kunna granska dataatt lagrade páär detta Eftersomsätt. detsom
normalt används s.k. skräddarsydda i sådan miljö, skerprogram
granskningen regelmässigt med skattemyndighetens särskilda

för revision.programvara
En möjlighet är använda den granskadesannan att tekniska

hjälpmedel och utnyttja fde rågemö jligheter programmetsom
erbjuder. Vid användning sådana funktioner innehålletär oftaav
skyddat ändring. Oavsett så falletmot börär dock säker-om en
hetskopiering ske innan revisorn påbörjar sitt arbete. före-Det
kommer också granskaren får kopiaatt bokföringen upplagden av
i den granskades dator och granskar den med skattemyndighetens
revisionsprogram eller revisorn med skattemyndighetensatt ut-
rustning de kontrollergör behövs hos den granskade.som

förekommerDet också den granskade själv,att pá begäran revi-av
tillhandahåller utskrifter informationdensorn, behövs förav som

revisionen eller själv fram låtertar granskaren delmen ta av
uppgifterna bildskärm.pâ

överväganden14.3.3

Den kvasimateriella karaktären

Den IT-lagrade informationens kvasimateriella karaktär har be-
skrivits i bl.a. avsnitten dokument, sammanfattningen i avsnittom se
8.2.5. Pâ skatteområdet för dessa förutsättningar sigmednya
motsvarande komplikationer vid brottsutredningar i IT-miljön.som

Reglerna taxeringsrevision har byggt på den grundläggandeom
skillnaden mellan materiella immateriellaoch objekt och på vem

har besittning till visst föremål ellersom ett medan datautrymme
inte individualiseraskan fysiska exemplar; det går intenormaltsom

finna något originalexemplaratt endast originalinnehåll.utan ett
Informationen inte hellerär låst i pappersdokument.ettsom

Avsaknaden originalexemplar föroch läs data innebär ändradeav
förutsättningar. Det kan veckor i förfalskningssyfteta skrivaatt
om löpande bokföring förd på medan dataen sekundsnabbtpapper
kan manipuleras, programvara.eventuellt med särskild Den enda

46Somexempel kan dennämnas användes vid iprogramvara restaurangsom enGöteborg. När hemlig kod visadesrörelsens verkliga resultat medanen endastangavsdel vad flutit inen av som annars angavs.
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avstämningIT-miljönikontrollmöjlighet återstår är motensom
hjälpbokföring medredovisningsmaterial. skapaAttannat aven ny

det knappastresurskrävande ärverifikationer såär attetc. rea-
olika innehålldisketter medtvå lagras datalistiskt. påOm det t.ex.

årsbokslut, kan detförenliga huvudbok ochmedbåda ärsom
undersökningar bläck påvid tekniskaknappast, papper,avsom

originalinnehåll.vadutredas ärsom
begreppetkvasimateriella karaktär har beaktatsDatas attgenom

efter förebild begreppsan-in i TF. Dennahandling förts TL av
handlinguttrycketmed vårtvändning synsättöverensstämmer att

till informa-föreskriften tillgångsyftet medanvändas rörbör när
tion.

inteemellertid påBokföringslagen bygga ärsynsättett somsynes
§ bokför-Enligt 10objektensförenligt karaktär.med dehelt nya
hålremsa,räkenskapsmaterial hålkort,bl.a.ingslagen kan utgöras av

registreringar. Därvidmaterial medmagnetband eller annat
materialet.beskrivs bäraren som

grundbokföring,vidareBokföringslagen på begreppbygger som
i traditionellredovisning, vilkasidoordnadräkenskapsmaterial och
utnyttja helatydligtmiljö oftast framträder och Föravgränsat. att

emellertiddatorisering integrerasrationaliseringspotentialen vid en
räkenskapsmaterialetsjälva kanadministrativa rutiner, därolika

avgränsa. inomtaxeringsrevisornVidare kansvårt ettattvara
redovis-intetill känsligt material har medfå tillgångsådant system som

alltidIT-materialet inte strukturerats såharningen göra. attatt
materialskild från och så grundnote-bokföringen hålls attannat

bokfördabearbetningari formringarna lagrad representerarutan
värden. misstankar data ellerGranskaren behöver attutan om-

överföra informationenmanipulerats lagradekunna denprogram -
dimensionererforderligaform kontroller.till och Deläsbar göra nya

till vissatill inte tillgångenför sig baraIT-miljön med leder att
bearbetningarvilkabestämningenlagrade data ävenutan somav

betydelsefull för denbli skyddetfår kangranskaren göra av
frågorenskilde. rättslig uppkommer motsvarandeFrån synpunkt

tillämpningvid 27 och 28 kap. RB.avsom en

47Se TDL-utredningeninnebörd gjortsvidare den utredning begreppensav som av
SOU 199223g 198811 Kontrollfrågor i tulldatoriseringenbetänkandeti m.m.

logisktkunna innebära det inteTillspetsat skulle detta änatt annatsägas -de varaktiga registreringarna ipotentiellt finns kronologisk bokföring närnågon- affårshändelserna först efter debokföringsmässigt korrektförsystemet att gene-ger
enskilt fall kommando det.datorprogram efter användaren i gettatt ettrerats omav

sådanalagrad form föreligga justdet nödvändigtvis iVi inte måsteattmenar
bokföringen. Det kan mycketbearbetning för den löpanderegistreringar starutansom

andrafall tillräckligt bokföringen logiskt föreliggerväl i vissa attatt genomanses
de grundläggandebearbetas. Det vi vill peka viktenregistreringar kan på år attav

den databastekniken innebär.till den verklighet modernasynsättet anpassas som
relationsdatabas kan förenklat beskrivasFörvaringen uppgifter i så attt.ex.av en

till den uppgiftskonstella-informationen läggs i burk och först vid behov sorterasen
användaren behöver.tion
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Erfarenheter nuvarande regler,av m.m.
propositionenl 19878865 vissa ändringar i reglernaom om

taxeringsrevision, förutsattes ADB-frågorna inär kontroll-attm.m.
verksamhet i framtid utreddes i större sammanhang skulle deetten
erfarenheter vunnit regleringen på skatteområdet kunna bliman av
värdefulla. Enligt våra direktiv skall vi till förnyad genomlysning ta

de komplikationer förenadeär med myndigheternasupp be-som
fogenheter i fråga datorlagrad information.om

Vi förhar få underlag för våraatt framställtett överväganden en
förfrågan till vissa myndigheter och organisationer inom näringsli-
vet vilka erfarenheter vunnits vid tillämpningenom som av
lagstiftningen föreskrifteroch de utfärdats.som

RSV har förklarat det vissutöver tveksamhet företagenhosatt -
vid förstade ADB-revisionerna bestämmelsernanär iträdde kraft -inte i fallnågot från de reviderade företagen framförts invändningar

farhågoreller med hänvisning till DLs bestämmelser, integritets-
eller sekretessfrågor. Inte heller näringslivsorganisationerna har
redovisat några konkreta exempel på problem uppkommit isom
samband med verkställda revisioner. Däremot har sådana principi-

invändningarella gjordes i samband med lagstiftningsärendetsom
åter framförts.

l frånyttrande Företagensett Uppgiftslämnardelegation FUD,
till vilket flestade näringslivsorganisationerna anslutit sig, har
uttalats bl.a. kärnfrågan gränsdragningenatt är mellan tvång och
revision och regleringnuvarandeatt endast bör kosmetika,ses som
eftersom det psykologiska trycket på den reviderade han sågör att

alltid ställer på revisornsgott krav. Enligtsom FUD detärupp
därför nödvändigt upphäva för revisornrättenatt före-användaatt

ADB-system och fåtagets utskrifterän in-att denut annat av
formation behövs för revisionen. Material i IT-lagrad formsom
skulle enligt fåFUD omhand och granskastas endast förutsätt-när
ningar för beslag föreligger enligt RB, vidare bilagase

Bland de principiella invändningar bestämmelserna ADB-mot om
revision förts fram näringslivet har gränsdragningensom mellanav
tvång och revision kärnf på såangetts sätt skatte-vara en att
myndighetens rätt använda den revideradesatt datorer utgör ett
tvång.

Frågan rätten använda den reviderades utrustningatt i sigom kan
påstås tvångsmedel ingår inte iett vårt utredningsuppdrag.vara Det
har nyligen tillsatts kommitté skall över rättssäkerhetenen som se

4gRiksskatteverket,Bokföringsnämnden, Företagareförbundet, Företagens Uppgifts-
lämnardelegation FUD, Lantbrukarnas Riksförbund, Skattebetalarnas Förening,
Svenska Arbetsgivareföreningen, Svensk Industriförening, SverigesAdvokatsamfund,
Familjeföretagens Skatteberedning FAMS, Sveriges Industriförbund, Sveriges
Köpmannaförbund, SverigesRedovisningskonsulters Förbund, Föreningen Auktorise
rade Revisorer FAR, SvenskaRevisorsamfundet SRSoch Företagarnas Riksorganisa-
tion.
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Kommitténbeskattningen Fi 199207. skall bl.a.vid göra en
Dir.revisionsinstitutet från rättssäkerhetssynpunktöversyn av

diskuteras inomfrågan denna199227. nämnda torde böraDen nyss
kommitté.

inte realistisktvi dethar beaktaFrån de utgångspunkter är ettatt
utskrifterfåSkattemyndigheten granska endastalternativ skulleatt

bokföringsmaterialet. Automatiseringen bl.a.ADB-lagradedet avav
möjligadministrativa rutinerna varit tack denharde vare nya

teknologin. uppbyggnaden ADB-baseradeRedan stora upp-av
risker förgiftssamlingar företagen innebär väsentligt ökadehos

enskildes företagens intressen.intrång i svårtden och Det är att se
fullgöra sina uppgifterskattemyndigheternahur skulle kunna om

till förutsätt-myndigheternas intekontrollmetoder deanpassas nya
bokföring mellanledningarna. ADB-baserad saknar deEn som

förståelsenfinns i bokföring ochmanuell och underlättarsomen
komplice-överblicken bokförda därförde Detöver ärposterna. mer

revidera utskrifter bokföringsmaterialADB-lagrat änrat att enav
uppgifterbokföring. ADB-revisioner inte tillåts,manuell Om torde

praktiken omöjligaföretag i bli kontrollera.lämnar attstorasom
fullgott för enskilde inomi denDet gäller stället skyddatt ettge

för ADB-användningen.ramen
Därvid ADB-granskningen medförabör det kanäven nämnas att

vissa positiva effekter för företagen. Genom ADB-granskningen kan
företagen tid, eftersom granskningenkostnader kanochspara
genomföras tid Till följdpå kortare den sker manuellt. häravän när
blir tidsåtgången vid företaget för frågor förbesvara ochatt att
hjälpa revisorn finna material väsentligt mindre. Avatt etc.
betydelse för enskilde ocksåskyddet den kan underlagetattav vara
vid beräkningar bli kvali-kan med ADB-stödsäkrare ävenstora om

naturligtvis inte får efpå manuellt underlag tersättas.teten ett
förbättras myndigheter enskildaSkyddet kan dock ochattgenom

lämpliga tekniska administrativa rutinerutarbetar och så att
materialet får god struktur. särskilt sigFöretagen har vänt moten
revisorns terminalanvända den granskades eller andrarätt att
tekniska hjälpmedel för själv fram material. praktiskadenAvatt ta
tillämpningen emellertid visat sig i flestahar det fallende allraatt
fungerar för granskningsmyndigheternaväl den granskadenär tar
fram materialet i maskinläsbar form föroch överlämnar det
revidering myndigheten.hos

Utredningen lagstiftningsbehovet vid tulldatoriseringen iharom
sitt Kontrollfrågorslutbetänkande SOU 199223 i tulldatorisering-

utnyttjandetbl.a. ADB-teknik i tullmyndig-översetten m.m., av
räkenskapsgranskninghetens övrigoch kontrollverksamhet.

Utredningen föreslår inte någon för tullen använda denrätt att
terminalgranskades ADB-utrustningoch motsvarande denannan

finns i föreslåsTL. ADB-baserade räkenskaper efter tullmyn-som
dighetens tillhandahållasbestämmande i utskrifttullen eller pá
ADB-medium.
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Vi föreslår inte förändringnågon reglerna på skatteområdet iav
det här avseendet. oftaDet torde föredra från integritets-attvara
synpunkt granskning personregister på plats hjälpatt görs medav

den granskades utrustning i förstället kopior registrenav att av
lämnas på ADB-medium.ut

revisornOm använder revisionsprogram och andra bearbet-ett gör
ningar och sammanställningar vadän kunnat ske med densom
granskades vill vi erinra risk viden inämntprogramvaror, om av-
snittet bevisning enligt förRB potentiella handlingarattom som
då kan uppkomma får innehåll de lagrade uppgifternaänett annat

utvisa. Bevisvärdet därvidkan bli ringa. Vid sådana för-avses
faranden går intedet förhandheller på förutse vilka handlingaratt

myndigheten kommer fram. Därmed intedet fulltärsom att ta ut
möjligt begära domstolsprövning vissa potentiellaatt av om
handlingar skall frånundantas granskningen. frågorDessa av
rättssäkerhetsnatur hör emellertid inomnärmast hemma förramen
rättssäkerhetskommitténs arbete. frågorAndra rättssäkerhetsna-av

vadär bör förgälla undantagandetur handlingar och desom av
parallella prövningar DI och skattedomstol aktualiseraskanav som
vid överklagande. De behandlas därför inteett heller här.

inteI TL ställs hindernågot terminaluppkoppling frånmotupp en
granskningsmyndigheten till den registeransvarige se §dock 3 DIFS
19882. Om sådan skulle komma blirmedges, tillämpligTFatten

samtligapå handlingar då skulle bli tillgängliga. Vi förutsättersom
dock sådan åtgärd inte kommer aktualiserasatt deen att rätts-utan att
frågor och ADB-säkerhetsfrågor därvid kommer förstsom upp
utreds.

RSV har pekat på de hinder i revisionsarbetet uppkommer närsom
den granskade i enlighet bokföringslagenmed har skrivit ut- -
uppgifterna i förstället ha kvar idem maskinläsbar form. Därvidatt
måste granskningen ske manuellt, något i praktiken ärsom ogenom-
förbart. RSV föreslagithar förs inregel ADB-materia-att atten om
let alltid finnasskall visskvar tid, förslagsvis år. Vitre attanser en
sådan regel berättigad. Viär dock inte lämna förslagnågotattavser
i frågan, eftersom den bör behandlas utredningen översynav om en

bokföringslagen Dir. 199171 och 199219. Frågorav avgräns-om
ning och strukturering räkenskapsmaterialet, såväl rättsligtav som
tekniskt, hör också inomhemma den utredningen. Vi anser oss
därför förhindrade fullfölja våra kring dokumentbe-att resonemang

med lås varigenom ökat förgreppet skydd den enskildeett genom
teknisk förersättare äkthetsprövningen pappersbaseraden av

bokföring skulle tillskapas.kunna

Föremålet för granskningen

Det både rättsligtär och tekniskt svårt det materialavgränsaatt som
granskaren fåbör frambegära vid ADB-revision. Utredningenen

lagstiftningsbehovet vid tulldatoriseringen TDL-utredningenom
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tulldatoriseringenKontrollfrägor ii sitt slutbetänkandehar m.m.
skatteförfattningarnai ochbegrepp199223 behandlat deSOU

rättsligamaterialet.avgränsning Denbokföringslagen rör avensom
pä vademellertid med avseendeavgränsningen därbehandlas som

i försystem.tekniskt förvaras s.k.ett
bokföringslagen, vad börfrågorna rörandegenerellaDe t.ex. som

iskallfaller utanför vårt uppdrag. Deräkenskapsmaterial,ses som
uppgiftutredningen medtidigare nämndadenstället behandlas av

gäller lT-lagratredovisningslagstiftningen. detNäröveratt se
bestämmel-tolkning berördavi deförordar sådanmaterial, aven

idigitaliserade informationen ställssjälva den centrum,attserna
tekniska hjälpmedlen.inte och dedatabärarna

bliterminologiska kan svårtskäl att...närmareredandetAtt angeav
vidfåinformation granskasbörför vilken IT-lagradgräns, somen

avgränsningartekniskainterevision, förenklar de närmast somen
lagstiftnings-till årspropositionen 1987samtidigt aktualiseras. I

kvasima-visserligen dentaxeringsrevision beaktadesärende om
handling.användningen begreppetteriella karaktären avgenom

förefaller emellertid inte enklalagmotiveniVissa attresonemang
myndigheten måsteuttalas bl.a.förena karaktär.med datas Det att

bokföringen, inteegentliga barabefogenhet granska denha ut-att
grundmaterialet inte gårvilkas medskrifter överensstämmelse att

bekräfta.5° svårligen finnaemellertid någotIT-miljön kanl man
objekt. med någonindividualiserbart störrekonkret För att man

grundmaterialvissa dataskall kunna betecknagrad säkerhet somav
för äktheten,teknisk kontrollmetod, låstorde krävas t.ex.etten

verifieringsmetodermatematiskaanvändning sådana somavgenom
dokumentförfalskning. Vidare anknyterbeskrivits avsnitteti om

tillverkställigheteni propositionen rörandevissa resonemang
informationen.för självaihårdvarorna stället

informationendigitaliseradesjälvaEnligt det denvärt synsätt är
granskning. Vi föreslår härobjekt förinte bärarenoch är ensom

tillämpningenangivit för RB.viprincipiella synsätt avsomsamma
för sig endastkvasimateriella medkaraktärenEftersom den ettatt

myndighetenföreligger ochinget originalexemplar,originalinnehåll,
faktiskt sigIT-lagring lås har avhäntgodta rentutanattgenom --

vidkanmöjligheten sådana äkthetskontroller görasgöraatt pappers-som
utrednings-i fortsattaförordar vibokföring, detbaserad att man

före-bokföringslagen undersöker detangåendearbetet ossom av
förutgångspunktkanslagna dokumentbegreppet att restaureraenge

lagringpappersbaseraddet äkthetsskydd ger.som
emellertid också gransk-förutsättning tordeEn externaattvara

taxeringsrevisionexternrevision,tillgodoses, vidningsbehov t.ex.
möjligheter finnasDärvid rimligakonkursutredningar. måsteoch att

ochStandardiseringtillförlitlighet. krävslåsens Härbedöma

5°Prop. 19878865 47.s.
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entydiga rutiner, eventuellt stödda föreskrifter på lägre nivå.av
Temporärt kan detaljerade föreskrifter teknisk innanbehövas,artav
standarder och praxis på området utvecklats. Generellt detsätt är
dock angeläget undvika onödiga begränsningar företagensatt ut-av
vecklingsmöjligheter.

Genom användning elektroniska dokument förslaget till 14en av
§kap. BrBl bör det också möjligt tillräckligtbereda skyddattvara

för räkenskapsmaterialet krav på länk skallutan att varannan vara
pappersbaserad, 10 § bokföringslagen.andra stycket Ense ut-
veckling i riktning IT-lagring både verifikationer ochmot av

bokföringlöpande ofrånkomlig tillmed hänsyn utvecklingdensynes
pågår inom bl.a. EDI och EDIFACT, jfr BFN U 892.som

Bevissäkringslagen14.4

Frågan användning tvångsmedel enligt bevissäkringslagen vidom av
ADB-revision har behandlats i propositionen l9878865 vissaen om

ändringar i reglerna taxeringsrevision, Taxeringslagensom m.m.
bestämmelser visserligen uttryckligen taxeringsrevisorn vissager
rättigheter såsom få tillgång till handlingaratt dettam.m. men
innebär utanför tillämpning bevissäkringslagen inte någonen av- -

befogenhetlaga den viljagranskades bereda sig tillgång tillatt mot
materialet. avsnittI l2.l.3 vi redogjorthar för departementschef ens
bedömningar angående bevissäkringslagen funnitoch konse-vatt
kvenserna sådant föranledersynsätt bedömning.ett Enav en annan
flyttbar dator eller databärare med kanske känsligmängder överskott-stora
sinformation får enligt det departementschef förordatsynsätt tas
med till myndigheten och användas där medan verkställighet inte får
ske med avseende på intedator flyttaskan och databä-en som vars

fastär monterade där finnsäven endast begränsat materialrare om
inte känsligt.ärsom

Vi förhar avvisatRB sådant bl.a. med tillsynsätt, hänsyn vårett
eftersträvan enhetlig och mindre trubbig reglering. Exempelvisen

föreskrifterbör verkställighet inte fårbl.a. vissaatt med-om avse
delanden 27 kap. §2 RB möjliga tillämpa på IT-ävenattvara
området. Man kan inte föreskriva undantagande handlingar,om av

objektet förnär åtgärden bäraren datorn, disketten, etc..ses som
inteDet går fysiskt skära just den del diskettatt därt.ex. ut av en

aktuella data finns.
Beträffande lagtekniken vidarekan samtidigtnoteras att, ettsom

handlingsbegrepp förts in i taxeringslagen för innefatta objektdeatt
i IT-miljön, bevissäkringslagen tolkats objektetså försom avses att

åtgärd datorer,är databärare och fysiskaandra föremålen bärsom
data, hade förenassynsätt kunnatett med begreppsanvändning-som

i § bokföringslagen.10 bevissäkringslagenI emellertiden attanges
bevismedel utgörs det enligt vad särskilt föreskrivetärav som som
skall tillhandahållas för granskning §.2 taxeringslagenI avses
primärt själva handlingen data, inte bäraren. Det därför svårtär -
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tolkning departe-fullfölja denomöjligtinteför säga att somatt - bevissäkringslagen.51lydelsementschefen gjort gällande avav
fårbevismedel omhändertas,dvs.Säkringsåtgärden beslag, att

själva hand-omhändertagandeoch därmedsåledes ske ett avavses
eftersökningoftast hus-emellertidbeslag kräverlingen. Ett

eftersökning skefårbevissäkringslagen§Enligt 3rannsakan.
Medi förvar ellerefterforskasbevismedel utrymme.attgenom

be-förstås skåp, låda,bevissäkringslagen§enligt 2förvar skall
anordning,liknandeochbankfack, kuvertväska,hållare, pärm, som

gård,lokal,byggnad,tillslutas medankan upp-utrymme avser
tidigareSom nämntsliknandeoch avgränsatlagsplats utrymme.

jämställaskandator knappast19878865iuttalades att enprop.
fåreftersökning ske.i vilketförvar ellersådantmed utrymmeett

frånutgår detbeslag ärhusrannsakan ochförslag avseendeVåra att
egentligadetinformationsbehandlingautomatisk ärfördata som

ifår datautrym-skehusrannsakanför ochobjektet beslag ettattett
förgällabörmotsvarande§ RB. synsättEtt28 kap. l ame

vilkenenligtdärför 14Vi föreslårbevissäkringslagen. en ny a
förf dataskall gällaf också örvarbestämmelserna auto-örvar avom

förvi föreslagitlikhet med vadinformationsbehandling. Imatisk
införas bestämmelsebevissäkringslagenibör ocksådelRBs omen

fårterminalgranskadeseftersökning beslag denvid och etc.att
användas.

behöver dettill aktuella datadirekt knytsbeslagGenom att ett an
granskadeoch denkopia diskett dessa datapåendast t.ex. avenavse

härvidVi föreslårdatorutrustning.få sinbehålla attkan en
i§ förs ini lO RBföreslagna regeln 27 kap.motsvarighet till den a

paragraf.bevissäkringslagen en nysom
initionen såledesf örvarsdef berörutvidgningenföreslagnaDen av

fårverkställighetenvidmyndighetenbevissäkringslagen så§3 att
risker dettai ökadeeftersökning datautrymmen. Deävengöra

personliga integriteti enskildesotillbörligt intrångför deninnebär
ekonomiskt emeller-börslag,företagens intressenioch närmastav

Vi föreslårförf del.örordats RBstid på motsvarande sättmötas som
förebildefter14bestämmelse, bdärför införandet avav en ny

vi 14föreslår§ Vidareförslag i 12 RB.27 kap.vårt ny csom ena
efter förebild vårtpersonuppgiftertill§ skydd begränsat avett

§förslag i 12 d RB.27 kap.
fram i delutredningen dennaförslag läggerVi vill debetona att
IT-material.till Derelateradesikte problempå ärenbart tar som

integritet påkan läggasochytterligare på rättssäkerhetaspekter som
utredning rättssäkerhetskom-förbevissäkringslagen föremålär av

mittén Fi 199207.

511 skriftliguttrycketdels ordet skriftligRB har föreslagit utmönstrasvi att ur
definition imed handlingar, dels 38jämställadär föremålhandling 27 kap. 1 en

Eninformationsbehandling innefattas.automatiskdata förhandling därkap. 1 § av
skatteomrádet.reglering finns redansådan på
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Övriga15 frågor

15.1 Följdändringer
De utgångspunkter vi föreslagit för behandlingen bl.a. hus-av
rannsakan och beslag i lT-miljön aktualiserar antal anknytandeett
frågor föranledakan föl jdändringar. Sådana föreskrifter finnssom
i olika speciallagar. förekommerDe iockså grundlag. Här nämns
endast några förexempel visa vidden frågor.dessaattupp av

Utanför för förundersökning polisenhar vissa befogen-ramen en
Ävenheter, §22 polislagen 1984387.t.ex. här aktualiserasse om

uttrycket egendom skall innefatta fördata automatiskanses
informationsbehandling, vad vissmed plats ochsom menas om
tillträde till ett hus, eller innefattarställe datautrym-annatrum

Motsvarande frågor aktualiseras i bl.a. varusmugglingslagenmen.
1960418, lagen 19741065 visst stöldgods och lagenom m.m.
19741066 förfarandet förverkadmed egendom och hittegodsom

Vidare för förslagvåra rörande teleavlyssningövervakningm.m.
sigmed behov motsvarande författningar.översyn andraav av

Vidare aktualiserar vår användning begreppet data förav
automatisk inf ormationsbehandling på begreppet upptagningsynen
i taxeringslagen m.fl. författningar. Det har emellertid inte varit
möjligt i detta sammanhang företaatt sådan omfattandeen genom-
gång.

15.2 IT-anpassningen RBs terminologiav m.m.

Begreppet skriftlig

Våra förslag till IT-anpassning RB aktualiserar vissa terminolo-av
giska frågor. Det främstär beträffande ordet skriftlig i olika
böjningsformer ändring diskuteras.kansom en

38I kap. §l RB, kapitelrubrik Om skriftligtär bevis, viharvars
föreslagit definition handling, delvis efter förebilden 2 kap.av av
TF. Samtidigt föreslås uttrycket skriftligatt utmönstrats ur
uttrycket skriftlig handling i 27 och 38 kap. RB. inne-Därmed
fattas både traditionella handlingar och data.

I föroch sig borde uttrycket skriftlig handling där iäven det
övrigt förekommer i RB kunna utvidgas till IT-miljön. Det gäller
bl.a. 6 kap. §4 första stycket 45 §kap. 7 58 kap. § förstalsamt
stycket 2 och 2 § 3 RB. Protokolleringen ibör föroch sig även
innefatta sådant material och åklagaren bör inäven IT-materialge

han åberopar bevis. När detsom gäller resningsgrundensom att
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intelagmotiven detframgårfalskvarithandlingskriftlig attav
oäkta.mening dvs.strafflagensifalskhandlingen ärkrävs att

oriktigtÄven medvetethandlingens innehållfall ärdet avses,att
Även falskainte.föreligger ellerintygande utsagorosantoavsett om

till deMed hänsynbestämmelsen.omfattasvittnet.ex. avav
traditio-såvälbestämmelsen börligger bakomskyddsintressen som

informa-automatiskförmängd databestämdhandlingnell som en
handlingen dokument-saknarinnefattas,tionsbehandling även om

§ BrB.andra stycketiförslag 14 kap. lkvalitet enligt vårt
handling°,rubriken Begreppetföljande, underiframgårSom det

iinte kanöverväganden görasemellertiddettakräver närmare som
sammanhang.detta

skriftlig i olikaÄven utmönstring uttrycketi övrigt kan aven
diskuteras. gällandefunnit redanVi dockharböjningsformer att

lämpligt. Dennadettainnefattas där ärdatasåtolkas ävenrätt att
begreppetgällerdetanalogia bl.a. närtolkning har använtsex

innefatta äveni RBskriftligt bevis 38 kap. t.ex.ansessom
bildband.judband och1

tillanpassningfullständigförgenomgång RBredaktionellEn enav
rörande begreppetexemplifieringenframgårskulle,IT ovanavsom

tidskrävande.omfattandebli ochböjningsformer,skriftlig och dess
skriftligomskrivningarvidareskulle t.ex.Lagtexten tyngas somav

skriftlig ansökan ärhandling. Uttryckiansökan ansökan som
redaktionellaOmfattandeförstå. närmastinarbetade och lättaväl att

förmotsvarande rätts-bearbetningar kan nyttautanantas vara
övervägandenDärtill det krävs närmaretillämpningen. kommer att

automatiskförinföra datalämpligtutsträckning deti vilken är att
enligt RB.objekt skall godtasormationsbehandling deblandinf som

blir aktuelltförrän detinte behövastorde attgenomgångsådanEn
framtida måhändaikommuniceraövrigtitalan ochväcka ettt.ex.

samhälle.papperslöstnärmast
iingrepp denbevisning ochföreskrifternatillanknytningI omom

tillanpassning RBdockfri- rättigheter behövsenskildes och aven
vissa frågorvi därutöverföljandeIT-miljön. detI somtar upp

för-inledandei detidigare förslagtill våraknyter utan attan
berörs.bestämmelserfattningsförslagen demedta som

52 429, 10a, 47a, 5010,95, skriftväxling 19,14,rättegångsskrift 188Se a,t.ex.
11, 6210, 2712, 332,avskrift 2321,129,5610,9 532, 5510, 11,16, 5110, 529, a,

541,5855613,16, 564,13, 554,523,30, 30,504, 514,381 ,1016, 491,a, avtalatavtal, skriftligen1715, skriftligtskrivfel 3013, 4812
307, skriftligt16, skriftligen177, underrättas486,avfattas skriftligen 305,

429,471,421, skriftligen407, 19, ansöka 451,skriftligenutlåtande 10, avge4711,4213, skriftlig1413, anförande 435, 465,11, skriftligtskriftlig inlaga
478,429, skriftligt4720, 4474216, svaromålskriftligtsammanfattning a, 586.527,558508, förklaring 568, 14,och skriftliggenmäle 532,518,

Se skriftligoch tolkningenavsnittII, Jfr 13.6Rättegångsbalken 383.Fitger, avs.
NJAhandling i 1981791.
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Digitala signaturer och underskrifter enligt RB

Beträffande sådana dokument föreslås bli iskyddade 14 kap.som
föreslagitviBrB har uttrycket underskrift med beteck-att ersätts

ningen signatur förslagetse till §14 kap. 9 BrB.
föreskrivsI RB fullmakterprotokoll och skall under-att t.ex. vara

tecknade 6 §kap 2 12 §kap. 8 RB. Som anpassning tillresp. en
förslagen i BrB skulle kunna sig itänka föreskrivaRBattman att
de skall signerade och innefattadärmed IT-rutinerdeävenvara som
uppfyller motsvarande krav undertecknade pappersdokument.som
Detsamma gäller kraven på andra handlingar skall under-att vara
tecknade undertecknadeeller egenhändigt enligtRedan
gällande har dock handlingarrätt inte undertecknadeärsom ansetts
kunna godtas, tydligen vadeinlaga.även som

digitala signaturenDen aktualiserar emellertid rad tekniska ochen
administrativa frågor, bl.a. rörande äkthetsprövningen. En sådan
reglering införaskan först standardiseringen,sedan tillgången till
teknisk utrustning nått betydligt längre och det krävs ytterli-osv.,

föröverväganden sådan reglering. Vi därför inga förslaggare en ger
på detta område.

Begreppet handling

Vi har enhetlig definitionövervägt handling för hela RBen av
efter förebild 2 kap. TF. Det har emellertid visat sig dettaav att
skulle kunna tillleda konsekvenser inte avsedda.ärsom

vissaI bestämmelser används begreppet med helt inne-en annan
börd. Det gäller uttryck skadegörande handling, innefattarsom en
handling flera brott, underlåta handling, Sådana fall skulleatt etc.
uppenbarligen falla utanför legaldefinition materialise-en som avser

information,rad vilket framgårockså den preciseringav som
sammanhanget ger.

Andra bestämmelser, där begreppet handling framståranvänds,
i vissa fall förenliga föreslagnamed den begreppsanvändningensom

i fallandra inte. En utvidgning till IT-miljön förefallakanmen
lämplig i bestämmelser

vilka handlingar biläggasskall 628, 2321 ellerom som samman--
föras till akt 6l0;en

handlingarrätt 1214, 337, 4810;att mottaom-
kravet på vad dom skall grundas på och skall läggarättenom att-

fram vad handlingarna innehåller l72, 2414, 302, 437, 466,
5016, 17, 5116,17;

översättning handling 339 och förkostnad översättningom av-
188 a231;

54Se kap.45 och4 16 kap.48 och RB.§§, 9 16 §§
55Se kap.42 2 47 kap. 2 50 kap. och4 9 kap.51 och kap.§§, 4 9 52§§, 3 och s

kap. och§§, 55 4 9 kap.§§, 56 och kap.4 9 58 RB.§§, 5 §
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inkommen handling 3323, nedan;om se-
skyldighetdomstols och åklagares handlingaröversändaattom-

till domstol 3511, 457, 505, 524,515, 555, 5625;
resning anledning falsk handlingmed 5821, 2.om av-

utvidgning tillgenerell IT-miljön innebäraEn skulle här sådanen
omdaning inte ingåendeRB bör ske övervägandenutanav som

rättsligarörande de tekniskaoch problem kan uppkomma. Härsom
tillräckligtdet de svårigheter framträdaskulleär nämnaatt som om

fick sig tillsäntdomstol eller inlaga idata påstås utgörapart som
rättegång. enskildaI antal bestämmelser talas delge ellerett attom

handlingaröversända till enskilda 332, 425, 459, 16, 475, 508,
10, 518, 10, 527, 532, 558, 10, 568, 586. Problem kan uppkomma

domstolen inte överföraeller den delges kanatt mate-genom som
rialet till form.läsbar specielltDet kanske kan läsas medendast
utformade datorer föraseller datorprogram. Om sådana data skulle
till akten i maskinläsbar form,endast offent-det svårt hurär att se
lighetsprincipen tillgodoses.skulle kunna iBestämmelserna 2 kap.

innebär villTF den offentligadel allmänna och hand-att tasom av
lingar få i form.har dem läsbarrätt att

kan innehållaDessutom översända data datavirus eller andra
skadebringande fåttegenskaper. domstol in vidarebe-En ochsom
fordrat materialsådant inte rimligen förkan datasettges ansvar

Samtidigtegenskaper. skulle sigkunna ha goda skälmottagaren anse
inte misstänksam IT-material vilketegenskaperna hosatt motvara

i skriftväxlingsen tillställtsled frånhonom domstol.ettsom en
fråga framträderMotsvarande i §6 kap. 5 andra stycket. Det kan

ifrågasättas alltid lämpligt idet protokoll endastär attom enge
hänvisning till lT-material. Förfarandet bli opraktiskt, eftersomkan

överföring till form för bli tillgängligtläsbar krävs det skallatten
för läsaren.

i §Bestämmelsen 10 kap. 3 RB löpande skuldebrev elleravser
handling, företeende villkor för krävautgör rätt attannan vars

betalning. för automatisk inf ormationsbehandlingData intekan som
unikt fysiskt eftersomexemplar bärare inte finnsdeträtt,vara av en

originalexemplarnågra i IT-miljön. handlingsbegreppetHär bör
intesåledes utvidgas.

handlingBegreppet inte utvidgasbör heller med avseende på 48
eftersomkap. 9 strafföreläggande i fall för intenärvarandevart

skall kunna godkännas elektroniska jfr förslagetdokumentgenom
i §14 kap. framgårandra BrB. vidarel stycket Det denattav
misstänkte undertecknar godkännandet.

Beträffande bevismaterial i IT-miljön innebär förslagvåra dock
utvidgning till falldata. visserligenFör dessa det önskvärten vore

definitionmed handling i början Någon lämpligRB. sådanen av av
vi emellertidplats har inte funnit. Vi först i 38 § funnithar kap. l

naturlig iplats kapitel förbestämmelseretten som ger gemensamma
civil- straffprocessen.och föreslagithar definitionDär en av
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kapitelhandling tillbegränsats de tvångsmedel ochsom om
bevisning berörda.ärsom

Telemeddelanden enligt 12 10 § 33 kap. 3 §kap. och RB

§ föreskrivs10 fullmakt överbringatsI 12 kap. RB om som genom
telegraf telefon.eller

teknik inom för rutinerOm motsvarande kunnany ramen avses
tillämpas, formuleringenkan detta uttryckssätt med genomersättas

jämföras definitionentelemeddelande. kan med dettaHärett av
telelagsöi telelagsutredningens förslag till Vi erinrarbegrepp även

förslag till ändringar ivåra 27 och 28 kap. RB.om
i § förstaBestämmelsen 33 3 meningenkap. stycket andra BrB

till telegrafanstalt.telegram anlänt Domstolsutred-avser som
ningen ihar betänkandet Domstolarna pä 2000-talet SOU 1991 106
föreslagit föruttrycket telegram ordet meddelandeersättsatt av

telefaxmed-andra meddelanden telegram,även änatt typer t.ex.av
innefattas. Vidare telegrafanstaltdelanden, skall kunna har ordet

eftersom inte finnsbytts ordet telecentral, dels det längreut mot
telegraf därför privat förmedlinganstalter, dels telegramävenatt av

liknande innefattas.och meddelanden bör
Vi i bedömningdelar sak denna förordar telelagsutredningensmen

förslag i telegrafbetänkandet Telelag SOU 199270 ordetatt an-
stalt företag drivermed televerksamhet s. 396.ersätts som

Inkommen 33handling enligt kap. 3 § RB

Bakgrund

fråga aktualiserasEn också i IT-miljön fördataär närsom
automatisk informationsbehandling kommit in enligtskall haanses
33 §kap. 3 RB. har hävdats inte tekniskDet domstolarna haratt ut-
rustning för frågandata och därför inte skulleatt ta emot att vara
aktuell. förekommerDet emellertid meddelandeöverföring via tele-
fax, tekniskt förfarande beskrivits i avsnitt 2.4.ett som

teknikenDenna tillämpning vissaIT och domstolar harär en av
telefaxutrustningsådan upptagningen, tagitatt t.ex. papperetom

RBslut, utskrift.IT-lagras avvaktan Enligt tillpá kommentaren
f järrskrifockså tsmeddelande betrakta handling enligtär ett att som

§ inkomma3 och kan till f rån telecentral domstolenrätten eller, om
har sådan utrustning, faxmeddelande.telex-, teletex- ellergenom

innebärTeletex vanlig persondator med ordbehand-att etten
lingsprogram förkan användas kommunikation.sådan

sou 199270 33.a.
57Gullnäs mfl., Rättegángsbalken 3311.s.
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Användningen teknik i telefaxapparater liknandedigital ochav
utrustning flexibilitetteknisk kan motsvarande datorpro-ge som

för olika fabrikanterna tillhandahål-datorerna och degrammen ger
olika funktioner. finns fler mängd Dessutom det axapparateren som

finns tillkan kopplas med datorer. Det ocksåsamman programvaror
självständigt fungeradatorer, med modem, kande,gör att ettsom

telef Telefaxkommunikation således endastär ett segmentsom en
inom datorkommunikation, enligt vissa inter-området skersom av
nationella standardiseringsorganisationen godtagna standarder. En

fax-utrustning välja försesdomstol kan således PC medsom en som
fax-modem, för anpassning tillochscanner programvaror m.m.

varvid skrivaren till för utskrift.standard, PCn kan användas
Därvid framträder ingen skillnad överföring enligtnämnvärd mellan
fax-standard vanlig filöverföring enligtoch mellan datorert.ex. en
någon standard.annan

finnskan knappast hävdas den regelmässigtDet högstatt text som
faxadpå varje sida vanligtvis tid för överföringen,upp nummer-

på avsändarens angivelseteleabonnemang och på dennamneten av
företag innehar telefaxeneller det innebäraskulleperson som -

frånnågot säkerställande telefaxmeddelande Inne-sänts.ettav vem
telefaxhavaren själv in uppgifter.kan lägga dessa De kanav en

således enkelt förtrogenoch ändras avsändare ärstyras av en som
telefaxen.med den aktuella inteDenna metod säkerställer således

tekniskt uppgiften från vilket överföringenabonnemang skerom
jämförbar med avsändarenär närmastutan att anger samma

uppgifter i själva hindrarmeddelandet. Inget att typsamma av
uppgifter förs in i försmed utseende meddelanden översamma som

kommunikationsstandard.med någon annan
Till framtidadetta kommer IT-användning kan kommaatt antas

innebära fysiska lagringen upptagningar,den äratt att av som
tillgängliga myndigheten via terminal, intehos alltid i myndig-sker

förhetens lokaler. System elektronisk innebär normalt datapost att
i olikalagras central dator där varianvändare har s.k. brevlådor,en

avskiljsmeddelanden för dem.
Domstolsutredningen föreslagit fjärde ihar 33stycke kap.ett nytt
§3 enligt vilketRB, egenhändigtmeddelande skall godtasett som

undertecknat hinder kommit in telefax,detutan attav genom om
från telefondet har med hänföras tillavsänts kanen nummer som

meddelandet.någon undertecknatsom
motiven till förslagetI uttalas nuvarande bestämmelser speglaratt

det gamla papperssamhället, fannsdär det knappast något annat
alternativ till muntlig kommunikation pappersdokumentän som
inkom till i utställaren åstadkommer skickrätten ochett attav
bestämmelsen till följdbehövs det kommer kvarståatt att ettav

58SeSOU del1991106 B rr. ochss, 269 320.s.
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flertal bestämmelser i tillinlagor tingsrättRB skallattom vara
egenhändigt undertecknade.

2 fI kap. TF har örvaringskriteriet upptagningar förrörande ADB
knutits till upptagningen tillgänglig för myndighet medärom en
tekniskt hjälpmedel. regleringMotsvarande förts in ihar tullagen
ll §b så elektroniskt kommit indokument ha tillatt ett anses en
tullmyndighet blivit tillgängligt fördet myndigheten förnär
överföring till formsådan Vidaredet kan läsas. jälpregelhar hatt en

33 §motsvarande kap. 3 förts in iandra stycket RB tullagen med
följande uppgifterlydelse Om i elektroniskt fdokument örmed-ett
las myndighet tullmyndighet juridiskellerängenom annan genom

efter bemyndigande enligt 9 § tullregisterlagen,person anses
dokumentet dock ha kommit in till tullmyndigheten redan detnär
tagits och kan avskilts förha tullmyndigheten hosemot anses
förmedlaren.

Överväganden och förslag

Avgränsning domstolsutredningens förslag till telefax för-ärav
ståelig, eftersom justdenna förhärskande.standard Förslagetärnu

emellertid inte teknikneutraltär föreslagnaoch den bestämmelsen
skulle kunna hämma utvecklingen andra effektivarekanskeav
former för meddelandeöverföring pá myndighetsområdet, t.ex.
EDI. telefaxöverföringEn fjärrkopiering.endast Kopianär en

inte vidimerad angivelserär och de automatiskt i text-som ges
strängen kan beskrivits inte någon motsvarande säkerhetsom ge

underskrift eller uppgiftsäker avsändarenssom en som en om
abonnentnummer.

kapitletI funktionerurkunder berörs de underskriftom som en
fyller. det straff rättsligaNär gäller det skyddet vid kommunikation

telefaxmed kan det den ståndpunkt upptagits inoteras att som
upplagan kommentaren till brottsbalken utskriftsenaste attav en

telefaxmed torde framstårurkund, mindreutgöra välbetänkt,som
eftersom fax liksom f otokopia torde sakna utställarangivel-ett en- -vidimerats.6°pappersutskriften inte Däremot tordese, om ansvar
enligt kap. §15 12 för missbrukBrB urkund aktualiseras.kunnaav
Vid traditionell f örf alskning pappersdokument aktualiserasetten av
därmed straff bestämmelse fängelsemed iendast skalan medanen en
manipulation telefaxmed föranledatorde böter. I detta sammanhang

BrB.61 Ävenerinraskan vårt förslag i §14 kap. 18om om en
bedömning urkundsförfalskning skulle kunna viktigtske detärsom

sgNär det gäller begreppsanvändningen bör vidare erinras sändningen inte skerattomfrån telefon. I 27 kap. RB18 används beteckningen§ teleanläggning bl.a. fören
sådan utrustning telefax.somaoBeckmanmfl., Brottsbalken II, 6 75.u., s.610m telefax kan innefattas under uttrycket i tillkommit medelst12 genomslag
eller fotografering eller dylikt sätt.på annat
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föreliggerskillnad mellanväsentligaklart dengöraatt pappers-som
datorkommunikation, däribland telefax, det gällerdokument och när

Processhandlingarhandlings kanmöjligheterna äkthet.prövaatt en
intebetydelsefulla verkningar på området böroch rättstrygghetenha

rättegångsfel föreligga avgörandetVisserligenriskeras. torde ett om
fall verkställighetfalsk handling ipågrundats vart omen men,

tilläggasuppkommit. s.k.ha Det börskett, kan skada redan att pro-
straff-intecessbedrägeri, vilseledande domstol, normaltdvs. ärav

bedrägeri.bart som
reglering, gällerfrån säkerhetssynpunkt släpphänt detEn när

blianvändningen telefax vid torde kommaallmänna domstolar attav
äkthetsprövning,normbildande för förvaltningen. frågorhela De om

iligger behövabakom de berörda bestämmelserna RB, synessom
gjort. Regleringendomstolsutredningen böranalyseras närmare än

friatill telefax iinte utgångspunkt denheller begränsas medutan,
sinabevisprövningen, möjlighet åtgärderdomstolarna att anpassage

frågorefter omständigheterna i varje enskilt fall. Därvid bör IT-om
särskiltsäkerhet uppmärksammas.

domstolsutredningens förslag inteEnligt meningvår bör således
justitiedepartementet. Därförförslag inomgodtas. Detta övervägs nu

förslag frågan telefaxmed-vi inte något rörande näreget ettger
inkommet.delande skall anses

för i föreslåVi inte tiden sådanheller RBär attatt mogen enanser
tullagen.63förts in iinkommen handlingbestämmelse somom

införasAnledningen till bestämmelse därsådan kunnat äratt atten
full föreliggerkontrolltulldatasystemet slutet där överär ett system,

informationsmetodervilka vilka datoriserade dedeltagarna ochär
handling i utvidgasfår skulleanvända. Om däremot begreppet RB

följ-till omfatta för automatisk inf ormationsbehandlingdata ochatt
vid till vissaktligen traditionella skriftväxlingen domstol delden

dataöverföring, aktualiseras deskulle komma ske utöveratt genom -
handlingfrågor tidigare rubrikenberörts under Begreppetsom -

frågan okynne,bl.a. hur skall hantera data kanskerätten som, av ges
in i format i framtid blirinte detkan läsa. Närrättenett som en

föråtkomligapåaktuellt data lagras platsgöra rättenatt som annan
via terminal, föreligger uppgifter rutinernasockså de närmare om
utformning för lagregleringen på området.behövs övervägaattsom

fallerIT-frágor utredning utanförkräver och deDessa närmare
straffrättsliga straffprocessuella frågor främstvårt uppdragoch som

IT-material emellertid bevisning.åberopas Enkan somavser.
möjlighet § tredjekomplettera 33 kap. 3 stycket så attattvore en

handlingbekräftelsebegäran undertecknad också skulleom genom
innefatta föreläggande bifoga informationen ikunna läsbarett att

62Sevidare Jareborg, Brotten II, 2 218.u., a.
63S0U 19899040och och ff. Jfr domstolsverkets198920 146 284s. prop. s. s. rap-

Nya arbetsformer i hovrätt,199221 avsnitt 14.53.port
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form. lösningEn låta uttrycket översätta handlingattannan vore
i §33 kap. 9 innefatta överföringen från till form.lagrad läsbar
Därvid kunde vidta i varjeåtgärder enskilt fall,rätten särskilt som
lagmotiven behandlar frågan materialhur inte kanrättenom som
förstå skall behandlas. Innan handlingen blivit torde denöversatt,
få ofullständigså inte tjäna tillden kan förgrund rätte-attanses
gången

Vi föreslår emellertid lösning 3 § itemporär 33en genom en ny a
kap. enligt vilkenRB, ADB-medium, innehåll åberopas tillvars
bevis inkommit till först blivitdet tillgängligt förrätten näranses
överföring till form.läsbar Därvid får själva aktbilage-databäraren

i övrigtoch behandlas på motsvarande knivarsätt ocht.ex.ras som
föremålandra in till bevismaterial.rätten Datasom ges som anses

emellertid inte processmaterial förränutgöra den inpart gettsom
materialet eller någon tillhandahållit de tekniska hjälpmedelannan

förbehövs överföringen till form.läsbarsom
praktikenI det förfarandetantydda sällan aktualiseras. Isynes nu

stället torde vid villdomstolen åberopa vissa digitalise-parten som
rade data komma inge utskrift dessa undantagsfalldata. Iatt en av
såsom då inte vill godta sådan utskrift kan detmotparten en
emellertid visa sig nödvändigt inge den aktuella databäraren. Såatt
kan bli fallet tilltalad, i bokför-ADBanväntex. om en som
ingssystemet, står förunder åtal bokföringsbrott villoch vederlägga

påstående från sidaåklagarens underlåtit bokförahanett att attom
alla af f ärshändelser.

Begreppet inlaga

I RB används inlaga,uttrycket skriftligäven och inlaga samt
vadeinlaga.såsom Rättegångsutredningen harsammansatt av

redaktionella föreslagitskäl inlagauttrycket utmönstrasatt ettur
antal bestämmelser i vissaRB. I innebärbestämmelser förslagen

in.°6emellertid skriftliguttrycket försatt
Vi förordar ordet skriftlig undviks vid den redaktionellaatt

aktualiserasöversyn domstolsutredningens betänkande.som genom
förefaller inteDet lämpligt ytterligare föra in detta iuttryck RBatt

samtidigt utvecklingsnabb förutses.kanIT Dessutomsom en av
skulle uttrycken inlaga eller handling i 33 ikap. 2 och 3annan
förening med den föreslagna definitionen handling vidav oss av ge
handen IT-material inlaga.även kan Detta kräverutgöraatt närmare
överväganden.

Se vidare Gullnäs m.fl. Rättegángsbalken 3320.s.65Se50 kap. 1-5, 7-8 och 25 och kap.51 1-5, 7-8 och RB.§§ 24 §§
66Se kap.50 1 51 kap. l 52 kap. kap.1 55 kap.l 56 och kap.1 59 och§ 2
7 RB.§§
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på fonetisk väg avskrif tBegreppen ochta upp

får fonetiskEnligt § på väg.6 kap. 9 RB berättelser Dettatas upp
förstås olika tekniska möjligheter föruttryck torde kunna så att att

ljud innefattas. tekniskt hjälpmedelUttrycket med äruppta
emellertid föredra vid anpassning till IT-området.att en

Vidare flertalpå det på grund reproduk-används ställenett av
tionsteknikens utveckling föråldrade avskrif i föruttrycket ställett
kopia. modernisering användning kopiaordet dockEn ärgenom av

lämplig inteinte eftersompå IT-området, därmed endastman avser
återgivning fotografisk likhet såäventexten att t.ex.utanav en
stilsort framgår. inte förenautstyrsel går med denoch Detta att
skillnad föreligger på IT-området mellan lagrad och läsbarsom
form. Möjligen istället avskrift utskriftkan eller ITnäranges

innefattat. tidenheller på punktInte denna dockäravses vara
för reglering. Tills får därförvidare sådanaändrad godtasmogen en

i § fjärde enligt vilken23 21bestämmelser kap. stycket, densom
misstänkte få avskrift förunder-har på begäranrätt att en av
sökningsprotokollet, fårehuru vad han många gånger kan antas vara
utskrift ibehandlats dator.textav en som en

egendomBegreppet

iI används begreppet egendom bl.a. l5 och 26 kap.RB RB om
Vi föreslagit jämställakvarstad. har bestämmelser där dataattom

med avsnitt l2.6.2.egendom, se
iBegreppet egendom används på andra ställen 10 kap.RB. läven

Ävenfinns forumregler finnas.egendom skallrörsom var anses
regleringen i 12 fullmakt i delgivningkap. och 33 kap.om om

tillanknyter egendom. genomgång dessa bestämmelserEn medav
får emellertid ipå sammanhang.avseende IT ske annat

15.3 urisdiktionJ

15.3.1 Bakgrund

jurisdiktion aktualiserasFrågor såväl gällerdetnär rättstatsom en
utfärda vid rättsskipning verkställighet. folk-lagar och Frånatt som

rättslig utgångspunkt olikahar med anspråkgöraatt typerman av
jurisdiktionpå i skilda nationella lagstiftning.länders Staterna

i sista själva i vilken omfattning vill juris-bestämmer hand de utöva
diktion inom sina får inte företastatsområden. En dock maktåt-stat

såsom användningen inomgärder tvångsmedel statsav en annan
territorium.

Vid tillämpningen i Sverige internationell dvs.processrättav -
rättsskipning verkställighet anknytningoch tillmed utlandet -
tillämpas inte behörighetsvensk, utländsk, Fråganprocessrätt. är om
föreligger rättsförhållandetssaken internationellaatt ta trotsupp
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Svensk förkaraktär. behörighetdomstols döma brott behandlasatt
i 2 fråga skiljas från frågan före-kap. BrB. Denna måste detom
ligger något gärningen förövats utanförbrott svensk lag närmot

territorium.svenskt
Om brott i riket enligtbegånget här svensk domstol 2 kap.är ärett
§ behörigBrBl saken. Bestämmelsen kompletteras medatt ta upp

jälpregel enligth vilken ovisstdetsamma skall gälla det ären om var
förövatsbrottet finnsdet skäl brottet begångetäratt anta attmen

riket.inom Vidare förstås brottsligskall bestämmelsen så att en
ihandling sin helhet begången i Sverige så någonsnartanses vara

del den begången inom riket.ärav
§2 4 vilka förutsättningarI kap. BrB under brott skallettanges

begånget i Sverige. Avgörande äranses
brottsliga handlingen företogs,denvar-

fullbordades,brottet ellervar-
vid försök, tillämnadedet fullbordats.brottet skulle havar-
Ett brott kan således flerabegånget på ställen.anses
Svensk behörigdomstol kan också begåttsbrottnär utomvara

riket. fall främstFör dessa bestämmelser i 2 kap. 2 och 3 BrB.ges
Beträffande riktadebrott offentliga intressen finns isvenska 2mot

§ särskildkap. 3 BrB kompetensregel p. 4. Brott svenskamoten
enskilda intressen fallerp. 5 emellertid inom för svenskramen

behörighetdomstols inomendast brottet begåtts inteområdeom som
tillhör någon § infördes begränsningI 2 kap. 2 dock är 1972stat. en
så behörigsvensk domstol enligt § gärningen inte2 endastäratt om

fri från enligt gärningsorten.på Departementschefär lagenansvar en
fann den dåvarande regleringen alltför vidsträckt förklaradeoch att
aktuella gärningar oftast straff gärnings-torde bara påävenvara
orten.

671 motiven exempel brott förövats mellan Oslo ochnämns ett på nattågetsom som
Stockholm det inte kan fastställas brottetså skett norsk eller svensk sidaatt påom

Jfr vari internationelltgränsen. nätverk gärningsmannen olovligen berettt.ex. ettom
sig tillgång till eller ändrat data under överföring eller frågan den olovligenom som
berett sig tillgång till företagshemlighet via utfört inom elleretern angreppet utomen
svenskt territorium. Det förekommer gärningsmannen berett sig tillgång till fleraatt
datorsystem flerai länder.
68Prop. 197298 100s.
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överväganden15.3.2 och förslag

IT-miljön aktualiseras fråganI brottslighur begreppet handling i
förstås.2 4§kap. bör Därvid framträderBrB två aspekternya

i IT-miljön
gärningens fysiska karaktär påverkas kvasimaterielladatasav-

karaktär
datorer kan mindre självständigteller enligt påagera mer-

förhand rutiner.programmerade
emellertidEn dator kan inte gärningsman f rättsligoch rånvara

intesynpunkt handlar Vi erinrar vi tidigaredatorn, anförtvadom
angående till imedverkan IT-miljön. gärningsmanbrott Som bör
istället normalt den kommando förloppettses person som ger om
vilket fram till ileder IT-miljön. Befinner sigbrott gärningsmannen
utanför Sverige möjliggör IT-rutinernas flexibilitet och modern
kommunikationsteknik gränsöverskridande på intesättangrepp som
tidigare varit möjliga. Utför gärningsmannen kommandon, pro-
grammering i föreliggerhär landet ingen itvekan att vartm.m., om
fall del den brottsliga handlingen företagits här.en av

inte likaDäremot det klart hur digitala förloppär skall påman se
gärningsmannen kommando riket olov-gett utomsom om men som

ligen exekverats överförts i tekniskeller utrustning ihär landet som
idel brottslig aktivitet. Exempelvis ikan någon Danmark haen en

dator automatiskt via telenätet olovligen hämtaprogrammerat atten
information från idator Sverige. Gärningsmannen ingagören

i Sverigekroppsrörelser inget fysiskt föremåloch hämtas landet.ur
Enligt vår mening får brottslig handlingvad enligt 2är kap.som

i enlighetBrB tolkas med de kommit tillsynsätt uttryck, bådesom
i föreslagna och gjorda straffrättsligaredan lagändringar på IT-
området, där på data och användningbyggda påangrepp angrepp av

Ävenautomatiska rutiner bedöms brottsliga förfaranden.som
exekvering automatiskt dator därvidbör kunna delav en ses som en

brottsligaden handlingen.av
lT-rutinernas flexibilitetNär den kommunika-och moderna

tionstekniken det föreslagna för med sig ovisshetsynsättettrots om
IT-relaterad gärning begåtts bör i §bestämmelsen 2 kap. lvar en

meningenandra BrB dock kunna för i erforderligutrymme attge
omfattning datorrelaterad brottslighet vid svenska domstolar.ta upp

På motsvarande bör bestämmelsensätt brottatt ettom anses
begånget fdär det ullbordades tillämpaskunna IT-miljön.

egAggehar under rubriken StraffrättensDe straffrättsliga grundbegreppen anfört
247allmänna del, Andra häftet, det fordras det brottsliga handlingssättetatt atts.

består i bestämd handling eller underlåtenhet,yttre däri inbegripet det skadligaen
effekt,resultat kan ha blivit följden brottslingens verksamhet. Jareborgsom genomBrottenhar förklarat 1132 gärningar i princip ha fysisk karaktär,att masteu., s.

ha karaktär ingripande i vad händer världen.i Han har vidare anfört attav som enhandling alltid har motsvarighet i kropparörelse. Vid gärningar i form under-en en avlátenhet räcker det dock med låter ske,att från ingripanågot avstår att när ettman
ingripande borde ha skett.
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begränsning fördes in 1972 i 2 §Den år kap. 2 BrBsom genom
straffbarhetkravet på dubbel aktualiserar ytterligare behovet av

harmonisering olika lagstiftningländers IT-relateradmotav
brottslighet. Visserligen fallkan tänkas, olikadärsäregna mot-

aktualiseras,stående intressen vi intehar heller detnärmen
gäller riket funnitbrott begångna tillräckliga skälutomsom anses

föreslå lagändringar.några Om visar sig föreliggadet luckor iatt
andra länders lagstiftning datorrelaterad brottslighet, bör sådanamot
frågor aktualiseras inom för internationelladet samarbetetramen
för regelharmonisering, inte utvidgad förkompetensgenom en
svenska domstolar.

frågandet föreliggaNär gäller brott kan svensk lagmotom anses
bör utgångspunkten för tillämpningennämnas BrB äratt attav
straffbuden universellt tillämpliga presumtionenär medan be-
träffande specialstraffrätten gärning enligtär brottutgöratt en

territorium.svensk lag bara förövatsden på svenskt Genomom
förslagvårt §21 iDL med bestämmelser blirersätta BrB detatt

klarlagt berörda förfarandendär kan brott svensk lagutgöraatt mot
förövatsde riket.även när utom

15.4 Inbördes rättshjälp

15.4.1 Bakgrund

förutsättning för internationellEn brottslighet skall kunnaatt
bekämpas finns fungerandedetär samarbete olikamellanatt ett

Förfarandetländer. domstolar, åklagare polismyndigheterochnär
anlitas för processuella åtgärder, mål eller iärenden andrasom avser
länder, brukar inbördesbetecknas rättshjälp. viktigasteEn deav
formerna för rättshjälpsådan bevisupptagning, vilkenär kan

förhörbl.a. med misstänkta,utgöras och upptagandeparterav av
bevis vittne, sakkunnig skriftligteller eller bevis. Tillgenom syn av
bevisupptagning brukar räknas tvångsmedlen husrannsakan,även
beslag och kvarstad.

§35 kap. 12I hänvisas till särskildaRB bestämmelser om upp-
bevistagande i utlandet. Därmed lagen 1946817av avses om.

bevisupptagning vid Vidare finnsutländsk domstol. särskild
lagstiftning rörande bevisupptagning i Sverige internationellmed
anknytning. Det dels lagen 1946816 bevisupptagningär åtom
utländsk domstol och lagen 1946818 bevisupptagning vissaåtom
internationella Vidare kan tvångsmedel internationellmedorgan.
anknytning aktualiseras, ofta för bevisning.säkerställa Bestäm-att

mDe principiella frågorna straffrättens extraterritoriella tillämpning harom
behandlats i 1988 inom Europarådet,rapport år Final Activityexpertgruppen av en
Report, Extraterritorial Criminal Jurisdiction, adopted by European Committee onCDPC.Crime Problems
nJareborg, Brotten 2 137u., a.
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användning vissadärvid i 1975295melser lagenges om av
främmande Lagstiftningenpå grundastvångsmedel begäran stat.av

transformerats tillinternationellapå överenskommelser svensksom
rätt.

nordiska aprilländerna har den 26 1974 undertecknatDe en
inbördes rättshjälp, cirköverenskommelse 1975301om se

inbördes rättshjälp Sverige, Finland,angående mellan Danmark,
delgivning bevisupptagning.Island och ochNorge genom

Vid internationell rättshjälpbegäran kan åtgärder meden om
anknytning till IT-miljön aktualiseras. frågor,Dessa har berörtssom
i brottslighet,europarådsrapporten datorrelaterad närmareom avses

nyligen tillsatt kommitté inombehandlas Europarådet.av en

överväganden15.4.2 förslagoch

internationella förDe överenskommelser grunden denutgörsom
lagstiftningen tillkom i väsentligtsvenska innan IT-frågornaallt

blivit författningsregleringenhade aktuella. berördaDen bygger
emellertid inte ömsesidighet,på tillämpasdvs. bestämmelserna kan

finns främmandeoberoende det med den elleravtalett statenav om
inte. Ingenting hindrar Sverige ensidigt sinsåledes att anpassar
f örf attningsreglering till förutsättningarde och den datorre-ITnya

brottsligheten för sig.laterade med
rättshjälp i IT-miljöndet gällerNär svensk begäran detären om

emellertid såvida inte i främmandebestämmelser den staten, trots-
avsaknad konventionsstöd, medger åtgärden beroende på hurav -
den aktuella konventionen iskall tolkas åtgärder kan påkallasom

främmande hindrarden heller detta emellertidIntestaten. en
f örf attningsregleringenden svenska så begäranöversyn attav en om

IT-relaterade framställasåtgärder utomlands kan konventions-när
författningsregleringenåtaganden i främmandeeller den staten

medger det.
Åtgärderna emellertid i respektive företas enligtskall land normalt

lagstiftning. ändringar vi föreslagit fördet landets iDe RB att
regleringen tillsträcka tillräckligaIT-området därmedut synes vara

rättshjälp främmandebegärsäven när stat.av
Vi funnit skriftligthar bevis vissabegreppen på områdenatt av

bör kunna innefatta tolkningRB data. Denna bör kunna görasanses
förekommerockså dessa iuttryck bestämmelserna inbördesnär om

rättshjälp. ingen ändring iDärmed krävas lagen 1946817synes om
bevisupptagning vid utländsk domstol.

Se 1989784bl.a. regeringens tillkännagivande främmande anslutningstatersav
till Sverigevissa biträdda konventioner inbördesangående rättshjälp,av m.m.

Vidare har nyligen konvention utarbetad inom Europarådet efter-tvättning,en om
forskning, beslag och förverkande vinning brott signerats Sverige. Fråganav av av om
lagändringar för kunna ratiñcera konventionen inom justitiedeparte-att överväga
mentet.



ÖvrigaSOU 199000 frågor 473

föremålBegreppet vi jämställthar handlingmed i RB detnär
gäller husrannsakan, beslag och vioch jämställthar data medsyn
egendom i bestämmelserna kvarstad. Uttrycket syn föremålåom
förekommer i lagen 1946816 bevisupptagning åt utländskom
domstol lagenoch 1946818 bevisupptagning vissaåt utländskaom

Även här bör övervägas ändring förkrävs innefattaorgan. attom en
data. En motsvarande anpassning begreppen föremål, egendomav

skriftligoch handling bör beträffandeövervägas lagen 1975295
användning vissa tvångsmedel på begäran främmandeom av stat.av

Tidigare berörda motstående intressen effektivitetmellan och
integritet aktualiseras vid inbördes rättshjälpäven i IT-miljön, bl.a.
med tillhänsyn de informationsmängder det rättsligastora som av
och tekniska frågaskäl kan bli Eftersomom.
de svenska processuella reglerna tillämpasskall vid åtgärder i

ASverige, medför förslagvåra inte knyta regleringen till databära-att
själva data åtgärdernautan kan begränsas såatt endastre deatt

Ävenefterfrågade uppgifterna lämnas den bestämmelse viut.
föreslagit i 27 kap. §lO blirRB tillämplig.a

15.5 Skadeståndsrättsliga frågor
Erfarenheten har visat det vidredan förfaran-pappersbaseradeatt
den kan uppkomma i det anonyma fel.närmaste Det kan också

flera samverkande faktorersmärre ligger felbakom ochvara ettsom
kan grunda skadeståndsansvar.sammantagna kompli-Dessasom ett

kationer i IT-miljön, feldäraccentueras kan uppkomma genom
missöden framstår så frånavlägsna mänskligt handlandesom ettsom

det kan svårt på naturligtatt härledasätt någotatt ettvara ansvar
till någon människa verksam inomär det rättssubjektsom som

för det aktuellasvarar systemet.
observeraAtt skada iblandär inte kan hänföras tillatt en en en-

skild befattningshavares hanteringsåtgärd har medgörautan att ett
grundläggande fel i datorprogram. Något vållandeett genom en

ofta intekan konstateras, i fall inte detta begreppperson vart om
mening.skall ha någon Som exempel kan inköptnämnas när en

beprövad plötsligt visar sig behäftad med någotprogramvara vara
fel.

En dator intekan heller oaktsam i skadeståndslagens mening;anses
den rådande uppfattningen maskin inte vilseledasär kan i denatt en
mening i VidareBrB. mänskligaersätts kontroller IT-som avses av
rutiner datoriseringnär sker och blidet kan svårten avgöraatt vem

flera aktörer för viss funktion. vissaav Inomsom ansvarar en
områden, där sådana komplikationer framträder, har skadestånds-

skärpts. Det gäller vidansvaret skada inom fört.ex. deten ramen
kontobaserade aktiesystemet vid värdepapperscentralen vidoch

73Pmp.197333 148.s.
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förtill deni skyddDLenligt bestämmelsernaotillbörligt intrång
aktualiseras vidsvårigheterintegritet.personliga Deenskildes som

främstskadeståndsansvarskärpt rörett
felbe-sådantomfattas och hurfel skallvilka etttyper somav-

utformasbörgrepp
begränsningar skärpteventuella ett ansvarav-

tredjepartstjänstervidolika skall haaktörervilket t.ex.ansvar- utformas.skadeståndsregler böravgränsning andrahur moten-
förmyndighetsutövningvid Övervägs när-skadeståndFrågor om

skade-allmännasför detutredningeninom översynvarande av
bl.a.sina direktivenligt har198903Ju attståndsansvar ta uppsom

meddatorfel. Vi samråttharpå grundfrågan skador ut-avom
år.under dettasitt slutbetänkanderedningen beräknas avgesom

Jfr SOU 198920 ff.Tullregisterlag 132betänkandeTDL-utredningens m.m. s.
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16 Myndigheters tillgång till flyg-
företags bokningsregister

16.1 Bakgrund

Tre ärenden hos regeringen har överlämnats till för närmareoss
Ärendenaöverväganden. har sitt i framställningar frånursprung

rikspolisstyrelsen RPS foch rån generaltullstyrelsen GTS för-om
fattningsändringar skulle möjligtdet förgöra polis- respektivesom
tullmyndighet på begäran f á uppgifter främstatt f lygbolags data-ur
baserade kundregister. Enligt f ramställningarna skulle man genom

sådan uppgiftsskyldighet kunna för polisens effektiviseraen del den
förspaningsverksamhetenls.k. och utlänningskontrollen församt

tullmyndigheternas del f framá bättre förunderlagett bedömning
smugglingsrisker.av

GTS har i sin framställning beskrivit bakgrunden till denatt
begärda uppgiftsskyldigheten skulle förvärde tullen ochvara av
anfört bl.a. följande.

En tullverkets främsta uppgifter kontrolleraärav att inteatt införa i strid medvarorgällande införselregleringar eller utan tullatt och andra skatter betalas. Dekontrollbefogenheter tullen därvid har innebär intrångett i de kontrolleradessom
integritet. Därför bör dessakontroller helst riktas enbart demot personer som genomkontrollen avslöjas med haatt överträtt tullbestämmelserna. En sådan ideal situationnaturligtvisgår inte Tullverketsatt uppnå. strävan emellertidär kontrollernaatt blirmålinriktadeså och lite slumpmässigaså möjligt, de laglydigaså attsom resenärernaskonas och tullensatt begränsade utnyttjas effektivt. Av dessaskälresurser och förkunna bedömaatt riskerna för olovlig varuinförsel detär viktigt förhandatt på vetabl.a. vilka är medatt vänta visstpersoner ett transportmedelsom och varifrån deresväg.kommer

I de länder, där tullmyndigheterna i dag har fårätt sådana t.ex.att ut uppgifterEngland Norge,och använder tullmyndigheterna. uppgifter i passagerarlistor för attförbereda tullkontrollåtgärder olika slag. Listorna förhandsinformationav ger en omde ankommande och det gods de kan tänkaspassagerarna medföra. Därvid fäster manavseende vid de resande från elleravrestom narkotikaproducerande länder.genomMan kan studera den resrutt Det haranvänts. nämligen i flera avslöjadesomnarkotikasmugglingsfall visat sig de vid ankomstatt till mottagarlandet närmastkommer ifrån oskyldigtett resmål och därmed försökt dölja den ursprungligai narkotikakänsligtavreseorten Ävenområde. uppgifter i passagerarlistorna med-om

lFörspaning innebär polisen,att utan misstankeatt individualiseratnågot brottomföreligger, samlar uppgifter förhållanden tyder brottsligpa verksamhetom ochsomkan inblandadeantasom personer i brott.som vara
GTS har i skrivelse den 18 1988till finansdepartementeten begärtmars få delatt tavissa uppgifter i transportföretagsav och bokningslistor. RPS gjordepassagerar- enmotsvarande framställning till arbetsmarknadsdepartementet i skrivelse den 16majen1988. Sedan det framkommit utlämningatt ADB-lagradeen personuppgifter föravutlänningskontroll tveksamär med beaktande Sveriges internationella åtaganden,avhar RPS i skrivelse den 20 december 1991 gjorten framställning till regeringenen nyfåatt uppgifter betydelse Förs.k.om förspaning rörande brott.av
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intressanta,sighar visatoch bokninginköpresgods ochfört vararesanavom medför mindreendastellerincheckat bagageofta saknarnarkotikakurirereftersom
och eftersomlaglydigahos resenärer,normaladetavviker frånvilketmängd,

tiden införmycket näraochkontantköper sinnarkotikasmugglare ofta avresan.resa drag ibeskrivas sortserhållas kankan närmastdettaDe uppgifter sätt enpá somsom narkotikabekämpning.tullensförsynnerlig viktprofil, är avsom uppgifterGTS inte pa någotenligtinnebär attuppgiftsskyldighetsådanEn som
innebär denSnarareröjs. attintegritetenpersonligadenkännbart berörsätt

därmedochkontrollobjekttill relevantakan fokuserasutsträckningkontroller i större
De uppgifterlaglydigakontroller resenärer.onödigaantaletminskas somav

redan hartullensådana rättf.ö.i förvägskulle lämna ärtransportföretagen ut nusom
ankomst.vid hansenskildeavkräva den resenärenatt

stöduttryckligtbestämmelsersaknas etttullagstiftningennuvarandel den som ger
Dettatransportföretagen.franförhandsupplysningarkrävatullmyndigheternaför att
andrastyckettill 60 förstatillägg §åstadkommasenligt tullen kunna ettskulle genom

19871114 föreskrivaGTS farinnebörd att trans-tullförordningen attmeningen av uppgiftersådanaskall lämnaförhandresande,befordrar paportföretag, omsom kontrollen.förbehövsochdesslasttransportmedlet och passageraresom
till RPS och1988sig ii Stockholm vändePolismyndigheten mars

itill ändringarförslagtillmedverkanstyrelsensbegärde att genom
polismyndighetförenförutsättningarutlänningslagstiftningen skapa

kund-databaseradeflygbolagensfå uppgifterpå begäran utatt ur
följandetill regeringenframställningenförregister. RPS skäl var

catill Arlanda 6.500,utlänningarantal asylsökandeanländerVarje stortår ett varav
% I de flestaoch biljett.SAS. saknar 80dessautlänningarmed Av2.400 avpassca

till uppgiftertillgångfåoundgängligt behovföreligger attfalldessa ett urav
avreselandet och denfastställakunnaskallkundregister för polisenflygbolagens att

polisen utförlämnaspassagerarlistortill ut är attAlternativetresandesidentitet. att
passlösakan konstateraflygplanen,passkontroll ombord attsåpå varman

dessabiljetten förkopiasedankunna begäraförsitter att passagerare.avpassagerare lämpligpersonalkrävande. Entidsödande ochsjälvt dettaDet sig äratt systemsäger
polismyndighetflygbolag begäranbestämmelse palösning för polisen att avvore en fördet behövspassagerarlista attkopiakostnadsfritt lämnaskyldiga utattär omav

allagenerell och drabbaBestämmelsen börasylsökandesfastställa den resväg. vara
tvingande.bör denVidareandraflygbolag och kanske transportörer.även vara

luftfartsverket,tillframställningar JK, DI,remitteradesDessa
Redareförening.SverigesSAS ochScandinavian Airlines System

förslagen elleravstyrktundantagRemissorganen med någothar
vidare pápekatytterligare utredning. harDeförklarat det krävsatt

uppgifts-hinder det begärdaadministrativatekniskavissa och mot
lämnandet.

ifrågan bör utredas störrebetonatoch Dl harJK ettatt samman-
enlighetförfattningsreglering ividare förklaratDe harhang. att en

framgårinte hurbl.a.i och detförslag stöd lagmed GTS kräver att
bliuppgiftsinhämtande utövad.tillrätten avses

integritets-pâinspektionen inte denanfört delarharDl att syn
gjort gällandei skrivelsekommit till GTSfrågan uttryck samtsom

införs, bör regle-uppgiftsskyldighet, denomfattningenatt omav en
i lag.ras noga

till SverigehänvisningLuftfartsverket SAS medoch har att en--konventionsátagande3 regulationsförbundit sig andligt att proce-

3Chicago Aviation.International CivilConvention on
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dures skall gälla alla trafikslag likartatpå förklaratsätt att en-uppgiftsskyldighet inte ensidigt bör drabba luf arten.
SAS och redareföreningen har pekat vissapå tekniska och

praktiska hinder, bl.a. till följd uppgifterna finnsatt lagradeav
utomlands eller särskilt beträffande färjetrafiken inte tas- upp-alls.

RPS har härefter i skrivelse begärt få tillgång tillen ny att
flygbolagens bokningslistor för förspanings.k. rörande brott och
därvid anfört i huvudsak följande.

Rikskriminalpolisen har i sin verksamhet utföraatt spaning och utredning avseendeorganiserad brottslighet med internationellgrov anknytning. Sedan flera bedrivsårförspaningsverksamhet har insamlaen att och sammanställa informationersom ombl.a. organiserad narkotikabrottslighet. I detgrov arbetet kartläggningär en avtänkbara transportsätt och smugglingsvägar intresse.största Motsvarandeavutländska underrättelseenheter med till flygbolagens bokningsdatorer haregenaccesskunnat avslöja omfattande narkotikatrafik enbart vid sammanställningar dessaavuppgifter. Det såledesär tekniskt möjligt från flygbolagensatt bokningslistor hämtainformation den enskilde eller eventuella medresenärer, boknings-om och betalnings-
sätt, tidpunktresvägar, för och återresa Tillsammansetc. medavresa eventuellauppgifter enskild misstänkt eller denom organisation hanen tillhör kan sådanauppgifter fåsammantaget avgörande betydelse. Därtill kommer Sverigeen harattbörjat användas transitland för såväl kokain heroinsom och med störstasomsannolikhet sker betalningenäven för leveransen här. Detta innebär det föreliggerattrisk förstor att tvättningäven genomförs i Sverige. Ett intensivareav pengarutnyttjande flygbolagens bokningsregister skulle iav motsvarande grad komma attbelasta dess personal. En möjlighet för polisen viaatt terminal få tillgång tillegendetta register skulle därför medföra vinning för båda parter.
Utredningen har under fåtthand besked vilka uppgifterom ur
transportföretagens register tullen respektive polisen vill hasom
möjlighet fåatt ut.

Tullens behov uppgifter transportföretagens registerav ur avser
möjligheterna till tullkontroll huvudsakligen i olikatvå situationer.

förekommerDet tullen fått sådan informationatt det för-kanatt
väntas vissatt olovligen föra inen attperson avser t.ex.en vara,
narkotika. Då behöver tullen endast uppgifter på resandeom namn
och destination så tullkontrollatt kan genomföras vid inresan.en
Den andra typsituationen grundas på sådan spaning skersom genom
bedömningar smugglingsriskerna utifrån s.k. profiler.av De upp-
gifter tullen då vill tillgångha tillsom år utöver på resandenamn-

även för helaresrutten biljettennär köpts, hur den betalatsresan,-
och uppgifter medresenärerfbagage ochom

Polisens behov uppgifter avseende utlänningskontrollav in-
skränker sig till identitetsuppgif och uppgifterter avreseland förom
aktuella Beträffande framställningenpersoner. avseende uppgifter

transportbolagens bokningsregister vidur förspanings.k. främstär
uppgifter nationalitet, adress, bagage,om namn, medresenärer, res-

för helarutt bokningsställe och betalningssättresan, intresse.av

4Jfr det inom CCC aktualiserade CCCarbetet Doc. 37.173 där bl.a. EDIFACT-ettstandardiserat UNECE TRADEEPARfMS meddelande flygpassagerareomutarbetas. Där finns förslag vilka uppgifter skallförekomma.om som
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visat sigpraktikeniutifrån profileruppgivit arbetetharTullen att
detnarkotika ochkurirer medför upptäcka attverkningsfullt att

narkotikabeslagkunnat göraexempel påmängdfinns att avmanen
framföralltprofil,vissuppfylltvid kontroller ensompersonerav

vissafråntransportmedel kommertillanknytningmed nar-som
kokain tvåkilo hosfyraNyligen harländer.kotikaproducerande

informa-tackbeslagtagits Arlandapåkurirersydamerikanska vara
iprof ilsökningfrånInformationen härrördefrån brittisk tull.tion

f dator.lygbolagsett

Gällande16.2 rätt

åtagandenInternationella16.2.1 m.m.

samhälletinom hela äranvändningen datorerökandeDen enav
förvånandeintebakgrund detföreteelse. denna ärinternationell Mot

vilketinternationella samarbetet,tillanknytning detfrågan haratt
flera frågor.iställningstagandeniresulterat gemensamma

förklaring deallmän1948generalförsamling årFNss antog omen
förfåringen12 bl.a. utsättasmänskliga rättigheterna. I sägs attart.

familj, kor-ellerprivatliv, hemifrågaingripandengodtyckliga om
för kon-bindandeinteFörklaringenrespondens. är staterna som en

FN-konventionårsin i 1966har arbetatsvention grundsatsenmen
rättigheter.politiskamedborgerliga ochom

skydd1950 angåendenovember4deneuropeiska konventionenDen
friheternagrundläggande ärochmänskliga rättigheternaför de
konventionenartikel i8i sammanhanget. Ibetydelseockså av

familjeliv, sittprivatlivför sitt ochtill skyddtillförsäkras rättenvar
sin korrespondens.ochhem

därmedkonventioner och hartillanslutit sig dessaSverige har
tillförsäkraförpliktat sigkonventionsländerövriga attgentemot

rättighe-fri-angivna ochöverenskommelsenienskilda depersoner
åtagandeuppfyllaför detta ärSverige valtmetodDen attterna. som

rättsreglernationellavidmakthållainföra ocherforderligtsåvittatt
transformationsmet0-konventionsförpliktelsernamotsom svarar

Sverigekonventionernaanslutningen till äreffektden. attEn av
handlingsfrihet såpåsin sättför framtiden begränsat att ny

konventionsbestämmelse.strida någonlagstiftning inte får mot
europeiska kommissionendenhospraxis utvecklatshardenI som

tillämpningen denvidoch rättighetermänskliga ri-för euro-av
dataskyddfrågorfastslagitskonventionen har ävenpeiska att om

privatlivet. beslutför Itill skyddförfaller inom etträttenramen
1047383 har1985 måldecemberSverige den llmed part nrsom

klagandenomständighetendenkommissionen uttalatsålunda attatt
dettaochför obetalda skatterregistrerad i restlängden attvar

kreditupplysnings-förtillgängligt bl.a.offentligtregister ochvar
förtill skyddiingrepp rättenföretag betrakta ettatt somvar

privatlivet.
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Europarådets ministerkommitté har åren l973 och 1974 antagit två
resolutioner dataskydd. förstal den vissa riktlinjer för data-om ges
banker inom den enskilda sektorn resolution 7322 ioch den andra

riktlinjermotsvarande för offentligadenges sektorn resolution
7429. dessal resolutioner åberopas artikel i8 den europeiska kon-
ventionen.

Under hälften 1970-talet utarbetade Europarådetssenare data-av
skyddskommitté konvention till skydd för enskilda vid automatisken
databehandling dataskyddskonventionen.5personuppgifterav
Europarådets ministerkommitté konventionen år 1980antog och
öppnade den för undertecknande i januari l98l. Konventionen
trädde i kraft den l oktober 1985, då kravet uppfyllt femattvar
medlemsstater tillträtt konventionen. Sverige ratificerade kon-

1982.6ventionen år
Syftet konventionenmed är stärka dataskyddet, dvs.att säker-att

ställa förrespekten grundläggande fri- rättigheter,och särskilt den
enskildes till personligrätt integritet i samband med automatisk
databehandling personuppgifter. Konventionens tillämpningsom-av
råde enligtär huvudregeln i artikel 3 automatiserade personregister
och automatisk databehandling personuppgifter i enskild ochav
allmän verksamhet.

Den centrala idelen konventionen artiklarnaär 4-1 inne-som
håller de grundläggande principerna för dataskydd. Varje konven-
tionsstat skall vidta de åtgärder behövs för dess nationellaattsom
lagstiftning skall innehålla materiella regler dessamotsvararsom
principer. artikell 5 vissa krav på de personuppgifteranges arten av

undergår automatisk databehandling.som De skall bl.a. inhämtas
och behandlas på korrekt ochsättett relevanta med hänsyn tillvara
ändamålet. Enligt artikel får6 vissa personuppgifter intetyper av
databehandlas inte den nationella lagen ändamålsenligtom ettger
skydd. Lämpliga säkerhetsåtgärder skall enligt artikel vidtas7 för att
skydda personuppgifter oavsiktlig otillåtenellergentemot för-
störelse, otillåten spridning Vidare föreskrivs i artikel vissa8m.m.
ytterligare skyddsåtgärder för registrerade Var ochpersoner. en
skall ha möjlighet till insyn i personregister få uppgiftersamt att
rättade Enligt artikel 9 får dock vissa undantagm.m. frångöras
artiklarna 5,6 och Den nationella lagen skall också innehålla
lämpliga sanktioner och artikelrättsmedel 10.

Artikel särskilt intresseär från vår utgångspunkt,som harav
följande lydelse

5Conventionfor the protection of individuals with regard automaticto processing ofEuropeanpersonal data Treaties 108.series nr
Behandlingen Sveriges anslutning till konventionenav finns i propositionenl98l82zl89.
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inskränkningarochUndantag
i8 dennaartiklarna ochi 5.5bestämmelsernafrånUndantag
i dennautsträckningi denfår endastkonvention göras angessom

artikel.
ioch 8 denna6i artiklarnafrån bestämmelsernaAvvikelse

imedgesavvikelsesådan partensfår endastkonvention göras om
demokratisktinödvändiglagstiftning denoch är ettnationella sam-

förhälle att
säkerheten,allmännaden statenssäkerhet,a skydda pen-statens

brottsbekämpning;ningintressen eller
fri- ochandraellerregistreradedenb skydda personerspersonen

rättigheter.
artikelirättigheterdei utövandeInskränkningar angessomav

automatiseradegälleri detfår lagd närc och görasb, per-8
uppenbarligendetstatistikändamål,föranvändssonregister omsom personligaregistreradesiför intrång deriskföreligger någoninte

integritet.

SverigeitillämpligÄven direkt rättintekonventionstexten ärom
inne-bestämmagällerdetfå viss betydelse när attändådenkan

konvention harOmsvenskagällande rätten.denbörden enav
tolkningenvidnaturligtdettill svensk lag, ärtransformerats att man

medöverensstämmelseåstadkommamöjligt sökersåvittdennaav
konventionens innehåll.

ändringar imed1990,i septemberEG-kommissionen antog
videnskildaförskydddirektiv angåendetillförslag1992,oktober

personuppgifter.7 för närvarandeFörslaget ärbehandling av
överväganden EG-kommissioneninomharManförföremål

i sambandintegritetskränkningförnivå skyddhög motattansett en
behandlingelektroniskautomatisk ellerframför alltmed av

friaönskadesäkerställa detförnödvändigpersonuppgifter attär
medlemsländerna utlämnandeEttinformation mellanflödet av

slutligadirektivensfår dockHärlag.få med stödsketorde av
utformning avvaktas.

polis-registreraspersonuppgifterförskyddRegler enavsomom
rekommendationifinns ocksåhjälp ADBmyndighet med somenav

användningeneuroparådetinom1987 personupp-år avantogs om
påkravuppställs87 15. Därpolissektorn Nr. Rinomgifter

förspaningsuppgifter påregistreringinsamling ochförlagstöd av
vidare, detenskilde närmöjligt denbörADB-medium. Om det är

informeraspolisverksamheten,för atttillinte längre är ommen
in honom.uppgifter samlats om

angáende1944decemberkonvention den 7tillträttSverige har en
före-9Chicagokonventionen. Iluftfartcivilinternationell annex

Governmentalbl.a.luftfarten.för Därförenklingar sägs attskrivs

7Proposal SYN 287.Council Directive,for
sDirektiv resultatdetbindande ifrågaEG-organbeslutas behöriga är somomavsom metod för detta.ochvälja formmedlemsländerna attöverlämnar ålskall uppnås men
93e 199121 Personregistrering,SOUdelbetänkandedatalagsutredningensvidare s.

ff.21
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regulations and procedures applicable the clearance of aircraftto
shall be favourableless than those applied formsother ofno to
transportation mom. 2.1. Bestämmelsen tillämplig förär Sverige.

Genom förordningen 1992588 tillämpning avtal mellanom av
Sverige, Norge och EEG civil luftfart har bl.a. kommissionensom
förordning EEG 8391 tillämpning i fördragen85.3nr om art.av
på vissa kategorier överenskommelser mellan företag medav
avseende på datoriserade bokningssystem för lufttransporttjänster
och 20, 21 och 23 i rådets förordningart. EEG 229989nr om en
uppförandekod för datoriserade bokningssystem, gjorts tillämpliga

förordningsvensk inkorporerats. EEG-förordningensom 8391
gruppundantag från vissaett konkurrensregler.avser Enligt

förordningen gäller 85.1 i fördraget inteart. överenskommel-om en
företagmellan har visst syfte vissaoch villkor i EG-förordningense

uppfyllda. Enligtär dessa villkor art. får7 dett av system-en
leverantör för andra inte berördaär transaktion, bara medsom av en

konsuments medgivande, från sitt datoriserade bokningssystemen
tillhandahålla konsumenten.personlig information om

16.2.2 Regeringsformen

januariDen Ändringenl 1989 trädde ändring i iRF kraft. inne-en
bar idet den fri-s.k. och rättighetskatalogenatt i RFs andra kapitel
skrevs in regler skydd för den enskildes personliga integritet vidom
dataregistrering personuppgifter. Den grundläggande bestäm-av
melsen skydd för den enskildes personliga integritetom återfinns
emellertid iredan kap. §l 2 tredje stycket RF, där det bl.a. sägs att
det allmänna skall den enskildesvärna privatliv familjeliv.och
Denna bestämmelse intehar karaktären rättsligt bindandeav en
föreskrift mål för denutan samhälleligaett verksamheten.anger Av
förarbetena framgår integritetsskyddet vidatt dataregistrering var
i blickpunkten tillkomst.vid bestämmelsernas

Någon rättsligt bindande föreskrift allmänt integritets-ettsom ger
skydd finns inte i värt land. I stället regleras skyddet för den per-
sonliga integriteten flertal bestämmelser på olikaettgenom
konstitutionella nivåer grundlag, vanlig lag, regeringsförfattningar,
myndighetsf öreskrif och kommunala bestämmelser.ter Som exempel
kan nämnas bl.a. 2 kap. 3 och 6 RF, BrB, sekretesslagen, DL,
skatteregisterlagen och utsökningsregisterlagen.

Den regel, år 1989 tillfördes RF andrasom styckeatt ettgenom
lades till i 2 kap. 3 innebär varje medborgare i denatt utsträck-
ning inärmare lag skyddas hanssom personligaanges mot att
integritet kränks uppgifter honom registrerasattgenom medom

loJfr dart.6 och 22 EEGi rådetsart. förordning 229989 den 24 juli 1989nr av omuppförandekod för datoriserade bokningssystem se bilagaen 1992138.till SFS
sov 197575 168 och 459s.
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skallfast detslårdatabehandling. Regeln attautomatiskhjälp av
integriteten.personligaför dentill skydddatalagstiftningfinnas en

i vanligfår dock reglerasskyddomfattningen dettaDen närmare av
§ andra3i 2 kap.bestämmelseniligger sakensDet attlag. natur

myndigheterna.direkttillämpasinte kanRFstycket av
ochtill tullenuppgiftslämnandefråganbedömningenVid omav

de rörföreskrifter i grundlag änaktualiseras andrapolisen även som
integritet.enskildesdenskyddet av

mellanförhållandetföreskrifter§ måste3 RFEnligt 8 kap. en-om
skilda enskilda ellerföråliggandengällerallmänna,detoch som

förhållan-ekonomiskapersonliga ellerenskildasiövrigt ingreppi
möjlighetervidaemellertidRiksdagenlag.meddelasden, gesgenom

regeringenkanBl.a.normgivningskompetens.dennadelegeraatt
utförselin- ellerföreskriftermeddelabemyndigas varor,avatt om

§ första stycket78 kap.näringsverksamhetkommunikationer och
medge§enligt RF även8 kap. lldå attkanRiksdagenRF.3

meddela be-förvaltningsmyndighetåtöverlåter attregeringen en
delegations-försubdelegation. Gränsernas.k.istämmelser ämnet

rättigheterna,fri- ochemellertid de s.k.såmöjligheterna dras att
regeringen. Bl.a. kanbegränsasinte kanundantag,någotmed av

intrångliknandeochhusrannsakan§6 RFenligt 2 kap.skyddet mot
iförsändelseförtroligellerundersökning brev annanmotsamt av

RF.§122 kap.lagendastprincip begränsas genom
subdelegationtillregeringen med rätt§ fårRFEnligt 138 kap. --

verkställighetsföre-verkställighet lagföreskrifterbesluta avom
skall med-grundlagenligtinteföreskrifterskrifter sådanaoch som

restkompetensen.den s.k.riksdagendelas av

Datalagen,16.2.3 m.m.

hindrasyfte hante-tillharbestämmelser attinnehåller attDL som
iintrångotillbörligtmedförpersonregisterADB-fördaringen av

tillämplig både på denintegritet.personliga DL ärenskildesden
särskiltpersonregister reglerasVissaprivata sektorn.offentliga och

m.m. i för-ellerpolisregisterl96594lageni lag, t.ex. om
förregistertullverkets1987864förordningenordning, t.ex. om

verksamhet.brottsbekämpande
registeransvarigestillstånd, denlicens,innehåller reglerDL om

inteförbjuderskadestånd. Lagenstrafftillsyn, ochskyldigheter,
integritet, endastpersonligaregistreradesi utanvarje intrång de

huruvidaotillbörliga. Fråganintrångsådana är omatt anse somsom
får bedömasintegritetsintrång uppkommerotillbörligt genom enett

Med Holm-stiftelserochsamfälligheterbolag, föreningar,enskild ävenmenas
240.berg Grundlagarna,Stjemquist, s.

sEnligt 198788122, rskr.prop. JuU 283,34,i lagen 1988till ändringar årmotiven
s.k.registreringklarlägga1988288 tilländringar attsyftade dessa attSFS av

omfattas lagen.förspaningsuppgifter av
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intresseavvägning från fall till fall, där vid avvägningen tarman
särskild hänsyn till vissa omständigheter räknas i lagen,som upp
nämligen och mängden personuppgifterarten skall ingå iav som
registret, hur frånoch uppgifterna skall inhämtas denvem samt
inställning till registret föreligger eller kan föreliggatänkas hossom
de kan komma registreras. vidareDet skall särskiltatt beaktassom

inte andra eller uppgifter registrerasatt de står iänpersoner som
överenskommelse registretsmed ändamål.

§ finnsI 7 DL de allmänna bestämmelser förgäller attsom
personregister skall få inrättas föras.och Reglerna tillämpliga påär
alla personregister, oberoende det tillståndbehövsav om av
datainspektionen. föreskrivsDär personregister förasskall såatt att
inte otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet uppkom-

Vid utlämnande uppgifter personregister skall särskiltmer. av ur
iakttas uppgifter inte får lämnas elleratt användas iut änannat
överensstämmelse registretsmed ändamål eller vad enligtgällersom
lag eller författning eller i enlighet registreradesmed deannan
medgivande.

Beträffande tillståndsprövning förDI ADB-register bör i dettaav
sammanhang nämnas Beslags- och analysregistret, förs RPS,som av
GTS, kriminaltekniska laboratoriumstatens vissa lokalasamt

Ändamåletpolismyndigheter. registretmed det skallär användasatt
för dels undersökning modus operandi profileroch taktisk ochav av
strategisk betydelse för nationelladen internationellaoch narkotika-
bekämpningen, dels rapportering analysresultat avseende beslag-av

narkotika framställning statistik.tagen Registret innehållersamt av
uppgifter kan misstänkas för narkotikabrott,om personer som
beslagtagen narkotika analysresultat.samt

1991Vidare bör nämnas regeringen i beslut år fastställtatt ett
beslut inteDI tillåta fett örspaningsregisteratt avsågsav ettom som

innehålla uppgifter kan inblandade iom antaspersoner som vara
kriminalitet misstanke visst föreliggerutan brottatt ettom samt
anhöriga till angivna regeringensl beslut anfördes bl.a.personer.
följande.

Det starktär intresseett polisen har tillgångatt till effektiva hjälpmedel i sin
brottsbekämpande verksamhet. Detta gäller speciellt insatser särskilt ochmot grovsvårutredd brottslighet. I detta syfte ändrades polislagen bl.a.år 1988 för att
klarlägga registreringenatt förspaningsuppgifter omfattas lagen. I propositionenav avinte ställning tilltogs registrering sådana uppgifter skulle kunna ske med ADB.om avInom justitiedepartementet förpågår närvarande regleringenöversyn brotts-en av avregistren. Vid denna kommeröversyn frågan lagreglering registreringenom en av avförspaningsuppgifter med hjälp ADB behandlas, frågaatt gäller den svåraav en somavvägningen mellan skyddet för enskildas integritet och vikten effektivav enbrottsbekämpning. Regeringen denatt avvägningen bör i samband medgörasanserdet lagstiftningsarbete beträffandepågår polisregister.som

frågorDessa har behandlats i departementspromemorian Lagnu om
kriminalregister, Ds 199232, där fdet öreslâs datoriseradem.m. att

Dnr 91-1133.
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anförspromemorian bl.a.tillåtas.förspaningsregister inte skall I att
innebäraregister skulledatoriseradetillfrån manuellaövergången

integritets-gäller de konkretadetpasserades,tröskel närenatt
registrering blirvidlyftigalltförförriskenriskerna och att en

Efterkonkret brott.sambandet medsärskilt släpper ettstor, om man
justitiedepartementet.frågan inomremissbehandling övervägs nu

tillämpningsföreskrifter,framgår dedettullområdetPå somav
register för1987864 tullverketsförordningenimeddelats om

brottsregisteri tullverketsdetverksamhet,brottsbekämpande att -
uppgifterinfår föras endastspaningsdiariet SPADIs.k.det om-

Enligtuppräknade brott.för vissamisstänkt närmareden ärsom
för register skulleSASföreskrifter gälleri DI2 depunkten av som

datainspektionens tillståndtill haruppgifter få denlämnas ut som
polisenspersonregister. Eftersom såväluppgifterna i sittföra inatt

emellertid intefrågani prövasregister lag, kanreglerastullenssom
DI.av

polisområdetLagstiftning16.2.4

polisens befogenheterregleringfullständigi principI RB avges en
viktigaste bestämmelsernaverksamheten. Dei brottsutredandeden

i polislagenförtsövrigti harpolisverksamheten sammanom
uppgifter,polisensgrundläggande regler1984387. Där omges

polisverksamhetenstyrningen i övrigtpolisorganisationen och av
innan konkretnågonpolisens befogenheter. Verksamhetensamt om

ibegåtts dockbrottuppgift föreligger bestämt ärettattom
oreglerad. betecknas allmänskede brukardettahuvudsak I som-

in,på samlaförspaning åtgärdernaspaning gåreller attut-
ibetydelseinformation kan haoch analyserabearbeta ettsom

inomutredningsarbete, då skerspanings-framtida eller ramensom
till polisen vadUppgiftslämnandeförundersökning. utöverför en -

undantagsvis.§ föreskrivs endastenligt 23 kap. 6 BrBkrävssom -
i 8föreskrifter kap.5dedetta sammanhang kanI nämnas som ges

befälhavaren påutlänningsförordningen 1989547§ ettattom
från utrikes skallfartyg, kommit hit lämnahar ort, passagerar-som

bestämmelser,finns inte sådanabesättningslista. någraNumeraoch
pensionat-i 1966742 hotell- ochtidigare lagenupptogs omsom

utlänningsförordningen 1980377 under-ioch äldrerörelse om
fall.polisen för vissarättelseskyldighet till

lsPolislagena dock iRBzs reglerinte brottsutredningar.regler tvång ansesom avser jfr DsJufrågor s.k. för-spaninganalogiskt tillämpligautsträckning påstor omvara 37.åmbetaberättelseoch JO bilaga till 1975197915 40 i års s.s.
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16.2.5 Lagstiftning tullområdet

Även uppgifter.tullen anförtrottshar brottsbeivrande En tull-
myndighet kan förundersökningarleda angående brott mot varu-
smugglingslagen vissaoch författningar.andra De allmänna reglerna

förundersökning gäller i måläven varusmuggling polisenochom om
och tullen har träffat särskild överenskommelse samarbete påen om
området.

Utanför för förundersökning regleras kontrollverksam-ramen en
iheten tullförfattningarna. Bestämmelser sådan verksamhetom

finns i 60-79 tullagen. Tullen tämligen vittgående befogen-ges
heter. Enligt §65 tullagen skall förare befälhavareeller påen ett
transportmedel eller enligt 64 § skyldigär påannan, som att stanna,
tulltjänstemans begäran lämna uppgifterde foch handlingardeörete

behövs för kontrollen. motiven tillI §65 bl.a. följande.som sägs

Skyldigheten andraäven uppgifter och handlingar demän rutinmässigtavser somskall lämnas angáendetransportmedel och medförda enligt föreskrifter i tullagenvaroreller med stöd i tullagen meddelade föreskrifter. Exempelvis enligtav är resenärendenna bestämmelse skyldig tulltjänstemans begäranatt på varifrån hanuppgekommer och visa sitt allt för tulltjänstemannen skallatt fa underlag förupp pass, attbedöma smugglingsrisken. Självfallet får tulltjänstemannens befogenheter i detta
avseende inte användas i syfteannat än kontrollera efterlevnadenatt deav
bestämmelser tullverket har övervaka.attsom

§I 75 åläggs den, enligt tullagen föreskriftereller med-som som
delats med stöd lagen anmälningsskyldigär och uppgiftsskyldig,av

för kontroll denna skyldighetatt fullgjorts tillhandahållaattav
räkenskaper, anteckningar och andra handlingar hansrörsom
verksamhet. Denna skyldighet torde emellertid inte innefatta
generella uppgifter vilka med itransportmedel,ettom som reser

fall inte sådana generella uppgiftervart behövs för spaningsom
utifrån s.k. sökprofiler för misstänkasresenärer kan försom varu-
smuggling.

Bestämmelsen i §64 innefattartullagen inte någon delegation av
normgivningskompetensen på området, vilket förutsättningär fören

föreskrifter enligt 8 §att t.ex. kap. 3 RF bedömaärsom att som
betungande för den enskilde skall ikunna förordning. Enligt 3ges
§ tullagen skall visserligen införsel och utförsel tillanmälasav varor
tullmyndighet enligt tullagen föreskrifteroch de regeringensom
meddelar, Ävenmed tillrätt subdelegation enligt §115 lag.samma

16.15 och 1984387.10 23 polislagen§§
uProp. 1986872166 97.s.
lsDet finns visserligen i 74 bestämmelse§ med transportföretag befordraren somresandefrån utlandet adressat, den skyldigheten för transportföretagetsom men avserställa sådanaatt lokaler och anordningar behövs för tullkontrollen resandessom avförhör och kroppsvisitation till Övrigatullens förfogande.varor, föreskrifterm.m.gäller förare eller befälhavare pá transportmedel. Denne uppfattas hanså atthandlar pá transportföretagets Bestämmelsenvägnar. i 74 torde ha§ givits en annanutformning, eftersom den inte sådana frågorrör där skyndsam handläggning iensamband med gränspassager aktualiseras.
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inte resande. Denemellertid och ärbestämmelsedenna varoravser
uppgiftsskyldighetbeträffandetillämplig dendärför inte som

uppgiftsskyldighetbestämmelserAndraramställningarnaf omavser.
tullskyldige,§§, denoch 16delegationsmöjlighet, 14 rörmed t.ex.

§. bestäm-förtullning ll Dessatillanmälerdendvs. varaensom
dels hanpå närvisserligen tillämpas transportör,ävenmelser kan en

förloradgårförtullning, delstillsjälv anmäler en varaomvaraen
enligttullskyldig 81blirtransitering och transportörenunder en

inte helleruppgiftslämnandetför föreslagnadetmenlgågotstöd ges
här.

får medochkontrollenalltsåTullförfattningarna rör av varor
situationer,individer.anknytning till I devissutgångspunktdenna

smuggla ellerindividviss kantipsfinnsdär det antasattett enom
förprimäraden Detutgångspunktenprof ilsökning,vid är motsatta.

i förstaindividen intetill ochanknytninguppgiftslämnandet är
isin utgångspunktFöreskrifterhand tar sompersonersomvaran.

lagstiftning.finns iin i riketfärdas annan

utblickinternationell16.3 En

fråganmedCouncil CCC pågår arbeteCo-operationVid Customs
flygbolag, tull ochmellanuppgifterutbyte passagerareomom av

förarbetsgruppi olika länder. Enmyndigheterandra gemensam
hinderpraktiskarättsliga ochbildats, därCCC och IATA har mot

tillCCC,Vidare harbehandlas.uppgifterutväxlaatt passagerareom
EDIFACT-standardi-utvecklingen ochEDIföljd snabbaden avav

medaktualiserat arbetevissa meddelanden,sering strukturen hosav
inomList Messagestandardmeddelande Passengerutforma ettatt

området. fram-härmed harsambandpå lför arbeteFNsramen
följande.kommit bl.a.

sådant informa-planerarellerÅtskilliga uppgifterutväxlarländer passagerareom
flygbolaguppgifter frånländer fårMyndigheter i vissationsutbyte. om passagerare

flygbolags datorsystem.tillgång tillländer givits vissi andramedan myndigheter
med ADB ellerandra länderländer manuellt, ibehandlas i vissauppgifterInkomna

rättsliga begränsningarBeträffande fråganbåda metoderna.med användning omav länder pekathar vissauppgiftereller lämnadet gäller att ta emotnär passagerareom
integritet vidden enskildesbestämmelser skydd förbegränsningardepå omsom följerbegränsningarmed sigpersonuppgifter fördatabehandling samt noterat somav

länder hartullfrågor. Mangarörande stöttöverenskommelserinternationellaav destinationslandetstillhögriskpassagerareupplysningartanken på att omge sådanasjälvt bördestinationslandetandra göramedanmyndigheter attanser säkerhetsåtgärder försärskildabehovvidare pekatsDet har påbedömningar. av
studie vilkadetaljeradkryptering, ochuppgifter,överföringen t.ex. avav enav

Föreskriften därmedtullförordningenandra meningenstycketi första60 § synes
tullförordningen,jfr denitill tullagfen 84 manverkställighetsföreskrifter §utgöra

tullagen.eller 16delegation enligt 14 §§kan vilabestämmelsen inte t.ex.sägas på
zoUNEDIFACTTRADEWPAILHS.
CCC lämnats Canada,Australien,hadeSvarDoc. från februari 1991.36.441 av

Zeeland, Norge,Irland, Japan, NyaHong Kong,Frankrike, Finland,England,
och USA.Portugal, Turkiet
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rutiner lämpligaär för uppgiftslämnandet. Enligt vissa länder behövssom enkonvention området medanpå andra föreslår rekommendation eller resolutionen enmellan CCC och IATA. Man har pekat det Memorandumpå of Understanding från
1988 föreliggerår mellan CCC och IATA avseenderiktlinjersom och utformning avmeddelanden rörande godstransport och på överenskommelseatt bordeav en nybeträffandeupprättas uppgifter Andra myndigheter tullenom änpassagerare. -särskilt polisen berörs därvid. Frågan har därför väckts utarbetande sådan- om av enöverenskommelse borde ske under medverkan INTERPOLäven och AirportavAssociation Council AACI.International

Vi har detta materialutöver hämtat in följande uppgifter vadom
i några länder förgäller utlämnande uppgiftersom från flyg-av

bolagen.
FinlandI får flygbolag inte, hjälpmed teknisk överföring,av som

massutlämnande till tullen lämna uppgifter flyg-Ettom passagerare.
bolag hade till Helsingfors flygtullkammare online-upprättat
förbindelse till bolagets passagerarregister. Med hjälp dennaav
kommunikationstekniska förbindelse kunde tullen kontinuerligt få
uppgifter bolagets samtliga finskaDenom dataom-passagerare.
budsmannen uppfordrade bolaget upphöra med utlämnandeatt av
uppgifter på detta och konstateradesätt utlämnandeatt av person-
uppgifter teknisk dataöverföring lagenligtärgenom endast om
förutsättningarna för massutlämnande föreligger. finskaDen
tullagen berättigar emellertid till utfående iendast fall.enstaka

inteEmedan heller övriga förutsättningar för massutlämnande
förelåg, utlämnandet enligt dataombudsmannen lagstridigt.var
Bolaget avbröt därefter den tekniska förbindelsen till passagerar-
registret.

polismyndighetEn i gjordeNorge år 1985 framställning tillen
justis- politidepartementet få tillgång till flygbolagensog attom
passagerarlistor och uppgifter enskilda fördelsom passagerare
efterforskning i konkrete narkotikasaker, dels för utlännings-
kontroll. Framställningen remitterades till datatilsynet, isom
styrelsen uttalade polisen hade legitimtatt behov inhämtaett attav
upplysningar namngivna i samband polisensom medpersoner
arbete. enskildaDet flygbolaget måste dock först söka tillståndom
för utlämnande. Hela passagerarlistor fann datatilsynet ingen an-
ledning flygbolagen fåskulleatt utlämna. Frågan lämnades dock
öppen sådant utlämnande skulle fåett ske tidigareom frågaom en
på namngiven givit positivten ettperson svar.

Tullen gjorde framställningmotsvarande till datatilsynet år 1986.
villeTullen tillgångha till både uppgifter namngivnaom passagera-

och hela passagerarlistor dels från flygbolagre reguljärflyg,
charterflyg och taxiflyg, fråndels andra transportföretag färjor,
bussar och tåg. Framställningen rymde fråga tilsynet ansågen om

detta rymdes inomatt tullagstiftningen. Passagerarlistor ingår
normalt idel kundregistren och utlämnandesom uppgifteren fårav
enligt norsk skerätt bl.a. detnär har istöd lag eller i föreskrifter

givits med stöd lag. § iAv 15 densom norska tullagen därav en-bestämmelse delegation rätten föreskrifternärmareom attav ge om
tullkontrollen och tullbehandlingen finns framgår det kanatt-
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vilkaföretes ochskallvilka dokumentföreskrivas somm.m.
finns bl.a.föreskrifter närSådanaskall lämnas.upplysningar som

lämnatransportmedelför föraren attskyldighet ettgällerdet av
och be-avgängs-besättning ochupplysningar passagerare,om

tullförfattningarnaförklaradeDatatilsynet attstämmelseorter m.m.
anmodadeupplysningar,krävamöjlighetervida utatt mensynes ge

passageraruppgifter eftersominregelmässigt hämtaintetullen att
översikt övergenerellt harmyndighetenbetänkligtdet enomvore

spridningonödiginnebäraskulledå detochmedborgarnas enresor
personuppgifter.av

kundregisterflygföretagenstilltillgångpolisen inteDanmark harI
föreligger.misstanke brottkonkretän närannat omen

till lämnaskyldig tullendocktransportmedel är attFöraren ettav
ochför tullkontrollenbehövsuppgifter bl.a.de sompassagerareom

flygbolagfrånpassagerarlistorfåinnefattar rättdetta atten
lämnarflygbolagenpraktiken det§ ut71. I ärtoldlovens som

landat. Dessaflygplanetförränintedocklistorna. skerDetta
de behövsOmkontrollarbetet.i det allmännaupplysningar används

je-retsplestödfram mediställetförundersökning deför avtasen
loven.

registreradeföljertillmotsvarigheten DLdanskaden att upp-Av
fårinte lämnasförhållandenprivataenskildalysningar personersom

följer lag.interegistreradedensamtycke annat avomut utan av
dettasamtyckefåruppgifter lämnasregistrerade utanAndra ut om

vid rörelseverksamheteni normalanaturligt led den avär enett
uppgiftertill fallfrån fallbedömasfår såledesaktuellt slag. Det om

bedömning.dennaregisteransvarige har görafår Denlämnas attut.
ut.uppgifterna skall lämnasemellertid följa lagkanDet attav

vissaiförhållandenaöverblickfå överUtredningen sökthar en
polis-polisen tillsvenskaviaförfrågan denländerandra genom en

förunder-förutanfördei ländermyndigheterna dessa enramenom
tilltillgångmedgivande, hardomstolsvissti mål ellersökning ett

ofgivit ull-Svaren harkundregister.databaseradeflygbolagens en
bild.splittradständig och

utformningRegistrens16.4

bl.a.betecknatsframställningarna hariinformationDen som avses
bokningslistor.ochpassagerar-som

Chicago-konventionennämndasig tillanslutit denSverige har
Passa-avskaf f skeppsdokument.passagerarlistavilken ats somgenom

internationellnationell ellerinomgerarlistor finns varkennu
uppgifter förbehovresebyråernasFlygföretagens ochluftfart. av

Upplysningarna kommit tilltransportmedletfrån detemellertid krävaskan att
tullomrádet.
zsTuldlovens detta.exempelstk. på71, 4 är ett§
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reservation platser tillgodoses huvudsakligen datori-av m.m. genom
serade bokningssystem. Uppgifter går då endastom passagerare att
få fram på selektiv basis.

Scandinavian Airlines System SAS för register med sådananu
uppgifter i två databaser, det s.k. SASs REServations RESsystem
och det s.k. SASs Passenger And Load COntrol System PALCO.

RES-systemet innehåller uppgifter planerade medan detom resor
inte finns några uppgifter vilka verkligen ärom passagerare som
med påen viss flygning. Systemet innehåller uppgifteräven om

vilkas linjer.reservation inte berör skandinaviskapassagerare
PALCO-systemet innehåller bl.a. uppgifter in-påom namn

checkade det angivits i RES. Dessapassagerare namn som namn
kan falska och i PALCO behöver inte nödvändigtvisettvara namn
överensstämma med i den aktuella biljett.namnet Ipassagerarens
PALCO finns uppgifteräven bl.a. bokningsnummer ioch, vissaom
fall, anslutningsflyg. Där kan sammanställningar ankommandeöver

på viss flygning erhållas direkt, SASpassagerare haren om egen
personal och utrustning för denna hantering på Vidavreseorten.
avgångar från sådana avrese-transitorter, där inteSAS har egen
utrustning, finns uppgifterna i flygbolagsandra register som
tekniskt förs i London eller Amsterdam. Lagringent.ex. och data-
behandlingen SAS register isker Danmark.av

När det gäller reservationer platser har SAS ialltså sittav system
RES tillgång till uppgifter bolagets flygningar helaöver värl-om
den. Vissa uppgifter tillgängligadockär endast under tidden de
behövs för viss handläggning. När det gäller uppgifter vilkaen om

med på viss flygningär finns uppgifterna tillgängliga isom SASen
PALCO tjänstensystem när checka inutom att passagerare m.m.

köps flygbolag inteett använder SASannat Uppgif-av system.som
finns då i istället det bolagetsterna såvida inte försdesystem,

manuellt. Sådana uppgifter inte förastorde in i PALCO. SAS kan
emellertid begära uppgifter förs via internationellaatt över det
telexsystem byggts för flyget eller utskriftsom görs,attupp en som
sedan kan sändas över, eventuellt telefax.med Motsvarande förut-
sättningar kan gälla för övriga f lygbolags register.antas

SAS iansökte november 1974 hos DI tillstånd för sitt kund-om
och leverantörsregister. Ansökan skedde enligt det dåvarande
förenklade förfarandet, eftersom registret tagits i förebruk den

beslutjulil 1974. I den lO 1981 meddelade tillståndDI förmars
SASSAS föra personregistretatt Kund- och leverantörsregister.

För registret skulle de villkor i datainspektionens för-som anges
fattningssamling DIFS 19793 gälla.

föreskrifterI DIs detnär gäller utlämnande utanför denanges
registeransvariges organisation detta får ske endast vissaatt om
angivna förutsättningar uppfyllda.är förutsättningarDessa är

om 9527-74.
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personuppgifterna rörande ho-medgivitregistrerade har attl Den
. får lämnas ut.nom

riksdagenenligt besluttill denUppgifterna lämnas ut avsom
införadatainspektionen har rätttillståndregeringen eller atteller av

handhapåpersonregistret eller sättipersonuppgifterna annat upp-
gifterna.

författning med stödellerstödmedUppgifterna lämnas ut av
författning.stödutfärdat medmyndighetföreskrift avsomav penninginrättningtill bank ellerUppgifterna lämnas ut annan

indrivning denförellerutbetalningsuppdragin- ellerför av
för belåningfinansieringsföretagtillfordran ellerregisteransvariges

fordran.av
registeransvarige skall kunnaför denUppgifterna lämnas attut

registrerade.sin dentillvarata rätt gentemot
regist-frånfår inte lämnasregistrerades ut6. Den personnummer

ändamålet medtillgodoseförbehövsi vidare mån än attret som
utanförformvisuellt läsbartillgänglig iuppgiften blirregistret. Om

postbefordran, skalli medsambandverksamheten,den t.ex.egna
i elleronödaninte detta skersärskiltregisteransvarige beaktaden att

förargelse.ellerväckapå är ägnatsätt att orosom
registeransvarigesutanför denutlämnandeVad nämnts omovan

servicebyråtillöverlämnandeinteorganisation hindrar det upp-av
där ellerbearbetaskundregistret skall kunnaförgifter krävs attsom

i samband meduppgifter måste skeöverlämnandedet somav
påellerfall avtaliregisteransvarige dessaskallrevision. Den genom

register-skyldigheterfullgöra sinatillse han kansätt somattannat
ansvarig enligt DL.

marknadsföringföradressuppgifter får lämnasoch utNamn
till denanmältregistreradeinte denavsnitt punkt 4enligt 4 om
utläm-Sådantdirektreklam.inte önskarregisteransvarige hanatt

ADB-medium.inte ske påfår dockkundregistretfrånnande

före-1982beträffande årgenomfördes DLändringarVid de som
föreskriftertillstånd och dedeövergångsbestämmelseiskrevs atten

tillsgällajuli 1982 skulleföre den ldatainspektionen meddelatsom
därefterbestämmelserenligtregistren gällandevidare även en-om
erhållit till-Registeransvarigalicensplikt.omfattadesdast somav

förtillståndsärskiltbegäramåste såledesförestånd detta datum
för likartadeinte behövdespersonregistret detändring i trots att

juli 1982.efter deninrättades 1register som
integri-känsligauppgifter kanRegistret innehåller vara ursom

ochinte bara resenärernas resrutttetssynpunkt. Det är somnamn
anknytande tjänsteruppgifter derörandeframgår andraävenutan

Även uppgifter ochhälsahyrbilar.erbjuds, ochhotell omt.ex.som
beställningelleruppgifter rullstolförekomma,nöjen kan t.ex. om

vegetari-Uppgifter resenären ärteaterbiljetter. mat, t.ex. omomav
bokats.till hotell därvidarebefordras deockså och rumangesan,

före-vissa resenärsprincip möjligt kartläggaialltsåDet är att av en
havanden under en resa.
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överväganden16.5 och förslag
lagregleringEn

föreskriftEn skyldighet för transportföretag lämna uppgifterom att
till tullen eller polisen sådant åliggandeär för enskildedenett som
faller inom för 8 kap. §3 RF. visserligenDet möjligtärramen
enligt 8 kap. §7 RF bemyndigande i tilllag regeringenatt genom
delegera föreskrifterrätten meddela in-bl.a. utförselatt ellerom av

kommunikationer, Bemyndigandenvaror, m.m. utrymmesom ger
för sådant uppgiftslämnandeett tullens polisensoch fram-som
ställningar innefattar har emellertid inte givits. Därtill kommer att
det frågahär är sådana avvägningar mellan skyddet denom av
enskildes integritet och samhällets kontrollbehov riksdagen börsom
beredas tillfälle ställning till. Om uppgiftsskyldighetatt ta skallen
införas bör den alltså regleras i lag.

Utlämnande för registerändamåletänannat

flestaDe flygföretag utför ikan den månpersontransportersom -uppgifter registrerasresande föra ADB-baserade kund-om antas-
register, vilka i huvudsak uppgifterde tullen och polisenupptar
förklarat sig vilja tillgångha till. Sådana register personregisterär
i DLs mening. försDe allt döma med ändamåletattav att ge
företaget möjligheter tillgodose kundernas behov jänsteratt resetav
och dylikt.

Registerändamålet den allmänna för registersanger ettramen
innehåll och användning. registeransvarigeDen enligt §är 7 DL
skyldig självmant iaktta bl.a. uppgifteratt inte lämnasatt ut annat

iän överensstämmelse registretsmed ändamål eller vad gällersom
enligt lag eller författning ieller enlighet med de registrera-annan
des medgivande. uppgiftslämnandeEtt för tullkontroll, utlännings-
kontroll eller förspaning faller således utanför för register-ramen
ändamålen och förutsättningarmotsvarande återgivits detnärsom
gäller SASs register kan gälla för registrenäven hosantas andra
transportföretag.

Enligt den europeiska konventionen skydd för enskilda vidom
automatisk databehandling personuppgifter begränsas möjlig-av
heterna f örf attningsf öreskrifatt medge sådan användninggenom ter

uppgifterna i personregister avviker från registretsettav än-som
damål. Avvikelser får dock ske det nödvändigt iär demokra-om ett
tiskt församhälle skydda säkerhet,att den allmännastatens säker-
heten, penningintresse förstatens eller bekämpa brott. Konven-att
tionen står alltså inte i förvägen bestämmelse möjliggören som
utlämnande uppgifter för brottsspaning i det angivna syftetav
suppression of crimes, medan utlänningskontroll inte undan-är ett

kan förenligttag konventionen.med Sådant uppgiftsläm-som anses
nande RPS begärt i sin första framställning står alltså i stridsom

sverigesmed internationella åtaganden. Den europeiska konventio-
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formelltemellertid inte någotinnebärdatalagstiftningenochnen
ellerlagstödinförs meduppgiftslämnandehinder avatt ettmot
GTSBådebrott.och bekämpaförebyggaförfattning för attannan

till sådantsyftarframställningframställning RPS ettoch senare
uppgiftslämnande.

integritetsintrángOtillbörligt

föruppgiftsskyldighetenföreslagnadenförklaratGTS har att
på någotuppgiftsröjandenågotinte innebärtransportföretagen som

kanintegritetenpersonligadenberör utankännbart sätt snarare
medför sådantendastkontrollerminska antalet sompersoner somav

dessavidare avkräva resenärernafritt. kanin Tullenförasfår
sekretessbelagda 9 kap.uppgifternaoch ärviduppgifter ankomsten

befaraanledningingenfinnsEnligt GTS det attsekretesslagen.§2
obehagnågotupplevakommaskullelaglydiga attde resenärernaatt

integritets-inte dennaRPS berörtharuppgifterna lämnas ut.attav
fråga.

anfört beaktans-för sigiRPS ochGTS ochmeningEnligt harvår
ochtullensangelägetframställningar. Detsina ärför attskälvärda

det gällerinte minsteffektivt, näranvändspolisens kontrollresurser
in-olagligaorganiseradebrottslighet denförhindra grövreatt som

Särskilt i frågalufterroristdådnarkotika ochf örseln artyg.motav
berördauppenbartocksådetsistnämnda brottstyp närmast attärom

sig meddeunderkastabereddaskullef lygpassagerare attvara
olägenheterna.förenadeeventuelltkontrollen

detframgår redan197333förarbeten prop.dess attDL ochAv
ändamål detföranvänds änpersonuppgifterförhållandet annatatt

integritetsintráng.registrerats generellt utgörför vilket de ettsett
risk förvissinnebär ocksåskyldigheten attföreslagnaDen en

underlag bedömsbegränsatpåoförvitliga ett varasompassagerare
för ingripande åtgärderblii sammanhanget kanintressanta utsatta

kroppsbesiktning. Detkroppsvisitation ochtullvisitation,i form av
skullefog sådanamedbakgrunddennakan antas att passageraremot

integri-iintrånginnebäruppgifternautlämnande ettatt ett avanse
finna siginte behövaskalldeteten som

föreligger, finns redan ävenbrottkonkretmisstankeNär ettom -
fåRBmed stödmöjligheterokändgärningsmannen är att avom -

uppgifter. kunnapolis och tull börhärFråga närmastärut om
ibrottsmisstankepersonuppgifter innan någonADB-lagradefå ut

uppkommit.meningRBs
tillgångpolis och tull harsamhälleligt intressestarktDet är attett

verksamhet. Denbrottsbekämpandei sineffektivatill motmedel
vissnödvändigt hålladetrörligheten görökade gränserna attöver en

25.111 RB.kap.bl.a. och 28ändringar i 27förslag tillvåra
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internationellakontroll förbrytare,över fördet tillfälletäven om
inte finns någon konkret brottsmisstanke dem.mot

En sak det misstankeär konkret brottutan attannan ettom om
föreligger bör möjligt få uppgifter personregisteratt utvara ur om

färdvägarresandes finnasDet kan risk för ökade möjlig-attm.m.
heter insamla och bearbeta data föratt öppnar vägen ett mer
urskillningslöst insamlande uppgifter. Förspaning innebär till sinav

obestämt och obegränsat uppgiftsinsamlande.natur ett Det kan
finnas risk för uppgifter insamlas bara anledningendenatt attav
de kan bra i framtiden,ha sambandet medattvara trots att ett
konkret fåttbrott släppas. Databehandlingen innebär samtidigt att
informationen blir lättåtkomlig och därigenom in-mera mera
tegritetskänslig. vidAvgörande den avvägning här måste skesom

effektivitetmellan integritetoch vilka risker förär otillbörligt in-
tegritetsintrång åtkomst till flygbolagens bokningsregistersom en
kan medföra.

Enligt vår bedömning leder sammanvägning intressendessaen av
till uppgiftslämnande för förspaningatt endast undantagsvis bör

ikomma fråga. Samhällets intresse sådana uppgifter lämnasattav
det illegalnär gäller narkotikahantering, terrorismt.ex. och annan

sådan synnerligen brottslighet dock såvägagrov tungt attsynes en
begränsad uppgiftsplikt för flygföretagen bör kunna godtas. Den
rättspolitiska avvägningen det omfattningengällernär sådanav en
uppgiftsskyldighet emellertid inte Vissär enkel. uppgiftsplikt står
också i samklang med den tendens framträder internationellt,som

TREVI,inom fört.ex. samarbetesforum för EG-ettramen
Europolpolis-avseende och säkerhetsfrågor,staterna inomoch

för det s.k. Schengenavtalet. Härvidlag kan också hänvisas tillramen
förpliktelserde för bekämpning brott följer detav grova som av

Maastrichtavtalet.tilltänkta
Vi föreslår primärt begränsningskrav uppgiftspliktettsom att en

för flygföretagen föreskrivasskall iendast syfte avslöja elleratt
förmotverka brott vilket inte föreskrivet lindrigareår straff än

fängelse i två år. Ett sådan straffminimum förgäller t.ex. grovt
narkotikabrott, varusmuggling narkotika,grov grovtsom avser
sabotage och kapning sjö-eller eller luftfartssabotage är attsom
bedöma brott. Därmed begränsas tillämpningsområdetgrovt tillsom
uppgiftslämnande med sådant ändamål visst intrång i denatt
enskildes integritet i princip inte kan otillbörligt.ses som

zeTerrorisme,Radicalisme Violence Internationale.et
Organization of Union-wide for exchangingsystem information within Europeana aPolice Office.

281 Maastrichtavtalet anförs i K.1 Member Statesart. shall regard the following
ofmatters interest 9. police cooperation for theareas as ofcommon purposespreventing and combating terrorism, unlawful drug trafficking and other serious forms

of international crime, including certain ofaspects cooperation,customnecessaryin connection with the organization of Union-wide for exchangingsystemainformation within European Europol.Police Officea
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begränsningarKompletterande

enligtenskilde vårrestriktivitet för börskyddet den kräverDen som
begränsning till sådanatillmening också komma uttryck genom en

särskiltuppgiftsplikt framstår angelägen.situationer, där somen
från ellerpolisen tips allmänhetenpå grundtullen ellerNär av

flyg ochuppgifter medfår kanvissatt antas resaomannars person
iled sådanfinns anledning det skerdet ettatt anta att grovsom

få såuppgifter lämnasbrottslighet börnämnts attovan,som
spaning inriktas transportmedelkan påtullkontroll eller rätt utan en

flygfält påbevakning olika och kravomfattande tänkbara utanav
förundersökningmisstanke konkret brottsådan ett att enom

formellt inledas.kan
misstankesituation underrättelserEn är attatt utan omannan -

föreligger polis tull brott kannår ellerkonkret brott attom- transport. kanmed avseende på Detpåråknas viss t.ex. varaen
finns bomb ombord.tips eller detplanet skall kapas attett att enom

brottsmisstanke omständigheternaOfta föreligger då konkreten men
förundersökningför inledavariera förutsättningarnasåkan attatt

uppfyllda.inte alltid år
tips in okänd,förekommer kommerocksåDet att attom en som

synnerligen brottslighet förinblandad i sådankan antas grovvara
frågaförväntas visst plan. kanmed Detverksamhet ett omvararesa

brottslighet, i föreningtydliga signaler allvarlig eventuellt medpå
sådanindikationer risker för säkerhet,på resenärernas utan

till visst Därvid kankonkretion misstanken kan knytas brott.ettatt
vilkapolisen resande bokade medtullen behövaeller ärveta som

uppgiftslämnandedärför inteVi vill uteslutaden etttransporten.
färdasförutsättningar vilkarestriktiva resande medunder om som

framträder såväl behovet hushålla medviss Här atttransport. aven
kraft ingripamyndigheternas med kunna motattresurser som

samtidigtorganiserad brottslighet,allvarlig be-och strängasom
misstanke visstgränsningar grund brott saknas.krävs på att omav

samtidigtsituationer till itvå bör komma uttryck lagDessa ettsom
förföras in betydelsekrav bör på åtgärden skall attatt vara av

utföraförbereder, försöker eller harresande planlägger,utröna om
för i intevilket lindrigare straff fängelse två årbegått brott ärän

föreskrivet. åtgärden sådan betydelse börFör skallatt anses vara av
brottsligavissa indikationer planerade pågåendekrävas på eller

aktiviteter angivet allvarligt slag.av
tillbrottsmisstanke i mening sänktspå har såledesKravet RBs ett

aktiviteter samti-viss misstanke brottsligakrav på samband medom
syftar tilldigt tillämpningsområdet till åtgärderbegränsassom som

brottslighet.avslöja synnerligeneller motverkaatt grov

29.111 knyts till telefondock reglering teleavlyssning misstanken vissatt så atten av
prop. 46.1988892124avvisat s
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Även uppgiftsskyldighet förenas angivna restriktionermedom en
naturligtviskan vissa betänkligheter Enligtkvarstå. vårsägas

mening kan betänkligheterdessa emellertid övervinnas om upp-
gifterna får begäras förstutlämnade givit sitt tillståndnär rätten
härtill. tillståndsprövningDenna i ordningbör ske samma som nu

förgäller prövning frågor hemlig teleavlyssning.rättens Iav om
materiellt hänseende naturligtvisgäller skall kunnarättenatt

föreligger tillräckligaövertygas det för uppgifts-skälatt ettom
lämnande.

införasEtt undantag bör för fallsådana föreligger fara idär det
dröjsmål. befarasKan det det medföra för-skulle sådanatt en
dröjning väsentlig för möjlighetenbetydelse avslöjaär attsom av

åklagare.eller tillstånd fåmotverka brott, bör Därvid börges av
åliggadet åklagaren anmäla tillbeslutet skyndsamträttenatt som

har förordnandet skall bestå.prövaatt om
uppgifter finnsAlla lagrade inte fåbör docksom om en person

Uppgiftslämnandetlämnas till uppgifterbör begränsasut. som
normalt kan central betydelse. Vår genomgång behovetvara av av

uppgifter visathar uppgiftslämnandet bör kunna begränsas tillattav
bagage, medresenärer, biljett köpts och hur dennärresrutt,namn,

betalats. En sådan begränsning förasbör in i lag.

Formen för uppgiftslämnande

Tullen har under uppgivit framställningenhand till regeringenatt
främst terminalåtkomst line till transportföretagens register.avser on
Därigenom skulle inga uppgiftermängder förasstörre behöva över
till eftersomtullen, urval och övrig bearbetning förebör kunna ske
överföringen. RPS har sig förockså uttalat terminalåtkomst.sådan

Enligt meningvår bör sådan till fåtkomst registerlygbolagensen
dock inte frångodtas integritetssynpunkt. direkt tillEn åtkomst
samtliga flygbolags register skulle möjlighet till alltförge en om-
fattande insyn i enskildas förhållanden tekniskoch åtkomst intekan
rimligen åläggas endast SAS.

hinderAndra sådan terminalåtkomst frågorde datasä-ärmot om
kerhet därvid skulle aktualiseras förhållandetoch det sådanattsom
åtkomst till information lagras utanför Sverige SAS datorsom -
finns i Danmark skulle kunna intrång i landsutgöra ett annat-
suveränitet. Vidare bör frågorde offentlighetsinsynnämnas om
inom för 2 kap. därvidTF skulle aktualiseras.ramen som

Ett alternativ föreskriva skyldighet förannat att transport-vore en
företagen överlämna begärda uppgifter i maskinläsbar form. Omatt
bevaring, selektering och bearbetning med skulleADB ske hos
tullen respektive polisen, uppkommer emellertid vissa registerfrågor
enligt DL. Tullen har med hänsyn till praktiska komplikationer-

soDet finns alltid tillgång till åklagare har jour.som
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uppkommaför integritetsintrång skulleriskeroch de omsom
selekteringför där under handöverfördes tilluppgifter tullen -

Därtillinte intressant. kommerordningförklarat sådan är attatt en
förspaningsuppgif idataregistrering departementspro-ter enav

godtaspolisregisterlagen inte böramemoria rörande bl.a. ansetts
förspaningsuppgifter, börflygbolagen åläggas lämnaOm skall att

fåADB-medium inteoch de bör ADB-inte ske pådet således
överföringmyndigheten. återstårregistreras Därmedhos av meren

bearbetning, påselekteringtraditionellt för ochslag manuell t.ex.
Myndighetentelefonbesked. kantelefax muntligtvia ellerpapper,

uppgifterutskriftf lygföretaget eller läsaockså besöka och hämta en
bildskärmföretaget tagit fram där.pånågon påsom

inteinte terminalåtkomst ochpolisenFörslagen och tullenatt ges
särskildinte bestämmel-får uppgifterna någondatabehandla kräver

följerföreskrivseftersom inte eller bestämsdetta annatse, om --
datalagstiftningen.redan av

profilsökning inte införasUppgiftslämnande för bör

ändamålsenliga från skilda synpunkterlämpligaFrågan det ochom
sökprofiler uppmärksammatsutnyttjandet har utomlandsmed s.k.av

Sverige. Internationelltii knappastden allmänna debatten men
inhämtats viduppgiftslämnande byggt på vadsamarbete somgenom

visat sig verknings-ilsökning enligtprof har dock den svenska tullen
narkotikaavslöjatsfullt kurirverksamhet och kunnatbl.a. attgenom

beslagtas.
visst objekt,i kanpå beslag skallKravet RB antasatt ett avse som

inte vittför utredning tolkas såbetydelse brott, bör attvara av om
sambearbetningar flerasökningar, bearbetningar och kanske av

sökprofiler liknanderegister få utifrån metoderskulle ske eller som
bearbetningareffektiva först automatiskablivit verkligt avgenom

i IT-miljön.uppgiftsmängderstora
sig tillprof ilsökning först tillgång dekräver berederEn att man

föroftast omfattande privata offentliga datamängder krävseller som
uppgifter fördatabehandling. massinsamlingsådan bearbet-En av

kriterier skiljer sig väsentligt frånningar utifrån ofta allmänt hållna
bevis,handlingavgränsad betydelsevissatt en anses vara av som av

för förundersökningens bedrivandeutgångspunkt ellervärde som
för spaningarna.ledtrådsom

Även prof ilsökningar tillåtas vid brottslighetskulle endastom grov
tid sakligtuppgiftsmängderna både ochoch begränsas avseende

SISeavsnitt 162.3
Frågan Bär, Wolfgang, DerRasterfahndungen behandlas i tysk doktrin, seom
Zugriff Computerdaten Strafverfahren, ff. med hänvisningar.auf im 262s.33Från HeathrowGTS har exempel upplysta tullen vid Londonett att genomsom

underverksamhet med terminalåtkomst till vissa flygbolags passageraruppgifter ett
olika flygplatser föranlett kokain och heroin totalt 117 kg.beslag44år pa av om
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innehåll, vi rutiner inte direktsådana härledasbör kunnaattanser
från allmänna Utanförde bestämmelserna beslag. tvångsmedels-om

följer begränsningarområdet motsvarande DL.av
förTypiskt rutiner sökprofiler frambyggda på sökerär att man

uppgifter brottsliga aktiviteter,tyder på har någonutan attsom man
misstanke individuellt brottsmisstanke före-brott. Närettom en
ligger, ofta ifrågasättas förkan materialetsdet krav på betydelseom
just den aktuella utredningen uppfyllt. Metoder, bygger påär som

databehandling utifrån vissa indikationersker allmänna påatt
brottslig aktivitet vissa positiv prof ilsökning,hos ellerpersoner, som

vissa, negativ prof faller inte inom förutesluter deramen
för vilka fårändamål Härvidlag erinras vibeslag ske. kan vadom

tidigare anfört i fishing expeditions.den processuella delen s.k.om
integritetssynpunktFrån inte uppgifterbör det godtas att om

in. Bearbetning selekteringgenerellt hämtas ochpassagerare m.m.
så omfattande innebär risker för otill-underlag uppenbaraettav

integritet Ävenbörligt intrång i enskildes personligaden ett
uppgiftslämnandebegränsat fog ifrågasättas. Vi föreslårkan med

därför inga uppgiftslämnande för prof ilsökning.bestämmelser om

En tidsbegränsad reglering

tidigare beskrivnaDet CCC-arbetet uppgiftslämnanderörande har
givit splittrad ofullständig bild vilka befogenheterochen av myn-
digheterna i olika länder har och vilken riktningdet osäkert denär
framtida utvecklingen på Samtidigtdetta område. det svårtärtar att
på nuvarande stadium få uppfattningexakt vad etten om upp-
gif tslämnande f flygbolagen i praktikenrån innebära.kan komma att

l avvaktan på internationellt inte minst inomarbetet EGatt - -
f ortskridit så långt anpassning vikan ske, emellertidatt en anser oss

föreslåböra begränsat uppgiftslämnande. Till följd osäker-ett av
heten internationellarörande den utvecklingen tillämp-och hur
ningen föreslagnaden regleringen falla föreslårkan komma att utav
vi vidare till viss tid,lagen begränsas förslagsvisgälla elleratt att ett

förtvå år, till förnyad prövning praktiska erfaren-näratt tas upp
föreliggerheter inriktningenoch internationellapå det samarbetet

klarnat.
också aktualiserasHär bör sådan redovisning iskeren som nu

riksdagen tillämpningen bestämmelserna hemlig tele-av av om
avlyssning hemligoch teleövervakning.

34Även praktiska invändningar kan omfattande uppgiftsin-göras mot ett mer
hämtande där mottagande myndighet inte databehandlar informationen. Utanen
möjligheter till automatisk sortering och bearbetning torde uppgiftsmängder blistörre
mindre användbara. En begäran utlämning uppgifter selekterats visstpåom av som

skulle i stället kunna leda tillsätt spaningsmetoderna avslöjas. Det vidareatt är
uteslutet efter förebildatt skattemyndigheternas till ADB-revision hos tredjerättav

föreskriva motsvarande för tullen och polisen vid besök hosrätt att ett trans-man, en
portföretag själv använda företagets terminal hämtaför in förspaningsuppgifter.att
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utformning,Bestämmelsernas lagtekniska m.m.

iuppgiftslämnande kunna tullagenBestämmelser skulle placerasom
i polislagen.i samband med bestämmelserna tullkontroll ellerom

Eftersom vi föreslår enhetlig tidsbegränsad reglering för polisen
skyldighet för lufttransport-särskild lämpligoch tull, lagär omen

företag uppgifter,vissalämnaatt m.m.
avsnitt vi beskrivit Sveriges i Chicagokon-l6.2.l åtagandenI har

applicable ofventionen, enligt vilken föreskrifter the clearanceto
transportslag.aircraf inte förfårt betungande andraänvara mer

förståsLuftfartsverket konventionen skalloch SAS har hävdat att
förSverige inte föreskriva uppgiftslämnande endastså kanatt ett

uppgifts-flygbolagen. föreslagnadetDet dock tveksamtsynes om
inrymmaslämnandet rörande kan under uttrycket clea-passagerare

inteof aircraf föreslagna uppgiftslåmnandett. knutetDet ärrance
ordinarie rutin till f avgånglygtransportmedels ankomst ochsom en

undantagsvis. Vidare frågaaktualiseras s.k.endast ärutan om
f fall tillörspaning i åtgärden har ändamålrörande brott och de att-
förebygga terroristdåd f lygtraf ikeneller uppdaga t.ex. mot -

för f inseddaåtgärder lygsäkerheten. åtgärder kan lätt skälDessa av
för vidare märkligtinte enhetliga alla transportslag. Det vorevara

internationella syftar till förenklingar vidåtaganden somom
tolkninglufankomst och avgång med skulle sådan attartyg ges en

behövligt föruppgiftslämnande, för vissa fallett attsom anses
förebygga i fmed måsteeller uppdaga brott samband lygtransporter,
f tillräckliga föröreskrivas för skälandra transportslag,även trots att

föreskrifter inte för övrigapåvisatssådana transportslag.
betydligt inträngandeundvikas för enskildebör denDet att meren

före-reglering uppgiftsplikt för samtliga transportföretagen --
skrivs formella Vi konventionenendast skäl. har således tolkat såav

flyget.inte hindrar författningsreglering tillden begränsadatt en
flygföretag uppgifterOm någon hos delett tar omsom av

enligt föra vidare uppgifterverksamhet föreslagna skulleden lagen
uppgiftslämnande finns riskdetbegärant.ex.om vem en om avser

för förvarnas spaningsarbetetden berörde eller på sättatt att annat
tystnadsplikt.omintetgörs. Vi föreslår därför bestämmelseen om

liksomhemlighållande medför, hemligDetta det gällernär
får vissteleavlyssning, föreslagna uppgiftslåmnandetdetatt

särställning. missbruk ligger iDet skydd denmot att somsom
självdrabbas blir åtgärden och hareller medvetenär snart om

myndighet,möjlighet få JOden prövad domstol, överordnadatt av
föreligger inte Vi föreslår därför fråganeller JK här. att om

uppgiftslämnande efterskall domstol ansökan åklagare,prövas avav

35 Bestämmelsen finns intagen i rubricerad INTERNATIONAL STAN-9annex
DARDS AND RECOMMENDED PRACTICES FACILITATION under kap. 2
rubricerat ENTRY AND DEPARTURE AIRCRAFT.OF
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för vissa fall åklagaremed undantag brådskande där bör kunna
däreftermeddela beslut skall rätten.prövassom av

finnsvisserligenkan gällande denDet göras strävan attatt som nu
Åklag-förena förslag.svår vårtrenodla åklagarens roll medär att

emellertid erfarenhetenhar den processuella och att tavananarna
aktualiseras.till frågor härvidställning den typ av som

fall flygbolag fullgöra sinunderlåtaFör det skulle attett upp-
föreslagna föreslår vi vitegiftsskyldighet enligt skallden lagen att

föreläggas uppgifterna. Därvidåklagare begärtkunna ärav som
viten tillämplig.1985206lagen om
situationer, föreslagnakan uppkomma där både den här lagenDet

Ävenenligt i fråga. ioch tvångsmedel skulle kunna kommaRB
fall lämpligare till undvikandedessa bör, det bl.a.när anses av

invecklade lagkonkurrensfrågor, föreslagnaden lagen kunnaav oss
för få erforderliga uppgifter.användas att ut

verkställigheten föreslagnadenNärmare bestämmelser lagenom av
regeringen §meddelas med 8 kap. 13kan stöd RF.av av

handlingar kommit in till bliråklagaren allmännaDe hand-som
lingar för vilka Handlingarnadock normalt gäller. behållersekretess
emellertid finns i myndig-sådenna karaktär endast länge de kvar

förvar. för offentlighetsprincipenhetens Det kan betydelsevara av
handlingar inte förstörs frågan i vilken mån skallde bevarasatt men

myndigheten inte i myndig-hos regleras TF. Huvudregeln attom
arkiv finnsheternas i § arkivlagenskall bevaras 3upptagen

1990782. Enligt §l0 lag dock allmänna hand-attangessamma
lingar får inte arkiven förgallras, så ändamålen med trädsattmen

gallringen tillgodoseåterstår efter vissa syftenDet skallnär. som
i § arkivlagen.3angessom

iFinns förordning avvikandelag eller bestämmelser andra 12än
§ gallring praktikenDL gäller dock dessa bestämmelser. I detärom
fråga föreskrifter innebär handlingar förstörasskallatt utanom som

föreskrivs i arkivlagen. avvikande gallrings-de hänsyn Sådanasom
finnas i integritetskänsligtregler kan lagar reglerart.ex. som

material. Vi föreslår integritetsskäl särskild bestämmelseav en
gallring.om

36Jfr 1991572dock RPS för talan enligt lagen särskild utlänninga-2att § om
kontroll.
37Prop.19899072 77.s.
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Skydd kodade TV-program17 for

Inledning17.1

efterjudradio- televisionsföretag i nåoch har allmänhetL strävat att
publik möjligt sina Till följdså demedstor senastesom program. av

utveckling inom i televi-tekniska ekonomiska synnerhetårens och
alltid fallet. Vissasionsbranschen emellertid intedetta längreär
service-förpliktel-stationer, företrädesvis TV-företag publicutan
tillgängligheten tilli olika iser, önskar dag skäl stället begränsaav

företagen finansierar sinsina sändningar. verksamhetEn del av
få tillgång tillpubliken förbetalt den skallattatt tagenom av

avgiftdå endast erläggerTanken denär attprogrammen. som en
Ävenfå tillgång till liggaskall programutbudet. andra skäl kan

avsikt sändningar åtkomliga för påbakom endastgöraatten en
olika företagavgränsad personkrets. sändande kanEttsätt t.ex.

möjligheten tilleller endast deönska hörastyra att se programmen
vilkageografiska för företaget fått tillståndområden, har av

spridarättighetshavareupphovsrättshavare och andra verkatt som
överförs i Vidare programföretag viljakan nåettprogrammen.

viss särskilt intresserad sändningen,endast personkrets är aven som
intresseorganisation vissbestämd eller yrkesgrupp.t.ex. en

förhindra sändarföretagetnågon utanför denFör att att av
företagettilltänkta publiken del sändningarna kanskall kunna ta av

olika former kodning kryptering modifieraeller degenom av
signaler överför vid mottagningen inteså attprogrammensom man
alls eller endast oklart kan eller höra För attse programmen.

kodning för avkodning,anordningupphäva denna måste haman en
dekoder, kopplas till radio- eller TV-mottagaren och gör atten som

bild ljud oförvanskat. företaget till-eller kan sändandeDetmottas
därför försäljning f örhyrning tilltänktahandahåller eller dengenom

Ävenpubliken signalen i för sigdekodrar. kodade ochden ärom
möjlig för visst geografisktinom område, äratt ta emot ettenvar

till sinsåledesdet endast den har dekoder ansluten mottagaresom en
förvrängning ljudkan och höra ellerutansom se programmen av

bild. tekniska tillgänglighetenDenna metod kontrolleraatt av en
sändning effektiv förutsättning endast de,underär att som pro-
gramföretaget vill tillgång tillnå sittmed utbud, har dekodrar som

signalen.kan avkoda den programbärande
har visat sig sändningar tillgodogörsDet dock kodade ävenatt av

utanför programföretagen vill nå.den personkretspersoner som
i första tillhanda-sker anordningar inteDetta hand med harsom

hållits företag, just isådana vanligen tillverkade avsiktär attutanav
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möjliggöra för utanför radioföretagenden avseddapersoner av
publiken del piratdekodrar.s.k. Det görsatt ta av programmen,
också dekodrar ursprungligen från programföretag,med erhållna
vilka företagsdekodrar sprids vidare tilldessa godkännandeutan
andra eller pá i strid programföretagensbrukassättannat mot
avsikter. tillgodogörande tillDessutom torde oönskat komma stand

signaler tillde sänds sådana dekodrar undertrycksattgenom som
manipuleras.eller

Avkodning i strid programföretagens avsikter i Sverigekallasmot
ofta olovlig i internationella illicitoch den debatten eller unaut-
horized. Alla dessa innebär tillgång till sändningarnatermer att
förutsätter tillstånd flertalet föreliggernågot fall emellertidslag. Iav
inte avtalsförhállandenågot programföretagetmellan och den som

del Vidare i situationerdet många osäkertärtar av programmen. om
olagligt tillgodogöradet sig sändningar.är samtycke kodadeatt utan

användning beteckningen olovlig därförEn inte invändnings-ärav
fri. För enkelhetens och begreppsenighetens skull skall dock även

fenomenethär olovligbetecknas avkodning olovlig tillgång tilleller
sändningar.kodade

På sändningargrund kodade förekomsten pirat-attav genom av
dekodrar tillgängliga för publik ansvariga förbredare degörs änen
sändningarna vissa TV-företaghar intresseorganisationerochavser
för olika rättighetshavare regeringen gjorthos framställningar om

piratdekodraråtgärder i framställningarnaharDet hävdatsmot
piratdekodrar saluförs helt i omfattningbetydande ochöppetatt att

spridning innebär uteblivnadem inkomster i förskala såvälstorav
programföretagen rättighetshavarna till de sänds.som program som
Vidare fhar ramhällits inte undanröjasproblemet kan enbart medatt
tekniska lösningar, varför åtgärder vidtasbör lagstiftning.genom

därvid fDet har straffsanktionerat förbudörordats tillverkning,mot
spridning användning piratdekodrar.och frånSedermera harav

företagdessa organisationer tillhandahållitsoch material utvisarsom
piratdekodrarbl.a. marknadsförs i landet.att

direktiven förI vår utredning anförde departementschefen under
rubriken åtgärder piratdekodrars.k. följande.bl.a.mot

Enligt min mening borde frågan åtgärder försäljning och utnyttjandemotom av
piratdekodrar Därmedövervägas. inte ingripandeär straffrättsligsagt att på väg är
den enda eller den bästa lösningen. Andra åtgärder kan visa sig lämpligare. Frågan
bör emellertid utredas Den särskilde utredaren skall analysera behovetnärmare. avlagstiftning i den sådan visar sig påkalladsamt lägga fram förslag därtill. Omman
utredaren finner detta motiverat, bör förslagi denna delatt innan för-är presenteras
slagen i läggsövrigt fram. Utredningen bör ske med hänsynstagande till de upp-
hovsrättsliga aspekterna.

lFramställningarna har gjorts British Broadcasting Corporation Enterprises,av
Copyswede, FilmNet AB, Film- och Videobranschens samarbetskommitté, För-
handlingsgruppen för kabel-TV, International Federation of Film Producers Associa-
tions, International Federation of Producers of Phonograms and Videograms, AB
Nordisk Betal-TV, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, AB Svensk Filmindustri och
Televerket Kabel-TV Division.
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Televisionsteknik17.2

Inledning17.2.1

till itrádsändningar används den dagradio-Metoden koda ochatt
i mindreinom televisionen endastdominerande ochhelt delen

Följaktligen intres-ljudradioprogrammens skallomfattning för del.
TV-sändningar.kodningfrämst inriktas Förhär attmotset av

till visssändningar krävskodning gårförstå sådanakunna hur av
överför bilder TV-tek-hur ochkunskap samtupptar omom man

beskrivningavsnitt däromniken i övrigt. skall kortareI detta ges.en

Grundprinciper17.2.2

upptagning, överföringvanligen elektronisktelevisionMed avses
ljud.ofta rörliga tillhörandeåtergivning bilder, och medoch av

optiskt motivljusvariationerna hosdenProcessen är ettatt om-
överförs förelektrisk signal, återtillvandlas analog attsomen

signalgivandeFöljaktligen fordras elementvisuellt. ettpresenteras
elektrisk signal,optisk energi tillför omvandlingen t.ex.enav

radiolänkutrustning,överföringsmedium,kamerarör, ett som
för omvandlingeller kabel, enhetrundstrålande sändare samt aven

bildrör.elektrisk energi till optisk, vanligen TV-mottagaresen
erhållitselektriska signalKamerasignalen, eller den genom om-som
TV-signalenoptisk energi, videosignal.vandling benämns utgörsav

färg-TV,ljud fråga denvideosignalen dådet och, årsamt omav
bilden.färginformation skickas medsom

radiofrekvensspektrum,Vid överföring TV-signaler användsav
elektromagnetiskafria spektrum, därdvs. den del det rummetsav

hastighet ljuset.fält osynliga sigvågor utbreder med samma somav
radiovågor svängningar betecknaseller sekundAntalet som enper

efter frekven-frekvens i Hz.och uttrycks enheten hertz Avgränsat
radiofrekvensspektrumhos de utstrålade vågorna utgörs avsen

GHz.frekvenser 3000vågor med lägre änärsom

Upptagning17.2.3

förhärskandeanvändningen denkamerarörI TV-kameror utgör av
uppgiftför generering videosignaler.tekniken Kamerarörets ärav

bild i elektriska Alla arbetarkameraröromsätta strömmar.att en
iprinciper. optiskaefter i Från det systemetstort sett samma

fokuseras bilden ljuskänslig ladd-på platta, den s.k.kameran en
ledningsförmåga inf ljus. Påningsplattan, påverkas allandevars av

bild, varjebaksidan laddningsplattan elektrisk däruppstårav en

2Gigahertzen miljard svängningar sekund.per
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proportionell ljus faller inpå plattan det påpunkt är mot som
bild till elektrisk.framsidan. optisk således omvandlatsEn har en

Laddningsplattan därefter hjälp elektronstråle.avsöks med av en
linjerasterbilden iavläsa måste elektronstrålen s.k.För ettatt styras

laddningsplattan, horisontell vertikalvilket sker med ochöver en en
kraft. Enligt europeiska bilden i 625 linjer iden standarden avsöks

i första delbildradsprångssystem. innebärs.k. Detta avsöksett att en
linjer, varefter jämna linjer i delbild.alla udda alla avsöks nästa

uppifrån VarjeAvsökningen linje för linjesker och ned. sekund
bilder.25avsöks kompletta

Videosignalen från småningom återges påTV-kameran skall så en
TV-bilden, ritas i ögonblickTV-skärm. För att som upp samma som

fotograferas, bli riktig, synkroniserasden skall måste den med
börjar rita delbildkameran. kameran måste denNär att upp en ny

följaktligen informera TV-apparaten det. Detta sker medom en
startsignal bildsynkpuls vertikalsynkpuls.kallad eller Dessutom
erfordras linjesynkpulsen, förpuls, talar TV-mottagarenen som om

linje påbörjas.när en ny

Överföringsformer17.2.4

Markbunden överföring

radioteknikens överfördes signalernabarndomI de programbärande
på frekvensområde.lång- och mellanvågsbanden band Med
televisionens inträde Emellertid signalernakom TV-band. kunde
inte spridas varför ficklängre sträckor på TV-bandet, TV-sändarna

överföra signalerna distanser börjadeläggas Förtätt. överatt stora
sig mikrovågslänkar.använda En sådan länk bestårman av av en

kedja vari signalerna frånlänktorn, det närmasttar emotav man
föregående tillvidare samtligaoch sänder dem I dessanästa.tornet
fall slutligasker mottagningen signalerna hjälpden medav av
riktade distributionssystemenInget de markbundna kanantenner. av
föra TV-signaler världshaven.över

Satellit-villaparabol och kabel

Genom satellit försedd mikrovågslänk-sända medatt upp en en
station jordenkan belysa område på TV-signaler.medett stortman
Tekniken från markstation skickar signaler tilldenär att man en en
satellit, vilken överföringskanal varvidkallas upplänk,systemets
satelliten förstärker signalernaoch återutsänder på den s.k.tar emot,

till jorden.nedlänken från satellitenDet område strålarnasom
belyser täckningsområde, f ootprint.kallas eller Trots strålarnaatt
riktas visst förekommerområde, overspillbetydande s.k.mot ett ett
till Mottagningen overspillgränsande områden. inte likadockärav
tillförlitlig mottagningen inom egentligasatellitens täcknings-som
område.
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Olika telesatelliter för överföraanvänds TV-program.typer attav
nyttjas för fast trafik, fixed-satellite service,De benämnssom

vanligen kommunikationssatelliter se avsnitt l7.4.l.. Dessa
satelliter frekvensersänder på för kommunikation.avseddaärsom

frekvensEn sådan 22 GHz-bandet, flesta satelliterll där deär -
i dag trafikensänder TV-program arbetar. betecknasAttsom som

fast distributionenberor på förutsätts från tillske punktatt en en
fråndvs. viss sändarstation till i förväg känd mottag-annan, en en

ningsstation. stationenDen mottagande överför därefter signalerna
till enskilda. finns kommunikationssatelliterNumer med högre
effekt, medeleffektsatelliter,s.k. vilkas signaler kan direkttas emot

Ävenhushållen. satelliterdessa radiofrekvenserbegagnar ärav som
för satelliter i fast trafik. vidareutvecklingSomavsatta en av

kommunikationssatelliterna kan direktsändandede satelliterna,ses
direct broadcasting satellites, sänder på 12 GHz-bandet.som
Signalerna från satelliterdessa direktavseddaär att mottas av
enskilda hjälp förhållandevishushåll med små billigaochav

Sändningar via satellitersådana satellitrundradio,kallasantenner.
broadcasting-satellite service avsnittse direktsändandel7.4.l En
satellit skiljer sig inte i fundamentaltnågot frånavseende de
kommunikationssatelliter i bruk.ärsom

För kunna TV-signaler från satelliter behöveratt ta emot man en
s.k. tillhörandeparabolantenn med mikrovågsenhet. Från denna
anläggning signalerna vialeds signalomvandlare till TV-mottaga-en

En parabolanläggning bara fåtalhar eller ettre. mottagare,som en
i villa, kallas vanligtvis villaparabol. satellitsignalernaOmt.ex. en

skickasdäremot från viaparabolen vidare ihuvudcentralen en
till flerakabel hushåll tillanslutna används begreppet kabel-nät,ett

ansvarige förTV. Den kabel-TV-nätet, vidaresän-kabeloperatören,
i enlighetder ingångnamed avtal med de sändandeprogrammen

Överföretagen. kabel-TV-näten vidaresänds sändningar från flera
satellitsändande stationer. spridsDessutom kabel-TV-nätenöver
marksända kabeloperatören egenproduceradesamtprogram av
program.

Satellit- och kabel-TV-verksamheten bedrivs såväl det all-av
privata företag. viktigastemänna De telesatellitsystemen ärsom av

de mellanstatliga organisationer. Sverigeägs imedlem denärsom av
Intelsat3världsomspännande organisationen i europeiskaoch Eutel-

sat4. För närvarande sänds drygt 80 visa satellitTV-programkanaler
Europa.över

slnternational Telecommunications Satellite Organization.
4EuropeanTelecommunication Satellite Organization.
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Sändningssystem17.2.5

TV-sändningens ljud,beteckning huvuddelar,Som pä hur treen
färg, i signal användsbild paketerad den sändsoch är utsom

dominerande isändningssystem. i dag helt EuropaDet ärsystemet
PAL5. frekvensolika olikaSystemet innebär delarna sänds pádeatt

inte i Frankri-tid. bl.a.på används dockPAL-systemetsammamen
Satellitsänding möjlig-nyttjas.SECAM-systemetke där snartger

Definition Television,för högupplösnings-TV, High HDTV,heter
finarebilden byggs med mycketvarmed änrasteratt ettuppmenas

överförai kunna sådan TV krävsdet dag används. För attsom
HDMACe. ljud-,sändssärskilda I detta systemsystem t.ex.som

tid.frekvens pá olikabild- färginformationen påoch samma men
förväntas successivt SECAM-PAL-ochMAC-systemen ersätta

tiotalvid sändningar satellit. De används redanöver ettsystemen av
i Skandinavienför satellitsändningar till Deprogrambolag Europa.

europeis-IOOO-Succé. Flerauppmärksammade 3 och TVTVärmest
från och med är 1995 användaka har ettstater enats attom

nämligenför satellitsändningar i HDTV,gemensamt system nya
främstalternativ tillD2MAC. Som HDMAC-systemet utvecklas,ett

troligeni digitala kommerUSA, helt Dessa ersättasystem. system att
D2MAC-systemet.

Kodningsverksamhet17.3

Inledning17.3.1

sändningar.Utredningen härefbehandlar verksamheten kodaattter
Därefterkodningens användningsområdeskallFörst presenteras.

för kodningförredogörelse metoderna be-lämnas samt enen
skrivning dekoderutrustning. Slutligen piratverksamhetenskallav
tas upp.

användningsområde17.3.2 Kodningens

TV-signaler i form ikodad dag etableratsända är sättAtt attett
samtliga satellit-distribuera satellit och kabel.TV-program över Av

tredjedelsändande kanaler när drygt kodade,Europa är var-som en
överförstidvis. TV-sändningarnágra endast Kodade även överav
mindre omfattningdistributionsnäten. betydligtde markbundna I

ljudradiopro-nyttjas kodning, vid sändningangetts avsom ovan,
gram.

Är utförssändningen direktavsedd allmänhetenatt tas emot av
sändningenkodningen naturligtvis företaget. Skalldet sändandeav

5PhaaeAlternation Line.
6High Definition Multiplex Analogue Components.
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enligt vidaresändas, iavtal kabelnät, olika situationerkant.ex. ett
föreligga. Vanligen sändningenkodas i falldetta detäven av
ursprungligensändande företaget,varvid mottagarstationenantingen
vidaresänder signalerna i skick eller omkodar innandem desamma
förs vidare. förekommerDessutom det ursprungligen sändandeatt
företaget överför förokodade och kodasatt tas emotprogrammen

vidaresändandedet företaget.av
avsnittI 17.1 har de skäl föråberopas hjälpmedangetts attsom av

kodning sändningarna tillgängligagöra iendast begränsad om-
fattning. huvudsakI kan kodningde kanaler där indelas ianvänds
följande betal-TV-kanaler, vissa reklamfinansieradegrupper
kanaler rättighetsskäl önskar begränsa publikden harsom av som
tillgång till view-kanaler.och Därtill kommerprogrammen pay per
kanaler sänder till företag organisationer.ochsom program

Betal-TV abonnemang periodiskaoch avgifter huvud-ärgenom
f för kodade TV-sändningar. oftaDe tematiska ellerärormen tar
sikte vissapå målgrupper. Vanligen innehåller sändningarna
biograffilmer, eller underhållning. finnsI Europasport ettannan

betal-TV-kanaler.7dussintal villDen deltasom av programmen
får ingå abonnemangsavtal TV-företagetmed eller behörigett en
kabeloperatör, betalning tillhandahåller abonnentenmotsom
dekoderutrustning. Oftast har abonnenten erlägga delsatt en

avgiftinträdesavgift, dels periodisk Rättighetshavarna till deen
verk isänds i förhållanderegel tillersätts antalet abonnenter.som
Betal-TV-verksamheten i branschen ha betydelse för denstoranses
ekonomiska kompensationen vid visning verken. Här kan nämnasav

FilmNet ungefärhar 500 000 abonnenter och Sky film-att B Bsatt
kanalers abonnentantal uppgår till cirka l 500 000.

Vissa reklamfinansierade stationer sinakodar sändningar för att
frivilligt sinbegränsa potentiella tittarkrets minskaoch därmed
räckvidden och kostnaderna för sändningsrätterde de önskar
förvärva. Till dessa huvudsakligen satellitsändande stationer hör TV

BBC TV Europe italienska RAI Uno och RAI Due. Sänd-samt
ningarna visserligen möjligaär i område,att ta emot ett stort men

låter endast inomboende föratt det områdegenom man personer
vilketsändningsrätter förvärvatserhålladekoderutrustningutestängs

frånandra möjligheten tillgodogöra sig Dettaatt programmen.
tillvägagångssätt kommer sannolikt tekniska bliskäl vanligareatt av

nationellahos stationer den ursprungliga sändningen viagörsom
satellit hellre relästationerän på marken.genom

7Mest somkända FilmNet sänder Sverige,är från Nederländerna och Téléciné Ro-
Schweiz,mandie Tyskland,Premiere och Teleclub Frankrike,Canal Plus Canal

StorbritannienPlus Belgique, B Sky B och svenska TV IOOO-Succé.
8Enligt Televerket Kabel-TVst.ex. villkor inträdesavgiftenär kr och månadsav-595
giften för dekodern kr. Därtill64 kommer månatliga avgifter mellan 100 ochpå 200
kr för kanalvarje önskar tillgodogöra sig.man
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tittarenenskilde beställerinnebärview-systemen denPay attper
viss avgift försigtillgodogöra och betalarönskarde han enprogram

förolika teknikerinnehållervarje Systemenbeställt attprogram.
tilltillgång Dessaallmänhetensbegränsa system, somprogrammen.

försöksvis i iinte gång Europa.vanliga i USA, änär ännuär annat
liknarersättningsform för betalningen upphovsrätterSom m.m.av

sändarfintäkternatittaren delas mellanbiograf betalar och ör-de ens
rättighetshavarna.ochetaget

för bestämdasändningar avsedda endastVissa stationer kodar
särskildaorganisationer yrkes-företag, ellermindre grupper som

information under-innehålla ellerkanProgrammen annatgrupper.
Radiosändningar Televerketvisningsmaterial. Sådana görs t.ex. av

via vanliga sändare.dess
skäl. Stundomsignaler används andraMetoden koda ävenatt av

frånTV-signalernämligen kodning vidnyttjas transport enren av
inteSignalerna då avseddastation till är att tas emot aven annan.

allmänheten.

Kodningsmetoder17.3.3 m.m.

modifiering detidigareKodning innebär angetts pro-avensom
i antalsignalerna. förekommer dagDet sättgrambärande attett stort

bildinformationen,förvanskasFöreträdesvisutföra kodningen på.
ljudet förekommer. har allaförvrängning Metodernaävenmen av

standardsignal,f egenskaperutgår råndet deattgemensamt varsen
identifieraintemodifieras, kanså TV-mottagarepå något sätt att en

densändningssystemet. återskapasignalen i enlighet Förmed att
till anslutenursprungliga TV-signalen krävs TV-apparatenen

sigtillgodogöra kunskapenvilken kunskapen eller kanhardekoder,
förekommandetill.manipuleringen gått Nedan skall deharhurom

i såvälbeskrivas. Samtliga metoder användskodningsmetoderna
möjlighetMAC-systemenSECAM-systemet. DePAL- gernyasom

kodning.till liknande former för
videoinvertering.användningfått utbreddEn metod ärsom

videosignalen inverteras, dvs. vänds ochMetoden går påut att upp
vissafå effekt dock endastskall krävsmetodenFör attattner.

informationlinjer inverteras. måste då habildfält eller Dekodern
iinverterats. metod användssignalen Dennaoch harnärom var

Payview nyttjas Teleclub.III,systemet avsom
förvrängning.förSynkundertryckning vanlig metodär en annan

förlorarförosynligaGenom synkpulserna TV-mottagarengörsatt
skallelektronstrålenden kontrollen hur och övernäröver svepa

bildytan. signalen måste dekodern ha känne-För kunna avkodaatt
i videosignalen.återinsättasskalldom och hur synkpulsernaom var

videoinvertering ianvändstillsammansmetod medDenna systemet
nyttjar.FilmNetSatpac som

sinusundertryckning.variant synkundertryckning I dennaEn ärav
olikavideosignalen.variant sinusvåg till Genomläggs hela atten
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frekvenser väljaskan sinussignalenhos kan frekvenserbestämda
för olikaanvändas kanaler. För avkodning erfordras likadanatt en

sinussignal tilladderas den kodade signalen fast i motfas.nu
Metoden ibrukas det BBC använda SAVE-systemet.av

Linjefördröjning går på bildinnehället på varje linjeut att
antingen fördröjs eller mikrosekunder,två inteeller fördröjs.allsen
Detta olika lägen hos bildinnehållet varierartre mellanger som
varje linje. Resultatet blir sönderhackad bild, innehåll docken vars

fullt möjligär fåFör korrekt bild behöveratt attse. en vetaman
vilken linje fördröjdär och hur fördröjningen Metodenstor är.som
finns i Discrete 12, användssystemet Canal Plus, RAI Unosom av
och RAI Due.

Även linjerotation innebär manipulering videosignalenmed i
tiden. Enligt metoden skickas den delen varje linjessenare av
bildinformation först. Starttidpunkten för videoinformationenut

väljaskan bland många olika lägen linjen.på En dekoder måste veta
vid vilken tidpunkt linje Linjerotation, denstartar. ärresp. som
förhärskande formen kodning i Europa, förekommer iav systemen
Videocrypt, används B Sky B, Eurocrypt, bl.a. TV 3 ochsom av som

1000-SuccéTV nyttjar, och Eurocypher.
Den formenpresenterade för kodning linjeblandning.senast är

Metoden bygger på helt bildfält eller hel delbildatt ett kan lagrasen
Den går på linjerna isänds oordningut att på såupp. ut sätt att

varje linje intaktär placerad på slumpmässig iplatsmen en
bildfältet. Det krävs således kunskap linje hör hemmaom var resp.
i bilden för riktig bild skall erhållas.att Denna kodning före-en
kommer i SYSTER-systemet, används Premiere.som av

Även ljudkodning förekommer, företrädesvis i USA iävenmen
Europa. såväl Discrete-I SAVE-systemet används metoder därsom
ljudet moduleras på undertryckt bärvåg. Hemligheten ligger ien
valet underbärvåg. FilmNet har på tid förstärkt sinav senare
kodning införande digitalt ljud kodat.ärgenom av som

För skall lyckas avkodaatt kodad signal krävs alltsåman en en
dekoder tillgångmed till information förvrängningenhur harom
gått till. Dekodern kan fristående anläggning, kan ävenvara en men
ingå i utrustning funktioner,med andra anläggning fört.ex. en om-
vandling satellitsignaler. Vissa dekodrar kan användasav endast
tillsammans med ordinär TV-mottagare. finnsDet emellertiden
dekodrar innehåller kanalväljare det slag ordinärasom en av som
TV-mottagare har. För TV-signalen skall kunna återgesatt med
hjälp sådan dekoder räcker det den ansluts till monitor,av en att en
dvs. med enbart presentationsfunktion.apparat En sådanen dekoder

TV-mottagarei sigär Med avseende på avkodningsfunktioner-en
förekommer funktionellttvå olika dekodrar.na Delstyper av

anordningar har den begränsade funktionen visstavkodasom att ett

98e 19888918 rr.43prop. s
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styrnings-hardekodrarkodningsmönster, delsvissaeller ensom
information. Flertaletinnebär de kanfunktion ta emotattsom

styrningsfunktion. Förmeddekodraranvänderprogrambolag att
kodnings-oftaprogramföretagenändrarsäkragöra systemen mer

tillsignaleras övermåste det mönstretdettaNär görsmönstret. nya
dekodernerhållerkodningssystemenflertaletdekodern. I av
informa-Oftasatelliten. dockärinformationen via den sändande

få tillgångförspeciell nyckelvarför det krävstionen kodad, atten
iinformationen ändock kommer orättaundvikatill den. För attatt

smartcards.i form s.k.isignaleringen ibland ställethänder sker av
kodningsmönstret.innehållermikrodatorharSådana kort somen

avkodning ske.till dekoder kansådant kortanslutaGenom ettatt en
avseddadekodern. Dendelsmartcard kan utgörasägasEtt en av

uppdatering.varjeefter Ettfall kortfår ipubliken sådana nyttett
fsignalerna rånigenkännakansmartcard även attprogrammeras

satellitsignalerDärför med öppnasatelliten. kansändandeden man
allakansmartcard-systemsärskilt Ikort.eller stänga ettett

iIdentiteten ligger kortet. Ilikadana system utandekodrar ettut.se
eller stängasvarje dekoder kunna öppnasmåstesmartcard av.

vilkenadresseringskanal överifinns sådanaDärför det system en
kan sändas.till dekoderindividuella meddelanden resp.

Piratverksamhet17.3.4

vidutföraskansig flera uttryck. Denavkodning kanOlovlig ta
slutligavidvidaresändning deneller mottag-huvudänden av en

piratdekodermedskei kanhemmet. Denningen med dekoder enen
programföretag. Entillhandahållenmed dekodereller ettaven

tillspridas vidarenämligensmartcard kanellersådan dekoder ett
avtalsförhållande ellerinte någotvilka företaget harmedpersoner

kanDessutomtillöverföra signaler sådanatillanvändas att personer.
andraavkodakanutrustningen så den äveniingrepp göras att

Vidare debetalning för. tordeerlagtsignaler de abonnentenän som
manipuleras eller under-till kunnasignaler sänds dekodernsom

dekodern.inteprogramföretaget kan stängatryckas så t.ex.att av
omfattning avkodning skeri vilkenfråganpåsäkertNågot omsvar

Till övervägandefinns inte.avsikterprogramföretagensi strid mot
piratdekodrar. Enhjälptill stånd meddock kommadel lär den av

privat,distribueradhemmagjord ochdekoder kansådan menvara
källarföre-ofta s.k.spridd i skalaoftast tillverkad och störreär av

förutrustningsaluförbutikerisäljs vidarePiratdekodrar somtag.
olikaflertal märkenfinnsPå marknadensatellit- och kabel-TV. ett

000Priset varierar mellan lavkoda.skiftande förmågamed att -
köpareni byggsatserbjudsPiratutrustning stundom000 kr.5 somen

vissabruksanvisningar. Isaluförssjälv får Dessutommontera.
beskrivningarritningar ochpublicerastidskrifter böckeroch

inställd påpiratdekodertillverkas. En ärutvisande dekoderhur en
Dåtillverkaren dekrypterat.harjust eller de koderden som
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kodningen ändras, måste innehavaren införskaffasåledes den nya
kodnyckeln anbringaoch piratdekodern.den på

17.4 Mellanstatliga överenskommelser

17.4.1 Radiorätt

intresse vidAv reglering problemet olovligmed avkodning ären av
vissa i internationelladen radiorätten definierade begrepp. Dessa
återfinns i gällande internationella telekonvention ioch tilldet
konventionen hörande radioreglementet. Nu gällande telekonvention
undertecknades år 1982 och i kraftträdde år 1984. Radioreglemen-

utgåva från 1990. Efterär ratifikationtets årsenaste 1985 trädde
konventionen för Sveriges idel kraft år.samma

bilaga tillI telekonventionen ioch artikel radioreglementetlen
definieras följandebl.a. grundläggande begrepp

Telecommunication Any transmission, emission reception of signs, signals, wri-or
ting, images and sounds intelligence of by wire, radio,nature optical otheror any or
electromagnetic systems.

Radio A general applied theterm of radioto use waves.
Radio Waves Hertzian Waves Electromagnetic of frequencies arbitrarilyor waves

lower than GHz,3 000 propagated in without artiñcial guide.space
Radiocommunication Telecommunication by of radiomeans waves.
Fixed Service A radiocommunication service between specified fixed points.
Broadcasting Service A radiocommunication service in which the transmissions are

intended for direct reception by the general public. This service include soundmay
transmissions, television transmissions other of transmission.typesor

För satellitTV-verksamheten ytterligare följandeär två uttryck av
betydelse.

Fixed-Satellite Service A radiocommunication betweenservice earth stations at
given positions, when satellites used; the given position beone or more are may a
specified fixed point pointfixed within specified in this servi-or any areas; somecases

includes satellite-to-satellite links, which also be effected in the inter-satellitece may
service; the fixed-satellite service also include feeder links for othermay space
radiocommunication services.

Broadcasting-Satellite Service A radiocommunication servicein which signals trans-
mitted retransmitted by intended for directstations reception by theor space are
general public. In the broadcasting-satellite theservice, direct reception shallterm

both individual reception and community reception.encompass
deAven individualuttrycken, alltså reception ochsenare

community reception idefinieras reglementet, nämligen på
följande sätt.

Individual inReception the servicebroadcasting-satellite The reception of
emissionsfrom station in the broadcasting-satellite service by simple domestica space
installations and in particular those smallpossessing antennae.

Community inReception the servicebroadcasting-satellite The reception of emis-
sions from station thein broadcasting-satellite serviceby receiving equipment,aspace
which in be complex haveand larger than thoseantennae used forsome casesmay
individual reception, and intended for use

by of the general public location;ata group- one or
through distribution covering limitedsysterna- a area.



Kodade SOU 1992110TV-program512

förfrekvenseranvisar skildatelekonventioneninternationellaDen
satelliter.direktsändandetrafikfast ochsatelliter i

informationsfrihetYttrandefrihet och17.4.2

hantering medavkodning ochvisslagstiftningFörslag motom
i konflikt medregler stårfrågan sådanaväckerdekodrar om

principinformation.till fri Dennaprincipen och rättensom vars
dettaöverenskommelser. Iinternationellafastslagits i radhar en

viktigaste dessa överen-i sammanhangavsnitt skall de detta av
skommelser presenteras.

År förklaringengeneralförsamling den allmänna1948 FNsantog
inteRättighetsförklaringen ärrättigheterna.mänskligade enom

för medlemsstater.bindande FNsjuridisktinteochtraktat är
rättighetsförklaringeniprinciper uttrycksMånga de ansessomav

följaktligen på denfolkrätt ochi allmänemellertid dag utgöra
i förklaringen harartikel 19Enligtförbindandegrunden staterna.

förfrihetinnefattaryttrandefrihet. Dennatill rättbl.a.rättenvar
frihet ochåsikter söka,ochingripande hysa att mottautanattenvar

uttrycksmedel ochslagsupplysningar tankarochsprida genom var
tillhänsyn gränser.utan

anslutit sig tillSverige hörkonventionerinternationellaTill de som
mänskligadeskydd förangáendeeuropeiska konvention1950 års

Europakon-s.k.friheterna, dengrundläggandeoch derättigheterna
Enligt artikel 101i kraft 1953.Konventionen årträddeventionen.

för-artikelnyttrandefrihet.till Ii konventionen skall äga rättenvar
frihetåsiktsfrihetinnefattayttrandefrihettill attklaras samträtten
offentliginblandninguppgifter tankarsprida ochoch utanmotta av

Enligt artikel 102territoriellaoberoende gränser.myndighet och av
villkor,formföreskrifyttrandefriheten sådanaunderkastasfär ter,

iangivna i lag ochstraf f påföljderinskränkningar eller är ettsom
tillnödvändiga hänsyn bl.a.meddemokratiskt samhälle är annans

rättigheter.rykte ellergoda namn,
mänskliga rättigheterna,deförEuropeiska kommissionen som

iEuropakonventionen, harartikel 19 istödupprättades med ettav
konventio-iartikel 10yttrandefriheten enligtuttalatavgörande att

ofreceptionrightomfatta that thethei princip måste ansesnen
with.1° iansåg måletKommissioneninterferedbroadcasts not

medartikelåsidosattschweizisk myndighet denna attatt genomen
telekommunikation,försekretesskyddhänvisning till det som

artikelitelekonventionen ochi internationellaföreskrivs i artikel 22
via parabolantennsökandefi radioreglementet23 örvägra att enen

frånför allmänhetentelevisionssändning avseddokodademotta en
G-Horizont. Målettelekommunikationssatellitensovjetiskaden

mReport Autronic AG ochmål mellanMarch 1989,iadopted 8of the Commission, on
1272687.Application No.Schweiz
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hänsköts därefter till den Europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna, i dom den 22 maj 1990 förklarade sig delasom
kommissionens uppfattning.

FNs generalförsamling år 1966 resolution innebarantog en attsom
församlingen godkände och föröppnade undertecknande den
Internationella konventionen medborgerliga och politiskaom
rättigheter. Konventionen trädde i kraft år 1976 tillträttsoch har av
Sverige. artikelI föreskrivs19 bl.a. skall tillatt äga rättenvar
yttrandefrihet och denna innefattar friheträttatt oberoendeatt av
territoriella gränser söka, spridaoch uppgiftermotta och tankar av
varje slag, i tal, skrift och itryck, konstnärlig form eller genom

Ävenvalfritt uttrycksmedel.annat enligt FN-konventionen får
yttrandefriheten underkastas vissa inskränkningar de angivnaärom
i lag och nödvändigaär förbl.a. respektera andraatt personers
rättigheter eller anseende.

År 1972 UNESCO FNs fackorgan förantog undervisning,
vetenskap och kultur dess generalkonferens resolutionengenom
Declaration of Guiding Principles the Use of Satellite Broad-on

forcasting the Free Flow of Information. the Spread o Education
and Greater Cultural Exchange. Resolutionen inte folkrättsligtär
bindande. I resolutionens inledande stycke internationelladetanges
material relevant vidär sändning via satellit. Därvid åberopassom

iden FNzs allmänna förklaring de mänskliga rättigheternaom
beskrivna tillrätten yttrandefrihet. artikell iV resolutionen uttalas

målet med satellitrundradiosändningaratt fritt sprider in-som
formation fåär möjliga spridningstörstaatt nyheter från allaav
länder. artikelI IX vidare skall principenatt staternaanges ta om
informationsfrihet i beaktande.

fleraNär europeiska iländer början 1980-talet tillkännagav sinav
avsikt använda direktsändandeatt satelliter, inleddes inom Europa-
rådet det arbete år 1989 resulterade i European Conventionsom on
Transfrontier Television, vilken konvention Sverige har under-
tecknat inte ratificerat.ännu Konventionens málmen är att
underlätta överföring televisionsprogram mellan länder. Reglernaav
i Europakonventionen yttrande- informationsfrihetochom
återspeglas också i artikel i4 konventionen gränsöverskridandeom
television, enligt vilken artikel fördragsslutandede skallstaterna

sådana friheter frihetgarantera televisionsprogram.samt att motta
Staterna får enligt artikeln vidare inte inskränka möjligheten till
återutsändning TV-program, isänds enlighet med konven-av som
tionens villkor. villkordessaAv kan TV-programnämnas inteatt
får innehålla pornografi, otillbörligt framhäva våld eller ägnadevara

uppväcka rashat.att
Europarådets parlamentariska församling år 1990 resolu-antog en

telekommunikation.tion Resolutionen syftar tillom nåatt en

Resolution telecommunications the implications for Europe.on
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Iitelekommunikationer Europa.nätverkenharmonisering avav
säkerställaskallmedlemsstaterna attbl.a.resolutionen uttalas att

förbättratillkommunikationsmedier bidrar attutvecklingen nyaav
demokratin.till stärkainformationsfrihet ochenskildes attden

harmoniseringÅr rörandedirektivministerrådEGs1989 ettantog
obe-för åstadkommailagstiftningen medlemsstaterna ettattav

Även imellan dessatelevisionsprogram stater.hindrat utbyte av
särskiltEuropakonventionen ochiartikel l0EG-direktivet åberopas

idirektiveti överensstämmerinformation. Innehållettill frirätten
gränsöverskridande tele-konventionenväsentliga delar med om

direktivetenligtvidtagit deskall hamedlemsstatervision. EGs
Enligtl99loktober3denlagstiftningsåtgärdernanödvändiga senast .ingå detEGochEFTA-ländernamellan attöverenskommelsen om

förmodifikationer gällavissadirektivet medskallEES-avtalets.k.
Sverige.

Upphovsrätt17.4.3

sigavkodning ställerolovligsig hurspörsmål ärEtt annat resersom
rättigheter.därtill närståendeochupphovsrättbestämmelsertill om

väsentliga hänseendenpraktiskt allaidäromReglerna är taget
för dessaredogörelsekonventioner. Eninternationellapåbaserade

nedan.skall lämnas
finns ikonstnärliga verklitterära ochför upphovsmänsSkyddet

tillkomna1886årdendessakonventioner. ärDentvå ena av
vilkenverk,konstnärligaochlitteräraskyddförBarnkonventionen av

1952den årkonventionenandra är1971. Denreviderats årsenast
revideradocksåupphovsrätt,Världskonventiorzerztillkomna s.k. om

konventionerna.till bådaSverige anslutet1971.år är
lika, dockganskakonventionernai båda ärHuvudinnehållet de

skallskyddpå detkravBernkonventionen ha högre staternaanses
kon-till någonanslutenHuvudprincipen ärär stat avatt somenge.

lagstiftningnationellaenligt sinskyldig skyddventionerna är att ge
behandling.nationells.k.konventionsstater,från andraåt verk alla

minimistandard vadkonventionensunderskridafår inteskyddDetta
iinskränkningsändamáltillåtnarättigheter,beträffar garanterade

bestämmelserkonkretagällerskyddstid detNärdessa, kortaste etc.
bis i Bernkon-artikelsärskilt llkonventionerna kan nämnasi

tilltillförsäkras upphovsmänEnligt bestämmelsenventionen. den
sinautsändabl.a. låtakonstnärliga verk ensamrättlitterära och att

offentligttrådellerbroadcasting låta medochi radioverk utan
återgivandet anordnasradioutsändning verket, näråterge avav

ursprungliga.företag detänannat
för upphovs-finns också dekonventionsskyddinternationelltEtt

enligtskyddrättigheter harrättigheterna. Dessanärståenderätten
tillkomna1961i stad årdennadenRomkonverztionen, dvs.s.k.den

för utövande konstnärer,skyddkonventioneninternationella om
Sverigetill vilkenradioföretag, ärfonogramframställare samtav
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Liksomansluten. Bern- och Världskonventionerna bygger Romkon-
ventionen principenpå nationell behandling. Konventionsstatom
skall således konstnärer, fonogramframställareutövandege samt
ljudradio- TV-företagoch vissmed angiven anknytning tillnärmare

konventionsstat behandling sinastatenannan samma som ger egna
m.fl.utövande konstnärer artikel 21. Radioföretagen iskyddas

huvudsak på så deras utsändningar inte fårsätt áterutsändas elleratt
inspelas av annan.

Vid sidan Romkonventionen åtnjuter vissa västeuropeiskaav
TV-företag för sinaskydd sändningar enligt är 1960 inomstaters en

Europarådet tillkommen konvention, den Europeiska överenskom-
melsen skydd för TV-sändningar. tillAnslutna denna bl.a.ärom
Sverige. i konventionenInnebörden sändarföretaget i frågaär att om
sina sändningar har tillstånd till förbjudalämnarätt eller bl.a.att
återutsändning och tråd- eller kabelöverföring till allmänheten.

År tillkom1974 konventionen distribution programbärandeom av
signaler förs satellit. Satellitkonventionensöver via skyddsobjektsom

alltså den signalen, vilkenär programbärande i konventionen
definieras elektroniskt framställd överförabärare kansom en som

Konventionens huvudbestämmelse finns i artikel Därprogram.
varje f ördragsslutande sig vidtasägs åtar ändamålsenligaatt stat att

åtgärder för förhindra signalprogrambärande haratt utsäntsatt som
från f ördragsslutande sprids fpå feller rån den örstnämn-statannan
da tillområde för vilken signalen inte avsedd.statens ärmottagare
Det överlämnas varjeåt själv bestämma ge dettasättetstat att att

Enligtskydd. artikel 3 i konventionen inte signaler frångäller denna
direktsändande satelliter. Satellitkonventionen intehar tillträtts av
Sverige.

ständigtEtt reformarbete för finna lösningar på huratt man
nationellt internationelltoch bör upphovsrättsliga frågorlösa de som
uppkommer skyddade verk hjälp media-när används med av ny
teknologi bedrivs fackorgan VärldsorganisationenFNs för denav
intellektuella äganderätten WIPO. Organisationen få tillattavser

tilläggsprotokollstånd till Bernkonventionen, vari skall klargörasett
konventionsskyddet för produktioner tveksamhet rådervarom om

omfattasde konventionen. Vidare skall undersökasav om nya
rättigheter införas.bör inomDessutom utarbetas WIPO modellagen

förupphovsrätt nationell lagstiftning.om
Den expertkommitté arbetar med imodellagen har ettsom

frånmemorandum tagitår 1990 olovligproblemet medupp av-
kodning. Särskilt fråganbehandlas tillhandahållande dekodrarom av

möjliggör sådan avkodning innebär intrång i upphovsrätt. Tillsom
början kodade sändningar avseddaärnoteras atten att tas emot av

allmänheten och pä så broadcasting enligt artikel bissätt utgör ll
i Bernkonventionen. På kodningengrund dock allmänhetenärav

begränsad den varitskulle sändningen inte varitän kodad.mer om
Enligt expertkommittén därförkrävs uttänjd extensivextremten
tolkning begreppet broadcasting för omfattadet skallattav en
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sigsändning tillgodogöra dekoder.kan endast med ensom man
situationen enligt kommittén StaterDärför helt klarde lega lataär

inte skyldigatill Bernkonventionen skydda upphovs-anslutna är att
spridning hjälptillverkning dekodrar medrättshavare ochmot av av

avkodning tillvilka olovlig kan komma stånd. Det skydd som
isådan verksamhet delupphovsrättshavare har getts mot en en

faller inomkommittén, inteheller skyddländer är, säger ett som
ligger utanförproblemet upphovsrättensupphovsrätten. Trots att

införaenligt kommittén berättigat iområde modellagdetär att en
för i tillverkning,verk kodadebestämmelser skydd motom program

distribution oauktoriseradeimport, dekodrar.m.m. av

EG-rätt17.4.4

intresse för frågan spridning EG-rättensdekodrar be-Av äravom
huvudprincipernaländer emellan. Nedan skallstämmelser handelom

i dessa regler presenteras.
Europeiska Ekonomiska Gemenskapen grundades detDen genom

i kraft därefter.Romfördraget, trädde åretår 1957 upprättade som
inledningen till Romfördraget stadgas bl.a. medlemsstaternaI att

sig för sina ekonomiskaländers ochbestämt att gemensamt trygga
sociala f ramátskridande avskaffa hinderalla delaratt somgenom

föreskrivs kvantitativa importrestriktionerartikel 30Europa. I att
förbjudnaoch åtgärder med motsvarande verkan mellan med-är

såvida inte följer i för-lemsstaterna andra stadgandenannat av
avgifterstadganden tullar ochdraget. Dessa andra medrör mots-

fritt tjänsteutbyte, f iskalvarande verkan, konkurrensreglerna och
diskriminering. Tillämpningsområdet för förbudet i artikel 30 är

vidsträckt. innebär varje nationellmycket Det åtgärdatt som ens
från föra in i ikan tänkas avhålla någon medlemslandatt ettvaror

princip förbjuden. Enligt artikel kvantitativa34är är även ex-
portrestriktioner förbjudnaoch åtgärder med motsvarande verkan

Artikel innehåller frånmedlemsstaterna 36emellan. undantag
förhuden. förbudsbestämmelserna hinderSålunda inte förutgör

förbud restriktioner motiverassådana tilleller hänsyn bl.a.som av
industriell kommersiell förbudskydd Sådanaoch äganderätt. ellerav

restriktioner får inte för godtycklig dis-dock medelutgöra ett
kriminering förtäckt begränsning ieller handeln mellan med-en
lemsstaterna.

Europarådets17.4.5 rekommendation

antagits rekommendationEuroparådet har år 1991 angåendeAv en
TV-sändningar.för Tillskydd kodade rekommendationen, som

iåterges bilaga till finnsvårt betänkande,3 Explanatory Memo-ett

Recommendation 9ll4 the legal protection of encrypted television services.no on
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folkrättsligrandum. Någon förpliktelse följa rekommendationenatt
finns inte.

17.5 Svensk rätt

17.5.1 Inledning

tidigareSom framhållits finns i Sverigedet inte någon lagstiftning
sikte pá problemet olovligmed avkodning. Vissa för-tarsom

faranden med dekodrar kan dock hänföras befintligunder lagstift-
ning. någraI situationerandra tillämpningär gällande reglerav
möjligen tänkbar. vissaDessa och andra intresseråttsregler harsom
för frågan avkodning skall ibehandlas avsnitt.dettaom

l7.5.2 Radiorätt

Radiolagen 1966755, omtryckt 19911066 innehåller viktigasteden
författningsregleringen för ljudradio- och TV-verksamheten i
Sverige. §I definierasl de grundläggande begreppen radiosändning,
rundradiosändning, trådsändning, sändare, radiopro-ochmottagare

Då dessa begrepp intresse iär detta sammanhang skallgram. av
definitionerna presenteras.

Med radiosändning förstås ljud, bild eller meddelandeannat som
sänds hjälpmed elektromagnetiska vågor, vilkas frekvenser ärav
lägre 3 000 gigahertzän vilkaoch sig iutbreder rymden utan
särskilt anordnad ledare. Angående den bestämningennärmare av
begreppet radiosändning anförde departementschefen i prop.
1966149 35 radio inte ljudsändning,bara dvs. vadatts. avser som
vanligen radio,med television, definitionenävenutanavses samt att

terminologin.anknyter till internationelladen
En rundradiosändning radiosändningär avseddär att tasen som

direkt allmänheten, sändningen inteemot avseddär endastav om
för sluten krets, medlemmar förenade påtagligären vars genom
gemenskap slag intresseän lyssna på ellerannat ettav gemensamt att

sändningen. Utanför begreppet tidigaretorde fallitha sådanase
trafik.sändningar frånsker satelliter i fast Numerasom anses

satelliter.radiolagstiftningendock lika för allavara
Med trâdsändning ljud, bild eller meddelandeannatavses som

hjälpsänds med elektromagnetiska vågor vilka bundna vidärav
särskilt anordnad ledare. Trádsändning rundradioprogramav
förekommer i centralantennanläggningar ioch kabelnät.

Begreppen radiosändning och rundradiosändning uttrycken radiomotsvarar
communication respektive broadcasting service i internationella telekonventionen
och dess radioreglemente.
se 1984852199 29 och 53.prop. s.
ISSe 19919253 50.prop. s.
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anordning för radiosändning radiosändareförståsMed sändare en
anordningtrådsändning trådsändare medocheller mottagare en

radiosändning trådsändning. Radioprogrammottagningför ellerav
trådsändnings innehåll,radiosändnings-definieras eller omsom en

angivande eller källa, enklabestårdetta än,annat utom namnavav
dylikt.tid, ellermeddelanden väderlek, nyheterom

radiolagen innehasfår enligt 3§ första ochstycketMottagare
för påUndantag gäller dockanvändas och mottagareav var en.

motorfordon §. Enligt §fartyg, luftfartyg 4 5 krävsellerutländskt
radioprogramregeringen för itillstånd här landet sändarätt attav

trådsändning.rundradiosändning i vissa fall, ii eller, Innehavare av
programföretag.tillstånd kallas

till finnskabelsändningar allmänheten19912027I lagen om
trådsändningar radioprogram tillföreskrifter allmänhetenom av

finnsfler kabelsändningar. Vidarenär 100 bostäderänsom
föreskrifter skyldigheter för innehavare kabelnät där sådanaavom

vissa frågorsändningar bedrivs. prövning kabelsänd-För omav
finnas förningar hela landet kabelnämnd.skall det en gemensam

§ definierade vidaresänd-i 2 lagen märks bl.a.Bland de begreppen
ning samtidigegensändning. vidaresändning ochoch Med avses
oförändrad återutsändning sändning egensärzdrzirzgoch medav en
sändning vidaresändning.slag harDessaänannat termerav samma

i radiolagen § tredje radiolagen.l9 stycketbetydelse Lagen om
till skillnad frånkabelsändningar till den äldreallmänheten gör

lagstiftningen inte skillnad satelliter i fast trafiknågon mellan och
satelliterle.direktsändande Radiolagsutredningen årunderväntas

föreslå reglering1992 trådsändningarna.en ny av

l7.5.3 Yttrandefrihet informationsfrihetoch

tidigare frågaSom påpekats regleringkan uppkomma om en av
olovlig avkodning i stridproblemet med principenstår med om

informationsfrihet, princip fastslagits i regeringsfharen som
Vidare ifrågasättas regleringkan i konfliktsådan kan kommaom en

yttrandefrihetsgrundlagens innehamed bestämmelse ochrätt attom
tekniska hjälpmedel för radioprogram.använda Dessaatt ta emot

grundlagsfästa därförregler skall genomgås här.
Enligt 2 §kap. 2 varjel RF medborgare det allmännaär gentemot

tillförsäkradinformationsfrihet.lnformationsfrihetendefinierassom
frihet inhämta upplysningaroch i övrigt delatt motta samt att taen

Härvid fårandras yttranden. inte idock användas metoderav som
förbjudna.andra sammanhang i informa-påär Ett exempel en

tionsfrihetens intresse tillkommen § förstabestämmelse 3 stycketär
radiolagen inneha radio-och och användarätt attsom ger var en

IGSe 19919253 och30 50.prop. s.
se 1975762209 143.prop. s.
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trådmottagare.och denna iAtt informa-rätt utgör ett moment
tionsfriheten framgår vidare intedet längre finns något kravattav

licens för innehavpå TV-mottagare endast på avgiftutan attav en
betalas.

Iden utsträckning regeringsf fårmedger informations-som ormen
friheten begränsas lag 2 §kap. 12 st.l En sådan be-genom
gränsning får förendast tillgodosegöras ändamålatt ärsom
godtagbart i demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrigett gå

vadutöver nödvändigt med tillär hänsyn det ändamål harsom som
föranlett den inteoch heller sigsträcka så långt den hotutgöratt ett

friaden åsiktsbildningen såsom fmot olkstyrelsens grundvalar.en av
En begränsning får inte enbart på politisk,göras grund religiös,av
kulturell eller sådan åskådning 2 kap. l2 § 2 st. Informa-annan
tionsfriheten får enligt 2 kap. §13 RF begränsas förutom i fall-

här saknar intresse endast särskilt viktiga föranlederskälsom om-
det. Under denna villegeneralklausul departementschef vid RFzsen
tillkomst föra radiolagens tidigare regler till rundra-ensamrättom
dioverksamhet och regler upphovsrätt och närstående rättig-om
heter. Det torde emellertid råda viss i frågantvekanen om upp-
hovsmannens till innebärensamrätt verk inskränkning iett en

rihet.infandras ormationsf
Föreskrifter förhållandet enskildamellan och det allmänna,om

åliggandengäller för enskilda i övrigteller ingrepp isom avser
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden skall enligt 8

§kap. 3 RF meddelas lag. Oavsett författningsregleradegenom om
åtgärder dekodrar kunde inskränka inf ormationsf rihetenmot anses
måste sålunda sådan reglering i lagform.en ges

Yttrandefrihetsgrundlagen enligt §kap. 6 tillämpligär l på
sändningar radioprogram riktade till allmänhetenär ochav som
avsedda tekniskamed hjälpmedel. fråga radiopro-att tas Iemot om

förmedlas satellitsändning frånutgår Sverigegram som genom som
gäller ivad grundlagen föreskrivs radioprogram i allmänhet.som om
Beträffande radioprogram huvudsakligen avseddaärsom att tas

utomlands radioprogramochemot sänds tråd intesom genom men
avseddaär någon fårallmänhetatt tas större det lagemot av genom

f öreskrivas frånundantag grundlagen. Sådant undantag får dockom
inte gälla vad föreskrivs i bl.a. kap.l 3 Samtidig oför-ochsom
ändrad vidaresändning ihär landet radioprogram kommerav som
från utlandet och radioprogram förmedlas hit satellit-som genom
sändning inte frånutgår Sverige omfattas enligt kap. 7§lmen
endast vissa grundlagens bestämmelser, bl.a. §kap 3 tredjelav av
stycket.

18Se 1966149 28.prop. s.
se 1975762209 155.prop. s.
oSeHolmberg, Stjernquist, Grundlagarha, 701980, 127 ochs.
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yttrandefrihetsgrundlagen får§ tredje detEnligt kap. 3 stycketl
myndigheteri förekomma och andrainte grundlagenstöd attutan

radioprogram för-innehållet i bl.a.allmänna på grundorgan av
användning tekniskahindrar innehav sådanabjuder ellereller av

radioprogram.för Dethjälpmedel behövs kunna emotatt tasom
grundas pågäller således åtgärderskydd stadgandet mot somger

hjälp utrustningen.i förmedlas lagensinnehållet vad med Iavsom
förarbeten avfattning medgeruttalas bestämmelsensatt att
restriktioner införs piratdekodrar, eftersom integrundlagenmot

betalning för få tillgångkringgår villkordenskyddar ett attomsom
till radioprogram.ett

Sanktionsregler17.5.4

obligationsrättsliga reglerAllmänna

tidigare kodade betal-Som påpekats kan den önskar deltasom av
televisionssändningar abonnemangsavtal med det sändandegenom

tillföretaget få tillgång till dekoder den ansluts TV-som om enen
möjligt förvrängning. Fördetgörapparat utanatt se programmen

vissa avgifter.betalaerhålla dekodern måste abonnenten Utöveratt
avgifterförsummelse stipuleradebetala kan sådan abonnentatt en

skildaåsidosätta avtalsbestämmelser på Om abonnententänkas sätt.
sig skyldig avtalsstridig användningtill dekodern detärgör av

TV-företagetdefinitionsmässigt fråga avtalsbrott. kan dåettom
vidskadestånd abonnenten allmän domstolväcka talan motom m.m.

få i tvistemål. Oklart upphovs-och saken prövad ärett om en
rättighetshavare saklegitimerad i sådanrättshavare eller ärannan en

rättegång.

Brottsbalken

Vid vissa förfaranden straffansvar enligtmed dekodrar kan BrB
i fråga. aktuella bestämmelsernakomma De nedan.anges

Enligt § för bedrägeri till9 fängelsekap. andra stycket BrB dömsl
oriktig ofullständigi högst två år den lämna ellerattsom genom

uppgift, upptagningändra i eller eller påatt annatgenom program
olovligen automatisk informationsbe-påverkar resultatetsätt av en

handling liknande automatiskeller någon så detattannan process
innebär vinning för gärningsmannen föroch skada någon Förannan.

inte vilseledande. Brottsbeskrivningen omfattarkrävs sålundaansvar
gärningar,bl.a. varigenom automatisknågon påverkar verksam-en

tillhandahåller tjänsterhet eller såsom sedelutbe-som pengar, varor
telefonautomater.talnings-, bensin- Vid för-och lagensvaru-,

21Se 19909154 5.109.prop.
28e Beckman, Brottsbalken 5 455.s.u.,
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arbeten framhölls ide brottsbeskrivningen givnaatt inteexemplen
någonutgör uttömmande uppräkning alla slags tänkbara metoderav

kan komma till användning. Det föravgörandesom bedrägeriom
föreligger eller inte enligt departementschefen,är oriktigom en
förmögenhetsöverföring kommit till tillstånd följd gärnings-attav

på något olovligen ingripitsätt i den automatiskamannen infor-
mationsbehandlingen därigenomoch påverkat det slutliga resulta-
tet. förarbetenaAv framgår bestämmelsen föranleddatt var av

fannsdet vissa gärningstyper,att där ADB-elementet brotts-som
faktor framträdde särskilt vilkastarkt, inte vidare kunde hän-utan

stadgande.föras under något adekvat straf f
Om den, begagnar sig tillträde till föreställning ellersom av annat

dylikt tillhandahålls förutsättningunder kontantsom betalning,av
inte för sig,gör rätt skall han enligt 9 kap. §2 andra stycket BrB

sig vilselederhan någon eller dömas förvare bedrägligt beteende
till böter fängelseeller i högst månader. Med tillträde tillsex
föreställning någon sig förbi hinderatt förtaravses ett att t.ex.se

bio och cirkus,teater, s.k. plankning. I rättspraxis torde uttrycket
annat dylikt uppfattas så därunderatt även vad fögaryms som
liknar ide lagtexten uppräknade nyttigheterna, såsom då gärnings-

undandrar o.dyl.25sig betalning förmannen tandbehandling Det
har dock rågasatts rimlig.denna rättstillämpning är Därvidom

gjortshar gällande det riktigareatt begränsa kriminali-attvore
seringen till fall där näringsidkare åtskillnad med hänsyn tillutanen

tillhandahåller allmänheten tjänster ellerperson andra nyttigheter.
Enligt 9 kap. 8§ BrB skall den, förfar oredligt i det hansom

medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet
och därigenom skadar den vilseledde eller någon i ställe dennevars

dömas förär, oredligt förfarande till böter eller fängelse i högst två
år. Bestämmelsen är komplement till bestämmelsernaett om
bedrägeri. För krävs inte, för bedrägeriansvar, för-ansvar som att
farandet, handling eller underlåtenhet, innebär vinning.en Vidare
fordras inte dispositionen innebäratt skada. Det tillräckligtär att

skadar.dispositionen
Förskingring enligt l0 kap. § föreliggerl BrB någon, påom som

grund bl.a. avtal fått iegendom besittning förav medannan
skyldighet egendomenatt eller redovisautge för den, attgenom
tillägna sig egendomen eller åsidosätter vad han harannars att
iaktta för fullgöra sin skyldighet,att gärningen innebär vinningom
för honom och förskada den berättigade. Straffet fängelse iär högst
två år. lOl kap. §4 BrB stadgas den i fall förutatt änannat ärsom,

23Se 19858665 m4.prop.
Se 17 ff.prop. s.

25SeBeckman, Brottsbalken 5 474.u., s.26SeJareborg, Brotten II, 2 231u., a.27Beckman,Brottsbalken 5. 531 ff.u., s.
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vartillbesittningiharegendom hankapitlet, medi mensagt som
åtgärdvidtartillkommereljestförbehållen elleräganderätt är annan,

på sättdenneellerf den andrerånhänds annategendomenvarigenom
fängelseellertillförfogande böterolovligtförsin dömsrätt,berövas

därigenomsak ocholovligen brukarOm någontvå år.i högst annans
§ dömas7 BrBenligt lO kap.skall hanolägenhetskada ellervållar

månader.ifängelse högstellertillolovligt brukande böterför sex
bilförhyrdbrukanderättspraxis bedömtsiharbrottsådantSom av

utgång.avtalstidensefter
sigolovligen berederförstraff den§ stadgas8 BrB4 kap.I som

ellertelefonsamtal, telegramvilket såsommeddelande,tilltillgång
befor-allmänbefordranundertelemeddelande är genomannat

telehemlighet ochbrytandebenämnsdringsanstalt. Brottet av
straffansvarFöri två år.fängelse högstellerbestraffas med böter

tillsig tillgångberederlov ettnågon t.ex.såledesförutsätts utanatt
befordringsanstalt.allmänbefordrastelemeddelande genomsom

tillavsändarefrånvilket helstMeddelandet kan ensomvara
angivnabestämtvilka inte behöver personer.mottagare, vara

imeddelanden lagensintetidskrifter utgörtidningar ochBöcker,
mening.

Upphovsrättslagen m.m.
konstnärligalitterära ochbl.a.skyddarupphovsrättsliga reglernaDe

skapande arbete.förersättning derastillupphovsmäns rättverks
ochtill litteräraupphovsrätti 1960729finns lagenReglerna om

åt bl.a.visst skyddocksålagkonstnärliga verk. I ettgessamma
framför upphovsmänsvilkaartister,och andramusiker, sångare

videogramfilmerjudupptagningar, ochf ramställare lätverk samt av
upphovs-reglerskerTV-företag. Detradio- och omgenomsamt

till fotog-1960730 rätträttigheter. Lagennärståenderätten om
fotografiskabeträffande derasfotografer skyddbildraisk ettger

för derasskyddupphovsmännensvilka i mycketbilder, motsvarar
konstnärliga verk.litterära och

sammanstrålarrättigheternärståendefotorätt ochUpphovsrätt,
inspelningkanSåmediainnehåll.kringinte sällan t.ex. avensamma

utövande konstnärersupphovsrätt,berörapå bandTV-programett
radioföretagets rättiframföra verktill programmet,rätt att

itill utsänd-radioföretagetsutsändning, rättsinbeträffande en
TV-fotografs tillrättupptagning ochaudiovisuellningen använd en

ibilder programmet.
litterärtföremålupphovsrättensupphovsrättslagen§I l somanges
varmedinnefattande datorprogram,konstnärligt bl.a.verk,eller

kunnaskallför datorerfordrasdet att enprogram sommenas

28SeNJA 1987 388.s.
29Se 210.Brottsbalken 5Beckman, u., s.



SOU 1992110 Kodade TV- 523program

arbeta, musikaliskt eller sceniskt filmverk.verk och Också vad som
kommit till uttryck på kansätt konstnärligt verk.annat Lagenvara

intekräver verk skall fixeratsha iatt ett exemplar något slagav
för omfattas upphovsrätt, varföratt direktsänt TV-av t.ex. ett

skyddas.program
Upphovsrätt innefattar enligt 2 § lagen i princip uteslutande rätt

förfoga verketöver framställaatt exemplar däravatt ochgenom
tillgängligtdetgöra föratt allmänheten. anslutning tillIgenom

förarbetenabestämmelsen iuttalades förfogandeatt överett ett
verk alltid består i låtaytterst andra upphovsmannen fåänatt delta

verket, dvs. uppfatta detta sinamed sinnen. Verket enligtav görs
stadgandets tredje stycke tillgängligt för allmänheten då fram-det
förs offentligt då exemplar därav sprids tillsamt allmänheten eller
visas offentligt. Det finnasskall möjlighet på något utnyttjasättatt
det, titta på it.ex. verket FramförandeTV.att verkgenom ettav
innefattar åtgärder för direkt tillfälleandra delatt att tage av
verket. Utan betydelse förmedlasverketär omedelbart till vidom en
framförandet publiknärvarande eller förmedlingen sker medom
hjälp television.särskilda tekniska anordningar bl.a. Be-av som

förarbetenaträffande offentlighetsrekvisitet i attangavs upp-
hovsmannens principiellt innefattarrätt f ramförandenalla intesom

införäger helt slutna kretsar. Som icke-offentligasäkert har irum
litteraturen betraktats sådana f ramföranden eller visningar som

införsker helt slutna kretsar, varken endastär skenbart ellersom
formellt slutna eller i principstår föröppna och I rätts-som var en.
fallet NJA 1980 123 ansågs hotellbolag, för sina gästers. som
tillgängliggjorde musik från högtalare på tillanslutnarummen,
hotellens centralanläggningar från TV-apparater sådansamt utan
anslutning, de musikaliskagöra tillgängligaverken för allmänheten
och detta oberoende i vad mån gästerna önskat sigbegagnaav av

Ävenanordningen eller inte. framföranden införverk större,av en
helt sluten krets enligt 2§ tredje stycket offentliga, deanses om
anordnas led i förvärvsverksamhet.ettsom en

Enligt §ll upphovsrättslagen får offentliggjort verk, dvs. verkav
lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten, enstakasom exemplar

framställas för enskilt bruk. Kopiering datorprogram i maskin-av
formläsbar får endast förgöras enskilt bruk och bara förut-under

sättning utgivet förlaganatt är och för kopieringenprogrammet att
inte ianvänds bl.a. näringsverksamhet. Vad sålunda framställts får
inte utnyttjas för ändamål.annat

Bestämmelser upphovsrättens finnsövergång i 3 kap. upphovs-om
rättslagen. Parterna kan vilkaavtala villkor de inomönskar ramen

3°se NJA 1961 38.s.
31SeNJA n 1961 33-39.a.
Liu 196041 37 rr.s.ssBer-nitz mfl., Immaterialrätt, 3. 42.u., s.
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Avtalsparternaupphovsrättsliga regler medger.tvingandeför vad
för-tillkommaskallvilkenfrihet rättsåledeshar avgränsaatt som

värvaren.
vissa upphovsrätteni upphovsrättslagenEnligt reglerna 5 kap. om

framförandenartistersrättigheter skyddas bl.a.närstående mot att
televisionsutsändning fårLjudradio- elleråterutsändas.utsändas och

samtycketelevisionsföretagetsradio- eller§ inteenligt 48 utan
televisionsutsändningljudradio- ellerMedåterutsändas. avses en

avseddsändningrundradiosändning, ärdvs. emotatt tassomen
vidareförmedlingåterutsändningMeddirekt allmänheten. avsesav

utsändningen, ka-upptagning för denmellanliggande t.ex.utan nya
från satelliter.belspridning emottassomprogramav

förbe-upphovsrättslagenföreta sigtillstånd något,Att utan som
TV-företag m.fl., eller något,artister ochupphovsmån,håller som

i kanintrång derasfotografer,förbehåller rättfotolagen utgör som
påpekaspåföljder. skallbeskrivna Häriföranleda lagarna att, om

överlåtit tillhari upphovsmannenintrång begås rätt annan,en som
rättighetenförvärvatden harsåväl upphovsmannentorde somsom

förnärmad. i l6§57§ upphovsrättslagen och53§ ochIanses
uppsåtligtföri årfängelse tvåföreskrivs högstellerfotolagen böter

tillförsökförberedelse ochförintrång liksomoaktsamteller grovt
straffbeläggs denEnligt bestämmelserna ävenbrott.sådant som

spridning till allmänheten,hit förimporterar exemplar ex-om
omständigheter detsådanaframställts utomlands underemplaret att

ocksåi Sverige. kanskeinte lagligen skulle ha kunnat Ansvar
ieftersom 23 kap.till reglernamedverkat brott,den hardrabba som

upphovsrättsligatillämpning denpå brott4§ haBrB motanses
lagstiftningen. upphovsmän,visad skada harOberoende av

tillgjort intrång,fotografer dem, rättartister m.fl. och er-somav
54§ förstautnyttjandetförskäligt vederlagsättning, utgörande

fotola-§ första stycket§ upphovsrättslagen l7och 57stycket samt
§enligt 54uppsåtligt oaktsamt skallellerintrånget skettgen. Har

tredje§ ochandra§ upphovsrättslagen 17och 57andra stycket samt
förförlustförersättning utgåfotolagen ävenstyckena samtannan

avståendefinns bestämmelserf örf Vidareång.lidande eller annat om
vilken intrång skettharavseende påmedlösen egendommot av

hjälpmedel.förverkandereglersamt avom
i lagen 19861425liknande skyddupphovsrättenEtt ges om

datachips. Medhalvledarprodukter s.k.skydd för kretsmönster i
elektrisktsmåi huvudsaksådana mönster systemytterst avavses
liknandeskivor kisel elleranbringats imaterial harledande avsom

föranvändas lagrahalvledarmaterial och kans.k. t.ex.attsom
funktionerfullgöra ungefärligenellerdatorprogram som ensamma

för kretsarnaEnligt § den skapatlagen har mönstretdator. l ensom

se SOU 195625 442.s.
35Se JuDs 19817 58.s.
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uteslutande förfogarätt framställaöver mönstretatt attgenom
exemplar därav, utföra på ieller materielltmönstret underlagett

tillgängligtdet förgöra allmänheten.samt Denne har också en
importrätt liknande upphovsrättshavarens. Enstaka exemplar av

Överlåtelsefår dock enligt §mönstret 2 framställas för enskilt bruk.
exemplar kretsmönstret innefattar enligt § inteett 5 överlåtelseav av

tillrätten Intrång imönstret. enligt lagen föranledarätten kanav
påföljder i huvudsak överensstämmer med dem följakansom som
på upphovsrättsintrång. Ansvar skall ådömas vid försök,även
förberedelse och medverkan till intrång.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen 19751418 har till syfte tillvaratadels att
konsumentintresset i samband med näringsidkares marknadsföring,
dels näringsidkare skydd otillbörligatt konkurrens.ettge mot

Enligt 2§ marknadsföringslagen kan näringsidkare, viden som
marknadsföring företar reklamåtgärd eller handlingav vara annan

strida afgod färssed eller påatt otill-motsom sätt ärgenom annat
börlig konsumenter eller näringsidkare, förbjudasmot av mar-
knadsdomstolen fortsätta därmed företaeller liknandeatt att annan
handling. Med marknadsföring förstås åtgärder syftar till attsom

mm.främja avsättningen tjänsteroch Som marknads-av varor
föring räknas redan passivadet saluhållandet uthyrningeneller av

vara. Marknadsföring otillbörlig enligt marknadsför-en anses
ingslagen bl.a. vilselederden egenskaper ochom om varans an-
vändbarhet. Detsamma gäller marknadsföring efdär terbildningen
utnyttjas på vilseledasätt är ägnat framkallaett attsom attgenom
förväxling med näringsidkaresannan vara.

Marknadsdomstolen vidarehar rad avgöranden utvecklatgenom en
principen åtgärder lagstridiga enligtär lagstiftningatt änsom annan
marknadsföringslagen otillbörligaär också enligt 2§att se som
marknadsföringslagen. Denna princip gäller också straffsank-
tionerade regler, både i BrB och i speciallagstiftning. Principen att
marknadsföring skall förenlig med gällande medförlag ocksåvara

marknadsföringsåtgärder riskatt skapar för tillattsom personer
vilka sådana åtgärder riktas kan komma begå lagbrottatt anses

marknadsföringslagensgotillbörliga enligt §2
Särskilt intresse i detta sammanhang har marknadsdomstolens

avgörande 19887. I målet ansågs marknadsföring piratdelar tillav
bl.a. och trädgårdsmaskinermotorer till återförsäljaregenom en
riktad katalog referensermed till originalprodukterna och deras

36Se 197057 64.prop. s.37Se l9757634 124.prop. s.
Se marknadsdomstolenst.ex. avgörande 197717.

39Se marknadsdomstolensLex. avgöranden 198010 och 198523.
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marknadsföringslagen. sinaenligt skälbeteckningar inte otillbörlig I
princip tillåteteftersom ibl.a. detuttalade marknadsdomstolen äratt

inte efter-näringsidkares prestationer, detef terbilda näratt annan
immaterialrättsliga lagstift-objektet enligtbildade skyddat denär

i princip tillåten.marknadsföring piratdelarningen, skall varaav
piratdekodrar otillbörlig intemarknadsföring harFrågan äravom

Jämförprövning. dock nedankommit marknadsdomstolensunder
vissai andra länder.tillämpning motsvarande bestämmelseravom

förför föremål seMarknadsföringslagen närvarande översynär
dir. 199170.

Utländsk17.6 rätt

Inledning

beskrivningföregående avsnitt gjorts bred dehar ganskaI en av
avkodning.tillämpning vid olovlig denha Närrättsregler kansom

beskrivningenskall kanutländska görasrätten presenteras mernu
begränsad.

lagstiftningsátgärderolovlig avkodning harproblemet medMot
omfattningenvidtagits i fåtal Sättet ochendast länder.ett av

emellertid. Frankrikeregleringen varierar har det denI mesta av
i avsikthantering andra abonnentermed dekodrar ängörs att gesom

sändningar kriminaliseratsmöjlighet kodade be-delatt ta av genom
straf fi straf f Storbritannien finns vidsträckt regle-stämmelser lag. I

immaterialrättsligaring civilrättsliga remedier i denoch regler om
lagstiftningen. omfattas tillnågra andra problemet dell stater en av

finska fårbefintlig lagstiftning. Enligtredan de reglernat.ex. av-
vissa efter myndighets tillstånd.kodning sändningar endastgörasav

lagstiftning särskilt inriktadländer, dekodrarI några andra där mot
hjälpi åtkommitsdomstolsavgöranden medsaknas, har problemet

andra rättsregler. skall dessa utländska bestämmelser ochNedanav
rättsfall presenteras.

Danmark

finns ingen lagstiftning riktad direktI Danmark är motsom
tillátligheten programföretagetsdekodrar. Frågan att utanom av

tillhandahålla operativ tilltill delsamtycke allmänheten en en
avgörandei fråndekoder har dock år 1987 Kö-prövatsett av

företaget FilmNet ibyret. AS hävdade måletpenhamns Betal-TV
elektronikföretag, saluförde anordning, vilkenmeddetatt som en

FilmNets sändningar gjort sig skyldigt tillkodade kunde avkodas,
markedsføringsskikk i §dels överträdelse regeln god 1av om

markedsføringsloven, upphovsrättsintrång och yrkadedels att

sag 185487.nr
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framställning, försäljning marknadsföring anordningenoch skulleav
förbjudas. sitt elektronikföretagetI avgörande uttalade byreten att
i fall hade i § markedsføringslovenreglernaÖverträtt 1 ochvart
biföll TV-företagets yrkande.

Norge

i finns lagstiftningInte heller Norge direkt reglerar problemetsom
olovligmed avkodning. iProblemet har dock behandlats rättstil-

lämpningen.
År 1991 meddelade Asker iBaerum herredsrett dom mål mellanog

FilmNet AS, å elektronikföretag ställföreträ-och dessettsamtena,
sidan.dare, å andra förbjöds elektronikföretagetl domen att

tillverka marknadsföra hjälpoch dekodrar vilka FilmNetsmed av
sändingar Tillkunde avkodas. förgrund domen lade domstolen den

FilmNet i första hand åberopade nämligen för-grunden, attav
farandet i strid f orrettningsskikkmed regeln god i § l Lovvar om

kontroll markedsføringmed avtalevilkår från 1972. Enligtom og
fårbestämmelsen i näringsverksamhet inte företas handling som

strider forretningsskikkgod näringsdrivare emellan. domenImot
uttalades alla i stridsålde dekodrar betal-TV-företagensatt motom
önskemål skulle det till uteblivnaleda abonnemangsavgif tillochter

sändningarna till slut skulle upphöra. lett sammanhangstörreatt var
enligtdet domstolen isåledes intressekonsumenternas sådanatt

omsättning upphörde. Domen har överklagats.
Under målets handläggning hade bifallit FilmNetsherredsretten ett

interimistisktyrkande förbud. Beslutet överklagades iochom
avgörande juniden 14 1990 Eidsvatingupphävde lagmannsrett det
överklagade beslutet under åberopande enligt erforderligalagattav

förkrav meddelande förbud, nämligensådant väsentlig skadaav
eller förolägenhet FilmNet, inte uppfyllda. Därvid åberopadesvar

piratdekodrarnade aktuella funnits på marknaden sedan börjanatt
1980-talet, 3 000 exemplar hade sålts FilmNetsochatt attav ca

abonnentantal under stigit fråndet året till20 000senaste ca ca
40 000.

Sedan FilmNet polisanmält företrädaren för elektronikföretaget
frågankom åtals väckande Riksadvokatensunder prövning. Iom

junibeslut den 29 1990 Riksadvokatenyttrade inteåtal skulleatt
eftersomväckas inte straf fsaken bar. beslutetI uttalades bl.a. attvar

privat piratmottagning inte rättsstridig. Efter förnyadvar en
bedömning frågan, till ikom skrivelseuttryck den 5av som en
februari 1991 tillutsänd samtligabl.a. statsadvokatämbeten, uttalade
Riksadvokaten sin mening mottagning signalerkodadeattsom av

hjälpmed piratdekoder borde straffbartbedömas enligtav som
straffeloven § 145 andra enligt vilketstycket, stadgande den som

sak 3991990A JW.nr
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liknande oberättigatbryta beskyttelse eller på sättattgenom en
skaffar sig tillgång till programutrustningdata eller lagradärsom
eller överförs elektroniska tekniskamed eller andra medelsom
straffas fängelse imed böter eller månader.högst Med sådansex en
bedömning enligt Riksadvokaten tillverkning försäljningkunde och

piratdekodrar straffbara handlingar enligt med-av anses som
i straffstadgandet. skrivelsen förordadeverkansbestämmelsen l

Riksadvokaten siktelagbestämmelse direkt påtaren ny som
problemet. Frågan olovlig avkodning f.n. föremål förär över-om

inom Justisdepartementet.vägvanden

Finland

Finland omfattas befattning i vissa fallI med dekodrar be-av
radiolagen.istämmelser

Enligt § 2 förbjudet inneha7 utrustningdetär ärattmom. som
avsedd avlägsna särskilt tekniskt för radiosändningskyddatt ett en

inte för inteavsedd honom bliär och avseddär attsom som
Enligthelst. Teleför-bestämmelsen kan dockmottagen av vem som

valtningscentralen tillstånd för innehav anläggning.sådange av en
Den bryter förregeln döms brott stadgandenamot motsom om
radioanläggningar till fängelse iböter eller högst månader.sex

Radiolagen gäller TV-sändningar via satellit inte kabelsänd-men
ningar. förbudEtt inneha och vidanvända dekodrar ävenmot att
kabelsändningar föreslagitshar dock i i december 1991 lämnaden
proposition. föreslagna iDen bestämmelsen telelagen motsvarar
förbudsregeln i radiolagen.

Island

isländskaden omfattasI hantering med dekodrar lagstift-rätten av
ning telekommunikation.om

Enligt §2 lag telekommunikationer 731984 har statenom
till telekommunikationall varmed förståsensamrätt detsamma som

internationellai telekonventionen i landet. Tillstånd statsrådav
för uppförakrävs föreller sköta telekommunikationatt apparatur

dit även räknas. Brott straffasstadgandetmottagarapparatur mot
med böter eller, brottet fängelse i Enligthögst två år.är grovt,om

§ får18 lagen den på något tillstånd bildersätt utan tar emotsom
eller andra telekommunikationssignaler inte föra vidaredem till

överträdelseandra eller utnyttja dem på något häremotsätt.
bestraffas med böter.

Med stöd telekommunikationerlagen har utfärdats för-av om
ordning 451989 markstationer för mottagning satellitsändnr om av

MarkstationTV. betyder enligt förordningen all den apparatur som

4210.6.19885l7, 11987, 288,trafikutsk. bet. 4288.Stora utsk. bet.prop.



Kodade TV- 529SOU 1992110 program

föranvänds telekommunikation via satellit.etablera Förord-att
ningen inte sändning frångäller satelliter direktharsom som
uppgift sprida direkt till tittarna. Enligt för-TV-programatt
ordningen privatpersoner tillståndstatsrådet markstationerhaattger
för mottagning för tillTV-program bruk och demegetav som
sprider inomhus, inte yrkesmässigt.TV-program dockmottagna
Tillstånd satellitägarens medgivande föreliggerendast när samtges
intyg mottagningsutrustningenpå uppfyller ställda krav finns.att
Säljare mottagningsutrustning förvissa sigskall köpare ochattav om
f erhållit tillståndörbrukare innande stadgas de levereras. Brottsom

förordningen bestraffas böter fängelse.med ellermot

Frankrike

Frankrike hanteringenI kom dekodrar reglerasattav genom en
ändring år artiklarna1987 429- franska-429-5 straffl den la-av av

pénal.43codegen
Till fängelseböter eller i högst två år tillverkar,döms den som

importerar i avsikt sälja, säljer installerar utrustningelleratt som,
helt delvis,eller möjliggöra bedrägligavsedd mottagningär att av
ljudradio- televisionsprogram,eller föravsedda bestämdärsom en
publik får tillgång till dem ersättning tillerläggande denmotsom av

sänder straffSamma drabbar den beställer,som programmen. som
tillverkar, organiserar distribuerareller reklam rörande sådan

Ävenutrustning. innehav medför straffansvar.användande och
fängelseBöter eller i högst månader ådöms den, attsex som genom

intrång i sändarföretagets rättigheter, organiserargöra mottagning
för beskrivna förvärvarDen, ellerannan av ovan program. som
innehar angiven utrustning i avsikt använda den, skall dömas tillatt

fängelseböter ieller högst år. Utrustning varit föremåltvå försom
enligt fårbrott lagen förklaras f Enligtörverkad. lagens övergångs-

bestämmelser kan sådan anordning ipåäven lagenanväntssom
straff förebelagt tillkomst förverkas.lagenssätt

Irland

Även i förekommerIrland lagstiftning rörande olovlig avkodning.
finns iBestämmelserna 1990 års irländska radiolag.

Enligt irländskade sectionreglerna, tillståndkrävs denav
ansvarige för sändning för fånågon skall innehålletdelatt taen av
i den. Utan dennes får intesamtycke heller inneha, tillverka,man
importera tillhandahållaeller utrustning föravsedd användasatt
mottagning sändningen. Vidare förbjuds publicering informa-av av
tion i avsikt möjliggöragörs mottagning samtycke.attsom utan

Loa 11° du87-520 10 juillet 1987 relativa la protection den services dea télévision
de radiodiffusion destinés J.O. 1987.public déterminé juillet12ou a un
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erforder-förbjudetEnligt bestämmelserna det dessutomär att utan
utrustninginstallera användasligt eller underhålla kansamtycke som

för möjliggöra mottagning. bryter reglerna skallDen motatt som
Vidtill fängelse i två år. rättegång hareller högstdömas böter en

tillbevisbördan för erforderligt samtycketilltaladeden mottag-att
fårvid enligtning fanns. Utrustning används brott lagensom

Programföretagetförklaras förverkad. den överträderhar mot som
vidareförbudsreglerna till erhålla domstolsskadestånd. Det kanrätt

förbud fortsatt otillåten Bestämmelsernaverksamhet.beslut motom
sändningaromfattar emellertid inte trådlösa avsedda endastkodade

avgift. Enligtför programföretaget fordraderläggerpersoner som av
får utvidgasection 16 i vederbörande statsrådlagen dock ovan

omfatta sändningar.beskrivna till sådanabestämmelser ävenatt

Nederländerna

lagstiftning riktad direktinte införtNederländerna, harI motsom
piratdekodrar, har problem med sådana dekodrar ändock prövats av

FilmNet United Internatio-domstol. mål sökande ochI medett som
of District ofPictures UIP förelade President Courtnal the the the

i företagbeslut år l986 upphöra medHague ett ett att genast att
saluföra utrustning vilken FilmNetsmed programbärande kodade

försignaler Som åberopadeskunde avkodas. skäl beslutet att
säljarföretagetförsäljningen innebar otillbörlig ikonkurrens det att

Ävenprofiterat FilmNets investeringar.pâ UIP,rättutan som var
lidittill enligtupphovsrättshavare hade domstolenprogrammen,

ekonomisk eftersom ersättning från FilmNetskada, erhöllden UIP
beroende antalet abonnenter.var av

riktning gick maj ofutslag den 2 1991 the CourtI ettsamma av
Justice of i sidan betal-TV-företagAmsterdam mål mellan å ena

flertal rättighetshavare sidan näringsidkareoch och å andraett som
TV-företagens salufört vilkatillstånd dekodrar med derasutan

Enligt TV-företagenskunde avkodas. domstolenprogram var
prestationer jämföra immaterialrätt.med sådant arbeteatt som gav

sälja profiteradärigenom TV-företagensdekodrar och påAtt pres-
därförtationer utgjorde otillåtet intrång.

Schweiz

Enligt schweizisk lagstiftning döms den del betalpro-tarsom av
avgift, till fängelse.erlägga bestämd böter eller Detutan ettgram,

vidare straff tillverka piratdekodrar. tillverkningSkerbelagtär att
yrkesmässigt straffet fängelse iskall månad.änvara mer en

Storbritannien

Brittisk lagstiftning avkodning ibehandlar problemet med 1988 års
Copyright, Designs and Patents Act.
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dishonestlybedrägligt syfteEnligt section i297 skall den tarsom
TV-sändning frånljudradio- elleringående iemot ett program en

avgiftsigStorbritannien i avsikt betalaundandra ärattatt som
till Tillmottagningen böter.förenad dömasmed programmetav

section tillkom årstraff enligt i 297skall stadgandet A, somsamma
säljertillverkar, importerar, eller hyr1990, den dömas ut ensom

förstås anordning,unauthorized decoder. Med detta begrepp en
från Storbritannien förmöjliggöra sändningarkan kodadeattsom

tillgängligabetalning för kanvilka programföretaget kräver göraatt
avgiftiavkodad form stipulerad erläggs. bestämmelsenIutan attses

iinte begåttvidare skall ådömas denatt enom somanges ansvar
inte tillbeskriven gärning bevisar han kände ellerlagstadgandet att

unauthorized.anledning till Denhade känna dekodernatt att var
Storbritannien i section 298frånsänder kodade program gessom

utrustningtillverkat, importerat, sålt eller hyrtden utmot som
förmöjliggöra mottagning någonavsedd att somav programmen

informationberättigad till publicerat avseddinte det ellerär att
mottagningmöjliggöra upphovsrättshavaresådan rättsamma som en

Programföretaget i enligheti intrång har därmedverk har skett.vars
ftill skadestånd till utverkande beslut örverkanderätt samt avav om

förbud fortsattutrustning Med stöd dennaoch verksamhet.mot av
of iförbjöd Court Appeal dom den 21 decemberbestämmelse the

sälja anordningarföretag avsedda1989 antal attett att som var
möjliggöra tillgång till sändningar från Televisionkodade BBC

fastställts ofdärefterhar the House Lords. IEurope. Domen av
sändningarföreskrivs möjligheter till försection 299 skyddsamma
förutsattestill lagändring 1990från andra länder. årFram en

ömsesidighet för sändningar.utländskaskydd av

Tyskland

sikte särskiltfinns i lagstiftning inga påtysk reglerDet tarsom
Även piratdekoderfrágani behandlatsTyskland har dockdekodrar.

rättstillämpningen. 1989, 548289,i december UI dom den 7en
kraft, Oberlandesgerichts till-vunnithar laga ansåg Münchensom

utrustning innebära otillbörligverkning försäljningoch sådanav
konkurrens.
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USA

USAs finnsFör del detaljerade bestämmelser i the Satellite Home
Viewer från årAct 1988. Bestämmelserna innebär i huvudsak
följande.

ljudradio-Kodad eller TV-sändning satellit och fåröver kabel
inte inteden har avsändarens eller behörigemottas kabelo-av som

tillstånd därtill.peratörens För den olovligen sådantar emotsom en
sändning stadgas böter fängelseeller i högst månader. Skersex
mottagning sändningen i vinningssyfte, inte förståsvarmed detav
fall då mottagning försker privatendast bruk, högsta straffetär
fängelse i två år vidoch återfall i sådant fembrott år. Den som
tillverkar, importerar, säljer eller distribuerar utrustningexporterar,
och känner till eller har anledning utrustningen skallanta att

vidanvändas otillåten mottagning skall dömas till böter eller
fängelse i femhögst förår varje överträdelse. Programföretaget har
enligt tillreglerna skadeståndrätt hos domstol erhålla beslutsamt att

förbud fortsatt överträdelse.motom
flagenI öreskrevs vidare the Federal Communications Commis-att

sion månader efter lagens ikraftträdande skulle utförasex en
undersökning rörande behovet enhetlig kodningsstandard förav en
satellitsändningar föravsedda enskilda tittare. Efter företagithaatt

föreskrivnaden undersökningen uttalade kommissionen i rapporten
avgiven i april 1990 sin slutsats, allmänheten inte är gagnadattsom

enhetlig kodningsstandard. Enligt kommissionen finns förav en
ingetnärvarande kodningssystem helt säkert.är fastställaAttsom nu

standard skulle, enligt kommissionen, därför inte tjäna syfteten att
otillåtenmotverka mottagning i stället verka hämmande påutan

utvecklingen förmetoderna kodning.av

överväganden17.7 förslagoch

17.7.1 Inledning

Metoden kodning begränsa tillgängligheten till i förstaatt genom
televisionsprogramhand har under fåttår utbredd använd-senare

ning i företrädesvis USA och Europa. Med hänsyn till de ekono-
miska intressen ligger bakom verksamheten kan användandetsom

denna imetod kort perspektiv ytterligare.ökaett väntas Tele-av
visionsbranschen emellertidär under snabb utveckling tenderarsom

allt utbud och spridningstörreatt TV-program. Kodningensge av
framtid på längre sikt därförär osäker. Klart emellertidär att
metoden koda TV-sändningar kommeratt användas underatt en
överskådlig framtid.

visatDet har sig kodade TV-sändningar tillgodogörsatt även av
utanför den personkrets programföretagen vill nå.personer som

Sådant tillgodogörande kallas här olovligt sådan be-trots att en
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avsnitt inte invänd-framhållits iteckning enligt 17.1vad ärsom
ningsf ri.

olikatillOlovlig avkodning sändningar komma stånd påkanav
anordningar intehjälp harförsta medI hand sker densätt. av som

företaget vanligen konstrue-tillhandahållits det sändande ärutanav
i avsiktsärskilt just erhålla sådan avkod-anpassaderade eller att

tillVidare stånd medning, piratdekodrar. kommer dens.k.
programföretag,ursprungligen erhållits fråndekoderutrustning, som

vidareantingen sprids tillföretags godkännandedessautansommen
programföretagens signaleringreppandra eller Dessutom kangörs

företagenutrustning undertryckas såtill sådan påverkas eller att
olovlig avkodningSlutligen skeförlorar kontrollen dem. kanöver

överföraför privat nyttjas förbrukdekoder avsedd attattgenom en
tillavkodade andra.program

kodninganvändningen brukethartakt med den ökandeI av av
förintressenter sändning-piratdekodrar Påökat. grund härav har

regeringen i sådana dekodrar. bl.a.hos krävt åtgärder lag Imotarna
vidtagits.Frankrike Storbritannien sådana åtgärder redanoch har

tagitsolovlig avkodning också Europarå-med harProblemet upp av
för nationell lagstiftning.rekommendationdet, har lämnatsom en

skadeverkningar17.7.2

sändningar imindre omfattande tillgång till kodadeEn ellermer
skadeverkningar istrid företagens avsikter harde sändandemot

olikaflera hänseenden.
programföretagnaturligtvisi första drabbas dehandDe ärsom

Tydligast framgår skadeverkningarna förvilkas sändningar avkodas.
abonnemangsavgiftersändningarna finansieras ellermeddem då

publiken. intäkterna från publikenbetalning direkt Dåannan av
ekonomiska bärkraftuteblir, blir programföretagensde kodande

möjligheter förtill minskade demnågot kan ledasämre, attsom
tvingastill sändningar tillförvärva rättigheter och deytterst att

situationen till följdVidupphöra med verksamheten. den s.k.att, av
för vilka sändningsrättigheteroverspill, avkodning isker områden,

förvärvade, programföretaget fråninte drabbas kravkanär av
fåtträttighetshavare under åberopande störreatt programmetav

spridning avtalat.än
medföraOlovlig tillgång till kodade kan dock skadeverk-program

ningar för programföretagandra det avkodas.även än vars program
film tillgodogörasi fallet sändningOm, kant.ex.som ovan, av enen

intresset föri sändningsrätten minskarandra områden detän avser,
framtida sändning filmen i dessa områden. Andraävenen av

programföretag riskerar mista möjligheten tilldärmed att en
framgångsrik filmen Vidare olovlig avkodningsändning där. kanav

sändningar för programföretagstill minskat intresseleda andraav
sändningar, särskilt liknande programutbud.dessa harom
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Även biografägare och videobandupptagningaruthyrare kanav
olovligaden avkodningen få känna minskad efter-genom av en

frågan på sitt utbud.
En kategori drabbas olovligaden tillgången tillannan som av

sändningar upphovsmän, f ilmproducenterär utövande konstnärer,
och andra har rättigheter i de alster sänds. Programföre-som som

betalar regelmässigt rättighetshavarna för sändningsrättighetertagen
i förhållande till hur publik sändningarna har efterberäknatstor
antalet abonnenter tittareeller i det område sändningen skall täcka.
Ökar publiken till följd olovlig avkodning, ingensker motsvaran-av

ersättningde ökad till rättighetshavarna. Vid situationenden att ett
för begränsat område i andra områden,avsett ett ävenprogram ses

kan rättighetshavarna drabbas också sändningsrättensattgenom
värde där sjunker.

Konsumenterna lidakan piratverksamhet.skada Visserligengenom
får möjlighetde köpa piratdekodrar till pris blir lägreatt änett som
vad abonnemangsavtal innebär. framhållitsSom pirat-ett ärovan en

inställddekoder på den programföretaget använda koden. Byterav
företaget kod, kan tilldet leda piratdekodern blir oanvändbar.att
Möjligheterna få framgång vid iklagomål detta hänseendeatt är
små. I det långa fårloppet konsumenterna också känna den skadaav

ligger i piratverksamheten kan minska utbudetatt TV-som av
sändningar.

Också kan förlora på den olovliga avkodningen.staten De som
framställer distribueraroch piratdekodrar betalar ofta inte någon
skatt alls. Genom denna verksamhet leder till minskade in-att
komster för betal-TV-företagen och rättighetshavarna till pro-

medförsänds den skattebortfall.grammen som

17.7.3 Skyddsmöjligheter

Inledning

Ovan redogjortshar för skadeverkningarde verksamheten isom
samband med olovlig tillgång till sändningar kan medföra. Frågan

då vilka finnsär medel för bekämpa denna verksamhet. Detattsom
kan tekniskasåväl åtgärder sanktionsregler i Omlag. devara som
möjligheter finns i inte tillräckliga,dag frågaär vilkaär nästasom
ytterligare åtgärder kan motiverade.som anses

Tekniska skyddsmöjligheter

dagI används förantal metoder koda TV-sändningar.ett stort att
Detta också marknadens i avsikt försvårasträvansynes attvara
olovlig avkodning och begränsa skadeverkningarna därav. I samma
avsikt byter programföretagen ofta kodningsmönster. Fråga är om

uniformering kodningen till enhetlig standard skulleen av en
förstärka skyddet för sändningarna. framgårSom avsnitt 17.6 harav
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ikommission USA.federalfråga nyligendenna utretts av en
kodningssysteminte finns någotfastslogKommissionen det ännuatt

enhetlig standardvarför fastställandehelt säkert,är ett enavsom
Enligtavkodning.olovligtjäna syftet motverkainte skulle att

utvecklingenpåi hämmandestället verkakommissionen skulle det
framhållitssynpunkter harför kodning. Liknandemetodernaav

f intressentgrupper.rån
inte åti går kommatydligt det dagförefaller sålundaDet attatt

lösningar.tekniskaavkodning medolovlig enbartproblemet med
Även ochbetydande skyddkodningsmetoderna utgör ettom

sofistikerade metoder,ytterligare med alltmerutvecklaskommer att
möjligtframtidenåtminstone under dendet närmaste att varasynes

modifiera dekoder medtillverka ellerför utomstående att enen
motverka skadeverk-avkodninghjälp vilken kan ske. För attav

detkompletterarandra medelningarna såledeskrävs även som
tekniska skyddet.

gällandeSkyddsmöjligheter enligt rätt

komma åt problemetmöjligheter finns i gällandeVilka då rätt att
tillämpning allmännaavkodningolovlig Fråga kanmed avvara om

immaterialrätts-i denobligationsrättsliga bestämmelser BrB,regler,
marknadsföringslagen.lagstiftningenliga eller

tillfår tillgång dekoderabonnemangsavtalDen ett engenomsom
för såsom erläggaskyldig följa villkoren abonnemanget,är attatt

ingrepp i hanavgifter inte dekodern. Bryterstipulerade och göra
medföra páf jdervilket ölkanvillkoren begår avtalsbrott,hanmot av

vanligen TV-företagavtalsförhållandet,iskilda slag. Motparten ett
ii tvistemålfå allmänkan saken prövadkabeloperatör,eller etten

domstol.
omfattassituationeri vissa kunnaHantering skullemed dekodrar

ibestämmelser BrB.av
tillsig skyldigavsnitt denframhållits i l7.5.4Enligt vad görsom

§bedrägligt enligt 9 2 andra stycket BrBbeteende kap. utan attsom
föreställningsig tillträde till ellerför sig begagnarrättgöra annatav

betalning.förutsättningtillhandahålls kontantdylikt under avsom
tillträde tillplankning,föreställningtillträde till s.k.Med t.ex.avses

därförtillträde kanbio cirkus. Under begreppetellerteater,
Möjligenolovlig avkodning skulle sådanknappast av-rymmas.

dylikt, ikodning uttrycket annatkunna täckasdäremot somav
Bedrägligtinnebörd. beteenderättspraxis fått vidsträcktganskaen

tillgång föringårföreligga, avtalskulle då kunna person omom en
betalning och sedansig sitt hushåll dekoder kontantoch motav en

i sådantfå Han kanandra del avkodadelåter även ettprogram.av
för sig betalningmöjligen inte gjort med den hanfall ha rättanses

piratdekoder dekoderellerOm någon användererlagt. en annanen
TV-företag tillerhållit frånsamtycke berörthan attutansom

förutsättningsändning, tillhandahålls underavkoda kodad somen
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kontant betalning, likaledesskulle bedrägligt beteende kunnaav
för handen. Tillverkare distributöreroch piratdekodrarvara av

skulle då sig skyldiga tillgöra medverkan till detta brott. Den myck-
vida omfattning begreppetet annat dylikt fått ihar rättstil-som

lämpningen har dock kritiserats varande förallt bred. Medsom
hänsyn bl.a. härtill det mycket tveksamt stadgandet i 9synes om
kap. §2 andra stycket huvudöver skulle kunna åberopas vidtaget
olovlig avkodning.

Under vissa speciella omständigheter skulle några andra straff-
bestämmelser kunna få tillämpning.

Om abonnenten dekoder vidredan avtalets ingående haft förav en
avsikt låta fåutomstående del avkodadeatt t.ex.av program, genom

föra vidaredem till medlemmar iatt bostadsrättsförening, ochen
TV-företaget med vetskap därom hade krävt högre abonnemangsav-
gift, kan detta innebäraeventuellt abonnenten begår oredligtatt
förfarande enligt 9 kap. 8 § BrB. Abonnentens underlåtenhet att
meddela TV-företaget sin avsikt kan då vilseledandesägas ettvara

skadat företaget. Om den, ingått abonnemangsavtalsom ettsom om
dekoder, överlåter eller på f rånhändersätten deko-annat ägaren

dern, kan straffansvar enligt 10 §kap. §l eller föreligga.4 BrB
Olovligt brukande kan för handen f örhyrd dekodervara om en an-

eftervänds avtalstidens utgång.
Fråga kan även uppkomma för brytande telehem-om ansvar av

lighet enligt 4 kap. 8 § BrB. Enligt stadgandet döms den som
olovligen bereder sig tillgång till meddelande, vilket såsom tele-
fonsamtal, telegram eller telemeddelande befordranunderannat är

allmän befordringsanstalt. Som undergenom l7.5.4angetts utgör
böcker, tidningar tidskrifteroch inte meddelanden i lagens mening.
I konsekvens härmed kan sändningar ljudradio- eller TV-av

i interegel innehålla meddelande. Vidare det vidprogram äranses
sådana sändningar ofta inte fråga befordran allmän be-om genom
fordringsanstalt. Under detta brott torde därför hantering med
dekodrar inte kunna föras.

Bestämmelserna i 8 kap. BrB kan knappast tillämpliga påanses
gärningar innebär olovlig avkodning. tillNärmast hands liggersom
stadgandet i kapitlets 9 § olovlig kraftavledning. Denom program-
bärande signalen visserligenutgörs elektrisk energi. Avkodningav

signalen kan dock inte avledande. Stöld enligtav 8ettanses som
kap. § kan intel komma ifråga, eftersom endast föremålkonkretett
kan objekt för stöld.vara

förAnsvar bedrägeri skall enligt 9 kap. §l andra stycket BrB
ådömas bl.a. den olovligen påverkar resultatet automatisksom av en
informationsbehandling eller någon liknande tillannan process
vinning för gärningsmannen och förskada någon Denannan.
programbärande signalen visserligenkan sägas resultatetvara av en
sådan hänföra olovligAtt avkodningprocess. programbärandeav
signaler under detta straf f stadgande torde dock innebära förallten
extensiv tolkning gärningsbeskrivningen i bestämmelsen. Enligtav
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framkommervad förarbetenstadgandets se avsnitt l7.5.4som av
avsåg siktedet på helt andra gärningar.att ta

har iDet hävdats Norge se avsnitt 17.6 olovlig avkodning böratt
omfattaskunna bestämmelse dataintrång. förutsättningEnav en om

för sådant varithar i straffstadgandetsynsättett anknutitatt man
till frågor säkerhet. inneburitBrottet har då säkerhetsa-om att en
nordning har genombrutits. dataintrångFör enligt § fordras21 DL

intedock gärningen innehåller sådantatt Ettett moment. resone-
liknande idet Norge kan därför inte föras till förstödmang att

hänföra olovlig avkodning under detta brott. Vidare framgår för-av
tillarbetena bestämmelsen dataintrång lagstiftaren haft heltattom

andra gärningstyper i åtanke. Dataintrång bör därför inte kunna
tillkomma användning för beivra olovlig avkodning.att

Manipulering signaler till dekodrar eller smartcards bör kunnaav
bedömas dokumentförfalskning enligt framhållitsvadsom som
tidigare i betänkandet.

Upphovsrätt, därtill närstående rättigheter foch innefattarotorätt
bl.a. uteslutande rätt verk, framförandegöra elleratt ett ett en
sändning tillgänglig för allmänheten. Det skyddade objektet görs
tillgängligt för allmänheten framförsdå det offentligt dåsamt
exemplar visasdärav offentligt. Ensamrätten i enligt därmedanses
omfatta framförandenalla och visningar inte införägersom rum

Ävenhelt slutna kretsar. framföranden visningaroch inför större
sådana kretsar offentliga, de anordnas iledanses ettom som en
f örvärvsverksamhet.

Användande dekodrar förendast kodadegöra utsändningarattav
tillgängliga för det hushållet i strid programföretagensmotegna
avsikter ibör enlighet med det inte innebärasagda tillgänglig-ovan

förgörande allmänheten och således inte intrång i rättighet.utgöra
Däremot dekoder används till olovligen ställa avkodadeom atten
programsignaler till förfogande för inte helt sluten krets, t.ex.en

spridning i kabelnät eller tillgängliggörande förettgenom genom
hotellgäster eller övriga medlemmar i bostadsrättsförening, elleren

dekodern i förvärvsverksamhet,används påföljdertordeom en
enligt upphovsrättslagen feller otolagen kunna komma i fråga. Detta
kommer också till iuttryck HDs iavgörande NJA 1980 123 ses.
avsnitt l7.5.4. Den enskilde tittaren intekan dock iheller falldessa
ådömas enligt de immaterialrättsliga reglerna.ansvar

Fråga emellertid intrångär i upphovsrätt skulle kunnaom m.m.
gällandegöras tillverkar,även den importerar eller dis-mot som

tribuerar piratdekodrar. I det rättsfalletnämnda uttalade HDovan
under åberopande förarbetenlagens verk kunde till-görasatt ettav
gängligt för allmänheten hjälpmed särskilda tekniska anord-av
ningar. Ett sådant hjälpmedel skulle kunna piratdekoder.vara en
Det torde emellertid så enbart tillverkning, import eller dis-attvara
tribution teknisk anordning den ansluts tillav en som, om annan
utrustning, det möjligt tillgodogöragör sig något inteatt som annars

uppfattbart inteär tillräckligt förär för upphovsrättsin-att ansvar
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falli drabbasåinträda. sådant skulle ävenskall Etttrång ansvar
Visserligentelevisionsmottagare.försäljaretillverkare och avenen
dekodernsfrånskiljer sig piratdekoder TV-apparat attgenomenen

Tillhandahållandeavkodning.få till olovligsyfte ståndär att av
möjlighet för helstdärfördekodrar kansådana sägas attvem somge

upphovsrättsligt skyddadetillfå tillgångvederbörligt tillståndutan
piratdekodrar kantillhandahållandetsändningar. Genom blotta av

Härtillske.förmedling verkemellertid någon sägasknappast av
för enskilt bruk. Enbarti förvärvasdekodrarna regelkommer att

offentligt fram-innebäradärför inteförfarande bördetta ettanses
dis-importeras ellertillverkas,förande. Om dekodrar däremot

tillsändningarspridning kodademöjliggörai avsikttribueras att av
iledtill sådana kretsarinte ellerhelt sluten krets större ettsomen

till intrångförberedelsemedverkan ellerf örvärvsverksamhet, kanen
för handen.vara

intrångfalli vissa resultatOlovlig avkodning kan dock ett avvara
i halvledarproduktertill kretsmönsteri till ellerdatorprogramrätt

programföretags dekoder kandärför. Tillenligt skyddlagen ettom
tillskapat kretsmönsternämligen ellerdatorprogramhöra ettett

framställer exemplarvilket företaget Denhar ensamrätt. avsom
enskiltför ändamål brukeller ändatorprogrammet mönstret annat

tillgängligt förimporterar ellereller mönstreteller gör programmet
programföretagetsiintrångallmänheten begår rätt. Ansvar upp-

till intrång.medverkanvid försök, förberedelse ellerkommer även
marknadsföringslagen.tillämpning §2slutligenFråga är avom

otillbörligmarknadsföringframkommit l7.5.4underSom anses
vilseleder egenskaper ochenligt stadgandet dendet varansomom

efter-marknadsföringockså därgälleranvändbarhet. Detta en
vilseledabildning utnyttjas på ägnatärsätt attattett genomsom

Vidarenäringsidkaresf örväxlingframkalla med vara. ansesannan
lagstridig enligtmarknadsföring otillbörlig åtgärden är annanom

risk begås.lagstiftning lagbrotteller skapar att
oriktigt hävdar denfall idet någon reklamFör attatt t.ex.

sändningarflera ellermarknadsförda kan avkoda kodadedekodern
programföretagpiratdekodernintryck godkändär ettatt avger av

sändningar, kommasina således reklamenkodar torde attsom
marknadsförd innehålladekoderotillbörlig. Skullebedömas ensom

olaglig,försäljningenskyddat datorprogram eller kretsmönster ärett
otillbörlig.marknadsföringen börvarför på grund därav anses

marknadsföringen innebär den skaparbör gällaDetsamma attom
signalförtill vilka riktas avkodadrisk för denatt enpersoner

till intevidare helt sluten krets.en
rörde mark-iavgörande 19887,Marknadsdomstolen har dock som

trädgårdsmaskiner,tillnadsföring piratdelar ochbl.a. motorerav
inteprincip tillåten,marknadsföring piratdelar iuttalat är näratt av

immaterialrättsligaefterbildade objektet enligtskyddat dendet är
lagstiftningen. åtnjuter i inte sådant skydd. Meddekoder regelEn

piratdekodrarmarknadsföringhärtillhänsyn det avsynes som om
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principi tillåten iär dag. Däremot i Danmark, Norge. Nederländer-
och Tyskland ihar domstolsavgöranden sådan marknadsföringna

i stridstå bestämmelser motsvarande i 2§ansetts denmot mar-
knadsföringslagen se avsnitt 17.6.

17.7.4 Behov intresseoch lagstiftningav

genomgångenAv framgårsvensk i interätt det dag finnsattav
någon lagstiftning sikte på verksamhetentar programbola-attsom

tillverkaovetande tillhandahållaeller andra dekodrar ellergen att
olovligen tillgodogöra sig signaler.programbärande i vissaEndast
speciella situationer omfattas olovlig avkodning och verksamhet i
anslutning därtill med säkerhet gällande bestämmelser. Olovligtav
användande dekodrar erhållna från programföretagen kan kommaav

medföra enligt 9 eller 10 kap.att BrB och möjligheter föransvar ge
programbolagen till civilrättsliga åtgärder. Manipulering signalerav
till sådana dekodrar eller till smartcards bör kunna bedömas som
dokumentförfalskning. Användande, tillverkning tillhandahål-eller
lande andra dekodrar skulle kunna bedrägligt beteendeutgöraav
respektive medverkan därtill. En sådan rättstillämpning emeller-är
tid enligt framhållitsvad Vidaretveksam. skulle möjlig-som ovan
heten komma tillverkningåt och distributionatt med regeln om
bedrägligt beteende beroende olovlig avkodning faktisktattvara av

tillkommer stånd, eftersom brottet inte straff försöks-belagt påär
eller förberedelsestadiet. Stadgandet bedrägligt beteende ärom
därför förallt lös grund stå förpå effektivtatt skallen att man

beivrakunna den oönskade hanteringen med dekodrar. Intrång
enligt upphovsrättslagen eller fotolagen föreligger då någon utan
sändarstationens samtycke sänder signaleravkodade vidare till en
inte helt sluten krets, i kabelnät, vidareförellert.ex. avkodadeett
signaler iled förvärvsverksamhet.ett Medverkan ellersom en
förberedelse härtill kan föreligga för den tillverkar, importerarsom

tillhandahållereller dekodrar för sådan aktivitet. Framställning,
import tillgängliggörandeoch dekodrar innehållande skyddatettav
datorprogram eller kretsmönster kan intrång i därtillutgöra rätt eller
förberedelse eller medverkan till sådant intrång. För lagatt genom
effektivt motverka olovlig avkodning krävs således lagstiftning.ny

anförtsSom tidigare fråganmåste den ställas regler motom av-
kodning sändningar iär överensstämmelse med till friav rätten
information sådan fastslagitsden har i grundlag och mellanstatliga
överenskommelser. Därvid kan konstateras inf ormationsf rihetenatt
inte innebär får använda imetoderatt andra sammanhangman som

förbjudna. Informationsfrihetenär inte för ochrättt.ex.ger en var
tillgripa tidning föratt del vissa uppgifter. Följakt-en att taen av

ligen bör informationsfriheten inte heller kunna åberopas stödsom
för till avkodningrätt kodande programföretags legitimaenvars mot
intressen. Som särskilt påpekats i förarbetena till yttrandefrihets-
grundlagen se avsnitt l7.5.3 medger den restriktioner införsatt



Kodade540 TV-program SOU 1992110

inte skydd åt deneftersom grundlagenpiratdekodrar,mot ger som
till radiopro-få tillgångvillkor betalning förkringgår att ettom

gram.
lagstiftning tillför skyddfinns skälfråga bärandedetNästa är om

före-Kodning sändningartrådsändningar.för radio-kodade och av
konfidentielladå med-i andra sammanhang,kommer även t.ex.

Är befordraninte fråga meddelandeöverförs.delanden det avom
avkodning överfsådanbefordringsanstaltallmän ör-är av engenom

finns anledningifrågasättasotillåten. deting inte kan dåDet attom
kodningspecialfall här behandlas.lag skydda det somavgenom

i fallsändningsverksamheten aktuellaSärskilt kan anmärkas äratt
självaintressenterna sökerkommersiell. Naturligt dåär attrent

Vidare förtjänar påpekasombesörja förskydd verksamheten. attett
europeiska intei vissai Sverige, till skillnad andradet stater,motatt
stödja sändningarmediapolitikfinns går pånågon ut att avsom

utomlands.radioprogram huvudsakligen avsedda Detemotatt tas
sändningarnas innehållså de aktuellatorde dessutom att meravara

kulturpolitiskvärdefulla från striktsällan kan sågas syn-envara
fråga innebärSändningsverksamheten i dockpunkt. programut-att

väsentligt. i medför Verksamheten sambandallmänheten ökasbudet
skadeverkningar för fleravidareolovlig avkodning betydandehar
iSkadeverkningarna liknar mycket demolika är ettsomgrupper.

ljudinspelningar,kopiering försäljningolovlig ochresultat avav
vid-lagstiftningsåtgärderfilmer videogram,och skärptavaremot

Även pi-i1981812152. andra ländertagits se manserprop.
allvarligt Somi olika former problem.ratverksamhet ettsom

rekommendationantagitsredogjorts för Europarådethar enovan av
tillverkning spridningi syfte och dekodrarmotverka allatt av som

Ävenavsikter. WIPO hari strid programföretagenssker mot
infrågan reglerbehandlat och kan komma övervägaatt att ta mot

olovlig avkodning i Påtill modellag. grundverksamhet leder ensom
inomfinns anledning sanktionsregler korträkna medhärav attatt

lagstiftning.europeiskafinnas ikommer antal Attatt ett stort staters
Sverigef ristat iförhållanden piratverksamhetendessaunder enge

Lagstiftning därförolyckligt. här.bör göras ävenvore

Regleringen17.7.5

Utgångspunkter

vilketvilka sändningarFråga dels kodade skall skyddas, delsär som
självfalletdärvidde skall Utgångspunkten börskydd attvarages.

Vidareregleringen inte omfattande nödvändigt.skall göras änmer
fråga reglering inomdå verksamhetskall beaktas äratt enom av

anledning iakttautveckling finnsbransch under snabb det att
intressenternasförsiktighet. ständigt tekniskaMed metoder kannya

tidenpå öka. Som påpekatskrav samhällets skydd hela väntas ovan
sändningarframtiden föri perspektiv metoden kodalängreär ett att
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något osäker. Härtill kommer enomfattande reglering skulleatt
kräva betydande kontrollapparat. detta förAven talar måttfullaen
åtgärder från samhällets sida.

Skyddade sändningar

första frågaEn lagenär bör omfatta både televisions- ochom
judradiosändningar.l Som framkommit ianvänds dag metodenovan

koda sändningar till denatt helt övervägande delen vid överföring
TV-program. Metoden varken har eller kan få någonav väntas

ekonomiskstörre betydelse inom judradion.l Några intressenter som
kan behöva skydd avkodning ljudradiosändningar finnsmot av
följaktligen knappast. Vidare skall påpekas Europarådetsatt
rekommendation sikte endast på TV-sändningar. Lagstiftningentar
bör därför omfatta endast kodade TV-sändningar.

frågaNästa vilka, inteär alla, kodade TV-sändningar skallom som
åtnjuta lagens skydd. Först skilkan jelin dras mellan sändningaren

frånutgår Sverige och sändningar från utländska stationer.som Att
låta utländska sändningar omfattas reglering skulle visserligenav en

vidsträckt tillämpningsområde.ett möjlighetenMed överförage att
TV-program via satellit televisionenär dock gränsöverskridandeen
verksamhet. Redan på grund därav låter särbehandlingen av
inhemska sändningar sig svårligen Därtillgöras. kommer detatt
skydd skall kodade sändningarstat enligt Europarådetsen ge
rekommendation inte får kräva reciprocitet, dvs. utländskatt en
sändning skyddas här endast svensk sändning åtnjuter skyddom en
i det andra landet. förtjänarHär också brittisknämnasatt att
lagstiftning tidigare uppställde krav på ömsesidighet för skyddaatt
utländska sändningar. Detta ledde till omfattande piratverksamhet,

sikte på utländska sändningar.tog Genom lagstiftningsom år 1990
i Storbritannien kravettogs på reciprocitet bort. det anfördaAv

följer det olämpligt i dettaatt sammanhang skillnadatt göra påvore
svenska och utländska sändningar. Regleringen bör därför täcka
TV-sändningar derasoavsett ursprung.

En fråga skillnadär skall göras medannan avseende på deom
hjälpmedel eller den teknik vidanvänds överföring TV-som av
program.

Såväl traditionell markbunden distribution överföring viasom
satellit och kabel i dagär etablerade viktigaoch överförasätt att
TV-program till enskilda. likhetI med vad har iuttalatssom
Europarådets rekommendation bör reglering därför omfatta allaen
dessa distributionssätt. Regleringen bör sålunda täcka både ur-
sprunglig sändning och vidaresändning vilka hjälpmedeloavsett
eller vilken teknik används.som

Som påpekats sker kodning dels sändningar avseddaärav som
direkt för allmänheten, sändningardels i mellan olikatransport
stationer, vilka sändningar inte avseddaär enskilda.att tas emot av
Tillgodogörande sistnämnda sändningartyp är,av deav oavsett om
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Olovligradioreglementet.enligtförbjudetinte,kodade ellerär
undantagits från Europarådetssändningar haravkodning sådanaav

särskilt inombehandlasrekommendation och kan komma att
börbakgrund häravframtiden. Moti denEuroparådet närmaste

sändningarför kodadesådanalagstiftning till skyddsärskildnågon
införasinte nu.

radiorätten hariskillnaddenuppmärksammasmåsteHär som
fast trafik.satelliter isatelliter ochdirektsändandegjorts mellan

förfrekvenserskildaanvisartelekonventioneninternationellaDen
tilllettutvecklingen har docktekniskatrafik de två slagen. Denav

effekt kanrelativt begränsadsatellitsändningar med tasävenatt
ektsatellitermedelef fs.k.Sådanadirekt allmänheten.emot av
trafik.i fastsatelliter Denförfrekvenseranvänder är avsattasom

regleringmöjliggörasyfteiutvecklatsbegreppsapparat att ensom
satellitsändningarföranspråkiradiofrekvensspektrumhur tasav

tilli förarbetenaSom påpekatsihärigenom något relevans.förlorar
utvecklingen47l9909l64 haryttrandefrihetsgrundlagen prop. s.
kunnatorde sättassig detsatellittekniken fört medinom att numera

isatellitanvändningendistinktioner gällanderättsligai fråga om
direkt-uppdelningen mellanpåfortsättningen kan byggasalls

tillkabelsändningar19912027trafik.sändning fast I lagenoch om
isatelliterskillnad gjorts mellaninte någonhellerharallmänheten

beskrivnaTill följd densatelliter.direktsändandefast trafik och av
satelli-låtai sammanhangolämpligt dettautvecklingen detär att

direktsändningfast trafik ellerförfrekvenseranvändning påternas
i stället enbartbörtillämplighet. Avgörandeförbli avgörande lagens

direkt allmänheten.sändningen avseddär emotatt tas avvara om
iuppdelasför allmänheten kansändningarna avseddakodadeDe

erläggerochprogramföretagensådanadels somvar engersom
får tillgodogörasmöjlighet sådanabetalning dels motatt somse,

specielltinomförutsättning borbetalning under ettatt geog-man
inom be-föravseddasådanarafisk område, dels ettär envarsom

för vissavseddasådanageografiskt område och dels ärstämt ensom
intedetsistnämnda tvåSåvitt ärgällerintressegrupp. typer en

förbetalning hantittarenenskilde erläggerförutsättning den attatt
föreskrivs iVisserligensigfå tillgodogöraskall programmen.
kodade TV-allarekommendation skydd skallEuroparådets att ges

olovligaemellertidmedför denframkommitSåvittsändningar.
beroendetillgodogörandefrämst då ärskadeverkningaravkodningen
harverksamhet störstbetalning. också dennaDet är typ somavav

formdennadetHärtill kommer äri branschen.betydelse att av
iförskyddi första hand har begärtskodningsverksamhet detsom

därför,Regleringen börramställningarna.fregeringen gjordatillde
omfattaStorbritannien,Frankrikei ochstraff bestämmelsernaliksom

betalning.får tillgodogörassändningarkodadeendast motsom
åtnjutas,skallskyddifrågasättas lagensVidare kan oavsettom

lagföringssynvinkelkodningsmetod används. Urvilken voresom
enhetligföredra.för kodning Enenhetlig metodtvekan attutan en



KodadeSOU TV-program 5431992110

standard har framkommitdock, bedömts olämplig försom ettovan,
effektivt tekniskt skydd. En bestämmelse fasta visspåtarsom en
kodningsmetod skulle kunna innebära den tekniska utvecklingenatt
på området hämmas. Flera därförmetoder måste omfattas lagensav
skydd. skyddslagstiftningEn får intedock innebära TV-före-att

inte siganstränger erhålla möjligatagen bästa tekniska skydd.att
förDetta talar från lagstiftningen undanta sådana sändningaratt där

föråldrad eller lätt avkodad kodningsmetod används. Det ären
emellertid i det ogörligtnärmaste dra mellan i dettagränsatt en
avseende skyddsvärda ickeoch skyddsvärda sändningar. Därför bör
alla aktuella sändningar har kodats, vilkenmed metod detnu som

må, omfattas reglering.vara av en

Sättet för regleringen

Olika kan försätt användas de kodade TV-sändningarnaatt ge
lagens skydd. införaEtt regleringen i immaterialrättsligaär denatt
lagstiftningen såsom har iskett Storbritannien. Härför talar att
skadeverkningarna den olovliga avkodningen i liknardragav stora
dem följer intrångpå i upphovsrätt därtilloch närståendesom
rättigheter. genomgångenAv framgårsvensk dockrättav att
verksamhet innebär tilleller leder olovlig avkodning intesom annat

undantagsvis omfattasän immaterialrättsligaden lagstiftningen.av
Härtill kommer Bernkonventionen för skydd litteräraatt ochav
konstnärliga enligtverk inomuttalanden WIPO inte förskyddger
kodade TV-sändningar. Då iproblemen samband med avkodning

isåledes liggerregel utanför immaterialrättens område, saknas
anledning de kodade TV-sändningarna skydd enligtatt dettage
regelsystem. finnsInte heller då skäl skapa civilrättatt en som ger

med upphovsrätten analogt skydd.ett
Ett alternativ såsom i Finland införaär reglerannat kravatt påom

tillstånd för hantering dekoderutrustning. sådantEttav system
skulle dock kräva omfattande administration och kontrollapparat.en
Med hänsyn härtill tilloch angivnade utgångspunkterna förovan
regleringen, enligt vilka i möjligastedenna mån bör begränsas, kan
detta alternativ inte komma i fråga.

ÄvenInte heller bör avgiftsbeläggningmed användas.ett system
sådan ordning innebäraskulle kostsam adminstrations- ochen en

kontrollverksamhet. Vidare skulle inte möjlighetden införaattge
flera bestämmelserna i Europarådets rekommendation.av

Som framkommit genomgången utländsk ihar någrarättav av
europeiska bl.a. Danmark och Norge, tillverkningstater, och dis-
tribution piratdekodrar förbjudits domstolar med stödav av av
marknadsföringslagstiftning. De svenska reglerna på detta område

intedock kunna användas på motsvarande Frågasätt.synes är om
ändring marknadsföringslagen skulle möjlig lagstift-en av vara en

ningsåtgärd. Grundläggande för marknadsföringslagens struktur är
den heltnästan uppbyggd kringäratt generalklausuler,tre varav en
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marknadsföring. generalklausulernaotillbörlig deUtöver tremot
materiellamarknadsföringslagen ytterligare stad-innehåller tre
kriminaliseradekriminaliserats.vari vissa förfaranden Deganden,

framställning,användning vilseledandeförfarandena uppsåtligär av
in i vidköpbevis, inteanvändning kan lösas pengar,somav

varianteranvändning vissa andraförsäljning till konsument och av
marknadsför-tillkombinationserbjudanden. såvälMed hänsynav

intressekretstill lagen har detingslagens denuppbyggnad ärsom
speciellaomfatta problemet medinte lämpligt låta den detatt

isig inte heller marknads-olovlig avkodning. låterDet göra att
införa Europarådet rekommenderar.f öringslagen alla de regler som

alternativ bör då användas.heller dettaInte
huvudlinjen ilösning.straff rättslig ocksåstår DennaKvar ären

i avsnittrekommendation. Som påpekats l7.5.3Europarådets
föri 3§ till skydd8 reglerinnebär bestämmelserna kap. RF att

EftersomTV-sändningar föreskrivas i lag. reglerkodade måste
i författninginte naturlig gällande bör deplatsdärom har tasenen

särskildin i lag.en

straf f bara områdetDet

Inledning

följandestraffbaraVid bestämningen området bördet syn-av
församhälletsbeaktas. börpunkter En strävan attvara resurser

för från kriminalpolitiskbrottsbekämpning i första dehand används
uppgifterna.viktigare belasta rättsväsendet med sådantsynpunkt Att

inget straffvärde rimmar illaringa sådanthar eller mot ettsom
Kriminalisering inte detheller det enda ellerärsynsätt. mest

effektiva för oönskade be-samhället har motverkamedel attsom
Kriminalisering metod skall användas medteenden. är sansen som

kommittédirektiv 199027.seoch måtta

Utrustningen

framkommit olovligt nyttjande vartilldekodrar,Som kanovan av
programföre-tillkommereller säkerhetsrätt de kodandeäganderätt

fram-omfattas Vissi fall gällandemånga komma rätt.atttagen, av
medföraanvändningställning, spridning andra dekodrar kanoch av

fotolagen förenligt eller lagen skyddupphovsrättslagen, omansvar
i dessahalvledarprodukter. Några regler avseendekretsmönster nya
inte erforderliga. Regleringen i siktesituationer skall stället påär ta

inte omfattashantering i säkerhetsådan med dekodrar dag medsom
reglering befattning fblirgällande Fråga då med öre-rätt. om avav

viss hanteringträdesvis piratdekodrar, med dekoderut-ävenmen av
rustning förvärvad TV-företag.av

vilken utrustningdiskuteras ikan lagen börDet ange somom man
tillåtna otillåtnaförbjuden. avgränsning ochMed mellanär en

f tilli rättstillämpningen uppstå astslådekodrar kan problem med att
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vilken kategori anordning hör. Dessa gränsdragningsproblemen
visserligenskulle undanröjas införde antingen krav påom man

myndighets tillstånd för tillverkning eller någon slags märkning
tillåtna dekodrar. Ett sådant skulle påpekats docksystem som ovan
medföra betydande administration och kontrollapparat och kanen
därför inte komma i fråga. Ett för tillverkningsättannat attvore

tillståndkräva från det programföretag, sändningar dekodernvars
skall avkoda. Detta skulle emellertid innebära slags rät-att en ny
tighet liknande upphovsrätten tillerkändes programföretag. Dess-

skulle kravet pá samtycke verkautom hämmande på elektronikföre-
i deras arbete med utvecklingtag kodningsmetoder ochav nya

dekoderutrustning. Vidare skulle problem föruppstå falldet en
dekoder möjliggör tillgång till flera programföretags sändningar och
tillstånd inte samtliga berörda företag. Krav påges av program-
företags samtycke bör därför inte uppställas. Gränsdragnings-
problemen ibör istället första hand lösas hjälpmed i lagenav en
intagen definition utrustningen uppräkningsamtav genom en av
förbjudna hanteringar. otillåtnaDet skall därvid ligga i detavses

vilketpåsätt dekodern avseddär nämligenanvändas, i stridatt mot
det kodande programföretagets avsikter.

För reglering inte alltför lätt skallatt kunna kringgås, bören även
viss befattning föremålmed ingå iär dekoder,avsett attsom en
såsom smartcard, täckas lagstiftningen.ett av

Förbjuden hantering

För skyddet skall bli effektivt krävs i förstaatt hand självaatt
tillverkningen piratdekodrar eller andra föremål, är avseddaav som

användas för få till stånd olovligatt avkodning,att otillåten.görs
Som påpekats bör innebäradetta endast sådan tillverkningattovan

i avsiktgörs möjliggöra avkodning i strid programföre-attsom mot
avsikter förbjuds. Problem kan därvidtags uppstå fastslå näratt ut-

rustningen tillverkad iär avsikt få till stånd olovlig avkodning.att
liggerDet idock sakens beträffande dekoderut-natur att man

rustning tillverkad sändarföretagets oftastsamtycke förut-utan kan
olovligsätta användning.en

Även tillverkning dekodrar eller delar därav förom görsav som
få till stånd olovlig avkodning blir otillåten,att intedetta till-är

räckligt för uppnå regleringens syfte. Vidareatt måste åtgärder
vidtas distribution dekoderutrustning imot sådant syfte. För-av
budet bör innefatta försäljning, från partihandel till detaljhandel,
uthyrning installering.och

förbudEtt import förutsätter systematiskmot gränskontroll ochen
i vissskulle mån strida isträvandena Sverige så långt möjligtmot att

förenkla gränskontrollen och koncentrera tilldenna fåtal viktigaett
fall se 19878849 6. importförbudEtt kan också vållaprop. s.
bekymmer vid framtidaeventuell anslutning till EG. Vidare kanen
tillämpningsproblem viduppstå gränskontrollen. Det kan nämligen,
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immateri-införs i strid med denverkliksom med exemplar somav
importenbesvärligt fastslåblilagstiftningen, äralrättsliga att att

pirat-komma åtfall dock lättareolaglig. kan detmångaI attvara
tillsprids vidaretilldekoderutrustning vid införsel landet då denän

ofta i former innebär dennämligenSpridningen skerandra. attsom
rekommendationEuroparådetsupptäcka eller Isvårär stoppa.att

behövligt förbjudaramhållits för ändamåletf detockså ärhar attatt
sprid-framställningen ochimport. Vidare kan påpekas ävenatt om

programföretaget,beivras berördaningen olaglig kan detochär av
självständigföretagetvärdefullt för ha rättdetkan attatt envara

därföri börinförsel till Förbudet lagenförhindra det landet.egna
omfatta import.även

i särskildaantingenimport denKriminaliseringen kan görasav
i upphovsrättslagen och andraförfattningen, såsom har skett

hänvisning tillförfattningar,immaterialrättsliga eller genom en
varusmuggling.straff för1960418 Enibestämmelserna lagen om

erfor-varusmugglingslagen samla allabakomtankarna attvarav
import-olika ochstraff för överträdelserderliga stadganden motom

LIU 196034.seinom lagexportbestämmelser ochen samma
varusmugglingsutredningens förslag tillligger bakomSamma tanke

vidare199184. harstraff för smuggling se SOU Detlag m.m.om
speciellamöjligheten överträdelserförutsatts undantaatt att av

varusmugglingslagensfrånexportförbudsförfattningarimport- och
synnerligen ochtillämpningsområde begagnaskommer sparsamtatt

Jungefors, Walberg,särskilda sepåkallat skäldetendast är avom
Smugglingslagstiftningen, 62. bestämmelser1961, Utöver oms.

liksom ivarusmugglingslagen,f finns istraf f örverkandeochansvar
förundersökning, beslagtill i bl.a.förslaget lag reglerämnet, omny

tillEnligt dessa regler ankommertvångsåtgärder.och andra
utsträckninguppgifter i väsentlig påförundersökningen hörande

tullmyndighetochtullmyndigheten. mellan åklagareFörhållandet
beträffande förhållandetprinciperenligt gällerregleras samma som

enligtpolismyndighet 23 kap. RB. Utanochmellan åklagare
i immaterialrättsligafallet densärskilda bestämmelser därom, ärsom

enligt bestämmel-lagstiftningen, tullmyndigheten nuvarandesaknar
förundersökning tvångsåt-inleda och verkställamöjligheter attser

blirstraffbestämmelse dåimport i stridBeivrangärder. mot enav
intressenter.angivelse från berördahelt beroendenästan av

importförbudanförda följer kräververksamtdetAv attatt ett
imyndighet regel upptäckertullmyndigheten, denär somsom

möjlighet vidta åtgärder dåsmugglingsbrott, omedelbaraattges
dekoderutrustning inteinförsel kanmisstänks. Kontrollbrott avav

myndigheten,speciellt för redaninnebära problemnågot somanses
högteknologisk Någotimportövervakahar apparatur.t.ex.att avnu

olovlig införselkriminaliseringfrångå huvudregelnskäl attatt av
föreligger därför inte.varusmugglingslageniskall ske

dekoderutrustning för olovligmarknadsföring avseddhellerInte av
emellertidavkodning tillåten. uppnåsbör Detta attgenomvara
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marknadsföring otillåten enligtprodukt framhållitsvadav en som
praxis otillåtenmarknadsdomstolens marknads-ovan om anses som

föring enligt § marknadsföringslagen.2 tillMed hänsyn yttrande-
informationsfrihetenoch förbud tekniskakan beskriv-mot t.ex.

ningar piratdekodrar i tidskrifter inte i fråga.böcker och kommaav
vissa fall bör dock beskrivningar innebäraI sådana komma att

otillbörlig marknadsföring såsom riskskapande lagbrott begås.att
Användande i strid programföretagensdekodrar avsiktermotav

visserligen hanteringden direkt innebär kränkningär som en av
TV-företagens intressen till skadeverkningar.och leder inteAtt
förbjuda sådant föranvändande kan utbrettsägas öppna vägen
nyttjande. emellertidDet måste konstateras möjlighetenatt att

förbuduppställa verksamt gärning företagensådan i denett mot en
enskildes hem Vidare ifrågasättassmå. kan åtgärderär de hosom en
enskild förbud innebäraskulle intrångkunna detuppvägerettsom

ieller övrigt sådana åtgärder innebära förkan denne. Medmen som
härtill tillhänsyn såväl framförtsvad har behovetsom som ovan om

begränsa församhällets brottsbekämpning till fråndeattav resurser
kriminalpolitisk viktigare uppgifternasynpunkt sådanbör an-
vändning i första inte omfattas förbud.skede hellerInteett ettav
innehav kriminaliseras. förbudbör då Skulle användning ochett mot
innehav visa sig nödvändigt för effektivt skydd kanettsenare
frågan påtas nytt.upp

Används dekoder tilldäremot signaler tillställa avkodadeatten
förfogande för inte tillhelt sluten krets, hotellgäster ellert.ex.en

ien bostadsrättsförening,medlemmar sprids signalereller avkodade
förvärvsverksamheti intrångbör, påpekats i rättigheten som ovan,

föreligga. i avsiktInnehas dekoder användas på sådantattanses en
försök förberedelsebör eller därtill för handen. isätt, Denvara

Europarådets rekommendation förbuduppställda bestämmelsen om
inneha innehavetdekoder, för kommersielltäratt avsett attom

signalerändamål avkoda för omfattasandra, isåledes huvudsak av
gällande rätt.

Straff skall sålunda enligt följalagen tillverkning,endast på
distribution importoch dekoderutrustning, i avsiktgörs attav som
bereda någon utanför abonnentkretsen tillgång till kodad TV-
sändning. till inledningsvisMed hänsyn angivnade utgångspunk-

för regleringen emellertid kriminaliseringenbör begränsasterna
ytterligare. bör omfatta gärningar,Den endast de utgör ettsom
allvarligt hot sändningsverksamheten straff-och således ärmot mest
värda. f ramhållits iDessa bör, såsom Europarådets rekommendation,

kommersiellt inriktadeden hanteringenutgöras medanses av
dekoderutrustning i angivet syfte. Straffbudet därvidbör iovan
första omfattahand yrkesmässig verksamhet, förståsvarmed kan att
den ansvarig näringsidkare hanteringen ingårär och iär attsom en
verksamhet ekonomisk Näringsidkare näringsverksamhetochart.av

liksom ibör, straffbestämmelserandra se 1980812176t.ex. prop.
rörande 16 §kap. 10 BrB, innebörd i civilrättslighac samma som
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konsumentförhållandenavtalsvillkor ilagstiftning, lagent.ex. om
Utanförbokföringslagen 1976125. begreppet1971112 och

i vinstsyfte,emellertidyrkesmässig faller sådan verksamhet som
vid sidanliggeromfattning, verksamheti mindresker t.ex. som av

Även hanteringsysselsättningen. sådan bör dockegentligaden
för-omfatta hantering iallstraffbeläggas. sålundaFörbudet bör

begränsningvisserligen kraftiginnebärvärvssyfte. Detta aven
förtillräckligreglering dockkriminaliseringen. börEn sådan vara

skadeverkningarnatillväsentligt medi allt komma rättaatt som
Utvecklingen får visaolovlig avkodning. detföljer äromav

utvidga straffbaranödvändigt i området.skede detatt ett senare
samtligavilketförutsättas skall täckauppsåt,börFör ansvar

för fällas tillGärningsmannenobjektiva omständigheter. måste att
tillverkade hanterade deko-till ellersåledes känna hanattansvar

derutrustning.
rekommendationtill Europarådetsmemorandum sägsExplanatoryI

copyrighti strid börstraffen för piratverksamhet reglermotatt om
referens för lämplig straffnivå. Föranvändbarkunna envara

fängelse iföreskrivs högst tvåi böter ellerintrång upphovsrätt m.m.
år.

befattar sigjden för i strid med dekode-Påf den lagenöl motsom
till-omfattanderutrustning böter.därav bör normalt Mervara

fäng-medföraverkning spridning dock kunnaupprepad böreller
f ramhållitsfängelse i straffskalan talar, vadelse. utöverFör avsom

imedföra 28bestämmelsernadetta skulleEuroparådet, även attatt
tillämpliga vilket lämpligtblir måstekap. husrannsakanRB varaom

efter piratdekodrar.för Vadanvända, leta doldakunna bl.a. attatt
häktning förut-och anhållandepersonella tvångsmedlengäller de

fängelse iför för vilketi misstanke brott stadgatde regel ärsätter
§ § RB. tvångsmedel börår eller däröver 24 kap. I och 5 Dessaett

enligti utredningen brott deninte så betydelsedock ha stor om
Möjligheterna tillgripa häktning anhållandeföreslagna ochlagen. att

straffmaximumdärför inte såskäl högtsättautgör ettatt somnog
innebärai vid skulleår. kan stället månader. DettaDet stanna sex

beträffande enligtstrafföreläggande får utfärdas brott lagen 48att
§ RB.kap. 4

förberedelse.vidare för försök och DenFråga är om ansvar som
oftatillverkning piratdekodrar i skala måsteplanerar görastorav

investeringar. också behöva byggabetydande Han kan upp en
påbörja annonsering i förväg.försäljningsorganisation och Den

efter anmälningarsituationen kan tänkas att personer annonserar om
importeras fintresse för piratdekodrarköp skall rån annatav som

tillfredsställande i liknandeinte sådanaland. Det ochär om man
situationer möjlighet till ingripande, innan verksamhetensaknar

tillverkning försäljning Straff därförbör kunnamed och har startat.
tillför försök förberedelse brott lagen.ådömas och Näräven mot

visserligen ovanligtför förberedelsedet gäller det be-är attansvar
för straf f minimumså lågtstämmelser härom meddelas brott medett
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i fråga.här Emellertid torde åtal för försökär förberedelseochsom
komma beträffandeske endast de grövre brottatt typerna motav
lagen.

Eftersom enligt fast praxis bestämmelserna för med-om ansvar
iverkan 23 §kap. 4 analogiskBrB har tillämpning på inombrott

specialstraffrätten fängelse ingår i straffskalan se bl.a. Beck-om
Brottsbalken 6 ff.II, 637 gjordamed där hänvisningar,man, s.u.,

i föreslagnakrävs den lagen inte någon bestämmelse med-om
verkansansvar.

F örverkande m.m.

Straf f bestämmelserna bör kompletteras med fregler örverkandeom
Ävendekoderutrustning i stridhanterats lagen. vinningmotav som

brott, inkomster försäljning uthyrning,och bör kunnaav som av
förverkas. Det bör finnas möjlighetdock billighetsskälatt av

förverkande.underlåta vissa situationerI bör nämligen helt för-
verkande undvikas,kunna såsom då anordning flerahar olikaen
funktioner, avkoda och denna avskiljbar.är del är För-attvarav en
verkandet bör då omfattakunna endast avkodningsdelen. För att
förhindra vidare tillverkning piratdekoderutrustning vidbörav

fall brottslighet möjlighet till fgrövre örverkande finnas förävenav
och utrustning hjälpmedel vidapparater använtsannan som som

enligtbrott lagen. Som villkor bör därför förverkandegälla äratt
tillpåkallat förebyggande brott eller särskilda skälattav annars

föreligger. Förverkande bör intehär ha bara preventiv funktion
Ävenockså repressiv funktion. värdeförverkande därförutan bör

ikunna komma fråga. Reglerna bör tillämpliga i fallgöras också av
försök förberedelseeller till brott enligt lagen. Om förverkande
gäller i övrigt de allmänna bestämmelserna i 36 kap. BrB.

inteDet nödvändigt möjliggöra förverkande pirat-attsynes av
dekodrar tillverkatshar före ikraftträdandelagens ochsom som
därefter inte disponeras otillåtet. Flertalet sådana dekodrar börav
nämligen bli föroanvändbara avkodning fortså kod eller etten ny

kodningssystem införs.nytt
Eftersom olovlig hantering förhyrdmed dekoderutrustning faller

utanför lagens straffbestämmelse, förverkandekommer ut-av
rustning tillhör programföretagen inte ske.attsom

och fängelseI med följakan på brott enligt föreslagnadenatt
blirlagen det, påpekats möjligt för polisen företa bl.a.attsom ovan,

husrannsakan i enlighet med bestämmelserna i 28 kap. RB. Under
angivnade där förutsättningarna kan således lokal undersökas ien

brottsutredande syfte. fråga tillämpasI beslag ireglerna 27 kap.om
RB.

Genom dessa bestämmelser uppfylls Europarådets rekommendation
förverkandeangående och tvångsmedel.
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för åtalförutsättningarMålsägandefrågor och

tillämpningför föreslagna lagensden ärbetydelse ärAv vem som
förslagetEnligt skyddas endast sådanmålsägande.betraktaatt som

Olovlig tillverkning,betalning.får tillgodogörassändning motsom
dekoderutrustning i tillspridning leder regelimport och om-av

i fråga.programföretagetslutlig för kodandeskada detedelbar
regelmässigtföretag följaktligen behandlas målsä-börDetta som

främsttill skadorRättighetshavarna verken drabbasgande. av som
programföretagets förlust. då målsägan-följd Fråga är omen av

indirektomfatta drabbadedessa och andradekretsen skall även
möjligheter till ersättningHärför talar dessaatt grupperspersoner.

inte programföre-till följd beroendebrott bör görasav avm.m.
agerande.tagens

vilken§ fjärde målsägandeEnligt 20 kap. 8 stycket RB denär mot
liditblivit förnärmadeller därav eller skada.brott begångetär som

innebörd i doktrinenharMålsägandebegreppets ägnats stor upp-
särskilt i avhandling 1973.märksamhet, Heumans MålsägandeLars

ff följdskada till förmögenhetsbrottuttalar a.a. 417Heuman atts.
tredje sällan kan grunda målsäganderätt ochdrabbar man merasom

adekvansbedömning ofta tilldärvidåberopar lederatt atten
inte konstituera tredjeföljdskada kan sådan ochrätt atten mans

skadelidande oftarättsställning omedelbart såden är attmot svag
Ävenrikta vidtredje inte anspråk denne.kan beaktandemotman

enskilda kontrollfunktion finns enligt inteåtaletsdet Heumanav
tillerkänna tredje eftersommålsäganderätt,skäl brottetsatt man

skadeverkningar ofta olikaomedelbara kännbara deär änmera
f öljdskador tredjekan drabbatyperna av som man.

enlighet riktlinjer,med såväl uttalanden EuroparådetsI dessa som
enligt vilka programföretaget frågaendast det kodande i skall

möjlighet föra iberedas talan skadestånd bör dettaatt om m.m.,
indirektsammanhang upphovsrättshavare och andra drabbade

i inte tillerkännas ställnings-regel målsäganderätt. För dettagrupper
ordning medför förenkladtagande sådantalar även att en en

oftaMed antal utländska målsägande skulleett stortprocess.
komplicerade situationer inte Skulle in-sällan uppstå. allat.ex.

rättighetshavareblandade målsäganderätt, skulle detta medges
till undersökningsledarens skyldigheterhänsyn bl.a. åklagarens och

Ävenenligt § till22 2 omfattandekap. RB leda merarbete. om
m.fl. i frånupphovsrättshavare regel bör deutestängs processen

tillförsäkra sig fullgottändock kunna skydd brott avtalmot genom
med TV-bolagen.

särskildaNågra inteskadeståndsbestämmelser skall uppställas och
inte erforderliga. skadelidandeheller programföretagetDet kanär

i enlighet i § föramed bestämmelserna 22 kap. talanl RB om
enskilt i anledninganspråk antingen i ibrottet brottmålet eller ettav

tvistemål.separat
Europarådet rekommenderar nationell lagstiftning såatt, om

skadelidandemedger, det programföretaget bereds möjlighet att
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framställa enskilt anspråk på dekoderutrustning hjälpmedelochatt
utlämnas till företaget. sådanEn irättsverkan Sverige specifiktår en
immaterialrättslig rättsverkan egentlig motsvarighet utanförutan
immaterialrätten. Eftersom föreslagnaden fallerlagen utanför detta
rättsområde bör den rekommenderade möjligheten inte införas. Om
emellertid TV-företaget har tilläganderätt utrustningen kan
naturligtvis enskilt anspråk dess utlämnandeett Olovliggöras.om
befattning sådanmed dekoderutrustning faller dock, påpekatssom

utanför föreslagnaden lagens straffstadgande.ovan,
Fråga vidare lämpligheten iär Europarådet rekom-att,om som

menderar, uppställa bestämmelse skadelidande rätten som attger en
förbudutverka vidare skadegörande verksamhet.ett Enligtmot 15

§kap. 3 RB kan domstol förordna därom vissaunder i stadgandet
angivna förutsättningar. rättsfalletI NJA 1982 633 fastslog Högstas.
domstolen förbudsvite inte kunde meddelas beträffandeatt
upphovsrättsintrång, eftersom intrångsådant straffbelagt iär
upphovsrättslagen och föreskriftdenna saknar förbudsvite. Dáom
det alltjämt inte möjligt vidär upphovsrättsintrångatt utverka
beslut förbudsvite saknas anledning för överträdelseom att av
reglerna i föreslagnaden införalagen sådan möjlighet.

Med hänsyn bl.a. till iden lagen skyddade verksamhetenatt är rent
kommersiell bör brott enligt företrädesvislagen åtalas allmänav
åklagare bara brottet till åtal målsägande. åtalAtt göraom anges av
helt beroende angivelse kan i vissadock situationerav vara
olyckligt. Vid omfattande tillverkning eller spridningt.ex. av
dekoderutrustning i strid lagen finnaskan det samhälleligtmot ett
intresse beivra verksamheten. Behov allmäntatt åtal kan ocksåav av
finnas för falldet i samband med husrannsakanatt ellerman annan
tvångsåtgärd påträf far utrustning varit föremål för brott enligtsom
lagen, inte omfattas angivelse. Därför bör åtal alltidmen som av
kunna ske då det påkallat frånär allmän liggersynpunkt. Det dock
i sakens i flertalet fall åtal inte bör ske intenatur att målsägan-om
den önskar det. Med tillhänsyn vad anförts lika-som ovan om
behandling svenska och utländska sändningar bör sändningensav

inte ha någon betydelse vid åklagarens åtalsprövning.ursprung
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18 Specialmotivering

18.1 Förslaget till lag ändring i brottsbalkenom

4 kap.

§5 Om någon lyfter eller hotar medmotvapen annan annars
brottslig gärning på sätt hos den hotade fram-är ägnat attsom

allvarligkalla fruktan för eller säkerhet tillegen annans person
eller egendom, döms för olaga tillhot böter fängelseeller i högst
två år.

Första stycket gäller hotetäven när datapå föravser angrepp
automatisk in formationsbehandling.

I bestämmelsens andra föreslåsstycke utvidgning skyddeten av
rörande hot framkalla allvarlig fruktanär ägnat medattsom
avseende på egendom. Eftersom detta begrepp inte innefattaavses
IT-material, krävs här uttrycklig föräven reglering beredaatten
skydd, hot riktasnär fördata automatisk informationsbe-ett mot
handling.

8 § olovligenDen del tillgriper eller handlingtarsom upptarav,
förvaras inlåst eller tillslutet eller under be-ärsom annars som

fordran befordrings företag, döms för informationsm-ettgenom
tilltráng böter eller fängelse i högst två år.

Detsamma skall gälla den olovligen med tekniskt hjälp-som
medel

bereder sig tillgång till data för automatisk informationsbe-
handling,

del eller uppgifter i form signalertar upptarav av som oav-
siktligt sprids pá trådlös ellerväg,

i hemlighet del ieller tal samtal mellantar upptarav enrum,
förhandlingarandra eller vid sammanträde eller annan sam-

mankomst allmänheten tillträdeinte har till och gär-som som
ningsmannen inte själv deltar i eller han obehörigen berettsom
sig tillträde till.

Allmänt

paragrafenI föreskrivs för intrång olovligen,attom ansvar genom
vissapå bereda sig tillgångsätt, till information. föreslåsDet att

regleringen förfarandenrörande de objektoch ibehandlassom nu
4 kap. 9 och 9 BrB 21 § DL delvis förs tillsamta samman en
enda bestämmelse formulerats i anknytning till bestäm-närasom
melserna i gällande Syftet förenklalagtekniskträtt. är reglering-att

och klargöra vissa gränsdragningar med anknytning tillatt IT.en
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ibli särskilt regleradeföreslåsför intrångstraffbara sättenDe
olikaför skyddetdelsandra stycket,första ochbåde att avser

inteframgå detför klart skall ärdetför intrång, delsformer attatt
vissainformation skyddför vissskyddfråga motutanett omom

uppgifter.tillsig tillgångberedasätt att

stycketFörsta

traditionellai huvudsak endasti första stycketBestämmelsen avser
fysiska objekttraditionellapå somangrepp

fysiskt tillslutet, ellerförvaras-
påbefordringsföretag,befordras representeratett engenom-

förslutning.fysisk med ellerbärare utan
i 8 §fysiskaför saker,fråga sådant skyddHär är som nu gesom

§ förioch 9postverket,befordranmeddelanden underför genom
sååtkomsten skertillslutet,förvaras attnågot, attutansom

in-ellertekniskt hjälpmedel delgärningsmannen med tartar uppav
information. sådantEttbärformationen sakhan tar somen

normaltharstöld bärarenvisserligenförfarande kan utgöra ettmen
straff-i informationen kan ha högtintrångetringa värde medan ett

värde
inne-handling vilketObjektkategorin med begreppet avsesanges

informationsbehandling. uttrycketautomatiskför Avfatta data
regleringenframgåinformationsbehandling i stycketandra attavses

teknikneutraLzskall vara
ingenföreställningsinnehåll klar be-det gällerNär arten gesav

rätt föreslås sådantill Härmotiven gällandegränsning i en
språkhandlingarintehandlingsbegrepp baraanknytning till TFs att

Ritningarframställningar ochgrafiska skyddas.ävenutan t.ex.
oftaförvaras harbefordras ellerinformationliknande sammasom

språkhandling. själva verketförtroligheten i Iskyddsvärde ensom
dokumentkvalitet,inteobjekt ofta, dedessa ävenersätter enom ges

skillnad fram-skriveninformation Enförmedling text.genomav
föreslagnatill detemellertid i förhållande TFträder attgenom

inf ormation.representationensjälvaskyddet mot avavser angrepp
Även informations-automatiskförviabefordran tråd dataav

handlingsbegreppetföreslagnatill följdbehandling detskulle av
särskild regelinnefattas första Genomstycket.underkunna att en

IDetta posthem-brytandegällandeRedan enligtinnebär inget rätt utgörnytt. av
stöldsnatteri egenmäktigt förfarande.ellerofta ocksåbrevetlighet att tagenom ovid-ibland för fråganberoendebör inteSkyddet informationen göras av,av

äganderättsförhällanden.ochkommande, besittnings-
2Jfr stycket RB och uttryckentredjehandling i kap.förslaget till definition 38 1 §av

informationsbe-automatiskdata förinformationsbehandling ochautomatisk
stycket BrB.andrastycket kap.handling kap. andra 12 1 §i 9 1 § resp.

3Man innehåll,språkligauttrycket meddelandekan,möjligen fråga sigkan utöverom
för vidanågot iframställning. Ordet 9grafisk § utrymmeinnefatta t.ex. geren

tolkningar.
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sådan befordran i andra stycket och då intrångl sådanaom ges
normalt kräver användning tekniskt hjälpmedel, intedetärettav
meningen första tillämpas.stycket skall Första stycketatt kan dock
aktualiseras, intrång i data, inte fysiskt förslutnaärettom som men
befordras befordringsföretag, sker användningett utangenom av
tekniskt hjälpmedel. inteDå andra stycket tillämpligt.är

Beträffande för föreslås förfaranden,sätten intrång varigenomatt
gärningsmannen tillgriperdel eller förvaradetar ellerupptarav,
befordrade objekt straff beläggs.

Med uttrycket någon tar del av denne läser, höratt ellerattavses
på tillgodogör sig informationen.sätt tillgripernågonannat Att ett
skyddsobjekt innebär han fysiskt föremål,att tar ett t.ex. ett papper
eller datamedium.ett

kravet på sluten förvaringAv objekt inte befordrasav ettsom av-
befordringsföretag följer det brottsliga förfarandet består iatt att-

in i traditionellttränga utrymmeförvar gärningsmannenett som
inte skall tillgångha till. intrångetUtöver i fdet örslutna utrymmet
krävs gärningsmannen intrång i informationenatt gör ett attgenom

del tillgripaden, bäraren ellerta den. föreslagnaDetupptaav
handlingsbegreppet medför gärningen iockså kan bestå någonatt att

diskett förvaras slutettar t.ex. del den. Därmedutan att taen som av
skyddas samtliga fysiskt f örslutna handlingar inom för förstaramen
stycket.

Beträffande handlingar, befordranunderär bef ord-ettsom genom
ringsföretag, kan inträda bäraren informationenävenansvar om av
inte förvaras tillslutet för gärningsmannen. Befordringsföretagen
kan komma förmedla tjänster, telegram telefax-antas ochatt t.ex.
meddelanden, där skyddsvärda handlingar inte alltid förvaras slutet.
Skulle sådan handling någon liggahändelse på till-allmänten av en
gänglig plats, kan något informationsintrång inte uppkomma.
Detsamma gäller, befordringsföretagetnär rutinerhar sådana att
utomstående på tillfällesätt del uppgifterna.annat att tages av

praktikenI kan det befordringsföretagen uppfyller högtantas att
ställda krav rutinerpå för utomstående inte fåskall delatt av
meddelandena. Om någon olovligen sigbereder tillgång till ett ut-

för del befordrade meddelanden, naturligtatt ta detärrymme av att
följakan enligt föreslagnaden bestämmelsen ävenansvar gär-om

ningsmannen berett sig tillgång till olåstett utrymme att t.ex.genom
vilseleda vakt.en

Skyddet för försändelser, befordras fysiskt utan attsom vara
förslutna, bör alltjämt gälla under tidden de befordran.underär
Till följd den pågående privatiseringen kommunikationernaav av
föreslås dock begränsningen enligt §8 gällande till befordranatt rätt

och televerket med begränsningersätts tillpost- hand-genom en
lingar är befordranunder befordringsföretag.som ettgenom

Med befordringsföretag verksamhet, ändamål ärmenas en vars
yrkesmässig förmedling information förandra lämnatav som

Ändamåletdistribution. framgår stadgar och andra doku-t.ex.av
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föreslås påkravinriktning Detverksamhetens ettdärment, anges.
iinriktning intedetomfattning ochsådanharverksamheten attatt

distribution inom störrefrågaväsentligenrealiteten t.ex. ettär om
myndighet.företag eller en

föranleda HärskallolovligenskerEndast ansvar.angrepp som
beträffande degälleriändringar detinga synsättföreslås som nu

vidareförstaförslagets stycke,ibehandlasförfaranden sesom
tillspecialmotiveringen andra stycket.

stycketAndra

teknisktintrång medformerolikabehandlasstycketandraI av
utrustning kantekniskall slagsDärmedhjälpmedel. somavses

människansförtillskyddsobjektenöverföraföranvändas att en
form förtill bevarandet gär-formuppfattbar ellersinnen somen

förfoganingsmannen kan över.
börskyddsintressen berörstill ävendeMed hänsyn angreppsom

straff beläggas.överförsuppgiftertekniskt hjälpmedelmed mot som
självständiginformationen harfalletdetockså gällaSkyddet bör att
någon,ögonblick. Avgörandeför kort ärexistens endast ett somom

uppgifterna.tillgång tillolovligen fårförfogarinte data,över
representationskillnaden mellangrundläggande motDen angrepp

i akustisktal, samtal,respektiveinformation mot m.m.angreppav
skilda gärningsbe-uppdelningen iför detill utgångspunktform tas

in-gällandei l-3.skrivningarna andra stycket I rätt ettges mer
skillnad fråntillsamtalskydd,skränkt när etc.angreppet avser

information.representationmot avangrepp
representation informa-första punktenDen mot avavser angrepp

innefattas också s.k.viaförs tråd. Härtion lagras eller över rensom
hacking.

intrångtillbestämmelse skyddföreslåsandra punkten motI en ny
representationsignaler dvs.oavsiktligt alstraderiktas mot avsom -

uppgifter sprids trådlöst.som-
ellerdirekt samtaltal,tredje punktenDen motangreppavser

akustisk form.information iförhandling, dvs. motangrepp
beskrivas såocksåför enligt andra stycket kanlSkyddet data att
överföring ochför lagring,omfattar användsdedet utrymmen som

former förkommandeSamtliga nuvarande ochbearbetning data.av
information,digitaliseradlagringbearbetningöverföring, och av

tekniskellermed datorerden skeroberoende ut-annanav om
andraellerrustning denoch oberoende utgörs av programav om

telekommunikationTelefonsamtalinnefattas. och ävendata annan -
utvecklingen gårtekniskaEftersom deninnefattas.sådananalog -

undvikits.exemplifieringarsnabbt, har
gärningsmannenföreligga olov-såf ullbordat brottEtt snartanses

misslyckademedansig tillgång tillligen datautrymmenberett
olikaförsökpåför sig inåtgärder attatt ta t.ex. angegenom-

inteförutsatt gärningenförsök,kriminaliseraslösenord attsom-
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varithade bedöma ringa, fullbordats.den hade Dettaatt som om
föreslås följa uttrycket bereder sig tillgång till data ... skallav som
förstås så f ullbordat föreliggerbrott gärningsmannensåatt ett snart
fått tillgång till data, sig förbi kontrollrutinert.ex. att tagenom som
finns för tillträde till visserligenHan kan dessförinnan hasystemet.
förmått datorn utföra bearbetningar felaktiga lösenordatt t.ex.av

för sådana fall bör försöksstadiet först närmen passeratanses
datautrymmets dörrar Omöppnats. det saknas rutiner för access-

inträderkontroll, enligt första punkten så gärnings-snartansvar
givit kommando och kommit in i systemet.mannen

Sättet för intrång enligt andra istycket l består med teknisktatt
hjälpmedel bereda sig tillgång till Hjälpmedletdata. skall vara
inriktat på gärningsmannen tillgångbereds till representationatt av
informationen Därmed fundantas rån sådana fall,där någonansvar

fårhändelse uppgifterpå på bildskärm. Avgränsningenav en syn en
till fördata automatisk informationsbehandlingmotangrepp
begränsar förfarandentänkbara till föra informationen frånöveratt

tilllagrad läsbar påeller uppfattbar form antingensätt såannat att-
läsaren direkt del den, bildskärm,på eller så dentar t.ex. attav ges
självständig existens på Objektet kan kopierasockså tillt.ex. papper.
digital form.

förfaranden,De aktualiseras programmering ochnya som genom
liknande utnyttjande innebär gärningsmannenIT, kan utfor-attav

intrånget visstså IT-material ikommer händernaatt endast påma
någon själv,honom informationenän hämtast.ex.annan attgenom
till någon elektroniska brevlåda. kan emellertidAnsvarannans

inträdanormalt enligt andra stycket eftersom gärningsmannen
därvid oftast olovligen berett sig tillgång till förett system auto-
matisk informationsbehandling så hafthan möjlighet iställetatt att
utforma sitt förfarande så självhan erhållit aktuella data. Redanatt
härigenom gärningsmannen sigha berett tillgång till data. Häranses

inte tillträde till fysiska f till fördata automatiskörvar in-utanavses
ormationsbehandling.5f
Användningen begreppet istället fördata upptagningsbegreppetav

markera skyddet själva representationen inteochattavses avser
immateriellt,något avsnitt 2.6 specialmotiveringenoch till förstase

Samtidigtstycket. undviks begreppet register i § vilket21 DL, kan
föra fel,tanken anknytning till hårdvaror såsom datorer ochsamt en
datorsystem. Skyddet knyts i direktstället till representationen av
informationen.

Användningen infuttrycket ormationsbehandling föruttryckav ger
regleringen omfattar också telefonsamtal ochatt andra tele-t.ex.

meddelanden, den automatiskaäven behandlingen inte skerom

4Att olovligen skapa representation direkt kommunikation inte harav som enrepresentation eller där i fall inte riktasangreppet vart representation behandlasmot
fjärdei punkten.

sFörfaranden där gärningsmannen tillgriper databärare behandlas förstai stycket.en
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inte automatiskadigitalt krävs heller denanalogt. Detutan att
informationsbehandlingen sofistikerat jfrslag, begrepps-är av mer
användningen §i9 Såledeskap. andra stycket BrB.l även t.ex.avses
informationsbehandling mikrofonsker enkelattsom genom en

befordrastill signaler vilkaomvandlar tal kan eller lagras.
fullbordat andra skallFrågan brott stycket lnär motett anses

föreligga i IT-miljön beskrivas utifrån vanligaenklast denkan
för sig tillgång tillvia telenät och modem bereda dataproceduren att

in. Efterförvaras i ringtdator logga det någon detattsom en
till ochvärddatorns modem kopplats kontaktnummer som upp-

sin identitet,mellan modemen han ellerrättats t.ex.anger namn
initialer, sitt hemliga därvidoch lösenord. värddatorn skerI en

angivnajämförelse kombinationen identitetden och lösenord.av av
Om visar uppgifternadenna kontroll de lagrade stämmer överensatt

uppgifter angivits i inloggning,förmed de procedurensom ges
möjlighet för in via välja olikaden loggat s.k.attsom en meny
funktioner sig tillgång informatio-eller på tillberedasättatt annat

i Ofta möjlighethan bearbeta och ändraävensystemet. attnen ges
informationen.

framden in tagit informationNär loggat gått längre ochsom ur
föreligger informationsintrâng. itveklöst Redan densystemet, ett

tidigare fasen verifieringgodkändresultatetnär av en av an--
framträder gärningsmannen få tillgång tillvändaren kan dock in--

formation, från olika funktioner fram-därt.ex. systemetsen meny,
fråga knapphändiga uppgifter.träder. Det kan mycket Härvara om

undviks gränsdragning information, vilkenhur mycketmot typen
information förkrävs rekvisitetpå grundetc., attav som ansvar, av

sig tillgångbereder till uppfylltdata ... redan attanses genom
gärningsmannen sigtagit in i datautrymmet så lösenord elleratt

rutiner för hindra olovligandra åtkomst Saknas sådanaatt passerats.
hinder, inträder så gärningsmannen aktiveratsnart ut-ansvar
rustningen inne iså han äratt systemet.

tekniska verifieringen vidOm den bliaccesskontroll skulleen
negativ inloggning inte får gärningsmannen visserligensker den- -
informationen uppgifterna intede använda enligtgodkänns deatt

uppgifter för inloggning finns ioch andra datorn. Detprogram som
emellertid inte gärningsmannen sig tillgång tillbör så berettattses

för automatisk informationsbehandlingdata andra stycket l. I
praktiken förfarandekan tillredan detta leda såsomskadasamma

gärningsmannen in. angripnalyckats logga Innehavarennär detav
oftakan inte gärningsmannen fått tillgångsäkertsystemet veta, om

till möjligheter till ändringarmed de manipula-och andrasystemet,
tioner innebära.det kansom

information framträder indirekt, föreNär dvs. inloggningdet att
såsom vid negativt vid verifiering, föreslåsägt ettrum, svar en

bedömning försök. vidare specialmotiveringenSe till l0som
andra föreslåsI stycket bestämmelse för2 en om ansvar an-

vändning tekniska hjälpmedel oavsiktligtså signaleralstradeattav
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föreslåsolovligen blir tillgängliga. Det betydelseutanvara om
sinne förhörseln eller något används del med-annat att tasynen, av

former för självständig representationdelandet och alla skapaatt en
informationen själv missbrukagärningsmannen kan ellerav som

tillgänglig för innefattas.andra börgöra
straf f framträder,iFörslaget täcka den lucka skyddet näravses som

signaler oavsiktligt sprids från teknisk utrustningpå trådlös väg
RÖS. RÖSs.k. Huvudformerna akustisk, elektromagnetiskärav

optisk strålning.och
RÖSrisker för intrång utnyttjandeskaparIT mednya av genom

möjligheter till komplicerade beräkningar, selekteringar,de m.m.
tekniken erbjuder. elektrisk utrustning sprider signalerden Allnya

inte för kommunikation. Intrångavsedda kan såär göras attsom
strålning från bildskärmaroskyddade kan detekterast.ex. av
obehöriga frånpå bekvämt avstånd fysisktkällan och någotutan
intrång. finns från skriv-Det också exempel på meddelandenatt

hjälprekonstruerats laserbestrålning fönstermedautomater av av
till fastighet. Eftersom inte fråga för-det tal, samtal ellerären om
handlingar, §3 9 rätt inte tillämpligtandra stycket gällandeär a

förfarandetoch fritt från straffskulle därmed kunna gå dettrots
skyddsbehoveteuppenbara Därför föreslås bestämmelseen om

förockså tekniskt hjälpmedel i hemlighetden, med taransvar som
information.del eller sådan representationupptarav av

Samma visserligenskyddsbehov förkan gälla trådlössägas t.ex.
telekommunikation fri enligt radiolagstiftningen, jfräreternmen

i avsnittdock vår redovisade inställning till fråga.4.5.4 denna Något
hinder intrångbereda skydd del ellermot att mot att tagenom av

inte.7oavsiktligt spridda signaler föreligger emellertiduppta
Begränsningen till oavsiktligt spridda signaler skall ettses som

objektivt rekvisit. inte vissnågon avsiktDet skallär persons som
fråga signaler vilka uppenbarligen inte kommitutrönas ärutan om

i i kommunikationssyftenågot följdut etern utan som en av an-
vändningen vissa förfaranden.tekniska ikan ocksåDet de allraav
flesta fall framgå direkt tekniska utrustningden eller deantas av
datorprogram, gärningsmannen använder, åtgärdensom om avser
avsiktlig signalspridning. Signaler sprids i vid radiokom-eternsom
munikation rutiner, informationoch andra där föras viaskall över

faller naturligtvis inte under andra punkten.etern
iFörslaget andra intestycket medföra ändringar3 andra iavses

det skydd i §9 gällande förskyddeträtt än attsom nu ges a angrepp

68e dock avsnitt 6.5 angående intrång viagrövre etern.
7Detbör dock det inte alldeles enkeltnämnas förena ståndpunkterna detatt är att att
enligt olovligtmotiven till kap. BrB skall förbjudet4 9 rikta§ att t.ex.a vara enmikrofon ljudvågor sprids i vidmot tal medan det enligt motiven till kap.etern 4som

med8 motiveringen radiolyssning§ lovlig tillåtet inriktaatt är är att- -radiomottagare signaler inte avsedda för allmänheten.på ärsom
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informationenrepresentation förs till övriga bestäm-övermot av
i förslaget tillmelser 8

§ § innefattas8 9 representation,I nuvarande och mota angrepp
tappning respektive interna teleanläggningar.allmännat.ex. av

förfarandenSådana föreslås bli ibehandlade till-andra stycket lnu
övriga digital informa-med representationmotsammans angrepp av

tion. Begränsningen i 3 tillandra stycket på tal, samtal ellerangrepp
förhandlingar i akustisk form innebär således avlyssningen elleratt
upptagningen ljud i inne-det Dettaströmmar ut rummet.avser som

ingen begränsning i för straffskyddet,bär dock den yttre ramen
eftersom teknikneutrala för automatisk in-det begreppet data
formationsbehandling förs in i vidaandra stycket och detl

signaler föreslås iuttrycket tillämpningenandra stycket För av
dessa punkter ingen överföringen digitalspelar det roll, ellerärom
analog interna tillgängligaoch den sker eller allmänt nät.om genom

förslagetGenom undanröjs konkurrenssituation. Enligt gällandeen
gärningsbeskrivningen i § dataintrång21rätt är DL ocksåom

uppfylld, sådana upptagningar för automatisknär angrepp avser
databehandling.

Även för andra stycket 1-3 gäller endast skeratt angrepp som
olovligen föranledaskall Ofta framgår vissttveklöst att ettansvar.
förfarande inte lovligt gärningsmannen inte har någonär attgenom
anknytning till informationssystemet eller data eller hanattgenom
tagit sig förbi fysiska tekniska Lovligeller skydd. blir åtgärden, om
samtycke förfoga informa-lämnats någon, har rätt överattav som
tionen pá finns föreskrifterdet eller det tillåtersättet, om som
åtgärden.

föreslås bedömningen intrångDet i datautrymmen ochatt av
förvar civilrättsliga interegler, avtal ledningnär klarm.m. ger- -
får falla tillbaka analogierpå med vidvad hade gällt motsva-som

intrång i traditionellarande förvar. naturligtoch Ettutrymmen
inskränkningar,de till ikommer uttryck 2 kap. 6synsätt är att som

§ för myndigheternasRF in i förtroligarätt trängaatt utrymmen,
försändelser och meddelanden, tillämpning.motsvarande Om-ges

befinner sigrådet utvecklingunder snabb och detaljerad gräns-en
dragning förmodligenskulle inom framtid blikomma atten snar
föråldrad. Följande riktlinjer viss ledning.kan dock ge

Om arbetsgivare klart har till informationsbe-kännagett atten
handling inte får förske privata ändamål, har han också rätt att

sigbereda sådan tillgång till vilkadata, förvaras i de datautrymmen
tillhandahåller, förhan behövs kontrollera så sker. Omattsom om

däremot den enskilde fått utrustningen utanföranvändarätt att
-jfr arbetsgivarenarbetet tillhandahåller lådor eller skåp med låsatt

för den anställde får arbetsgivaren inte sig tillgångbereda till-
dessa datautrymmen. frågan föreslåsNär oklar restriktivär en
hållning vid bestämmandet i vilken omfattning anläggningens in-av

får sig tillgångnehavare bereda till användarnas Samtidigtdata.
föreslås oklara det gällergränser, när användarens beredaatt rätt att
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till för inträdersig tillgång till honomdata skall leda att ansvar
tydligt sådantendast överträds. Ett kandennanär gräns synsätt

till tydligamedverka drasgränserantas att upp.
Tolkningen i fall jämförelsekan tveksamma göras genom en

varit fråga vanligtmellan vad hade gällt, det ettsom om om rum
förvar. erinras första anfördekan vad lagutskotteteller Här om

§i 6 stycketangående bestämmelsen 4 kap. andra BrB 0be-attom
fartyg,hörigen in i fabrik byggnad eller påkontor,tränga annan

dylikt förfarandetupplagsplats eller ställe den månI över-annat
medgivandemed lag, sedvana eller vederbörandesensstämmer rätt,

straffbestämmelsenblir inte tillämplig.
olikaIT-miljön innehavare vidtagit admi-har databaserI av m.m.

nistrativa tekniska för användarnasoch åtgärder begränsa tek-att
oftaniska tillgång till information. Det kan det klartantas att

framgå gärningen olovligenkommer skett sådanaatt att attgenom
tekniska rutiner kringgåtts gärningsmannen variteller attgenom en

uppenbarligen inteutomstående har någon delrätt att tasom av
informationen. användningen tekniska jälpmedlet,det hAtt t.ex.av

viss terminal, varit tillåten inteutesluteren ansvar.
Vid telekommunikation i form elektronisksamtal ellert.ex.av

linje för kommunikationen,användaren där utgångs-post, ges en
tillgång tillpunkten endast den skallär äratt mottagaresom ges

förmeddelandet. intern kommunika-Motsvarande bör gällasynsätt
tion. Avlyssningupptagning kräver därmed samtycke.

Beskrivningen objekt medför informationskyddade ävenattav
inte omfattas.skyddsvärd informationen iDet gällerär t.ex.som

digitala i minnenarmbandsur, de små och kanprocessorer, som
finnas i hushållsmaskiner, låsningsfria miniräknare,bromsar, enkla

Även i falldessa används tekniskt hjälpmedel företc. ett att
Äganderätteninformationen bli tillgänglig förskall människa. tillen

ofta diskett föreslåssaken, eller magnetband, sakna betydelseetten
för till informationen. intrång i information,Ett skyddrätten mot

miniräknare, emellertid intebromsar eller denstyr t.ex.som avser
enskildes integritet upphovsrättsliga, intressen.andra, Iutan t.ex.

fallandra det visserligen innehavaren föremåletkan vara av som
informationenlagrat straffdet ändå klart det saknar värdeär attmen

någon Avgränsningen straffvärdadel den. för-tar motom av
faranden föreslås inte avgränsninghär ske, objekt-genom en av
kategorin, rekvisitet olovligen inte uppfyllt,utan attgenom anses

det uppenbarligen inte fråga integritetsintrångsådananär är om som
bestämmelsen förhindra. fall, intesådanaI där det ärattavser
naturligt förfogartala någon informationen kan detöveratt attom
inte heller någon prövning intrång skett olovligen.göras ettav om
En sak för uppgifterna följaskydd kanär denatt t.ex.annan av
upphovsrättsliga lagstiftningen genomförandet intrångeteller att av

innebärakan egenmäktigt förfarande eller olovligtt.ex. ett ett
brukande.
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Uppsåt och konkurrens

enligt § förstakap. 2 stycket på gärningenKravet l BrB skallatt
uppsåtligen förbegås aktualiseras ibrott bl.a. deatt anses som

fallen, gärningsmannen måfå ringer olikadär på ochupp nummer
försöker sig in, visar sig finnas tilldet modem kopplatnär detta ett

förHan då varken vad vilkadet ellerärnumret. vet system program
Äveneller andra data här bör de allmännaangreppetsom avser.

principer uppsåt i doktrin praxisutvecklats och kunnaom som
tillämpas.

Om någon sin identitet sitt föroch visstlösenordt.ex. ettanger
ringt tillhar felaktig-och såsystem ett annat system snartmen -

rimligenheten borde sina f fårha upptäckts avbryter örehavanden,-
invändning bristande uppsåt normalt godtas. påKraveten om upp-

såt sig tillgång till information uppfylltbereda bör iatt anses- -
IT-miljön gärningsmannen invänder justäven de data hanattom
varit efter inte fanns i olovligen sigNär han berederute systemet.
tillgång till framstårdator, praktiskt oundvikligtdet taget atten som

olovligen får tillgång till informationhan lagras Därviddär.som
föreligger i fall indirekt uppsåt. Skulle hacker osäkervart ett en vara

förfarandet riktaspå vilkendator eller frågadator det ärmotom en
visar redan i sigåtgärderna möjligthan det hanatt attom, anser

därigenom olovligen kan komma bereda sig tillgång till in-att
formation. ligger iDet sakens han normalt måste hanatur att antas

gärningenbegått varit visshan detta. eventuelltäven Ettom om
föreligga.uppsåt kan därmed Genom redan hackings.k.att ren

kriminaliserats till föreslagnamed hänsyn tolkningenden av-
siguttrycket berett tillgång till idata ... andra stycket kan dockl -

intekravet på uppsåt föra sigmed praktiska iproblem deantas
verkligt straf f fallen.värda

föreslagna lagtekniska lösningenDen medför principergällandeatt
för BrB rörande konkurrens tillämpaskan i lT-miljön. Näräven ett
informationsintrång föreligger oftadata, olovligtrör bru-även ett
kande l0 §kap. 7 BrB. Den bestämmelsen emellertid inteavses
tillämpas, brott föreslagnaden 4 8 § föreligger.när kap.ett mot
Frågan konkurrens med f öretagsspioneribestämmelserna ochom om
olovlig befattning företagshemlighetmed har redan lösts genom
föreskrifter i 3 4och lagen 1990409 för företags-skyddom
hemligheter, enligt vilka tillämpasBrB skall gärningenendast när är
belagd straffmed fdär. Bestämmelsernasträngare öretagshem-om
ligheter vidare tillämpningsområdehar förslaget till 4 kap. 8änett

skyddet intrång enligt företagshemligheterAtt lagen ärmot om
vidare förslaget till 4 kap. 8 § framgårän BrB särskildadenav

Ävenbestämmelsen olovlig befattning företagshemlighet.medom
olovligen sig tillgångsätten bereda vidare vid skyddetatt ges en ram

för företagshemligheter se 198788l55.prop.
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tekniskt hjälpmedel uppsåtanbringar med9 § Om någon att
döms förenligt andra stycket,begå informationsintrâng 8 §

fängelse iförberedelse till till högst tvåsådant brott böter eller
för fullbordatskall dömas brott.år, han inteom

§ förs in §föreslås i 9 9 ochbestämmelsen bDet attatt som en
straffbaraföreskrivs vilkautvidgning rörande brott detsom

samtliga gärningarförberedelse tillförfarandet såkan utgöra att
innefattas.enligt förslaget till §8 andra stycket

stämpling till människorov,försök, förberedelse10 § ellerFör
försättande i förfrihetsberövande nödläge,olaga eller un-

förberedelseför försökavslöja ellerderlåtenhet sådant brott,att
till liksom för försök eller förberedelseolaga tvång är grovtsom

tillandra stycket dömstill informationsintrâng enligt 8 § ansvar
enligt föreskrivs kap.vad i 23som

fullbordats,Skulle brott andra stycket, det hadeenligt 8 § om
varit ringa, får inte till enligtdömasha dockatt ansvaranse som

vad har sagts.som nu

§föreslås 2l andra stycketDet bestämmelser motsvarande DLatt
förfarandenförs in i § omfatta samtliga4 kap. l0 skallBrB, som

enligt § Beträffande form för-4 kap. 8 denandra stycket. av
straf f i föreslås alltjämt särskildberedelse, 9beläggs bsom nu en

i för ringa fall föreslås bliregel dock placeras 9 Undantagetsom
tillämpligt samtliga förfaranden enligt §på 4 kap. 8 andra stycket.

Hemfridsbrott intrångll § eller olaga inte intrångär grovt,som
i slutet förvar enligt § första stycket, informationsirttráng8 en-

begåttsligt 8 § andra stycket allmän plats,3 inte pásom
förberedelse till eller ofredande begåttssådant brott, pâintesom
allmän fâr åtalas åklagare endast målsägandeplats av om anger

tillbrottet åtal påkallat allmän synpunkt.eller åtal Det-är ur
skall tvång åtala ellergälla olaga hot attsamma genom an-ange

för menligtbrott eller lämna meddelandeatt samtnan om annan
försök förberedelse till sådanteller brott.

pricip föreslås ingen frågan åtalsbegränsning.ändrad påI syn om
Beträffande i föreslåsden bestämmelsen andra stycket 2nya samma

för stycketandrasynsätt som

kap.12

§ förstör skadar eller lös till1 Den eller fast egendomsom men
för för tilltill den, döms skadegörelse böter ellerrättannans
fängelse i högst månader.sex

olovligen förutplånar, undertrycker dataDen ändrar ellersom
automatisk formationsbehandling döms, för dataskadegörelsein
till böter eller fängelse högst år.i tvâ

paragrafen föreskrivs förI skadegörelse. första stycketIom ansvar
föreslås redaktionella ändringar.endast
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Det skydd i 12 §kap. l BrB och 21 § DL beträffandesom nu ges
skadegörande IT-objekt föreslås bli sammanfört tillmotangrepp ett

andra stycke i 12 §kap. med brottsbeteckningenlnytt dataskade-
Syftetgörelse. lagtekniskt förenklaär regleringenatt och att

undvika onödiga gränsdragnings- och konkurrensfrågor.
Skyddet enligt andra stycket fördata automatisk informa-avser

tionsbehandling. Detta skydd knutitshar direkt till representationen
information, någon via föromväg skyddutan bäraren.av ett

Därmed undviks luckor i lagen datas karaktär beaktasattgenom
fullt Skulle bestämmelsen gjortsha beroende detut. går attav om
bevisa angripitsdata just förvaradesdenär på viss fysiskatt en
bärare kunde bevisfrågor komplicerad teknisk och osäkerhetartav

bestämmelsens tillämplighet effektivitetoch ha uppkommit.om
Även representation uppgifter, befordranunderär ellerav som

tillfälligt iuppkommer minne under bearbetning, innefattas.ett
Därmed inte,behövs i 21 § DL, någon särskild punkt datasom om

överförs. En IT-skadegörelse måste representation in-som avse av
formation självständighar existens. En sak ärsom attannan
programmering liknandeoch åtgärder innebär risker för brott.nya

brottsliga förfaranden,De i föreslagnadet andra stycket,som avses
kännetecknas angreppsobjektens kvasimateriella karaktär. IT harav
utformats så det skyddsvärda själva representationenär i formatt

Eftersomdata. förmedlasdata kan via telenätet och ingår idetav
datorernas arbetssätt överföra data olika minnen,mellanatt är
representationen unik endast i rutinernamönster. Redan ärsom

förutsättningarsådana nedlagda intedata individualiseraskan påatt
traditionellt föreslåsDet därförsätt. varje exemplaratt av represen-
tation vissavseende information skyddas bestämmelsen så snartav
övriga rekvisit uppfyllts straffbaraDet iangreppet.genom att
exempelvis utplåna datafil förändras intealltså tilldeten attav

finns kvaräventyrs kopia datafdennaen av
Om innebär bäraren skadas förfarandetett sak,att ärangrepp som

hänförligt till första såvidastycket, inte sakens försumbartvärde är
i förhållande till den angripna informationen. inträdaAnsvar avses

föräven den delvisendast ändrar, utplånar eller undertryckersom
upptagning, något får följa särskilt tillägg ien utansom anses

lagtexten.
Skadegörelse enligt första stycket inte föreligga vidanses ren om-

flyttning så åtgärden inte uppfattaskan förändringatt som en av en
sak. egenmäktigtEtt förfarande kan däremot föreligga. För en
tillämpning bestämmelsen egenmäktigt förfarande krävsav om
dock, till skillnad från bestämmelserna skadegörelse, be-om en
sittningsrubbning. IT-miljönI föreligger emellertid besittnings-en
rubbning normalt endast innehavarens tillgångnär till anläggningen
förhindras och utrustningen oftabyggs fleraså kan använda denatt
samtidigt. Den traditionella gränsdragningen går därför inte att
överföra på data. föreslåsDet övriga rekvisit uppfylldaärom att- -
skadegörelse enligt andra stycket föreligga endastäven näranses
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liten ändring gjorts iflyttats harnågra nollor dvs.ochettor om, en
representationen interepresentationen. går använda ellerOm att ger

förstörtsfelaktigt eller skadats.kan haresultat, den sägasett
§ i olovligen idataintrång enligt bestå någon21 DL kanEtt att

upptagning. Registerbegreppetregister för in leder lätt tankenen
föreliggerför infel. olovligen data bland andra data,Om någon

inte nödvändigtändring upptagning och detnormalt är attenen av
i sådanuttryckligen denna del. En komplette-komplettera lagtexten

alltför vid tolkning.ring iskulle stället kunna Lägger gär-ges en
förin fristående fil påningsmannen ellerendast sättannatt.ex. en

intein i lagrade data berörs dvs.data så redansystem attett att -
inträdainteändring i informationen intenågon sker avses ansvar-

fyllsföreslagna såvida inte minnena såenligt det andra stycket, att
gärnings-upptagningar tillräckligtundertrycks.andra Det är att

§ inteenligt 8 hankan dömas 4 kap. andra stycket ommannen
tillfört lovligtillgång tilllovlig Har den, datahar systemet. som

jfrtill får disciplinära tillräckliga,tillgång åtgärdersystemet, anses
straffa olovligenonaturliga i för dendet skadegörelseatt som

förvarar sinpå arbetsplats.pappersdokument
inte före-enligt första hellerSkadegörelse stycket normaltanses

Ävenligga, ändring innebär förbättring objektet. iom en en av
invändningfall intedessa har data karaktär sådangör attsom enen

frita från Skulle datorprogram,bör angreppet t.ex. ettansvar. avse
experthjälpkan det vålla kostnader med bedöma, detstora att om

verkligen föreligger förbättring. väsentlig del kostnadenEnen av
för programvaruutveckling just i få ibestår klarhetatt program-om

intekomma påkan arbeta ärsättmet avsett.att ett som
Enligt frihet från vidare i fråga ikommagällande kanrätt ansvar

traditionell miljö, förändring tillfälligendast eller snabbtärnär en
gärningsmannen till-övergående. snabbt kanAtt göra ett program

gängligt, förändringarna, inte f rita frånåterställer bör docksom an-
svar.

IT-rutinerna för sig risker för materialetdessutom med attnya
föreslåsgöms undan. sådant undertryckande dataDet ävenatt av

straff.beläggs radering pekaremed En kan endast den göravse som
möjligt fram in-det söka dokument. Dataatt ett representerarsom

formationen blir oåtkomliga för fastanvändarendärmed normalt de
finns efterföljandetill överläsningkvar på databäraren dess en

särskildaVisserligen framskett. kan data då sökas med program
fakta teknik.detta kräver både ochkunskaper Datorernasmen om

fungeraockså så tillarbetssätt mask kan detgör att storatt t.ex. en
fyllerdel datorns minnen. då så långsamtDatorn arbetar att upptag-

sEtt känt fall den diskett distribuerades till AIDS-forskare och visade sigär som som
innehålla disketten användes gjorde material oåtkomligt.övrigtett närprogram som
Gärningsmannen tillgång till den kod krävdes låsahade säkerligen för uppattsom
lagrade data.
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Ävenningarna blir oåtkomliga.närmast förfarandendessa föreslås
bli innefattade i rekvisitet undertryckande.

inträderAnsvar endast åtgärden vidtas olovligen. Förfarandetom
blir lovligt och därmed fritt från fråganoberoendeansvar av om-
registeransvar föreliggersamtycke från någon kan sägasom som-

förfogaha rätt data. Det denöver bestämmergöratt översom
innehållet så inte fårandra manipulera det.att

Det kan intenormalt någon tvekan rekvisitdettaantas ärvara om
uppfyllt. Så fallet, någon olovligenär sig tillgångnär berett tillt.ex.
någon dator och raderat data. I emellertidstörre ärannans system
frågan till materialet inte alltidrätten enkel besvara. kanDenom att
grundas på mjukvaraavtal och bearbetarätt och lagra data,attom
föreskrifter, sedvana på området Bedömningen får här grundasetc.
på vad gäller enligt civilrätten. Varje förfarande, där någonsom
utplånat, ändrat eller undertryckt intedata kan föranleda ansvar.
Har avtal lagra idata databast.ex. upphört, börett attom en en
skadegörelse inte föreligga data tillräckligt till-anses om genom
förlitliga rutiner kopierats till för förvaringdatabärareen annan

åtgärden förenlig gjordamedär åtaganden intesamt ochom ges
formen undertryckande själva data.ettav av

Anknytningen till vissa IT-rutiner förfarandengör kanatt
konstrueras på många Data kansätt. skadas redannya attgenom
någon stänger inströmmen, data lästs i primärminnetnärav men
innan de registrerats på sekundärminne. Detta kan ha skettett t.ex.
på skämt följderna.tanke på Ett undertryckande vidarekanutan en
ske så elektriska impulser hindras sittnåatt mål. Genom kravenatt
på uppsåt och kausalitet bör emellertid förfaranden ringamed
straffvärde eller där det oklartär ändamålet varit skadaattom
kunna sållas Normalt torde det gå hämta ledningut. redanatt av
händelseförloppet, använda Visserligen felkanprogram, m.m. av
olika slag uppkomma oavsiktligt manipulation torde oftamen en
kräva komplexa åtgärder knappast tillkommer stånd slumpvis.som

Skadegörelse på data vidarekan sofistikerade formerges attgenom
gärningsmannen utformar särskilda datorprogram försereller ett
datorprogram med del med kommandon kan raderaen t.ex.ny som

viss fil eller kanske läsa hel databärareöver såsom hårddisken en en
irrelevantamed data. Han kan också undertrycka datanya attgenom

kryptera dem eller olovligen föra in lösenord eller hinderandra mot
tillträde till eller andra data. Under år har vidareprogram senare

hot datavirus uppkommit. föreslagnaDett.ex. andra stycketnya som
i § visserligenkanl tillämpas på sådanaäven datavirusangrepp men

liknandeoch sprids på sådant kravensätt på uppsåtett attprogram
kausalitetoch inte alltid uppfyllda.är När någon skriver virusett

kopierareller det till disketter eller på andra objektensätt gör
tillgängliga så de kommer i omlopp, kan resultatet bliatt eventuellt

någon förmodligen okänd, dator smittas.att föreslåsDetannan, en
i 13 §kap. 7 tillverkningredan datavirus straffbe-skallatta av
läggas. Gärningsmannen inte,normalt disketternär medvet t.ex.
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mindre vilkentillgängliga för någon ochvirus andra, ängörs om
infekteradebli och detdatorvilka kommer att omprogram som

ändring, något utplånande eller någotske någonkommer att
data.undertryckande av

ingen särreglering uppsåt Endastföreslås avseendeHär m.m.
innefattasförfaranden inom uppsåtsläran således.sådana som ryms

anknytning tillfrågan i bestämmelsenBehandlingen uppsåtomav
datavirus ivisat förfarandeninformationsintrång medhar attom

Beträffande sådanafall fylla på uppsåt.vissa kan kraven angrepp
kriminalisering frågatidig och sådanemellertid så ärkrävs omen

enligtkriminalisering svenska brotts-fara denallmän att en -
i vidareinte naturligt 12 kap.systematiken hör hemma BrB, se-

tillförslaget 13 kap. 7 a
i §12 kap.föreslagna placeringen dataskadegörelse lDen av

ringa respektivemedför i 32 ochbestämmelsernaatt om grova
Straffskalan förtillämpliga data.blir också på brottbrott mot

fängelse iemellertid eller högstnormalfallet böterskadegörelse ärav
för informationsin-föreslagna påföljdenmånader medan densex

fängelse i år.enligt § högst Entrång 4 kap. 8 böter ellerär ett
vidaremildare gå ochinte bedömashacker bör kunna attgenom

straffskala fördärför särskildVi föreslår brottskada data. moten
förslaget§ inte högrestycket. behöverl2 kap. andra Den sättas änl

eftersom allvarligai brott kan bedömas4 kap. 8 som grov
skadegörelse.

straffskala i §särskild andra stycketFörslaget l samman-om en
§informationsintrång enligt 8vidare 4 kap. andramedhänger att

förstadiumuppfattas tillstycket, brottstyp, bör ett ensomsom
sig tillgjort skyldigefterföljande skadegörelse data. Denmot som

informationsintrång.inte förockså dömasskadegörelse bör därmed

ochförberedelse till skadegörelse data-§ försök eller5 För grov
avslöjaför skade-skadegörelse underlåtenhetliksom att grov

till enligt föreskrivs kap.görelse döms vad i 23ansvar som

försök, förberedelseföreskrivs för ochbestämmelsenI om ansvar
försök förbe-avslöja föreslås ochDetunderlåtenhet brott. attatt

automatisk informa-beträffande förtill dataredelse skadegörelse
tionsbehandling straf f vadbeläggs. Bestämmelsen motsvarar som nu

upptagningar förenligt § såvitt ADB. Någotgäller 21 DL avser
§ för gärningar, varitefter förebild hadeundantag 21 DL attsomav

emellertidringa f intehade ullbordats, behövsbedöma desom om
straffvilket inteeftersom ringa fall åverkan,bedöma ärär att som -

försök förberedelse.bart ellersom
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13 Kap.

§ Om någon förstör4 eller skadar egendom eller utplânar,
ändrar eller undertrycker data för automatisk formationsbe-in
handling och har det angripna avsevärd betydelse för rikets för-

folkförsörjning, rättsskipning förvaltningeller förellersvar,
upprätthållande ordningallmän och i riket,säkerhet ellerav

åtgärd, innefattarinte endast undanhållandegenom annan som
arbetskraft eller uppmaning därtill, allvarligt hin-ellerstörav

drar användningen det förangripna, döms sabotage till f äng-av
i fyraelse högst år. Detsamma skall gälla, någonom annars,

skadegörelse eller åtgärd allvarligtgenom sagts,annan som nyss
hindrarellerstör den samfärdselnallmänna eller användningen

telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt hjälpmedel ellerav
anläggningför förse allmänheten med ljus värmeav att vatten,

eller kra

I bestämmelsen föreskrivs för sabotage, när egendom,om ansvar
har avsevärd förbetydelse viss förstörsverksamhet, eller skadassom

eller vissnär verksamhet allvarligt störs. Inom dessa områden har en
långtgående datorisering skett. Skadegörande därförkanangrepp
komma riktas data så effektmotsvarandeatt uppkommermot att

föremålvid förstöring fysiska Datorsystem och derassom av
kringutrustning i många fall viktigaär så för försvar, folkför-
sörjning, rättsskipning intedet råder någon tvekan deetc. att attom

avär avsevärd betydelse för dessa verksamheter.
Beskrivningen i första meningen förstör eller skadar egendom

innefattar endast traditionella enligt 12 kap. § förstalangrepp
punkten. Bestämmelsen föreslås bli utvidgad så det kan dömasatt
till också, någon utplånar, ändrar eller undertrycker dataansvar om
för automatisk informationsbehandling förutsättningarnaoch för

uppfyllda i övrigt.äransvar
Att data falla inomkan för meningenandramotangrepp ramen

framgår hänvisningen till åtgärd sagts.genom som nyss
Genom föreslagnade ändringarna blir skyddet direktknutet till

data. fullföljsDärmed förordadeden inriktningen regleraatt
skyddet på information direkt utif självarånmot angrepp represen-
tationen inteoch bärare och andra hårdvaror.

Det krävs uppsåt omfattar förutsättningaralla för ävensom ansvar,
uppsåt så krävs hindranär elleratt den ifrågavarandestöra- -
verksamheten. Om datavirus råkar spridas till sådant.ex. en
verksamhet, således kravetär på uppsåt intenormalt uppfyllt, efter-

gärningsmannens inteuppsåt täcker effekt.dennasom
Skadegörelse subsidiärt i förhållandeär till sabotage. Om sabotage

utförs skadegörelse, kan detta emellertid försvå-utgöragenom en
rande omständighet vid sabotagebrottet.

gFrån USA finns exempel dataviruspå vållat skadoratt för miljontals dollar i bl.a.
datorer använda inom försvaret.som
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7 § Dena som
framställer datorprogram eller programinstruktioner som

konstruerats deså kan olovligen påverka data för automatiskatt
in formationsbehandling eller tekniska hjälpmedel för sådan be-
handling, eller

sprider under 1 ellerangivna instruktioner och där-program
igenom framkallar allmän fara för sådana data utplånas,att
ändras eller undertrycks eller för sådana hjälpmedel skadasatt
eller funktion,störs i sin

döms för framställande eller spridande datavirus till böterav
eller fängelse högsti två är.

brottetAr döms till fängelse, lägst månader ochgrovt. sex
högst Vid bedömandeår. huruvida brottet skallär grovtsex
särskilt beaktas faran för data eller egendom betydanderörtom
värden eller gärningen särskilt farligvarit art.annars av

paragrafen föreslåsI straff förbestämmelse dels den,en om som
framställer datorprogram eller programinstruktioner vilka konstrue-

så de kan olovligen påverka data eller hårdvaror, delsrats den,att
sprider sådana instruktionereller därigenomochsom program

framkallar viss fara.allmän Som brottsbeteckning föreslås fram-
ställning eller spridande datavirus.av

bestämmelsen iAtt placeras 13 motiveraskap. kan utifrånbl.a.
analogier vissamed biologiska jfrbegrepp, §7 spridande giftom av

smitta,och och de jektensavsedda 0b allmänfarliga karaktär. Brotten
allmänheten straf f beläggs på sin särskilda fgrund ärlighet pämot av

tidigt stadium. liggerDe bakom objektdessa kanett som om man-
vill undvika tolkningarpressade subjektiva rekvisitendeav -
knappast bindas vid brott, det rekvisiten förkrävs skadegör-attom

enligtelse 12 §kap. andra försökförberedelsel punkten eller
därtill skall uppfyllda. Det klandervärda just ibestårvara att trots-
objektens farlighet framställa ocheller i cirkulation.demsätta-

säljs iNumera fall i utlandet såväl disketter,manualer därvart som
det beskrivs virushur tillskapas och möjligtdetgör att utansom
särskilt ingående kunskaper datavirus.producera egna

tillräckligt förDet enligt förstaär framställastycket l attansvar
objektaktuella medan det visskrävs allmänfara uppkommit föratt

enligt första stycketansvar
Vissa förfaringssätt typiska vid virusspridning, föraär int.ex. att

virusinfekterade på bulletins.k. board, där andraprogram en
hämtar smittadede via modem eller lämnaatt utprogrammen
disketter med skadegörande så andra, ovetandeattprogram om
faran, för in i sin datormiljö.programkoden Fara kan uppkomma

vid fredan ramställandet eller databehandling gärnings-annan om
begagnar sig teknisk utrustning så finnst.ex. det riskmannen attav

för förskoden vidare till programdataatt andra användaresom av
utrustning förfogar Virusangreppöver. kan också hasamma

samband hackingmed tagit sigden in iatt ett systemgenom som
också inplanterar virus. därvidDet kan fåkommat.ex. ett att om-
fattande spridning användarna faranovetandeattgenom om genom
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straff-föreslagnaför vidare. Genom dendetanvända datornatt
förfaranden medföra.fara kansådanaskalan beaktas den stora som

instruktionermotiveringen ochallmänna har deIden somprogram
innefattasbeskrivits. Enligt språkbruköversiktligt allmäntavses

datavirus.i uttrycket Detaktuella programkoderhuvuddelen av
tillemellertidtekniska virus begränsat medbegreppet är program

olikaindelningen ifunktioner tekniskavissa och den typer av
alltigenom uttömmande.inte klart avgränsad ochvaraprogram synes

paragrafen programkodmaskar ochI även av sammaannanavses
kombinerasskadegörande kan påfarliga karaktär. Sådana program

inteolika uteslutas helt kommeroch det kansätt attatt typer tasnya
förundersökningundviks därför.fram. Tekniska avgränsningar En

komplicerad tekniskfå prägel ochlätt kunnaskulle annars en
bevisföring blir in-lagföringen bestämmelsenkräva sådan att

virus iinnefattas elakartadeeffektiv. således,l skyddet utöver
angivetmening, slag.teknisk också andra program av

gärningen inte får riktadfara innebärpå allmänKravet att vara
fallvissa upptagningar. bestämmelsernaFör dessaendast ärmot om

obestämdavsedda. kretsskadegörelse Här mer av upp-avses en
för faran Om myckettagningar skall allmän. storatt anses vara en

upptagningar kravet på kretsens obestämdhetmängd hotas, bör
faller emellertid, till följdfattas mindre Utanför skyddetsträngt. av

upptagningarallmänfara, fara förpå endastkravet mot somangrepp
gärningsmannen själv förfogar över.

Sprids sofistikerat, särskilt farligt, kravet påärett program
spridning.allmänfara uppfyllt vid begränsadredan yttersten

föreliggerAvslöjas förfarandet innan inträtt ändånågon skada ett
uppsåtligen förfaritfullbordat gärningsmannen så denbrott, attom

för upptagningar tekniska hjälpmedelbeskrivna allmänfaran eller
fullbordas enligt förstauppkommit. detskallFör brottet äratt

framställts enligttillräckligt programinstruktionerna ochpunkten att
tillräckligt kommit i farozonen,dataandra punkten att t.ex. genom

blivit tillgängliga för användare så hansådana attatt enprogram
faran aktivera virusprogrammet påovetande kan komma att enom

förvaras.databärare, där data
föreslås liksom övriga uppsåtliga ibrott 13bestämmelsen,Det att

tillämpning ibestämmelserna l2 kap.kap., utesluta näranses en av
gärningsmannen framställt spritt ipåeller sätt sägssomprogram
förslaget till 13 kap. 7 a

omfattar objektiva rekvisit.allakrävs uppsåtFör ansvar som
Gärningsmannen till hanskall således känna detatt program

Självaframställer spridereller har skadegörande egenskaper.
varigenom tillgängligt uppsåtligen;åtgärden det skall skegörs

inteförslaget i §angående oaktsamhet, 9 andra stycket. Det krävsse
gärningsmannen själv faregraden fara iuppskattar så allmänatt att

mening föreligger omfattauppsåt måste det verk-lagens hansmen
gärning enligt riktiglighetsunderlag vilketpå grund hans be-av en

dömning framkallar fara.sådan
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Påföljden för normalfallet föreslås bli böter fängelseeller i högst
förtvå år och fall, fängelse i lägst månader och högstgrova sex sex

år. Framställning spridandeoch datavirus kan normalt haantasav
straffsådant värde böter endast undantagsvis i fråga.kommeratt

9 § Begår någon oaktsamhet gärning i 7 eller 8av en som anges
skall förhan dömas vårdslöshet med gift eller smittämne till

böter fängelseeller i högst två år.
Den oaktsamhet begår gärning isom av grov en som avses

första7 § stycket döms2 för vårdslöst spridande datavirusa av
till straff förstai stycket.som anges

Den oaktsamhet begår gärning i §8som av en som avses a
fördöms vållande till miljöstörning till straff i förstasom anges

stycket.

kriminaliseringenFör inte skall bli alltför vid föreslåsatt en
begränsning till oaktsamhet till spridandeoch datavirus.grov av
Som exempel på sådan oaktsamhet kan nämnas attsom avses en an-
ställd, förbud tydliga instruktioner,och för introts frånett program

bulletins.k. board i dator tillansluten nätverk, där viktigen etten
information lagras, varvid visardet sig datavirus fördesdärmedatt
in i I detta sammanhang bör betonas viktensystemet. denattav som
administrerar ställer klara förregler säkerhetenett ochsystem upp
informerar riskerna.om

10 § Har någon, kunna dömas till enligt förutvadutan att ansvar
i detta kapitel vid handhavandeär eld, gift,sagt, sprängämne,av
datorprogram eller programinstruktioner eller på sättannat
framkallat fara för brand ofärdeller i 2 §eller 3 sägssom
eller faraallmän i §eller 87 och underlåter han,som avses a
efter ha kommit till insikt därom,att vad skäligengöra kanatt
begäras för faran,avvärja döms för underlåtenhetatt att
avvärja allmän fara till fängelseböter eller i högst år.ett

11 § Om någon ådragithar sig enligt 7som ansvar
8 9 eller 10 § eller enligt §5 andra stycket 2 eller b5a, a, a

§ första stycket 2 frivilligteller avvärjthar farasådan elleren
verkan innandär avsevärd olägenhet har uppkommit,som anges
får han dömas till lindrigare straff vad föreskrivet förän ärsom
gärningen. faranVar ringa föroch gärningen föreskrivetär
svårare straff fängelse iän år, skall han tillinte dömasett
ansvar.

12 § försök,För förberedelse eller stämpling till mordbrand,
mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, sabo-grov grovt

kapning, sjö- luftfartssabotage,eller flygplatssabotage,tage,
spridande gift smittaeller eller framställande eller spridandeav

datavirus tilleller förgöring, så förock underlåtenhetav att
avslöjasådant brott tilldöms enligt vad föreskrivs iansvar som
23 ap.
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ändringar sambandföreslås vissa har medbestämmelsernaI som
iföreslaget 7 a

avvärja faraallmän böri underlåtenhetBestämmelsen §10 attom
anknytning tillifara uppkommaomfatta sådan kanäven som

föreftersom riskerprograminstruktioner, mycketochdatorprogram
Som exempel kanomfattande kan uppkomma.skador nämnas att en

tillrutiner kopierarenligt vedertagnaanvändare ett nytt program
fördes in underlåtervirusupptäcker därmedoch attsystemet men

föranleda,vidta åtgärder detta hot börsådana t.ex. attatt genast som
följdTillför iansvarig säkerhetendenunderrätta är systemet.som

fara förfarandenendastframkallande allmänpåkravet avsesavav
§ förstafaller inom för stycket7 aramensom

frivilligtstraff förföreskrifter lindrigare denI 11 § somomges
innanvissa enligt 13 kap.avvärjt fara verkan brotthar eller av

föreslås gällauppkommit. Bestämmelsenavsevärd olägenhet har
i § får därvidverkan 77 Uttrycketbrottäven mot anges asoma

§ förstaenligtinnefatta 7produkterna brottäven ett aavanses
tillämpasstraff nedsättning därmedkanBestämmelsenstycket om

framställt.förstört datavirusbeträffande handen deäven t.ex.som
förberedelse, stämplingi försök, ochBestämmelsen 12 § om

omfattaföreslåsavslöja också 7underlåtenhet brottatt a

14 kap.

anledning förslagetKapitelrubriken medhar kompletterats attav
till materialiseringar,förfaranden,inte leder oäktaendast utansom

föreslås bli behandladesanningshaltenröräven osv.,angrepp, som
i 14 kap.

diktad,skriva verklig eller§1 Den att per-som, genom annan,
förskaffa sigfalskeligeneller att annansgenomsons namn

underskrift framställer falskt dokument ellereller annorledes,
falskeligen utfyller döms,äkta dokument,ock ändrar eller om

för dokumentförfalsk-innebär fara i bevishänseende,åtgärden
till fängelse i år.högst tvåning

skriftlig originalharzd-dokument detta kapitelMed iavses en
mängd för automatisk informations-ling eller bestämd dataen

det möjligt fastställa innehållet härrörbehandling, är att attom
dokumentden utställare. Somfrån framstår ansessom som

biljett och dylikt bevismärke.också legitimationskort,

förfalskningsbrotteni harAnsvarsbestämmelserna 14 kap. rörande
till syfte för äkthet, urkunden skallskydd urkundens dvs.att ge

förmedlaursprungligendess utställare velatåterge vad utan att
därefter tillagts ändrats. denna grund-undertryckts, eller Inågot

ändring.funktion självfallet inte föreslagitshar någonläggande
Väsentligeninnebärändringsförslagenattförfalskningsbestämmel-

iskyddsobjekt utvidgas till omfatta också meddelandenattsernas
form inormationsbehandlingdata för automatisk medattsamtav
anledning möjlighet till äkt-i de krav pådärav lagtexten anges
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hetskontroll måste uppfyllas för förfalskning data skallsom att av
kunna det traditionella förfalskningsskyddet.ges

Härutöver märkaär det straf f rättsligaatt skyddet begränsatsatt till
sprákharzdlirzgar. En språkhandling kan bestå isägas kommunice-
ringen Även0rd isammanställda eller flera kommuni-av satser.en
ceringen enstaka 0rd kan sprákhandlingar,utgöra baraav men om

fyllerdet ordet funktion innefattardvs. på-samma sats, ettsom en
etc.stående, fråga, befallningetten svar, en

iSom gällande föreslåsrätt språkhandlingen i dokumentatt ett
skall fullständig och sammanhängande. Det krävs intevara dataatt
har dessa egenskaper i lagrad form. Vid bedömningen får utgåman
från den datorlagrade informationens formlåsbara eller, dataom
endast ianvändas maskinläsbar form, från dessas vedertagnaavses
betydelse, vad inom EDI-tillämpningt.ex. följer detsom en av
standardiserade regelsystemet för sådana meddelanden.

Kravet på språkhandling skall föreliggaatt måste sålundaen an-
till vad vanligtvis uppfattas tillräcklig preciseringpassas som som en

på området. Som dokumentinnehåll språkhandlingskall inteen
kunna diskvalificeras enbart därför inteden för alla ochatt envar

omedelbartär begriplig. fårDet beaktas vissa förutsättningaratt
måste och allmäntär bekanta för användarnavara IT-system.ettav
Bedömningen får i varje enskiltgöras fall bakgrund angivnamot av
skyddsintressen. Viss försiktighet dockär påkallad så endastatt

förtydligandensådana preciseringaroch har klart bestämdsom en
och vedertagen betydelse för den krets rutinenanvänder godtas.som

Som exempel kan uppgifternämnas i form,läsbar där det av
f örf attningsreglering eljest angivnaeller klart kriterier framgår vad
uppgifterna står för. Det kan fråga uppgiftert.ex. ivara om en
myndighets register. Detsamma bör gälla allmänt vedertagen be-en
tydelse har inom för IT-tillämpningartextsom en hosramen
banker, företagstörre där omfattningetc., och admi-systemets
nistration utformats så det intenormalt kanatt uppstå någon tvekan

vilka uppgifter lagrats och deras objektiva föreställnings-om som
innehåll. uppgifterna,När i läsbar form, återges vissagenom upp-
ställningar i kolumner förenat förkortningar,medetc., detär
normalt fråga större vedertagna där fördet, vid kretsom system, en

användare, självklartär vad med vissav materialise-som avses en
ring. En språkhandling skall kunna föreligga i dessa fallanses trots

fullständigadet innehålletatt kräver viss information utöver det
framgår inom för dokumentet. Det bör intesom läggas hinderramen

i för devägen besparingar följer med språkhandlingar kanattsom
kortas ned både i lagrad form.och läsbar Användarna har emellertid
anledning utforma uppgifterna i enlighetatt med inomkravet rätts-
samfärdseln på de skall begripliga föratt den avsedda kretsen.vara

loSe vidare Jareborg, Begrepp och brottsbeskrivning, ff.25s.
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föreställningsin-objektivtmöjligt fastställamåsteDet ettattvara
neháll.

hinderingetdetöverensstämmelse med vad är motI sagtsnu
form.i krypterad Detdokumentkvalitet förklaringen återgesatt

materialiseringenaktuellaemellertid inom förgå denskall att ramen
ObjektivföreslåsDärfördokumentkvalitet.fastställa den har enom
inteUppgifterna behöverspråkhandlingen.frånutgångspunkt vara

sådanaviljeakt. Om endastdirekt mänskligföruttryck upp-ett en
produkterdokumentkvalitet, skullehagifter hade kunnat av

vidfunktioner,rättsligabetydelsefullaautomatiska rutiner med t.ex.
straffrättsligt skydd. Iställetanvändning saknaEDI, komma attav

regleringen,civilrättsligatillanknytning denföreslas, med nära en
utgångs-för valdadenprecisering inomavgränsning och ramen

uppgifternamaterialiserade skallför utställaren. Desökapunkten att
urkundskvalitet.förvisst ändamålhadärmed attett ges

förfarandetstycketFörsta -
vidförfarandetbrottsligaföreskrifter detstyckedettaI omges

iredovisats den allmännadokumentförfalskning. skälAv som
ändringi sak.inte omarbetats Denmotiveringen har stycket som

följd begreppetredaktionell ochkaraktärgjorts attär en avav
tillför Med hänsynurkund.i ställetskall träda attdokument

finnsdigitalaomfatta dokumenttillutvidgasskyddsobjekten att
för-nuvarandebelysa hur denanledningemellertid närmareatt
till-påtillämpas med avseende dennafarandebestämmelser bör

dokumenttyp.kommande
tillämpningenpraxis vidpubliceradgenomgångEn av nuav

lagändringarna med derasföreslagnavisar degällande rätt att
svårigheter. Viderbjuda någrainte tordeIT-miljönanpassning till

handlingar andra skallskriftliga och dokumenttillämpning påen
ifallen rubriceras påflestamanipulationerna i sättde somsamma

gällande rätt.
skrivaförfalskning,Beträffande vanligaden atttypen annanav

bedömningendiktad blir näraverklig eller nogpersons namn,
underskrift sigidentisk med gällande Denrätt. angerensom genom

föransvarigocksåansvarig för framstårspråkhandling somensom
finnsspråkhandlingarflerapappersdokumentet Närden sak är.som

bedömninginnebär förslagetdockpå bärare, avannanensamma
vissa fall.

vidimeringkonkretiseras exempletnämndakan med detDetta om
följeräkthetsteckenkopia. dekan konstaterasFörst att somav en

språkhandlingen doku-kopieradevidimeringen denmed även ger
språkhandlingenfrånföreslagna utgångspunktenmentkvalitet. Den

vidimerarkopia ochmanipuleraremellertidmedför denatt ensom
dokumentför-tillsig skyldigfråntill skillnad gällandeden, rätt, gör

kopierade språk-Uppgiften ställt denfalskning. utom vem som
därför andraoäkta. Denblirhandlingen och dokumentetosann
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språkhandlingen felaktigaden vidimeringen innefattar visserli-- -
intygande, eftersom förklaringen kopianett osant över-gen att

med originalet inteensstämmer enligtär reglernasann men om
konkurrens skall gärningsmannen dömas förendast dokumentför-
f alskning. På får i fall,sätt andra fleradär språkhand-samma man
lingar olikamed finnsutställare på bärare, äkthetenprövasamma
hos och språkhandlingarna. Detta bedömningengörvar en av
enklare och logisk. Detsamma gäller, finnsdetnär baramer en
språkhandling införställs val framstårmellan denettmen man som

för saken och framstårgarantsom en annan person som som
ansvarig för språkhandlingen.

fallFör det någon skriver tilläggetmed genomatt en annans namn
enligtN.N. uppdrag liknandeeller föreslås tillockså, skillnad från

gällande handlingrätt, inte föreligga.äktaatt är För-en som anses
klaringen tecknats självaatt är dennamnet genom annan sann men
språkhandling, huvudmannen för,påstås stå intehärrör frånsom

jfrdenne; felaktig vidimering.
När någon skriva sitt så någonatt medegetgenom attnamn annan

framstår utställare vid påskrif utbe-samma namn t.ex. tsom ettav-
talningskort förär medavsettsom en annan person samma namn -
föreslås För krävssynsätt. emellertid det på någotsamma ansvar att

går utif rån uppgifternasätt i objektivtdokumentet fastställaatt vem
rätteligen såsom uppgift adress Detsom äravses, etc.genom en om

beträffande checker vanligtt.ex. kontohavarens elleratt namn
angivits i tryck så checken endast föravseddärpersonnummer att

ställas kontohavaren. Om någon skriveratt sittut av egetannan
framstårchecken utställd kontohavaren, harnamn men som ettav

oäkta dokument framställts. liknandeEn situation föreligger, när
någon obehörigen tecknat bolags firma så han stämplat medett att

f irmastämpelbolagets och skrivit sin underskrift på vedertagetegen
Underskrifsätt. visserligen väsentligtär äkthetsteckenten ett men

stämpeln det väsentliganär är så bolaget framstår utställareatt som
förfarandet,bör liksom i gällande bedömas dokumentfrätt, ör-som

Äkthetstecknenfalskning. skall del utställarangivelsen.ses som en av
Enligt gällande finns inget hinderrätt vissa förut-närmot att,

sättningar uppfyllda, signeraär med Sådana rutinerannans namn.
vanliga iär och vissa fall nödvändiga för den allmänna omsätt-

ningen. När någon, det medutan samtycke elleratt t.ex.anges -
enligt fullmakt behörigen signerar med doku-ärannans namn,-

äkta även han överskridit sin befogenhet.mentet inteDet ärom
fråga isamtycke den mening i läran samtyckeom som avses om som
objektiv straff rihetsgrund får framgåsynsättutan ett som anses av
lagtextens härrör f rån den framstår utställare.som som

IT-miljönI de beskrivna förfarandenamotsvaras nu attav man
förser digitala dokument med någon digitala signatur ellerannans

manipulerar med användningatt den signaturen såman attav egna
Äkthets-någon framstår ansvarig för materialiseringen.annan som

prövningen dessa objekt föreslås utifrånske synsättav samma som
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får emellertidkontrollerbarhetpåför pappersdokumenten. Kravet
digitalasärskild innebörd de dokumenten.det gällernären

pappersdokumentframgår direkt ögonkastDet ettett omgenom
undersökning inte vanlig. DeNågonkontrollerbart. ärnärmareär

oftai formdigitala lagrad kontrolleras däremotdokumenten auto-
användas. förföreslås inte doku-detmatiskt de skall Detnär att

varje enskiltiäkthetskontroll skermentkvalitet skall krävas att en
fullbordaddigitalt dokument. Enfall, någon skall läsanär ett

materialise-dokumentförfalskning föreligger således, oäktanär en
form fram-form i denföreligger i eller sådan läsbarring lagrad att

digitalaform dokumentet haverifierbar. läsbar kan detstår Isom
angivelseföreningkontrollsiffra i medförsetts med t.ex. en aven

Även vilka framgår detandra metoder detkontrollmetoden. attav
objekti form låst godtas.blivit tillgängligt återgerläsbar ettsom

formi lagrad kaninte finnas något exemplarlängre kvarSkulle det
digitaliserasobjektet på ochverifierasäktheten att nyttgenom

ursprungligaenligt rutin exemplaret.verifieras detsomsamma
verifierings-utställarangivelsefelaktig skulle godtasOm aven

föreliggeri sig inte forceratsrutinen, kontrollsystemettrots att
framställtsnamnteckningfarliga situation oäktanärsom ensamma

undersökningfastställasbrist inteså denna kanatt avgenom en
föreligga vidunderskrif dokument bör ocksåEtt oäkta ettanses

digitala signatursin såförfarande, använderdär någon att enegen
behörig före-intefysisk juridisk haneller är attperson, somannan

Vidf någon dokumentet.ramstár utställare, läserträda, när ensom
inteverifieringsrutinen framgår äkthetstecknetkontroll attmot

för angivne utställaren.den läsarenavser
liksom kunnadigitala pappersdokumenten,dokumenten skall,De

kontrollrutiner.trovärdiga godtagbarauppfattas på grund avsom
försti falletförutsätts inte det aktuellanågonFör attansvar
för-självaverifiering. skallföretagit teknisk På sättsammaen

originalet intekopiaklaringen medöverensstämmeratt ansesom en
sin digitalaförklaringavgivit ocksåden dennaoäkta, när sattsom

tillsignatur. digitala signaturens äkthetstecken knutnaDen rättär
i föreningSamtidigt signatur meddenna utsagan omperson. ger

tillräckliga åtoriginalet äkthetstecken denmedöverensstämmelse
utställarangivelse. Omspråkhandlingen dessreproducerade och

utställarangivelse felaktig, reproducerade doku-detdenna ärär
oäkta.mentet

ändringar, till följd utgångspunktenföreslås vissa den valdaDet av
förfaranden beskrivsför äkthetsprövningen, gäller dedetnär som

När bildskärm kandokumentet framträder i läsbar form,det digitala t.ex. på en
Användarna får tilldirekt den synbara representationen.verifieringen inte attseavse

manipulationanvänder för överföringen inte manipulerats. Omden utrustning de en
manipulation kanskall inträda. Endetta led databehandlingen,sker i ansvarav

förändras. justdokumentet Attalltid ske dataså att representerarnästan antas som
synnerligen kortvarigför dokumentet ofta hardetta exemplar representation enav

ändrat.hindrar inte skyddat dokumentexistens att ett anses



SOU 1992110 Specialmotiverirzg 577

falskeligen förskafatt fa sig underskriftsom ochannans att
annorledes framställa falsk urkund. föreslagnaDen utgångspunkten
från skall för språkhandlingen intevem som garant sakenses som -

gör på förfarandendessa bliratt förenlig ocksåsynen med den-
teoretiska grundvalen för kriminaliseringen. Samtidigt för skillnaden
mellan lagrad och läsbar form och rutinerde kommer tillsom
användning för digital signering med sig risker för förfaranden,nya
där någon luras det är signerar.att tro hanatt texten annan

föreslåsDet inte något krav på språkhandling måsteatt en vara en
direkt mänsklig tanke. Därför kan inträda, någonansvar t.ex.om -för det företaget fåskallatt beställningstörre manipuleraregna en -

automatisk rutin hos företag datoren ett annat ochtar emotvars
luras automatiskt medatt dokument, förutsätt-ettsvara om
ningarna f i övrigtör uppfyllda. Språkhandlingenär härröransvar då
inte i sitt föreliggande skick från företagdet angivitssom ut-som
ställare. Praxis förbör sådana fall till de civilrättsligaanpassas
synsätt gäller och kan komma utvecklas inombl.a.som antassom att

EDI.förområdet
De IT-manipulationer föreslås bli straff belagda tillär delsom stor

hänförliga till annorledes framställa falsktatt dokument. På samma
sätt behörig beställare aktier muntligsom en kontaktav genom en
med tryckeriet framställer dokument inte äktaär leder vårasom
förslag till den ringeratt apotek felaktigtocht.ex. ettsom uppger
sig läkare för få s.k. telefonreceptattvara ett med hjälpupprättat

apoteksbiträdet framställer oäkta dokument, nämligenav självaett
med angivelsen läkarenreceptet utställare, vilket sedanav som

förses med motsvarande tilltroshöjande egenskaper vidsom en
vidimering, biträdetnär de ytterligaregör påteckningar behövssom
hennes förklaring och undertecknar.

På blirsätt det i doktrinen beskrivna falletsamma tele-att en
graftjänsteman oriktig telegramutskrift bedömaavger en att som
urkundsförfalskning, inte intygande, eftersom språkhand-osant
lingen efter manipulationen inte helt härrör från den avsän-person
daren framstår ansvarig för förklaringen. Därmedsom undvikssom
den sakligt otillfredsställande konsekvensen gränsdragningen iav
gällande förrätt fåsättet objektatt materialiserat,att telefonett per
eller översända dokument, bliratt förett avgörandegenom om en
förfalskning föreligger slutproduktentrots detatt brottsligaav
förfarandet blir densamma.

föreslåsDet förenkling bedömningen någon endastnären av
lämnar uppgift jfrär, 15 kap. §osann ll gällandeom rättvem man

förslagetoch i 14 kap. 5 innebärDenna i praktiken inte någon
förändring. Samtliga förfaranden, där brist i autenticitetenen
föreligger, förs visserligen bort från bestämmelsen osantom

Jfr fastställandet det objektiva föreställningeinnehállet vid tillämpningav en avavtalslagen.
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fortfarandefallringabedömning ärmildareintygande avmen en
§ finns2i 14 kap.eftersom detutsträckning,möjlig i ensamma

intebrottsbeteckningfall medför ringabestämmelse somen
förfalskning.gärningenstämplar som

falletförfalskningslagstiftning detnämns atttill gällandemotivenI
påhittatoch,bankkonto ettatt namn,någon öppnar uppgeett genom

med dettadokumentutställare upprätta ettförmår banken att som
föreslagnaenligt det synsättetdåharKontohavareninnehåll.osanna

sedanNär hanintygande.tillanstiftantillskyldigsiggjort osant
påhittadei detinsättning och namnet,avier för uttagupprättar

dokument.oäktaframställer han
ellerändrarfalskeligenbrottsbeskrivningenförInom ramen

tillläggaochbortinnefattas både attäkta dokument att tautfyller
text. förklaringen påsådokumentändratåterställa attAtt ett

Medfördokumentförfalskning.intedockblir äkta utgörnytt
bevismedel,användasinte kan t.ex.objektet längreåtgärden somatt

iförfarandetklumpigt gjord, kanmanipulationen ärdärför att
dokument.undertryckandebli bedömastället avatt som

behandlasi gällandeliksom rätt,urkundsförfalskning skall,Som
språkhandlingenutfyllningarändringar ochvissa somockså av

tillläggafrågakansjälv Detefterhand atti gör.utställaren omvara
iinnehålletellerutfärdandetför texten.datumändraeller t.ex.

någonallvarligalikaåtgärder kan ettSådana angrepp somsomvara
utomstående gör.

IT-miljön.i Depåbehandlas sättskallförfarandenBerörda samma
situationersåemellertid användasrutinerna attkan nyanya

tillöverföringen läsbartillknutnaförfarandenuppkommer, t.ex.
föreslagnakontrollrutinerna. Denmatematiskatill deform eller

varje exemplardärdigitala dokumenten,depå represen-somsynen
framställa ochmellanskyddas, gränsengör attdokumentet attterar

kanDetinte helt klar.falli vissa ärdigitala dokumentändraatt
tillundantagsvis lederendastförhållandenemellertid dessaattantas

mani-äkthetsprövningförIT-rutinernatolkningssvårigheter. När
uppfattaofta bliformi lagrad attkan dokumentenpulerats, som

förrutinernaeftersomdokument,undertryckandeförstörda av
detkontroll så ärtill denna attanvändning knutnakan vara

föreliggerinte längredet ettvarje användareföruppenbart att
Är idokumentfrågai ställetdet ettdokument.kontrollerbart om

ellerkontrollsummaangivenändring ettform skallläsbar enaven
doku-kontrollsummapappershandlingtillägg på somsesav enen

verifierbart.uppfattaobjektetmentförfalskning, ärnär att som
kommit tillhakandigitalt dokumentändringolovligEn ettav
form. Dettillöverföringen läsbarpåverkatnågonattgenom

Även uttrycketförbehandlats inomgällandehar iändringar rättvissa ramen
gärningsbeskrivningenberorurkund. Det pá attfalskframställerannorledes,

samtidigturkunderäktaendastdokumentändring somrörande anges avseav urkunder.oäktaändringarstraffansvaret även avavser
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manipulerade dokumentet kanske existerarendast kort ögonblickett
bildskärm.på Detta någotexemplar och under överföringsproce-en

tillfälligtduren exemplar kan fått felaktigtha före-genererat ett
Ävenställningsinnehåll. förfarandendessa skall tillmed hänsyn de

digitala dokumentens karaktär bedömas dokumentförfalskningsom
skyddat manipulerats.exemplarettom

föreslåsDet brottet liksom i gällande skallatt rätt anses- -
fullbordat så föreligger.oäkta dokument Beträffandesnart deett
digitala dokumenten brottet fullbordatdärmedär så datasnart som

digitaltoäkta i formdokument lagradrepresenterar ett upprättats
eller ändrats. Detsamma gäller rutinernaendast för befordrannär av
dokument manipulerats och befordran såägt oäktaatt etten rum
dokument eller oäkta framställtsdokument inärgenererats ett

formläsbar till följd manipulation rutinen förmed sådanav en
överföring. Eftersom åtgärd måste ha skett med dokumentet,en
föreligger endast försök förberedelse,eller gärnings-närett en

manipulerat vissa rutiner datautanmannen att representerarsom
själva dokumentet ännu givits innehåll.oäktaett

föreslåsDetta för undvikasynsätt de bevissvårigheteratt som
föreligger, det tillförlitligtnär gäller just den eller deatt ange
enskilda manipulationer gärningsmannen vissmedavsett t.ex. en
programslinga föroch undvika potentiella f örf alskningaratt att ses

oäkta dokument förelåg.redan Bedömningen blirsom om mer
konkret för fdet ullbordat brott krävs sådant begagnandeattom av

manipuleradede rutinerna skett manipulerad representationatt en
skyddad förfalskningär kommit till stånd.motsom

manipulationEn överförings- befordringsrutinereller harav
emellertid oftast sådant samband med något rättsligtett t.ex.
förhållande gärningsmannen vill påverka den brottsligasom att
avsikt därigenom framkommer tillräckligt tydligt framgår försom

bedömning försök förberedelseeller föreligger.en av om
föreslåsDet kravet på fara bevishänseendei behålls. Till-att

ämpningsområdet ändras emellertid på fråganså verifi-sätt att om
föreliggererbarhet behandlas inom objektrekvisitet. Därmed avses

inte någon hundraprocentig kontroll. Bristen hos digitalt doku-ett
oäkta kan inteär det går kontrollera självament attsom attvara

ordalydelsen, eftersom kontrollmetoden visar något ändratäratt
inte vad. Frågan i stället objektetrör sådant skenmen ettom ger av

kontrollerbart i principdet skyddsvärt.att ärattvara
När den grundläggande frågan objektets skyddsvärde avgjorts,om

återstår omständigheterna ipröva, enskilda falletdetatt ärom
farerekvisitetsådana uppfyllt. förutsättsär För konkretatt ansvar

fara. Vid tidpunkten för manipulationen skall möjligtdet ochvara
tänkbart objektet kommer användas bevismedel iatt att som en
praktisk angelägenhet så medfördet skada eller förolägenhetatt
någon annan.
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första dokumentstycket meningenAndra -
Allmänt

bestämningen dokument.förevarande mening begreppetI ges en av
frånskiljer sig i fleralegaldefinition hänseenden bestäm-Denna

iningen urkundsbegreppet gällande rätt.av
traditionelladokumentdefinitionenViktigast utöverär att -

förutsättningar omfattarvissa data förurkunder under även auto--
ändring intehar kunna skematisk informationsbehaizdliizg. Denna

i för dokumentkategorierna ställsbådadet lagtextenatt ettutan upp
till föremål förkrav på data skall kunna görasgemensamt att en

Äkthetskontrollen fråganinriktadäkthetskontroll. skall på omvara
fastställa innehållet härrör från den fram-det möjligtär attatt som

i förinte krävsutställare. Ehuru detta lagtexten,står utsågs attsom
innehållerdokumentet utstäl-sådan kontroll skall kunna ske atten

underskrift äkthetsteckeiz.eller andra godtagbaralarens

bada dokumentkategorierizaDe

skriftlig originalhand-i förevarande kapitelMed dokument enavses
för automatisk informationsbe-ling dataeller bestämd mängden

fastställa innehållet frånhandling, möjligtdet härrörär attattom
Förfalskningsbrottenframstår har alltsåden utställare. ettsomsom

enhetligt Skyddsobjekten omfattar emellertid tvådokumentbegrepp.
kategorier,olika traditionella dokument och digitala dokument.

skriftlig originalhandling denUttrycket har nuvarandeersatt
uppräkningen skyddade urkunder protokoll, kontrakt, skulde-av

handling, till bevis eljestintyg och ellerbrev upprättatsannan som
bevis. föreslagna intebetydelse Med den lydelsen harär av som

hittillsvarandeåsyftats någon ändring i beträffande straff-sak det
för olika bevisrelevans fåttskyddet urkundstyper, påkravettrots att

tillfällighetsurkunderna förfalskningsskydd,utgå. Sedan även getts
nämligen praktisk Härvidlagdetta krav sakna betydelse.synes

hänvisas vidare till i avsnittetskäl 8.1.4.de Attangettssom
vissa omständigheterdokument under kan helt eller nästananses

bevisbetydelsesakna vid tillämpning ihelt kan beaktas detav
paragrafens första förfalsknings-uppställda kravet påstycke att en

innebära fara i bevishänseende.åtgärd skall
digitalaDe dokumenten består data för automatisk informa-av

tionsbehaizdliizg. utförligtVad med uttryck hardettasom menas
avsnitt frågabehandlats under 2.6. observera endastAtt är äratt om

information i maskinläsbar formlagrad inteoch dataärsom som
gjorts på föreligger exempelvis i formläsbara så desätt att av en
datutskrif bildskärm.eller påt en

traditionelltVarje självständig existensdokument har ochen
vanligenbestår fleraomedelbart läsbar på ellertext ettav en

föreligga datamedium vid sidanData kan däremot på ettpapper. av
visserligen frånandra data ochhärrör utställaresom en samme men
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inte logisktbehöver ha och denne samband. Förett avsett attsom av
logisktendast de bildarsammanhängande data, ochsom en samma

språkhandling, fallaskall under dokumentbegreppet har de ansetts
lämpligt beskriva bestämddessa en mängd data föratt som
automatisk formationsbehandling, därvid underförståsin det denatt

vilka ingå ibestämt data skall denna mängd doku-ärsom som
utställare.mentets

skriftliga originalhandlingarVarken eller bestämda datamäng-
der behöver dokumentkvalitet.ha Ingen dessa båda typerav av
materialiseringar nämligen intedokument deär kanatt anse som om

till föremål för föräkthetskorztroll.göras Temat detta krav påen
frågankontrollerbarhet gäller huruvida innehållet i materialise-

ringarna i oförvanskat skick frånhärrör dokumentets utställare. I
förutsättningargällande har för dokumentkvalitetdessarätt ansetts

underförstådda. digitalaNär dokument också inrymmasskall bland
skyddsobjekten, har det emellertid blivit nödvändigt uttryckligenatt

förutsättningardessa i lagtexten. Vad gäller omnämnandetange av
kravet på finnasdet skall utställare dokumentet har detatt en av

tillräckligt i dokumentdefinitionen hänvisa till denansetts att som
framstår eftersom iutställare, föreliggerdet gällande rättsom
tämligen blygsamma precisering ianspråk på detta hänseende.

Äkthetskontrollen inriktadskall fråganpå det möjligtärvara om
fastställa innehållet frånhärrör framstården utstäl-att att som som

lare. Med begreppet innehåll inte endast dokumentets ochtextavses
utställarangivelsen också all sådan informations-särprägel hosutan
bäraren tilltron tillökar frånden härrör utställaren.attsom

kravDetta på kontrollerbarhet skulle innebäraockså kunna sägas
krav dokumentinnehålletpå vilketskall låst, detett att närvara

traditionellagäller dokument kan ske namnunderskriftgenom en
och det gäller data vadnär brukar kallasgenom som numera en
digital signatur. beskrivningenI kravet på kontrollerbarhet liggerav

självklaraden begränsningen något absolut krav på kontroller-att
intebarhet kan Materialiseringenuppställas. emellertidmåste vara

beskaffadså det går kontroll rimligmedgöra gradatt att en en av
säkerhet. Kontrollens innebörd skiljer sig direkt-något mellan
medierna digitalaoch data. Vad gäller dokument kommer näraen
hundraprocentig kontroll bli möjlig användningmed den kon-att av
trollteknik för närvarande utveckling.underärsom

Gränsen traditionellamellan dokument, direktmedier, digitalaoch
dokument, dvs. låsta i maskinläsbardatamängder form,endast är

ienkel dra form.lagrad formenNär det gäller den läsbaraatt
föreslås objektkategoriernamellangränsen bero den karaktärav
kontrollerbarheten Traditionellthar. objektkontrollerbara föreslås
bli behandlade pappersdokument materialisering,medan därsom en

tilltroshöjandeden egenskapen enligt matematiskt.ex.anges en
kontrollmetod hänförs till digitalade dokumenten, eftersom
kontrollrutinen frånutgår sådant förskydd används data.som
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medför datoriseradepantbrev medDetta synsätt ettatt som,
grafisk form, myndighetrutiner, skrivs i traditionell, dendärut

diarienummer bör behandlasutställare ochär anges, somsom m.m.
Symbolfunk-intepappersdokument det undertecknat.ärett trots att

alltjämt fungera, framställstionen kan pappersdokument mednär
traditio-rationella automatiska rutiner påkontrollerbaragörsmen

datautskrifter, tilltroshöjandehar egenskaper pånellt Desätt. som
anknytningen till IT-baserad kontroll, behandlasgrund av en

inom fördäremot data.ramen
traditionella digitalaoch dokument skall kunnaFör att rymmas

skyddsobjektbegrepp vidinom bör äkthetsprövnirzgezzsamma
tillämpas fastställadet gäller skallsynsätt närett nytt att vem som

språkhandlingen inte själva in-utställare. Med ochanses vara
formationsbäraren fråganutgångspunkt skall ställassom vem som
framstår uppgifteransvarig för givits självständigdesom som
existens i materialiseringen.

Äkthetsprövningen till språkhandlingenskall gå så ochatt
uppgiften jämförsutställare den verkligenmed ärom av vem som

språkhandlingen. första frågan,avsändare dvs.Denav vem anges
utställare, blir rättsligtberoende medan den andrasynsättsom av

frågan bevisf språkhandlingen fråga. Härrör helt rån denär en
angivne materialiseringen föreligger inteutställaren äkta, dvs. detär

§§.något brott 14 kap. 3lmot -
Enligt gällande NJA 1979 715 den harätt utan atts. anses som -

kopierat originalhandling kopiantecknar överensstämmeratten -
originalet gjort sig skyldig till intygande.med ha Detsammaosant

fgälla föreslagna frånbör Den utgångspunkten självaäven ramgent.
språkhandlingen emellertid, beträffande digitalaskulle dokument,

innebära innehålletkunna påstås så verkligenlänge härröratt man -
från straffrittden utpekas kan vad någon t.ex.som ge annan-
muntligen anfört formen digitalt intygadokument ochett attav

originaletmeddelandet med Kontrollerbar-överensstämmer etc.
emellertid i dokumentdefinitionenhetskravet knyts till skriftliga

originalhandlingarellerdataförautomatiskinformationsbehandling.
Därför intygande,skall det bedömas vidimerarnågonnärosantsom

anfört språkhandlingen felaktigtvad någon så skenattannan ges av
frånhämtad dokument eller handling.att ettvara en annan

språkhandlingarFlera flera föreliggaoch därmed dokument kan på
informationsbärare. Bedömningen dokumentför-samma av om

falskning föreligger, utfaller, vid jämförelse mellan gällande rättsen
respektive föreslagnaden utgångspunkten från självasynsätt

språkhandlingen, på i fallen.huvuddelensätt Ensamma av genom-
praxis visargång emellertid skilda bedömningar aktualiserats,attav

vidimeradedet gäller kopior och objekt innehållernär andra som
språkhandlingar fler vidimerade kopian in-Denänav en person.
nefattar två språkhandlingar. förklaringenDen kopianär attena om

originalet i föreningmed underskriftenöverensstämmer med medan
den andra kopieradedet avskrivnautgörs eller dokumentet.av
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Kopian visserligen tilltroshöjandeinte undertecknad denär men
följer vidimeringen inte iegenskap med änsom ger om samma-

förklaringentilltro mångfaldigadegrad till denäven På-
äkthetsprövningenkan objektdet gäller andrasätt göras, närsamma

frågan uppgifterna verkligenställer frånhärrörattgenom man om
framstården utställare.som som

inteEhuru i fördetta lagtexten, krävs sådan äkt-utsägs att en
hetskontroll skall kunna ske dokumentet innehåller utställarensatt
underskrift eller andra godtagbara äkthetstecken, dvs. dokumentet

doktrinenskall ha ivad brukar kallas tilltroshöjandesom egen-
Möjlighetenskaper. kontrollera dokumentets äkthet skall alltsåatt

dokumentet självt intradokumentell äkthetskontroll.ges av
Karaktären dokument alltså fastställas objektivtskall kunnaav
utifrån Visserligendet aktuella exemplaret. bevisningkan bliannan

förbetydelse bevisvärderingen i rättegång sådant.ex.av en men
bevisning beaktas inte vid prövningen minimikraven för attav om

föreliggadokument uppfyllda.skall Ett brott dokumentärett mot
föreliggakan formenendast det, den läsbara eljest,ellernär gårav

sig tillsluta angripna materialiseringenden har dokument-att att
kvalitet. följerDetta på Eftersomredan kravet uppsåt. utveck-av
lingen IT-rutiner befinner sigpå området på tidigt stadium,ettav

fråganbör idokumentbegreppets detta avseendeyttergränserom
ilösas praxis. emellertidDet bör ställas sådana krav endastatt

objekt i form verkligenläsbar framstår låsta doku-som som ges
mentkvalitet. fas föreliggerI denna normalt Därvidbrukande.ett

föreslagnakan den i §bestämmelsen missbruk14 kap. 18 om av
handling aktualiseras, objektets karaktär intedokumentnär av
framgår.

både traditionella digitalaNär innefattas,och dokument skall får
kravet på kontrollerbarhet delvis olika innebörd. svårtDet är är att
för vida tillämpningsområdedet i detaljhär och medsom avses an-
språk på allmängiltighet söka kravet på äkthetstecken. Deange

förändringarnasnabba utesluter total genomgång bedömningochen
objekttyper.alla aktuella lämpligEn avvägning kan emellertidav

formuleras så dokumentkvalitet föreliggaskall deatt anses om
använda äkthetstecknen disponerasnormalt kan endast denav som

utställare.är
Genom förslaget enhetlig dokumentdefirzitiorz undviks mångaom en

frågor gränsdragning traditionellamellan de och deom nya
objekten. sådanEn gränsdragning blivithade särskilt olycklig, när

och rutiner kombinerasgamla i och språkhandling.nya en samma

Med detta kan också förenas den bedömningsynsätt gjorts i NJA 1953 23,som s.
där skrift undertecknad endast med maskinskrivet förseddetten som var namn menmed intyg den s.k. avskriftens riktighet,två urkundsågsav personer om som enutställd det maskinskrivna bärare.namnetsavlsJfr sRKzs beskrivning med namnstämpel försedda handlingar urkunder.av somModern scannerteknik det inte realistiskt anknyta tillgör att svårighetenär attm.m.

reproducera tilltroshöjande egenskap.att en
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diskett innehåller förklaring iOm kuvertt.ex. stoppas etten som en
förseglas på påtecknasbetryggande och med utställarenssättsom

underskrift, finns låsning detså länge kuvertet är oöppnat en av- -
digitala eftersom inneslutits i givitskuvertet ochdetmönstret, ett

Ävenunderskriften, jfräkthetslås konvoluttestamente. dågenom
föreligga tillbör dokument kontrollerbarheten upphördessett anses

förseglingen bryts.attgenom
finns vidare digitala rutiner,på kvasimate-Det exempel där den

riella liksom iegenskapen begränsas data pappersdoku-attgenom -
till fysiskt oftastknyts visst föremål, plastkortment ett ett som-

försetts magnetiskt medium maskinellt.med kan läsast.ex. ett som
jämföras legitimationer in.Detta kan med körkort eller plastatssom
traditionelltförses tilltroshöjande därförmed egenskaper ochDe är

i fall till språkhandlingenbedöma dokument, den delatt vartsom
traditionelltpå underskriftenlagras läsbart Trots ochsätt. att t.ex.

fotot i reproduktioner fkörkort ramställnings-utgörett garanterar
kontrollerbarhet.sättet

finns digitala rutiner personli-Redan motsvarande slag, bl.a.nu av
för i IT-miljö automatiskt identifiera individkort denattga som

innehar Digitala intekortet. data på kort skyddasett som genom
någon matematisk till följdkontrollmetod har dock, den lättav
manipulerbara inte dokumentkvalitet föreställningsin-karaktären, -

inte Därvid i föreslagnanehållet kontrollerbart. kan stället denär
i § missbruk handlingbestämmelsen 14 kap. 18 aktualiseras.om av

praktiken föreslagna inte innebäraI torde det någrasynsättet stora
förändringar. Eftersom frågor inom förde dolts be-som ramen

originalkopia beskrivs, tolkningen vissakan gräns-greppen av
dragningar bli enklare.

Äkthetsteckerz hos traditionella dokument

före-Vad gäller kraven på äkthetstecken hos pappersdokumenten
ligger praxis i huvudsak bör kunna vägledande ävenen som vara
framgent. förslag för inte sigVåra ändring imed någon på desynen
traditionella kontrollmetoderna. främst underskrif iDet är ter som,
förening med pappersarkets och bläckets läsande egenskaper,t.ex.
fyller funktiondenna förekommer.andra metoderävenmen
Minimikraven för direktmedierna skall ha dokumentkvalitet höjsatt

i förhållandenågot till underskriftgällande En med bläck pårätt.
fyller naturligtvis i fortsättningen kraven på kontrol-ävenpapper

lerbarhet.
En klarare i främst beträffandegällande behövsgräns än rätt

försettspappersdokument med andra äkthetstecken änsom en
underskrift. trovärdighet obligationerHög har och andrat.ex.

16Det för övrigt inte utställarens underskrift finnsär i körkort denett ärutansom
endast del den språkhandlingi trañksäkerhetsverket ställt ut.en som
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värdepapper, där särskild papperskvalitet används med trycken som
förhindrar manipulationer, i förening med numrering och sär-
skiljande grafiska äkthetstecken. Här skapas kontrollerbarheten och
kopplingen till fysisktenda exemplar framställningssättett genom
och numrering. objektDessa naturligtvisskall ha dokumentkvalitet.
Det kan emellertid många exempel på materialiseringar iges som
fallande Ävengivitsgrad vissa äkthetstecken. något absolut kravom
på numrering eller eljest särskilt säkra, sedelliknande åtgärder inte
bör upprätthållas bör dock ställas relativt höga krav på utform-
ningen icke undertecknade enskilda förexemplarav de skallatt- -

ha dokumentkvalitet. kräva sådanAtt kontrollerbarhetanses en som
exemplar tilldet följd serienummeratt eller andrat.ex. veder-av

särskiljande attribut intetagna föreliggakan ytterligare exemplarett
skulle å sidan föra för långt. Som i gällande kan dubblettena rätt en

Åmed dokumentkvalitet föreligga. sidanandra skall dokumentett
fylla sådana krav på kontrollerbarhet den enskilde har grundadatt
anledning lita på materialiseringen.att

Rent faktiskt finns hög tilltro till vissa objekt enklaären attsom
förfalska och i behovär starkt skydd, förett det denutanav att
skull beträffande just den objektkategorin behöver motiveratanses
med sådana skyddsåtgärder högre säkerhet skulle kräva.som en
Samtidigt förekommer det reklambrev utformasatt såt.ex. att man
använder god kvalitet, där utställarens firma framgår ipapper av
färg kombinerat med kopierad underskrift i oftablått, med högen
teknisk kvalitet och kanske på vissamed sedelliknandepapper

Ändåmönster. uppfattar och dessa materialiseringar utifrånvar en
deras ändamål inteoch några kontrollerbara originalexemplar.som

Andra meddelanden kan ha relativt utstyrsel samtidigten mager
de klart framstår trovärdiga. Bedömningen fårsom därför intesom

endast teknisk fråga. Beträffande direktmediernases som en har
allmän uppfattning vilka objektgemene man en ärav tro-som

värdiga och detta förändras,synsätt delvis i takt med utvecklingen
de tekniska och administrativa rutinerna.av En bedömning av

frågan bör därför utifrånske föreslagnade grundläggande skydds-
intressena, där endast materialiseringar framstårklartsom som
kontrollerbara bör skyddas.

En särskild fråga aktualiserats i praxis både inom straff- ochsom
vilketprocessrätten är värde med karbonpapper, självkopierandeen

eller liknande medel Överförd underskriftpapper skall ha. Ianses
NJA 1989656 har iexemplar blankettset försetts med under-som
skrift via urkundskvalitet.karbonpapper haansetts Använd-
ningen blankettset har blivit mycket vanlig iav även rättsligt
betydelsefulla sammanhang. Som exempel kan nämnas det s.k.

17Ett vanligt exempel liknandepå missbruk har varit värnpliktiga,när för undgåatttjänstgöring, visat genomslagskopia anteckningarupp undersökandeen läkareav somfört och har ändrats med användning karbonpapperetsom från tipskupong. Iav enunderrättspraxis har sådana förfaranden ofta bedömts urkundsförfalskning.som
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enhetsdokumentetsomSverigeenligtkonventionsåtagandeförpliktat
påVisserligen ärtullbehandlinginföra vidsig envaror.avatt

äkthetsteckenskäligen enkeltnamnteckningÖverfördangivet ettsätt
Även förfarande måstedettabevisvärde.klarthardet ettmen

framgårklartdetendastkontrollerbarhet,därför ommengeanses
skrivendirektsigneratsexemplarytterligare namn-enett genomatt

Dokumentkvalitetexemplar.liggandeovanpåteckning på ett
formsådanrutineninte attföreligger däremot namn-gesom

uppfattaslika kanexemplarunderliggande gärnateckningen på som
inte under-liknandegenomslagskopia ellerfotokopia, somenen

under-överföringbeskrivendirekt ellerskrivits avgenom ovan
kopia, doku-förDå gäller,exemplar. attskriften mellan ensom

vidimerats.materialiseringenföreligger endast närmentkvalitet
föreslås dockdokumentskyddetförSamtidigt med denna gräns en

inte harhandlingstraff,bestämmelse närsärskild somenom
18iförslaget 14 kap.vidareutgivits,dokumentkvalitet har se

Ãkthetstecken dokumentdigitalahos

idigitalt dokument ärunik hosegenskap ärenda ettDen som
sig inteskiljerbitmönsteroch nollor. Dettaprincip mönstret ettorav

exemplar mönster,frånexemplarfysiskt annatett sammaavsom
utställare.exempelvisåstadkommits annanenavsom

förhjälpmedelfungeraeffektivt kunnaskallobjektenFör somatt
påkravetföreslåstransaktioner,betydelsefullarättsligt attbl.a.

administra-tekniska- ochnuvarandetillkontrollerbarhet anpassas
utgångspunktpåräknas. Enförändringar kanrutiner detiva och som

säkerhetsrutinerstandardiseringsarbetet och deinternationelladetär
visaskallmetoderutarbetas. Dessapåhållerfinns eller omattsom

någotpåvisar teckenrutinernatekniskaenligt attdemeddelandet
visserligen önskvärtverifiering.negativ Det ärdvs.inte stämmer,

möjligt vidiblandsåsomprövning ärstraffrättsligför atten -
förfalskade doku-detpappersdokumentmanipulationer med ur-
manipulation, s.k.vidfram ändratsfå vadkunna enmentet som

för doku-inte krävasrutiner dockbörverifiering. Sådanapositiv
komplicerade,teknisktalltförblimentkvalitet. kanDe seantas

inte låserrutinerTekniskamotiveringen.allmännavidare den som
rimligmedutställarangivelsen såochbåde mottagarenatttexten

inte kravetuppfyller därmedmanipulationförsäkerhet envarnas
kontrollerbarhet.på

IT-rutinerstraff rättsligt skyddadeörhandsgodkännandefNågot av
iomständigheternamedbl.a.sammanhängerinte.föreslås Det att

hemligaadministration defelaktigfallet,enskildadet avt.ex. en
trovärdighetmycket lågtilli kan leda trotslásen,komponenterna en

omständigheterSådanalösningteknisk använts.i sig säkeratt en
irekvisitet fara be-förinomförstbli beaktadeföreslås ramen

inte kanförhållandenfrågaeftersom detvishänseende, är somom
dokumentbegrepp.objektivtinom bestämtbeaktas ett
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finnsDet svaghet, detnär gäller kontrollerbarheten dataen av som
beror på den speciella karaktär dessa objekt ihar läsbar form. Vid
bildskärmsvisning återges sprákhandlingar normalt ljus-genom
impulser skjuts insidan skärmen. Sådana rutinermot kan hasom av
manipulerats. Samma gäller utskrift på Kontrollme-t.ex. en papper.
toderna har inte sträckts tillända den läsbara formen,ut något som
säkerligen bliskulle mycket komplicerat. Dokumentet kan emeller-
tid i princip kontrolleras den omvända vägen detattgenom som
framträder i läsbar form på digitaliseras fåroch genomgånytt den
tekniska kontrollrutinen.

digitalaDe dokumenten kan olikapå medier,representeras t.ex.
digitalt på diskett, överföringunder i eller läsbartnät påen ett
bildskärm eller objektDessa uppfattas intenormaltpapper. som
unika i egenskap fysiska exemplar; finnsdet inget original-av
exemplar endast originalinnehåll.utan I dator kanett text t.ex.en en

s.k. ASCII-kodrepresenteras medan dessa signaler de skallnärav
sändas via telenätet överförsnormalt till signaler.analoga Om det
mottagande användersystemet teckenkod sker, utöveren annan

konvertering.återföringen till digital form, När användarenen
skall del dokument, måste överförasta det tillett läsbar form.av

finnsFör detta många alternativa möjligheter, projicering påt.ex.
bildskärm eller utskrift på Beträffande digitaladeen doku-papper.

föreslås varje exemplar på varjementen mediumatt skall haanses
dokumentkvalitet så länge kravet på kontrollerbarhet uppfyllt iär
maskinläsbar form och denna kontrollerbarhet framgår. Uttrycken
originalkopia föreslås därför bli utmönstrade skrivningarur som

data. Denna skillnad mellan direktmedierna och data kanavser
normalt framgå direkt förantas så gränsdragnings-mottagaren att
svårigheter endast undantagsvis uppkommer.

inteDet bör innebära något hinder dokumentkvalitet olikamot att
medier såsom bildtal och integreras itext, sprâkhandling.samma
Om övriga krav uppfyllda,är kan kommunikation fåtypernya av
dokumentkvalitet. Det kan visserligen invändas skrivenatt texten
har vissa egenskaper saknas, språkhandlingnär inte givitssom en
sådan form intalats i form s.k. voiceutan mail.t.ex. Textav som

och överarbetats visserligenkansorterats bättre fylla vissaantas
bevisfunktioner och tolkningen uppgifterna påverkas före-av av om
ställningsinnehållet ha materialiserats eftertanke.synes utan
Däremot kan ställas de ytterligare intryck mottagarensom ges
beträffande innehållet i avsändarens språkhandling, han samti-när
digt får, med rörliga bilder, iaktta avsändarenst.ex. kroppsspråk

Dessa föreslåsaspekter inte bli behandlade inomnärmarem.m.
för dokumentbegreppet. l den mån civilrättsligaramen krav m.m.

lsEn teknisk möjlighet vidär att, användning telefax, läsaannan in självasom avbilden pappersarkett i digital form, överföra den via telenätet ochav åter görabilden med tillgänglig förtexten Ävenmottagaren eller bildskärm.på sådanapapperrutiner kan låsas med de tekniska veriñeringsmetoder vi beskrivit.
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iliksomreglering,fårform sådanvisspåföranleder krav en
valetsakutanför straf f En ärrätten. attgällande rätt, avannanges

materiali-användamöjlighetenfalli vissa kan begränsamedium att
emellertid inomliggerfrågorbevisning.för viss Dessaseringen

bevisprövningen.friaför denramen

dolda rekvisitalltjämtDokumentbegreppets

innehåller det nuvarandemotiveringenanförts i allmännadenSom
Vissarekvisit.underförståddadoldaradurkundsbegreppet menen

uttryckligt regleradeföreslagits bliföregåendeihar detdessaav
Till dessalagtexten.inte böraandramedan ansetts tynga senare

informationennedskrivnadenbevaranderekvisit urkundenshör av
behöveregenskaperexistens.självständiga Dessaurkundensoch

del.digitala dokumentensför dekommenterasnågot
bevarandekravmotsvarande pai principställsdataFör somupp

IT-miljön, någotidimensionerfårfrågani gällande rätt nyamen
motiveringen nämnda,i allmännautvisas det dent.ex avsom

inteSchifreen. gårDet närmarerättsfallet Golden andengelska att
inte hellerkani tid krävs. Detvaraktighet ochvilken rum somange

existera i detobjekt upphörsnabbtavgörande hur attettvara
materialise-efterögonblicketmöjligtfallet.enskilda Det är att

betydelsefullrättsligtförbruka denringens uppkomst t.ex. en-
visserligentordeförstöraomgående den. Detsammaåtgärd och att-

förfalskats, används ochsnabbtpappersdokument,gälla ett som
emellertid alldelesIT-rutinerna sär-förstörs.omedelbartsedan ger

vilka ingåkandestruktiva åtgärderförutsättningar f sådanaskilda ör
eljestbrottsliga ellerbevisningundanröjandeiled ett omavsom
får ivaraktighetBedömningen påkravetförfaranden.otillåtna av

funktion.materialiseringensutifrånstället ske
materialiseringarnaspåställasvilka skallkravdet gällerNär som

knytningmindre fixellersåvittsjälvständiga existens, en meravser
förkomplikationerinte någraframträdervisstill bärare,en

emellertidsjälvständiga existens ärdel. Dataspappersdokumentens
inteföremål normalt kanvisst fysisktanknytning tillsådan ettatt en
beskri-karaktär hargrundläggandeföreligga. Genom datassägas att

lösningarna godtas detpraktiskaföreslagnavits dock de attkan trots
gränsdragningsfrågor. kanDetfinna vissateoretiskt går t.ex.att

föreslagit förviutgångspunktgrundläggandedengällandegöras att
fråninte saken härrörspråkhandlingenäkthetsprövningen om-

kopiaframställer exaktdenangivne utställarenden gör att ensom-
förfalskning.skyldig till någonsigobligation inte gjortt.ex. enav

olovligensjälvklart den,framstår det dockdelI denna att somsom
såpappersdokumentytterligare exemplarframställer attettett av

förfalskning. Igjortoriginal, därmedframstårdet ett ensom
dekommit till uttrycklegaldefinitionen har detta attgenom

originalhand-skriftligabeskrivitstraditionella dokumenten som
lingar.
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Handlingar inte dokumentärsom

Till förtydligande dokumentbegreppet finnaskan det anledningav
något handlingar intenämna har dokumentkvalitet.att om som

De s.k. bevismärkena inte inordnatshar under dokumentbegreppet
i straffskyddshänseendede har likställts med dokument vilketmen

framgår meningen iandra förevarande stycke.av
Avgränsningen till språkhandlingar medför bilder och grafiskaatt

framställningar, till skillnad från vad för handlingsbe-gällersom
i faller utanförTF, tillämpningsområdet för förfalsknings-greppet

Ävenbrotten. sådana framställningar uppfattas emellertid som
språkliga, de utvecklar preciserarnärmare eller ellerom texten en
på sätt representerad språkhandling knutits till.deannat Så ärsom
fallet tillsammansdenär med beskrivning iersätter ord,texten en

foto i legitimation eller karta it.ex. ett delutgören en som en en
lantmäterihandling med beskrivningar servitut Bildenav m.m.
skyddas emellertid inte, den saknar samband med språk-om en
handling i dokumentet.

Helt delviseller automatiska uppteckningar förloppvärden,av
tillståndeller med någon teknisk utrustning har funktionen annan

språkhandlingar. Syftet visserligenän förmedla informationär att
inte frågadet är åstadkomma påstående,attmen ett ettom svar, en

befallning IT-rutinerna emellertiddet möjligtgöretc. låtaatt
språkhandlingar.registrera uppgifterna fårså formendeatt av

kan vidDet ytligt betraktande framstå konstlatett draattsom
mellangränsen automatisk rutin,EDI kortfattadedärt.ex. med-en

delanden dokument medan sammanhängande automatiskases som
uppteckningar faller utanför skyddet. går emellertidDet inte att

prövninggöra äktheten, ändamåletnär är änen ett annat.av att
direktersätta kommunikation. De renodlat tekniska uppteckningar

i rättspraxis böra åtnjuta skydd urkunderansettssom samma som
därförhar brutits från 14 kap. § och behandlas il iställetut

14 kap. 14
Enligt brottsbalkskommentaren torde utskrifter med telex eller

telefax urkunder ovidimeradeutgöra medan kopior inte sådantges
skydd. Gemensamt för f otokopian telefaxmeddelandetoch kan sägas

föreliggerdet kopiering. Telefaxmeddelandetatt innebärvara en
emellertid fjärrkopiering. uppgifterDe bifogasnormalten som
automatiskt högst telefaxmeddelandetpå telefonnummer,upp om
företag kan lätt manipuleras. Dessutom behöveretc. sådana upp-
gifter inte heller vid korrekt användning tillanknyta dokumentets
utställare, kan fåha bett använda någon teleft.ex. attsom annans ax.

Exempelvis kan mätning temperaturen inte baraåterges gradtaletatten av genomautomatiskt skrivs lT-rutinerna kanut utan utformas helså mening skrivsatt uten -KL 1200 gradertemperaturen 12 etc.var



590 Specialmotivering sou 1992110

tilltroshöjande föreliggerNågra andra äkthetsteckenegenskaper
heller.inte

ligger i handlingarDet sakens saknar rinzligznatur att ettsom
inte straffäkthetsteckerz åtnjuta rättsligtmätt bör skyddett motav

förfalskningar. materialiseringarDetta gäller endast utgörst.ex. som
utskrift underskriftpå någon likartad till-ellerutanav en papper

troshöjande egenskap. förekommer följesedlarDet elleratt t.ex.
kvittonfakturor automatiskt framställda skrivs påäven utmen

varje Särskilt spridningenäkthetstecken. modernutanpapper av
kopieringsteknik utrustning medförtoch ofta intehar detattannan

skiljagår original från kopia, objektet saknarnäratt ett en
särskilda införaäkthetstecken. Förslaget kontrollerbar-att ett
hetsrekvisit får inte till ytterligareleda sänkning redanetten av

objektenskrav på de skyddade beskaffenhet. blirDettaurvattnat
tydligt, fbeaktar förullbordanspunkten dokument-när attman en
förfalskning vidnås framställningenredan manipuleradedetav
objektet. reelltUtan kontrollerbarhetskrav skulle denett t.ex. som,
i förhandlingar,samband med skrivmaskinpå utkastupprättar ett
till maskinkontrakt och uppfylltmed haett parternasanger namn
objektrekvisitet för förfalskning. Det uppenbart kraven páär att
äkthetstecken måste betydelsefullthögre. Närsättas avtalsslutett

tillkommer stånd telefaxmeddelanden följsutväxlas,t.ex. attgenom
regelmässigtdetta traditionella underskrivnamed dokument.upp

i andra vill försäkra sig straffrättsligtDen, sammanhangsom om
dokumentförfalskningskydd behöva fram särskildamot utan att ta

äkthetstecken, till objektetkan undertecknas.attse
Enbart den omständigheten utställarenatt anges genom en

myndighets, företags fysiskeller tryck inteböriett en persons namn
tillräckligt för dokumentkvalitet. förtModern sigIT har medanses

omöjligtdet kan skilja utskrift från kopianästanatt attvara en en
samtidigt sådana objekt i inte uppfattasallmänhet tro-som som
värdiga ha kompletterats någonmed egenskap.utan att

Utskrifter frán olika intemyndighetsregister bör betraktast.ex.
dokument, de består endast pånär saknartextsom av papper som

givitssärprägel När de framstår disponeradutstyrselen som som
myndigheten, finns emellertidendast tilltroallmänt behovettav av

till dem. Samma tillämpas utanför myndig-bör kunnasynsätt
hetsområdet. Det bör dock betonas extensiva tolkningden alltmeratt

gjorts urkundsbegreppet i integällande börrättsom av upprepas.
viktigtDet intedokumentbegreppet stegvis funktio-är berövasatt

materialiseringarmellan i sig vissharsorterarenen som som
trovärdighet objekt inteoch sådana straffskyddas förrän ibörsom

20Här kan emellertid särskilda åtgärder vidtas formi digital verifiering.t.ex. av
Det förekommer till och med det saknas utställarangivelse kvittoni frånatt
kassaapparater kunden bara fårså med siffror ochatt en pappersremsa en summa.
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gränsdragning ibör skemed brukande. Ensamband närmareett
praxis.

meningen bevismärkenstycket andraAndra -
bevismärken,gränsdragning såföreslås behållsnuvarandeDet attatt

inte behandlas dokument.värde- och kontrollmärken, sommen
emellertid inte iutvidgning till IT-material föreslås dennaNågon

del.

År för§ ringa, skall för-2 § brott i l att anse somsom avses
fängelse itill eller högstvanskning dokument dömas böter sexav

månader.
ringa särskiltVid huruvida skall beaktas,bedömande brottet är

kassakvitto,mindre vikt, kontra-dokumentet såsomärom av
mottagningsbevis, gärningen fördylikt eller skettmärke eller om

hjälpa tillnågon hans rätt.att

för§§ Om skall3 brott i l är att grovt,anse somsom avses grov
fängelsetill lägst månaderdøkumentfärfalskning dömas i sex

och högst år.sex
särskiltVid huruvida beaktas,bedömande brottet skallär grovt

viktförfalskningen myndighets do-dokument elleravsett avom
i omsättning-kument särskilt betydelsefulla den allmännaärsom

obligationer, aktiebrev eller pantbrev, ellersåsom gär-omen,
ningen särskilt farlig art.var avannars

fallföreskrivs för ringa respektive doku-Här om ansvar grova av
mentförfalskning. införs föreslåsUtöver dokumentbegreppetatt

redaktionella ändringar. inteckningshandling tillOrdet harendast
följd ändringarna i jordabalken med pantbrev. Pantbreversattsav

visserligen inte inteckningsreversen,såsom deskuldebrev,är men
kreditgivningflera betydelsefulla funktioner vidhar med säkerhet

eftersomi inskriven lämpligt,egendom. Exemplet pantbrevär
utfärdas i traditionell form vidbåde undertecknad domsagor, där
inskrivningsväsendet i form utskrifter fram-inte datoriserats och av

för fastighetsdata, underskriftenställda Centralnämnden därav
med andra äkthetstecken.ersatts

arkivhandling vikt i §myndighets gällande 3Uttrycket harav
anknytning till förfalskningsbrotten i olikaäldre därrätt, typer av
handlingar i skilda paragrafer. bestämmelse avsåg s.k.Entogs upp

förfalskning objektarkivhandlingarallmänna och sådanaav var
särskilt bestraffad. arkivhandling för inte,Begreppetsträngt som

objektförut, direkt till särskilttanken skyddsvärda och be-
handling jfrbör dokument,brotten dockutmönstrasgreppet motur

förslagen till §§. föreslås12 18 myndighetsoch Istället uttrycket
vikt. ändring i inte.dokument Någon sakav avses

22Gemene kan beskrivningen handlinguppfatta avgörandeantas så att ärman om en
placeraskommit i arkiv.att ett
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Vissa förfaranden i gällande enligtbedöms 15 §rätt kap. llsom
uppgift föreslåsosann blihan är behandladesom om vem som

på falläktheten, l I dessa kan bedömningangrepp se en som
förvanskning oftaendast dokument tillräcklig reaktion.utgöraav en

§ Den dokument, författning4 i enligt lag ellersom som avges
edlig förpliktelseunder eller på heder och eller undersamvete
dylik försäkran, uppgift förtigerlämnar ellerannan osann san-

ningen, döms, innebäråtgärden fara i bevishänseende, förom
försäkran till fängelseböter ieller högst månaderosann sex

tilleller, brottet fängelse i högst tvåär år.grovt,om
Sker gärningsådan föroaktsamhet, döms vårdslös för-av grov

till fängelsesäkran böter ieller högst månader.sex

§ i intygDen5 eller dokument lämnar uppgiftannatsom osann
han eller angelägenheter förär elleränannatom vem om egna

skens skull dokument rättshandling,rörandeupprättar döms, om
innebär fara iåtgärden bevishänseende, för tillintygandeosant

fängelse iböter eller högst månader. brottet medAr hänsynsex
till innefattardet missbruk tjänsteställning elleratt av annars

till fängelseskall dömas i högst år.tvåatt grovt,anse som

föreslåsDet bestämmelserna osannvårdslös försäkran ochatt om
intygande förs in respektive4 direkt efter5 be-osant som nya

f örfstämmelserna alskning i §§.3l Därmed desamlas centralaom -
bestämmelserna brott till förstadokument delen 14 kap.motom av
samtidigt den grundläggande skillnaden mellan oäkta och endastsom

dokument tydligt framträder.osanna
föreslagna marginella förskjutningen,Den fördel-det gällernär

ningen brottsliga förfaranden mellan på äkthet respekti-av angrepp
sanningsbrott framgår, beträffande oriktig uppgiftävenve om vem

föreslagnaredan den på äkthetsprövningen.är, Därförman av synen
kan alternativet osann uppgift han är stå ikvar be-om vem
stämmelsen intygande så den felaktiglämnarosant attom som en
uppgift födelseort, ställning dylikteller kan dokumentetnärom -

tilläkta dömas för intygande fast uppgiftenosantanses ansvar-
angelägenheter.avser egna

föreslagna omfördelningenDen paragrafermellan vissa för-av
faranden direkthar samband med den dokumentdefinitionen.nya
Ändringen får därför framgå begreppet försdokumentattanses av
in i §§.5 Reglernal konkurrens endast 14 kap. 2gör attom-

§eller 3 inteoch 4 § tillämpaseller 5 skall dokumentetnär är
oäkta.

23När uppgifterna avgivits under sådan försäkran bestämmelsenisom avses om osann
försäkran finns ingen begränsning rörande uppgifter angelägen-ansvaretav om egnaheter.
Sådana konkurrenssituationer vanliga i praxis, eftersom denär olovligensomframställer dokument oäkta normaltett användaär det för bevisaatt attsom avser

uppgift.en osann
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Frågan skydd språkhandlingar får dimensionermotom osanna nya
i IT-miljön på felaktigtså innehåll kansätt åstadkommasatt ett

helt delviseller automatiska Definitionengenom processer. av
dokument därför utformatshar så det inte krävs direktatt en

dokumentkvalitet.mänsklig förtanke fråga iEn är om en san-
ningsbrottens mening språkhandling föreligga,kan närosann
utställaren använder och vissa grundläggande datat.ex. ett program
så intellektuellahan saknar möjligheter bedöma sannings-att att

fallhalten. I dessa i fallsaknas uppsåt. Om användaren kännervart
till fel i emellertidkan eventuellt föreliggauppsåtettprogram, om
det kan för vissthållas vetskap dokumentet bliskulleatt attom

inte avhållithade från framställahonom det. Här kanosant att en
mängd udda situationer praktisktkonstrueras. Ett byggt påsynsätt
analogier från i vilka fall språkhandlingar medför vidosanna ansvar
rutiner, där traditionellt finnssamband mellan utställarensett

innehålletkännedom och utställandet, bör kunna ledning förom ge
huvuddelen fallen.av

förDet strafftorde de fallen framgåvärda omständigheterna,av
manipulation automatisk rutin gjorts för produceraattom en av en

dokument. rutiner förHar framställa dokument,attosanna t.ex.
användningmed felaktigt datorprogram, blivit tillettav osanna

förmån för misstänkt och det går visa liggerhan bakomatt atten
programändringarna, intetorde det några problem páattvara
traditionellt bedöma intygandesätt föreligger.ett osantom

manipulationEn intekan bedömas anstiftan till in-osantsom
tygande, automatiskaendast de rutinernanär inteoch någon individ
påverkats visst resultat. maskinellaDen utrustningenatt ettgenerera

intekan gärningsman. i naturligtDet stället för fallär dessases som
den ansvarig för programmanipulationenäratt gär-se som som

ningsman. förfarandetOm konstrueras så uppgiften utställareatt om
blir felaktig, föreligger dock dokumentförfalskning.en

Även vid vidimering kan automatiskade rutinerna särskildaväcka
frågor. Uttrycket kopian originaletöverensstämmer med skulle,

pappersutskrift vidimeras,när uppfattaskunnaen som en osann
förklaring i meningenden det ADB-tekniskt inte finns någotatt

identisktexakt original jfrlagrat, NJA 1979715. förut-Under
sättning digitaltden lagrade motsvarigheten till utskriftenatt har
dokumentkvalitet föreligger ingetdock brott. följerDetta vårtav
grundläggande på definitionensätt data och dokument. Omatt se av

originaluttrycket skulle vid vidimeringanvändas utskriftt.ex.av en
digitalt dokument, inte uppfattaskan det påett sätt änav annat som

påstående f örlagan har dokumentkvalitet. sådanett När kvalitetatt
fårsaknas, intyget innehåll, utdraget stämmerett annat t.ex. attges
med uppgifterna iöverens x-registret.

251vissa fall det integår finna utställare maskinen.att någon Daän ärannan ansvaruteslutet redan grund det intepå föreligger dokument.att någotav
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använder dokumentåberopar eller är6 § Den somsom annars
enligt åtgärden§ döms,falskt enligt 5ellerl är osant omsom

själv hade begåttinnebär i bevishänseende, hanfara som om
brottet.

för brukar dokumentparagrafen föreskrivs denI ettsomansvarom
enligt 5manipulerat 3 ellerärsom

Även i lT-miljön. Omaktualiseras förfarandenhär en personnya
ellerdet oäktadigitalt medvetenåberopar dokument, ärattett om

manipuleradenaturligtvis brukande detföreligger ettosant, av
använder delar dataOm endastdokumentet. han däremot av som

hanför dokumentskapadokumentet ett nyttattrepresenterar som
brottsligtföreligger ingetsignatur,förser sin digitalamed egen

utställarangivelsen,kopiera ochhan görabrukande. Skulle texten
materialiseringen kan doku-ändring vidimeranågon och sedan

mentförfalskning aktualiseras.
dokumentautomatiska rutiner eller oäktaSärskilt vid kan osanna

begåtti den brottet J-komma brukas sammanhang motatt somsom
därvid kan§ sig. använder dokumentet3 eller inte5 tänkt Den som

eftersommaskinen begått,inte anstiftare till brott ensomses som
naturligtimaskin inte gärningsman. ställetDetkan är att sevara

beträffande brukandet.gärningsmananvändaren som
frågandigitalt,till uppkommerhelt eller delNär dokumentet ären

liggeranvänder kravidet uttrycket åberopar eller ettannarsom
blivit vilseledd. ocksåfysisk Frågapå någon, dvs. äratt person,en

IT-rutinföreligga, ochfara i bevishänseende endastkan när enom
ingen människa skall övertygas.

identitetkortinnehavares harautomatiskt kontrolleraAtt t.ex. en
för-blivit vanligt inslag, säkerhet ställs. Ettkrav pådär högaett

givits dokumentkvalitetfalskat objekt kaneller sådantosant som
rutinautomatisk någoninomkomma användas änatt av annanen

resultatmanipulerat så motsvarandeden dokumentet att somsom
IT-rutiner,vid finns andrarutin uppnås. mängdmanuell Det enen

intei funktion så resultatdigitaladär dokument kan sättas att som
fysisk vilseletts.någonavsedda uppkommerär attutan person

§i 9Enligt eljest bruk 14 kap.uttrycketgällande tolkas görrätt
i funktionbevismedlet-som sådant och detså skall sätta attatt man

vilseledabevismedlet idärmed regelbruk ägnatgörs är attsomav
riktig bevisning omöjliggörstillräckligt ellerdet äratt attmen

bevismedlet kommit påförsvåras. inte underkrävsDet ögonenatt
förvilseledas; det sådantnågon därigenom skulle det räcker attsom

posten. enligt gällandeändamål blivit Redanmedavsänt, t.ex.
innan männi-fullbordas någonkandet därmed brotteträtt attanses

jfr §ska vilseletts, 9 andra stycket BrB.dock kap. l
inte direkta mänskligaföreslås språkhandlingarDet ärävenatt som

innefattas i Uttrycket åberopartankar dokumentbegreppet.skall

26NJA 1944 440.s.
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i § föreslås innefattaeller 6 inteanvänder på sättannars samma
fysisk blivit vilseledd enskildanågot krav på i detatt en person

fallet. funktiontillräckligt iDet dokumentet ellerär avsäntsatt satts
på sätt.annat

IT-miljön finns möjligheter programmering,I att, t.ex.nya genom
förlopp först i framtiden. emellertidEtt användande måstestarta ett

för uppfylla för fullbordat i IT-miljön hakraven brott ävenatt
för traditionella förfarandenpå desättstartats ett motsvararsom

beskrivna fallen.

§ missbrukar för viss7 Den betyg eller dylikt ut-som pass, man
dokument sig förställt eller ellerhonomatt utgenom annange

lämnar för missbrukasdokumentet på det döms,sättet,ut att om
åtgärden innebär fara i bevishänseende, för missbruk av

till fängelsedokument iböter eller högst månader eller,sex om
till fängelse ibrottet två år.högstär grovt,

fallet.Bestämmelsen § första15 kap. 12 skallDenmotsvarar
skydda dokument utfärdade för tjäna till identifieraär att attsom-

för vilkenden fördokumentet utställt ellerär attperson ange
egenskaper sighos honom någon ellermot att annanannan ger-
sken den i Föreskriften förtsdokumentet. harattav vara som avses
in formerbland övriga straffbart brukande dokument.av av

föreslagnaDet dokumentbegreppet framgårskall, brotts-som av
Övrigabeteckningen, tillämpas ändringarhär. endastäven är

redaktionella.
På i förslaget till 6 § intebör det krävas någonsätt attsamma som

fysisk förhar vilseletts rekvisitet sig förge elleratt utperson annan
uppfyllt.honom skall anses

Utvidgningen till digitala medför förfaranden,dokument ävenatt
där någon personligt dokumentkvalitetlämnar kort medut t.ex. ett
för framstår in-brukas så någon rättmätigedenatt att annan som

straf fnehavaren straff rättsligtbeläggs. Därmed kan skydd beredas
kortrutiner med dokumentkvalitet vidanvänds kontrollnär av

till databaseraccess m.m.
emellertid inte nödvändigt för digitalaDet det doku-är attansvar

Missbrukkortbaserat. ocksåkan ske dokumentärmentet ettav som
förvaras i medfördokumentkvalitetdatabas. Kravet påt.ex. en
emellertid rutiner ofta intenuvarande skyddas dennaatt av

jfr förslagen i §§.bestämmelse, 18 19och

27Genom skilja kap. första fallet till kap. och behandla andraatt 15 12 7ut § 14 §
fallet tillsammans med övriga brott dokumentkvalitetbevismedel inte harmot som
undviks den risk för sammanblandning följt med första fallet till skillnad frånattsom
andra fallet objekt med dokumentkvalitet falletanvänds och förstaatt ett attavser

äkta och urkunder medan andra fallet materialiseringar.avser sanna avser osanna
Det framstår vidare inte sakligt korrekt rubricera andra fallet missbrukattsom som

urkund, eftersom brottsbeskrivningen, där inte objekt med urkundskvalitet.av avseroriginaletEndast det objekt skall ha legat till grund för den produkt utgessom som
ha originalkvalitet.avses
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8 § förstör,Den obrukbart, eller skaffar undan doku-görsom
vid tillfällethan fâr förfogainte detpáöver sättet,ment, som

åtgärden innebär fara i bevishänseendedöms, och brottetom
bokföringsbrott, förär undertryckande doku-att anse som av

till fängelse i högst två år eller, tillbrottet ringa,ärment om
fängelseböter eller i högst månader.sex

tillbrottet döms fängelseAr i lägst månader ochgrovt, sex
fyrahögst år.

i §Bestämmelsen 14 kap. 4 vissa redaktionellagällande har medrätt
föreslagitsändringar Samtidigt föreslås8 dokumentbe-som en ny

bli infört här.ävengreppet
IT-rutinerna förthar sigmed dokumenten kan obrukbaragörasatt

skaffaseller undan på digitaltraderasätt. Att dokument harettnya
sin naturliga motsvarighet i förstöra Oftastpappersdokument.att ett
finns emellertid digitala efterdet raderingskom-kvar,mönstret att

tillmandot exekverats, lagringsutrymmetdess ipå anspråk.nytt tas
Det beror på radering tillnormalt går så endast den nyckelatt atten

visar tilladressen Därtilldokumentet bort. kommer det,tas attsom
dokumentet lästs med möjligtäven när data,över medär attnya

viss digitalaåterställa det representerademönsterprogramvara som
framträderdokumentet. kvasimateriellaHär den karaktären tydligt.

Manipulationen kan data idelutgörat.ex. utan attavse som, en
föreställningsinnehåll,dokumentets tillkommit för dokumentetatt

bliskall blivitsökbart. har också möjligtDet att t.ex. genom
programmering krypteringeller hindra åtkomsten till digitaltett
dokument.

Även i falldessa rekvisitet förbör det brottsliga förfarandet anses
uppfyllt. inteAtt omedelbart behöver dataangreppetvara avse som

framgårdokumentet det tillräckligt förärrepresenterar attav
skaffa undan dokumentet.attansvar

IT-rutinerna ständigabygger på kopieringar. Vi föreslagithar att
alla uppfyllerexemplar, kontrollerbarhetsrekvisitet, skallsom ses

dokument, sådana tillfälligt i primär-även uppkommersom som
minnet förs viaeller förutsättningtelenätet, alltöver under att
dokumentet har anknytning till sådana rutiner det kan haatt anses
självständig existens.

Så det aktuella exemplaret har dokumentkvalitet faller detsnart
inom för objektrekvisitet i förslaget till 8 digitalaDeramen

föreliggerdokumenten ofta i flera exemplar. I bland kan ett
ytterligare exemplar lätt åtkomligt inom för normalavara ramen
rutiner, via falltelenätet. andra kompliceradeI krävs åtgärder,t.ex.

med användning loggar eller säkerhetskopior intet.ex. ärav som
tillgängligaenkla eller andra åtgärder fallergöra klartatt som

utanför rutinernormala och kanske kräver medverkan expert.av en
Inom motsvarande innehavaren pappersdokument,ram som av

sig skyldig tillgöra undertryckande fårdokument, låsautan att av
in vidtadem, skyddsåtgärder får den förfogar dataöverm.m., som
kryptera, komprimera vidtaeller tekniskaandra åtgärder.
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i bevishän-rekvisitet farastraff området begränsasbaraDet genom
förfara föreliggerpraktisktill fall betydelse. Närseende attav

tid,försvåras, åtminstone för någonomöjliggörsbevisning eller
inte frihet frånframmedför möjligheten exemplarta ett nyttatten

ansvar.
därigenom begångenUndertryckande dokument konsumerar enav

förfrihet f undertryckande doku-rånskadegörelse. När avansvar
emellertid föreslagnaföreligger, aktualiseras den bestämmelsenment

olovligendataskadegörelse. Ordvaleti § stycket12 kap. andral om
§i 12 andra stycket harundertrycker, kap.utplånar, ändrar eller l

dataintrång, delvis hämtatsdelvis överförts från bestämmelsen om
funnit tillräckligaminimilista. Vi inteharfrån europarâdsrapportens

igenomföra ändringar bestämmelsen under-dessaskäl att om
praxisbeskrivningen enhetlig.för ldokumenttryckande göraattav

bestämmelserna såemellertid uppmärksammas såparallellenbör att
möjligt förenliga tolkningar.långt det är ges

underskrift digitala påsin eller9 § Förnekar någon sin signatur
innebär fara i bevishänseende, fördokument, döms, åtgärdenom

till fängelse ieller högst måna-förnekande bötersignatur sexav
till fängelse i två år.högstder eller, brottet är grovt,om

förs§ ikap. 13 gällandebestämmelsen, 15 rätt,I motsvararsom
samtidigt digitala signaturerindokumentbegreppet även gessom

ändringar beträffande traditio-medför inga deskydd. Förslagetett
nella dokumenten.

i motive-digitalt signatur behandlats den allmännaharBegreppet
iringen. f rån ISO-standard huvudsakhämtatDet är en som

föreslås få iinnebörd 14 kap. Frånden begreppet BrB.motsvarar
emellertid vidare innebörd iteknisk synpunkt begreppet änenges

teknisk lösning.för inte bindas till vissISO-standarden att en
pappersmiljönUnderskriftens i traditionellaegenskaper har den

inteuppfattats självklaraså någon analys harnärmareattsom
emellertiddatoriseringen frågorsådanakrävts. och med harl

aktualiserats.
identifierings-, bevis-,Underskriften äkthets-,ha av-anses

rutinerslutnings- varningsfunktioner. påoch Endast sådana IT- som
underskrif funktioner föreslås blifyllermotsvarande sätt tens

i paragraf.skyddade denna
föreslagna för digitala signaturerBehovet det här skyddetav

tydligt, felaktigtframträder hävdar hans s.k.någonnär t.ex. att
fåaktiva kommit måste ha lyckatskort på och någonavvägar att

förvilken aktiverasfram personliga kortetden kod med att
blirsignaturer. utredningen sådant påståendeproducera En ettav

underskriftundersökning påkomplex än ettmer en av en papper.
Gärningsmannen i vissa fall till för innehavarenskadakan ettav

trovärdighetenfelaktigt ifrågasätta hos heladatorsystem komma att
system.
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Som samlande beteckning för underskrif digitalaoch signaturerter
föreslår vi signatur,ordet förs in i brottsbeteckningen.som

signaturUttrycket ianvänds redan tekniska sammanhang imed
huvudsak föreslagen innebörd. traditionelll miljö ordetanses vara

med namnteckning, möjligen med betydelseförskjut-synonymt en
ning förkortad underskrift med användningmot initialer.en t.ex.av

10 § Om någon lov anbringar eller förfalskarutan annars annans
namnteckning signatureller på alster konst eller brukskonstav
eller på dylikt verk därigenomoch skenannat denneattger av
bestyrkt sig upphovsman till verket, döms för signaturför-vara
falskning till fängelse i högst två år eller, brottet ringa,ärom
till böter fängelseeller i högst månader.sex

brottetAr tilldöms fängelse, lägst månadergrovt, ochsex
fyrahögst år.

§ eftergör11 Den inom eller riket gällande penning-utomsom
sedel eller eller förfalskar sedel ellermynt dömsmynt,annars
för penningförfalskning till fängelse i fyrahögst år eller, om
brottet ringa, till böter fängelseär eller i högst månader.sex

brottetAr döms till fängelse, lägst två och högst åttagrovt, år.

12 § Den eftergör frimärke,gällande beläggningsstämpelsom
eller offentligt föreller allmänheten inländsktannat elleravsett
utländskt värdemärke offentligeller inländsk eller utländsk kon-
trollmärkning på mått, vikt, handling eller ellerannat,vara, an-
bringar falsktnågon sådant märke falskeligeneller äkta märke

förfalskareller någon sådant märke eller det märkta,annars
döms, åtgärden innebär fara i bevishänseende, för märkes-om
förfalskning till fängelse i högst två år eller, brottet ringa,ärom
till böter eller fängelse i högst månader.sex

brottet tillAr döms fängelse, lägst månadergrovt, ochsex
fyrahögst år.

13 § Den falskeligen anbringar märke eller föremålsom annat
kan för gällande gränsmärke, fixpunktvattenmärke,tassom

eller märke för plan- höjdmätning,eller flyttar,annat eller tar
bort, skadar förstöreller sådant märke, döms, åtgärden in-om
nebär fara i bevishänseende, för förfalskning fast tillmärkeav
fängelse i högst fyra år eller, brottet ringa, till böterär ellerom
fängelse i högst månader.sex

Paragraf innehåller bestämmelser för signatur-erna, som om ansvar
förfalskning, penningförfalskning, märkesförfalskning för-och
falskning fast märke har flyttats hit från 14 kap. 5-8 såav att
föreskrifterna dokument ikan sammanhang.om ettges

kan inteDet uteslutas IT-objekt med funktionermotsvarandeatt
bevismärken i framtid kan komma digital formsom ävenen att ges

så kravet visstpå utseendeviss fyllsatt utstyrsel antingen i läsbar
form viss grafisk utformning det delgenom mottagaren tarav av

ieller lagrad form maskinläsbar utstyrsel samtidigtgenom en som
kravet på kontrollerbarhet tillgodoses matematiskgenom en
kontrollmetod. kvasimateriellaDen karaktären inteutesluter en
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reglering inomingen sådanemellertidVi föreslårfunktion.sådan
rutiner framstårmån sådanamärkesförfalskning. denIförramen

tillräckligutformas medspråkhandlingendockönskvärda kansom
skalldokumentkriminaliseringen avseendeförfullständighet geatt

tillämpningar.för sådanaskydd
IT-miljö magnetkortimärken äranvändningpåexempelEtt av

får kort,transportmedel. Resenärenkollektivabetalning ettpåför
idigitalt och avläseslagrasuppgiften kupongerantaldär enom

digitaladenändrasstämplas,kupongerantalNärkortläsare. ett
samtidigt kort-kupongerkvarvarandeantalinformationen somom

betalatsform vadi visuellt läsbarskriver på kortetläsaren m.m.som
traditionellinformation ochlagraddigitaltframgårdettaAv att

intevarandra. Detkombination med äriförekommalagring kan
tilldigital form,till haspråkhandling del kanuteslutet att ensamma

symbolfunk-sigvidare tänkaform. kantraditionell Man attdelen
originalfysisktobjekt ettknytning till konkrettionen med dess ett

fåraktivt kortADB-miljöi ibrukkomma ettkan att t.ex.genom
språkhandlingen endastroll. Närtraditionella bärarensfylla den

blirså detenstaka bokstäverförkortningar, attmed etc.återges
uppfyllas. Detutstyrselpåockså kravetmåstefråga märke,ettom

märkesliknande IT-nuvarandehuvuddelendärförkan antas att av
iförslagenjfr dockdokumentskyddet,utanförtillämpningar faller

§§.1918 och14 kap.

uppteckningteknisk såändrarellerframställer att§ Den14 som
uppteckningsförloppet,avseddadetfråninnehållet härrörinte

förfalsk-bevishänseende, förfarainnebär iåtgärdendöms, om
högstfängelseeller itill böterteknisk uppteckningning sex

måna er.

avsnittmotiveringen,i allmännabehandlats denharBestämmelsen
framställeruttrycketbeskrivits medförfarandetbrottsliga9.3. Det

framgår såväluppteckning. såPåteknisk sättändrar atteller en
ändringar iobehörigaobjektfalskaframställningen somnyaav

Ändringar manipuleradei redaninnefattas.objektframställdaredan
i skyddet.innefattas ocksåobjekt

innefattastill innehålletanknytningdirektaGenom lagtextens
data.även

upptecknings-frånmaterialiseringen skall härrörapåKravet att
det klartsåmåste bevarasmedför objektetförloppet att angesatt

uppgifteruppteckningsförlopp det härrör. Härf vilketrån omavses
givareförloppden källaautomatisktutrustning, det ensomt.ex.

tillkopplats etc.
förgällerallmäntinte vadställaskrav bör än attHögre som nu

Är materiali-rutin.vissframgå inomuppgifter skalldessa enanses
inte möjligtdockdeti avseendenseringen dessa är attanonym

paragrafens mening.i föreslagna Ansvarfalsk denden ärpröva om
fråga.inte ikommakan då
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På vidsätt dokumentförfalskning innebär ävensamma som en
manipulation rutinerna för själva uppteckningsförloppet såav att

blir felaktigprodukten den tekniska uppteckningenatt ses som
förfalskad. Det ställs emellertid intehär något sådant krav på lås

för dokumentkvalitet. aktualiseras inteHär äkt-som typsamma av
hetsprövning och kontrollrutiner för aktuella tillämpningar synes
inte ha utvecklats. I tekniskaden mån de rutinerna utformas så att
innehållet inte kan fastställas rimligmed säkerhet torde dock
bevisning för brott saknas.ett

§15 Den bjuder eller tillhåller salu verk falskmedutsom
signatur, pránglar falsk sedel falskteller använderut mynt,
falskt värde- eller kontrollmärke, åberopar falskt fast märke,
eller använder något förfalskats enligt 10, 11, 12, 13annars som
eller 14 döms, åtgärden innebär fara i bevishänseende, förom
brukande förfalskadedet han själv gjorthade för-av som om
falskningen.

16 § iDen fall i §15än bland allmänhetensägs,annatsom,
sprider något, förväxlaslätt kan med gällande penningsedel,som

offentligteller värdemärke, fördömsmynt olaga spridande av
efterbildning till böter.

Bestämmelserna har kommenterats i den allmänna motiveringen,
avsnitt 9.4.

§17 Förvanskar eller undanröjer någon bevis med uppsåt att
oskyldig skall dömas till eller åberopar någon med sådantansvar

falsktuppsåt bevis, döms för bevisförvanskning till fängelse i
högst två år eller, brottet ringa, till böter fängelseär eller iom
högst månader.sex

Bestämmelsen har kommenterats i den allmänna motiveringen,
avsnitt 9.5.

18 § Utger någon sanningslöst handling, tillkommitsom genom
fotografering eller på dylikt för riktigsätt, kopiaannat att vara

eller riktigt âtergivande dokument,visst döms, åtgärdenav av om
innebär fara i bevishänseende, för missbruk handling till bö-av

fängelseeller i högstter månader.sex
Detsamma gäller den sanningslöst handling inteutgersom som

dokumentär enligt andra1 § stycket förett handlingatt vara en
härrör från viss utställare, åtgärden innebär fara be-isom om

vishänseende.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 9.6. föreslåsDet bestämmel-att
i 15 kap. 12 § falletandra förs in i första stycket. Här försen avses

det första traditionella handlingar fotokopia.utsom ser som en
Själva utseendet antyder finnsdet traditionellt originaldoku-att ett

Även andra förfaranden, där skriftligtment. original återgesett
grafiskt med teknik, på CD-ROM innefattas. Avgörandet.ex.ny är
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läsaren, vid granskningen fotokopianatt eller data på bild-t.ex.av
skärm, originaletskan tilltroshöjande egenskaper så hand-se att
lingen från läsarens framstårutgångspunkt likvärdigt medsom en
traditionell fotokopia.

föreslås förDet det i förstaandra skydd stycket sanningslösamot
påståenden visst digitalt dokument riktigt återges.att ett För sådana
dokument finns endast originalinnehåll hänvisa till. Skillna-ett att
den mellan lagrad och läsbar form medför det skulle framståatt som
konstlat tala grafisk likhet med det lagradeatt exemplaret.om en
Därför ingetställs sådant krav. förKravet det framgåskallatt anses

utskrift föreliggerdet teknisk kontrollerbarhetatt ochav en en att
objektet således således skall digitalt dokument inteställsettses som
särskilt högt. Bestämmelserna i 14 kap. 1-3 blir därför ofta aktuella.

blir tillämpningsområdetDärmed för § första18 stycket såvittsmalt
objekt sanningslöst för riktigt återge visstavser utges attsom

digitalt dokument.
tillräckligtDet förär med muntlig uppgift företeddattansvar en

handling riktigt återger skriftligt dokument.ett
I andra föreslåsstycket komplement till bestämmelsernaett om

dokument så erforderligt skydd för materialiseringaratt ävenges
lås. När det saknas äkthetsteckenutan det slag krävs förav som

dokumentkvalitet, bygger läsarens bedömning i huvudsak endast på
uppgift utställare inteär kan kontrolleras inomen om vem som som

för dokumentet. Därvid bör straffansvar inträda förstramen när
materialiseringen så det gjortsanvänts gällande språk-att vem
handlingen från.härrör

I bestämmelsen föreslås ingen definition handling. Hand-av
lingsbegreppet skiljer sig frånhär handling enligt §4 kap. 8 19och
kap. §5 skyddet innefattar materialiseradeendastattgenom
språkhandlinganzs förstaI följerstycket detta hänvisningen tillav
dokument ioch andra stycket objektet skall frånhärröra vissattav
utställare.

19 § Den olovligen brukar lösenord eller hemlig iden-som annan
titetsinformation, kan åtkomst till data för automatisksom ge
informationsbehandlirzg. avsikti ellersig föratt utge attannan

viss eller lämnar sådan identitetsinformatiorz förvara utperson
missbrukas detpá döms,att sättet, åtgärden innebär fara iom

bevishänseende, för missbruk lösenord till böter eller fängelseav
högsti månader.sex

bestämmelsen,I behandlas i avsnitt föreslås9.7, för densom ansvar
missbrukar hemlig identitetsinformation eller lämnar sådansom ut

information för missbrukas på detatt sättet.
Bestämmelsen syftar till öka datasäkerheten. Det skeratt attgenom

bl.a. den loggar in i informationssystem, där han behörigett ärsom

28Ang.detta begrepp, specialmotiveringen till kap. BrB.14 1se
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för-för brottkan dömassig någonidentifierar omannansommen
tillämpaskunnabestämmelsenolovligen. Vidarefarandet sker avses

Sverige.iförekommabörja ävenlösenord skullemedhandelom
förslaget tillifrån övriga bestämmelsersigskiljerBestämmelsen

materialiseringskyddsobjektet inte utgörsl4 kap. att av engenom
i konfliktdärmed kommakaninformation. Bestämmelsenvissutan

sådanlämnar§ så den12 YGL§ kap.9 och lkap. TFmed l att som
tillintepubliceringssyfte kan dömasinformation i ansvar.

Även fall,i sådanatillämpaskommabestämmelseni övrigt kan att
tillämplig. Närbestämmelserna ärkonkurrerandeingen dedär av

enligt de allmännakonfliktfår lösasdennauppkommerkonkurrens
förgäller BrB.principer som

förut ienligt vadådragit sig sägsnågon,20 § Om ansvarsom
bevishänseendefara iavvärjtfrivilligt denkapiteldetta som

får dömasuppkommit.olägenhet haravsevärddär, innananges
för Varföreskrivet gärningerz.straff vadlindrigaretill ärän som

straff för brottetföreskrivet svårareringa detfaran och inteär
tillinte dömasskallmånader, hanfängelse iän ansvar.sex

dokumentförfalskning,tillförberedelseförsök eller21 § För
sig-dokument,undertryckandeförfalskning,dokument avgrov

märkesförfalskning,penningförfalskning,naturförfalskning,
förfals-vadbrukandefast märke ellerförfalskning somavav

för underlåtenhetochförvanskningförsök till bevisför attkats,
enligt vadtillpenningförfalskning dömsavslöja somansvar
f hahade ullbordats,detSkulle brottet,23 kap.föreskrivs i om

enligttilldock dömasringa, skall intevarit ansvaratt anse som
vad sagts.nu

förslaganpassning till våraföreslås endastbestämmelserI dessa en
övrigt.i

15 kap.

tillstämpling menedtill mened ellerförberedelse§15 För som
tillgärning dömsanstif sådannågon sökerinnebär ta ansvaratt

hadedeti Skulle brottet,23 kap.enligt föreskrivsvad omsom
dömasdockringa, skall intevaritfullbordats, ha att anse som

vadenligttill sagts.nuansvar

förslagtill övrigaanpassning våraföreslås endastbestämmelsenI en
kap.l4 och 15rörande

19 kap.

obehörigentillhanda,främmande maktför gå§5 Den attsom,
försvar-uppgift röranderöjerbef elleranskaf f lämnarordrar,ar,

tillverkningssätt, under-förråd, import,sverk, export,vapen,
övrigtförhållande inågothandlingar, ellerbeslut vars upp-

totalför-förmedförafrämmande kanför maktenbarande men
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eljesteller för rikets säkerhet döms, sigsvaret uppgiften ärvare
riktig eller förinte, tillspioneri fängelse i högst år. Det-sex

skall gälla, i syftenågon obehörigensamma sagtsom som nu
framställer eller befattning skrift,med teckning ellertar annan
handling eller föremål innefattar sådan uppgift.som

Vid fall informationsintrång kan tillämpning aktuali-grova av en
bestämmelserna spioneri 19 kap. §5 BrB ellerseras av om om

företagsspioneri eller olovlig befattning företagshemlighetmed 3-4
lagen skydd för företagshemligheter.om

föreslåsDet uttrycket föremål i spioneriparagrafenatt komplette-
med begreppet handling med innebörd i förslagetras samma som

till 4 kap. 8 Därmed bereds skydd förfarandenmot som avser
data, gärningsmannenäven inte framställer eller befattningom tar

föremålmed innefattar skyddad uppgift.ett Bestämmelsensom om
företagsspioneri informationbl.a. dokumenterats. Dettaavser som
får emellertid förstås så data befordranäven under tillfälligtochatt

bitmönstergenererade skyddas.

23 kap.

2 § För förberedelse till brott skall, dei fall särskild be-a
stämmelse det givits, dömas ocksâ den med uppsåtom attsom
utföra eller främja brott anska f far. för färd lämnar, mottar,
förvarar, fortskaf far eller dylik befattning medtar annan

eller andra data för automatisk formationsbeharzdin l ing,program
ägnade beredaär olovlig tillgång till uppgifter,att skadasom

data eller olovligen påverka resultatet in formationsbehandav en -
ling, det skallinte dömas till för fullbordat brott elleransvar

orso .
§2 föreslåsI motsvarigheten för IT-miljön till regleringen enligta

2 §nuvarande förberedelse till brott i traditionell miljö. Somav en
redaktionell ändring föreslås vidare §2 andra tredjeoch stycketatt
förs §över 2 b 2 Uppräkningen i 2 § förfarings-som resp. c a av

hämtad frånsätt är 2 Den i fördata automatiskut attmynnar
informationsbehandling objekt. Här intedet möjligtäranges som att

i §2 räkna vissa fysiska föremål framstårsom ägnadeupp som som
hjälpmedel vid frågaatt brott. När endast informations-ärvara om

bärande signaler, bör begränsningen istället knyta till vilketan
ändamål aktuella data har. Endast data ägnadeär beredaattsom
olovlig tillgång till uppgifter, skada data eller olovligen påverka re-
sultatet informationsbehandling skall brottsverktyg.av en ses som

Det behöver inte justså de data aktuellaatt är kanvara som
brukas vid brottet det tillräckligt innefattarär deutan sådanaatt
uppgifter tillvägagângssättet för utföra brottet såsomom att
uppgifter lösenord och information betydelsefullaärom annan som
för säkerheten i informationssystem.ett
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i § tillämpas§ 2tredje i 2 placerasTill följd stycketatt cav
brottshjälpmedelfråga sådanaocksåbestämmelsen ärnär somom

i 2avses a

36 kap.

till följd egendom eller dess värdeFörverkande brott§5 avav
föreskrivits, ske hosfår, harannatom

tillmedverkat brottet,gärningsmannen ellera annan som
gärningsmannen medverkandei ellerb den ställe annanvars

var,
näringsidkarevinning ellerberettsc den brottetgenomsom

i 4som avses
bodelningefter förvärvat egendomend den brottet genomsom
gåva ellerellerpå grund ellereller testamente genomav arv

därvidochefter förvärvat egendomen påbrottet sättannatsom
anledning tillskälig antagandehaft vetskap eller omom

med brottet.egendomens samband
iTillhörde vid någon demegendomen brottet av som anges

förklaras förverkad.får Del-första a c, den intestycket - ornzatioizsbehandlingautomatiskgäller data för in översamma
kretsen förfogar.vilka deningen i angivna

förverkadförklaras består,Särskild till egendomrätt omsom
förklaras förverkad.särskildaden rättenäven

betalnings-utmätningvunnits ellerharSådan rätt genomsom
såvidaförklaras förverkad,säkring upphör, egendomenom

särskild anledning förordnas skall bestårättenattav

kapitel föremål och egendom§ Bestämmelserna detta6 i oma
formationsbehandliizg.automatiskgäller data för inäven

avsnitti den processuella delen,Bestämmelserna har behandlats
anpassning i förföreslås hus-motsvarande RB12.5. Här som

följastvångsmedel också kanbeslag sårannsakan och att ett av
i IT-miljön.förverkande
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18.2 Förslaget till lag ändringom
i rättegångsbalken

15 kap.

1 § Om visarnågon sannolika förskäl han har fordran,att en
eller kan bli föremålär för rättegång eller prövningantassom

i liknande ordning, skäligenoch det kan befarasannan att
avvika, skaffamotparten undan egendom feller örfattgenom ara

på undandrar sigsätt betala fårskulden,annat domstolatt
förordna kvarstad på så mycket egendommotpartensom av att
fordringen kan bli vidtäckt utmätning.antas

Bestämmelserna förstai stycket egendom gäller också dataom
för automatisk formatiønsbehandlitzg.in

föreslåsDet fördata automatisk informationsbehandlingatt
jämställs med egendom. framgårDärmed förslagvårt inte iatt
övrigt innebär någon ändring egendomsbegreppet i jfrRB,av
avsnitt 15.2. Det intehar bedömts lämpligt jämställa data medatt

enligtegendom 2 §§,och 4 avsnitt l2.6.2.se

23 kap.

14 § Undersökningsledaren får inhämta frånyttrande en
sakkunnig. Innan inhämtasyttrande f rån någonett änannan en
myndighet, skall den misstänks för brottet eller hanssom
försvarare tillfälle sig valet sakkunnig,att yttrages om av om
inte särskilda skäl talar detta.mot

Om sakkunnig redan förundersökningenunder bören utses av
fårrätten, undersökningsledaren framställa begäran det. Hanom

får också hos begära förelägganderätten skriftligt bevis skallatt
göras tillgängligt eller föremål tillhandahållas för besiktning

förordnandeeller allmän handling kan haatt betydelseantassom
bevis tillhandahållasskall vid förundersökningen.som

Paragrafen behandlar bl.a. möjligheten redan förunder-underatt
sökningen begära föreläggande skriftligt bevis skall företes.att

denAv allmänna motiveringen i avsnitt 13.6 har framgått att
begreppet skriftligt bevis enligt gällande tolkas sårätt dataävenatt
innefattas. Det inte föreslagitshar någon ändring i denna del. Ordet
företes föreslås emellertid bli uttrycket göras tillgängligtersatt av
för också överföring till formatt läsbaratt kanange en rymmas
inom för sådant föreläggande.ettramen

26 kap.

§1 någon skäligenAr misstänkt för brott och kan skäligendet
befaras, han avvika elleratt undanskaffaattgenom attgenom
egendom eller annorledes sigundandrager betala böter,att
värdet f örverkad fegendom, öretagsbot eller ersättningav annan
till det allmänna eller skadestånd eller ersättning tillannan
målsägande, kan komma på grund brottetantagassom att av
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får förordnas kvarstad på så mycket hanshonom,ådömas avom
vid utmätning.blifordringen täcktkanegendom antasatt

för åtgärdenfår skälenbeslutas endast uppvägerKvarstad om
innebär föri övrigt denintrång åtgärdenellerdet sommen

intresse.misstänkte motståendeeller något annat
egendom gäller också datadetta kapitelBestämmelserna i om

formationsbehandling.automatiskför in

jämställs med egendomföreslås datavid kap. dockSe 15 l Här att
i 26hela kap.

27 kap.

för utredningskäligen ha betydelsekan§ Föremål,1 antassom
förverkatbrott eller påavhäntbrott eller någonvara genomom

igrund brott. [âr beslag.tasav
föremål gäller också hand-kapitelBestämmelserna dettai om

föreskrivet.ling, inte ärannatom
får skälenenligt kapitel beslutas endastTvångsmedel detta om

i övrigtintrångför elleråtgärden detuppväger men som
för någotför misstänkte ellerinnebär denåtgärden annat

intresse.motstående

justeringar. Samtidigtspråkligaföreslås vissastycketförstaI
förslagentillämpningsområde,första delsutvidgas styckets genom

skriftlighetskravetitill ändringar andra stycket, där utmönstras,
§handling i 38till definition kap. lförslagetdels avengenom

automatisk informa-förjämställs datatredje stycket. Därmed även
tionsbehandling föremål.med

datalagring där dataföreslagna påDen ett utrymme,somsynen
form innebäröverföring till hus-förvaras, till läsbarleder att enen

granskningsåvida inte frågadet endastrannsakan närmareär enom
siginskränkning för medmaterial. dettaredan beslagtaget Denav

enskilde iförförenlig skydd denemellertid med behovetvälär av
fängel-misstanke brott varåIT-miljön för krävshusrannsakan om-

proportionalitetsprincipen följakanfölja. Redankan att enavse
harmisstanke endast böteri IT-miljön vid brottåtgärd ett somom

ingripande.alltföri straffskalan skulle kunna vara
tekniskt,utredningen något såsom datorprogramsgällerNår ett

brottsmetod, utrönandekonstruktion IT-relaterad kaneller aven
för§ iställetenligt 28omständighet aktualiseras kap. l RB ut-

material.värdering beslagtagetav

innehåll kanbeslag, dess2 § Handling fâr inte i antastas om
i 36befattningshavare ellersådant, att avsesannan, somvara

handlingenvittne innehållet, ochfår höraskap. 5 inte som om
förtill förmån vilkeneller den,förvaras endast honom avav

handling, innehålltystnadsplikten gällergäller. Detsamma vars
andrakap. § mening-sådant enligt 36 6kan vittneantas attvara
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får synnerlig anledninginte före-vägra att utsaga.en avge om
ligger.

misstänkteden iHos eller honom närstående, 36 kap.som avses
3 fâr handling, meddelande mellan miss-återger densom
tänkte och någon honom närstående eller mellan sådana närstå-

inbördes, frågaende beslag endast för vil-i brott,när ärtas om
lindrigare straff fängelseket föreskrivet iinte två år.är än

föreslåsI första stycket handling utvidgas tillbegreppetatt att
omfatta IT-material. sker skriftlighetskravetDet att ut-genom

förslaget till legaldefinitionenoch i § tredje38 kap.mönstras l
stycket.

Vidare har handlingen innehavesuttrycket med denersatts att
förvaras. Begränsningen beslagsförbudet i § första27 kap. 2av
meningen till fall, handlingen innehasdär endast den harav som
tystnadsplikt eller till förmån för vilkenden tystnadsplikten gäller,
kompliceras i IT-miljön ofta föreligger i fleradata exemplarattav

frameller kan via terminal förvarasde på plats.tas trots att annan
föreslås vilkaDet eller tillgång tillhar upptagningenatt vem som

inte förskall avgörande, datalagringen.platsenanses
förekommakan flera tekniskDet tillhar åtkomst data,att

samtidigt de inte sig tillgång tillbereda varandrassom avses
handlingar. Det kan också så dataserviceföretagettatt t.ex.vara

förvarareller någon endast säkerhetskopior tekniskhar åtkomstsom
till Därvid föreslåsdata. bedömning utifrån vilka rättsligaen
befogenheter föreligger, jfr 27 § §kap. 3 och 2 kap. 3RB andrasom
stycket TF.

Vidare föreslås inte synnerlig anledning föreligger ettom- -
beslagsförbud handling innehållavseende kan sådantantasvars vara

vittne enligt §36 kap. 6 meningen fårandra vägraatt ett att avge
sinFörslaget har i risker förgrund de intrångökadeavsevärtutsaga.

i yrkeshemligheter i IT-miljön förabeslag sig.kan medettsom
Eftersom riskerna för yrkeshemligheter avslöjas fram-ocksåatt

skriftligaträder, det gäller handlingar såsom utskrifter,när t.ex.
föreslås inte skillnaddet någon skriftliga handlingarmellangörsatt

upptagningar.och Därför har handlingbegreppet här.använts även
Särskilt beslag misstänkssker hos någon förnär brott kan detsom

finnas ifrågasättaskäl uppgift yrkeshemligheter berörs;att atten om
synnerlig anledning föreliggakan misstänkteden obe-att anta att
hörigen försöker sigundandra materialbeslag det be-ärav som av

förtydelse brottsutredningen. brottet anknytning tillHar yrkes-
hemligheter föreligger också synnerliga skäl, materialet behövsnär
för brottsutredningen.

Förslagen till ändringar i andra stycket utmönstringär, utöver en
skriftlighetskravet, redaktionella.endastav

3 § försändelse,Brev, telegram eller förvaras hos ettannan som
befordringsföretag. i förfår beslag endast brottet ärtas om



Specialmotiverirtg608 SOU 1992110

försändelsenfängelse i hadeföreskrivet år eller däröver ochett
beslagfått hosi mottagaren.tas

telelagsutredningenändringar upptagitsparagrafen har deI som
199270 45 394.föreslagit i Telelag SOU ochbetänkandetredan s.

rekvisitet förvaras förts införeslås dock, skälDet samma somav
Ävenförvaras.finns häri ordet begreppet2 ersättsatt av

teknisk till vilkarekvisitet inte till åtkomstbaraanknyter ävenutan
överföra materialet till form.rättslig befogenhet läsbarhar attsom

ibefordringsföretag förståsbör påUttrycket sättsamma som
till § Således verksamhet ändamålförslaget 4 kap. 8 BrB. varsavses

föryrkesmässig förmedling information lämnatandraär somav
omfattning inte idistribution. sådan detVerksamheten bör ha att

distribution inomväsentligen sig internrealiteten rör t.ex. ettom
myndighet.företag ellerstörre en

distribuerarinteFlyttföretag budfirmor dessutomoch som
utanför tillämpningsområdet.information faller

lT-material avsnittenförsändelse innefattar seBegreppet även
l2.3.l.l2.l.2 och

telemeddelande, får beslag hosi3 § Handling. återger tasa som
förundersökningteleverksamhet endast vidföretag driversom

andra stycket.angående brott 18 §isom avses

telemeddelanden.Handling, innehåller uppgifter3 b § som om
viddriver televerksamhet endastfår beslag hos företagitas som

andra stycket.förundersökning angående brott i 19 §avsessom
telemedde-handling med uppgiftgäller dock visstDetta inte om

ha betydelse för beredalande skäligen kan varit attantas avsom
handlingar.ellerolovlig tillgång till informationssystem

förstahandlingar enligt eller b §3 § Beslag 3 § 3 me-ac av
för brottetskäligen misstänktfår ske endast någonningen ärom

Åtgärden fåråtgärden synnerlig vikt för utredningen.och är av
telenzeddelarzden eller uppgifter telemeddelandenendast omavse

befordran eller ha beställts till ellerkan ha undervaritantassom
den misstänkte.från

vidparagrafer föreslås för enskildeskyddet den beslagdessaI att
enligtföretag driver televerksamhet den telelagsutred-hos avsom

efter förebildningen föreslagna 27 kap. 18 ochtelelagen regleras av
enligt vidAvsikten skyddet gällande teleav-19 RB. rättär att

kringgáslyssning teleövervakning inte skall kunnaoch genom
uppgifterföljt telemeddelandenhusrannsakan beslag, när omav

för överförings-innehållet i ellermeddelanden lagras,eller t.ex.
debiteringsändamál.

föreslås handling återger telemeddelande ochI 3 § ettatt soma
fåföretag driverförvaras televerksamhet skallhos tasett somsom

brottslighetmisstankeni brott sådanbeslag endast rörnär grovom
förutsätts för teleavlyssning.som
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föreslåsDetsamma i b3 § första för uppgiftermeningen samtalom
eller andra telemeddelanden jfr §29 i förslaget till telelag, SOU
199270 38 så handlingar innehåller uppgifteratts. som som avses
i 27 kap. §19 fårRB i beslag endast förundersökningundertas
angående brott i §19 andra stycket.som avses

Genom b3 § andra föreslåsmeningen dock begränsning i dettaen
till följdskydd den IT-relaterade brottslighetens karaktär.av Den

enda reella möjligheten spåra gärningsmannen,att när brottett
utförts via telenätet kan söka rekonstruera kommunika-attvara
tionsvägen via telenätet.

Praktiskt den situationen någon drabbatsavses att som ettav
intrång eller någon förmedlat sådant telemeddelande,ettsom t.ex.

logg, fåtthar tillgång till uppgiftergenom lösenord,en om an-
vändaridentitet, abonnentnummer, modemnummer Denna in-etc.
formation kan användas i förundersökning för finnaen att av-
sändaren telemeddelandet. Sådana åtgärder kan behöva i fleraav ske

eftersomled, det blivit vanligt gärningsmannen kopplaratt sigupp
via flera databaser såt.ex. det bliskall svårt spåra gärnings-att att

Därvid kan förundersökningsledaren fåbehöva informationmannen.
angående uppkopplingen, uppgifternaäven förvaras hosom ett
företag driver televerksamhet.som

föreslåsDet tillrätten åtkomst begränsasatt till visst telemed-
Åtgärdendelande. medför därmed inte, vid teleavlyssningsom

övervakning eller beslag avseende sådant material för viss tid, någon
kartläggning telekommunikationer.av en persons

Det krävs vidare det aktuella telemeddelandetatt skäligen skall
kunna ha varit betydelse förantas bereda olovlig tillgång tillattav
informationssystem eller handlingar. Bestämmelsen avses vara
tillämplig vidäven brottslighet i IT-miljö skade-annan t.ex.som
görelse eller bedrägeri med avseende på data 9 §kap. J andra
stycket och l2 kap. §l andra stycket BrB bara förfaringssättet
faller inom för föreslagnaden andra meningen i 3 bramen

Utan föreslagnadet undantaget i andra meningen effektivsynes
bekämpning hacking liknandeoch intrång knappast möjlig.av vara

För skyddet den enskildeatt teleavlyssningövervakningav mot
inte skall urholkas förundersökningsledaren väljerattgenom att
anlita tvångsmedel först efter uppgifterna registreratsatt hos ett
företag driver televerksamhet föreslås i 3som § motsvarandec
reglering för teleavlyssningövervakning i 20som

§4 Den med laga griperrätt eller anhåller misstänktsom eller
verkställer häktning, husrannsakan eller kroppsvisitation fâr
lägga beslag föremål,på därvid påträffas.som

Föremål, påträffas, fâr i beslag efter beslutsom lasannars avundersökningsledaren eller åklagaren. faraVid i dröjsmål fâr
även sådant beslut åtgärdenutan vidtas polisman, det inteav omfråga försändelseär i 3 eller§ handlingom som avses som avsesi 3 § eller 3 b § första meningen.a
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åklagarenellerundersökningsledarenVerkställer änannan
anmälanskallbeslaget,beslutatdenne inteoch harbeslag

skall pröva,omedelbarthonom,hos omskyndsamt göras som
bestå.skallbeslaget

in-föreslås394 Detoch199270 45 att§ SOUvid 3 ochSe s.
vidpolismans rättgällerdet attstycket,i andra närskränkningen

medsåvälinskränksbeslutvidta åtgärderi dröjsmålfara utan
enligt 3 ochhandlingar§enligt 3försändelserpåavseende asom

justeringredaktionellföreslåssista stycketförsta stycket. I3 b en
givit.telelagsutredningenförslagdetav

tillkomma inbeslag. väntasfår i ettförsändelse.§9 Om tassom
denförsändelsen, närförordna,fårbefordringsföretag. rätten att

harbeslagfrågantill desshållas kvar,skallin,kommer av-om
undersök-på yrkandeendastfårFråga däromgjorts. avtas upp

åklagaren.ningsledaren eller
månad,viss tid, högstgällameddelasskallFörordnande att en

Ibeordringsföretaget.delgavsförordnandetdåfrån den dag,
meddelandeunderrättelseskall in attförordnandet omtas om

åkla-undersökningsledaren ellertillståndåtgärden inte utan av
ellertill avsändaren,fâr lämnas mottagaren annan.garen

be-skallkvar,hållitsförordnandegrundpåförsändelseNär av
harhos denanmälandröjsmål göraföretagetfordrings somutan

beslagomedelbartskall pröva,f örordnandet. Dennebegärt om
ske.skall

före-telelagsutredningen redanändringardeparagrafenI upptas
tillämpningföreslås395. sakI46 och199270se SOUslagit ens.

inne-befordringsföretagsamtligasåmyndighetsområdetutanför att
IT-material.innefattarförsändelse ävenvid 3 Begreppetfattas, se

för-iföreslås dockstycketförstajusteringredaktionellEn av
förslag.telelagsutredningenstillhållande

enligt del-delgivningförtidpunktenföreslåsstycketandraI att
beräkningenförutgångspunkttill ett1970428givningslagen avtas

giltighetstid.förordnandes

för-informationsbehandling iautomatiskfördata tas10 § Nära skedet kaninnehavarenhoskvarexemplar lämnasfår omvar, kvarvarandeskallfalllämpligt. Iochfara är annatutan annars
föroátkomliga inne-eller görasutplánas pâ sättexemplar annat

havaren.

vidframträderdimensiondenbehandlarBestämmelsen somnya
normaltföljd detillIT-objektverkställighet rörande attav

avsnittmångfaldigas,och enkelt kanexemplari fleraföreligger se
l2.3.5.

i IT-undvikas beslagmöjligtsidan så långtå att ettbörDet ena
sker hosför beslagetden attverksamhetenförsvårarmiljön genom

Å situatio-finns detsidansina andratill data.tillgångberövashan
hos. Detskertillgängliga för beslagetdeninte bördatanår varaner,
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kan bero på utredningstekniska skäl eller på data kanatt antas
komma föranvändas begå brott.att att

föreslås därförDet fårexemplar data lämnas kvar,att ett närav
faradet kan ske och lämpligt. Medär exemplar kanutan ettannars

härvid ursprungligen lagrade data, verkställighet skettt.ex. näravses
så kopia tagits eller, beslaget vissanär verkställts såatt en att
databärare eller kanske tagitshel dator omhand, diskettert.ex.en

kopior.med Utredningsintresset härvid tillgodosesmåste så att
risker för skada förstörelseeller bevismaterial vid verkstäl-av
ligheten undviks.

bestämmelsensI mening föreslås,andra förkonsekvens desom en
fall, materialetdär inte skall tillgängligt för den beslaget skervara
hos, samtliga exemplar skall oåtkomliga; integöras bara materialatt

i vissalagratär datorer säkerhetskopioräven Därvidutansom etc.
bör IT-rutinerna kunna fulltanvändas så inte utplåningbaraut att

kryptering i frågaäven kan komma så lämpligt.utan t.ex. när är
åtgärden utförasAtt skall förståsmåste så endast de åtgärderatt

kommer i fråga möjliga genomföra inomär förattsom ramen
rimliga kostnader etc.

tillgodoserFörslaget enskildeden han tillgångskallattgenom ges
till exemplar data det kan faraskeett och ärutanav om annars
lämpligt. Därvid kan undvikas ADB-baserat räkenskaps-att t.ex.
material efter beslag inte längre finnas tillgängligtskulle hosett den
där beslaget sker.

Bestämmelsen utplåna material vid förstakan anblickattom en
förefalla märklig, erinrasdet möjlighetenbör i IT-miljömen attom
mångfaldiga beslagtaget material. Om myndigheten, vissa datanär
efter beslag inte få finnasbör kvar där beslaget sker,ett rätt attges

dessagöra exemplar oläsliga, undviks emellertid intrångdet större
i skyddet för den enskilde det hade inneburit iställetattsom
beslagta tekniskall utrustning där sådana data lagras.

Härvid krävs emellertid synnerligen rutiner.säkra Materialet måste
givetvis kunna återlämnas i oförvanskat skick beslaget jfrhävs,om
l0 kan tekniskaHär rutiner föranvändas både säkra ochatt
bevisa inga ändringar gjorts.data Om myndighetens rutineratt av
inte tillräckligtär säkra, omfattandekan skador uppkomma.

När husrannsakan sker via telenätet i bulletin board, kant.ex. en
radering intenormalt ske. Däremot kan loggfils.k. skapas hosen
den utför husrannsakan eller filöverföringhan kan göra närsom en
informationssystemet medger det. När data behöver oåtkom-göras
liga för användarna och det den vilkenär än hos data och denannan
tekniska utrustningen finns misstänkt för fårär brott hus-som
rannsakan ske på platsen enligt 28 §kap. l andra stycket, om
synnerlig anledning förekommer. Innehar misstänkteden dessa
objekt tillräckligtdet förutsättningarnaär enligt 28 kap. §latt
första stycket uppfyllda. Vid verkställighetär där utrustningen finns
istället för via modem förutsättningarna förär bättre verkställighet

hinder hemliga tillträdeskoder,eventuellautan av m.m.
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naturligtvis enligtregleringenföreslagna utesluterDen ansvar
enligheti med beslut§ åtgärden skeri 8förslaget 4 kap. BrB när om

husrannsakan.

vidnärvarande besla-från vilken beslag sker,§ den, inte11 Ar
vadochdröjsmål däromunderrättasskall han utanget, somom

försändelse underbeslagtagna. Har ärhar skett med det som
tagits i skall, såbeslag,befordrirzgs företagbefordran ettgenom

för utredningen, under-det kan ske mottagarenutansnart men
känd, denne.avsändarenoch, ävenärrättas om

vid 3Se
tilli förhållande telelagsutred-förändringenföreslås denDet

tillf. anknytningenförslag SOU 199270 46ningens att oms.
påbefordringsföretaget med kravhos ersättsbeslaget skett ett att

befordringsföretag jfrbefordran genomförsändelsen är under ett
föreslås utifrånändrat§ uttryck dock8 där detta4 kap. BrB, nya

beträffandeIT-miljön.förutsättningar i Härmed endast attavses
för paragrafens andratillämpningsområdetIT-objekten begränsa

tillbefordratshandlingen redanmening. närHar mottagaren, ett
alltjämtytterligarepå exemplarsker med avseendebeslag ett som

befordringsföretaget ingen sådan underrättelsefinns krävskvar hos
i bestämmelsen.sägssom

åklagarenundersökningsledarerz eller får12 § rätten.Annan än
handling,eller enskild iundersöka öppnainte närmare tassom

utredningenanlitats förSakkunnigbeslag. eller an-annan, som
efter anvisningdärvid hörs. får dock,gående brottet eller annars

handlingen. Får denmyndighet, granskasagts, somsom nuav
handlingen,undersöka skall denbeslagetverkställer inte närmare

honom.förseglas av
möjligtHandling första stycket skalli snarast un-som avses

innehållet under befordranhandlingdersökas. Kan i ärsom ge-
i sin till med-helhet eller någon delbefordringsettnom

skall handlingenför utredningen,delas mottagaren utan men
avskrift, sändas tillutskrift eller utdrag deneller genastav

mottagaren.

tydligtändringarna i första stycketGenom göra attattavses
§ tredje föreslagnai hand-tillämpningen det 38 kap. stycketlav

medföra IT-materiallingsbegreppet kanbör även utgöraatt en
förslutningemellertidhandling. Bestämmelsensluten avavser

förvaringen iviss handling, pådatautrymme. Kravetutöver t.ex.ett
sig medföraför tillträde till informationssystem inte ibörlösenord

jfr handlingarfinns ihandlingar slutna,systemet attatt som anses
framme i inteligger låst slutna.ett rum ses somsom

beskrivas EnskildObjektkategorin enbart med uttrycketkan
handling. exemplifierande uppräkningNuvarande post- ellerav

förtelegrafförsändelse inte lämplig bakgrund deär attmot av
till förmedling via myndighet uttrycket handelsboktanken ochen
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f intrycköråldratgör med beaktande omfattandeett den datorise-av
ringen företagens redovisning.av

förseglasUttrycket föreslås fortsättningsvis innefattaäven
tekniska metoder visar sig lämpliga, kryptering.t.ex.som

I andra stycket föreslås uttrycket post- eller telegraf försändel-att
se med handlingersätts befordranunderär beford-som ettgenom
ringsföretag, jfr Tillämpningsområdetll begränsas därmed i IT-
miljön så någon underrättelse inte aktualiseras,att beslagetnär avser

handling visserligen förvaras befordringsföretagethosen som men
vidarebefordrandär exemplar redan skett tillettav mottagaren.

Begreppet avskrif föreslåst inte bli utbytt kopia, eftersommot
avskrif it högre grad kan försägas uttryck det på IT-att t.ex.ge

inteområdet fråga fotografisknågonär avbildning, materia-närom
distribueraslet vidare i direkt form.läsbar föreslåsHär tilläggett

med uttrycket utskrift så det framgårklart sådanaatt ävenatt
produkter databehandling innefattas.av

12 § Vid beslag och undersökningnärmare data föra automa-av
tisk informationsbehandling får användas endast de tekniska
hjälpmedel. och sökbegrepp behövs för till-program attsom
godose ändamålet med åtgärden. Endast sådana data behövssom
för detta ändamål får fram.tas

Vid utförande åtgärd enligt första stycket får terminal,av pro-
eller tekniskt hjälpmedel tillhör denannat misstänktegram som

eller användas. det kan lämpligt.annan om anses

12 b § Data för automatisk informationsbehandling utgörsom
bearbetning beslagtaget material och uppenbart saknarav som
betydelse för förundersökningen får inte tillföras ärendet eller

hand påtas sätt.annatom

12 § Beslagtagna data för automatisk formationsbehandlinginc
och sådana data framtagits granskningnärmaresom genom avbeslagtaget material skall förstöras efter det dom eller beslutatt

lagavunnit kraft. de inte behövs för åtgärd ellerom annan annat
följer lag eller författning.av

I 12 a-l2 föreslås skydd för fysiskade juridiskaochettc
beslag sker hos föroch dem aktuella uppgifterpersoner som rörsom

se avsnitt l2.4.4. Visserligen följer vissa inskränkningar redan av
det beslutade ändamålet med åtgärden principenoch om pro-
portionalitet. De ökade riskerna vid databehandling för intrång i
fysiska integritet i företagensoch intressenpersoners närmastav
ekonomiskt slag motiverar emellertid reglering.närmareen

Bestämmelserna skall utifråntolkas de grundläggande principer
ligger bakom dem. får inteDe missförståssom motsatsslut sågenom

åtgärd inte uttryckligen förbjudsatt enligt bestämmelsernasen som
ordalydelse därmed alltid skulle kunna godtas.

Eftersom skyddet inte bör begränsas till personuppgifter, föreslås
denna reglering i inteRB, i DL.
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fårför vilka ändamål beslag§i 27 kap.Bestämmelsen l ettanger
begränsningar,kompletterandeföreslåsförsta stycketske. I 12 §a

hjälpmedel,tekniskadeIT-användningen. Endastgällerdetnär
ändamåletför tillgodosebehövssökbegreppoch attsomprogram

till följdbegränsning behövssådanfår användas. Enmed åtgärden
IT-miljöniavgränsningartraditionella fysiskapappersmiljönsattav

bearbetningsmöjlig-effektiva ochomfattande sök-ochersatts av
behövssökbegreppochTekniska hjälpmedel,heter. somprogram

såvidare användasmed åtgärden kanför fullgöra ändamålet attatt
förundersökningenuppenbarligen inte med görahardata att tassom

för detbehövstillägget endast dataDärför föreslåsfram. det att som
får fram.ändamåletbeslutade tas

särskilda svårigheterfår förstås i ljuset deavgränsningDenna av
omfattandei IT-miljön, det gäller avgränsauppkommer när attsom
förklarligamaterialet krypterat, kanOmdatamängder. ärt.ex. av

fåravgränsning skei pä denbehövas, avvaktanskäl alla data som
möjligt, gjorts läsbar.efter såkryptotexten, när äratt

uttryckligenvidareföreslås detandra stycket§I 12 attatt angesa
undersökning data harmyndigheten vid rättbeslag och närmare av

misstänktetillhör ellertekniska hjälpmedel denanvändaatt som
annan.

material,bearbetningfram vid beslagtagetdata,När tas avsom
förundersökningen,för börvisar sig uppenbarligen betydelsesakna

sådantpå Ettinte tillföras handärendet eller sätt.de annattas om
sigmaterialet visat betydelselöst,föreslås i Omförbud b12 vara

utredningentillföras ellerinte skrivas ochsålundabehöver det ut
Visserligen finns beslagtagna data lagraderedanpålagras sätt.annat

integri-bearbetningarsammanställningar böroch görs avsommen
uppenbarligen betydelselösa. Pâ såintetetsskäl bevaras de sättärnär

överskottsinformation. beslag Omhändertagnaundviks Beslutas av
tagitsemellertid bevaring dataför ändamål kandata annat av som

förenlig ändamåletbearbetning med detfram och är nyasomgenom
ske.

reglering allmännafår TFsbakgrundBestämmelsen mot av omses
kommit till förhandlingar. upptagningar endastFråga är somom

tillförtinteberedning. Upptagningen ha ärendetkanärendets
rekvisitet uppenbartsakuppgift föreslagna den skalldet att varaom

handlinguppfyllt. Upptagningen därför allmänbetydelselös utgörär
§för arkivering 9 TF.tagits 2 kap.omhandendast denom

tagits frambeslagtagits och bevaratshar eller harData somsom
förstöras efter ellergranskningen enligt domvid skall 12 attc

förkraft föreligger, intede behövshar lagabeslut annanomsom
författning.följereller lag elleråtgärd annat av

ytterligare lagringen brottsutredandedata hosDärmed begränsas av
uppgifts-omfattandemyndigheter IT-baseradeoch domstolar och

riskersamlingar undviks det skulle ha kunnatoch därmed deäven
fysiska integritetför otillbörligt intrång i ellerinnebära personers
ekonomiskti företagens intressen slag. Undantagetnärmast attav
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följer författningsregleringenannat bl.a. falletdetav attavser
materialet skall återlämnas till den förfogar det.över Attsom
materialet förbehövs åtgärd för-t.ex.annan attavser en annan
undersökning aktualiserats för vilken beslag materialetett av

i fråga.kommer
Vid tillämpningen §12 aktualiseras inkomna handlingarav c

beslagtagna data handlingaräven kommit till förmen som
ärendets beredning vidprodukter bearbetningar därvidsom
tillförde ärendet sakuppgifter och således allmännautgör hand-
lingar. Förslaget innebär förbud arkivera sådant materialett mot att
i maskinläsbar form, 2 kap. arkivlagenTF och 1990782. Datase

inte allmän handling förränutgör den tagits föromhandsom
arkivering får således inte omhand, dvs. den förstöras.skalltas

Beträffande handlingar blivit allmänna gäller enligt huvud-som
i §regeln 3 tredje stycket arkivlagen myndighetens arkiv skallatt

bevaras. Allmänna handlingar får emellertid gallras, dvs. sorteras ut
förstöras.och Vid sidan gallring och överlämnande till arkiv-om

myndighet får statlig myndighet inte avhända sig allmännaen
handlingar särskilt författningsstöd 12 §. Arkivlagenutan sätter en

försåväl föreskrifternärmare gallring för konkretaram om som
avgöranden gallring. Undantag från dessa bestämmelser kanom

förordning.enligtdock § föreskrivas10 i lag eller Vi föreslår ett
sådant undantag i 12 Det material betydelse förär sakenc som av
kan bevaras pâ Verkställighetsföreskrif 8 kap. §13 RFpapper. ter
kan meddelas regeringen eller den myndighet regeringenav
bestämmer, jfr §12 arkivlagen.

12 d § Bestämmelserna i 2-4 och lagen6 §§ 19871231 om
automatisk databehandling vid taxeringsrevision, tillämpasm.m.
också vid beslag data för automatisk fornzationsbehaizdliizg.inav

Bestämmelsen endast data innehåller personuppgifter. Iavser som
§2 lagen ADB vid taxeringsrevision, fastslås gransk-om attm.m.

ningen personregister inte får tillleda otillbörligt intrång i deav
registrerades personliga integritet. erinranEn detta kan påom vara
sin plats iäven dessa sammanhang.

Hänvisningen till §3 lagen vidADB taxeringsrevision innebärom
dels erinran tillsynDI enligtutövar 15 och 16att DLen om över

granskning sker hjälpmed inteatt medförADB otillbörligtsom av
integritetsintrång, förundersökningsledarendels skall lämnaatt DI
de uppgifter inspektionen begär för sin tillsyn jfr §17 DL.som
Med tanke på tillsynsbefogenheterDIs inriktadeatt påär den
ADB-mässiga hanteringen får förutsättas iDI allmänhetatt

291praktiken det fråga bestämmelserår innebär handlingar skallatt förstörasom som
de hänsynutan föreskrivs i arkivlagen. Sådana avvikande gallringsregler kansom

finnas i lagar reglerart.ex. integritetskänaligt prop. 198990172material 77.som s.
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karaktär.tekniskuppgiftertillsig begärabegränsar att av
taxeringsrevision innebärvidtill §Hänvisningen ADB4 lagen om

särskilda fall villkorföreskrifter ibefogenhet beslutaDI attatt ges
medför bestämmelsernahänvisningen till §6 ävenoch att om

tillämpliga.bliröverklagande
skyldig anmäla beslagFörundersökningsledaren bör att genastvara

intetillinte åtgärden kanpersonregister till Om kännerDlDI.av
emellertidanmälningsskyldighet börtillsyn sådanheller Enutövas. -

föreskrivas i bestämmelsererforderligbedöms kunnasådanom en -
nivå.på lägre

innebär telemeddelanden,Hemlig teleavlyssning§18 att som
i hemlighet elleravlyssnasandra stycket,20 §i upptas ge-avses

innehållet iför återgivning med-tekniskt hjälpmedelett avnom
delandet.

vid förundersökningHemlig teleavlyssning får användas an-
gående

lindrigare straffföreskrivetför vilket inte änbrott är
fängelse i år ellertvå

stämpling tillförberedelse sådant brott,försök, eller om
straff.gärning belagd medsådan är

uppgifter i hemlighetinnebärHemlig teleövervakning§19 att
20 §telemeddelanden ihämtaslämnas eller in om som avses

hindras frånmeddelanden nástycket eller sådanaandra attatt
fram.

förundersökningteleövervakning får vidHemlig användas
angående

lindrigare straffföreskrivetför vilket inte änbrott är
ifängelse månader,sex

narkotikastraff sådant§ l96864 ellerenligt lagenbrott l
varusmugglingstraff för§ 1960418enligt lagenbrott l om

narkotika ellersom avser
stämpling till för vilket inteförberedelseförsök, brotteller

istraff fängelse två år, sådanföreskrivet lindrigare änär om
straff.gärning belagd medär

§ avviker från§ 19 tele-i stycket 18 ochförstaFörslagen avav
till vissanknytningenförslaglagsutredningens endast attgenom

hänvisning till § stycket.teleanläggning 20 andra lmedersatts en
för§ föreslås ändringar be-i 21den bestämmelsen och att ena

tvångsmedelsanvändningen upprätthållasgränsning skall kunnaav
angivnaiförutsättningarna så gällande lagändratsnäräven att

delvis utplânats.gränser
§föreslås knytning i 19nuvarandeFrån utgångspunkt attsamma

viss anläggningteleanläggningtill sådan avstängs dvs.att --
hindras från fram.nåsådana meddelandenmedersätts attatt

traditionella fysiskaiHärigenom också denna del denersätts

30Prop 19878865 81.s.
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utgångspunkten från visst fysiskt föremål de alternativav som ges
i förslaget till 21 a

Begreppet meddelande i 18 och 19 inte begränsat tillär
språkliga föreställningsinnehåll innefattar även renodlatutan t.ex.
grafiska framställningar. Ordet imeddelande 27 kap. 2 § andra
meningen syftar emellertid endast på språkhandlingar. En sakannan

skiss kanär delutgöra språkhandling.att etc.en en av en
teleövervakningAtt skall kunna samtaläven beställts tillavse som
fråneller viss teleanläggning expedieratsha framgårutan atten av

förslaget i 20
Telelagsutredningens förslag uppgifter inhämtas vid teleöver-att

vakning skall enligt utredningens förslag så tyngdpunktenattses
uttryckligen läggs myndigheterpå de har begärt åtgärden. Dettasom

sinhar igrund i fortsättningendet inte kommeratt att vara en
myndighet, televerket, åtgärderna riktas privaträttsli-mot utansom

subjekt. Avsikten inte varitha frånövergå krav påga attsynes ett
aktiv medverkan till endast passiv frånmedverkan den åtgärden
sker hos. Detta kan med utgångspunkt i telelagsutredningens förslag

i lagtexten uttrycket lämnas eller skjuts in framföranges attgenom
uttrycket hämtas in.

20 § Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning får ske
endast någon skäligen misstänkt förär brottet åtgärdenochom

synnerlig viktär för utredningen.av
Åtgärden får endast telemeddelanden kanavse antassom vara

under befordran eller ha beställts till eller från den misstänkte,
dock inte sådana telemeddelanden befordras med hjälpsom av
teleanläggning inte kan användas för kommunikation viasom
allmänt tillgängliga nät.

Frågan vilken anknytning mellan meddelande individochom som
bör krävas för avlyssning bör behandlas i lag. Ett krav på denatt
misstänkte berörs avlyssnade telemeddelanden kan emellertid inteav
heller med tekniknuvarande absolut. Vi föreslår därför detvara att
föreskrivs fråga skall telemeddelandenatt kan antasvara om som

under befordran till fråneller den misstänkte ochvara medatt -
avseende på teleövervakning telemeddelandenäven beställtssom-

befordratsha innefattas. Samtidigtutan att bör preciseringen ges
vissamed anknytningspunkter för dessa bedömningar, 2lse a

Med uttrycket kan befordranunder till eller frånantas denvara
misstänkte inga ändringar i det krav på anknytning till denavses
misstänkte följer gällande rätt.som av

Undantaget för sådana telemeddelanden befordras hjälpmedsom
teleanläggning inte kan föranvändas kommunikationav medsom

hjälp allmänt tillgängliga nät utesluta sådan utrustningav attavser
från avlyssningövervakning inte har något medgöraattsom
allmänna telekommunikationer. Det förenda kravet avlyssningatt
inte skall förbjuden enligt denna regel utrustningenär kanvara att
användas också för telemeddelanden förmedlas via allmäntsom
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i ochsnabbtelefon bostaduteslutstillgängliga Därmednät. enen
förfarandenSamtidigt blirutrustning. gränsenliknande mot som

mindrebuggningavlyssning s.k.tekniskhemligbetraktas som
flytande.

i dengränsdragningssvårigheter berörtsdePå grund somav
föreslagits innebördregleringingenmotiveringen harallmänna av

samtalavgränsadeliknande uttryckmed någotinterna elleratt
möjligt konstrueravisserligentordesållas Det attskall av-ut. vara

utrustning tordevissa samtallyssningsutrustning sållar ut somsom -
tekniska begräns-sådana närmaresynnerligen kostsambli men-

avvägningen mellanvid den allmännabli beaktadeföreslåsningar
eventuellautformningenvideffektivitet ochintegritet och av

enskildai beslutet.villkor det

hemlig teleöver-teleavlyssning ochhemlig§ Frågor21 om
åklagaren.på ansökanvakning rättenprövas avav

får inteTidenför viss tid.gällameddelasTillstånd skall att
överstiga månadfår intenödvändigt ochlängrebestämmas än en

förfrån beslutet.dagen

knytningenförslagövrigai enlighet medföreslåsstycketandra attI
teleanläggningtill viss utmönstras.

ellerabonnemangteleanläggiziizg,Tillstånd fär§21 avsea
kommakaninnehas ellerenskild anknytning attantas an-som

misstänkte.denvändas av
detbeträffande vilkatelenzeddelandenocksåTillstånd fär avse

sannoliktförfarandeadministrativt ärtekniskt eller attettgenom
sändare ellermisstänkteden är nzottagare.

meningen§i 20 andrabegränsningföreslås denDet att gessom nu
utgångspunkterkompletterad meda§ stycketförs in i första2l nya

anknytning.enskilddelsavgränsning dels abonnemang,för en
fall,civilrättsligt, i sådanastriktförståsinteuttryck bör t.ex.Dessa

behörighetpersonliginneharföretag abonnemangdär ett som ger
praktisktskiljs påkommunikation åt sättför ett somvarspersoner

anknytning. Deellerabonnemangegetett egenmotsvarar en
tekniskatill denhänsynstagandemedbör,gränsernanärmare

vilkaförutseinte gåreftersomi praxis, detutvecklingen, dras att
misstänkt kananknytningar tilladministrativatekniska somen

utvecklas.komma att
anknytning till misstänktedenalternativföreslåsstycketandraI en

vissutvecklingen gårpåsin i Allt tydergrund IT.har motattsom
telekommunikationer,användningvidindivididentifiering avav

medlösenord. kanaktiva och Häranvändning kortmed mant.ex. av
traditionella anknyt-sannolikhet debetydligt grad änhögre av

tillfråga samtalfastställaförstaenligt stycket ärningarna ettatt om
därföravlyssning kunnabörfrån misstänkte. beslutden Etteller om

misstänkte.knytning till denpå sådangrundas även en
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Utvecklingen förpå tidigt stadiumär förännu generellaett att
principer identifieringenhur byggts skall kunnaom upp m.m. anges.
Regleringen föreslås eftersomändå, det teknikenvärdeär av om
kan användas så överskottsinformationen begränsas.att

I andra stycket anknytning till individnämns även ettgenom
administrativt förfarande. fall,Här de spaningnäravses man genom

Ävenfastslår misstänkteden i visstalar telefon. dåatt ären
avlyssningen till individknuten och tillåtasbör kunna utan att
beslutet pekar viss teknisk utrustning vissteller abonnemang.ut

Bestämmelsen i §21 tillsammansskall läsas förslaget i §med 20a
andra Genomstycket. rekvisitet kan befordranunderantas vara
till fråneller den misstänkte blir möjligtdet beslutaävenatt om
avlyssning via visst abonnemang visseller enskild anknytning eller

personligen tillgängligaavseende samtal, misstänktedennär genom
något olovligt förfarande i den rättmätige innehavarensträtt ställe.
Han kan ha stulit ADB-baserat behörighetskortt.ex. ochett
anskaffat den personliga för innehavarenkoden så telemed-att
delanden blir personligen tillgängliga för samtidigthonom som man

intedet längre innehavaren.användsvet att av

25 § Har lämnat tillståndrätten till hemlig teleavlyssning eller
hemlig teleövervakning. fär de tekniska hjälpmedel behövssom
för avlyssningen eller övervakningen anslutas, underhållas och
återtas.

tillträdeOm för verkställighet fär hus. ellervägras slutetrum
förvaringsställe med vâld. Vidöppnas verkställighet enligt första
stycket tillämpas bestämmelserna kap.i 28 7 a

Paragrafen, reglerar vissaär verkställighetsfrågor. Härsom ny,
föreslås vissa justeringar i telelagsutredningens förslag.

Den telelagsutredningen föreslagna ordalydelsen begränsas tillav
vad den verkställer fårbeslut med avseende pågöraettsom en-
skildas eller myndigheters teleanläggningar; tekniska hjälpmedelhur
får anslutas, underhållas och átertas. föreslåsDet tvångsbefatt ogen-
heterna, det tillträdegäller tillnär hus, eller förvar-slutetrum
ingsställe för verkställighet uttryckligen regleras andraettsom

efterstycke förebild 28 §kap. 6 andra stycket. Den valdaav
ordalydelsen syftar till direktdet lagtexten framgåskallatt attav
hemliga intrång fridsskyddadpå inte fårplats ske än närannat
tillträde för verkställighet Vidare framgår därigenomvägrats. klart

föranledakanvägran enligt §17 kap. 13att andra stycketen ansvar
BrB.

föreslåsDet också, hänvisning i §25 andra stycket andragenom en
meningen, den bestämmelse föreslagits i 28 kap. 7-a§att som

aktivrörande medverkan till vissakänner in-genom personer som
formationssystem tillämplig vidgörs teleavlyssningävenm.m.
övervakning för tekniskade svårigheterna i IT-miljön inteatt skall

tvångsmedelsbeslutengöra verkningslösa.
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kap.28

förvaringsställekapitel slutetdetta§ Bestämmelserna i1 oma
informationsbe-automatiskdata förgäller också förvar av

handling.
anslagstavla innehåller dataelektroniskdetKan antas att som

eller vilkas spridandevid brottanvändas utgörägnadeär att
telenät.skefär husrannsakan viabrott,

telenät endastfall skeHusrannsakan får via sär-i annat om
föreligger.skilda skäl

vilket före-enligtstyckeparagrafen, föreslås förstaI är ettsom ny,
fgälla dataförvaringsställe också skallskrifterna slutet örvar avom

IT-förvaringblirinformationsbehandling.automatisk Därmedför
§enligt 28 10ställe kap. RB,annatinte behandla ettatt som

inteviasig telenätetfört åtkomsthade medsynsätt att t.ex.som
ingåendefråga behand-enligt harutgjort husrannsakan Dennal

avsnitti l2.l.3.lats
befogenhet företautvidgad hus-föreslåsandra stycketI atten

bulletin b0ards,elektroniska anslagstavlor s.k.i närrannsakan
förmöjliggör spridande datainnehåller ochdedet kan antas att av

eller ägnadeinformationsbehandling brottautomatisk ärutgörsom
vanligt förekommandevisat sigvid brott. haranvändas Detatt vara

beskriva tillvägagångssättföranvändssådana anslagstavlor attatt
spridningför otillåten datorprogramavsnitt 12. 1.10,vid brott, avse

förlönndörrarinformation lösenord ochför utväxlaoch attatt om
effektivt kunnatill olika Behovetfå tillträde attsystem avm.m.

uppgifter vilkas spridandeMedhär utgörutreda brott väger tungt.
rasistiska meddelanden.klartbrott t.ex.avses

företagförvaltaselektronisk anslagstavlafalldeI ettav somen
tillmedverka denför kaninte misstänks brott och antassom

medgivandeinformationen efterdockpolisiära börverksamheten
inte enligtsåvida skyddetbli åtkomlig husrannsakan,kunna utan

föran-databehandling personuppgiftervidför tredjeDL avman
Är förtillgänglig allmän-bedömning. anslagstavlanleder annanen

jfrgranskning, 10finns i fall inget hinderheten motvart
via telenäteti endast åtgärderandra stycketBestämmelsen avser

itillämpas vid hus ellersåledes inte husrannsakan detoch kan rum,
enligt tredjefysiskt förvaras. innebär kravenDendär databasen att

synnerlig§särskild enligt stycket påskäl och andrapå lstycket
fall.inte blir tillämpliga ianledning dessa

informations-föreskrifternasammanhang kan ocksådettaI om
aktualiseras.enligt yttrandefrihetsgrundlagenfrihet

för falli deförslaget tredje stycket krävs, andraGenom än som
särskilda föreligger föri stycket, skälbehandlas andra attatt

realistisktintefå viahusrannsakan skall ske telenät. Det är att
tvångsmedelsanvändning, brottsligheten på IT-förbjuda sådan när

förslaget ijfr 27ofta bedrivs sådana metoder kap.området med
meningen.§3 b andra
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föreslagnaDen begränsningen inte inskränkt tillär allmänt till-
telenät.31gängligt Från praktisk synpunkt kan ofta visadet sig

förutsättningarsaknas dra sådan gräns rörande det aktuellaatt en
karaktär vidnätets de skyndsamma verkställighetsåtgärder där

frågan kommer Sker kommunikation mellan olika hus ellerupp. rum
innefattas i beslutet tvångsmedel bör begränsningen docksom om

inte tillämplig, eftersom informationen fysiskt förvarasävenanses
inom den plats beslutet Husrannsakan skall emellertidavser. annars
i första hand på denäga plats, där fysiskaden lagringen datarum av
sker.

Uppmärksamhet bör härvid riktas på risk för otill-störreatt en
börligt integritetsintrång i vissa fall kan föreligga vid hus-antas
rannsakan på den lagringenplats där sker. bliSå kan fallet denom
misstänkte anlitat dataserviceföretags tjänster.t.ex. Skerett
verkställighet serviceföretagethos så datamängder berörsatt stora
och avgränsningssvårigheterna ökar blir riskerna för otillbörligt
integritetsintrång vid husrannsakan viastörre än ordinarie tele-
förbindelse med begränsad åtkomst Föreskrifternadata.av om pro-
portionalitet kan föradärmed sigmed särskildanär skäl inteatt -

föreligga för husrannsakan via telenätet husrannsakan däranses en-
fysisktdata finns inte fårheller ske. Det bör erinras attom

husrannsakan, enligt 28 ikap. 4 vissa fall bör beslutas rätten.av
Beträffande förslagets återverkan på 28 kap. § kanl nämnas att

förövatsuttrycket hos honom den misstänkte fåränen annan
förstås så gärningen begåtts intrång iatt datautrymmeettgenom

förfogardenne inträffaöver. Det kan också synnerlig anledningatt
finns föremål handling, får iatt beslag, skallannars tassom

påträffas eller utredning brottet skallatt komma framannan om
åtgärden. Däremot kan rekvisitet misstänkteden gripitsgenom att

naturligtvisdär inte bli aktuellt.
Husrannsakan avseende data lagras utomlands inte,torde isom

avsaknad internationella överenskommelser, bli aktuell.av

§7 Den, skäligen kan känna till funktionerna i visstantasa som
för automatisk informationsbehandling ellersystem andra tek-

niska förutsättningar för âtkomst eller granskning vissa data,av
fâr föreläggas tillhandahålla de handlingar ochatt lämnagenast
de upplysningar behövs för verkställigheten beslutsom av omhusrannsakan. Bestämmelserna i § beslutanderätt,4 38 kap.om
2 § undantag frän medverkan, 38 kap. 5 § vite och 38om om
gap.7 § för kostnaderersättning gäller därvid tillämpligaiom

elar.

föreslåsHär bestämmelse aktiv medverkan vid husrannsakanen om
den skäligen kan tillkänna visst informationssystemantasav som ett

tekniskaeller förutsättningar för behandlingen vissa data,av se

m- definitionerna i förslaget1 till telelag,§ sou 199270 33.s.
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till vissa tekniskaavsnitt Avsikten känner13.5. är att person somen
verkställig-vid självaföreläggas medverkarutiner kunnaskall att

förgång upplysaarbetetsdels underheten, steg stegatt omgenom
vissavissa tekniska fullgörs, dels produceraåtgärderhur attgenom

handlingar.
systemansvarigafrämst och andra medHär personeravses

Vid dockenklare åtgärder kaningående kunskaper ett system.om
funktionertilli fråga dekomma kan kännaandraäven antassom

i enskilda fallet.tekniska förutsättningar deteller avsessom
handlingar innebär bl.a.tillhandahålla denBestämmelsen attattom

systembeskriv-tillhandahållaförelagde skall anmodaskunna att
beskrivningar Dettaningar, säkerhetssystem,manualer, m.m.av

för-i fall misstänkte,särskilt kanske avseendegäller de då den
brottslighet,undersökning ha konstrueratangående synesgrov

tredje tillkännasärskilda kansäkerhetssystem antasmanvarom
proportionalitetsprincipenfårfunktionerna. Här, sättasom annars,

omfattning skyldighetenför vilken kangränsyttersta av somen
finte meningen örelagde skall kunnadock denbestämmas. Det är att

Avgränsningen fårefter material. ske medletaåläggas ut-att
övrigti tekniska hinder undanröjas medanskallgångspunkt att

begränsningaktivfaller utanför på medverkan. En sådankravet
föreläggande riktasföljer delvis kanockså den krets mot.ettav

funktionerna i visstskäligen tillkännaEndast den kan ettantassom
får föreläggastekniska förutsättningareller andra attsystem

medverka.
följermening regler gällerbestämmelsens andraAv att samma om

Vidare före-vid förordnande husrannsakan.beslutanderätt omsom
från skyldig-vid edition skall gällaslås undantagatt samma som

föreläggande enligt tillinnebärmedverka. 7heten Det ettatt att a
vittnen, riktasskillnad från för kanvad gäller även motsom

efterinte inskränkning tillnågon åtgärdermålsäganden och det görs
§misstanke riktats viss jfr 23 13dock kap. andradet att mot person,

stycket.
inom förföreslagna deGenom den bestämmelsen även ramenges,

i förhållandeingripande åtgärder husrannsakan utgörsom enmer
förtill föreläggande edition, förutsättningar på enklastett attom

få material. förelagts enligt §möjliga fram visst Den 7sätt som a
erforderliga knapptryckningar.själv utföra Därmedkan t.ex.

rutiner för intehemliga datasäkerhetbehöver lösenord och andra
säkerhetsskäl emellertid följaavslöjas. sekretesskäl eller kanAv

ifråga.uppgiftslämnandeendast kan kommaatt ett
editionsföreläggande blir frågaTill skillnad från härdet attett om

direkt utföra vissatillsammans myndigheten åtgärder såmed att
fram myndigheten möjlighetmaterial samtidigt atttas som ges

32Dvs. självständigt agerande den för skulle krävaett systemetav som svarar
eller uppgifter.information till honom avslöjar sekretessbelagda hemligaannarssom
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föreläggandeSjälvfalletåtgärderna. kan den,övervaka ett attsom
riktat inteutföra bearbetningarfram uppgifter eller är mot,ta

sig förutföra ådra brott DLdessa åtgärder motatt ansvargenom
fårregisteransvarigdärvid vadhan går hanutöveräven somom

myndighetensutförs föreftersom den utredandeåtgärdernagöra,
räkning.

respektive kostnadsersättningviteGenom 38 kap. 5 och 7att om
möjligföreslås bli tillämpliga, kan medverkan antas attvara genom-

ersättningerforderlig omfattning, samtidigt utgådriva i kan avsom
betydelsefullocksåFörekomsten tvångsmedelallmänna medel. ärav

intressekonflikt. hänvisa tillför förelagde vid kanden Han atten
vitesförelägganden inteinte sig Omkan undandra medverka.han att

vittnes-visar sig bli verkan kanverksamma eller skulle ettutan
aktualiseras. Därvidförhör till kanmed kännerden systemetsom

ingripande i fråga.tvång kommamer
in-aktiv påkallasden män sådan medverkanI utgör t.ex.som

naturligtvis eftersomf ormationsintrång åtgärdenuteslutet,är ansvar
olovligen.inom för inte Påhusrannsakan sker sätten sammaramen

föreligger inget medverkarbrott urkunder denävenmot somom
för genomförande framställatvingas åtgärdens oäktaatt t.ex. ett

tilldigitalt för åtkomst data.dokument beredasatt

handling, anträffas vid husrannsakan, får8 § Enskild som un-
handling eller till-dersökas och slutennärmare öppnas göras

föreskrivs igänglig endast den ordning 27pâ isättannat som
12 § förstakap. stycket.

vid 27 12Se kap.
lämpligtpraktiken pedagogiska blidet skäl talaI kan att omav

vissdigitala försluts Därvidkuvert och bör docköppnas.som
standardiseradeförsiktighet iakttas vid jämförelser rutinermed de

för hittills inom eftersomkuvert utarbetats lSO, dessasom synes
kringrutiner inte förslutningadressering och andraröra ettmen av

visst meddelande.

8 b och§ Bestämmelserna 27 kap. och §§ d §i 12 12 i 12aa
första stycket gäller också husrannsakan beträffande data för
automatisk informationsbehandling.

vid §§. VisserligenSe 27 kap. 12 l2 b och 12 d bör endast dataa,
för förbehövs det beslutade ändamålet husrannsakan tassom en

fram § meningen ligger i12 andra det sakens närnatur,a men
material för eftersöks, avgränsning tillbeslag relevantaett att en
objekt inte tillgängligt.kan ske också Normaltgörsutan att annat

överföring till uppfattbarkrävs form.läsbar eller på sättannaten
föreslås tolkning föreslagna hänvisningenHär den ären av som

förenlig skilda förutsättningar förmed de avgränsningen som
aktualiseras i enskilda fallet.det
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föreslagna hänvisningarnaGenom de förgäller beslagäven
i §bestämmelsen 12 andra stycket använda terminal,rätt atta om

tekniskt hjälpmedel.eller annatprogram
Hänvisningen till § medför12 d tillsynreglerna Dlatt om m.m. av

för i IT-miljön.gäller husrannsakanäven

33 kap.

3 § inkommer från inlaga innehåll åberopas till bevisparta vars
och kan läsas endast med tekniskt hjälpmedel inlagansom anses
ha inkommit till den tillgänglig förgjortsrätten när irätten
läsbar form.

paragraf föreslås särskildI bestämmelseär IT-nären, som ny, en om
material in till bevis inkommet.skall Deträttensom ges som anses
blir processmaterial först gjorts tillgängligt för idet läsbarnär rätten
form. Tiden inte förhar bedömts regleringgenerell närmogen en av
IT-material inkommet, jfrskall avsnitt 4.5.3.anses

35 kap.

§ Underlåter enligt infinna4 beslut sig vidrättenspart att
eljest fullgöraeller inågot rättegångenrätten eller besvaraatt

för utredningen framställd fråga, tillmed hänsynpröve rätten
förekommit vilkenallt verkan bevis tillkommamåsom som

förhållande.partens
Åberopas vid handling dokumenträtten än ochettannan

innehåller den uppgifter har föremål förvarit automatisksom
formationsbehaitdin ling, har anledning förekommerrätten att. om

till det, vid handlingensprövningen verkan bevis beaktaav som
felnågot kan ha förekommit sambandi med informa-antasom

tionsbehandlingen.

paragraf inteI medföra något f principenundantag rånen, som avses
fria bevisvärdering, införtsharrättens andra styckeettom som av-

fästa handlingaruppmärksamhet på uppgifterrättens medatt attser
föremålvarit för automatiskhar databehandling innehållakansom

oriktiga uppgifter tillkommit under något i informa-ledsom
tionsbehandlingen.

tillGrunden denna erinran utskrifter olikaär datasamman-att av
ställningar, särskilt formende har potentiella handlingar, tillom av
skillnad f rån traditionella handlingar endast begränsadeger
möjligheter till utskrifternaskällkontroll, då tillkomsthistoria och

förbliupphovsmän kan oåtkomliga; äkthetskontroll exempelvisären
möjlig. Rimligensällan vilkenbör den bevisning åberoparpart, som

uppgift i datautskrift, bevisbördanha för uppgiften,en ut-en om
skriften har sådan karaktär den ställer rimligaatt motparten utan
möjligheter vederlägga uppgiften.att

informationsbehandlingMed i paragrafen inte enbart denavses
tekniska informationsbehandlingen, idock moderna datorersom
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brukar höggradigt tillförlitlig, felockså kanutanvara som vara
förorsakade fel vid inmatningprogramval och utmatningochav av
informationsinnehållet. erinran paragrafenDen innehåller är

till falletbegränsad det granskning skall skenärmare endastatt en
anledning förekommer till det. Sådan anledning kan attom partvar

hävdar uppgift intenågon kan eller iatt rättenattvara sann
brottmål och indispositionandra mål finnerkaraktär någonav
uppgift orimlig. sakens liggerI kan måhända ändånaturvara men
påpekas bestämmelsen får betydelse endast bevisvärderingnäratt en
aktualiseras med just ifrågavarandeavseende på den datautskrif ten.
Vanligt särskilt i tvistemål ingerär handlingar,radatt parterna en

förklararde sig vilja åberopa bevis innehållersom som men som
uppgifter, vilka ostridigaerkända, iellerär lämnadevart utan
erinran från sida. uppgifterDe handlingardessa in-motparten
nehåller skulle likaalltså väl kunnat lämnas odokumenterade och

i varje fallskall inte till föremål för bevisvärdering.göras någon

38 kap.

§1 Framställning iskrit eller bild, åberopas till bevis, börsom
företes i original. Sådan handling fâr dock företes i styrkt av-
skrift, det tillräckligt ellerär originalet finns kvar.inteom om
Data dokument bör tillgängligautgör detgöras så kansom att
fastställas från innehållet härrör. det tillräckligtinte ärvem om

de tillhandahålls sådan kontrollmöjlighet.att utan
handlingInnehåller sådant, denäven förvarar hand-som som

lingen enligt §2 får eller skyldiginte berättaär elleratt som an-
bör avslöjas,inte får han i stället tillhandahålla styrktnars ut-

drag.
Med handling förstås i 27, 28. och36. 38 39 kap. framställning
skrift elleri bild data för automatisk formationsbehandinsamt -ling kan läsas. avlyssnas eller på uppfattassätt endastannatsom

med tekniskt hjälpmedel.

paragrafen föreslåsI ändringar anpassning till IT ioch detsom en
14 kap. föreslagnaBrB dokumentbegreppet.

rådI första stycket första meningen ettanges attnu som
skriftlig handling åberopas till bevis bör företes i huvudskrif t.som

föreslåsDet skriftliguttrycket handling med beskriv-att ersätts
ningen Framställning i skrift bildeller och ordet huvudskriftatt

med det lättbegripligaersätts original.ordetmer
i 14 §Det kap. föreslagnal BrB dokumentbegreppet innefattar
digitala dokument.även inteDe kan ha egenskapen original-av

exemplar innefattaendast originalinnehåll. fyllerDeutan ett
emellertid funktionenockså trovärdiga handlingar. Som andraav en

första föreslåsmening i stycket därför särskild reglering avseendeen

33SeNJA n 1943 497.s.
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förebild idokumentkvalitet, efter bestämmelsenIT-objekt med av
första meningen. föreslås således, råd,första stycket Det ett attsom

§ skallenligt andra stycket BrBdokument 14 kap. ldata utgörsom
f innehållettillgängliga fastställas rån här-så det kangöras att vem

föri första meningenSamtidigt motsvarande undantaggörsrör. som
tillhandahållstillräckligt någonfall, desådana där det är utanatt

får naturligtvis intekontrollmöjlighet. valda uttryckssättetsådan Det
bevisning.muntligmissförstås pånågot krav t.ex.som

meningenförstaföreslås för första stycketVidare med undantag-
företetraditionella dokument uttrycket ersättsattavsersom -

avsnitt itillgängliga tillhandahålla se 13.6 helamed göras resp.
aktualiserasinnefattas former38 Därmed också dekap. RB. somnya

till formför bevis, överföringen läsbari IT-miljön att uppta
inräknad.

lås föreslåsför handlingar dataNågon regel utgörs utanavsom
innehållet, intevid förändringarinte. lås,de saknar kan de,När av

ändringar i påpå motsvarandekontrolleras sätt texten ensom
pappershandling.

vidimering liknandeföreslås ingen föreskrift ellerkrav påDet om
mening-vid enligt förstatillhandahållande stycket andraåtgärd

en. utformasifrågasättas vidimeringhur börkan redanDet en
specialmotiveringen tillför fall, vidare 14 kap.sådana lse

handlingarmedfört olikaIT-utvecklingen klassernahar deatt av
originalkvalitet, kopiorfinns pappershandlingar harökat. Det som

kopior kopior objekt har doku-original, kopior och somav avav
föreliggermening vidimering. Vidarementkvalitet i BrBs genom
Tilldigitala dvs. lås och data lås. dettadokument data med utan

pappersutskrifter Eftersomolika mellanting, data.kommer t.ex. av
motiven råd,första enligt krävsstycket närmast är att ettse som

objektkategorierna.detaljanalys alternativaingen de Avgörandeav
frågor,tillämpa uppmärksammas på dessaden skall RBär att som

jfr. förslag ivårt 35 kap. 4
i fria bevisprövningeninskränkningbetonas någon denDet bör att

emellertid i IT-miljön iinte prövning behöver högreDennaavses.
omständigheter utanför självaför pappersmiljön baseras pågrad än

uppgifter administrationhandlingen, ochdatasäkerhett.ex. avom
vidare till systemdokumentationtillgång ochkanHärsystemet.

34Dvs. BrBsådan kap. andra stycket saknas.kontrollerbarhet i 14 1 §som avses
35Dethar blivit allt vanligare kopior traditionella urkunder åberopas iatt som enav

inte vidimerats eller endast försetts med påstämpling överensstäm-rättegång en om
med originalet med kråka knappast härleda till vissmelse i förening gär attsomen

enligtAtt ovidimerade handlingar åberopas utesluter visserligen 15ansvarperson.
BrB intygande kan aktualiseras enligt kap.kap. för 15 12 §11 § osant men ansvar Ävensärskilt §.förslagen och BrB kap.BrB, jfr i kap. 1814 15 14 övergångom en

vidimerade till ovidimerade handlingar inte önskvärd kan fortsattfrån är en
utveckling denna riktning förutses. Ett förbud användning ovidimeradei mot av
kopior kan visserligen föreskrivas processekonomiska skäl talar förslagmot ettmen

innebär omfattande material vidimeras och denna fråga har inte sådanmåsteattsom
anknytning till IT ändring i denna del.någon övervägtsatt
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expertis på elektronisktområdet behövas. Frågan lås därvidkanom
få praktisk bevisvärdet vidbetydelse, gällerdet påståendenär ett

för automatiskdata informationsbehandling inte skulleattom vara
Ävenäkta. blirpå detta betydelsefulltområde det den äratt som

föransvarig det god struktur och skapar högett system ger en
i rutinernasäkerhet dokumentnivå.på

andra föreslås, vissa redaktionellaI stycket ändringar,utöver att
innehavaren förvarar. frågamed den Denna har redanersätts som

i specialmotiveringenbehandlats till föreslås27 kap. 2 Det med
till särskilda förhållandehänsyn det framträder endast delarnärsom

tillhandahållasskall kravet på den skall styrkttext attattav en vara
upprätthålls material vidimeraspå IT-omrâdet. Sådant kanäven

skriftlig påteckning utskrift eller medt.ex.genom en av en
användning elektroniskt lås. in, finnsNär data skall normaltav ges
inte rutiner för elektroniska Därvidlås. bör diskett,data på t.ex. en

rutiner inte föreligger,utvecklade förnär kunna bestyrkasmer
tiden fram till dess de skall ianvändas läggasatt t.ex. ettgenom

fkuvert försesörsluts och påteckningsedan med deattsom om oma-
data.nipulerat innefattar avsedda

Som tredje föreslås definitionstycke handling efterett nytt en av
förebild avsnittenTF, ll.3.2-l 1.3.4. modifieringEn TFsav se av
definition föreslås dock uttrycket upptagning ersättsattgenom
med data. framgåDärmed avses

åtgärden fysiska existensenden information,berördatt avser av-
anträffasden i elektromagnetisk,lagrad optisk elleroavsett om

form eller signaler överföring,under ochannan som
inteutställaren materialetoch den åberopar skall haatt som-

fbestämt öreställningsinnehållet, förhållandendessa gårnär att
fastställa.

Bestämmelsen omfatta 28, 36,endast 27, 38 och 39 kap. RB,avses
vidare avsnitt rubriken15.2 under handling.Begreppetse

2 § Den förvarar handling kan betydelseantassom som vara av
bevis, skyldig den tillär tillgänglig. brottmålIgöraattsom

gäller detta emellertid inte misstänkte ellerden den står isom
sådant förhållande till ihonom, 36 kap. 3som avses

Part eller närstående, första stycket, skyldigi inteärsom avses
handling tillgängliggöra den innehåller meddelande mel-att om

lan och någon närstående till honom eller mellan sådanaparten
inbördes.närstående befattningshavareEn eller någon annan,

i 36 kap. 5 fâr handling tillgänglig,inte görasom avses om
innehålldess kan sådant, han fârinte hörasattantas vara som

vittne det. handlingenFörvaras den tystnads-part,om av som
plikten skall skydda, skyldighan den tillgänglig.är inte göraatt
Bestämmelsen i kap.36 §6 vittnes rätt vägra sigatt att yttraom
tillämpas frågapâ motsvarande i den förvararsätt om som

36Sedock specialmotiveringen till kap. andra stycket angående de14 l komplika-§
tioner härvid kan uppkomma.som
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handling, innehålldess sådant, iär nämndaom som avses pa-
ragraf.

Skyldigheten handling tillgängliggöra gäller minnes-inteatt
anteckning eller sådan handling, avsedd uteslu-ären annan som

för personligttande bruk, synnerliginte anledning finns, attom
den skall tillhandahållas.

Är3 § den förvarar handling på rättsförhållandegrundsom av
mellan honom och eller enligt skyldiglag lämnapart attannars

handlingen eller eljest den tillgängliggöra för någonut att
gäller det i frågaäven tillhandahålla handlingenattannan, om

i rättegång.

Är§ någon skyldig4 handling tillgängliggöra bevis, fåratt som
förelägga honom tillhandahållarätten handlingen. Denatt som

föreläggandet skulle skall få tillfälle sig. Föratt yttraavse
prövning frågan får förhör hållas med honom enligt före-av
skrifterna i 36 eller 37 kap. bevisning får också före-Annan
bringas.

föreslås12-4 ändringarmotsvarande i detl gällernär attsom
innehauttrycket förvara,ersätta iställetmed för företeatt ange

göra tillgänglig tillhandahållaeller och ordetutmönstraatt
skriftlig i uttrycket skriftlig handling. På föreslåsgrundersamma
i §2 andra stycket skriftligordet utmönstras uttrycketatt ur
skriftligt meddelande. övrigt föreslåsI endast redaktionella
ändringar, varvid ordet uppteckning, anpassning till densom en

terminologin, handlingmed i § tredje2 stycket.ersattsnya

§ Föreläggande5 handling tillgänglig innehållagöra skallatt
uppgift hur handlingenoch tillhandahållasskall och,om var om
det sådana dataär i I § tredje stycket, även sättetsom attavses
tillhandahålla dem. Den skall handlingen tillgängliggörasom
får föreläggas fullgöravid sinvite skyldighet. fårRättenatt
också det bedöms lämpligare, förordnanär handlingen skallatt
tillhandahållas kronofogdemyndighetens försorg.genom

Beträffande skriftliguttrycken förete,och §§.1-4se
Normalt särskildaställs de komplikationer framträder i IT-som

miljön pá sin först i samband editionsföreläggande.medspets ett
Genom användningen tillgängliguttrycket göra framgåav attavses

förelagdesden skyldighet aktivt medverka innefattaräven vadatt
förkrävs materialet skall i läsbar form.att Densom presenteras som

föreläggs måste därför bruka elleräven låta bruka de maskin- och
förbehövs överföringen till form.läsbar Därmedprogramvaror som

kan denna bestämmelse för fåanvändas krypterad elleratt en annars
skyddad upptagning Överförd till läsbar eller på sättannat upp-
fattbar form.

Med hänsyn till de olika alternativ härvid kan aktualiseras ochsom
den betydelse valet metod kan ha bl.a. beroende på hand-av om-
lingens ifrågasättsäkthet föreslås föreläggandeatt ett som avser-
IT-material, uppgifterutöver och hur upptagningen skallom var



pecialmotiS 629veringSOU 1992110

tillgänglig, innehålla uppgiftskallgöras till-även sättet attom
frågorhandahålla iden. Dessa bör beröras redan samband med ett

enligt reglering iyttrande 4 En intedenna del lämplig,närmare är
eftersom tekniska praktiska förutsättningarnade och olika frånär
fall till fall.

Bevisupptagning får6 § handling ske huvud-utomgenom
förhandling,

handlingen inte kan tillgänglig vid huvudförhand-görasom
lingen eller

det medföraskulle kostnader eller olägenheter göraattom
handlingen tillgänglig vid huvudförhandlingen vilka inte istår
rimligt förhållande till bevisupptagningenbetydelsen skerattav
vid huvudförhandlingen.

Om synnerlig vikt fördet utredningen, fårär ävenav annan
handläggning i tillanslutning bevisupptagning enligtäga rum
första stycket.

vid §§.Se 1-5
IT-material känsligkan så det uteslutet iärart att attvara av

fysiskt tillgängligträttssalen det åtkomligt viaellergör teleöver-
föring. frågaDet kan också i stordatormiljödata intevara om som

tillgängliga ikan till rimligarättssalengöras kostnader. deI allra
flesta fall sådant material tillgodogörasbör kunna t.ex.genom
pappersutskrifter förhör vittneneller med sakkunniga.eller I
undantagsfall bevisupptagningkan huvudförhandling aktuali-utom
seras.

§7 Har någon, efter anmodaninte är eller rät-part, partsom av
tillhandahállit handling. har till ersättninghanten rätt som

förfinner skälig kostnaderrätten och besvär.
Ersättning handlingensskall, företeende påkallatsom av

enskild utgivas fall ersättningenI skallpart, parten. annatav
utgå allmänna medelav

9 § Har bestämmelser avviker från föreskrivsvad i l-8som som
meddelats skyldighet förete handling, skall de gälla.attom

§§, vid7 och 9 §§.Ang. 1-5se

39 kap.

5 § Innehar någon föremål, lämpligen flyttas tillkan rättensom
och kan ha betydelse bevis, han skyldigärantas attsom som
tillhandahålla det för brottmål gällerI detta emellertid intesyn.

misstänkteden eller den sådant förhållandestår i till ho-som
i 36 kap. 3 iBestämmelsen 36 6 §kap.nom, som avses om

vittnes sigrätt tillämpasvägra motsvarandepáatt att yttra sätt
i f råga för eller tillhandahållarätt vägrapart att attom annan
föremål för skyldighetOm handling tillgänglig förgöraattsyn.

gäller vad föreskrivs kap.i 38 2syn som
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Föreskrifterna i 38 kap. tillämpning3-9 har§§ motsvarande
beträffande föremål eller handling, tillhandahållasskall försom
syn.

föreslåsbestämmelsenI rekvisitet skriftlig Därmedutmönstras.att
kan aktualiseras beträffande jfrIT-material, förslagetäven i 38syn

§ tredjekap. l stycket RB. Det kan emellertid bli ovanligtantas att
sådana egenskaper hos IT-material aktualiseras frågadet bliratt om

kap.bevis enligt 39ett
iSkulle något undantagsfall data, deras mobilitet, intetrots

lämpligen flyttaskunna till § fårse 39 kap.rätten l det anses
tillräckligt möjlighetenmed förordna offentlig sakkunnigatt om

företa besiktning,skall 40 kap. 5som se

Förslaget till18.3 lag ändring i datalagenom

registrerad23 § Om tillfogas skada personregisterattgenom
innehåller oriktig missvisande uppgifteller honom, skall denom
registeransvarige skadan.ersätta

Om tillfogasnågon skada ibrott 20 § förstagenom som avses
stycket, skall gjortden sig skyldig tillhar brottet ersättasom
skadan.

Vid bedömande ioch vad mån skada enligt första ellerom
andra stycket har uppstått skall hänsyn till lidandeäven ochtas

omständigheterandra ekonomiskän betydelse.rentav annan

föreslås redaktionellHär ändring till följd förslag föravårt atten av
bestämmelsen i §21 tillöver DL BrB.

Förslaget till18.4

förbudLag viss dekoderutrustningmotom

§ förståsdenna lag1 I med
kodad televisionssändning sändning televisionsprogram medav
hjälp elektromagnetiska riktad tillvågor allmänheten variochav
den signalenprogrambärande modifieratshar den ansvarigeav
för sändningen föreller dennes räkning i avsikt bereda till-att

tillgång förendast betalningdem erläggerprogrammen som
därför abonnentkretsen,
dekoderutrustning anordning helt delviseller konstrue-ärsom
rad eller särskilt för tillgånganpassad bereda till innehålletatt
i kodad televisionssändning.

Genom detta lagrum införs definierasoch två grundläggande
begrepp.

televisionssändningMed varje förmedling televisionpro-avses av
hjälpmed elektromagnetiska vågor avseddgram att tasav emot

37Seangående mellan skriftligtgränsen bevis och Fitger, Rättegångsbalken II,syn,
383s.
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radio-varianter och trådsänd-kändadirekt allmänheten. Alla avav
inryms således betydelsedärmed. Detningar TV-program är utanav

kan ske mark-sändningen trådlöst eller trådbundet. Denskerom
ursprungligasåvälvia satellit. Under begreppetbundet eller ryms

sändningen frånvidaresändningarsändningar äroavsett omsom
televisionspro-innehållersändningenSverige utomlands.eller Att

ljud.fråga bildsändning med ellerinnebär är utanatt omgram
radiolageni 1966755,betydelsehar härProgram somsamma

Eftersom sändningen skallvarför meddelanden undantas.s.k. enkla
faller utanförtill begreppetriktad allmänheten, transportrenvara

sändning frånför enskilda,intesignaler avseddaär t.ex.somav
direktfast trafik inte avseddsatellit i är att tas emot avsom

nedlänkningen från direkt-enskilda. täckerDäremot termen en
ektsatellit.satellit medelef fsändande och en

kodad krävs dentelevisionssändningen skallFör attatt anses
överförmodifieratsTV-signalen denprogrambärande har av som

vilken metod harbetydelseDetTV-programmet. är utan som
innebära för-modifieringen. någonvid skall dockDenanvänts

Modifie-bild vid mottagning dekoder.vrängning ljud eller utanav
företagetursprungligenringen sändande ellerkan ha skett det avav

vidaresprida sändningen kodad,ochnågon har rätt att ta emotsom
förvräng-därvid betydelsekabeloperatör. Det saknarsåsom omen

ansvarig för televisionssänd-gjorts direktningen denhar ärav som
räkning. Modifieringenförningen någon denneseller avav annan

avsikt möjliggöra korrektsignalen måste dock ha skett med att
programföretagetmottagning för begärdendast den erläggersom av

ersättning för tillgång tillbetalning. Betalningen skall pro-avse
tillengångsavgift för tillgång dekoderut-och kangrammen avse en

televisionssändningrustning avgifter. kodadeller löpande Begreppet
TV-signalen modifieratsomfattar inte överföringar, hardär

störningar vid överföringen. Utanföroavsiktligen, till följdt.ex. av
tillgodogörande intefaller vidare sändningar vilkasregleringen är

betalning.beroende av
anordning i vidDekoderutrustning varje bemärkelse ärsomavser

delvis, försärskilt eller beredaeller anpassad, heltkonstruerad att
televisionssändningar. Defini-tilltillgång någon eller några kodade

siginte anordning i självtionen densåledes bara somrymmer
televisionssändning.möjliggör tillgång till täckerkodad Denen

mottagning f örvrängningmöjliggörockså sådan utanapparatur som
till utrustning erhåller vissellerendast den koppladär annanom

därför anordninginformation. dekoderutrustningSom räknas som
aktiveras operativ s.k. smartcard, dvs. kortmed del ettetten som

Ävenavkodningbesitter skall ske. kortetkunskapen hursom om
Också tilldekoderutrustning. byggsatsskall då betraktas ensom en

utrustning. Vidare omfattar defini-dekoder sådanär att anse som
flera funktionertionen utrustning och demhar är atten avsom

televisionsändning för-möjliggöra mottagning kodad utanav
anordningenvrängning. betydelse kan avkodaDet saknar enom
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fleraeller kodade TV-sändningar. Vidare det betydelselöst vilkenär
kodningsmetod anordningen kan klara inteDet krävssom attav.
dekodern helt återställer den ursprungliga signalen och således

förvrängning.upphäver all Användning dekodern måste dockav
innebära TV-sändningen tillgodogöras.kan definitionenUnderatt

såväl dekoderutrustning tillhandahålls programföretagryms som av
sådana anordningar inte erhålls företag,dessasom utansom av

vanligen tillkomna i stridär programföretagens önskemål,mot
piratdekodrar.

Dekoderutrustning i vissakan fall anordning föranses vara en
mottagning radiosändning trådsändning.eller Föreskrifterna iav

föreslagnaden lagen därförkan undantag frånsägas utgöra
bestämmelsen i §3 radiolagen 1966755 enligt vilken tillåtetdet är
för innehaoch sådan anordning.attvar en en

2 § Dekoderutrustning får inte yrkesmässigt eller i för-annars
värvssyfte införas till tillverkas,landet, överlåtas, hyras ellerut
installeras i avsikt bereda någon utanför abonnentkretsenatt
tillgång till innehållet i kodad televisionssändning

Paragrafen innebär import,all tillverkning, överlåtelse,att ut-
hyrning installationoch dekoderutrustning sker yrkesmässigtav som
eller i förvärvssyf i avsiktoch bereda någon utanförte attannars
abonnentkretsen tillgång till kodad televisionssändning blir otillåten
i landet.

Med yrkesmässigt förstås ansvarigeden näringsidkareär ochatt
hanteringen ingår i verksamhet ekonomisk Näringsid-att art.en av

kare näringsverksamhetoch har innebördhär i civil-samma som
rättslig lagstiftning, lagen avtalsvillkor i konsument-t.ex. om
förhållanden 1971112 bokföringslagenoch 1976125. I och med

förbudet omfattar gärningarävenatt begås i för-som annars
värvssyfte täcks också sådan iverksamhet vinstsyfte, sker isom
mindre omfattning, verksamhet ligger vid sidan dent.ex. som av
egentliga sysselsättningen.

sikteFörbudet på hantering möjliggör avkodning i stridtar som
sändarföretagets distributörenseller avsikter. Varjemot kommersiell

tillverkning dekoder eller del därav frånsamtycke denutanav en
ansvarige för överföringen blir därför inte otillåten. tillverkareEn
får tillåtelse utveckla kodningssystemt.ex. förstutan ochett
därefter överlåta det till televisionsföretag eller kabeloperatör.ett en

liggerDet dock i sakens i flertalet fall förutsättakannatur att man
olovlig användning dekodrar kommit till stånden av som utan

frånsamtycke TV-företaget i fråga. Omständigheter förtalarsom
fråga piratdekoderutrustningär utrustningenatt tillverkasårom att

eller marknadsförs åt andra det berörda programföretaget,än att
tillverkaren eller marknadsföraren inte sig förkändgör program-
företaget, eller harersätter något ekonomiskt med dettasamröre
företag.
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Spridningsförbudet omfattar kommersiellall verksamhet som
innebär tillhandahållande dekoderutrustning i avsiktgörs attav som
möjliggöra avkodning för för-andra abonnenter. Detän rymmer
säljning, partihandelsåväl detaljhandel, uthyrning samtsom

Äveninstallering hos import i syfte förbudet.sådant täcksannan. av
Marknadsföring dekodrar förbjudnaeller delar därav ärav som

enligt blir otillåtendenna inte enligtlag lagen. Sådan verksamhet
torde komma otillbörlig marknadsföring enligt 2§att anses som
marknadsföringslagen 975 8och förbjudasl l 4 l skall därmed kunna

marknadsdomstolen.av
Innehav och användande dekoderutrustning i strid motav

distributörensavsändarens avsikter blir i inte förbjudeteller regel
enligt utrustningen avsiktlagen. Innehas eller används i att utan

signaler vidare, isamtycke sända avkodade tillkabelnät,t.ex. ett en
icke sluten i förvärvsverksam-helt krets eller ledettannars som en

föreligger intrång enligt immaterialrättsligahet, dock den lagstift-
ningen. Vidare visst innehav innebära försök förberedelsekan eller
till enligt §.brott lagen se 4

3 § införsel tillDen på landet uppsåt-sätt änannatsom genom
ligen §bryter 2 skall till fängelsedömas böter eller i högstmot

månader.sex
förOm straff olovlig införsel finns ibestämmelser lagenm.m.

1960418 straff för varusmuggling.om

paragrafen straffbeläggsI i strid 2§ såvitthandlande gällermot
hanteringsformerandra olovlig införsel. Beträffande straff förän

olovlig införsel till förfarandenlandet och andra med smuggelgods
hänvisas i tillandra stycket varusmugglingslagens bestämmelser.

gärningenFör krävs begåtts med uppsåt, vilket skallattansvar
samtligatäcka objektiva omständigheter. Gärningsmannen förmåste

fällas till tillsåledes känna han hanterade dekoderut-att attansvar
rustning. Eftersom rekvisitet uppsåt inte underförstått påär
specialstraffrättens område se Beckman,bl.a. Brottsbalken 5 u.,
1987, 34, uttryckligen idetta stadgandet.s. anges

Befattning med dekoder i strid §eller del därav 2 bör normaltmot
till bötesstraff.leda omfattande tillverkningMer ellerett t.ex.

upprepade överlåtelser dock medföra fängelse.bör kunna
Eftersom fängelse följa förkan enligt innebärbrott denna lag,

detta bl.a. bestämmelserna i 28 kap.även RB husrannsakanatt om
tillämpligaigäller delar. Detta tvångsmedel förkan alltså användas

efterbl.a. söka varitdolda dekodrar föremål för brott. Vadatt som
tillämpasangår beslag de allmänna ibestämmelserna 27 kap. RB.

fallI de dekoderutrustning, vartill ägande- eller säkerhetsrätt
tillkommer olovligen sprids vidare till andra kan bestämmel-annan,

i 10 bli tillämpliga.kap. BrB Straf f förevarandebestämmelsen iser
intelagrum skall då användas.

vissa fall enligtI kan brott föreslagna innebäraden lagen brott
enligt immaterialrättsliga lagstiftningen.denäven kanDetta vara
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ingår ifallet eller kretsmönsterbl.a. då skyddat datorprogramett en
spriderTillverkar, importerar någon dekoderut-piratdekoder. eller

spridning signaler tillrustning i avsikt möjliggöra avkodadeatt av
erforderligt tillstånd föreliggericke helt sluten krets utanen

intrång i rättighet.förberedelse till sådanamedverkan eller I
immateri-konkurrenssituationer enligtbör ådömas endast deansvar

alrättsliga reglerna.

försök förberedelse till enligt§ eller brott denna lag skallFör4
till enligt 23 kap. brottsbalken.dömas ansvar

föreskrivs straf f för försök förberedelse tillellerstadgandetI ansvar
enligt i enlighet i 23lagen med bestämmelserna kap. BrB.brott

anförts i motiveringenEnligt torde åtal medvad den allmännasom
fallenbeträffandedenna bestämmelse ske endast destöd grövreav

brott lagen.motav
i § harBestämmelserna 23 kap. 4 BrB medverkansansvarom

analogisk tillämpning föreslagnapå brott den lagen.mot

varit föremål för enligt denna lag,§ Egendom, har brott5 som
vinning förklaras förverkad,skall detsådant brottsamt av om

inte oskäligt.uppenbartär
vid enligtföremål hjälpmedelhar brottEtt använtssom som

förklaras förverkat,fårdenna lag eller dess värde det ärom
finns särskildanödvändigt för förebygga brott eller det andraatt

för det.skäl

Paragrafen föreskriver förverkande dekoderutrustning harsomav
vinningvarit föremål för enligt föreslagnabrott den lagen samt av

inte oskäligt. Vidare fårbrott det uppenbart egendomsådant ärom
hjälpmedel vid enligthar brott lagen elleranväntssom som

förförklaras f nödvändigtegendomens värde örverkat, det är attom
Föreskriftenförebygga särskilda föreligger.brott eller skälannars

i 36kompletteras de allmänna bestämmelserna kap. BrB.av
förutsätter föreliggerFörverkande alltså det brott 2att ett mot

föreDärför förverkande piratdekodrar tillverkatskan harsomav
ikraftträdande därefter inte disponeras otillåtet intelagens och som

Förverkande kan ske såväl hel dekoder del sådanske. av en som av
Eftersom §anordning. förberedelse försök till 2och brott mot

medför elektroniskakan komponenter avseddat.ex. somansvar,
i förverkas.delar dekodrar kunna komma Förverkande skallatt

inte oskäligt.dock ske det uppenbart Innebörden häravär är attom
får föreliggeråtgärden underlåtas det starka skäl talar motom som

förverkande. Vidare innebär fbestämmelsen örverkande kan skeatt
partiellt. Delförverkande iblandpå grund detta undantag börav

anordningen flera olika funktioner,kunna ske då har är attvarav en
funktion möjlig avskil från anordningenavkoda och denna är att

i övrigt. omfatta förFörverkandet bör då kunna endast den av-
kodningen operativa delen.
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vinning inkomsterMed nettoutbytet brottetavses av som av
försäljning uthyrning. Utgifteroch skall alltså i princip dras Inteav.

förverkande vinningheller framstårskall ske åtgärdenav om som
oskälig.uppenbart Domstolen har därvid möjlighet billig-att av

förklara förverkat.hetsskäl delendast utbyteten av
föremål kommitFör skall kunna ha till användningatt ett anses

hjälpmedel ingått imåste användandet ha händelseförloppdetsom
vari brottet ingick för främjaoch brottet eller brotts-använts att
lingens förehavanden i isamband med detta. Bestämmelsen andra
stycket sikte föremål vilkaspå direktegenskapernärmast kantar
utnyttjas i brottsligaden förverksamheten, utrustning till-t.ex.
verkning piratdekodrar. fordras inte användningenDet attav av
hjälpmedlet varithar förutsättning för brottet skulle kunnaatten

tillkomma stånd. förverkas föremåletFör kunna behöver inteatt
särskiltheller konstruerat särskilt föreller lämpat attvara annars

just föranvändas enligtbrott lagen. hjälpmedletFörverkande fårav
dock nödvändigtske endast det för förebygga brott enligtär attom

finnslagen eller det särskilda för förverkandeandra skäl det. Sådant
i frågabör komma vid fallendast brottslighet. Särskildagrövre av

föreliggaskäl kan då det skulle sig brottslingenstötande fårte att
behålla hjälpmedelde Vid bedömningenhan särskildaanvänt. av om

föreliggerskäl förverkandebör beaktas inte sker på sådant sättatt
ioch sådana situationer möjlighetermålsägandens till fåatt att

täckning för sina försämras.skadeståndskrav Eftersom syftet med
bestämmelsen i främstandra stycket förebygga brott, iär böratt
första sakförverkandehand i fråga.komma Som alternativ kan dock
väljas förverkande egendomens värde.av

Förverkande beslutas idomstol samband prövningmed åtal.av av
kan också inomDet behandlas för reglerna strafföreläg-ramen om

jfrgande 48 kap. RB. Om åtal inte därförväcks, dekoder-t.ex. att
utrustningen tagits från någon inte straf fårärsom
förverkande beslutas i enlighetåklagaren imed reglerna lagenav
19861009 förfarandet i vissa fall vid förverkandeom m.m.

6 § Brott i fårdenna lag åtalas åklagare endastsom avses av om
målsägande tillbrottet åtal eller åtal frånpåkallatäranger
allmän synpunkt.

Paragrafen innehåller bestämmelse föreskriveråtalsrätt och attom
enligtbrott fårlagen åtalas allmän åklagare endast detav om anges

till åtal målsägande åtal fråneller påkallat allmänär synpunkt.av
Som målsägande i regelär endast den eller de vilkasatt anse

sändningar avkodas med den aktuella dekoderutrust-avsetts att
ningen, vanligen TV-företag eller kabeloperatör.ett en

innebördenVad angår frånuttrycket allmän synpunkt börav
åtalsprövningen ske hänsyn tillmed såväl syftebrottets ochart som
till omständigheterna vid dess vidbegående. Sålunda omfattandebör
tillverkning spridningeller åtal väckas angivelse. Andra fall dåutan
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bli exempelvis iangivelse sambandåtal kan aktuell är närutan man
påträf f utrustningtvångsåtgärdmed husrannsakan eller arannan som

för inte omfattasvarit föremål enligthar brott lagen men som av
förekomma situationer,angivelse. också där målsä-Det kan tänkas

inte vill ingripa frånspeciella själv ändåganden skäl där detav men
viktigt gärningen inte fårsynpunkt kanallmän attvara passera

sändningens inteopåtalad. bör ha någon betydelseDäremot ursprung
vid åtalsprövning.åklagarens

Förslaget till18.5

ändring i radiolagenLag om

innehasfår3 § Mottagare och användas och Be-av var en.
avgift för innehav vissa finnas istämmelser mottagareom av

l98941 TV-avgift.lagen om
får inte mottagningpå sådant påMottagare användas sätt att

andra platser störs.
Om finns särskilda iradarvarnare bestämmelser lagen 988 5l l

förbud radarvarnare.motom
dekodrar särskilda bestämmelser lagenOm finns i förbudom

dekoderutrustning.vissmot

angivits i förekommerSom 17 i sigkap. dekodrar TV-ärsom
Hänvisningen i paragrafens sista innebärstyckemottagare. att

från förstaundantagits isådana dekodrar bestämmelsen stycket om
för innehaochrätt att mottagare.var en

Förekvensrättsutredningen i radio-betänkandethar Lag om
kommunikation, föreslagit §SOU 1991107 3 radiolagenattm.m.
upphävs 24, 227någon motsvarande lagregel s.ersättasattutan av

239. förslag genomförs blir förslag ioch Om detta vårt deldenna
obehövligt.

tillFörslaget18.6

ändring skadeståndslageniLag om

kap.1

i3 § Bestämmelserna skyldighetdenna lag ersättaattom person-
tillämpasskada i fråga lidande tillfogarockså någonom som

personliga friheten,brott denmot annatannan genom genom
ofredande innefattar brott, informationsinlrâng.som genom
dataskadegörelse diskrimineringeller olaga eller ärek-genom
ränkning dylik brottslig gärning.eller

föreslås vissa redaktionella ändringar till följdHär förslagvårtav
Äveninordna straff i §bestämmelsen 21 DL under BrB. sådanaatt

förfaranden dataintrång föreslås bli rubri-utgörsom nu men som
enligt §cerade dataskadegörelse 12 kap. andra kanl stycketsom
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medföra integritetsintrång sådant slag bör omfattas l kap.av som av
§3 skadeståndslagen.
Kommittén ideell skada ihar betänkandet Ersättning förom

kränkning brott SOU 199284 föreslagit §kap.l 3genom att
skadeståndslagen förs till 2 §kap. 3över och de brottatt som
grundar till ersättning för lidanderätt beskrivs någonutan upp-
räkning vissa brott s. 23 ff..och 265 Om förslagdettaav
genomförs förfarandende förslagäven vårt kunnasynes avser anses
innefattade.

18.7 Förslaget till
Lag skyldighet för lufttransportföretag lämnaattom
vissa uppgifter, m.m.

föreslagnaDen lagen visst uppgiftslämnande från lufttrans-avser
portföretag för avslöja och motverka allvarlig brottslighet.att Lagen
föreslås bli tidsbegränsad till eller två år. Förutsättningarna förett
sådant uppgiftslämnande fråganoch vilka intrång i enskildasom
personliga integritet kan behovetuppvägas effekti-som anses av av
vitet på området behöver påprövas resultat internatio-närnytt, av
nellt arbete på givitområdet tydligare vägledning erfarenheteroch
vunnits föreslagnaden regleringen.av

1 § Lufttransportföretag befordrar tillresande och frånsom
riket skall till åklagare på begäran företagetlämna hos förvarade
uppgifter om

viss resande förväntaskan komma till eller lämna riketsom
med något företagets lufttransportmedel, ellerav

vilka resande förväntaskan tillkomma eller lämna riketsom
vissmed transportlägenhet.

Vid f ullgörande uppgiftsskyldighet enligt första fårstycketav
lämnas uppgifter endastut bagage, med-resrutt,om namn,

bokningstillfälleresenärer, och betalningssätt.

I bestämmelsen föreskrivs viss uppgiftsskyldighet för lufttransport-
företag. Uppgifter skall lämnas endast åklagare framställernär en
begäran grundad på beslut domstol. Vidare omfattar uppgifav ts-
plikten endast sådana uppgifter förvaras företaget.hos Medsom
förvaring här i TF uppgifteräven tillgängligaavses ärsom som- -

teknisktmed hjälpmedel hos företaget fysiskt lagras någonmen som
annanstans.

För de två typfallen, uppgifteratt viss resande respektiveom
uppgifter viss framgåskall tydligttransport, har de tagitsom upp

olikaunder punkter i första stycket.
I andra stycket uttömmande uppräkning vilka uppgifterges en av

fårresande lämnas enligt första stycket ellerom lutsom
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enligt § får framställas endast det2 § begäran ärEn l om av
förbereder,förbetydelse resande planlägger,utrönaatt om

lindrigare straffutföra för vilketförsöker begått brotteller har
föreskrivet.fängelse i intetvå år ärän

riskerna för otill-paragrafen föreskrifter för motverkaI attges
uppgiftsläm-Tillämpningsområdet förbörligt integritetsintrång.

§enligt endast åtgärdernande l begränsas äratt som avgenom
förbereder, försökerförbetydelse resande planlägger,utrönaatt om

straff fängelseför vilket lindrigareutföra eller har begått brott än
sin förebild i §i inte föreskrivet. l9 lagentvå år Förslaget harär

särskild utlänningskontroll.1991572 om
från flygbolag,Avsikten uppgifter skallpå grundär ettatt man, av

vidtaindikationer brottsliga aktiviteterfölja vissa på ochkunna upp
antingen tillfälle till intebrott eller så brottåtgärder så attatt ges

avslöjas lagföras.kan och
särskilda risker för integritetsintrångföreslås deDet att som

till misstankeframträder, kopplingen konkret brottnär etten om
dels på åtgärden skallsläppts begränsas krav att varagenom av

försökerför förbereder,planlägger,betydelse resandeutrönaatt om
begränsning tillutföra eller har begått brott, dels genom en

synnerligen brottslighet.grov
angiven betydelse bör krävasåtgärden skallFör att vara avanses

föreligger enskilda falletindikationer i på planerade ellerdetatt
brottsliga aktiviteter angivet allvarligt in-pågående slag. Dessaav

intedikationer brottsliga aktiviteter nått sådanpå behöver dock ha
konkretisering enligt för inleda för-23 kap.krävs RB attsom en

tips allvarligtundersökning. Fråga kan allmänna att ettomvara om
aktivite-brottsligaskall begås eller allmänna tecken påbrott andra

inblandade ieller det kan gälla kan antaster, personer som vara
föreslagna avgränsningen blir betydelsefullaktiviteter.sådana Den

uppgifter inte får måfåså på endastpå begärassätt att utan ettsom
brottsindikationerna. Föreliggeri tillled åtgärder knutna de aktuella

brottsmisstanke förutsätts i också bestämmelsernasådan RB kansom
i § i23 14 27 28 kap. husrannsakankap. andra stycket och och om

aktualiseras.och beslag
viss iinte föreslagits begränsning till tid 27har någonDet som

§ Begränsningen i § till visskap. 21 andra stycket resandeRB. l
respektive viss principen proportionalitetochtransport om avses
emellertid till begränsningarleda motsvarande besluten.av

enligt §uppgifter3 § Frågor utlämnande l prövasom avav
på ansökan åklagare.rätten av

förfarandet vidi rättegångsbalken angåendeBestämmelserna
hemligprövning frågor teleavlyssning i tillämpligagällerav om

vid tillståndsprövning enligtdelar lag.denna

prövning föreslås för riskerna för otill-En begränsarätten attav
integritetsintrång.börligt vidallmänna domstolarna har beslutDe
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hemlig teleavlyssningövervakningangående sådanagöra avväg-att
ningar effektivitetmellan integritet aktualiseras ioch dettasom

föreslås regleringsammanhang. därvidDet den processuellaatt som
tillämpasgäller skall också på detta område.

§ befaras inhämtande tillståndKan det4 skullerättensatt av
medföra fördröjning, väsentligsådan förbetydelseärsom av
möjligheten avslöja eller får tillståndmotverka brott,att ges av
åklagaren.

förordnande enligt förstaEn åklagare meddelat stycketsom
skall skriftligen till föranmäla det och skälenrättengenast ange
förordnandet. tillRätten skall skyndsamt ärendetta upp
prövning. Finner förordnandet inte bör bestå, skallrätten att

fupphäva örordnandet.rätten

Tidsfaktorn kan uppgifteravgörande, pekar på mycketnärvara som
allvarlig brottslighet fram.kommer Det kan så den aktuellaattvara

polisredan på eller tull underrättasär väg, ochnärtransporten att
anländer, nattetid. Därvid finns alltidtransporten snart t.ex. en

jourhavande tillåklagare tingsrätternas joursystemhands medan
häktningavseende inte omfattar tidpunkter.sådana

föreslås, efter förebildDet lagen l95298 särskildamedav
bestämmelser i vissatvångsmedel brottmål, åklagare skallattom

uppgiftslämnande,kunna besluta fördröjning väsentlignärom en av
förbetydelse eljeständamålet med åtgärden skulle uppkomma. Som

i den särskilda tvångsmedelslagen därvidskall domstol skyndsamt
åklagarens beslut.pröva

företag§ Om inte fullgör sina skyldigheter5 enligt fårl
åklagaren förelägga vite.

fall lufttransportföretagFör det skulle underlåta efter-att ett att
komma begäran enligt § bör den myndighetl begärten som upp-
gifterna få förelägga vite. Därvid tillämpas ibestämmelserna lagen
1985206 viten.om

6 § uppgifter iDen del iverksamhet dennatarsom av som avses
får intelag obehörigen föra vidare utnyttjaeller därvidvad han

fått veta.
detI allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna

i sekretesslagen 1980100.

paragrafen föreslåsI tystnadsplikt för och varitellerärvar en som
lufttransportföretagverksam hos därvid fått informationochett som

har samband enligt föreslagnamed verksamhet den lagen. Om upp-
gifterna fick föras vidare polisensskulle arbete kunna undergrävas.

visserligenDet kan rutiner och kontakter utvecklas såantas att att
uppgifter myndighetens förfrågan blir tillgängligarört.ex.om vem

förendast bedöms särskilt pålitliga. Skulle sådanapersoner som
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i fråga enligt 20uppgifter ändå komma komma kap.kanut ansvar
tystnadsplikt.§ för3 brottBrB mot

Handlingar uppgifter enligt§ lämnats denna lag skall7 med som
förstöras, uppgifterna visar sig sakna betydelseomedelbart om

för utredning lagföringeller brott.av

till gallring imotiven arkivlagen knappastI änsägs att annat
undantagsfall tillåtlig handlingar itänkas bland pågåendekan ett

emellertid fråga integritetskänsligtsådantärende. Här är om
förmaterial förstöras möjligt,det bör med undantag desnarastatt

utredning lagföringuppgifter visar sig förbehövas eller avsom
§ förstajfr § och 22 stycket lagenbrott, 27 kap. 24 andra stycket RB

särskild utlänningskontroll.1991572 om

till ändringFörslaget lag18.8 om
i aktiebolagslagen

8 kap.

för organisation förvaltningen§ Styrelsen6 bolagets ochsvarar
direktör,Finnesbolagets angelägenheter. verkställande skallav

förvaltningen enligt riktlinjerhan handha den löpande och an-
direktör fårvisningar styrelsen meddelar. Verkställandesom

vidtagadärjämte bemyndigande medstyrelsens åtgärdutan som
omfattningentill bolagets verksamhethänsyn och ärarten av av

osedvanlig beskaffenhet styrelsenseller betydelse, beslutstor om
väsentlig förkan avvaktas olägenhet bolagets verksam-utan

möjligtfallhet. sådant skall styrelsen så underrättasI snart som
åtgärden.om

organisationen beträffande bokför-tillStyrelsen skall attse
ingen, förvaltningen medel och den automatiska informa-av

tillfredsställandeinnefattartionsbehandlingen kontroll.även en
direktör sörja för bokföringbolagetsVerkställande skall att

fullgörs i förvaltningenöverensstämmelse med lag och att av
och informationsbeharzdlingen sköts påmedel den automatiska

betryggande sätt.ett

föreslås förtydligande organisationenså denDet ävenett att av
automatiska informationsbehandlingen uttryckligen nämns ettsom

för direktören i enlighetansvarsområde ochstyrelsen verkställande
fårmed vad redan gälla. På styrelsensättsom anses samma som

bokföringen medelsför-för organisationen ochattansvarar av
valtningen innefattar tillfredsställande kontroll styrelsensvararen
för Vidareorganisationen rörande IT-säkerheten. verkstäl-svarar

direktören medelsförvaltningenför intelande bara denävenatt utan
automatiska inf ormationsbehandlingen påsköts betryggande sätt.ett

frågor inte bokföringDessa IT-säkerhet bara och medels-rörom
Även förförvaltning kundregistermed datorstöd. ocht.ex. system

produktionlagerstyrningkalkyl, och bör nämnas.
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Frågor bokföring medelsförvaltningoch skiljer sig visserligenom
delvis från frågor IT-säkerhet. Formuleringarna i 8 §kap. 6om att-
den aktuella verksamheten innefattar tillfredsställande kontrollen
och sköts på betryggande sätt bör emellertid kunnaett rymma-
också de aspekter aktualiseras pá förområdet informationssä-som
kerhet. fårFörslaget inte missförstås så viktigaandra områdenatt

de särskiltän räknas i §6 andra stycket fallaskullesom upp utom
för styrelsen och verkställande direktörens ansvarsområden.ramen

Genom föreslagnaden ändringen förtydligas också skyldigheten
enligt lO kap. §10 för revisorernaABL i revisionsberättelse tillatt
bolagsstämman anmärka på brister funnitde i lT-säkeheten.

18.9 Förslaget till

Lag ändring i bevissäkringslagen förom
skatte- och avgiftsprocessen

5 § förseglingBeslut får fattasom om
granskningsledare icke får tillåtelse förvargenomsöka elleratt

och det skäligen kanutrymme bevismedel finns där,antagas, att
eftersökning kan beslutas ellersamt verkställas omedelbart, eller

bevismedel under ickebeslagär lämpligen kan föras f rånsom
den plats, där det har påträffats.

Beslut försegling förvar eller där beslagtagetom utrymme,av
bevismedel finns, skall, i fall än d fattasi 14annat som avses ombevismedlet lämnas kvar innehavaren.hos

iFörslaget § föranleder14 d förslaget till justering §5 andraav
stycket.

14 § Bestämmelserna dennai lag förvar gäller också förvara om
data för automatisk formationsbehaizdling.inav

Eftersökning eller beslag får inte ske telenät.via

Kvasimateriella förvar framstår ofta lika skyddsvärdasom som
traditionella arkiv. De kan i utsträckning innehålla f rån olikasamma
utgångspunkter känsliga uppgifter. förvarMed förstås enligt §2
skåp, låda, behållare, bankfack, väska, kuvertpärm, och annan
liknande anordning, kan tillslutas. Vi föreslagithar hus-som att
rannsakan får iske kvasimateriella förvar jfr 28 §kap. l RB.a
Eftersökning enligt bevissäkringslagen bör fåockså iske sådana
förvar. En ståndpunkt får enligt vivad iutvecklat avsnittannan
12.1 orimligaoch 14.4 konsekvenser. förevarandeI paragraf, som

föreslås därförär i första stycket bestämmelserna förvarny, att om
också skall förvargälla fördata automatisk informationsbe-av
handling. Bestämmelsen innebär i sig ökat förskydd denett
granskade i fråga mindre ADB- anläggningar ochom t.ex. magnet-
band och programbeskrivningar inf ormationsbearbetningattgenom
för efterforska bevismedel inbegripsatt i begreppet eftersökning. I
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informations-medADB-anläggningar, sådanafråga större t.ex.om
förbevissäkringslagendärdatorn,inte avlägsnaskanbärare ursom

tvångsvismöjlighet säkrainte erbjuder någonnärvarande att
bevissäkringtillmöjligheternamedför förslagetbevismedel, att

ökar.
viainteeftersökning beslag skeellerfårstycketEnligt andra

vid ADB-Motsvarande gäller§ RB.jfr 28 kap. ltelenätet a
RSFS 199110utfärdatföreskrifter RSV och DIenligtrevision de

§.19882 3DIFS13

automatisk infor-data föroch beslageftersökning§ Vidb14 av
hjälpmedel,de tekniskaendastanvändasmationsbehandling får

ändamålettillgodosebehövs försökbegreppoch attsomprogram
ändamålbehövs för dettasådana dataåtgärden. Endastmed som

fram.får tas
terminal.fårstycketenligt förstaåtgärdutförandeVid pro-av

granskadedentillhörhjälpmedeltekniskteller annat somgram
lämpligt.det kananvändas,eller ansesomannan

förslagna§ Deti 12 RB.sin motsvarighet 27 kap.Paragrafen har a
uppgifter.för känsligatill skyddsyftar Ökatstycketförsta ett

revisionÄndamålet framgå beslutetrevision skallmed omaven
de§. angelägetDIFS 19882 5 Det199110 ärRSFS l att

IT-miljönfinns ibearbetningsmöjlighetereffektiva sök- och som
tekniskadetersökning beslag enbartvid ef ochbegränsas attgenom

tillgodoseförbehövssökbegreppochhjälpmedel, attsomprogram
får användas.med åtgärdenändamålet

itillmotsvarighet bestämmelsernainte någonVi föreslår däremot
material,Bearbetning beslagtaget12 RB.12 b och27 kap. avc

föreskrifterii deochtaxeringsrevision, regleras TLdvs. som
27 kap.motsvarandebestämmelseNågonutfärdats RSV och DI.av

Enligt 1227 kap.bevissäkringslagen.därför inte i§ behövsb RB12
efter eller beslutförstöras dombeslagtagna data§ skallRB att somc

uppgifterFöreskrifter bevarandeföreligger.kraftvunnit laga avom
utfärdats RSV ochrevision harframkommit i samband med avsom
bevissäkringslagen.inte isärskild behövsbestämmelseNågonDI.

teknisktfår terminal, ellerEnligt andra stycket annatprogram
användas dettillhör granskade ellerdenhjälpmedel omannansom

särskild regel.föreliggalämpligt. sådan torde ävenEn rätt utanär en
införaintressetydlighetenslämpligt iändåharDet attansetts en

avsnitt l2.l.5.sebestämmelse

lagen 19871231ochBestämmelserna 6 §§§ i 2-414 omc
tillämpasvid taxeringsrevision,automatisk databehandling m.m.

automatiskför in-beslag dataeftersökning ochockså vid av
formationsbehaizdlirzg.

jfr §personuppgifter, lagenendast lBestämmelsen omavser
Hänvis-taxeringsrevision,databehandling vidautomatisk m.m.
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tillningen innebär3 och 4 tillsynnämnda lag DI utövar överatt
granskning automatisksker databehandling inte medförmedatt som

otillbörligt intrång i personlig integritet får föreskrifteroch meddela
särskildai fall. föreslås inteDäremot någon hänvisning till §5

eftersom revision föregår säkringsåtgärdbeslutet beslutet ochom om
således har säkringsåtgärd bliDI redan hörts kan jfraktuellnär en

12 §27 kap. d RB.

§14 d När data för automatisk formationsbehandlingin be-itas
slag, skall exemplar lämnas kvar hos innehavaren det kanom
ske.

föreslagnaDen bestämmelsen motsvarighet ihar 27 lO §kap.en a
i fleraRB. Det har sammanhang, JO,bl.a. påtalats de problemav

förknippade med skattskyldig taxeringsrevisionunderär ochattsom
vid fránhändsbeslag sitt bokföringsmaterial därigenomoch sina
möjligheter fullgöra sinbokslut och deklarationsskyl-upprättaatt
dighet. förhållandet IT-miljönDet exemplarlös och IT-äratt att
objekt enkelt mångfaldigaskan bokföringsmaterialvad gällerär en

fördel.klar materialetEtt exemplar kan regelmässigt lämnas kvarav
hos den därigenom fullgöragranskade kan sina skyldighetersom

föranlederbeslaget. Bestämmelsen justeringockså §5trots en av
andra stycket.

20 § Länsrätten dröjsmål framställning enligtprövar 18utan
Sådan framställning får bifallas synnerliga före-endast skälom
ligger.

bevismedelOm data för automatisk forntationsbe-utgörs inav
handling fâr domstolen besluta sådana begränsningar iom
granskningsledarens själv använda tekniska hjälpmedelrätt att

behövs för data, bör undantas från granskning. inteattsom som
skall bli tillgängliga honom.för

Bifalles framställning enligt första stycket till visshelt eller
del, förordnalänsrättenäger det undantagits frånharatt som
granskning skall till gjortöverlämnas framställningenden som

innanredan beslut har vunnit kraft.lagarättens

§3 13 finnsI kap. TL regler undantagande handlingar frånom av
taxeringsrevision. Om handlingen upptagningsådanutgörs av som
kan läsas, avlyssnas uppfattaseller på endast teknisktsätt medannat
hjälpmedel, får domstolen besluta sådana begränsningar iom
revisorns själv tekniska hjälpmedelrätt använda förbehövsatt som

handlingar frånbör undantas granskning inte bliskallatt som
tillgängliga för revisorn.

Även i bevissäkringslagen finns bestämmelser undantagandeom av
bevismedel från granskning 18-21 §§. Vi möjlighetatt attanser en
begränsa granskningsledarens själv använda tekniskarätt att
hjälpmedel i införasmotsvarande den TL bör i bevissäkrings-också
lagen.
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Kommittédirektiv

frågorStraffrättsliga och processrättsliga med anknytning till
data- och teleteknikens utveckling m.m.

Dir. 198954

vid regeringssammanträdeBeslut 1989-11-16

Chefen för justitiedepartementet, Freivalds, anför.statsrådet

Mitt förslag

föreslårJag särskild tillkallasutredare för vilkaövervägaatt atten
förändringar straf f rättsligade processrättsligaoch reglernaav som

påkallade tillmed hänsyn utvecklingen inomär data- och tele-
tekniken. Utredaren frånbör också utgångspunkt översamma se

för olikareglerna myndigheters utrednings- och kontrollverksamhet.
förstaI hand inriktasskall arbetet ipå bestämmelserna brotts-

balken och rättegångsbalken. fråga utrednings-I den ochom
kontrollverksamhet inte utförs de brottsutredandesom av organen

främstdet bestämmelserna i taxeringslagenär 1956623 och
bevissäkringslagen 19751027 för skatte- avgiftsprocessenoch som
kan behöva ändras. emellertidUtredaren bör frihetha stor att

vilka frågorbedöma behöver till syftetmed hänsynövervägassom
med och frittdet bör stå honom framöversynen lägga förslagatt

i fråga lagstiftning.även angränsande Lagreglerna skallom om
möjligt utformas så de in efterockså för-tänkbaraatt passar
ändringar inom data- teletekniken.och

Arbetet skall redovisas juli 1992.den lsenast

Bakgrund och skäl för mitt förslag

Den tekniska utvecklingen

regeringensI 1984852220 datapolitiken lämnades bredprop. om en
Översikt teknikenhur automatisköver med databehandling ADB
har utvecklats under år. Där konstaterades datorerattsenare numera
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förprivat verksamhet deoffentliginom såvälanvänds mestsom
inom samhällssektorer.funktioner så allaskilda och gott som

informa-omvälvningar den modernatekniska harLiksom andra
förförändringarinneburittionsteknikens genombrott stora sam-

handläggningsrutinerfunktionerenskilda. Olika ochhället och de
fungera snabbare ochförenklas säkrare,och ändåkunnathar

hjälpmedelblivit viktigt tackförut. Datateknikenbilligare harän ett
tidmöjligheter på mycket kortdende öppnar att samman-somvare

informa-sprida synnerligen mängderochställa, bearbeta stora av
riskernasamtidigt sårbarhet ochtekniken samhälletstion. ökarMen

personliga integritet.för ingrepp i medborgarnas
utsträckningdatateknik i ocksåjag gällerharDet storsagtnu om

teletekniken.informationsteknik,former lmodernandra t.ex.av
telepolitikeninriktningenregeringens 1987881 18 gavsavomprop.
teleanläggningarutvecklingenbeskrivning på teleområdet. Iaven

speciali-kompliceradeinformation pá ochhanterakan numeraman
till-tjänstertill följd kanbl.a. deserade Detta harsätt. att som

skilja frånblir varandra. Gränseni svårarehandahållas telenäten att
dataområdena suddasmellan tele- och ut.

utvecklingentekniska på teleområdet kommer säkertDen att
teletjänsterbli flerfortsätta. följd kantorde bl.a.En att typer av

personsökning till-vanliga telefonsamtalerbjudas. ochUtöver
datakommunikationstjänsterihandahålls redan dag sådana som

telefax mobitex.elektronisk ochvideotex, telex, teletex,post,
radiovå-förmedlas trådTelemeddelanden kan ävengenom men av

gor.
Teletjänster olika tillhandahålls också andraslag numera avav

vattenfallsverk försvaret driverföretag televerket. SJ, ochän statens
anläggningar för delar telesystemet kanbruk. Flerstora eget av

delarkontrolleras andra televerketkomma än attatt avgenomav
får olika Avvecklingen kontorsväxelmonopoletägare.systemet av

tillbidrakan detta.
beskrivits tekniskautveckling påverkar deharDen som nu

olika aktiviteter-förutsättningarna för avlyssna och övervaka deatt
möjligheten telemeddelanden.exempel kryptera DenEtt är attna.

massmedieområdet.tekniken i på exempelanspråk Ettäventasnya
ÄvenTV-sändningar via satellit och kabel. på dettapá det är

medfört vissautvecklingen problem det gällerområde har när
tillämpningen nuvarande regelsystemet.detav

och reformbehovLagstiftning

krafti 1965. delar reglernaBrottsbalken trädde år I centrala bygger
i Sålundapå lagar äldre datum. har bestämmel-brottsbalken t.ex.av

förmögenhetsbrotten i behållit utformninghuvudsak denserna om
fick lagstiftningde år 1942.genom

förflutittill tid tillkomstenden sedanDet med hänsynär som av
samhällsutvecklingen intei naturligtreglerna brottsbalken ochatt
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informationsteknikenutvecklingsnabbaminst årensde avsenare
uppkommit intebrottsmetoderochinneburit brottstyperatt somnya

utsträck-utarbetades. Iförutses lagbestämmelsernakunde när stor
sigvisat kunnastraff rättsliga reglernabefintliganing dehar dock

tillanknytningbrottslighet datoreri fråga medanvändas även om
teknik.modernoch annan

inte denlagregleringen kunnatvisat sig mötamån detdenI att
särskildgenomförts.lagändringarvissa Entekniska utvecklingen har

idataintrång infördes samband medstraff förbestämmelse om
§21 den1973289. Bestämmelsentillkomstdatalagens avser som

olovlig ändring ellertillgång tillolovligen sig ellerbereder genom
databehandling.automatiskupptagning förangriperpå sättannat en

198350SOUförmögenhetsbrottsutredningens betänkandeI
Översyn förmögenhetsbrotten behandladeslagstiftningen omav

brottslighet. påBl.a.frågor datorrelateradflera olika rörsom
utvidgades 1986år be-utredningens betänkandegrundval av

regeli § brottsbalkenbedrägeri 9 kap. lstämmelsen engenomom
resultatettillämpning olovlig påverkandirekt påmed av av

liknandeinformationsbehandlingautomatisk eller andra processer
1986123. lag-SFS Irskr. 121,prop. l9858665, JuUl7, samma
ändringar siktemed påvidtogsstiftningsärende också några andra

§i brottsbalkenbrottslighet. 10 kap. 5Bestämmelsendatoranknuten
frågatillämplig i dengjordes ocksåtrolöshet huvudmanmot omom

självständigt övervaka skötselnanförtrotts handha elleratt avsom
föreskriften igjordes 10uppgift. Vidarekvalificerad teknisken

besitt-tillämpligolovligt§ brukande7 brottsbalkenkap. oavsettom
vissa situationer någonför därningsförhållandena, bl.a. mötaatt

datoranläggning. vidtogsolovligen utnyttjade Detnågon annans
för bättreändring i § åstadkomma21 datalagenockså ettatten

lagstift-datakommunikation.olovlig avlyssning Iskydd mot av
principerningsärendet diskuterades allmänna bordedeäven som

lagstiftning område.vid på dettavägledande nyvara
datateknikenstillstraff lagstif tningenFrågan hur bör anpassasom

aktualiserats iutveckling självfallet andra länderhar även än
lagstiftarnai nationella söktSverige. världen har deRunt attom

utvecklingenlösningar harfinna lämpliga på de problem somnya
ocksånaturligt uppmärksammatsfört sig. harmed Problemen nog

nyligensärskilt intressei internationella densammanhang. ärAv
brottslighet haroffentliggjorda datorrelateradrapport somom

inom Europarådet. Rapporten,utarbetats arbetsgrupp somav en
omfattandestraff frågor, innehållerbehandlar processuellaäven en

medfördatateknikenolika straffrättsligaanalys problem somav
nationellariktlinjer för lagarnasgrundade depå dessa analysersamt

mini-utformning. anslutning till har EuroparådetsI rapporten
i antagit rekommendation,sterkommitté år Rden 13 september en

regeringarenligt vilken bör beakta89 medlemsstaternas
lagstiftningriktlinjer sådanoch dess de övernärrapporten somser

rekommendationen underEnligt skallberörs staternarapporten.av
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år 1993 till Europarådets generalsekreterare denrapportera om
utveckling skett på området det lagstiftning,gäller praxisnärsom

internationelltoch samarbete.
Även den lagstiftningensvenska i olika hänseenden harom

till den tekniken fleramoderna återstår frågor. Ett områdeanpassats
särskilt förtjäntär analys bestämmelserna inärmare är 14som av en

och kap.15 brottsbalken förfalskningsbrottenbehandlarsom m.m.
minstInte bakgrund inomden Europarådet utarbetademot av

och därtillden rekommendationenanknutna finns detrapporten
emellertid enligt min mening anledning allmängöraatt en mera

straffrättsligadetöversyn regelsystemets anpassning till deav
tekniska förändringarna och då särskilt utvecklingen inom data- och
teletekniken. Aktuell statistik inte minst från visarutlandet denatt
datoranknutna brottsligheten relativtredan nått höga tal. Det är

troligtdessutom brottslighet anknytning tillmed teknikdennaatt
kommer iöka takt med utvecklingen. Det angelägetär kunnaatt att

dessa brottsformer effektivamöta med straffbestämmelser. Den
lagstiftningenberörda därför bli föremålbör för översyn.en

framhållsSåsom bl.a. i europarådsrapporten de problem denär som
tekniken förtmoderna sigmed det gäller brottsbekämpningennär

inte tillbegränsade straf f bestämmelsernas utformning. Det har även
uppkommit problem anknytningmed till straffprocessuelladen
regleringen, särskilt användningendet gällernär tvångsmedel.av
Rättegångsbalkens straf fregler de processuella tvångsmedlen ärom
i sina huvuddrag oförändrade sedan 40 år. Tvångsmedels-änmer
användningen skall avvägninggrundas på mellan samhälletsen
intresse kunna beivrautreda och brott och den enskildesattav
intresse förskydd sin personliga integritet. Integritetsskyddssyn-av
punkter har också påverkat utformningen bl.a. föreskrifterna iav
rättegångsbalken editionsplikt och Regleringen innefattarom syn.
starka rättsskyddsgarantier. Emellertid kan det tillmed hänsyn den
snabba tekniska utvecklingen på data- teleteknikensoch område
ifrågasättas ireglerna alla avseenden har alltigenomom numera en
ändamålsenlig utformning.

viss anpassning tillEn tekniken gjordesden dennya
tvångsmedelslagstiftning iträdde kraft den il september årsom
prop. 1988891124, JuU25, rskr. 313, SFS 1989650. Härvid
reviderades telefonavlyssningreglerna liknandeoch tvångsmedelom
med hänsyn bl.a. till den tekniken på teleområdet. Jag kundenya
emellertid iredan lagstiftningsarbetetdet konstatera denatt nya
tekniken motiverade övergripande översyn änen mer som var
möjlig i det då pågående lagstiftningsärendet jfr SOU 1989 8även l

69.s.
Frågan utnyttjande ADB-tekniken i myndigheternasom av

kontrollverksamhet nyligenhar varit föremål för iuppmärksamhet
lagstiftningssammanhang. Genom ändringar i bl.a. taxeringslagen,
vilka i kraftträdde januariden 1988,l skattemyndigheternagavs
uttrycklig befogenhet granska ADB-baserade räkenskaper. Dessaatt
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innebärregler bl.a. granskning får inteske baranya att hand-av
lingar i traditionell mening också ADB-upptagningarutan av samt

den hos vilken taxeringsrevisionatt skyldiggörs låtaär gransk-att
ningstjänstemannen använda tekniskade hjälpmedel behövs försom

kunna del ADB-upptagningatt prop.ta l9878865, SkUl7,av en
rskr. 70, SFS 19871228. frågaI ADB-upptagningar utgörom som
personregister enligt datalagen infördes emellertid samtidigt genom
lagen 19871231 automatisk databehandling vid taxerings-om
revision, begränsningar i skattemyndigheternas befogenheterm.m.
för förhindra otillbörligt intrångatt i registreradesde personliga
integritet. Bestämmelserna innebär bl.a. datainspektionenatt utövar
tillsyn granskningöver sker hjälpmed ADB och in-som attav
spektionen får föreskriftermeddela för granskningen. Vidare har
datainspektionen särskild förordning bemyndigatsgenom en att
meddela verkställighetsföreskrifter för tillämpningen lagen.av
Sådana föreskrifter har meddelats i datainspektionens författning
DIFS 19882. Chefen för finansdepartementet konstaterade i
propositionen efter samråd med chefen för justitiedepartementet-

frågan vilka befogenheteratt skattemyndigheterna bör haom som-
i sin kontrollverksamhet har samband med de brottsutredande
myndigheternas befogenheter och ytterligare genomlysningatt en av
de komplikationer förknippadeär utnyttjandetmed datalag-som av

informationrad nödvändig prop. 19878865 f..59 Detvar ärs. nu
lämplig tidpunkt fragor.dessaävenen att ta upp

Vidare har utvecklingen modern data- och teleteknik medförtav
livligare informationsutbyteett länderna emellan. För utbytetatt

mellan Sverige och andra länder skall kunna utvecklas ytterligare är
det viktigt vår lagstiftning behandlaratt dessa tekniska hjälp-som
medel inte skiljer sig alltför frånmycket de andra ländernas. En
översyn de straffrättsliga och straffprocessuella reglernaav är
motiverad för åstadkomma bättre anpassningatt också i dettaen
avseende.

Utredningsuppdraget

särskildEn utredare tillkallasbör med uppdrag utreda frågordeatt
jag har berört och lägga fram förslag till de lagändringarnu att som
kan behövas.

särskildeDen utredaren bör ha frihet bedöma vilka frågorstor att
skall inom förtas dennasom Översyn. Jag iskallupp detramen

följande några utgångspunkter för arbetet ochange exempel påge
frågor kan kräva närmare överväganden.som

Stra f [rättsliga frågor

Skydd för datorprogram och information datapá m.m.
Vissa problem har uppkommit bestämmelserna inär 14 och 15 kap.
brottsbalken rörande urkunder tillämpasskall i datasammanhang.
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i 14 Dessaförfalskningsbrottet kap. lfrämstkanskegällerDet
förutformning konstrueradei sin nuvarandebestämmelser är
ochskuldebrevangreppsobjekt urkunderkonkreta t.ex.--

i vilkendiskuteratsi skilda sammanhangskriftliga intyg. harDet
ochtillämpas på datorprogramkanutsträckning bestämmelserna

m.fl., Kommen-BeckmanSe bl.a.på data.information lagratssom
ff. anmärktoch där1982, 775 uppl.till brottsbalken II, star

Även utsträckningvissibestämmelsernagällandelitteratur. deom
troligtdeti datasammanhang,tillämpliga ärsig ocksåvisat att

tekniskai med dentaktökatillämpningsproblemen kommer att
informationsmängder lagrastill deutvecklingen. Med hänsyn som

straffskyddeffektivt krävs. Jaguppenbartpå detdata är ettatt
tillbörutredarenområdedärför detta taär ett uppatt somanser

analys.närmare
inomvidare debörutredningsuppdragetförutgångspunktEn vara

lagstiftningennationellaförriktlinjerna denEuroparådet utarbetade
jag tidigare berört.hardatorrelaterade brott somom

straffrättsliga bestämmelsernariktlinjer debörEnligt dessa
anknytningmanipulationer medbedrägerierbjuda skydd mot genom

påskadegörelseörf alskning eller datorprogram,f datatill datorer, av
vidtasdvs. åtgärderdatasabotage,eller datorprogramdata samt som

riktlinjernafunktion. Enligtförhindrasyfte datorsystemsi ettatt
tillträdeolovligtinnebärstraffbeläggasförfarandenocksåbör som

datakommunikationavlyssningolovligtill ochdatasystem m.m.av
uppfyllalagstiftningensvenskatorde denväsentliga hänseendenI

efterriktlinjer, särskilt dei dessaställsde krav senasteuppsom
redogjort för.jag har Attområdetlagstiftningsåtgärder på som

tillämpning någotförfalskningsbestämmelsernas ärfrågan somom
tillhänsynMedjag dock redanytterligare har nämnt.bör övervägas

lagstiftningshänseendeanpassning i närinternationellbetydelsen av
övrigtiutredarenbrottslighet bör ävendatorrelateradgällerdet

för denkrävaslagändringar kandeanalysera behovet attsomav
riktlinjer.följalagstiftningen Europarådetsskallsvenska

§i 21 datalagenfråga huruvida bestämmelsensärskildEn är om
personregister, börtillanknytning inte endastdataintrång, harsom

alternativ kunnautformning. skullei sin nuvarande Ettfinnas kvar
i brottsbalken.inarbeta bestämmelsenattvara

Åtgärder piratdekodrars.k.mot

massmedieomrädet. Påjag utvecklingen påInledningsvis berörde
specielltmedförtutvecklingentekniskaområde har dendetta ettatt

i sammanhang. Endettauppkommit, vilket behandlasbörproblem
avgiftsbelagda.satellitvia och kabelTV-sändningarna ärdel av

sändshuvudsakligenfungerar på det sättetSystemet att programmen
villvarvidform, denkodadi förvrängd eller programmensom se

för-upphäveravkodningsapparat, dekoder,får hyra somenen
tid harUndervrängningen kanså tas emot.att senareprogrammen
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förekommit piratdekodrar,på marknaden s.k. dvs. dekodrar som
tillhandahålls företrädare förandra de TV-bolag sänderänav som

vilket medför uteblivna inkomster förbl.a. TV-bola-programmen,
tilloch upphovsrättshavarna de sänds.gen program som

Enligt min mening frågan försäljningbör åtgärder ochmotom
utnyttjande piratdekodrar inteDärmedövervägas. attsagtav
ingripanden straff rättsligpå den enda eller den bästaväg är
lösningen. visa sig lämpligare.Andra åtgärder kan Frågan bör
emellertid särskildeutredas Den utredaren skall analyseranärmare.

lagstiftningbehovet i visar sigden mån sådan påkallad läggasamtav
fram förslag därtill. Om finner motiverat,utredaren detta böräratt
förslag i innan förslagen i övrigtdenna del fram.läggspresenteras
Utredningen bör till upphovsrättsligaske med hänsynstagande de
aspekterna.

regeringen finns olika framställningarHos åtgärder angåendeom
försäljningen piratdekodrar. framställningarDessa bör överläm-av

till utredaren.nas

Processuella frågor m.m.

Myndigheternas tillgång till datorbaserad information för brotts-
utrednings- och kontrollverksamhet

Rättegångsbalkens i sin utformningregler beslag nuvarandetarom
inte tillräcklig till utvecklingenhänsyn på datateknikens område.

inte framgåDet kan vilka befogenheterklart de brottsut-anses som
myndigheterna i frågaredande information.har datalagrad Detom

gäller särskilt i fråga personregister datalagenom som genom
tillförsäkrats försärskilt förhindra otillbörligt intrångskyddett att
i registreradesde personliga integritet. På grund härav behövs en

handlingbegreppet i särskiltöversyn rättegångsbalken, detnärav
gäller 27 kap. beslag och 38 skriftligt bevis.kap. Enom om

principgrundläggande härvidbör de brottsutredandeattvara
myndigheternas möjlighet få tillgång till information i sinatt

inteverksamhet skall på vilket informationenberoende sättvara av
finns lagrad. principDenna redan beskattningsom-godtagen påär
rådet, 56§ fjärdebl.a. taxeringslagen.l stycket En motsattse mom.
ordning innebäraskulle de brottsutredande myndigheternaatt
berövades möjligheterna få tillgång till uppgift vikt föratt en av en
brottsutredning, uppgiften åtkomlig hjälpendast medär ettom av
tekniskt hjälpmedel, ADB.t.ex.

Översynen bör ske med hänsynstagande till erfarenheterna deav
ändringarnanämnda i taxeringslagenbl.a. tillämpningenochnyss av

föreskrifterde datainspektionen Vidarehar meddelat. börsom
självfalletutredaren undersökningdel den tryckfrihetsför-ta av av

ordningens i frågagrundbegrepp ADB-upptagningar gjortsom som
of f entlighetskommitténdata- och redovisats ioch kommit-av som

slutbetänkande SOU 198864 Integritetsskyddet iténs informa-
tionssamhället sammanhangetI kan också regeringensnämnas
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innebärtill tullregisterlag 19899040 bl.a.förslag prop. somm.m.
införs i tullklareringssamman-elektroniskt dokumentbegreppetatt

hang.
siktedirektinnehåller inte bestämmelsernågraDatalagen tarsom

i myndig-personliga integritet skall skyddasregistreradespå hur de
Utredarenbrottsutredande verksamhet.kontrollerande ellerheternas

lösningarför sitt föreslå motverkarinom uppdragbör somramen
otillbörligt integritetsintrång.

brottsutredandesärskilt i sammanhang gäller deproblem dettaEtt
lagstiftnings-överskottsinformation.använda s.k. Irätt attorganens

tidigare itvångsmedelsfrågor 1988892124vissa prop.ärendet om
i möjligtjag utförligt frågan mån det ochbehandlade vadår är

Mitt ställnings-lämpligt införa i frågalagregler den rätten.att om
riksdagen, innebar någrasedermera godtogstagande, attavsom

myndigheternas möjligheterbegränsningar i i frågalag attom
införasöverskottsinformation inte prop. 198889 24borde lanvända

förff, 313. vägledande29 25, rskr. Detta börJuU ävenvaras.
utredarens arbete.

skattemyndigheternas kontrollverksamhet bördet gällerNär
lagstiftningsärendetenlighet i påi uttalandena detutredaren med

till förnyad granskning198788265 ff.området prop. 59 ta upps.
skattemyndigheternaskomplikationer förenade medde ärsom

befogenheter i fråga information.datorlagrad Motsvarandeom
myndigheter likartadevidproblem kan uppkomma andra med

enhetliga förbefogenheter. reglernaDet bör ärsträvan attvara en
utrednings-såväl brottsutredande verksamheten ochden som

ingalundavid myndigheter,kontrollverksamheten andra det ärmen
reglering möjlig lämplig.självklart eller Iäratt en gemensam ens

skattemyndigheternas jagfrågan kontrollverksamhet har samråttom
chefen för finansdepartementet.med

regeringen gjorts framställningar från rikspolisstyrelsenharHos
författningsändringargeneraltullstyrelsen detoch görom som

för respektive tullmyndighet fåmöjligt polis- på begäranatt
främst kundregister.uppgifter flygbolags Genomdatabaseradeur

uppgiftsskyldigheten få fram förskulle kunna bättre underlagman
tullmyndigheternasbedömningavsmugglingsriskerocheffektivisera
utlänningskontrollen. tillärenden överlämnas denDessa bör
särskilde förutredaren överväganden.närmare

Möjligheterna använda teleavlyssning brottsutredningariatt m.m.

till Enligtgår till frågor anknytningJag med teleomrádet.övernu
ordning övergripandeteleverketgällande har staten ettgenom

för tagitssammanhållet telenät. Flera har dockett steg motansvar
avveckling televerkets och kontrollerarätt ägaatten av ensam

anläggningar jfrieller enheter telesystemet 1987882118prop. om
inriktningen telepolitiken. iområdeEtt detta sammanhangav som

förtjänt förändradeanalys vad den konkurrens-är närmare ärav en
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situationen på telekommunikationsområdet förkan ha återverk-
ningar möjligheternapå utnyttja hemlig teleavlyssning ochatt
hemlig teleövervakning straf f processuella tvångsmedel.som

Även utvecklingen på teleteknikens område i riktningtorde gå en
minskar faktiskade möjligheterna till hemlig teleavlyssning isom

brottsutredande syfte. Exempelvis moderna elektroniskager
telefonstationer AXE-systemet fler telefonabonnenterallt tillgång
till tilläggstjänster olika slag. Medflyttning vidarekopplingochav

samtal exempel på sådana tilläggstjänster.är jarUtnytt abonnen-av
tjänster,sådana kan blidet svårare förterna de brottsutredande

få information via hemlig teleavlyssning hemligatt ochorganen
Äventeleövervakning. utvecklingen i fråga telefaxtekniken ochom

mobiltelefoni aktualiserar liknande problem.
Mot denna bakgrund behövs analys vilka följdernärmareen av

den tekniska utvecklingen få förkan möjligheterna i brottsut-att
redningar använda hemlig teleavlyssning och hemlig teleöver-
vakning. Utredaren självfalletbör särskildägna uppmärksamhet åt
frågan möjligtdet inom förär modern teleteknikattom ramen en
tillgodose behovet kunna använda sådana tvångsmedel.attav

Ytterligare omständighet kan påverka användbarhetenen som av
avlyssning tvångsmedel den möjlighetenökadeär krypterasom att
innehållet i telekommunikationen för förhindra obehöriga fåratt att
del det. Kryptering innebär i detta sammanhang påverkarav att man
vad sänds så intedet kan uppfattas hjälpattsom utan motsvaran-av
de dechif f rerande hos Kryptering användsapparatur mottagaren.
inom såväl offentligaden den enskilda försektorn hindraattsom att
obehöriga får del telemeddelandena. Ofta sådan användningärav en
angelägen skyddsmetod. I andra fall utnyttjas denna teknik i
brottsliga sammanhang. Utredaren bör vilka åtgärderöverväga som

tänkbara förär balansera möjligheten i sådana fallatt användaatt
kryptering.

Den från Europarådet jag tidigare innehållerrapport nämntsom
inte förslagnågot till riktlinjer för hur medlemsländerna bör
utforma sin processrättsliga lagstiftning diskussionväl imen en
processrättsliga frågor anknytningmed till modern teknik. Rappor-

bör därför kunna internationelltten utgöra perspektivett ettur
värdefullt förunderlag den särskilde utredarens arbete.

Samråd och andra förutsättningar för arbetet

villJag påminna regeringen beslut den 25 maj iatt årom genom
bemyndigat mig tillkalla särskild förutredareatt göraatten en
översyn datalagen dir 198926. Vissa frågor skall behandlasav som

den utredningen har sambandnära med den översyn bl.a. deav av
straffrättsliga straffprocessuellaoch bestämmelser jagsom nu
föreslår. inteDet gäller fråganbara dataintrång enligt §21om
datalagen vissa tvångsmedelsfrågor.även Som anfördesutan i
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kontakthålladatalagsutredningen utredarnabördirektiven till
gång.under arbetets

1989 be-2 novemberdenvidare beslutRegeringen har genom
förutredningsärskild övertillkallamigmyndigat attatt seen

dir 198952. Ut-skadeståndsansvarallmännasdetreglerna om
anknytningfrågor medvissabehandlabl.a.redningen kommer att

utredning.med dennasamrådadatateknik. Utredaren börtill även
vill jag dessutomförutgångspunkt översynenSom allmänen

lagstiftning områdepå dettautformningenvidtillägga att avman
teknik.visstillundvika anknytasåvitt möjligt bör typatt aven

speciallagstiftningvisarfrånErfarenheterna andra länder att
utvecklingen.tekniska lbli överspelad densnabbttenderar att av

förundvika specialreglerförsökthittillslagstiftning harsvensk man
iinriktningenteknik. allmänna ävenviss bör denDettyp varaav

f Europarådetråntilläggas denfortsättningen. kanDet rapportatt
uppfattning.liknandeförtidigare uttryckjag nämnt engersom

skallarbeteför särskilde utredarensdenUtgångspunkten attvara
till ökadenågrainte ledaförslagen skallgenomförandeett av

till samtliga198425direktivvill erinra dekostnader. Jag om
utredningsförslagensangåendesärskilda utredarekommittéer och

februari berörsi 1984. I dessaregeringeninriktning beslutadesom
Vidarereformer.finansieringi frågaskall gällavad avomsom

EG-angående beaktandedirektiven 1988243erinrar jag avom
utredningsverksamheten.iaspekter

juli 1992.redovisas den lArbetet skall senast

Hemställan

jaganfört hemställerjaghänvisning till vad harMed att rege-nu
tillkallajustitiedepartementetbemyndigar chefen förringen att en

kommittéförordningen 1976119omfattadsärskild utredare av --
processrättsligastraff- ochdelsmed uppdrag göra översynatt en av
utveckling,teleteknikens delstillanknytning ochfrågor data-med

utrednings-olika myndighetersfrågor gällermotsvarande detnär
sakkunniga,kontrollverksamhet, beslutaoch experter,att om

biträde åt utredaren.ochsekreterare annat
skallkostnadernajag regeringen beslutarVidare hemställer attatt

Utredningarhuvudtitelns anslagbelasta andra m.m.

Beslut

ochövervägandensig föredragandensRegeringen tillansluter
bifaller hemställan.hennes

Justitiedepartementet
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Europarådets riktlinjer för lagstiftning
angående datorrelaterade brott, Rekom-

mendation Nr. R 89 9

Summary of the guidelines for national legislatures

Minimum list of of fences for uniform criminalnecessary a
policy legislation concerning computer-related crimeon

C omputer-related f rauda.

input, alteration,The suppression of datacomputererasure or
other interference with ofthe datacomputeror programs, or course

processing influencesthat the of processing,result data thereby
causing economic ofloss of anotherpropertyor possessory person
with intent ofthe procuring unlawful economic gain for himselfan

for another alternative draft with intentthe unlaw-or toperson
fully deprive of histhat property.person

b. Computer orger y

input,The alteration, suppression of datacomputererasure or
interference withother ofthe datacomputeror programs, or course

processing in conditions whichunder such would,a manner or
according national law, constitute offence of forgeryto hadan
been committed with traditional object of suchrespect to a an
offence.

Damage datato computerc. computeror programs

The damaging, deterioration suppression oferasure, or compu-
data without right.ter computeror programs
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Computer sabotaged.

suppression of dataalteration,input,The computererasure or
withinterference with systems,computercomputer programs, oror

functioning of telecommu-hinderintent thethe computerto or aa
nications system.

nauthorisedUe. access

network bywithout rightThe computer systemto a oraccess
securityinfringing meaures.

Unauthorised interception

technicalwithout rightinterception, and bymadeThe means,
from withinof communications and computer systemto, a or

network.

0 protectedUnauthorisea reproduction computerg. a
program

publicdistribution communicationreproduction, theThe toor
which law.without right of protected bycomputer programa

topographyUnauthorised reproduction ofh. a

ofreproduction without right topography, protected byThe a
exploitationcommercialof semiconductor product, thelaw, ora or

ofimportation for without right, topographythe that a orpurpose,
manufactured using topography.of semiconductor by theproducta

listOptionalII.

Alteration of datacomputer computera. or programs

withoutalteration of dataThe computer computer programsor
right.

Computerb. espionage

diclosure, transferacquisition improperThe by the ormeans or
of commercial without right other legaltrade secretuse a or or any

justification, with intent either economic loss theto tocause person
obtain unlawful economicentitled advantagetheto secret toor an

for oneself thirdor a person.
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Unauthorised ofc. computeruse a

The of withoutnetwork right,computer thatsystemuse or
either

withmade the of significant risk of beinglossacceptance a
caused the entitledto the harm thetoperson system touse systemor

its functioning;or or
withii. made intentthe loss the entitledto tocause toperson

the harm the its functioning;systemuse systemor or or
iii. loss the entitled theto harmcauses toperson systemuse or

the its f unctioning.system or

d. Unauthorised of protecteduse computera program
The without right of which protecteduse computera program

by law whichand has been reproduced without right, with the
intent, either unlawful economic gain forto oneselfprocure an or
for another harm the ofholder right.thetoperson, toor cause
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Europarådets rekommendation

angående lagstadgat skyddNr. R 91 14

for kodade televisionstjänster

Preamble

Committee of Ministers, of Article b ofThe under the 15terms
of ofthe Statute the Council Europe;

of achieveConsidering aim of Councilthat the the Europe to a
its for of safeguardingunity between members thegreater purpose

theirrealising ideals principles whichand the and are common
heritage f acilitating their economic socialand and progress;

Noting increasing in of television services,the development Europe
services, whichnotably protected bypay-TV the toaccess means

of encryption techniques;

services contribute diversity ofTaking into that these theaccount to
television of fered public time,the and, theto atprogrammes same

of of audio-visualincrease possibilities exploitationthe works
inproduced Europe;

Considering of likely increasethat the development pay-TV to
of financing of television services and, result,the thesources as a

capacities of audio-visual production in Europe;

increasing of illicitConcerned by the degree encryptedtoaccess
services, audiencetelevision outsidenamely, by theaccess persons

which services organisation responsiblethe reserved by theto are
for their transmission;

Noting this economicthat phenomenon threaten thesuch toas
viability of organisations providing television services and, hence,

diversity of offered public;the thetoprogrammes
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Taking into fact illicitthe that the encryptedaccount toaccess
television services also threatens certaintythe legal in relationsthe
between, the organisationshand, the providing encryptedon one
television services, and the ofother hand, holders rights in workson

contributionsand other transmitted in frameworkthe of such
services;

Being that illicitthe television servicesencryptedtoaware access
indirectly judices rights intereststhe and of performersauthors,pre
and of audio-visualproducers works, ofwell the culturalas as
professions and related industries whole;as a

Noting that the organisations providing television servicesencrypted
responsibilityhave the the availablebest encryption tech-to use

niques;

Recognising legislative actionnevertheless that needed supple-to
techniques;suchment

Determined effective actionthat should be against illicittaken the
television services;encryptedtoaccess

Believing this effectivelythat be achieved bymost concentra-can
ting commercial activities enabling suchon access;

Recognising that protection ofthe encrypted television services in
domestic legislation subjectshould be requirement ofthenot to
reciprocity;

RECOMMENDS the Governments of the member States take allto
with view implementing followingthesteps tonecessary a measures

combat illicitthe televisionencrypted servicesto toaccess

Definitions

ofFor the implementationthe of Principles l and IIpurpose
hereafter

Encrypted service television service transmittedmeans any or
retransmitted by technical the Characteristics of whichany means,

modified inaltered order restrict its specifictoare or toaccess a
audience.

Decoding equipment device, mechanismapparatusmeans any or
designed specifically adapted, partially,totally enableor toor access
in clear service,encrypted that without modif ica-theto toan say
tion alteration of its characteristics.or



661Bilaga 3SOU 1992110

organisation broadcasts,Encrypting organisation whosemeans any
transmissionscable rebroadcasts encrypted, whether by thator are

organisation acting its behalf.bodyby otherany person or onor

commercial installation ofDistribution the sale, rentalmeans or
decoding equipment, possession of decoding equip-well theas as

with view carrying activities.thesement to outa

legislationinclude in their domestic provisionsStates should based
principles hereafthe set out teron

Principle UnlawfulI activities

The following activities considered unlawfulare as

manufacture of decoding equipment manufactureThe where
designed service outsideenable encrypted by thoseto toaccess an

audience determined the encrypting organisation.the by

importation of decoding equipment importationThe where
designed serviceenable outsideencrypted by thoseto toaccess an

audiencethe determined encrypting organisation, subjectby the to
obligations of regarding free circulationthe legal member States the

of goods.

distribution of decoding equipment distributionThe where
designed service outsideenable encrypted by thoseto toaccess an

audience determined encrypting organisation.the by the

commercial promotion advertising of manufacture,The and the
importation distribution of decoding equipment ref inerred thetoor
above paragraphs.

of decodingThe possession equipment possessionwhere
designed, for commercial enable encryptedto topurposes, access an
service outside audience determined encryptingby those the by the
organisation.

possession of decoding equipmentHowever, regards fortheas
private free determinemember States that suchtopurposes, are
possession considered unlawf activity.be ulto anas
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Principle II Sanctions and remedies

Principle Penal and administrative law11.1

includeStates should in their domestic legislation provisions
indicating following activitiesthat the subject ofthe penalare or
administrative sanctions

manufacturethe of decoding equipment prohibited bya. as
Principle I.l;

importation of decodingb. the equipment prohibited byas
Principle 1.2;

distributionthe of decoding equipment prohibited byc. as
Principle 1.3;

possession ofd. the decoding equipment possessionwhere
designed, for commercial enableto topurposes, access an

service outsideencrypted by those audiencethe determined by
encryptingthe organisation.

Sanctions provided for legislationby should be set at an
appropriate level. States should provide for enforcement of these
sanctions insofarand, domestic legislation permitsas

2.1 Provision forshould be made search the premises oftopowers
inengaged the mentioned in paragraph abovel andactspersons to

seize material ofall relevance investigation,the including theto
decoding equipment, well the for itsused manufacture.as as means

Provisions2.2 exist forshould destructionthe f orfeiture of theor
decoding equipment ofand the for itsused manufacturemeans
seized in ofthe procedure.course a

2.3 forfeitureThe of financial gains resulting from manufac-the
importation distributionand activities considered unlawfture, ulas

in withaccordance Principle shouldI also be possible.

withIn-accordance domestic law, should be able award allcourts to
of financial gains forfeited injuredpart byor any toso persons way

of compensation for the loss which they suffered.have



Bilaga 6633sou 1992110

Civil lawPrinciple 11.2

provisions whichin their domesticinclude lawStates should
organisation fromencryptingprovide injuredthat the apartmay,

civilPrinciple instituteproceedings foreseen under lI.l,the
activities consideredinproceedings against engagedthose as

obtainwith Principle in orderunlawf in notablyul accordance to
injunctions damages.and

organi-injured encryptingInsofar domestic permits,law theas
for inalternative action damagessation should, respectto anas an

claim profitssuffered, rightof which have the thethe loss has to
activities.from prohibitedthemade

permits, provisionInsofar domestic legislation should beas
destruction delivery injuredfor seizure, thethemade to en-or

fororganisation of decoding equipment and the usedcrypting means
its manufacture.

exist for obtaining evidence inEffective should casesmeans
activities.involving prohibitedthe
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frånYttrande skatteforvaltningen

Komplikationer vid ADB-revisioner erfarenheter hittills-
Befogenheterna granska ADB-baseradeatt räkenskaper tillämpades
för första gången under våren efter1989, det skatteförvaltningenatt
utbildat särskilda ADB-revisorer för ändamålet. Nedan lämnas en
redogörelse för skatteförvaltningens erfarenheter hittills.

Hos några företagde först ikom kontaktav med vårasom nya
befogenheter fanns viss tveksamhet inför dessa. I några fallen
visades detta inte beredd tillhandahållaatt kopiorgenom man attvar

ADB-register för granskning hos myndigheten.av De skäl isom
dessa fall framfördes ofta, enligt vår uppfattning, lite oprecise-var
rade och allmänt hållna vilket gjorde det svårt vidta någraatt
konkreta åtgärder för eventuellt kunna stillaatt denna oro.

fallI de företagendå inte beredda tillhandahålla kopiorattvar av
ADB-register för granskning hos myndigheten skedde granskningen
i stället hos företagen. Antingen skatteförvaltningensattgenom
ADB-revisorer själva gjorde nödvändiga bearbetningar, givetvis på
kopior registren, eller företagen på revisornsav begäranattgenom
gjorde de önskade bearbetningarna. I det fallet undersenare
förutsättning företagen hade sådanaatt krävs förprogramvaror som
ändamålet.

Denna tveksamhet visade sig emellertid initial Vidnatur.vara av
genomförda revisioner har önskemålsenare granskningom av upp-

gifter på ADB-media inte medfört fråndet företagens sidaatt har
framförts några farhågor eller betänkligheter principiellav natur.
Inte heller har det framförts några särskilda invändningar våramot
önskemål kopiormedatt ADB-registerta för granskning hosav
myndigheten.

Enligt vår mening, gär granskningen ADB-register snabbareav
och förenadär med mindre besvär för den granskade i fallde ADB-
register tillhandahållits för granskning hos myndigheten. faktumDet

företagen under tidatt heller inte haft några invändningarsenare
detta f Örfaringssått vimot tolkar delar vår uppfattningattsom man

på denna punkt.
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iresulterat smärreredangjorts harerfarenheterdedelEn somav
såverkställighetsföreskrifter. Bl.a.RSVsDIsjusteringar resp.av

revisorföreskrifterna ävenursprungliga att somde eninnebar
tillbildskärm,tangentbord och systemetviafrågor,ställdeenbart

till,sig läggamöjlighethelstnågon attinte hade vareoch somsom
ha detinformationbefintlig atttvungenförändraeller varbortta

ADB-register.granskaförkrävsförordnande attsärskilda som
rågeverksamhetf ärförsärskilt förordnande numerapåKravet ren

borttaget.
varitförekommit hartidunderkomplikationer avDe senaresom

exempel kan nämnas attSomtekniskpraktisk ellerdirekt natur.
intedetaljnivå harpåräkenskapsåretgranskadeför detuppgifter

svårigheterexempel attärADB-media. Etpåfunnits kvar annat
företagetsfrånregisteraktuellagranskningförkopiorflytta av

på alltberosvårigheter kanutrustning. Dessamiljö till vårtekniska
bristandetillföretagetmagnetbandstation hosavsaknadfrån av
exempelpersonal. Ettföretagets annaterfarenhet hosellerkunskap

överföringfalldet närpåvi ärproblem stött avpraktiskapå
svårighet,skettutrustning hartill vår utanregisterkopior menegen

otillräcklig förvaritkunnande har attdokumentation ochföretagets
huvud-påverkathari registretvilkadirekt klarlägga poster som

budgetbeloppmakulerade, etc.boken är avserresp.
betecknasskallsvårigheternämndatveksamtdockDet är om nu

hasvårigheterförefaller dessakomplikationer. Snarare merasom
sig iförväntakanproblemnormala enkaraktären mansomav

dennaverksamhet art.av
föruppgifter detiblanddetförekommerså attnämndesSom ovan

ADB-media.påfinns kvarinte längreräkenskapsåretgranskade
vanligi läsbarframtagitsi ställetfallflestai deUppgifterna har

granskningdatorstöddblirfallI dessavanligtvis påform, enpapper.
granskningen kommeri sininnebärmöjlig. Detta attturinte längre

för denbesvärmedförenadtid ochbetydligt längre meravaraatt ta
värdefulltmycketmeningenligt vårskulle omgranskade. Det vara

datamedia ocksåpåregistreratsgånggrunduppgifterde ensom
räkenskapsåretsefterantal årdatamedia underpåbevarades ett

utgång.
granskningönskemålvidSammanfattningsvis kan avsägas att om

praktiskteknisk ochellerproblemADB-media kanuppgifter på av
emellertidfår ettproblemförekomma. Dessa varaansesnatur

revisionsverksamheten.iinslagnormalt
inledningsvis nämndafrån debortseendefall, medi någotInte

invändningar ellerframförtsföretagenfrånrevisionerna, harförsta
integritets-bestämmelser,till datalagenshänvisningmedfarhågor

sekretessfrågor.eller
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frånYttrande Företagens Uppgifts-
lämnardelegation

Begäran frågasynpunkter i s.k. ADB-revisionerom om

Genom skrivelse den juni18 1991 till Företagens Uppgiftsläm-en
nardelegation FUD har datastraffrättsutredningen anfört denatt

intresseradär FUDs medverkan för få del erfaren-deav att ta av
heter vunnits vid tillämpningen lagstiftningensom s.k. ADB-av om
revisioner och de verkställighetsföreskrifter utfärdats.som

Bestämmelserna taxeringsrevision i 3 kap. 8 §14 innebär,om -såsom de utformade,är all företags ekonomiskaatt ett och personal-
administrativa verksamhet kan bli föremål för taxeringsrevision.

formellaInga hinder finns för i detalj granskaatt
f tillörsystem bokföringen inkl. order, leverantörsförteckningar,-
kundförhållanden i övrigt
bokföringen med verifikationer-
försystem till löner och andra förmåner-
lönesystem-
kontrakt, licenser m.m.-

För genomförandet revisionen har revisorn lagligav getts en
möjlighet företagetsanvända datorer.att

flestaDe internade informationssystem finns i företagav ettsom
använder ADB stöd. Det gäller såvälett små företag;som stora som
i sistnämnda fall ofta hjälpmed utomstående redovisnings-av
konsulter eller andra.

FUD ihar samband med taxeringsrevisornatt rätt användaattgavs
f öretagsdatorer vid revisionen hävdat detta frånär denatt ett avsteg
konstitutionellt bärande principen vid revision, nämligen endastatt
tillhandahålla de handlingar har betydelse för revisionen. Ensom
revision kan alltså enkelt sammanfattas så den lägger plikt påatt en
företaget överräcka de handlingaratt efterfrågas. Sägersom t.ex.
företaget handlingen inte finns,att revisorntrots denatt attser
finns på bordet, får inte revisorn själv den. Gränsen mellanta tvång
och revision går där. såsomAtt taxeringslagen utformad,ärnu
revisorn sig vidrätt sätta ADB-terminal,att ingetges en ären annat

fysisktän ett Övertagande företagets egendomett påav sättsamma
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handling ellerdå hanrevisorn skulle rätt att, ensergesomsom
den.själv handpärm, ta om

revision.tvång ochgränsdragningen mellanKärnfrågan såledesär
försökte dåvaran-ändringaröregick 1988 årsfpropositionenI som

gränsdragning allmäntkritiskadennastatsrådet bemöta ettde genom
revisio-besittning inte innebariterminaluttalande attatt ta enom
revisionfortfarandedet ärpåståendetvång. Ettblev attett omnen

förtar inte dess karaktäri besittningföremålfysisktnär avtasett
ökade ADB-uttalanden denhållnaheller allmänttvång. Inte om

faktiska rättsläget.förändrar detföretagenhanteringen hos
vid revisionen denfinnasfår ärinte tvångtill någotSkälet attatt

reviderade.revisorn denochmellanväxelspelpåbygger ett
frågor och begärställerhandling, granskar den,Revisorn får en

därvid tillfortskrider den punktRevisionenhandling.fram en ny
revisionen medavslutaoch måsterevisorn inte längrekommerdär

ställningstagande.ett
informations-delmedgei växelverkansådan att storAtt avenen

från denkontrollnågoni revisorns händermaterialet sätts utan
Revisornrevisionen.förartfrämmandesidareviderades ettär ges

intei företagetinformation och händelsertillfälle delatt ta somav
just på grund deför revisionen,betydelse attalls har avsom,men

riktning.i Irevisorns elleromdömepåverkarfinns där, annanen
ADB-lagraddelrevisorn haverkardär rättandra länder, att ta av

ärsbokf öringen.till af fbefogenheten begränsadinformation, dockär
begränsning.ingenfinns sådanSverige däremotI

harefter samråd med FUDtillämpningsföreskrifter RSVDe
inslagminimera dettagit sikte påi väsentligtalltutfärdat har att av

härvidfaktorer harsakligt TvåADB-revision utgör.sätttvång som
nämligenviktiga reglera, attattansetts

själv använderkopior hanfår dårevisorn användaendast-
hjälpmedeltekniska samt att

behandlingshistorik skall upprättas.en-
kritik, införtsnäringslivetsresultatVidare har, ett enavsom

genomförsmöjligasterevisionen i månförhållningsregelallmän att
reviderade.samförstånd deni med

länsrättsprövningen,liksomregler,flera kan dessaavseendenI
tillrevision så denpraktikenkosmetika. gårI attenanses som

revisorns Skäletkrav.alltid på ärställerreviderade så gott uppsom
tillinte ställapsykologiska trycket, känslanenkelt.ganska Det attav

tillfaktorerrelationer m.fl. ledergodabehovetnågot, attav
revisornfallinte några harlitet, Iellerföretaget, protesterar.stort

bearbetningarförfå användabegärt att somegnat.ex. programegna
förfarande hardettaslutkontroll. Någraslags protester mot aven

förts fram.angivna inteskälnyss
vi Skäletskett.länsrättsprövning vad ärhar heller,Någon vet,

ju ivi allt allatycker; deingen roll vadDet spelardetsamma. vet
omöjligt påpraktikeniDärtill det ärfall. kommer nästan attatt

revisornaktuella. Harkanförhand bestämma de undantag varasom
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väl all datorbearbetad information jusett undantagenär menings-
lösa.

När relation har nått stadium uppgivenhet ställsetten av extra
höga krav pá lagstiftaren klarlägga den definitionenlegalaatt och
skapa det skydd obehörigt intrång regeringsformenmot som trots

tillförsäkrarallt företagen och de anställda.
Mot bakgrund vivad anfört skulle vi det nödvändigtav nu se som

följandemed
Upphäv nuvarande för revisornrätt företagetsanvändaatt
ADB-system.
Klarlägg företaget endast skyldigtatt är på begäran till-att
handahålla utskrifter den information behövs förav som
revisionen.
Rätten få tillgång till ADB-lagrad informationatt skall vara
utformad på och medsätt begränsningarsamma samma som
finns i 27 kap. 12 § rättegångsbalken. Denna regel skall gälla

föräven s.k. elektroniska dokument, inneslutna de iärsom
lagringsenheten.

Genom dessa åtgärder upprätthålls distinktionklar mellan tvången
revision.och Rationalitetsaspekten, revisionen går snabbare,attsom

f âr tillbakastå för den centrala konstitutionella skyddrätten motom
intrång.
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Bilaga 5

urkunderRättsfall ang.

NJA

Äldre SLI

fullmakt; skrivit1916 373 erkännande och annans namns.
i intygtillägg1919 328s.

strukit1931 kvittenser pá hyreskontrakt; del501 textavs.
tillstånd skrivit1934 396 skuldebrev; modersutans. namn

borgensmeningunder m.m.
uttagskvitto1935 76 postsparbanksbok,s.

uppgifterreseräkningar;1935 396 lämnat osannas.
underskrift diktat i1942 med häktets271 mottag-s. namn
ningsbok

militär tjänsteresa;för beställning1943 490 blanketts. av
olovligen ifylld

uppgivit diktatdelgivningsbevis; GEJ1944 245 heters.
handlingGAJ, undertecknat med GJ pânamn

tillställd GAJ
felaktigtfaderskapserkännande;1944 328 tecknat namns.

dock pá känd underhan ortensom var
betalning;1944 394 kvitto pâ tecknat annans namns.

beställningssedlar i1944 440 avseende bokverk; ändrats.
skrivitoch annans namn

delgivningsbevis rättegángsfullmakt;1946 under-473 ochs.
diktattecknat med namn

postanvisning;1947 302 har tecknat medvetetBsAs. namn
fullmaktuppdrag eller samtycke hadeutan men

enligt förelåg behörighetordalydelse attvars
uppbära Bzs medel

strafflag reglerades1864 materiell förfalskning i fem paragrafer där olikaårs typer
handlingar Enligt den grundläggade bestämmelsen i kap. SL12togs 1 §av upp.

stadgades straffansvar för eller till eller därmedden sig skadanytta attsom, annan
[någontillägg, utplåning eller annorledes förfalskar eller ock förstörgöra, genom

domstols eller offentlig myndighets dombok eller huvudprotokoll, kronansannan sådana]räkenskapsböcker eller andra handlingar eller skrifter, till allmän nyttasom
och efterrättelse äro.
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underskrift diktat1948 487 med vid f rigivandes. namn
förhörsrapport;1948 509 verkligtecknats. annan persons
namn

och BrBNya SL

redovisningslista1951 575 kvitterad denmottagarna;s. av
gjortlämnat har tillägg ytterligareut attsom

ersättning utgått
avskrift1953 23 fakturor, underskrivens. av osanna

maskinskrivetendast med vidimeradnamn men
tvá ansågs utställd maskinskriv-av personer; av

bärare.namnetsna
1953 skriftlig f i577 örsäkran varuutförsel;samband meds.

uppgiftlämnat osann
1953 skrivitB 7 växel; samtyckeannans namn,
1955 31 postgiroutbetalningskort; skrivits. annans namn
1955 1 B574 skuldebrev; boutredningsman behörig utfärdas.

301 kombination1956 namnsedel, valkuvert och val-s. av
sedel, allmänt val

1957 67 missivskrivelse till insändare för tidning; under-s.
tecknat med annans namn

1958 369 skriftlig försäkran aktiekapital be-atts. osann
talats, konkurrens 1511ABL

1959 31 postgiroutbetalningskort; kvitterat, tillställts.
medannan samma namn

861959 körkort; foto,bytts. m.m.
1959 4 avbetalningskontrakt;B fyllt i kontantpris i

efterhand
1960 537 fkörkort; raderat ödelseár, undertryckandes. av

urkund
1960 postanvisning;722 tecknats. annans namn
1961 415 kvitto; angelägenheters. egna
1962 328 rättegángsfullmakt tilloch koncepts. rapport;

undertecknat med annans namn
1962 631 handlingar felaktig uppgiftmeds. motpresta-om

tion; medhjälp till §brott 15 kap. llmot
1963 373 fullbordadekörkort; ändringar, fara i be-s.

vishänseende
1964 142 skriftligt efter poliskontrollbesked visaatts. upp

handlingar; radering
1965 12B broschyr
1966 299 kvittenser diktatoch växlar;s. namn
1966 fotokopia;B 17 inte urkund, konkurrens
1968 213 skrivitordersedlar,s. annans namn
1968 327 uttagskvitton; skrivits. annans namn
1969 201 tillansökan länsstyrelsen; uppgifts. osann
1970 436 SJ-biljett; ändrings.
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uppgifter till ledning för taxering;1971 616 blankett meds.
skrivit diktat namn

inbetalningskort för maskinell643 förtryckt1972 avsetts.
läsning kodbeteckningar; urkundav

skrivit1974 rörande bostadsrätt;47 överlåtelseanmälans.
annans namn

skrivit1974 58 presentkort; annans namns.
kvitto; för1975 92 skens skull avseendeupprättat mens.

betalningsskyldighetf ingeradendast
bostadstillägg;1976 233 oaktsamhet läm-ansökan om avs.

oriktig uppgift, dylik försäkranannannat
enligt 1510
pantförskrivningshandling; antedatering1977 46 utans.

för giltig pantsättning uppkommit,betydelse om
bevishänseendefara i

skrivitbil,1979 139 köpekontrakt avseende annanss. namn
335 foto1979 brukat med utbytts. pass;

klippt kopia1979 a på715 bort etttexten ut-s. revers; av
egenhändigtställaren undertecknat exemplar

framställts med karbonpapper bsom revers;
fotokopierat fotokopia redan förstörtetten av
original vid kopieringen övertäckt ordetsamt
kopia, vidimerat fotokopian överensstämmer

originaletmed
392 årsredovisning, revisionsberättelse;1981 lämnats.

oriktiga uppgifter, för intygande,åtal osant
rättegångshinder

1982 863 skrivitanbudsblankett; samtyckeannans namn,s.
f f1982 alskeligenB 5 ordonsanmälan; skrev annans namn

tilltalade inpå anmälan, den sände 14anmälan,
kap. 2 och 9

1983 441 telexmeddelande bedömtshar urkund;s. vara
för skens skullupprättat

invandrare falskt påföljd1983 786 brukats. pass; pass,
postkvitto;1986 234 ändrats.

irma,1987 802 fakturor; f kvit-blanketter,använts. annan
f irmainnehavarensmedterat namn

1987 8 VPC-fallet; magnetbandB urkund
1988 292 fakturor; ändringars.

fakturor falska1988 6B och osannam.m.;
1989 464 fakturor; falskas.
1989 492 förstört enligtasylsökande 14s. pass; ansvar

§4kap.
1989 656 följandeblankettset angående husrannsakan; des.

vilka uppgifter förtsexemplaren på medöver
original kopiorkarbonpapper, eller
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1989 796 köpekontrakt; undertecknat, står bl.a. godsetatts.
fanns intelevererats, godset

div. förfaranden1990 115s. pass;
fakturor; div. manipulationer1990 4B med

SvJT

Äldre SL

ref. utbetalningskort; fel identiskt1930 71 meds. person men
kvitterade beloppetutnamn

ref. in diktat1941 25 kvit-undertecknatsatts. pengar, namn,
med dettaton namn

ref. utskrivet1946 8 arbetsbetyg; underskrivetoch endasts.
maskin vidimeratmed men

Nya SL och BrB

ref. 494 dagsbotsuppgif skrivit1951 s. annans namn
ref. ändring1952 291 årtal i utrivnastämplar ochs. pass; av

sidor
ref.1957 68 delgivningsbevis; skrivits. annans namn
ref. hotelliggare;1958 32 uppgiftm osann.ref. månadsbiljett för1959 36 tåg, fyllt iraderat ochs. ny

mánadssif f ra m.m.
ref. avvisiteringsprotokoll;1960 72 skrivit diktats. namn
ref. intyg sjukdom;1961 81 uppgifts. om osann
ref.1961 föl jesedel; diktat85 undertecknat meds. namn
ref.1962 19 körkort; klumpiga ändringar försöks.
ref.1963 61 fyllt ichecker; och tecknat trotts. annans namn,

sig ha samtycke teckna dennesatt namn
ref. avförande1963 73 anmälan fordon register;s. om av ur

uppgift bilen skrotadosant att var
ref. felaktig1963 81 skadeanmälan; uppgift förare, annats. om

angelägenheterän egna
ref. sjukförsäkringsbesked;1965 22 missbrukasutlämnat atts.
ref.1965 44 skriftlig försäkran sjukpenning;avseendes. osann

uppgift avhållit fha sig rån arbeteattom
ref.1966 19 säljarensKöpekontrakt; bevittnat ins. namn

oriktigtblanco, ylltsenare
ref.1966 49 återtagitcheck; med våld, rån unders. men

tryckande urkundav m.m.
ref.1968 90 sjukförsäkran; uppgift sjuk ytterligare,dags. en

vårdslöshetgrov
ref.1969 33 ordningsbotsföreläggande; skrivit diktats. namn
ref.1969 69 situation imotsvarande SvJT 1963 ref. 81s. som s.
ref.1970 postgirotalonger,50 expeditionsnotors.
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foto iskjutit in sittplastfodral;iref. SL-kort53 eget1975 s.
missbrukfotot,ovanförfodralet det rätta av

141urkund,

RH

utfärdat i diktadförreturbevis tomglas;3980 persons
namn

till trafiko-skulderkännandeundertecknat4381 om
uppdiktatlycka med namn

sjukförsäkringsbe-pá BStecknat Bzs9481 A namn
för enligtsamtyckemed dennes över-sked att

försiglegitimera Benskommelse med B attsom
straffavtjäna dennes

till sitt personkontoöverlátit uttagsblanketter144281
bedrägerimedhjälp tillsitt körkort;och grovt

urkundsförfalskningmedelst
skrivit eventuelltuttagsblankett;166281 annans namn,

uppsåt
medundertecknathyreskontrakt;4083 annans namn

eget personnummermen
för brukasf rämlingspass; utlämnat15783 att

uppgift,vissenligt utelämnatförteckning UB;5585
i bevishänseendefara

falska fakturoråberopat86l26
åbe-rekommenderat brevkvitto på avsänts8826 att

handling;inte avseende påmedropades rätt
uppgifturkund lämnadi osann

siffraID-kort; ändrat8841
bankbok; ändrat belopp8942

betalningsanmärkning; för-betalningskort för89109
stört

ändringskolidentitetskort;9061 av personnummer
falsk checkbrukande9140 av

rättsfallOpublicerade
ifinns vissa redogörelserpubliceratspraxis inteBeträffande som

ff.,i 1979 249SvJTMalmsten s.
datakriminalitet, ff.,42Polisens åtgärder19845RPS motrapport s.

198350 ochSOU 177,s.
ff.forskning 19853, 118brottslighet, bråDatorteknik ochSolarz, s.
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yttrandeSärskilt
HalvorsenIngelaexpertenav

bokningsregistertillgång flygföretagstillMyndigheters

detskallförslag till lag göraframUtredningen har lagt somen
uppgifterfåtullmyndighetrespektivemöjligt för polis- utatt ur
viss resandeavseendekundregister, delsdatorbaseradef lygbolags

transportlägenhet.vissmedsamtliga resandeavseendedelsoch en
ftill lygbolagenstillgångpraktikeniinnebärsistnämndaDet

passagerarlistor.
effektivbedrivakanväsentligt samhälletSjälvfallet detär att en

framgångsrikbrottslighet. Förbekämpningförverksamhet enav
in bevaraochnödvändigt samlabrottsbekämpning detär att

vilkafrågaImisstänktaochuppgifter brott ompersoner.omom
alltiduppstår såsammanhangigälla dessa gottbörregler somsom

brottsbekämpningeffektivviktenavvägningar mellansvåra enav
brottslighetintegritet.enskildasför Ju grövreintresset skyddoch av

i dessaintressensamhälletsmåstefråga destodet är tyngreom
viktSamtidigt det störstatillåtas är attsammanhang väga.att av
baralångt detså äråtgärdernasåintegritetsintressena beaktas att

finnsdetsig den eller demöjligt riktar in på an-sompersoner
förberedelseförellerbrottslig verksamhetförmisstänkaledning att

verksamhet.sådanav
intressesåvittkan ärverksamheterPolisens tullensoch avnu --

Å brottsutredandesidan denskilda slag.tvåsägas enaavvara
sidan denå andrabåda ochbedrivs demverksamhet avsom

uppkommitbrottmisstankeinnanbedrivsverksamhet omensom
be-förspaning ochbrukar kallaspolisens delföroch somsom

kontrollverksam-allmänbetecknasträffande kantullen närmast som
het.

reglerasverksamhetenbrottsutredandeibefogenheter denPolisens
intereglering ha1984387. Dennai polislageni ochRB synes

RPSochsärskilda problempolismyndigheterna någraberett
Ävenavseenden.ändringar i dessainteomfattar hellerhemställan
vissaavseendeuppgifterbrottsbeivrandeanförtrottshartullen

därvid devarusmuggling gällerBeträffandebestämda brott. t.ex.
material polisen ochförundersökning. Detreglernaallmänna om

inte underlagframställningarrespektivei sinaredovisattullen ger
brottsutredande verksam-ibefogenheter denför påstå derasattatt

uppgiftsskyldighet iutvidgadmedkompletterasbehöverheten en
§ första punkten.lagförslagetsföreskrivs i lenlighet med den som

förtagit fram underlagutredningenmaterialheller detInte enger
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sådan bedömning. En ytterligare omständighet talar motsom en
utvidgad uppgiftsskyldighet lagstiftningenär i våra nordiskaatt
grannländer inte medger utlämnande uppgifter i enstakaänannatav
fall. Om det vad skulletrots bedömas erforderligtsagtssom nu som
med utvidgade befogenheter för brottsbekämpande och brottsutre-
dande verksamhet, rimligtdet sådan uppgiftsskyldighetsynes att en
regleras inom för den gällande lagstiftningenramarna nu genom
ändringar i eller tillägg till aktuella författningar.

Vad därefter gäller förspaning regleras förden polisens del deav
allmänna ireglerna polislagen polisens skyldighet uppdagaom att
och beivra brott. Förspaning brukar i allmänhet sammanfattningsvis

innebärasägas polisen samlar uppgifter förhållandenatt om som
tyder på brottslig verksamhet och kanom personer antassom vara
inblandade i brott misstanke individualiseratnågotutan att brottom
föreligger.

Tullens befogenheter i den normala kontrollverksamheten regleras
i tullförfattningarna, nämligen tullagen 19871065 tullförord-och
ningen 19871114. Den uppgiftsskyldighet föreskrivs därsom tar
sikte på uppgifter inteoch kan innefattasägas generellaom varor
uppgifter resande med visst transportmedel.om ett

Förspaning arbetsmetod för polisen har behandlats isom senast en
promemoria från Justitiedepartementet Ds 199232 Lag om
kriminalregister jfr också 1987882122 ändringar im.m.; prop. om
kriminal- polisregisterlagarnaoch m.m.. Sammanfattningsvis sägs
där det är starkt samhälleligt intresseatt ett polisen har tillgångatt
till effektiva motmedel i sin brottsbekämpande verksamhet. Särskilt
viktigt idetta frågaär den grövre och svårartade kriminali-om mer

narkotikabrott vissatet och former ekonomisksom brottslighetav
Settutgör. uteslutande utif rån denna utgångspunkt finns det således

skäl förtalar polisen vidgade befogenheter.attsom Mot dettage
måste emellertid också riskerna för obefogade intrång i enskildas

Ökadeintegritet ställas. möjligheter samla in material iatt kan viss
utsträckning för alltföröppna vidlyftigtvägen ochett det sägssom-i promemorian urskillningslöst insamlande uppgifter. Enav- annan
risk kan också samlar på sig uppgifteratt kanvara änman mer man
hantera.

Förspaning i bemärkelsen genomgång samtliga uppgifterav en av
i lagförslaget angivet slag i passagerarlistor lufav hos ttransportf öre-

innebär till sintagen obestämt obegränsatnatur och uppgiftsin-ett
samlande. innebärDet uppgifter kan insamlasatt om personer som
helt saknar anknytning till brottslig verksamhet. Systematiskt
utnyttjad kan denna möjlighet innebära kartläggning sådanaen av

Genom möjliggörapersoners sådant uppgiftsinsam-resvanor. att ett
införlande enligt min uppfattning, befogenhet polisenman, en som

och tullen inte ihar andra sammanhang. Befogenheten kan närmast
jämföras med straf f processuelltett tvångsmedel, eftersom medman
hjälp den kan tvinga företag lämna ifrån sigav uppgifteratt om
sina kunder det inte finnstrots att underlag för misstanke brottom
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befogenhetersådanainnebär ettuppfattningminEnligtdem.mot
ochiinte öppethemmaoch hörintegritetsintrång ettallvarligt

inte heller läggasdärförbordeförslagNågotsamhälle.demokratiskt
del.ifram denna

innebärpromemorieförslagettilläggasdetAvslutningsvis kan att
deinrättas. Utöverfåförspaningsregister inte bördatoriseradeatt

risk förföreliggerdetocksådärredovisats sägs att enskäl ovansom
anledningendenörspaningsregister bara atti finuppgifter avtasatt

finnsdetochhasigvisa bra attframtid kan attimöjligende en
uppgifterfinnaskommaockså kanregistreni attför detrisk atten
de saknatsigvisarefterhandivilka det atti fråga ompersonerom

risk inteVisserligen dennakanverksamhet.brottsligtillanknytning
vidregistreringen, attnuvarandedenundvikas med genommen

emellertidblirbrottkonkretmedsambandetförspaning ettsläppa
skillnadför Enregistreringvidlyf tigalltför stor.förrisken en

förandepromemorieförslagetochförslag avvårt ommellan
intefrågafalleti ärdetdetörspaningsregister omär enf att senare

dem. Deregistreraocksåuppgifter,in attsamla utanbara omatt
dedenförspaningsregister dock attartenärtalarskäl avemotsom

uppgifterutlämnandebeträffandeävenförtjänar övervägas avatt
lufttransportföretagen.från

§ BrB2kap.23 a

straff barhetenförgällaskallregleringdenbestämmelsenI somges
regleringenföreslagnaIT-miljön. Denitill brottförberedelsevid

Detomrâdet.straf f värdain detuppfattning välminenligttäcker
för-förvillandei vissa styckenonödigt ochdärför ettsomsynes

stadgandenstraf fsärskildairegleringhadärutöverfaringssätt att en
bestraffastorde kunnalika välkriminaliserar vad somsomsom

kan nämnasvadpáexempeltill Sombrott.förberedelse avsessom
dennakriminaliseras§ VadBrB.i 1914 kap.stadgandet genomsom
§ BrB.2i 23 kap.beskrivningentäckasvälparagraf torde aav

formsärskildmärkligtdet att avDärtill kommer enatt synes
§i 10samtidigt det§9 BrBistraff 4 kap.beläggsförberedelse som

förbeträffandeBrBtill 23 kap.hänvisaskapitel ansvari samma
stycket.§8 andra4 kap.brottavseende bl.a.förberedelse mot

§ RBkap. 435

frågaprinciper igrundläggandevissabehandlas omRB35 kap.I
bevisprövningenfriadenfastställs grundsatsen§bevisrätten. I l om

betydelsenbestämmelsemedden§ kompletterasi 4bl.a.och omen
GärdesIupplysningskälla.i rättegångenförhållande sompartsav

denföljer omedelbartinnehållparagrafens avkommentar sägs att
lagstiftaren detprincip, ansettbevisprövningensfria attmen

vissabeträffandegiltighetprincipsdennasärskilt betonalämpligt att
viktiga förhållanden.praktiskt
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I det föreslagna andra stycket bestämmelsenu upptas en som
visserligen kan sägas nämligen den inteart,vara av samma att
innehåller något vadän redan gäller. Enligt minannat meningsom
bör dock tilläggdetta inte Skälen tillgöras. detta följande.är

Bestämmelsen sikte på situation,tar där måsterättenen vara
försiktig i sin bevisprövning. finnsDet dock flertal ytterligareett
bevissituationer i vilka försiktighet iakttas.bör Att räknasamma

dem alla skulle kräva antal kapitel i finnsupp RB. Det inteett nya
något i den situationennämnda den särskiltgör viktig förnu som
rätten uppmärksamma i förhållandenaatt till övriga.de Mot denna
bakgrund bryter det föreslagna stycket RBs systematik.nu

Vidare kan det tillfällighet beträffanderätten vissvara en om en
handling känner till huruvida innehållerden uppgifter varitsom
föremål för automatisk inf ormationsbehandling eller ej. sigDet låter
inte alltid lätt fastställas idet intyg ellert.ex. be-ettom annan
vishandling förekommer s.k. utdata. bakgrundAtt härav åläggamot
rätten oberoendeatt åberopandenparternas felpröva eventuellaav
i samband informationsbehandlingmed skulle enligt min upp-
fattning föra för långt och kunna slumpartat resultatett be-ge
träffande i vilka fall paragrafen skulle komma tillämpas.att

Resonemanget kan åskådliggöras med exempel.ett I ettpar
tvistemål där kontoutdrag frán bankett åberopas bevis skulleen som
det åligga rätten bankenspröva ADB-rutineratt oberoende av

yrkanden.parternas I brottmål fortkörningett polisensdärom
mätutrustning varit datoriserad frågaoch inte i för sigoch är om
tillförlitligheten hos mätutrustningen den åtalade bilistenutan
invänder hans fordon f örväxlatsatt med skulleett rättenannat, trots
detta kontrollrutinen.tvungen prövaatt Detta dockvar endast under
förutsättning känner tillrättenatt mätutrustningenatt datori-är
serad.
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