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Till statsrådet och chefen

Justitiedepartementetför

Regeringen beslutade den 30 1995 tillkalla särskildattmars en
utredare med uppdrag utarbeta förslag till rättslig regleringatt en av
belastningsregistret och rnisstankeregistret vilkaövervägasamt
ändringar behövdes i polisregisterlagen. I uppdraget ingick ocksåsom

utarbeta förslag till rättsligatt reglering polisunderrättelse-en av
register och DNA-register. Uppdraget omfattade inte säkerhetspolisens
register.

Den 14 1996 beslutade regeringen tilläggsdirektivmars attgenom
den inskränkning i uppdraget undantog säkerhetspolisens registersom
inte längre skulle gälla.

Den 31 1995 förordnades f.d. generaldirektören Matsmars
Börjesson särskild utredare. Som förordnades fr.o.m.som experter

dag chefsjuristen Ulf Berg, advokaten Claes Borgström,samma
polisöverintendenten Anders Danielsson, hovrättsassessom Thomas
Ericsson, professorn Ingvar Kopp, tekniska chefen Anita Lagerkvist,
byråchefen Nils Rekke kammarrättslagmannen Stensamt Wahlqvist.

Till sekreterare utredningen fr.o.m. den 8 maj 1995 förordnades
den maj5 1995 hovrättsassessom Eva Lönqvist.

Utredningen har antagit Registerutredningen.namnet
Härmed överlämnas utredningens delbetänkande Kriminalunderrät-

telseregister DNA-register. Experterna står bakom förslagen, vilket-
inte innebär det inte har funnits avvikandeatt meningar i vissa fall.
Där avvikelserna har varit betydelsestörre har de kommenterats iav
den allmänna motiveringen till förslagen.

Utredningsarbetet fortsätter i enlighet med direktiven.

Stockholm i 1996mars

Mats Börjesson

/Eva Lönqvist
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Sammanfattning

Några utgångspunkter

Vi har i uppdrag utarbeta förslag till rättslig regleringatt etten av
belastningsregister och misstankeregister vilkaett övervägasamt
ändringar behövs i polisregisterlagen. Arbetet skall ske medsom
utgångspunkt i de riktlinjer för registerstrukturen isom anges
regeringens proposition 1994/95:144 Riktlinjer för registrering av
påföljder förstaI skall vi dock utreda fråganetappm.m. atten om
författningsreglera kriminalunderrättelseregister och DNA-register

utarbeta förslag till sådan reglering. Det resultatet vårtärsamt en av
arbete i denna del redovisas i detta betänkande.som

Kriminalunderrättelseregister och DNA-register blir att anse som
polisregister i polisregisterlagens mening. Det har därför varit
naturligt för hur de lagar föreslåsöverväga reglera dessaattoss som
register skall kunna in i reviderad polisregisterlag. Hurpassas en en
sådan skall utformas har vi naturliga skäl inte tagit ställning tillav

Arbetet på de författningarännu. vi föreslår har emellertidsom nu
anledning till del reflektioner rörande den tekniska och rättsligagett en

miljö i vilken kriminalunderrättelseregister och DNA-register skall
hanteras. inledningenI avsnitt 4 redovisar vi några tankar i dettaav
avseende.

Krirninalunderrättelseregister

Bakgrund

Polisens verksamhet för förebygga, uppdaga och beivra brott kanatt
bedrivas inom för förundersökning enligt rättegångsbalken,ramen en

kan också uppgift faller utanför förundersöknings-men vara en som
förfarandet. våra direktivI används begreppet polisunderrättelseverk-
samhet för sådan verksamhet innebär polisen samlar in ochattsom
bearbetar uppgifter visserligen kan sigägnaantasom personer som
brottslighet, inte kan utpekas misstänkta för brottmen som som som

så konkretiserade det finns förär grund inleda förundersökning.att att
Polisunderrättelseverksarnhet eller kriminalunderrättelseverksarnhet
kan bedrivas flerai syften, bl.a. för identifiera och karaktärsbe-att

hot samhället det polisens uppgift förebyggastämma ärmot attsom
eller för polisen det underlag behövs för brott skallatt attge som
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Underrättelse-avslöjas eller avbrytas.förhindras, upptäckas,kunna
underlag kanockså inriktad få framverksamheten kan att somvara

detinledande förundersökning. Omleda till beslut genomavom
fram informationkriminalunderrättelseverksarnhet kommer görsom

under allmäntanledning brott hördet "finns att anta att ettatt som
inledas. Detskall naturligtvis förundersökningförövats"åtal har

just dendockför kriminalunderrättelseverksamhetenutmärkande är
konkreti-någotverksamheten kan bedrivasomständigheten trots attatt

förutsättningardärför inte finnskänt och detbrott inte är attserat
förundersökning.inleda

sammanhangföreslå för alla tänkbaravår uppgiftinteDet är att en
kriminalunderrättelseverksamhet.definition begreppetavgemensam

innebörd begreppetbeskriva vilkenemellertidviVad kan göra är att
registerlagen. Mottänktatillämpning denha vidskall avanses

underrättelse-vi medhar anförtvad vibakgrund attmenarovanav
tillsyftarpolisverksamhetskalli registerlagenverksamhet somavses

pågår ellerförekommit ellerbrottslig verksamhet harklarläggaatt om
rättegångs-förundersökning enligtinteförutses ochkan utgörsom

balken.
medföraspersonregisterkriminalunderrättelseverksarnhet får inteI
baraHittills detDatainspektionen.tillstånd ärhjälp ADB utan avav

fått förafinanspolis harRikspolisstyrelsensSäkerhetspolisen och som
tillståndbegärtvisserligenRikspolisstyrelsen harsådana register. att

övriga polisverksarn-för denkriminalunderrättelseregisterförafå även
kriminal-Fråganbeviljats.tillstånd har intesådantheten, ommen

förnyad aktualitetemellertid fåttunderrättelseregister har genom
anslutningSverigesframför alltmedlemskap i EUSveriges genom-

gälleri övrigt detoch utvecklingenEuropolkonventionen närtill -
brottslighet. Vikvalificeradinternationell ellerbekämpning annanav

kriminal-utformningförslag tilllämnadärför ålagtshar ettatt av
underrättelseregister.

Våra förslag

ledsde polismyndigheterRikspolisstyrelsen ochföreslårVi att avsom
underrättelseenheterpraktiken länspolismästarnasilänspolismästare

Skillnadeninfonnationsregister.delsdels analysregister,få föraskall
skallanalysregistrenregisterde olikamellan är atttyperna varaav

underrättelsekaraktär ochundersökningartidsbegränsadetillknutna av
under-förnödvändigauppgifterinnehålla allafå äri princip som
och fåskallinforrnationsregistrenmedansökningen, permanentavara
någonföranlederomedelbartvisserligen inteuppgifterinnehålla som

kandekaraktärhar sådanundersökning,särskild att senaresommen
harinfonnationsregister inteuppgifter ibehövas. Omkomma ettatt
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lett till någon åtgärd inom år skall uppgifterna i princip gallras. Deett
förutsättningarna förnärmare registrering beskrivs nedan.

Brottslighet skall få föranleda registreringsom

baraDet vid misstankeär allvarlig brottslighet registreringom som
iskall få förekomma. Med allvarlig brottslig verksamhet vimenar

första hand sådan brottslighet omfattar brott med högt straffvärde,som
ekonomisk brottslighet. Dessutom brottslighett.ex. grov avses som

kan omfattande brott inteutgöras lika allvarligt slag,ärav som av
exempelvis seriebrottslighet, ligabrottslighet eller utbredd brottslighet
inom viss bransch.en

För upplysningar allvarlig brottslighet skall få registrerasatt om
skall det tillräckligt det finns anledning sådan brottsligatt anta attvara
verksamhet förekommer eller har förekommit. Kravet det skallatt
finnas "anledning anta" viss verksamhet förekommer iatt motsvarar
styrka vad gäller för inledande förundersökning.som av

Registrens ändamål

När Rikspolisstyrelsen eller länspolismästare har beslutat inledaen en
särskild undersökning underrättelsekaraktär för få underlag förattav
beslut inleda förundersökning enligt rättegångsbalken elleratt atten
vidta särskilda åtgärder för förebygga eller förhindra brott, skallatt
analysregister föras i verksamheten med hjälp ADB. Ett beslutav

inrätta analysregister skall innehålla uppgifter bl.a. registretsatt ett om
benämning och ändamål, varvid ändamålet med registret skall
sammanfalla med ändamålet med den undersökning för vilken registret

Samtidigt skall också hurupprättas. länge undersökningen ianges
fråga beräknas pågå huroch länge registret skall bestå.

För underrättelseverksamhet skall kunna bedrivas i formatt av
särskilda undersökningar för särskilda ändamål behöver polisen samla
in och registrera uppgifter kan underlag för beslututgörasom om
inledande sådana undersökningar. Dessa uppgifter bör få samlas iav

informationsregister.permanenta

Registrens innehåll

grundläggande förutsättningEn för registrering i underrättelseregis-ett
skall registreringen nödvändig för registrets ändamål.ärter attvara

Såvitt gäller inforrnationsregister skall uppgifter kan hänförassom
till enskild få registreras endast konkretaen person om personen
grunder kan antingen eller ha sig brottsligägna ägnatantas
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allvarligeller begå brottverksamhet allvarligt slag komma att avav
finnas konkretaskall alltså i enskilda falletbeskaffenhet. Det det

för antagandetkan läggas till grundomständigheter att personensom
det skall finnasverksamhet.med brottslig Kravetbefattning atttar

för antagandetgrunder till stödkonkreta är avsett att motsvara
misstanke rättegångsbalken.skälig iinnebörden begreppetav

i principinfonnationsregistrenskall till skillnad frånAnalysregistren
under-ändamålet meduppgifter behövs förinnehålla allafå som

syfte bördefinieratundersökning företas i välsökningen. I ettsomen
kaninteuppgiftermöjligt föra indet ävenatt om personer somvara

kanskebrottslig verksamhet,befattning medmisstänkas ta men som
hareller påaffärskontaktereller sättumgås med annatgenom

brottslighet.inblandad ikantill någonanknytning antas varasom
intefå registrerasskall dock intesådanaUppgifter ompersonerom

undersökningen.förnödvändigauppgifterna är
Även givetuppfyllda det intekrav vi har ärde nämnt ärnyssom

skall få registre-intresseuppgift kantillgängligvarjeatt vara avsom
under-få förekomma iuppgifter börslagVilka ettsomavras.

bestämmelserlag. Sådanaregleras i ärbör dock interättelseregister
infonnationsregistren. Detvadnödvändiga, särskiltemellertid avser

be-regeringeneller myndighetregeringenpåankommabör som
kravet påbestämmelserna. Därigenom kanutforma ettstämmer att

samtidigt effektivitetssyn-tillgodosesintegritetsskyddfullgott som
beaktas.kanpunkterna

börtill karaktär detså känsliga sinemellertiduppgifterVissa är att
grundfår registreras enbart påinteframgå lagen att avpersonenav

etniskauppgiftergälleruppgift. Detsådan ursprung,om en personsen
övrigteller övertygelse ireligiösaläggning,sexuellahälsa eller tro

förbudbestämmelseEnfackförening.medlemskap ieller motom
uppgifter börsärskilt känsligasådanapå grundregistrering enbart av

allmäntianteckning medborgareinföras i lagen. Attsåledes om
politiskapå hansgrundas enbartsamtycke fårhansregister inte utan

regeringsfonnen.följer 2 kap. 3 §åskådning av
registreraanledningdet finnsomständigheterandraOm gör attatt

fåundantagsvis börpolisenviinformation attperson anserom en
kravEttharkänsliga uppgifterockså sådanaregistrera sagts.som nyss

oundgängligenuppgiftenskall dockregistrering ärför attvara
ändamål.till registretsmed hänsynnödvändig

uppgifterUtlämnande av

påförslagenligt vårtkriminalunderrättelseregister skallUppgifter ur
domstoltillDatainspektionentill JO, JK ochlämnasbegäran samtut

angående utläm-omprövning beslutuppgifterna förbehöver avsom
tillvidare lämnasUppgifter skallregister.uppgiftnande urav



SOU 1996:35 Sammanfattning 13

åklagare behöver uppgifterna för förundersökning. Vi föreslårsom en
också uppgifter skall lämnas tillatt myndighetut annan om
regeringen för visst slag ärenden eller för särskilt fall tillståndav ger
till det.

Uppgifter registren skall också få lämnas till polismän vid andraur
polismyndigheter den ansvarig förän det aktuellaär registret.som
Huvudregeln bör uppgifter skall lämnas de behövs iattvara ettom

Ävensärskilt ärende. i vissa andra situationer kan uppgifter behöva
lämnas Närmare bestämmelser polisens tillgång till registrenut. om
skall enligt vårt förslag meddelas regeringen eller den myndighetav

regeringen bestämmer.som
Slutligen skall uppgifter också få lämnas till utländska myndigheter

och mellanfolkliga organisationer det följer internationellom av en
konvention Sverige har biträtt. framförDet vi allt tänker på ärsom
den skyldighet lämna uppgifter följer Europolkon-att ut som av
ventionen. Regeringen också få förordna utlämnandeavses om av
uppgifter i internationella förhållanden i andra fall.

Gallring uppgifterav

Uppgifter i underrättelseregister skall gallras uppgifterna inteett när
längre behövs för registrets ändamål. Ett analysregister skall gallras

vid den tidpunkt bestämdes vid registrets inrättande. Omsenast som
undersökningen vid den tidpunkten inte har avslutats kan registret
undantagsvis få bestå ytterligare tid, dock endast det ären om av
särskild betydelse för undersökningen skall kunna avslutas.att

Uppgifter informationsregistreni skall gallras år från detsenast ett
uppgifterna registrerades. Om det dessförinnan har förts inatt nya

uppgifter registrerad eller det har inletts särskiltettom en person om
underrättelseprojekt bör uppgifter i informationsregistret kunna få stå
kvar under längre tid.

DNA-register

Bakgrund

sambandSedan lång tid tillbaka har polisen i med brottsutredningar
sig olika förmetoder identifieraanvänt misstänksattav personer som

för brott. Man har bl.a. letat efter fingeravtryck och andra spår på
brottsplatser och tagit olika från misstänkta för attprover personer
kunna jämföra dem med vad har funnit brottsplats. Deman en
olika tekniker för identifiering hittills har sig kananväntsom man av

till både i det inledande skedet förundersökning, dånyttavara av en
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underochförsöker finna den misstänkte,spaning senareman genom
uppgifterkonfronteras medden misstänkte,utredningen då attgenom

brottsplatsen, kanskehar befunnit sig påtyder hanattt.ex.som
bevis ikan också användaserkänna. Uppgifternaväljer att som en
identifierakanrättegång. Metoder innebär attsom mansenare

ocksånaturligtvisbefunnit sig på brottsplats kanhar enpersoner som
frias från misstankar brott.till misstänktaleda att om

såledesidentifiering individer kanmetoderna för utgöraolikaDe av
DNA-teknikenbrottsutredande arbetet.betydelsefulla hjälpmedel i det

DNAframsteg.sammanhanget inneburit åri det härhar ettett stort
ochi varje cell i människokroppenfinns är sammansattämne somsom

föruniktfrån enäggstvillingar,det, bortsettsådant ärsättett att
ellerblod, saliv,kan utvinnasindivid. DNAvarje t.ex. spermaur
spårellerfläckar på klädesplagghar funnithårstrån somsomsom man
haranalys det DNAResultatetbrottsplats. somav en aven

medjämförasspår kan sedanfläckar ellersådanautvunnits ur
misstänkte.tagits från denharanalysresultat avser prover somsom
identifierasdärförhjälp kanDNA-teknikensMed numerapersoner

ellerellermängder blod, salivmycket småanalys spermagenom av
hårstrån.analys avgenom

harDNA-analysfall dånågra exempelviavsnitt 5.3I ger
DNA-analys,fördelarna medbelyserSverige. Exemplenianvänts men

förknippade med DNA-problemockså på del devisar ärsomaven
DNA-teknikensammanfattningsvis konstateraskantekniken. Det att

framgång bådemedtillbaka harantal årsedan använts ettett som
rättegång.bevis ibrott ochutredningunderhjälpmedel ett somom

harbrottför utredningbehövtsDNA-analys harOm ettomen
reglerrättegångsbalkensenligt medinödvändiga kunnat tas omprover

analys inomprovtagning ochReglernakroppsbesiktning. ramenom
otill-sigsig inte visatoch förförundersökning har iför varaen

böranalysresultatregisterfrågan gällerräckliga. Det överär omnu
polisen.hjälpmedel förytterligareupprättas ettsom

kunnapolisenskulledatoriserade DNA-registerMed hjälp av
misstankarinnanspaningsstadiet, dvs.redan påDNA-teknikenutnyttja

möjligtdetDNA-teknikenviss görriktaskunnathar mot person.en
säkerhetgradmed vissbrottsutredningunderpolisenför att aven

brottsplatsenpåbefunnit sigmisstänkt harhuruvidasiguttala enom
brottsplatsenspår frånfinns någotförutsätter deteller Det att som

miss-från denockså kanjämförelseprovochanalyseraskan tasatt
visskommit så långtmåste alltså haUtredningentänkte. att personen

medDNA-registerOm detmisstänkt.pekas upprättaskan ettut som
medjämförasspåranalyserA-profiler kanmänniskors DNuppgifter om

beskedsnabbtkan mycketvilketi registret,DNA-profilerna ett omge
sinkan ibrottsplats.på Detspårlämnat turhar ett envem som

alltsåskulleDNA-registerEttförundersökning avsevärt.underlätta en
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kunna det lättare identifieragöra har spåratt avsatt etten person som
brottsplats.en

Resultatet jämförelse mellan spâranalys och DNA-ettav en en
register behöver naturligtvis inte alltid bli finner DNA-att man en
profil medöverensstämmer resultatet spåranalysen. Ju flersom av

finns i registret, desto emellertidstörre chansenärpersoner som att
den har visst spår skall påträffas. Sett enbartavsatt ettsom ur
utredningssynpunkt det alltså värdefullt DNA-registerettvore om
kunde innehålla uppgifter alla dem kan förväntas begå brott.om som
Här sig dock integritetsskälen starkt gällande.gör Liksom i andra fall,
då frågadet underkastaär människor provtagningar olikaattom av
slag eller med hjälp ADB registrera uppgifter derasatt av om
personliga förhållanden, krävs avvägning mellan vaden noggrann som

önskvärt hänsyn till intressetär så effektiva brottsutredningarav av
möjligt och vad kan med hänsyn till intressetaccepterassom som av

skydd för den personliga integriteten.
i förstaDet hand tänker talarnär DNA-register ärman man om

troligen den register innehåller uppgifter vissatyp av som om
DNA-profiler. Polisen kan emellertid också ha intressepersoners av

registrera resultat från spåranalyser i de fall då det inte har kunnatatt
utredas har spåret. Med hjälp register medavsatt ettvem som av
uppgifter resultat från spåranalyser kan på enkelt sättettom man
klarlägga sambandet mellan olika brott, under förutsättning att
gärningsmannen har lämnat något analyserbart spår efter sig.
Resultatet kan bli med viss säkerhet kan påstå ocht.ex. att attman en

har samtliga spår från flera brott. Utredningarnaavsattsamma person
brotten kan därmed samordnas och vittnesmål och bevisningom annan

kan sammanställas. Möjligheterna för polisen utreda brotten ökaratt
därigenom också.

I våra direktiv anförs det mycket viktigt skapa godaäratt att
förförutsättningar användandet DNA-analys. Vi har därför ålagtsav

förslaglämna till utformning DNA-register. Behovetatt ettav av
föruppgifterna polisiära ändamål skall enligt direktiven vägas mot

integritetsskyddsaspekten. Vi har efter ställa sådanasträvat att upp
kriterier för registrering analysresultat riskerna för opåkalladeattav
intrång i den personliga integriteten motverkas.

Våra förslag

Registrens ändamål

Vi har konstaterat polisen har behov tvâ olika DNA-register.att av
förDet det första fråga innehållerpersonregisterär ettom som upp-

lysningar identifierade personregistret och för det andraom personer
register med uppgifter inte kan hänföras till vissett som en person
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ÄndamåletSpårregistret. båda underlättamed registren skall attvara
identifieringen i samband med utredning brott.av personer om

Personregistrets innehåll

integritetsskyddshänsyn har föreslagit personregistret skallviAv att
till uppgifter dem har dömts för tämligen allvarligabegränsas om som
skall förslagetbrott. Det enligt fråga sådant brott motettvara enom

liv eller hälsa, personliga säkerhetintegritet ellerpersons som avses
allmänfarligt12, eller kap. brottsbalken eller brotti 17 ett

kap. brottsbalken, kan följa fängelsei 13 det på brottetsom avses om
två år. innehålla uppgifterPersonregistret bör dessutom fåi änmer

försök, stärnpling, anstiftandem har dömts för förberedelse,om som
eller medhjälp till något de brott har nämnts.av som nyss

för liten delVid DNA-analyser undersöks närvarande ytterst aven
variationen olika individeroch del där mellan ärarvsmassan en

skall försöka få frammycket Avsikten med analysen ärstor. att man
DNA-profil bestämnings.k. DNA-profil. Med häravses en aven

förekommer viss platsvilken eller vilka genetiska varianter som en
iBestämningen skall minst fem olika platseri görasarvsmassan.

risken för kombinationoch på sådant sättett att att sammaarvsmassan
mindre.individ på 000 000 eller Enförekommer hos 1 1äränmer en

upplysningför närvarande inte någonDNA-profil kan omge
således barapersonliga egenskaper. DNA-profiler kanvederbörandes
fastställajämförelser med materialanvändas för annatatt engenom

skall tillåtetidentitet. Enligt vårt förslag det bara attvarapersons
information den registre-sådana analysresultatregistrera som ger om

rades identitet.

innehållSpárregistrets och användning

resultatuppgifterskall enligt vårt förslag få innehållaSpårregistret om
och inteför utredning brottDNA-analys har gjorts somsom omav

brottsplatsfrånSå spårhänföras till visskan snart ett enperson.en
analysresultatet gallrasskallknytas till visskan uren person,

spårregistret.
analysresultatjämföras med andraUppgifter i spårregistret skall

kanPå detkan hänföras till vissinte sättet manen person.som
skall detVidaresamband mellan tidigare ouppklarade brott.klarlägga

uppgifter i detmedjämföra uppgifter i spårregistrettillåtet attvara
ochdömdainnehåller upplysningarDNA-register personeromsom

misstänkta för brott.DNA-analysresultat frånmed ärsomav personer
dömdtidigareellerreda på misstänktkanDärigenom taman om en

Vi harouppklarat brott.misstänkas för tidigareockså kan ettperson
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analysresultat polisen förfogardäremot inte det rimligtansett att som
någonefter blodprovstagning målsägande elleröver en annanen som

medverkat till för främjaicke-misstänkt frivilligt har att enperson
eller påbrottsutredning, samkörs med spårregister sättannatett

fråga misstänkas förför reda på i kanutnyttjas att ta personenom
skall därför inte tillåtet jämföranågot ouppklarat brott. Det attvara

härrör från målsägan-uppgifter i spårregistret med analysresultat som
misstänkta.de och andra inte ärsom

Utlämnande uppgifterav

få förekommauppgifter från personregistret skallUtlämnande av
själv skall dock hai begränsad omfattning. registreradeendast Den en

få del uppgifter sig själv.ovillkorlig rätt att ta av om

Gallring uppgifterav

förslag gallras så dei DNA-registren skall enligt vårtUppgifter snart
Uppgifter i personregistret skallbehövs för ändamålet.inte längre

fullo harpåföljden för brottet tillgallras tio år efter det attsenast
uppgifter i spårregistretupphört, medanverkställts eller hararmars

registreringen. skalltrettio år efter Dessutomskall gallras senast
det längre finnsspårregistret naturligtvis utgå inteuppgifter i när
spår kan knytas tillför registrering, dvs. såförutsättningar snart ett en

viss person.

och analysProvtagning

utredning brottför DNA-analys förprovtagningBestämmelser omom
för dessa regler i avsnitträttegångsbalken. Vi redogörfinns i 28 kap.

förskäligen misstänktdenoch konstaterar där bl.a.7 är ettatt som
förutsättningar. Omunder vissafår underkastas provtagningbrott

samtyckeuppfyllda får den misstänktesförutsättningar intedessa är
målsägandeprovtagning. Provtagningstöd förinte åberopas enavsom
inte regleratför närvarandeinte misstänkteller någon ärärannan som
samtycke.vederbörandesföretas medändå kunnai lag, men anses

provtagning ochförändringar förutsättningarnaföreslår ingaVi av
medgivande skallmisstänktesbrott. Denanalys för utredning om

lagligafortsättningsvis få åberopasföljaktligen inte heller om
särreglering isaknas. Någonförutsättningar tvångsvis taatt prov

blodprov för DNA-förrättegångsbalken förutsättningarna att taav
inte införas.misstänkt böranalys den inte ärsomav



18 Sammanfattning SOU 1996:35

I avsnitt har7 vi också tagit frågan det, med hänsyn till ettupp om
kommande DNA-register, bör införas möjlighet för DNA-att ta prov
analys misstänkt, det inteäven behövs för utredning detav en om om
påstådda brottet. Vår slutsats de rättsliga möjligheterna företaär att att
DNA-analys i straffrättsliga sammanhang bör utvidgas något. likhetI
med vad föreskrivs beträffande fingeravtryck bör för DNA-som prov
analys i vissa fall få behövs för utredningtas oavsett provetom om
brottet eller ej. Sådan provtagning bör bara frågakomma i beträffande
den anhållen ellerär häktad misstänkt för brott. Därmedettsom som
försäkrar sig inte kommer underkastasatt attman om en person
obligatorisk provtagning för DNA-analys förrän misstanken mot
honom har nått viss styrka. En fördel beslutär att ettannan om
provtagning lätt verkställaär den berörs redanatt ärom som
frihetsberövad. Det krävs inga särskilda regler medtagandet.ex. om
för provtagning eller husrannsakan för eftersökande den skallav som
lämna prov.

påKravet svårhetsgrad hos de brott skall kunna föranledasom
registrering har högt; påföljden skall kunna bli två årssatts änmer
fängelse. Med hänsyn härtill finns det inte anledning inskränkaatt
möjligheterna till obligatorisk provtagning till endast vissa dessaav

frågabrott. I den anhållen eller häktad förär brott iettom som som
händelse fällande dom skall föranleda registrering bör därförav en
obligatorisk provtagning förekomma.få För minimera olägen-att
heterna med vårt förslag obligatorisk provtagning och för attom
stärka skyddet för den personliga integriteten bör inte tasprov som av
utredningsskäl inte heller analyserasfå förrän det finns lagakraft-en

dom visar den har lämnat skall föras in iatt provetvunnen som som
DNA-registret. Om det sigvisar någon DNA-analys inte skallatt
genomföras skall förstöras. Närmare bestämmelser analysprovet om
efter obligatorisk skallprovtagning enligt vårt förslag meddelas av
regeringen.

Slutligen har vi också tagit frågan bevarandeupp om av prover.
Utgångspunkten i gällande torde har tagits förrätt attvara prover som

brottsutredning inte skall bevaras längre behövsvadänen som av
till utredningen.hänsyn Om metoder för DNA-analys i bruktasnya

behöver emellertid kunna de redananalysergöraman om som avser
registrerade eftersom de gamla analysresultaten sannolikt intepersoner
kommer kunna jämföras med resultat fram med deatt tassom nya
metoderna. En sådan analys gamla förutsätter i sin turny av prover

finns kvar. Prover har tagits för DNA-analys böratt proverna som
därför få så länge analysresultatet skall registrerat. Omsparas vara
den har fått lämna inte döms för brottett ettperson som prov som
skall föranleda registrering skall följaktligen förstöras. Avserprovet
analysen inte misstänkt skall inte heller fåär proveten person som

efter det målet slutligt har avgjorts. Bestämmelser beva-attsparas om
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enligt vår meningför DNA-analys börtagitsharrande prover somav
meddelas regeringen.bör i ställeträttegångsbalken. Deinte in itas av

DNA-analys inomanvändningenEuroparådets rekommendation avom
strajprocessen

till Europarådets rekom-haft hänsynunder vårt arbeteVi har taatt
DNA-analys inomanvändningen92mendation No. R 1 avom

ñms skäldetnågra hänseendenVi har istraffprocessen. attansett att
förstagäller för detrekommendationen.i Detvadfrångå sägssom

underDNA-analysmöjligt företaskallförslag detvårt attatt envara
detutredningsskäl. Förbehövsdet intebrottsutredning, även avom

lagakraftvun-efterskall fåvårt förslaginnebärandra att sparasprover
rekommendationrekommendationen. Enfrånocksådom ett avstegnen

påbindandeinte folkrättsligt sättemellertidär ensamma som
själva beteckningen.redanvilket följerinternationell konvention, av

bundna till vadförslag behövervåradärför inteVi har ansett att vara
föravgörande skäldet finnsi rekommendationenföreskrivs omsom

ordning.annanen
registrerabehovtillgodose polisensbörfunnitVi har attatt avman

erfarenhetbrott ochallvarligadöms för vissademalla som avsom
möjligheter-sin förutsättatorde iåterfalla i brott. Detkan attturantas
DNA-analyssåmån utvidgaskroppsbesiktning i någonföreta attattna
bakgrundnärvarande.för Motfler fallföretas i någotfå änkan av
Europarådetsfrånvisstmedvi det motiverathardetta avstegettansett

för DNA-möjligheternasåvitt gällerrekommendation att ta prov
analys.

frångåutsträckningi vissmotiveratockså detVi har attansett
tagits frånharprinciprekommendationens att ensomproverom

avgjortslutligt harfår sedanDNA-analys inteför mansparasperson
ställnings-för vårtSkäletvilka harfall för använts.det proverna

enkeltpolisen påmöjligt fördetvi har velattagande ettgöra attär att
upprättadetidigareDNA-analys,bruk metoder föri utan attsätt ta nya

oanvändbara.blirdärigenomregister
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Författningsförslag

underrättelseregistertill polisensFörslag lag1 om

föreskrivs följande.Härigenom

allvarlig brottslighet får§ underrättelseverksamhetl I som avser
länspolismästareoch polismyndigheter därRikspolisstyrelsen ären

analysregister och informa-underrättelseregister i formchef föra av
databehand-får föras med hjälp automatisktionsregister. Registren av

särskild undersökninganalysregister får inrättasling. röran-Ett när en
inletts.allvarlig brottslighet harde viss

säkerhetspolisen.gäller inte förLagen
förordning har stöd i lagentillämpning denna lag ellerVid somav

beaktas.särskilt integritetskänsliga karaktärregistrensskall

Definition

polisverksamhetunderrättelseverksanthet i denna lag§ Med2 avses
som

verksamhet har förekommit,klarlägga brottsligsyftar till att om-
eller kan förutses ochpågår

rättegångsbalken.förundersökning enligt 23 kap.inte utgör-

ändamålRegistrens

Ändamålet underlag förskallmed analysregister3 § attett gevara
för före-särskilda åtgärderförundersökning ellerbeslut attomo1n

förhindra brott.bygga eller
Ändamålet underlagskallmed infonnationsregister attett gevara

första stycket.i §beslut särskilda undersökningar 1för sägssomom

registerBeslut om

uppgifterskall innehållainrätta analysregister4 § beslutEtt att ett om
upphöra dedet skalländamål ochregistrets benänming och när samt

intrångotillbörligtförebyggaföreskrifter behövs föri övrigt attsom
integritet.registrerades personligai de

inrättabeslutförteckningRikspolisstyrelsen skall föra över atten
analysregister.

Datainspektionen.anmälas tillAnalysregister skall inte
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Registrens innehåll

§5 Innehållet i registren skall begränsas till uppgifter nöd-ärsom
vändiga för registrens ändamål.

6 § I analysregister får föras in uppgifter kan hänföras tillett som en
enskild Till registret får också hämtas in uppgifter från andraperson.
personregister förs polisen.som av

§7 I informationsregister får föras in uppgifter kan hänförasett som
till enskild endast den med uppgiften på kon-en person om som avses
kreta grunder kan sig eller ha sig allvarligägna ägnatantas
brottslighet eller komma begå allvarliga brott.att

§8 Uppgifter får inte registreras enbart på grundom en person av
vad känt etniska hälsa eller sexuellaärsom om personens ursprung,
läggning, religiösa eller övertygelse i övrigt eller medlemskap itro en
fackförening

När register redan innehåller uppgifter får deett person,om en
kompletteras med sådana uppgifter i första stycket, detsom avses om

oundgängligen nödvändigt för registrets ändamål.är

Utlämnande uppgifter registrenav ur

9 § Uppgifter registren på begäranskall lämnas tillutur
riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och Datainspektionen,

2. domstolar behöver uppgifterna för omprövning beslutsom av om
utlänmande uppgifter register,ettav ur

förunder-åklagare behöver uppgifterna med anledningsom enav
sökning,

andra myndigheter och den utsträckning regeringen för vissa4. iom
slag ärenden eller för särskilda fall tillstånd till detta.av ger

Uppgifter får också lämnas till polismyndighet, de behövsut en om
i särskilt ärende. Regeringen eller myndighet regeringenett som

föreskrifter utlämnandebestämmer får meddela närmare om av
uppgifter inom polisen terminalátkomst till registren.och om

Uppgifter får vidare lämnas till utländsk myndighet ellerut en en
mellanfolklig organisation, utlänmandet följer internationellom av en

Regeringen får förordnakonvention Sverige har biträtt. attsom
uppgifter får andra fall.lämnas iävenut
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uppgifterGallring av

10 § Uppgifterna i register skall gallras de intenärettom en person
ändamålbehövs för registrets och vid den tidpunktlängre senast som

nedan.anges
Uppgifterna i analysregister skall gallras registret skallnärett

Registret får dock bestå längre har bestämts, detupphöra. än som om
betydelse för den särskildasärskild undersökningen skallär attav

avslutas.kunna
Uppgifterna i inforrnationsregister skall gallras âr efter detett ett att

föranleda regi-uppgift enligt 7 § kansådan om personen somen
sista gången infördes. Har särskild undersökningstrering rören som

inletts, får dock uppgifter stå kvar till dessregistrerad attpersonen
undersökningen har avslutats.

Övriga bestämmelser

eller den myndighet regeringen bestämmer får§ Regeringen11
föreskrifter för registren.meddela närmare

kraft dag regeringen bestämmer.lag träder i denDenna
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till2 Förslag lag register med uppgifter DNA-om om
ianalys brottmål

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Ett personregister och spârregister med uppgifter resultatett om
DNA-analys får föras Rikspolisstyrelsen med hjälpav auto-av av

matisk databehandling.

Definition

§2 I denna lag med DNA-analys varje förfarande kanavses som
användas för analys deoxyribonukleinsyra deoxyribonucleic acid.av

Ändamålet med registren

3§ Registrens ändamål skall underlätta identifieringattvara av
i samband med utredning brott.personer om

innehållPersonregistrets

4 § Personregistret får innehålla uppgifter resultatet DNA-om av en
analys har gjorts under utredning brott ochettsom om som avser en

har dömts förperson som
sådant brott liv eller hälsa, personliga in-ett mot en persons

tegritet eller säkerhet i 12 eller 17 kap. brotts-som avses
balken, brottet kan fängelseleda till i tvâ år,änom mer

allmänfarligt brott i 13 kap. brottsbalken,ett som avses om
kan leda till fängelsebrottet i tvâ år elleränmer

försök, förberedelse, stämpling, anstiftan eller medhjälp till ett
sådant brott i eller1 2.som avses

5 § Registreringen analysresultat skall begränsas till uppgifterettav
information den registrerades identitet. Analysresultatsom ger om

kan upplysning den registrerades personliga egenskapersom ge om
inte registreras.får

vad förstaUtöver i fårstycket personregistret endastsägssom
innehålla upplysningar visar i vilket ärende analysen har gjortssom
och analysenvem avser.

Spårregistrets innehåll och användning

6 § Spärregistret får innehålla uppgifter resultatet DNA-om enav
analys har gjorts under utredning Uppgifternabrott. fårettsom om

kunna hänförasinte till viss Därutöver får spârregistreten person.
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endast innehålla upplysningar visar i vilket ärende analysen harsom
gjorts.

§ Uppgifter i7 spårregistret får endast jämföras med
analysresultat inte kan hänföras till viss spårana-som en person

lys,
uppgifter i2. personregistret, och
resultatet från DNA-analys misstänkt förären av en person som

brott.

Utlämnande uppgifter registrenav ur

8 § Uppgifter registren skall begäran lämnas tillutur
riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och Datainspektionen,
domstolar uppgifterna för2. behöver omprövning beslutsom av om

utlånmande uppgifter register,av ur
åklagare eller polisman, uppgifterna behövs för utredningom om

brott,
polis- eller åklagarmyndigheter4. i ansluten tillärstaten som

Internationella kriminalpolisorganisationen till dennaeller organisa-
uppgifterna förtion, behövs utredning brott, ochom om

registrerad i den utsträckning uppgifterna denen person, avser
registrerade.

Regeringen får besluta personuppgifter i visst ärende fåratt ett
till någon sådant beslut får förenaslämnas Ett medävenut annan.

förbehåll inskränker den enskildes lämna uppgiften vidarerätt attsom
utnyttja den. får vidare förordna terrninalåtkomsteller Regeringen om

till registren.

jämförliga§ vetenskapliga eller därmed undersökningar får9 För
uppgifter lämnas det står klart de inte kommer miss-attut, attom

till för Uppgift får intebrukas någon enskild. lämnas utmen om vem
analysen avser.

uppgifterGallring av

Uppgifter gallras de inte längre behövs för10 § i register skall närett
ändamål vid den tidpunkt nedan.registrets och senast som anges

Uppgifter personregistret skall gallras tio år efteriom en person
påföljden för brott i § till fullo har verkställts ellerdet 4att som avses
upphört.annars

Uppgifter spårregistret skall gallras år efter registreringen.i trettio
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Prover frånhärrör inte misstänkta förär brottsom personer som

§ll Om har tagits för DNA-analys i samband med utred-ett prov en
brott,ning från någon inte misstänkt för fårbrottet,är provetom som

inte användas för något ändamål för vilketdet detän Ettannat togs.
sådant får inte heller efter det målet slutligt harattprov sparas av-
gjorts.

Övriga bestämmelser

12 § Regeringen eller den myndighet bestämmer fårregeringen
meddela föreskrifter förutsättningarna förnärmare registrering.om

lag träder kraftDenna i den dag regeringen bestämmer.
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Förslag till3 lag ändring i rättegångsbalkenom

Härigenom föreskrivs idet 28 kap. 12 a§ skall införasatt en ny
paragraf följande lydelse.av

Om28 Kap. husrannsakan kroppsvisitation och kroppsbe-samt
siktning

12 §a
Kroppsbesiktning för analys DNA deoxyribonucleic acid får, ävenav

behövsdet inte för utredning brott, företas med avseende påom om
den anhållen häktad för föranledaeller brott kanär ettsom som
registrering enligt lagen 1996:000 med uppgifterregisterom om
DNA-analys brottmål.i

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter förutsättningarna för kroppsbe-närmare om
siktning enligt denna bestämmelse och bevarandeom av prover som

tagits för DNA-analys.har
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Förslag till ändring i4 lag lagen 1965:94 polis-om om
register m.m.

föreskrivsHärigenom 1 § lagen 1965:94 polisregisteratt om m.m.
ha följande lydelse.skall

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§1
Med polisregister förstås i denna lag register förs hos rikspolis-som

eller någon polismyndighet för tjäna till upplysningstyrelsen attannan
brott, för vilka någon har misstänkts, åtalats eller dömts, eller omom

personliga förhållanden i övrigt.någons
polisregister dock kriminalregistret.Som inte det allmännaanses

Denna lag gäller inte register
1996:000i lagensom avses

personregister i polisensom
ellerunderrättelseverksamhet

lagen 1996:000 registerom
uppgifter DNA-analysmed iom

brottmål.
och b finns bestämmelser vissa register hos tullmyn-I 10 a om

digheter och kriminaltekniska laboratorium.statens
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Förslag till5 lag ändring i sekretesslagen 1980:100om

Härigenom föreskrivs 7 kap. 17 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Sekretess gäller i verksamhet Sekretess gäller i verksamhet
förande eller förande elleruttagavsersom av uttagsom avser av

allmänt kriminalregister eller allmänt kriminalregister ellerur ur
register förs enligt lagen register förs enligt lagensom som
1965:94 polisregister 1965:94 polisregisterom om

för uppgift har till- lagen 1996:000m.m. som m.m., om
förts registret. Om utlämnande personregister i polisens under-

sådan uppgift gäller vad rättelseverksamhet eller lagenav som
föreskrivet i lagär register 1996:000 register medom om

har och i för-nämnts uppgifter DNA-analys isom nu om
ordning har stöd i sådan brottmål, för uppgift harsom som
lag. Föreskrifterna i 14 kap. tillförts registren. Om utläm-
gäller inte i fråga sekretes- nande sådan uppgift gällerom av

enligt denna paragraf. vad föreskrivet i lagärsen som om
register har ochnämntssom nu
i förordning har stöd isom
sådan lag. Föreskrifterna i
14 kap. gäller inte i fråga om
sekretessen enligt denna para-
graf.
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1 Utredningens uppdrag och arbete

1.1 Våra direktiv

Registerutredningen har i uppdrag utarbeta förslag till rättsligatt en
reglering belastningsregistret och misstankeregistret övervägaav samt
vilka ändringar behövs i polisregisterlagen. Arbetet skall ske medsom
utgångspunkt i de riktlinjer för registerstrukturen isom anges
regeringens proposition 1994/95:144 Riktlinjer för registrering av
påföljder I första skall vi dock utreda fråganetappm.m. en attom
författningsreglera kriminalunderrättelseregister och DNA-register

utarbeta förslag till sådan reglering.samt Det resultatetär vårten av
arbete i denna del redovisas i detta betänkande. För överskådlig-som
hetens skull behandlar vi för vårämnena utredning i två skilda
avdelningar.

Polisen bedriver underrättelseverksamhet enligt de allmärma
reglerna i polislagen polisens skyldighet förebygga, uppdagaattom
och beivra brott. Insamling uppgifter kant.ex.av om personer som
tänkas planera brott och olika tillhåll verksamhetårom m.m. en som
torde bedrivas inom varje polisavdelning har med brottsbe-som
kärnpning Det frågangöra. gäller enligtatt våraär direktiv dir.nu
1995:38, bilaga 1 de uppgifter samlas in också skall fåse om som
registreras med hjälp ADB.av

Det enligt vadär anförs i direktiven starkt samhälleligtettsom
intresse polisen har tillgång till effektiva medelatt i sin brottsbe-
kämpande verksamhet, i all synnerhet det fråganär brottslighetär om

allvarligt slag. Ett tillåtande datoriserade kriminalunderrättelse-av av
register skulle enligt direktiven ökade möjligheter för polisen attge
bearbeta och sammanställa det material kommit fram undersom
underrättelseverksamheten, vilket i sin torde leda till effektivaretur en
brottsbekämpning. Från denna synpunkt finns det enligt direktiven
följaktligen starka skäl talar för tillåta sådana register.attsom

I direktiven anförs vidare åtgärd detta slag måsteatt vägasen av
integritetsintresset. Vi skall såledesmot särskilt beakta de risker för

obefogade intrång i enskildas integritet underrättelseregister kansom
innebära. dettaI sammanhang skall vi också uppmärksamma att man
vid underrättelseverksamhet släpper sambandet med konkret brott,ett
vilket kan innebära risker för alltför vidlyftig registrering.en

Frågan kriminalunderrättelseregister har enligt vad anförsom som
i direktiven fått förnyad aktualitet vårt medlemskap i EUen genom
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internationellbekämpningdet gällerövrigtutvecklingen i närsamt av
framhållssammanhangmångabrottslighet. Ikvalificeradeller annan

föreffektivare metodernadekriminalunderrättelse atten avsom
bil. 951993/94:100 3brottslighetsådan sebekämpa t.ex. s.prop.

vid den inrebetänkande SkyddetEU-gränskontrollutredningenssamt
1994:131 172.SOUgränsen, s.

förslag tilllämnaåligger detanfördabakgrund detMot attossav
skall vi särskiltDärvidkriminalunderrättelseregister.utformning av

och förbrottendast för vissatillåtasregister börsådanaöverväga om
börbl.a. detutredaskall dessutomändamål. Vispecificeradevissa om

förmisstankegrad,vissförutsättningar, attföreligga andra t.ex.
direktivenfrågor enligtviktigaAndra ärskall få ske.registrering vem

skall ske.gallringoch hurregistrenuppgifterfå delskall uravsom
förarbetetinternationellapågåendebeakta detockså attVi skall

medlemskapet i EUSverigeutreda brott,ochbekämpa genomsom
inomsamarbetetkommandedetgällerdelta Detkommer t.ex.att

konvention förmedEUpågår inomarbete ettEuropol och det ensom
skrevs hardirektivenSedanEIS.informationssystemeuropeiskt

på med-sikteobservatörsskap medansöktdessutomSverige om
Schengen-samarbetet.lemskap i

enligtkankriminalunderrättelseregisterharVad sagts omsom
möjligheterframtidaTullverketsockså förbetydelse attfådirektiven

register.sådantinrätta ett
ändamålpolisiäraförDNA-analyservidareanförsdirektivenI att

Detpolisarbetet.hjälpmedel ivärdefulltmycketsighar visat ettvara
förförutsättningargodaviktigt skapamycketdirektivenenligt attär

användandet därav.
utformningentillförslagbakgrund lämna ettskall demiaVi avmot

och hurDNA-analysererhållits vidför resultatDNA-register ensom
föruppgifternaBehovskall ske.registretförfattningsreglering avav

integritetsskyddsaspek-skall härvidändamål vägaspolisiärabl.a. mot
ten.

föreslåfriaviförfattningsregleringen ärutformningen attVid av
vilkaledningerforderlig. Vissviregleringrättsligaden avanser

i Riks-finnadirektiven ståenligtkanbehandlasbörfrågor attsom
Av1994:2.RPSDNA-registerpolisstyrelsens rapportrapport

länder.i andraregleratsfrågan harockså hurintresse är
Även viktigtdirektivendet enligtDNA-registerbeträffande attär

uppgiftervilkafår ske,registreringregisterändamålet, näröverväga
uppdrag ingårvårtgallring Ii registret,skall antecknas m.m.som
blodprovstag-självabeträffandefrågortill vissaställningockså att ta

närståendeEnhanteras.tagits börhardeoch hurningen prover som
blodprov skalltillställningbör ärdirektivenvi enligtfråga ta omsom
brottet.misstänkt förden ärtvångsvis påfå äntas somannan
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Vi skall beakta Sveriges internationella åtaganden, bl.a. Europarå-
dets rekommendation, No. R 92 angående analyser deoxyribo-av
nukleinsyra DNA inom rättsväsendet.

.21 Utredningsarbetet

I enlighet med direktiven har samråd med Rikspolisstyrelsen,ägt rum
Datainspektionen och Riksarkivet. Utredaren och sekreteraren har hos
Rikspolisstyrelsen orienterat sig vilka personregister förs förom som
polisens räkning och hur dessa uppbyggda. Studiebesök harär
företagits hos fmanspolisen och polismyndigheten i Göteborg.
Upplysningar har inhämtats från Institutionen för medicinsk genetik
vid Uppsala universitet. Vidare har synpunkter i vissa frågor inhämtats
från Justitiekanslern.

Uppgifter utländsk har vi inhämtat bl.a.rätt Interpol ochom genom
kontakter med vissa ambassader. Vi har också haft kontaktergenom

med det norska justis- och politidepartementet finskaoch det in-
rikesministeriet. Med anledning Europarådets rekommendationav om
användning DNA-analyser inom straffprocessen har vi haft samtalav
med företrädare för juridiska direktoratet vid Europarådet.

Vid besök hos Statens kriminaltekniska laboratorium iett Linkö-
vid vilketping, deltog, har utredningen fått informationexperterna om

DNA-analyserhur går till, hur resultaten tolkas och hur de kan
användas.

2 16-0268
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AVDELNING 1

Register i polisens underrättelseverksamhet

2 Bakgrund

dettaI avsnitt vi först frågan innebörden begreppettar upp om av
kriminalunderrättelseverksamhet avsnitt l. I sådan verksamhet har
register hittills inte fått föras med hjälp ADB. Vi belyser i avsnittav
2.2 översiktligt skälen till frågan tillåta datoriserade registeratt attom
har fått ökad betydelse. I avsnitt 2.3 redovisar vi gällande bestämmel-

inledande förundersökning, vilka har betydelse förser om av
gränsdragningen mellan underrättelseverksamhet och förundersökning.
Särskilt berörs frågan innebörden kravet på det skall finnasattom av
anledning konkret brott har begåtts för förundersökninganta att ett att
skall få inledas.

2. 1 Kriminalunderrättelseverksamhet

Underrättelseverksarnhet bedrivs för identifiera och karaktärs-att
bestämma hot allmän ordning och säkerhet. Den kan ocksåmot
syfta till underlag för beslut inleda förundersökningatt ellerattge

vidta åtgärder för förebygga eller förhindra brott.att Verksam-att
heten har olika benämningar. Som samlande begreppgetts ett
använder vi uttrycket kriminalunderrättelseverksarnhet.

Polisens verksamhet för förebygga, uppdaga och beivra brott kanatt
ske inom för förundersökning enligt rättegångsbalkensramen en
bestämmelser, kan också verksamhet fallerutgöra utanförmen som en
förundersökning. Sådan verksamhet, faller utanför rättegångs-som
balkens regler, företas med stöd de allmärma bestämmelserna i 2 §av
polislagen, enligt vilka det till polisens uppgifter hör inte baraatt
bedriva spaning och utredning i fråga brott hör under allmäntom som
åtal, förebyggaäven brott och andra störningarutan denatt av
allmänna ordningen och säkerheten. olikaI sammanhang har man
försökt beskriva den verksamhet förekommer innan förunder-som
sökning har inletts.
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identifiera ochi syfteUnderrättelseverksamheten kan utövas att
uppgiftpolisenssamhället detkaraktärsbestänuna hot är attmot som

innebäraverksamhet kanförebygga. Sådan strategisk t.ex. en
den s.k.beskrivningkartläggning narkotikans vägar, avenav

gängbrottslighetensredogörelse förstruktur,mafñabrottslighetens en
kankriminalunderrättelseverksarnhetenstrategiskakaraktär e.d. Den

förmed underlagförse polismyndigheterna över-syfta till att mera
polisverksamheteninriktningenlångsiktiga beslutgripande och om av

brottsförebyggande verksam-för denstödoch kan därmed utgöra ett
ellertill regeringenframställningarkan också utlösaheten. Den om ny

detsaknasden inriktningenverksamheten harlagstiftning.ändrad När
personuppgif-utnyttjahuvudanledningemellertid oftast över tagetatt

ter.
ocksåkriminalunderrättelseverksarnhet kanSyftet med att gevara

förhindras.brott skall kunnabehövs förunderlagpolisen det attsom
ochkonserterfotbollsmatcher,demonstrationer,exempelvisInför

informationin sådansamlar polisenandra större somevenemang
kanplaneras. Detskall kunnaför insatsernabehövs t.ex. varaatt

förväntade antaletdetförtid och platsupplysningar evenemanget,om
detill platsen, de transportsättde förväntasdeltagare, den väg ta

påuppehålla sigde förväntasde platserförväntas använda, samt
presumti-kan betraktasdeltagaredesärskild information somsomom

Sammanställningoch beteenden.målordningsstörare, deras avva
personuppgifter, kan iomfattarregelmässigtinformation,sådan som

förhindra brottmöjlighetför polisensavgörandemånga fall attattvara
begås.

operativtpåocksåUnderrättelseverksarnhet kan sättannat vara
brottsligkunskapsådansyfta tillsålundainriktad. kanDen att omge

pågåendeavbrytaupptäcka ochpolisenhjälpaverksamhet kan attsom
till beslutdå ledaUnderrättelseverksarrtheten kanbrottsliga aktiviteter.

förundersökning.inledande avom
i olikabehandlatsharbeskrivsverksamhetDen samman-ovansom

ochlyfts framverksamhetenaspekter påolikaDärvid har gettshang.
deladebetänkandepolisberednings1981 årsbeteckningar. Isärskilda

inledande tvåiförundersökningensåtgärder förepolisensinman
10,1983:underrättelseförfarande JuDsspaning ochgrupper,

sådant195‘. PolisberedningenmenadespaningMedbilaga C, s.
för-bedömningförunderlagfåinriktat påarbete är att omavensom

anledningfinnsdetdvs.skall inledas, ettundersökning anta attom
enligtomfattadeunderrättelseförfarandehar begåtts. Termenbrott

främstainte i ärverksamhetPolisberedningen sådan rummetsom

1 Rikskrirninalenorganisation,uppgifter ochframtidaRikspolisstyrelsens m.m.,
1983:10Ds Ju81 betänkandePolisberednings PBtill 1981 årsBilaga C

Polisorganisationen.
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inriktad på frågan förundersökning skall inledas ellerom utan som
i stället går in,samla bearbetaut ochatt analysera informationer

kan ha betydelse i framtida spanings- ellerett utredningsarbete.som
I 1987/88: 122 ändringar i kriminal- och polisregisterlagar-prop. om
behandlades registreringenäven uppgifter från s.k. förspaningna av

eller underrättelseförfarande. Med dessa begrepp, vilka enligt vad som
anfördes ipropositionen brukade användas avsågs metodsynonymt, en

innebär polisen samlar in uppgifter förhållandenatt tydersom om som
på brottslig verksamhet och kan in-antasom personer som vara
blandade i brottslig verksamhet någon klar misstankeutan attmen om

individualiserat brott föreligger.ett Begreppet förspaning omfattade
enligt propositionen för det första sådan spaning bedrivs i ettsom

allmänt, informativt syfte och syftar till polisenmera attsom ge
allmän kunskap brottskänsliga verksamheter och brottsbenägnaom om

i samhället. Dessutom omfattar begreppet sådan spaninggrupper som
innebär samlar in, bearbetar ochatt utvärderar informationman om

kan inbegripna i kriminalitet, dockantaspersoner som vara utan att
direkt brottsmisstanke föreligger.

ÅklagarutredningensI betänkande Ett reformerat åklagarväsende
SOU 1992:61, 271 ff. behandlades också de olika åtgärders. som
polisen kan vidta innan förundersökning formellt inleds. För deten
första nämnde sådan primärutredning polisman får göraman som
enligt kap.23 3 § fjärde stycket rättegångsbalken och för det andra
sådana åtgärder skapa underlag föratt prövningnärmaresom avser en

förundersökning skall inledas eller De åtgärdernaav om senare
Åklagarutredningenkunde enligt uppdelas i förutredning respektive

Åklagarutredningenförspaning. Med förutredning enligtavses
punktvisa utredningsåtgärder undersökningsledare behöversom en
vidta för få tillräckligt underlag för beslutatt formellett för-om
undersökning skall inledas eller ej. kanDet sig åtgärderröra om av
skilda slag, såsom kompletterande upplysningar från anmälare i etten
bestämt syfte eller kontroll anmäld händelse inträffat. Medattav en

Åklagarutredningenförspaning menade utredningsarbeteett ärsom
abstrakt förutredningän och inte i första hand inriktatärmer en som

på frågan förundersökning skall inledas eller Som exempelom
Åklagarutredningennämnde sådana åtgärder vidtas med anledningsom
rykten har börjat cirkuleraatt skumraskaffärer ellerav attom

stöldgods förekommer i utsträckning inom viss bransch.stor en
ÅklagarutredningenFörspaning skulle i sådant fall enligt kunnaett

innebära polisen reda på vilkaatt hartar ortenpersoner som
anknytning till branschen i fråga, vad de har för bakgrund och vad de
för närvarande sig åt.ägnar

Rikspolisstyrelsen har i sin Kriminalunderrättelseverksamhetrapport
RPS Rapport 1994:5 uttrycket kriminalunderrättelseverksam-använt
het såväl för sådana åtgärder syftar till utreda och avslöja brottattsom

för sådana stöd förutgör den polisiära verksamhetettsom som som
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säkerhetochordningupprätthålla allmänbrott,förebyggatillsyftar att
förhindra brott.samt

polisunderrättelseverk-används begreppetslutligendirektivvåraI
ochsamlar inpoliseninnebärverksamhetför sådansamhet attsom

sigkanvisserligen ägnauppgifter antasbearbetar sompersonerom
Detkonkret brott.någotmisstankedet finnsbrott, attutan ommen

kriminal-ochförspaningbegreppendirektivenividare attanges
polisunderrättelse-medunderrättelseverksamhet har använts synonymt

verksamhet.
utsträckningvilkentill iställning ärvi harfrågaDen att tasom

inteuppgifterfåbörpersonregister upprättas överdatoriserade som
1995:38 10.dir.visst brotttillanknytningkonkretnågonhar ett s.

kriminalunderrättelseregistervianvänderregistersådanaFör termen
skallunderrättelsearbetetvisartydligareden sätteftersom attett

sådanaavslöjaellerupptäckaförhindra,förebygga,syfta till att
kansäkerhetenochordningenallmännadenstörningar somav
väldessutomverksamhet. Termen överensstämmerbrottsliginnefatta

intelligence.criminalengelskadenmed termen

underrättelseverksamheteniADB-register2.2

datorise-få föraframställningaravslagfått attharPolisen om
kriminalunderrättelseregisterFråganunderrättelseregister.rade om

medlemskapSverigesaktualitetförnyademellertid fåtthar genom
inter-bekämpninggällerdetövrigtiutvecklingen närochEUi av

därför ålagtsVi harbrottslighet.kvalificeradnationell eller annan
kriminalunderrättelse-utformningtillförslag ettlämna avatt

register.

iändringar1987/88:l22propositionennämndatidigareI den om
föredragandeanförde stats-polisregisterlagarnakriminal- och m.m.

polisunderrättelseverksamhet i vissarbetsmetoderbl.a.rådet att som
ochden grövstainslag i kampennödvändigt motmån meraettvar

uppgifterInsamling t.ex.kriminaliteten.svårartade personeromav
tillhåll ärolikaochbrottplaneratänkas enkan m.m.omsom

faktisktpropositionen,anfördes i rentvadenligtverksamhet somsom,
brottsbe-medharpolisavdelningvarjeinombedrivastorde som

uppgifterdegällerfrågan ärDet somkämpning göra. omatt nu
propositionenIADB.hjälpmedfå registrerasskallocksåinsamlas av
behandlingsystematiskdepartementschefen avbetonade att meraen

skemåstepolisunderrättelseverksamheterhållitsuppgifter genomsom
svårutreddochsärskilttilloch begränsasrestriktivt att grovavse
ekonomiskformeroch vissanarkotikabrottsåsombrottslighet av

avsnittsedirektivenförredogörelsenframgåttbrottslighet. Som av
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finns1.1 det emellertid starka skäl talar för sådananumera attsom
register skall tillåtas.

Sveriges internationella åtaganden och EU-samarbetet har betydelse
för frågan datoriserade underrättelsregister bör tillåtas. I detom
mellanstatliga samarbetet mellan medlemsländerna i EU, den s.k.
tredje pelaren, pågår det för närvarande arbete med konventionett en

europeiskt informationssystemett EIS. EIS-konventionen harom ett
sambandnära med den gränskontrollkonventionenyttre YGK.

YGK:s huvudsakliga syfte slå fastär principer föratt gemensamma
genomförandet gränskontroller. YGK innehålleryttre regler bl.a.av

villkor resande skall uppfylla för tillåtas inom påsom en att resa
medlemsländemas omrâde. Det skall upprättas spärrlistaen gemensam
för tredjelandsmedborgare oönskadeär medlemsländernassom
territorium på grund de hot den allmännautgöratt ordningenmotav
och säkerheten. Det inte finnas något krav på den skallsynes att som
uppföras på spärrlistan också skall misstänkt för konkret brott.ettvara

EIS registerär bl.a.är förett den spärrlistaavsett attsom svara
förutsätts i YGK. Därutöver kommer EIS innehålla andrasom att

uppgifter betydelse förär det internationella polissamarbetetsom av
det gäller bekämpanär internationell brottslighet,att bl.a.grov

uppgifter efterlysta ellerär kan misstänkasom personer som annars
för brott. EIS de uppgifteröver ankommer påtagrova avses som
Schengen Information System SIS enligt Schengenavtalets tillämp-
ningskonvention. Ett fullt utvecklat informationsutbyte inom förramen
EIS kan enligt vad anförs i våra direktiv förväntas mycket vär-som ge
defulla bidrag bl.a. till den svenska polisens underrättelseverksamhet.

Medlemsstaterna i EU har vidare Europolkonventionengenom
beslutat europeiskupprätta polisbyrå, Europol. Europol avseddären

bli för internationellt polissamarbeteatt ett inom i frågaEUorgan om
kriminalunderrättelseverksamhet på bl.a. narkotikaområdet. Europol
kan förutses få sitt mandat utvidgat också till andra slag av grov
internationell brottslighet.

mångaI sammanhang framhålls kriminalunderrättelseverksamhet
de effektivare metoderna för bekämpa sådan brottslighetattsom en av

se 1993/942100 bil. 3 95 SOUt.ex. 1994:131 77 ochsamtprop. s. s.
172. Uppgifter kommer fram vid underrättelseverksamhet börsom
kunna till föremålgöras för automatisk databehandling. Vi har därför
ålagts lämna förslag till utfomming kriminalunderrättelseregis-att av
ter.
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Förtmdersökning2.3

bl.a.kriminalunderrättelseverksamhet ärkaraktäristiska för attDet
bättre kunna avgränsaförundersökning. Förinteden utgör att

det härvi iredogörkriminalunderrättelseverksamhetbegreppet
förundersökning.gällervadföravsnittet omsom

förundersökningmedSyftet

har tvåförundersökningenutläsa§ kankap. 223Av attman
begåtts ochharbrottfastslåsyften. Dethuvudsakliga är ettatt omena

för brottetmisstänkasskäligen kan samt attså falli gesomvem
andraväckas. Detskallåtalfråganbedömningförunderlag omav

bevisningen kanmålet såförbereda presenterashuvudsyftet attär att
intesyfte,tredjeEtthuvudförhandlingen.vidsammanhangi somett

misstänktedenväsentligt,väl så är§i 2 är attnämntär gemen som
honomförmöjligtoch detbevismaterial göra atti åklagarensinblick

för denunderlättadärigenomförberikatochdetta justeratfå att
Per-731994/95:23prop.förbereda sitt försvar samtmisstänkte s.att

Rättegångcit.936 upplagan,häftet,femteRättegång,Ekelöf,Olof s.
klargöraförundersökningenmed ärsyfte attYtterligareV. omett

i så falldetomständighetervilkaanspråk ochenskiltnågotfinnsdet
rättegångsbalken.§kap. 2på 22grundas

förundersökningInledande av

inledas sårättegångsbalkenkap. 1 §enligt 23skallFörundersökning
anledningfinnsskälangivelse eller attgrundpå annatdetsnart avav

gällerförövats. Dettaåtal harallmänthör underbrottatt ettanta som
ellergår utredaintebrottetuppenbartdet attdock inte är att omom
23 kap.förundersökningsbegränsningför s.k.förutsättningardet finns

inte behöverförundersökningVidare gällerstycket.andra§4 atta
och detböterpåföljdtill änledainte kanbrottetgöras antas annanom

inte hellerFörundersökning krävsåtal.skäl förtillräckligaändå finns
formellfall dåderättegång. Ibegås underbrottfrågai ensomom

förfarandeförenklattillämpasgenomförsinteförundersökning ett som
ochskuld-prövningenförunderlagtillräckligttillsyftar ett avatt ge

påföljdsfrågan.
polismyndig-fattasskallförundersökninginledaBeslut avattom

för-Harrättegångsbalken.§kap. 323åklagarenellerheten av
enkelintesakenochpolismyndigheten ärinlettsundersökningen avav

avseende brottetförundersökningenledningenskallbeskaffenhet, av
förmisstänkaskanskäligennågonsååklagaren, snartövertas av
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Åklagarenbrottet. skall också i fall ledningenöverta detnär ärannat
påkallat särskilda skäl.av

En förundersökning kan avslutas på två Finns det intesätt. längre
anledning fullfölja förundersökningen skall den läggas ned enligtatt
4 Reglerna förundersökningsbegränsning i 4 § innebär ocksåom a

förundersökningen läggs Har fullständig förundersökningatt ner. en
utförts skall enligt 20 § beslut i frågan åtal skall väckas meddelas.om

Anledning brott har förövatsanta att

Av 23 kap. 1 § rättegångsbalken följer således förundersökningatt
skall inledas så det finns anledning brott hörsnart att anta att ett som
under allmänt åtal har förövats. Vad innebär då den omständigheten

det skall finnas "anledning anta" brott har begåtts Process-att att ett
lagberedningen anförde i motiven till 28 kap. 1 § rättegångsbalken att
det inte måste ha "konstaterats, brott, varå frihetsstraff kanatt ett
följa, förövats, allenast, anledning till misstanke däromutan att
förekommer" SOU 1938:44 328. Någon vägledningnärmares.
vid tolkningen begreppet "anledning anta" således inte. Enligtav ges
kommentaren till rättegångsbalken krävs det det finns misstankeatt en

konkret brott, gärningsmarmen okändäven Peter Fitger,ärettom om
Rättegångsbalken 23:6. Inte heller Ekelöf behöveratts. anser man
känna till någon gärningsman och tillägger det i övrigt inte krävsatt
bevisning någon nänmvärd styrka Rättegång V, 98. Ekelöfav s.
stöder också uppfattningen det skall fråga konkret brottatt ettvara om
Ekelöf i Svensk Juristtidning 1982, 658 cit. Ekelöf i SvJT.s.
Visserligen behöver enligt Ekelöf inte känna till den ifrågavaran-man
de gärningens alla detaljer och inte heller exakt den utförts. Detvar
räcker dock inte det finns anledning någon sigägnaratt att anta att
viss brottslig verksamhet, införa partier narkotika tillstörret.ex. att
Sverige här försälja densamma,och såvida inte känner tillatt man
något fall härav.konkret En sådan verksamhet enligt Ekelöf någotär

kan "utövas", inte "förövas" det i 23 kap. 1 §sägssom men som
rättegångsbalken. Kravet på det skall finnas anledningatt anta att ett
brott har begåtts således något har avseende på fråganär närmastsom

gärningen sådan den brott. Att det frågaär utgör äratt ettom om
ganska lågt beviskrav torde stå klart jfr JO 1986/87 83. JO hars.

framhållit förundersökning kan inledas "på myckett.o.m. att vaga
misstankar, så dessa något kan brott JOsnart ettavse som vara
1953 107.s.
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Misstanke brottom

misstänker visslångt polisenutredning har kommit såNär att enen
stöd rättegångs-medgärningen, kan polisenför den antagna avperson

misstankegradenhögreanvända olika tvångsmedel. Jubalkens regler
användas. Dentvångsmedel fårintegritetskränkandedestoär, mer

"kanhantordemisstankelägsta graden attmot varaen personav
i 23 kap.förekommerför brottet. Beviskravetmisstänkas det antagna

den kanlängeregleras hurrättegångsbalken, där det9 § som
Enligtför förhör.kvarskyldigmisstänkas för brottet är att stanna

sigfall där detkan misstänkasEkelöf innefattar uttrycket även rör
106.Rättegång V,misstänktebevisning denmycket mot s.svagom

styrkankrav påinnebär"skälig misstankeUttrycket störreett av
understrukitärendenJO har i olikavissmisstanken attmot person.en
begått brottharmisstankeskäligkravet ettatt personom en
viss styrkaomständigheterfinnas konkretadet skallinnebär att somav

83,JO 1986/87begått brottetmisstänkte harpekar på denatt ses.
1991 57.JKäven s.

emellertid inteinnebärmisstänkt för brottskäligennågonAtt är ett
har begåttsgärningha fastslagits den utgördet måste ettattatt som

brott harfinns anledningräcker detbrott. Det anta att ettattatt
misstänkt redan innanskäligensåledeskanbegåtts. En varaperson

verkligenbrottsrekvisitende objektivafått full klarhet ihar omman
bilaga tillJO ibrottsåledesuppfyllda och gärningen utgör ettär om

osäkerhetsak43. Enärnbetsberättelse, är1975 års att omannans.
detvid bedömningenfå betydelsestraffbarhet kanförhållandets omav

sidanåtvångsmedel. Om det ärtillgripalämpligt t.ex.är att t.ex. ena
sidanandradet åbrott,gärning verkligenosäkert utgör ett menom en

någontorde det få krävasgärningsman,finns möjligså fall barai en
försvarligtskallför detsjälva brottetutredningytterligare att varaom

tvångsmedel.ingripa medatt
frågandärbeslutmeddelat fleraunder de årenJO har senaste om
då intede fall JOcentral. Ivaritmisstanke harskälig mot en person

harmisstankehade förelegat skäligdethar attansett att personenom
det inte fannspåberottdet habegått brott, närmast attett synes

JOhuvudbrottbegåtts någotdet hade överanledning taget.anta att
misstankeskäligJO 1993/94 101framhållithar bl.a. motatts. en

visskunskaperallmännaaldrig kan grundas bara om enpersonen
förhållandetEnbart detbrottslighet.livsföring eller tidigare attpersons
tillräckligt förJO inteenligtnarkotikasarmnanhangkänd inågon ärär

skyldig tillsiggjortdenne harmisstankegrunda skälig attatt omen
omständigheterheller sådananarkotikabrott. Inte att en personsom

ocksåmed någon äri sällskapbakgrundmed denna är annan som
anslutning tillpåträffas ieller hannarkotikasamrnanhangkänd i att en

uppehålla sig kanbrukarsådanalokal därbostad eller personerannan
skall kunnagrund förtillräckligenligt JO utgöra att personenanses
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skäligen misstänkt för brott. Det krävs enligt JO detettanses vara att
tillkommer någon omständighet på specifikt pekarsättettsom mera
på i fråga har gjort sig skyldig till bestämt brott.att ettpersonen

Frågan det finns skäl inleda förundersökning framgårärattom som
bl.a. JOzs beslut inte alltid lätt frågaMan kan sig varföravgöra.attav

har valt "anledning brott har begåtts"att att gränsanta ettman som
för inledande förundersökning, det i praktiken kannär svårtav vara

bedöma misstanken tillräckligt konkretiserad förär det skallatt attom
fråga brott och inte brottslig verksamhet. Vanligen inledsvara om en

förundersökning konkret brott har anmälts målsägandeatt ettav av en
eller polisman iakttagit den brottsliga gärningen. Så liggerav en som
det emellertid sällan till i exempelvis narkotikarnål. Vidgrova grova
narkotikabrott det i regel fråga s.k. initiativärenden,är där polisenom

spaning får fram de första tecknen den brottsliga verksam-genom
Ekelöfheten. Ekelöf i SvJT, 658 f. antalet sådanaantar atts.

ärenden mycket mindre på 1930-talet,avsevärt då förslaget tillvar
rättegångsbalk utarbetades, för närvarande. Förmodligen förklararän
detta 23 kap. 1 § rättegångsbalken har utformats krav påatt ettsom

konkret brottslig gärning har eller anmälts.att angettsen
Ekelöf har i den nyssnämnda artikeln föreslagit anledning detatt att

har förövats brottslig verksamhet visst slag skulle utgöraav en
förundersökningalternativ förutsättning för öppnande Somav

exempel på förundersökning inte kannär med de nuvarandeöppnas
reglerna Ekelöf det fallet polisen har kunnat konstateratar att attupp

lever på fot, denne inte tycks ha någon ordinärstor atten person
yrkesverksamhet, han då dåoch träffar misstänksatt personer som
syssla med narkotika och han ibland med flyg till Amsterdamatt reser
för sedan åter dyka i Stockholm alltid kanatt utan attupp man
fastställa hur han kommit in i landet. Om förundersökning fick inledas

vidredan misstanke brottslig verksamhet skulle förundersökningom
deti här fallet kunna polisen inte hade någraöppnas även om som

helst tecken hade fört in visst parti narkotika elleratt ettmannen
försålt sådant. förundersökningAtt skulle kunna sådantiöppnasett ett
fall medför enligt Ekelöf inga nämnvärda förändringar, det skullemen
ha den praktiska betydelsen rättegångsbalkens bestämmelseratt om
tvångsmedel kunde tillämpas på tidigare stadium. Bevismaterialetett
torde enligt Ekelöf emellertid bli svårbedömt då frågadet ärmer om
brottslig verksamhet.

2 Per Henrik Lindblom instämmer i Ekelöf anfört, artikeln Tomtvad har pratse
Festskrift till Hans Thomstedt, 490, 39.notur s.
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3 Gällande rätt

Avsnitt 3 innehåller kort redogörelse för internationella och svenskaen
bestämmelser betydelse för polisens möjligheter registreraattav
uppgifter någons personliga förhållanden. En redogörelse förom
utländsk finns i bilaga 2.rätt

Som bakgrund till övervägandena i finnsavsnitt 4 i avsnitt 3.4 en
beskrivning de befintliga underrättelseregistren. I avsnitt 3.5av
redogörs för det allmärma spaningsregistret ASP och i avsnitt 3.6 för
förundersökningsregistren.

3.1 Internationella konventioner m.m.

Avsnittet innehåller redogörelse för vissa bestämmelserna ien av
Europakonventionen mänskliga rättigheter och Europarådetsom
rekommendation användningen personuppgifter inomom av
polissektorn.

Att uppgifter personliga förhållanden torde utgöraspara om en persons
sådan inskränkning i till skydd för privatlivet irättenen som avses

artikel 8:1 i den europeiska konventionen den november4 1950
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna jfr Danelius, Mänskliga rättigheter, 5 upplagan, 194s.

Europakommissionens falletbeslut i Mc Veigh m.fl.. Inskränk-samt
ningar i till skydd för privatlivet får enligt artikel 8:2 i dennarätten
konvention Europakonventionen förekomma det föreskrivet iärom
lag det dessutom ioch demokratiskt samhälle nödvändigt medärett
hänsyn till bl.a. "förebyggandet oordning eller brott". börManav
också uppmärksamma artikel 6:2, den s.k. oskuldspresumtionen, enligt
vilken blivit anklagad för brottslig gärning, skall betraktasenvar som

oskyldig intill dess hans skuld lagligen har fastställts. Dennaattsom
artikel i Europakonventionen skulle betydelse föreventuellt kunna ha
polisens möjlighet uppgifter inte längre äratt spara om en person som
misstänkt eller har frikänts, uppgifternaattsom men som genom

framstår brottslig fallet m.fl.se Mc Veigh kommen-samtsparas som
till Europarådets rekommendation, paragraf 48.taren

Kriminalunderrättelseuppgifter kan i manuellt förda registersparas
och med hjälp Då det gäller uppgifterADB. dataregistreringav av
finns bestämmelser betydelse i datadirektivEU:s och iav nya



Gällande46 rätt SOU 1996:35

databehandlingenskilda automatiskkonventionen skydd för vid avom
ÄvenSÖ utfärdat riktlinjer påpersonuppgifter 1982:50. OECD har

of Computeri-Guidelines for the Regulationdataområdet liksom FN
resolutionAdopted by the General AssemblyPersonal Files,zed Data

of December 1990.45/95 14
År rekommendationinom Europarådet1987 antogs om an-en

Recommendationpersonuppgifter inom polissektornvändningen av
memberCommittee of Ministers87 15 of theNo. R statesto
Rekommenda-of personal data in the police sector.regulating the use

personuppgifterdataskyddsregler förinnehåller speciellationen som
förhindrasyfteanvänder eller överför isamlar in, lagrar,polisen att

ordning. Av punktför upprätthålla allmänbekämpa brott ellereller att
inprincip bara får samlaföljer polisen irekommendationen2.1 i att

verklig faraförhindranödvändiga föruppgiftersådana är att ensom
of real dangerfor the preventionbrott necessaryeller visstett ora

får dockcriminal offence. Manof specific görathe suppression a
härförförutsättningarnavad i punkt 2.1,undantag från omsom anges

samla inskall förbjudetdeti lag. I punkt 2.4 attatt varaangesanges
religiösagrund derasenbartuppgifter ras,avpersonerom

tillhörighetpolitiska uppfattning ellerläggning,övertygelse, sexuella
sådanaförbjuden i lag. Uppgifterorganisation intetill viss är omsom
absolutendast detpunkt 2.4 inhämtasfår enligt ärförhållanden om

utredning.särskildförnödvändigt en
lagringfinns principer förrekommendationenpunkt 3 iI av
punkt 3.1möjligt skall lagringen enligtSå långt detuppgifter. är

nödvändigakorrekta ochuppgiftertill sådana ärbegränsas ärsom som
lag elleruppgifter följerfullgöra deskall kunnaför polisenatt avsom

olikapunkt föreskrivsöverenskommelser. 3.2Iinternationella att
skiljas frånmöjligt skalllångt detuppgifter såkategorier ärav

uppgifternaoch tillförlitligakorrekta är.hänsyn till hurvarandra med
uppgifter baseradefrånskall därför skiljasbaserade på faktaUppgifter

uppfattningar.personligapå
personuppgiftervidarerekommendationen följerpunkt iAv 7.1 att

ändamålför detbehövsbort de inte längreregister skalli närtasett
hänsyn tilldärvid särskiltförst lagrades. Man börvilket deför ta

faktorer:följande

conclusion oflight of theretain data in theneed...the to an
particularinfinal decision,particularinquiry into ancase; aa

ofarnnesties; theconvictions;rehabilitation;acquittal; spent age
categories of data.particulardata subject;the

tillbestämmelser harfinnasslutligen det skallpunkt 7.2I sägs att som
personuppgifterkategorierlagringstider för olikafastställasyfte att av

uppgifternas kvalitet.kontrollerregelbundnaliksom av
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3.2 Internationellt polissamarbete

Utbyte information mellan polismyndigheter i olika länder harav
sedan länge varit viktigt inslag i kampen brottsligheten. Iett mot
detta avsnitt redovisas översiktligt vad kommer gälla förattsom
samarbetet inom Europol Sverige har biträttnär Europolkonven-
tionen. Vidare behandlas det tilltänkta samarbetet kring EIS,
European Information System, främst syftar till upprätt-attsom
hålla den gränskontroll förutsätts enligt Yttre gränskontroll-som
konventionen.

3.2. 1 Europol

Medlemsstaterna i EU har Europolkonventionen beslutatgenom
europeisk polisbyrâ benämns Europol. Målsättningenupprätta en som

med Europol förbättra effektiviteten hos behöriga myndigheterär att
i medlemsstaterna och deras samarbete vad gäller förebyggandet av
och kampen viss brottslighet.mot

För gradvis kunna förverkliga den målsättningatt som anges ovan
har konventionsstaterna beslutat inledningvis begränsa Europolsatt
behörighet. Europol skall således förebygga och bekämpa den olagliga
narkotikahandeln, den olagliga handeln med nukleära och radioaktiva

de illegala förnätverken invandring, människohandelnämnen, och
handeln med fordon.stulna Behörigheten omfattar penningtvättäven

samband medhar dessa brottslighet eller deras särskildatypersom av
former. Dessutom omfattas andra brott hör med densom samman
brottslighet Europol skall sig åt, nämligen brott begåsägnasom som

anskaffaför medel för begå andra brott inom Europolsatt att
behörighet, brott begås för underlätta eller utföra sådanaattsom

och brott begåsgärningar i syfte undgå lagföring och straff förattsom
sådana brott.

två år efter detInom konventionen har i kraft skall Europolträttatt
dessutom sigha tagit terroristbrott. Rådet kan enhälligt besluta attan

Europol i uppgift arbeta med vissa andra formerävenattge av
brottslighet räknas i bilaga till konventionen.som upp en

Europols arbetsuppgifter skall förstai hand bestå i underlättaatt
informationsutbytet mellan medlemsstaterna, inhämta, sammanställa
och analysera information och underrättelser delge de nationellasamt
enheterna de underrättelser berör deras länder. Europol skallsom

för de databaser skall byggas Bland ytterligareansvara som upp.
arbetsuppgifter skall ankomma på Europol kan nämnas attsom ge
strategiska underrättelser för underlätta och främja effektiv ochatt en
rationell användning disponibla på nationell nivå förav resurser

aktiviteter.operativa
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skallförbindelse medlemsland skeAll mellan Europol och ett
skalllandets "nationella Varje nationell enhet sändaenhet".genom

desssambandsman till Europol med uppdragminst representeraatten
mellan nationellintressen. förutsätts infonnationsutbytetDet att en

sambandsmännen.enhet och Europol och dess tjänstemän sker genom
informationssystem beståendeEuropol skall ha ett av

innehåll,tydligt angivetinformationsregister med begränsat ochett
medlemssta-uppgifter finns hostillåter snabb sökning deav somsom

och hos Europol,terna
analysändamâl ochvaraktighet inrättade förarbetsregister olikaav

innehållande detaljerad information samt
från arbets-innehåller delar kommerindexregisterett somsom

för analys.registren
med andrafall samkörasInformationssystemet får inte i något
enheternasdatabehandling de nationellaför automatiserad änsystern

databehandling.för sådansystem
uppgifter ändrasfår endast sådana lagras,informationsregistretI

utföraför Europol skall kunnaanvändas nödvändigaoch är attsom
införs skall gällaarbetsuppgifter. uppgiftersina De som

för ha begåttnationell lagstiftning misstänksenligt attpersoner som
behörighet ellerinom Europolsdelaktiga i brotteller ha varit ett som

för sådant brott ellerhar dömts
i förhållande tillgraverande omständigheterför vilka vissa2. personer

kommer begå brottlagstiftning anledning denationell anta att attger
behörighet.inom Europols

vissafår enbart tillhörapersonuppgifter får registrerasDe som
gärningbe-identitet, brott ochkategorier såsomuppräknade personens
användas,eller misstänks kunnamedelskrivning, använtssom

fällandekriminell organisationtillmisstanke tillhörighet samtenom
med.får befattning DessaEuropolrörande brottdomar tasom

hänvisar tillinteuppgifter får registreras deäven ännu personer.om
förbehållen de nationellaregistretsöka uppgifter iRätten äratt

hos Europol.behöriga tjänstemänsambandsmännen ochenheterna,
Överföringen denationella enheterna ochinformation mellan deav

nationellreglerasmyndigheterna i medlemsstaternabehöriga av
lagstiftning.

uppgifter inteEuropol, förutomsärskilt analysarbete fårFör som
register användaandraenskilda lagra, ändra och irör personer,

ochdess behörighetbrott omfattas röruppgifter somom som av
kallaskanenligt punkterna och 21 sompersoner somovan,personer

blikunnaoffer för brott ellerblivitvittnen, antassompersoner som
kanmedhjälparekontakter elleroffer för brott, samt sompersoner

införasfår iutreds. Uppgifternauppgifter de brottlämna somom
hopsmilandet,vilket definierasför analysändamål,arbetsregister som

underlättaföruppgiftereller användandetbehandlingen attav
arbetsgrupperanalysarbetet bildasförundersökningar. För som
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sammanför analytiker och andra tjänstemän från Europol med
sambandsman och/eller sakkunniga från de medlemsstaterandra som

från Endastuppgifterna kommer eller berörs analysen.som av
analytikerna har registrera och använda uppgifter i det registerrätt att

förenligt med den nationella lagstiftningen skallOm det äravses.som
alla uppgifter Europol behövernationella enheterna sändade över som

nödvändiga uppgifteranalysprojekt. Europol kan beslutai ett att
finns föreskrifter hurinhämtas från andra Det ävenorgan. om

analysresultatet skall delges medlemsstaterna.
automatiserat arbetsregister för analysändamålvarjeFör som

benämninginnehåller personuppgifter skall Europol registretsange
uppgifter finnsändamål, kategorier vilkaoch de av personer om

personuppgifter registret tillgång till,registrerade, de typer gerav som
uppgifterna skall lagras, deöverföring skall ske, hur längehur när

skallskall kontrolleras, hur upprättasrapporter m.m.
arbetsregistren för analysändamåluppgifter finns lagrade iFör som

Behöriga EuropoltjänstemänEuropol indexregister.skall upprätta ett
indexregistret och detta skallfår rådfrågaoch sambandsmännen vara

uppgifterkan utläsa desambandsmanså konstruerat att somaven
uppgifterna berör hans hemstat.rådfrågas om

EIS3.2.2

informationssystem,pågår inom europeisktFörhandlingar EU ettom
byggtsdet informationssystemEIS. Parterna överensär att somom

unionenSchengensamarbetet skalldet s.k. närför övertas enavupp
konventionsutkastetEIS föreligger. Det ärkonvention senasteom

följande.Utkastet innehåller bl.a.1.12.1995.daterat
medlemsland ochenhet i varjebestå nationellskallSystemet av en

för ochFrankrike skallteknisk enhet somansvarasomgemensamen
vilkamedlemsland bestämmerStrasbourg. Varjeskall lokaliseras till

tilllandet skall få tillgångmyndigheter i rapporter personeromsom
Ändamålet med sökningenautomatiska sökmetoder.och objekt med

skall vara
tullkontroll inomellereller polis-genomföra gränskontrollatt annan-

territorium,landsett
uppehållstillstånd ellerellerutfärda visaatt-

utlänningsadministrationen,underlättaatt-
gränskontrollkonventionen.denenlighet med Yttreallt i

skallskall bygganationella enheterländernasDe databaser uppsom
kommunikation.snabbför underlättaidentiskatekniskt attsett vara

frånsökbaraintedatabas skalluppgifterna i landsMen ettett vara
finnasskalli Strasbourgtekniska Stödenhetenland. Vid denannat en

objekt frånochinnehållerdatabas rapporter om personersom
intresse.medlemsländerna är gemensamtavsom
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Ändamålet med EIS skall för förstadet bidra tillattvara upp-
rätthållande allmän ordning och säkerhet, säkerhet.även statensav

detFör andra skall EIS syfta till öka effektiviteten i den Yttreatt
gränskontrollkonventionen, särskilt främja principenattgenom om
individernas fria rörlighet inom unionen.

Innehållet i EIS skall bara data de kategorier ivara av som anges
artikel 3 och tillhandahålls medlemsstaterna. Därjämte krävs attav
uppgifterna medöverensstämmer något de ändamål iav som anges
artiklarna och4

De kategorier uppgifter enligt artikel får förekomma3 ärav som
uppgifter rapporterade rapporterade objekt nämnsom personer, som
i artikel 9 och rapporterade fordon i artikel 8.nämnssom

Av artikel framgår3 vidare endast vissa slag personuppgifteratt av
får förekomma, nämligen uppgift identitet, uppgiftom en persons om

i fråga beväpnad eller våldsam, anledningen tilläratt attpersonen
har vilken åtgärd önskas vidtagen.rapporterats samtpersonen som

För objekt eller fordon skall krävsatt rapporteras attpersoner,
det frågaär om:

skall omhändertas för utvisning Art. 4,personer som-
skall tillträde till medlemsstaterna enligt Yttrevägraspersoner som-

gränskontrollkonventionen Art. 5,
försvunna eller behöver skydd 6,Art.personer om personer som-
vittnen, åtalade eller andra skall delges rättsligtettpersoner som-

beslut eller skall avtjäna straff Art. 7,som
fordoneller för vilka det hemligbegärs övervakning ellerpersoner-

den speciella kontroll behövs enligt Yttre gränskontrollkon-som
ventionen Art. 8 eller

gods eftersöks för i beslag eller för användasatt tas attsom som-
bevis i brottmål Art. 9.

Avsnittet i konventionsutkastet säkerhet och dataskydd ärom
omfattande. Bestämmelserna innebär bl.a. att

behöriga myndigheter bara får söka sådan information ärsom-
nödvändig för de skall kunna utföra sina uppgifter,att

data för ändamål får förinte användas någotrapporterats ettsom-
ändamål,annat

från andra medlemsländer fårinte kopieras,rapporter-
data inte får användas för administrativt bruk,-
det land har lämnat uppgift ansvarig för uppgiftenär ärattsom en-

riktig och tillägg till eller ändringar eller avlägsnande uppgifteratt av
bara får företas detta land samt attav

uppgifter skall bevaras i endast så länge det behövs för detsystemet-
ändamål de behovet skall efter år, iomprövasrapporterats; tresom
vissa fall redan efter år.ett

Enskilda få del uppgifter irätt röratt systemetpersoners av som
dem i enlighet med nationell begäran få dellag. Enprövas att ta av
uppgifter får avslås syftet med registreringen skulle äventyrasom om
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för skyddalämnades eller det behövsuppgifterna rättattut annansom
frihet.eller

Svensk3.3 rätt

de rättsregler harkort redogörelse förinnehållerAvsnittet somen
datoriserade kriminal-möjligheter föraför polisensbetydelse att

Rikspolisstyrelsens ansökanoch förunderrättelserregister attom
register.få föra sådana

föreskrivs varjeregeringsforrnenstycket§ andra2 kap. 3I att
integritet kränkspersonligaskyddas hansskallmedborgare mot att

med hjälp ADB.honom registrerasuppgifteratt avomgenom
stycketfår kap. 12 § andraskyddet enligt 2 görasBegränsningar i
demokratisktiändamål godtagbaratillgodoseendast för är ettatt som

nödvändigtfår aldrig gå vadbegränsning ärsamhälle. En utöver som
den.ändamål har föranletttill detmed hänsyn som

polisregisterlagen.och ifinns också i datalagenbetydelseRegler av
förteckningregister,§ datalagenförstås enligt 1personregisterMed

databe-automatiskförs med hjälpanteckningarandraeller avsom
hänföras till denpersonuppgift kaninnehållerhandling och somsom

under deendast förasPersonregister fåruppgiften.medsom avses
datalagen.iförutsättningarsärskilda angessom

registerpolisregisterlagenförstås enligt §1polisregisterMed ett
polismyndighet förRikspolisstyrelsen eller någonhosförs annansom

misstänkts,någon harför vilketupplysning brott,tilltjänaatt om
förhållanden i övrigt.personliganågonselleråtalats eller dömts, om

uppgiftertillpolisregister skall begränsasinnehållet iföljerAv 2 § att
och uppdagaförebyggaskallnödvändiga för polisen kunnaär attsom

preciseringarYtterligarei övrigt.fullgöra sin verksamhetbrott samt
finns ipolisregisterin ifår och skalluppgiftervilka tassomav
det fårföljeri kungörelsen2 och 3 §§polisregisterkungörelsen. Av att

påföljd ellertillhar dömtsuppgifter denantecknas genomom som
angivna brott.vissabötfällts för någotstrafföreläggandegodkänt av

anmärkas bl.a.särskilt skallvilka uppgifter4 och 5 §§I somanges
kriminal-allmänt§§ lagenuppgifter i 3 5sådana omsom avses -

Även fårför brotthar dömtsden inteuppgifterregister. om som
nöd-Om detpolisregister.föras in i ärförutsättningarunder vissa

uppdaga brottförebygga ochskall kunnaför polisenvändigt samtatt
betydelse försärskildochuppgifter i övrigt detfullgöra sina är av

polisregisterlagen föraRikspolisstyrelsen enligt 6 §fårbrottsspaning
uppgifterför brott ochmisstänktdenuppgifterin är omom som

får enligtUppgiftförhållanden.personliganågon sammaannans
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bestämmelse också föras in den vilken åklagare inlettmotom
utredning i mål förvandling böter.om av

Det förs för närvarande antal olika personregister inomett stort po-
lisen, både centralt hos Rikspolisstyrelsen och lokalt hos polismyndig-
heterna. De centrala registren allmänna spaningsregistretär ASP,
ñngeravtrycksregistret, signalements- och känneteckensregistret,
personefterlysnings- och U-boksregistret, förundersökningsregistret,
brottsanrnälansregistret, centrala brottsspaningsregistret, Interpol-
registret, register efterlystaöver fordon och registreringsskyltar,
godsregistret, medborgarskapsregistret, ordningsbotsregistret,
strafförelägganderegistret, domsrutin med maskinella registenned-
delanden, körkortsregistrets belastningsdel, och belastnings-person-
registret, passregistret, beslags- och analysregistret, register för
kontroll kvantitativa alkoholutandningsprov, register för identifie-av
ring försvunna polisens adressdatabas, polisens historik-av personer,
databas, polisens familjedatabas polisens fastighetsdatabas. Påsamt
regional nivå förs personregistret "rationell anmälansrutin" RAR.
Dessutom tillkommer vissa personregister förs säkerhetspoli-som av

Rikspolisstyrelsen för också personregister huvudsakligensen. som
används för polisväsendets administration.

Vissa de uppräknade registren förs med stöd för-av ovan av
ordningen 1970:517 rättsväsendets informationssystem RI-om
förordningen och därmed så kallade statsmaktsregister,utgör medan
andra inte omfattas RI-förordningen därföroch inte får föras medav
hjälp ADB tillstånd Datainspektionen. Många registrenutanav av av

polisregister i polisregisterlagensutgör mening, medan andra inte
sådana polisregister. Att det förhåller sig på det berorsättetanses vara

på polisregisterlagen inte avsedd uttömmande reglera fråganäratt att
vilka personregister polisen får föra. Det ursprungliga förslaget tillom

polisregisterlag, för övrigt benämndes "lag uppgiftslämnandesom om
från polisregister innehöll inga bestämmelser registrens innehåll.om,
Departementschefens avsikt med förslaget reglera fråganattvar om
sekretess och uppgiftslänmande från polisregister, vilket detmot
tidigare hade riktats kritik. Lagen därförskulle endast omfatta de
register beträffande vilka uppgiftslämnande och sekretess borde
regleras prop. 1965: 18 49 och lagrådets86. På inrådan infördess.
emellertid bestämmelse registreringen i polisregister skulleatten om
begränsas till uppgifter vilka påkallades främjaför den verksamhetatt

till förebyggande och uppdagande brott i övrigt ankomsamtsom av
på polisen prop. 1965:18 103 ff.. Lagen kom därför också atts.
betecknas "lag polisregister finnsm.m.. Det ingen antydan iom
propositionen huruvida den ändring gjordes på inrådanom som av
lagrådet skulle ha någon betydelse för lagens omfattning. Det torde i
sin få tolkas på det det tillåtet förasättet personregisterärtur att att
för polisens verksamhet vilka inte omfattas polisregisterlagensav
bestämmelser.
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underrättelseverksarnhetpersonregister förs i polisensSådana som
framgårbestämmelser. Detdock omfattas polisregisterlagenstorde av

får föras för "tjänavilken registerpolisregisterlagen enligt1 § attav
denförhållanden i övrigt. Iom...någons personligatill upplysning

i stället uttrycketparagrafen användesursprungliga lydelsen av
år 1988 förParagrafen ändradesvandel i övrigt".någons att

registreringstöd förrättsligtpolisregisterlagenklargöra att avgav
i kriminal-l987/88:122 ändringarförspaningsuppgifter. I omprop.

statsrådet bl.a.föredragande s.anfördepolisregisterlagarnaoch m.m.
polisunderrättelseverksamhet i viss månarbetsmetoder24 att varsom

svårartadeochdeninslag i kampennödvändigt grövstamotett mera
uppgifterbehandlingsystematiskkriminaliteten att avmen en mera

restriktivtpolisunderrättelseverksamhet måste skeerhållits genomsom
brottslighetoch svårutreddsärskilttilloch begränsas att grovavse

brottslighet.ekonomiskoch vissa formernarkotikabrottsåsom av
egentligmetod iaktuellFörspaning visserligen knappast somvar

därförförekom inteoch detpolisregisterlagenmening när antogs
polisregisterlagen.till §förarbeten luttalanden i frågan i lagensnågra

§hänsyn till ldepartementschefen, medEmellertid ansåg att gav
vandel,någonsuppgifteri polisregister inför atttaattutrymme om

uppgiftersådanagrund för registrerarättsligdet fanns att som
till visshade anknytningförspaning ochunderframkom person.som

polis-borde regeln iområdetrått viss tvekanEftersom det hade
undanröjd.blevså denna tvekandock preciserasregisterlagen att

närvarandeförkriminalunderrättelseregister får såledesManuella
kriminalunderrättelse-polisregisterlagen. Förmed stödföras att ettav

hjälp ADBskall föras medpersonregisterregister utgör avsom
riksdagen harregeringen ellerantingenenligt datalagenfordras att

harDatainspektionenellersådant dataregisterinrättabeslutat attettatt
tillstånd till registret.gett

ocksådepartementschefenpropositionennämndaI den tog uppnyss
polisunderrättelseregister ochdatoriseradetillåtlighetenfrågan om av

iskulle föras inpolisunderrättelseuppgifternahuruvidafrågan ettom
befintligti någoteller inordnasRikspolisstyrelsensärskilt register hos

talade förgoda skälDepartementschefen anfördepolisregister. attatt
medskulle skeden mån detförspaningsuppgifter, iregistrering av

spaningsregistret ASP.för det allmännaske inomADB, borde ramen
Rikspolisstyrelsenankomma på nämnareborde dock taDet att

tillståndansökabehovetfrågan ochställning till överväga att omav
departe-fick enligtDärvidregistrering.till sådanenligt datalagen en

vadmedi enlighetregistreringenmentschefen övervägas somom
brottslighet.särskilt allvarligviss,begränsas tillanförts bordetidigare

riksdagenerinranlämnadesDepartementschefens uttalanden utan av
lagändringen.föreslagnadengodtogsom
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Rikspolisstyrelsens ansökan

Rikspolisstyrelsen ansökte år 1991 hos Datainspektionen tillståndom
föra förspaningsregister med stöd ADB. Enligt ansökningenatt ett av

skulle registret användas för spanings- och utredningsinsatser rörande
och svårupptäckt brottslighet, främst ekonomisk brottslighet,grov

narkotikabrottslighet och organiserad brottslighet. Registret skullegrov
enligt ansökan innehålla uppgifter tydde på allvarlig brottsligsom
verksamhet och kunde inblandade iantasom personer som vara
kriminalitet misstanke konkretiserat brott förelåg.utan att ettmen om
I bilaga till ansökan Rikspolisstyrelsen registret skulleatten angav
handhas tvâ till vid rikskriminalpolisen. Det skulletreav personer
bygga uppgifter i spaningspromemorior och liknande doku-som
mentation skulle komma lämnas poliser i hela landet. I registretatt av
skulle bara antecknas förhållanden och omständigheter vidsom en
objektiv bedömning anledning det brottsligpågickatt anta attgav
verksamhet allvarligt slag. Polismyndighetema skulle via terminalav
få möjlighet reda eller företag fanns med iatt ta ettom en person
registret. För få uppgift vad antecknat skulle polis-att om som var
myndigheterna emellertid hänvisade till kontakt medatt tavara
Rikspolisstyrelsen innan några uppgifter lämnades skulleut,som,

myndighetens behov informationen.pröva av
Datainspektionen avslog ansökningen med bl.a. den motiveringen

den avsedda registreringen inte kunde förenlig med denatt anses
restriktivitet och de begränsningar statsmakterna enligt denavsettsom

nämnda propositionen.nyss
Rikspolisstyrelsen överklagade Datainspektionens beslut till

regeringen. I beslut den november14 1991 dnr Ju91/1133 avslog
regeringen överklagandet. Enligt beslutet gällde frågan polis-om
underrättelseregister den svåra avvägningen mellan intresset av
skyddet för den enskildes integritet och vikten effektiv brottsbe-av en
kämpning. Enligt den dåvarande regeringen borde den avvägningen

i samband med polisregisterlagstiftningen.göras översynen av

3.4 Befintliga underrättelseregister

Avsnittet innehåller beskrivning de befintliga kriminal-en av
underrättelseregistren, nämligen säkerhetspolisens register och
finanspolisens analys- och spaningsregister.
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säkerhetspolisens register3.4.1

och beivra brottsäkerhetspolisens verksamhet för förebyggaFör att
i förstaförs särskilt register. I registret,rikets säkerhet ettmot som

föruppgifter betydelseför spaning, antecknashand är avsett av
ocksåantecknasterroristbekämpningen. Därkontraspionaget och

dvs. försökmisstänkt subversiv verksamhet,uppgifter attom
rådande statsskicket.undergräva och detomstörta

Även polisregisterla-polisregister isäkerhetspolisens register är ett
för anteckningsåledes de begränsningarmening. innebärDet attgens

tillämpliga§ polisregisterlagenpolisregister gäller enligt 2i ärsom
registersäkerhetspolisenspå säkerhetspolisens register. Förockså

personalkontrollkungörel-särskilda föreskrifter i 2 §finns dessutom
föruppgifter behövsregistret får antecknasiDär att somsen. anges

stycket föreskrivsverksamhet. 2 § andrasäkerhetspolisens I att
skälet någonfår enbart detanteckning i registret inte göras attav

uttryckhartillhörighet till organisation eller sätt gettannatgenom
till förbudetföreskrift knyterpolitisk uppfattning. Dennaför anen

regeringsforrnen3§âsiktsregistrering i 2 kap.politiskmot som
intei allmänna registeranteckning medborgareinnebär att om enen

åskådning.på hans politiskafår grundas enbartsamtyckehansutan
personalkon-angivna bestämmelsen i 2 §tillämpningen denFör av

delssärskilda bestämmelser,regeringen utfärdattrollkungörelsen har
dels hemligaseptember 1972,föreskrifter den 22öppna genomgenom

föreskrifternade hemligaföreskrifter den december 1981. I3 ges
tillsympatisörerregistrering får skeför i vilka fallanvisningar av

extremistorganisationer.politiska
hemvistpolitiskaregistreringdet gällerFörutom när personersav

villkornågranödvändigt ställainte det närmarehar attansett uppman
säkerhetspolisensuppgifter iregistreringinsamlande ochför av

SÄPO-kommittén arbetsmetoder,säkerhetspolisensföreslogregister.
146 ff.1990:51,meddelarfrihet, SOUpersonalkontroll och atts.

skulleoförändraderegister isäkerhetspolisensreglerna settstortom
polisregisterla-skulle innebärasärskild lag, vilkettillföras över atten

på säkerhetspolisenstillämpligainte skulle blibestämmelsergens
bordepolitisk grupperingtillhörighet tillregistreringregister. För av

SÄPO-kommittén preciseradesärskilda,finnasalltjämtenligt mer
före-nuvarandeinnehåll dehuvudsakligenregler somsammaav

till dekommittén förasenligtregler borde överskrifterna. Dessa
skallregeringenverksamhetsäkerhetspolisensriktlinjer för som

SÄPO-kommitténs intedelarförslag har i dessa ännuutfärda varje år.
lagstiftning.tilllett
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3.4.2 Finanspolisens analys- och spaningsregister

Bakgrund till finanspolisens analys- och spaningsregister

Riksdagen beslutade i april 1992 bet. 1991/92:JuU23, rskr. 230 att
det vid Rikspolisstyrelsen skall finnas finanspolis huvudsakligaen vars
uppgift skall bedriva spaning för brottuppdaga i sambandatt attvara
med s.k. tvättning utgjort vinning brottsligav pengar som av
verksamhet. En finanspolisens uppgifter uppgifterär att ta emotav

banker och andra företag skyldiga lämna tillär polisen enligtattsom
lagen 1993:768 åtgärder penningtvätt penningtvättlagen.motom

Penningtvättlagen, trädde i kraft den januaril 1994, har tillsom
syfte förhindra sådana åtgärder med avseende på egendom haratt som
förvärvats brott, kan medföra denna egenskap hosattgenom som
egendomen fördöljs, den brottslige får möjlighet undandra sigatt att
rättsliga påföljder eller återskaffandet försvåras,egendomenatt av

sådana åtgärder innefattar förfogande och förvärv,samt översom
innehav eller brukande egendomen, dvs. penningtvätt. Sådanaav
förfaranden i 1 § kan straffbara häleri ellersom avses vara som
häleriförseelse. För skall kunna förhindra penningtvätt haratt man

i lagen ålagt banker, livförsäkringsföretag m.fl. liknande företagman
granska transaktioner beträffande vilka företaget har skälatt att anta
transaktionen medel härrör från brottsligt förvärvatt ettavser som av

allvarligare slag. skallFöretaget därvid lämna uppgifter allaom
omständigheter kan tyda på penningtvätt. Uppgifterna skallsom
lämnas till Rikspolisstyrelsens ñnanspolis.

augustiI 1993 ansökte Rikspolisstyrelsen hos Datainspektionen om
tillstånd inrätta föraoch personregistret "Finanspolisens analys ochatt
spaningsregister". Registret skulle enligt Rikspolisstyrelsen användas
för registrering, bearbetning, analys och delgivning meddelandenav

penningtransaktioner avsändare, konton, adressermottagare,om
struktureradeetc.. Den information skulle komma bearbetasattsom

omfattade personuppgifter, adress-, ochkonto- transaktionsuppgifter,
knytning till företag Denna infonnation tillsammansskulle medm.m.
viss ostrukturerad information dataregister medregistreras i diarie-
funktioner. All lagrad information skulle sökbar.vara

Genom beslut den 20 september 1993 lämnade Datainspektionenett
ansökan bifall. Datainspektionen fann registret skulle kommautan att

innehålla förspaningsuppgifter och det skulle möjliggöraatt att
registrering och bearbetning uppgifter antalett stortav om personer -
kriminella oförvitliga grunder skulle komma attsom som vaga-

kopplas ihop med brottslighet. En mängd uppgifter saknadestor som
relevans för polisens brottsbekämpande verksamhet skulle komma att
registreras. De skulle bli registrerade skulle sakna insynsrätt ochsom
någon myndighet hade till uppgift kontrollera uppgifternasattsom
riktighet fanns inte. Mot denna bakgrund fann Datainspektionen att
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förelåg.första stycket datalagen intesynnerliga skäl enligt 4§
hade förordatframhöll också den tidigareDatainspektionen attatt

borde få förekommaför förspaningsregistreringdengrämer som
i lag.tydligt borde regleras

anfördetill regeringen ochRikspolisstyrelsen överklagade beslutet
meningsfullbedriva någonñnanspolisen inte skulle kunnabl.a. att

fast.beslut skulle liggaverksamhet Datainspektionensom
och anförde bl.a.bifall till överklagandetJustitiekanslern tillstyrkte

relativtpenningtvätt medfördelagen åtgärder storattmotatt enom
dessalämnas till poliseninformation skulle kommamängd attsamtatt

värde..för ha någotoch bearbetasuppgifter måste analyseras att
hade ålagtsoch andra företagrapportering bankerVärdet den somav

effektiv polisensberoende hurJustitiekanslern bli heltskulle enligt av
utvärderingarEffektiviteten vidkomma bli.analys skulle storatt av en

förbättrasJustitiekanslernuppgifter kunde enligtmängd avsevärt
integritetsriskerdeanvändandet FråganADB. somvar omavgenom

skulle bli sådanai detta fallADB-användning kunde innebära att
effektivast möjligaarbetaavstå från sätt.polisen måste att

från vad tidigaretill skillnadframhöll det,Justitiekanslern att som
frågaförspaningsregister, skulle blihade anförts beträffande om

i lag.reglerat Denuppgiftslärnnanderegistrering ett som varav
i frågahade befaratlagstiftaren tidigarelättåtkomlighet omsom

Justitiekanslern elimine-enligtförspaningsregister kundedatoriserade
ansågJustitiekanslernbehörighetskontroll.omfattande attras genom

medtillför kommastatsmakterna rättaåtgärder vidtagitsde attavsom
trovärdighet intebrista ikommaskulletvätt att ompengarav

snabbtmöjlighetskulle fåeffektivtRikspolisstyrelsen på sätt attett
Justitiekanslerninfonnationen.inhämtadeoch söka i densortera

fall påsaken, itilladeöverklagandetdärförtillstyrkte vartattmen
borde lagregleras.sikt,

Även Riksåklagarenöverklagandet.tillstyrkteFinansinspektionen
samhällsvinster kundesådanatveksamtdäremotfann det ansesom

behovetborde fåeffektivitetssträvandena väga överföreligga att av
deintegritet. Ompersonligaför den enskildesskydd trotsman,

ändåintegritetssynpunkt,innebäraskulleregisternackdelar ett ur
enligt Riks-detregisterinföra sådantskulle överväga ettatt var

framhöllRiksåklagarenlagregleras.bordefrågaåklagaren somen
skulleförspaningsregistersakensdet låg isärskilt ettnatur attatt

tilloskyldigauppgifterinnehålla ävenkomma att som varom personer
uppgifter skullebetänkligt sådanasärskiltdetochbrott att omvar
Avgränsningeninternationella samarbete.spridas i polisenskomma att

brottsbekämpningeffektivintressenaoförenligamellan de till avsynes
Riksåklagarenborde enligtintegritetden enskildesoch skydd för

lagstiftaren.därför göras av
samlasskulleuppgifterinledningsvis deanfördeRegeringen att som
i förstaförspaningsuppgifter och detkommaskullein utgöras attatt av
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hand inte skulle föreligga konkreta misstankar brott beträffande deom
kunde komma registreras. Registret skulle vidareattpersoner som

komma polisregisterlagen.polisregisterutgöra enligtatt Förett
tillstånd krävdes enligt regeringen det förelåg synnerliga skäl enligtatt
4 § datalagen.

Regeringen pekade vidare år 1991 visserligen hadeatt man
avslagit ansökan från Rikspolisstyrelsen inrättaatt etten om
förspaningsregister det i föroch sig ansågs föreligga synnerli-trots att

skäl för ansökan. Avslagsbeslutet hade emellertid den gångenga
motiverats den tänkta registreringen inte hade varit tillräckligtattav
precis. Den aktuella ansökan skiljde sig enligt regeringens frånmening
den tidigare på så Riksdagen hade beslutat det skullesätt finnasatt att

ñnanspolis uppgift skulle bedriva spaning föratt atten vars vara
uppdaga brott i samband med penningtvätt. Genom lagen åtgärderom

penningtvätt hade också bestämts transaktioner avseende medelmot att
kunde härröra från brottsliga förvärv allvarligare slagantassom av

skulle till polisen. För uppdaga brott i samband medrapporteras att
penningtvätt fick det enligt regeringens uppfattning förutsättas att
förspaning måste ske. Med hänsyn härtill fann regeringen detatt
förelåg synnerliga skäl inrätta och föra det aktuella registret. Detatt
fanns enligt regeringens mening starkt allmänt intresseett attav
polisen har tillgång till hjälpmedeleffektiva i denna brottsbekämpande
verksamhet. Regeringen framhöll också särskilt syftet med lagenatt

åtgärder penningtvätt, enligt vad Rikspolisstyrelsen hademotom
inte skulle kunna uppfyllas inte polisen effektivauppgett, om gavs

möjligheter samla in behandlaoch den aktuella infonnationen,att
vilket förutsätta registrering med stöd ADB.syntes av

Mot intresset skydd för den enskildes integritet skulle enligtav
regeringen ställas betydelsen polisen skulle verka enligtkunnaattav

lagstiftningden riksdagen beslutat Eftersom försom om. ramarna re-
gistrering givna i lagen åtgärder penningtvätt och i förstamotvar om
hand avsåg transaktioner hade samband med narkotikabrottslighetsom
eller brottslighet allvarligare slag, fann regeringen att ettannan av
tillstånd inrätta och föra finanspolisens analys- och spaningsregisteratt
borde till Rikspolisstyrelsen.ges

Innehållet i finanspolisens register gallring uppgiftersamt av

Datainspektionen har meddelat föreskrifter för Finanspolisens analys-
och spaningsregister Datainspektionens beslut den januari 1994,27
dnr 7838-93. Regeringen efterhar överklagande ändrat Datainspektio-

beslut ivissa delar. Av ändamålsföreskriften framgår registretattnens

1 Skäl för bedömningen inte i beslutet.angavs
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skall hjälpmedel i Rikspolisstyrelsens spanings- ochutgöra ett
analysverksamhet i ärenden hos myndighetens finanspolisenhet som

förfarandensådana i l § lagen 1993:768avser som anges om
åtgärder penningtvätt. Registret får användas för fram-ävenmot
ställning statistik.av

får enligt föreskrifterna innehållaRegistret uppgifter rapporte-som
till Rikspolisstyrelsen enligt och9 12 penningtvättlagen ellerras

polismyndigheterfrån andra eller motsvarande utländska samarbets-
eller framkommit i finanspolisens spanings- ochpartners som

analysverksamhet, under förutsättning finnsdet skälatt att anta att
transaktionen medel härrör från brottsligt förvärvettavser som av

slag. fårallvarligare Personregistret innehålla uppgifteräven som
till Rikspolisstyrelsen från tullmyndigheter eller tullmyn-rapporteras

digheternas utländska samarbetspartners i deras polisiära verksamhet
förutsättning det finns skälunder transaktionenatt att anta att avser

medel härrör från brottsligt förvärv allvarligare slag.ettsom av
Vidare får registret innehålla uppgifter frånhärrör andra källorsom

under förutsättningvad de har klartän att ettsom anges ovan,
samband med uppgifter registrerats enligt vad ochsågssom som ovan
bedöms betydelse för utredningen det aktuella ärendet.avvara av

uppgifter har enligt penningtvättlagen tillförsInnan rapporteratssom
kvalificeradregistret skall bedömning tjänsteman hosgörasen av en

finanspolisenhet finnsRikspolisstyrelsens det skälatt att anta att
transaktionen medel härrör från brottsligt förvärvettavser som av
allvarligare slag. Uppgifter till registret får inhämtas auto-genom

databehandling från personregistret ’Finanspo1isens diarium’matisk ’
Uppgifter får inhämtas automatisk databehandlingäven genom av

förutsättning enstakaandra personregister, under det sigröratt om
personuppgift den tillförs registret i form ordbehandlings-och att av

såPersonuppgifter i ärende skall bort gallrasdokument. ett tas snart
finns medelinte längre skäl transaktionendet att anta att avsett som

slag eller fem århärrör från brottslig verksamhet allvarligare närav
tillfördes uppgifter.förflutit sedan ärendet senast

föraansökan tillståndbilaga till RikspolisstyrelsensI attomen
skall användas.finns beskrivning hur registretpersonregistret en av

ñnanspolisen skall enligt dennaInformation kommer in tillsom
inforrnationsregister medbeskrivning omgående registreras i ett

granskasdiariefunktion. Därefter skall den ingivna informationen av
informationen skallbeslutsfattare skall ställning tillta omen som

och därför omedelbartvidare eller den ointressantbearbetas årom
registerskall kontrollera polisensskall avföras. Därnäst om egnaman

Även informationenfinnerkan ytterligare information. attom mange
finnas kvar viss tid ochvidare skall den ändåinte bör bearbetas vara

undersökaPå det kan finanspolisenmöjlig söka uppgifter sättetatt
ellertransaktion del i återkommande mönsterutgör ett omenom en

mellanhand har förekommitkonto, företag ellerettett enperson,en
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i misstänkta sammanhang tidigare. Om i stället attman anser
informationen bör bearbetas vidare fördjupad analys ellergenom
spaning, skall informationen i förekommande fall tillsammans med-
andra tidigare inkomna meddelanden registreras bearbet-ettsom-
ningsärende i ärenderegister med diariefunktion. I spanings-ett större
ärenden kan använda särskilt analysverktyg, dvs. dataana-ett ettman
lysprogram kan översiktliga grafiska bildergöra inveckladesom av
skeenden. Analysprograrnrnet lagrar inhämtad information i form av
bilder. kanDet också känna lagrade uppgifter har förändratsav om
eller uppgifter har tillkommit och dessutom uppdatera denom nya
lagrade informationen.

3.5 Allmänna spaningsregistret ASP

dettaI avsnitt finns redogörelse för allmänna spaningsregistreten
ASP, vilket i viss utsträckning innehåller uppgifter under-av
rättelsekaraktär.

Allmänna spaningsregistret ASP register syfteär ärett attvars
förunderlag systematisering uppgifter med anknytning tillutgöra av

konstaterad eller misstänkt brottslighet användas i polisensatt
brottsutrednings- spaningsverksamhet.och ASP ettanses vara
polisregister i polisregisterlagens mening. Datainspektionen har lämnat
Rikspolisstyrelsen tillstånd enligt datalagen föra registret hjälpmedatt

ADB.av

Innehållet Datainspektionens tillståndi ASP enligt

I Datainspektionens tillstånd beslut den 18 maj dnr 74-77 har1977,
rubriken registerändamålunder antecknats följande:

Registret skall lagra och uppgifter med anknytningsystematisera
till misstänkt eller konstaterad brottslighet för användas iatt
polisens spanande och brottsutredande verksamhet och är avsett

förda spaningsregistren.de nuvarande manuelltersättaatt
rikspolisstyrelsen,Uppdatering registren skall ske dels avav

skalldels den lokala polisorganisationen. uppdateringenFörav
skallföreträdesvis användas terminaler. Terrninalanvändarna

sammanställningarkunna initiera systematiseringar och av
registrerade uppgifter.

endast får innehålla debeslutet framgår vidare registretAv att
Rikspolisstyrelsens ansökan och registretuppgifter i attangettssom
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också skall gallras på det där.sätt Den redo-närmareangettssom
görelse för ASP följer nedan utgår därför, inte särskiltannatsom om

från innehållet i Rikspolisstyrelsenssägs, ansökan tillstånd samtom
från Datainspektionens olika beslut utvidgning registret.om av

Innehållet i registret delas i huvudgrupper, i vilka sådanaupp sex
uppgifter sammanförs på eller höra ihop.sätt Deett annatsom anses

huvudgrupperna uppgifter modusär operandi,sex om person, om om
vård, fordon och farkoster slutligen så kallade notiser.samtom om
Huvudgruppen uppgifter får innehålla uppgift bl.a.om personer om

kön, medborgarskap, kännetecken, brottsspeci-personnummer, namn,
alitet och s.k. A-markering, vilket indikerar det frågaäratt om en
svårt brottsbelastad huvudgruppenI modus operandi får detperson.
föras in uppgifter tillvägagångssätt, angreppsobjekt, medel,om
vinningsobjekt och lokalitet. Huvudgruppen uppgift vård fårom
innehålla uppgift kriminalvård eller brottspåföljd. Detom annan som
får vårddatum, vårdtyp och vårdmyndighet.är Huvudgruppernaanges
fordon farkosteroch avsedda innehållaär uppgifter båtar ochatt om
flygplan, årsmodell, färg och registreringsnummer.t.ex. typ,

I huvudgruppen notiser får vissa angivna notistyper förekomma. För
det första får sarnlingsrubrik för viss brottslighettyp t.ex.en av anges,
våld, rån eller narkotika, och därunderväpnat anteckna "misstankar

planerad, förberedd, pågående eller fullbordad brottslighet".om
Under sarnlingsrubriken får det också ’ ’redan konstaterat brottanges
Notistypen span får innehålla "spaningsinformation harsom
samband med misstankar planerad, förberedd, pågående ellerom
fullbordad brottslighet, där specifikation brottet inte kan ske".av
Notistypen "tillhåll" får innefatta uppgifter tillhåll, exempelvisom
hotell, klubbar, lägenheter dit planerad, förberedd, pågående elleretc
fullbordad brottslighet kan misstänkas knuten". Förutom devara nu
nämnda notistyperna finns det ytterligare vilka får innehålla uppgifttre

registrerad bostadsadress, uppgift han harattom en persons om
anhållits eller häktats uppgift han har avlidit. Undersamt attom en
notistyp får slutligen också vissa brott under förut-typeranges av
sättning de intresse spaningssynpunkt.är förDet det förstaatt ärav ur
fråga de flesta brottsbalksbrott, nämligen brott 3 kap., 4 kap.,motom

kap.,6 8 14 kap., 16 kap. och 17 kap. brottsbalken. fårMan också-
anteckna brott skattebrottslagen, narkotikabrott, smuggling,mot
olovlig/olaga jakt, olovligt fiske, olovlig tillverkning sprit, olagaav
sprithantering, olaga vapcninnehav, dataintrång, brott mot ransone-
ringslagstiftning, valutabrott, organiserad illegal invandring brottsamt

knivlagen.mot
De uppgifter får föras in i registret får endast kombineras påsom

vissa bestämda uppgiftEn fårsätt. i princip förekommaom person
fristående eller i förening mednotiser eller uppgifter modusom
operandi eller vård. Uppgifter fordon och farkoster får ocksåom om

Ävenförekomma fristående eller i förening med notiser. notiser får
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uppgifternotiser får också knytasregistreras fristående. Till om
det ifarkoster. kan redan härfordon och Det attnoteraspersoner,

fristående uppgifter Avpraktiken inte kan förekomma om personer.
registrerad skallframgår nämligengallringsföreskrifterna att personen

beträffandenotiser har gallratsregistret så samtligabort snarttas ur
förenad medmåste därför alltiduppgiftdenne. En varaom person

med uppgifterförekomma i föreningoch kan dessutomminst notisen
uppgiftvård. fåroperandi eller Däremotmodus om enenomom

uppgift någondirekt medinte förenas annan person.omenperson
sintill notis, ikan dock kopplasUppgifter A tursomenom en person

uppgifterPå kantill uppgifter B.kopplas sättsammapersonom en
visstkopplas till uppgifternotisvia ettt.ex.omperson enom en

fordon.

kriminalunderrättelsekaraktäruppgifterInnehåller ASP av

vadansökan,Rikspolisstyrelsenskan utöverDet noteras att som
förutsätt-innehåller någotregisterändamålet, inteframgår omav

skulletyder påDetför registreringningarna att manav en person.
Datainspek-det står ihan,redanregistrerakunna somomen person
konstateradmisstänkt elleranknytning tilltillstånd, hartionens

anknytning tillharsåledes räckaskullebrottslighet Det att en person
detför brott. Fråganmisstänks överbrottslighet, inte han äratt om

konkret brottanledningpolisen harkrävshuvud ettanta atttaget att
ifår ASPansökanEnligt Rikspolisstyrelsensbegåtts.har man

någotplanerad...brottslighet,uppgifter bl.a.anteckna somom
stämpling ochkonkret brott ävenlångt frånligger tämligen ett om

skullestraffbart. Enfall kanförberedelse till brott i vissa personvara
harellerhan påi ASP sättdärmed kunna registreras annatettom

och det finnsnarkotikabrottslighetplaneradexempelvisanknytning till
honom.spaningsinforrnationantecknai notisanledning att omen

kriminalunderrättel-betraktaskaraktär fårUppgifter sådan somav
Ãndamålsbeskrivningen tillståndDatainspektionensiseuppgifter.

övrigt får iföreskrifter för registret iDatainspektionensliksom vart
tillstånd förinnefattaordalydelse,efter sinfall, tolkade ettanses

personunderrättelseuppgifter.Rikspolisstyrelsen registreraatt
september 1989i den 29emellertidDatainspektionen har rapporten

anförtRikspolisstyrelsens personregistergranskningefter syn-av
förspaningsuppgifter, dvs.registrering i ASPfråganpunkter avom

verksamhet ochbrottsligtyderuppgifter förhållanden omsomom
någoni brottinblandadekan attutanantas menvarapersoner som

Begreppetbrott föreligger.individualiseratmisstankeklar ettom
kommit i brukDatainspektionen inteenligtförspaningsuppgifter hade

vilkenändamålsföreskriften,för meddelades. Avtillståndet ASPnär
och bordehållentämligen allmäntenligt Datainspektionen var
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preciseras, framgick likväl avsikten inte hade varit Riks-att att
polisstyrelsen skulle få registrera sådana uppgifter. Datainspektionen
framhöll särskilt det beträffande svårt brottsbelastadeatt personer
förekom kontinuerliga anteckningar i registret, det inteäven fannsom
några konkreta misstankar dessa brottslighet.mot Detpersoner om ny
kunde enligt Datainspektionen starkt ifrågasättas inte uppgifternaom
under sådana förhållanden har karaktär förspaningsuppgifter.av
Datainspektionen framhöll vidare Europarådets rekommendationatt

användningen personuppgifter ställer krav lagstöd förm av
insamling och registrering på ADB-medium förspaningsuppgifter.av
För uppfylla rekommendationens kravatt torde det enligt Datainspek-

mening därför inte tilltonens fyllest med tillstånd enligtvara
datalagen till insamling och registrering på ADB-medium sådanaav
Lppgifter. För sådant integritetskänsligt register det allmännaett som
spaningsregistret borde kriterierna för vilka uppgifter fårsom
registreras i stället fastställas riksdagen.av

Rikspolisstyrelsen anförde i yttrande Datainspektionensöver rapport
någon registrering förspaningsuppgifter iat ASP inte förekommer.av

Rikspolisstyrelsen har också utfärdat föreskrifter RPS FS 1994:14,
PAP 448-1, vilka kraftigt inskränker polisens möjligheter att
registrera i ASP.personer

Enligt 1 § i Rikspolisstyrelsens föreskrifter får i ASP införas
Lppgifter endast den misstänkt förär vissa angivna brott,om som
mder förutsättning den aktuella uppgiften särskild betydelseatt är av
får brottsspaning jfr 6 § polisregisterkungörelsen. De brott som

huvudsakligen desammaär enligt Rikspolisstyrelsensavses som
ansökan tillstånd får antecknas i notiser, nämligen brottom mot

8 -14, 16 och 17 kap. brottsbalken, narkotikabrott, smuggling,
jaktbrott, olovligt fiske, olovlig tillverkning sprit, olaga vapeninne-av
lav, dataintrång, brott ransoneringslagstiftning valutabrott.mot samt

tillkommer brottDärutöver skattebrottslagen, brott knivför-mot mot
bJdslagen, dopningsbrott, olovlig/olaga sprithantering och organise-
rid illegal invandring. Eftersom Rikspolisstyrelsens förskrifter innebär

inte får registreras han inteat misstänkt för visstären person ettom
innebärtrott, föreskrifterna samtidigt det måste finnas åtminstoneatt

anledning just detta brott har begåtts.att anta att
Vad har registrering gällersagts ävensom ovan om av personer

ngistrering fordon och farkoster. Utöver vad framgårav som av
rcgisterändamålet innehåller Rikspolisstyrelsens ansökan inte något om
förutsättningarna för registrering fordon eller farkost. Avettav en
gallringsföreskrifterna framgår emellertid uppgift fordonatt ettom
eler farkost skall bort registret så samtliga tillhörandetasen snartur
mtiser har gallrats. I den tidigare nämnda har Datainspek-rapporten

påpekattbnen också uppgifter fordon kanatt utgöra ettom person-
register, eftersom fordonet sitt registreringsnummer kan knytasgenom
til enskild Datainspektionen framhöll därför bl.a.en attperson. man
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registreringvidborde särskilt vaksamsåvitt gällde ASP avvara
misstänkt elleri samband medinte fordonet kundefordon sättasom

2 RPS FSRikspolisstyrelsens föreskrifterbrottslighet.konstaterad
får införasASPemellertid i den här delen det iinnebär1994: 14 att

endast underliknandefarkoster, företag ellerfordon,uppgifter om
visst brott.samband med misstankeiförutsättning de kan sättasatt om
åtminstonedet skall finnaskrav påinnebäraDetta attettsynes

enligtbegåtts. brotthar Dedetta brottanledning attatt anta som
desammaregistreringföreskrifter får föranleda ärRikspolisstyrelsens

registreringbeträffande personer.avsom

ASPuppgifterGallring urav

finns i 14 §polisregisteruppgifter igallringreglerAllmänna avom
meddelatDatainspektionenharpolisregisterkungörelsen. Härutöver

föreskrifterEnligt dessauppgifter i ASP.gallringföreskrifter avom
samtliga notisersåbort ASPuppgifterskall snarttas urpersonom en

uppgiftanslutning tilliOm detbeträffande denne.har gallrats om en
operandi ellermodusuppgiftervård,anteckningarfinns omomperson

han harregistret förränbortinteskall"spärr" tas urpersonenom
för registret.behövsfall inteiuppgiftenår ellerfyllt 80 annat

vilket"A-markera ,registreradgäller ärDetsamma personom en
fordon ochRegistreradebrottsbelastad.svårthanindikerar äratt

anknytande notiserallaregistretbort närskall ocksåfarkoster tas ur
månader efterhuvudregeln 18enligtgallrasNotiserbort.gallratshar

finnsDethändelse.elleriakttagelseförtidpunktenden sista enen
för notiser medGallringstidenhuvudregeln.frånflera undantag

ellerinvandringillegalorganiseradnarkotika,samlingsrubriken
och förårkassaskåpinbrott iförfem år,rånrån/väpnat treär

notiser medtvå år. Förallmänfarliga brottochsedlighetsbrott
Spaningsuppgifterår.gallringstidentillhållbeteckningen är tre som

detmånader. Omefterskall gallrastill fordonknutnaendast är sex
händelse iantecknatsgallringstiden harutgångenföre nyenav

stå kvar.anteckningendenden gamla ochskall båderegistret nya
ihändelsenfrån dendå räknaskommerGallringstiden senasteatt

vadmedenlighet som anges ovan.
28densinDatainspektionen ihargallringdet gäller rapportDå

gallringsbe-polisregisterlagensanfört 331989 s.september att
långa,för ASPgallringstidema ärinnebärvisserligenstämmelser att

Rikspolisstyrelsen haranvisningargrundpåreglernaatt somavmen
Rikspolisstyrelsensrestriktivt. Itillämpaspraktikeniutfärdat

har tagitsuppgift§i 4FS 1994: 14föreskrifter RPS att somenanges
längreintebrottmisstankeutgå registretskall näri ASPin omur

föreligger.
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3.6 Förundersökningsregister

Avsnittet innehåller beskrivning de förundersökningsregis-en av
för närvarande får föras och i visster mån kan sägassom som

pendang tillutgöra de kriminalunderrättelseregister vi föreslåren
i avsnitt 4. Inom Rikspolisstyrelsen arbetar för närvarandeman
med projekt skall leda till förundersökningarett kan förasattsom

hjälpmed ADB i mycket utsträckning vadstörre än ärav som nu
möjligt.

Förundersökningsregister tillfälliga registerär hjälpmedelutgörsom
för lagra, systematisera och återvinna uppgifter i förundersökningaratt
med komplicerat eller omfattande utredningsmaterial. Det första
förundersökningsregistret fördes Rikspolisstyrelsen efter tillståndav

Datainspektionen beslut den 5 maj 1976, dnr 13068-74. Registretav
skulle enligt ändamålsbeskrivningen hjälpmedel i utredningenettvara

svåra våldsbrott och omfattande seriebrottslighet vari upplysningarav
sådana brott, vilka kommer fram under brottsutredningen,om

registreras. ändamålsbeskrivningenI antecknades vidare registretatt
polisregister och det sålunda reglerades bestämmelsernaett attvar av

i polisregisterlagen. uppgifterDe avsedda föras in iattsom var
registret i huvudsak på uppgiftslänmare, tidpunkt och platsvar namn
för iakttagelser, uppgifter kunde i sambandsättasom personer som
med brottsligheten fråga,i uppgifter fordon, olika fynd och andraom
iakttagelser bedömdes ha samband med utredningen andrasamtsom
liknande uppgifter. Avsikten med registret också skulleattvar man

hämtakunna sammanställningar, systematiseringar och urvalut av
uppgifterna i registret i olika hänseenden bedömdes kunnasom gagna
brottsutredningen.

juniI 1984 fick Göteborgs polismyndighet tillstånd föraatt
förundersökningsregister beslut den 9 juli 1984, dnr 1533-84.
Registret enligt Datainspektionen betrakta polisregister.att ettvar som
Enligt ändamålsbeskrivningen skulle registret administrativtettvara
hjälpmedel vid omfattande förundersökningar avseende svårutredda
skattebrott, gäldenärsbrott och andra ekonomiska brott allvarligasamt
våldsbrott och narkotikabrott. Registret skulle vidare underlagettvara
för systematisering, sortering och erforderliga sammanställningar av
uppgifter. De uppgifter skulle få registreras och hämtas utsom ur
registret motsvarade i vad gällde för Rikspolisstyrelsensstort sett som
register. Det kan anmärkas Göteborgs polismyndighet i ansökanatt

antalet registrerade skulle kunna komma varieraatt attangav personer
från 200 i utredningar ekonomisk brottslighet till 2 000 i ut-om
redningar våldsbrott.om

septemberI 1984 ansökte Rikspolisstyrelsen tillstånd ändraattom
registerändamâlet för förundersökningsregister. Av Datainspektionens

3 16-0268
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förundersökningsregister fickframgickmaj 1976beslut den 5 att
våldsbrott ochutredning svårai samband medanvändas endast av

för-menadeRikspolisstyrelsenseriebrottslighet.omfattande att
förundersökningar mediallafåundersökningsregister borde upprättas

Samtidigt ansökteutredningsmaterial.omfattandeellerkomplicerat
tillståndpolismyndigheter,ombud för 37Rikspolisstyrelsen, omsom

förbetydelseförundersökningsregister. Av pröv-föraför dessa att
kanförundersökningsregisterfråganansökanningen ansesomvarav

oktoberden 23i beslutJustitiekanslern hadepolisregister. ettutgöra
2423-84-22 beslutDatainspektionensbeträffandednr1984 an-

funnit detförundersökningsregisterpolisdistriktsGöteborgsgående att
polisregister iifrågavarande registerkunde diskuteras ettvarom

aktuellai detRikspolisstyrelsenmening.polisregisterlagens uppgav
brotttill upplysningtjänainte skulleregistrenärendet om somatt

inte utgjordedärförför och dedömtsåtalats ellermisstänkts,någon att
bedömning RegistretdennadeladeDatainspektionenpolisregister.

och någotpolisregisterbehandlasinte annatsåledesskulle som
ansågDatainspektioneninte.fannsför registrenförfattningsstöd att

borde meddelasslag intekänsligadettaregisterinrättabeslut att avom
avsaknadriksdagen. Imyndighetadministrativ ut-utan avavav

ansökan.Datainspektionendärföravslogregistrenlagstöd förtryckligt
ochför delbeslutetklagadeRikspolisstyrelsen över somegen
i ärendetyttrade sigJustitiekanslernpolismyndighetema.förombud

omfatta bl.a.registretanfördeoch attavsett personer somatt var
registrering kundeinnebärvilketmed brott,sambandi attkunde sättas

i övrigtvadtidigare stadiumbetydligt änske påkomma ett somatt
skulleregistreringförhållandetDetregister.polisiära attförgällde

precisering pâochstadium närmaretidigtpå såskekunna utanett
från denregistretJustitiekanslernenligtgjordegrund, attvilken

2 för GöteborgstillståndDatainspektionens beslutanledningMed att geav
registersådanaJK fråganförundersökningsregisterförapolismyndighet tog omuppatt

intei beslutet hananfördeHamdahlpolisregister. JK Bengt attkunde utgöraanses
registretförandetDatainspektionens beslut dåanledning överklagafunnithade avatt

intrång iotillbörligt derisk förinnbärainte kundebedömningenligt hans anses
itill innehålletsig dockställde tveksamintegritet. JKpersonligaregistrerades om

hademeddelatRikspolisstyrelsenföreskriftermed deöverensstämderegistret omsom
uppfattningenligt JK:sövrigt kunde detiregister. Aveni polischefsinnehållet

mening.enligtpolisregister lagensregisterifrågavarandediskuteras ettvarom
hadetidigarestyrelsen,i yttrande till JK ansett attanfördeRikspolisstyrelsen att som

gjorde denuppfattning ochändrathadepolisregister,utgjorderegistret ett numera
enligtRegistret skullepolisregister.frågaintebedömningen det ettatt omvar

polisregistersekretesseninte omfattas utandärmedRikspolisstyrelsen avav
Göteborgs-sekretesslagen.17 §och 9 kap.i l §5 kap.sekretessbestämmelserna

lokalaföreskrifterRikspolisstyrelsensomfattasinte hellerskulleregistret omav
anledning vadåtgärd medvidtaanledninginteJK fannpolisregister. avatt annan
Datainspektionen.tillkopia beslutetöversändaanförthade änRikspolisstyrelsen att av

3 inte i beslutet.bedömningenSkäl för angavs
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enskildes synpunkt kunde komma upplevas påtagligt intrångatt ettsom
i den personliga integriteten. Justitiekanslern menade det fannsatt
anledning fråga sig så långt gående registreringatt borde ellerom en
kunde Det enligt Justitiekanslern vidare tveksamtaccepteras. var om
sekretessreglerna i sekretesslagen innebar tillfredsställande skyddett
för de registrerades personliga integritet. bakgrundMot härav ansåg
Justitiekanslern tillstånd inte borde på administrativatt väg.ges
Frågan så känsligt register förundersökningsregisterett skulleom som
få inrättas från rättssåkerhetssynpunkt så principiell innebördvar av

den borde bli föremål för lagstiftning. Justitiekanslernatt ville i vart
fall avråda från registret inrättades innan ytterligareatt noggranna
överväganden gjorts vilka uppgifter borde få ingå i registretom som

hur uppgifterna skulle tillgängligasamt göras och hur de skulle
utlämnas och användas. I princip borde reglerna enligt JK i dessa
avseenden överensstämmande med reglerna i polisregisterlagenvara
och polisregisterkungörelsen.

Regeringen ansåg det fanns mycket starkt intresse fåatt ett attav
föra förundersökningsregister, särskilt vid eller kompliceradestörre
förundersökningar beträffande våldsbrott, ekonomisk brottslighetgrova
och narkotikabrott. Det fick enligt regeringen förutsättas deatt
begärda registren avsedda användas främst vid sådan brottslig-attvar
het. Regeringen ansåg sekretesslagens bestämmelseratt ettgav
tillfredsställande skydd för integriteten och otillbörliga integritetsin-att
trång kunde förhindras föreskrifter skullegenom om vem som
tillgång till uppgifterna gallring. Regeringen upphävde därförsamt om
Datainspektionens beslut och meddelade myndigheterna tillstånd att
inrätta och föra förundersökningsregister. Regeringen ansåg också att
Rikspolisstyrelsens framställning ändrad ändamålsföreskrift bordeom
bifallas och upphävde Datainspektionens beslut i den delen.även
Regeringens beslut innehåller inget tydligt ställningstagande frågani

registren polisregister eller inte.utgörom

Innehållet förundersökningsregisteri och gallring uppgifterav

Datainspektionen har beslut den 21 januari 1986 dnr 151-86genom
meddelat föreskrifter för de förundersökningsregister förs desom av
lokala polismyndigheterna. Av ändamålsbeskrivningen framgår att
registren skall hjälpmedel för lagra,utgöra systematisera ochatt
återvinna uppgifter i förundersökningar med komplicerat eller
omfattande utredningsmaterial.

Förundersökningsregister får enligt Datainspektionens beslut endast
innehålla uppgift om:

diarienummer-
tidpunkt för iakttagelse, kontroll, förhör eller liknande-

på uppgiftslämnarenamn-
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för iakttagelseuppgifter platsenom en-
med brottet, dvs.sambandkan iuppgifter sättasperson somom en-

beskrivningochbostadsadress, arbetsplatspersonnummer,namn,
bilpersonensav

fordonförekommandebeskrivning av-
förekommandebeskrivning personerav-

eller hanuppgiftslämnarenamngivenuppgift är ompersonom en-
utredningenförhörd underhar blivit

registerhar slagit i olikauppgift attom man-
brottsplatsenfynd ochuppgifter om om-

brottsplatsundersökningfrånuppgifter-
specialundersökningarfrånuppgifter-
iakttagelserbeskrivning av-

förhöruppgifter ur-
"kvartar""tillhå1l ochtill kändauppgifter adresserom-

skall enligtförundersökningsregistertagits in iUppgifter har ettsom
eller beslut idomsåföreskrifter bortDatainspektionens snarttas

ouppklaratfrågadetkraft eller,vunnit laga ärharärendet ettomom
läggsförundersökningenmedi sambandbrott, att ner.senast

överförasskall dåInformationen papper.



SOU 1996:35

överväganden4 underrättelse-om

register

I avsnitt 4.1 och 4.2 vi frågor de tekniskatar och rättsligaupp om
miljöer kommande lag polisens underrättelseregistersom en om
kommer tillämpas I avsnitt 4.3 behandlaratt vi förutsättningarna för
registrering underrättelseuppgifter med hjälp ADB. Fråganav av om
utlämnande uppgifter belyses i avsnitt 4.4. I avsnitt 4.5 4.8 viav tar-

frågor gallring uppgifter, kontroll och säkerhet, befintligaupp om av
register i förhållande till den lagen kostnader.samtnya om

4.1 Utvecklingen informationstekniken inomav
polisväsendet

Polisens verksarnhetsfonner påverkas i mycket hög grad denav
inforrnationstekniska utvecklingen i samhället. Den verksamhets-

underrättelsetjänsten kan knappast iutgör längden förbligren som
oberörd den utvecklingen.av

Datorkapaciteten och tekniken för informationsöverföring utvecklas nu
i snabb takt inom polisväsendet. Det kan förutses praktisktatt taget
allt skrivarbete inom polisen i framtiden kommer utföras med hjälpatt

någon form infonnationsbehandlingsteknik. Brottsanmälningar,av av
protokoll förhör ochöver tvångsmedelsanvändning liksom förunder-
sökningsprotokoll och promemorior kommer i ökad utsträckning att

på datarnedium.lagras Dessutom använder sig redan i vissman nu
mån scanning, teknik innebär dokument kommerav atten som som

tillin polismyndigheterna bildfångas för sedan skall kunnaatt man
arbeta med dokumentet på elektronisk Man kan förutseväg. ökaden
användning sådan teknik och sikt innebärett systemav attsom man
helt och hållet arbetar med elektroniska akter inom för bl.a.ramen
förundersökningsförfarandet. Utskrifter på kommer underpapper
sådana förhållanden förekomma bara i de fall då det behövsatt av
något särskilt skäl, för domstolar och försvararet.ex. skall kunnaatt
få tillgång till förundersökningsprotokoll.

Polisens myndigheter på lokal, regional och central nivå utvecklar
dessutom ADB-system. Databaserna i dessa lagrasegna system
vanligen i databas-server knyts med persondatorer ien som samman
lokala nätverk inom myndigheterna. De lokalt placerade systemen
kommer många gånger också delutgöra påatt störreett systemen av
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tillkopplasdåkan ettNätverkennivå.centralochregional samman
polisväsendet.för helanätverk,enda gemensamt

funktio-centraliseradepolisen utgörverksamheter inomVissa som
tillkoppladefortsättningsvistroligen attävenkommer varaner

således polisenskommerdragstordatorer. Iidatabasercentrala stora
mindre datorerantalmellansamverkanbygga ettdatasystem att

stordatorer.fånågraochservrar
medförnätverketochinfonnationsstrukturendecentraliseradeDen

till nätetknutenpersondator äranvändarevarjeprincipi somatt av en
vilkeniuppgiftvisstilltillgångfå oavsettkunna serverkommer att en

kanstordatoranvänderlagrad. Denfimisuppgifteni ennätet som
skickaviaför nätetelektroniskanvända attockså post engivetvis

eller krets mottagare.till vissuppgift mottagareförfrågan avenenom
realiserasdatalagencentralt ipersonregister ärBegreppet som

annorlunda sätt änteknisktpåmiljösådaniuppenbarligen etten
övervägandetillpolisenförhållandetdet attDärtill kommertidigare.
kommerakter. Detelektroniska attmedarbetadel kommer att

skallinformationvilkensvårigheter avgöra ansesmedföra somatt
särskildaunderkastadföljd däravoch tillregistertillhöra varaett

bestämmelser.
datamediumsärskiltuppgifter påsammanföra ett somBehovet attav

kanuppgifternaocksåminskar taspoliseninomcentralthanteras om
håll iolikalagradfinnsinformationdendirektfram somur

centralai dagensingåruppgifterbaraintegällerDetta somsystemet.
uppgifterkonstellationervilkakommerkonkret somregister. Rent av

behov.efterställaskunnahelst att samman
effektivitetssynpunkt.frånrationelltkansådantEtt system synas

godtag-rättsligtocksåemellertid intemöjligttekniskt ärAllt ärsom
viktigaoch andraintegritetenpersonligadenskyddetOmbart. av
blirDetinföras.kunnabegränsningarmåste endetkräverhänsyn

polisregisterlagenrevideringen taviduppgift förviktig att avoss
införas.börbegränsningarsådanautsträckningvilkentill iställning

skallunderrättelseverksamhetenjustsvårtemellertid attDet attär se
datorstöd.effektivtbedrivas ettutan

utvecklingenrättsligaDen4.2

måsteunderrättelseverksamhetpolisensiregister avlagEn om
lagstiftning.gällandeiinförskäl utformasnaturliga att passa

skalllagenmiljörättsligadeniförändringarGenomgripande
emellertidi kanverka emotses.
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Polisregisterlagen

Enligt 1 § polisregisterlagen lagen tillämpligär på register som
innehåller uppgifter tjänar till upplysning brott för vilketsom om
någon har misstänkts, åtalats eller dömts. Den också tillämpligär på
register tjänar till upplysning någons personliga förhållandensom om
i övrigt. Som framgått tidgare omfattar den fonnuleringensenare
register förs i underrättelseverksamhet.som

I vårt utredningsarbete skalletapp vi lägga framen senare av
förslag till lagar belastningsregister och misstankeregister.nya om
Redan det skälet får vi anledning överväga ändrad definitionattav en

begreppet polisregister. Vi har emellertid under vårt hittillsvarandeav
arbete funnit relativt omfattande bearbetningatt polisregisterla-en av

påkallad ocksåär andra skäl.gen av
Det angeläget denär oklarhet polisregisterlagensatt omfattningom

undanröjs kom till uttryck vid handläggningen Rikspolisstyrel-som av
ansökan inrätta och föra förundersökningsregisterattsens seom

avsnitt 3.6, oklarhet vi har istött andraäven sammanhang.en som
En kan visa sigutväg låta lagen omfatta alla registeratt försvara som
i polisverksamheten, administrativa register givetvis undantagna. En
sådan förändring får dock inte leda till register inte behöveratt som

underkastade polisregistersekretess kommer omfattasvara att av
denna.

Det förhåller sig vidare så definitionen begreppet polisregisteratt av
sikte på bl.a. register förstar brott föröver vilket någon harsom

misstänkts. Det vill alltså register över ärsynas som om personer som
misstänkta för brott inte skulle omfattas lagens bestämmelser. Såav
tolkas lagen uppenbarligen inte i dag.

Polisregisterlagen skriven medär tanke manuellt förda register,
tillämpligär också på dataregister. För få föra polisregistermen att

med hjälp ADB krävs dock författningsstöd eller tillståndav av
Datainspektionen. Pâ motsvarande förhållersätt det sig med register

förs polisen de polisregister.utan att utgöra Somsom av anses
Datainspektionen framhållit i sin granskningsrapport år 1989 detär
önskvärt polisens utnyttjarätt datorstödatt i sin registerföringatt blir
föremål för enhetlig reglering.en

En datalagny

Av betydelse för författningarstor kriminalunderrättelseregis-nya om
naturligtvis denär lagstiftningter kan komma denersättaattsom

nuvarande datalagen. En parlamentariskt kommitté dir.sammansatt
1995:91 skall analysera vilket detsätt EG-direktivet skyddnya om
för personuppgifter skall införlivas i svensk lagstiftning läggasamt
fram förslag till lag på området. Kommittén skall också föreslåen ny
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allmännabestämmelsertryckfrihetsförordningensiändringarde om
grundlagsreglering-motiverade föroffentlighet ärhandlingars attsom

terminologinochteknikentill denanpassadskall nyavaraen
teknikoberoende.lagenskall dendirektivenEnligtområdet. varanya

harönskvärdsiglängelag harutformning tettsådanEn menav en ny
dataskyddsdirektiv.EG:sföljdtillnödvändigblivitnyligen av
sammanställningarADB-baseradesådanabaraomfattar inteDirektivet

konventionelliregisterbetraktaskanpersonuppgifter somsomav
personuppgifterbehandlingallomfattasmening. Därutöver somav

behandlingliksomautomatiskpå väg,företasdelvisellerhelt annan
ingå iingåri kommerellerpersonuppgifter attautomatiskän somav

personuppgifter ärsamlingstruktureraddvs.register, somavett en
intevisserligentordeDirektivetkriterier.särskildaenligttillgänglig

områdepolisenspersonuppgifter inombehandlingen menomfatta av
synnerhetiarbete,vårtvägledning itjänaändå en nybör somsom

dataskyddsdirektivet.frånutgådatalag kommer att

åtagandenInternationella

inrättabeslutbiträtt EU:sSverige att3.2 haravsnittframgåttSom av
inforrnationsut-ökatEuropol. Ettbenämnspolisbyrâeuropeisk somen

inte äruppgifterelektronisk ävenväg, sompersonerbyte omav
samarbetetihörnpelarebrott, utgörakonkretamisstänkta för enavses

päarbetetockså ideltarSverigepolis.medlemsländernas enmellan
EIS. Inominformationssystem,europeiskt ramenkonvention ettom

utbyteutsträckningvissifrämjaskallEISsamarbetedetför avsessom
datorer.hjälpmedunderrättelsekaraktär ägauppgifter avrumavav

förut-lagligaförutsättatordekonventionerna attRatiñcering av
medunderrättelseregisterföraförlandvårtiskapatshar attsättningar

databehandling.automatiskstöd av
personuppgifteranvändningrekommendationEuroparådets avom

för hurbetydelseockså15 har87RNo. enpolissektorninom
utformas.börkriminalunderrättelseregisterregleringframtida av

i sig,bindandefonnelltintevisserligen menRekommendationen är
till densiganslutitSverige hareftersomrespekterasändåprincipibör

starkaredessutomfårRekommendationenreservation. enutan
konventioneniartikel 14.1IEuropolkonventionen.ställning genom

förbehövslagstiftningsåtgärderdevidtasigförbinder somattstaterna
Europarådetsfall följeriskyddsnivåsäkerställa vart avsomatt en

rekommendatio-tillhänsyndärvidochdataskyddskonvention även ta
förpersonuppgifterrekommendationen sägs attbestämmelser. Inens

förnödvändigtdet attendast ärsamlas inändamål fårpolisiära om
konkretbeivraellerfaraverklig ettförebyggaskall kunnapolisen en

sådantDetstöd i lag. ärhaskall ettregelnfrånundantagVarjebrott.
skall utforma.vilagstöd
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4.3 Förutsättningar för registrering kriminal-av
underrättelseuppgifter hjälpmed ADBav

4.3.1 Vissa grundläggande förutsättningar för registrering

I lag personregister i polisens underrättelseverksamhet bören om
med sådan verksamhet förstås polisverksamhet syftar till attsom
klarlägga brottslig verksamhet har förekommit eller pågårom
eller kan förutses och inte förundersökning enligtutgörsom
23 kap. rättegångsbalken.

Register i underrättelseverksamhet bör få förekomma endast om
verksamheten brottslighet allvarlig beskaffenhet. För attavser av
register skall få föras bör det dessutom krävas verksamhetenatt
bedrivs rikskriminalpolisen eller de polismyndigheter därav av en
länspolismästare chef, i praktiken länspolismästarnas under-är
rättelseenheter.

Avgränsning kriminalunderrättelseverksamhetav

Vårt uppdrag består i lägga fram förslag till författnings-att ett
reglering datoriserade kriminalunderrättelseregister. Inledningsvisav

det nödvändigt försöka vad förstås med begreppetär avgöraatt som
kriminalunderrättelseverksarnhet och hur det bör iavgränsas en
registerlag.

Polisens verksamhet för förebygga, uppdaga och beivra brott kanatt
förske inom förundersökning enligt rättegångsbalkens be-ramen en

stämmelser, kan också verksamhet faller utanförutgöramen som en
förundersökning. Motsvarande verksamhet bedrivs också tullen. Iav
våra direktiv används begreppet polisunderrättelseverksarnhet för
sådan verksamhet innebär polisen samlar in och bearbetarattsom
uppgifter visserligen kan sig brott,ägnaantasom personer som

inte kan utpekas misstänkta för brott såärmen som som som
konkretiserade finnsdet grund för inleda förundersökning. Justatt att
den omständigheten polisunderrättelseverksamheten kan bedrivasatt

något visst brott inte känt skiljer frånden verksamhetnär är som
bedrivs inom för förundersökning.ramen en

Om det kommer fram information det finns anledninggör attsom
brott hör under allmänt åtal har förövats skallattatt anta som

förundersökning enligt kap. rättegångsbalken23 inledas. avsnitt 2.3I
har vi relativt ingående beskrivit bestämmelserna förundersökning.om

främstDen regleringen torde påkallad tvångs-attnoggranna vara av
medel får användas för genomförande förundersökning.av en
Fördelningen uppgifter polis-mellan och åklagarmyndigheterav
kräver också fasta regler. förutsättningar förNär inleda för-att
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för utreda brottetföreligger, skall polisens arbeteundersökning att
Något för under-rättegångsbalkens regler.bedrivas enligt utrymme

brottet finns inte.rättelseverksamhet avseende
med stödKriminalunderrättelseverksamhet bedrivs inte rätte-av

i stället med stöd deregler. Sådan verksamhetgångsbalkens utövas av
polisensenligt vilka det tilli 2 § polislagen,allmänna bestämmelserna

frågaoch utredning ibedriva spaninguppgifter inte bara hör att om
ochförebygga brottåtal,hör under allmäntbrott ävenutan attsom

och säkerheten. Närmareallmänna ordningenstörningar denandra av
saknas.underrättelseverksamhetformerna förbestämmelser om

eftersomheller gällandereglering sig intebehovSamma görenav
underrättelseverksam-tvångsmedel inte kan bli aktuell ianvändning av

frånpolisväsendet hår bortseshelt inomoch denna bedrivsheten
motsvarande verksamhet.tullens

störningar denbrott och andraarbete med förebyggaPolisens att av
sådanformer. Enutförs i olikaordningen och säkerhetenallmänna

viavsnitt 2.1 harunderrättelseverksarnheten. IVerksamhetsgren är
harpolisiära aktiviteterbeskrivningar påredovisat olika ansettssom

beskriv-förkriminalunderrättelseverksarnhet. Gemensamtutgöra
brottsligriktadeaktiviteterdeningarna motatt avsersynes vara

brott.konkretaverksamhet och inte mot
kandenunderrättelseverksamhetensligger iDet natur att vara

skiljer sigavslutad.såvitt Denbrottslighetinriktad på ärvetsom man
brott intenågot konkretförundersökningen endastdå från attgenom

brottslighetandra fallVerksamheten kan ikänt. antasär somavse
Polisensframtida brottslighet.fall hotåterigen i andrapågå och om

påinriktad justhuvudsaktorde iunderrättelseverksamhet attvara
skeendenmellanNågon gränsdragningförhindraeller brott.förebygga

ellervarken möjligtidtillkommandenärvarande eller ärförfluten,i
kriminalunderrättel-slå fasträcker detvårt syftelämplig. För attatt

verksamhet harbrottsligför klarlägga ägtseverksamhet utövas att om
befaras.pågår eller kanrum,

sammanhangtänkbaraföreslå för allauppgiftinte vårDet är att en
kriminalunderrättelseverksarnhet.definition begreppetavgemensam

innebörd begreppetbeskriva vilkenemellertidVad vi kan göra är att
Med denregisterlagen.tänktatillämpning denha vidskall avanses

hur helstlagförslaget blirivibegreppetdefinition somgersomav
underrättelseverk-tillåten iintemed hjälp ADBpersonregistrering av

definitionen.utanförfallersamhet som

föranleda registreringfårBrottslighet som

registreringsärskiltåligger det övervägaEnligt direktiven att omoss
vissa brottendast förtillåtaskriminalunderrättelseuppgifter skallav

sigtänkaskulle kunnaändamål. Manspecificeradevissa attoch för
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för registrering kräva det finns anledning detatt anta attav en person
pågår eller kan befaras någon särskild brottslig verksamhet. Ityp av
olika sammanhang har tidigare möjligheternaövervägt attman
begränsa kriminalunderrättelseregister till omfatta endast sådanaett att
uppgifter har anknytning till särskilt allvarlig brottslighet.som

Iprop. 1987/88: 122 ändringar i kriminal- och polisregisterlagar-om
anförde föredragande statsrådet bl.a. systematiskattna m.m. en mera

behandling uppgifter erhållits polisunderrättelseverk-av som genom
samhet måste ske restriktivt och begränsas till särskiltatt avse grov
och svårutredd brottslighet såsom narkotikabrott och vissa former av
ekonomisk brottslighet. Enligt Rikspolisstyrelsens ansökan till
Datainspektionen föra förspaningsregister skulle dettaatt ettom
register endast innehålla uppgifter tydde på allvarlig brottsligsom
verksamhet kunde inblandade isamt antasom personer som vara
kriminalitet, i första hand ekonomisk brottslighet, narkoti-grov grov
kabrottslighet och organiserad brottslighet. Datainspektionengrov
anförde i sitt avslagsbeslut det med hänsyn till uttalandena iatt
propositionen bara kunde komma i fråga vissa formeratt av grov
ekonomisk brottslighet fick grund för registrering. Riks-utgöra
polisstyrelsen anförde i överklagandet Datainspektionens beslut attav
det förspaningsstadiet ofta inte möjligt vilkenatt veta typvar av
ekonomisk brottslighet kunde aktuell. Det kunde t.ex.som vara vara
fråga skattebrott, gäldenärsbrott eller medverkan till penningtvätt.om

sådan informationHar det möjligtgör närmare avgränsaattman som
det brott det kan fråga torde också förutsättningarna förvara om,
förundersökning uppfyllda. Rikspolisstyrelsen menade därför attvara
det inte möjligt begränsa förspaningsregistret till vissa formerattvar

ekonomisk brottslighet.av
Såvitt vi kan finna det inte angeläget ADB-stöd fårär attmer

användas i underrättelseverksamheten verksamheten inriktas påom
särskildviss brottslighet på någon brottslighet.äntyp typav annan av

Behovet ADB-stöd torde också lika den för-stort oavsettav vara
modade brottslighetens straffvärde. Av integritetsskäl bör använd-
ningen datorstöd emellertid begränsas till de verkligt allvarligaav
fallen. Man kan i och för sig tänka sig ställa kravatt attupp
underrättelseverksamheten skall brottslighet viss eller medartavse av
visst minsta straffvärde. RikspolistyrelsenSom har anfört kan sådanen
ordning bli svår tillämpa. Dessutom bör det beaktas brottatt att som

för sig inte kan betraktas allvarliga, ändå kan få myckettagna var som
svåra konsekvenser de förekommer i tillräckligt omfattning.storom

sådana fall seriebrottslighet,I ligabrottslighet eller utbreddt.ex.av
brottslighet inom viss bransch bör registrering få förekomma.en

Vi sålunda lämplig avgränsning de fall då underrät-attanser en av
telseregister bör få förekomma underrättelseverksamhetenär att avser
brottslighet allvarlig beskaffenhet. Med allvarlig brottslig verksam-av

förhet vi det första sådan brottslighet kan innefatta brottmenar som
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ekonomisk brottslighet. Dessutomstraffvårde,med högt t.ex. grov
omfattning.grund sinallvarligbrottslighet är avsomavses

få registreras endastbör såledesunderrättelseregisterUppgifter i
verksamhetbrottsliganledningförutsättning deunder anta attatt ger

pågår eller kanförekommit ellerharbeskaffenhetallvarligav
förfinns anledninginte detViförväntas förekomma. attattanser

kravnågot högrepersonuppgifter ställaregistrering uppav
bör ibrottslig verksamhet. Detförekommerdetbevisning attom
sådananledningpolisen hartillräckligtstället anta attattvara

eller kan befaras. Dettaförekommitharverksamhet förekommer,
rörandeförundersökningför inledandegällervadmotsvarar avsom

lågt ställt krav.tämligenochkonkret brott är ettett

underrättelseregisterbör få föramyndighetervilkaFrågan somom

före-uppfattning fåenligt vårunderrättelseverksamhet börRegister i
Rikspolisstyrelsen ellerbedrivsverksamhetenendastkomma avavom

praktiken läns-chef, ilänspolismästarepolismyndighet där ärenen
registerblir antaletDärigenomunderrättelseenhet.polismästarens

verksamhetenförfår garantisamtidigtbegränsat attensom man
kvalificerad ledning.underbedrivs

frågananledningfinnassammanhangeti det härkanDet att ta upp
underrättelseregisterfå inrättakunnabordeockså åklagarnainteom

register förs. Detsådanainflytande hurfall ha övereller i ettvart
underrättadåklagarenhållaintresseofta i polisensligger att om

skyldighetlagstadgadunderrättelseverksamhet. Någonpågående att
tilli vissa fallkanfinns dock inte. Detåklagarenunderrätta nyttavara

fårstadiumtidigtåklagarenunderrättelseverksamhetenför ettatt
ieventuellt kommerverksamheti den att utinsyn mynnasenaresom

Åklagaren kan därigenomförundersökning.inledandebeslutett avom
effektivise-renodlas ochverksamhetensådantmedverka på sätt attett

leda under-formellinteemellertidhar rättåklagareEn attras.
fåbehov för åklagaredärför ingetfinnsrättelseverksamhet. Det att

underrättelseregister.föra
Även generellt låta åklagarefinns skälsåledes intedet attnuom

ställer sigsakenbör detunderrättelseregister, övervägasföra om
på detformelltsamarbetar sättåklagaredå polis ochannorlunda mer
ekonomiskRiksenhetenREKO,inomnärvarande skerför motsom

forstatsåklagarmyndighetensamverkarenhetdennabrottslighet. Inom
ekonomiskutredningrotel förrikskriminalpolisensspeciella mål, om

exekutionsvä-ochskatteförvaltningenförföreträdarebrottslighet samt
Överäklagaren speciella målförstatsåklagarmyndighetenförsendet.

underrättelse-bedrivaskulle kommaenhetenOmleder enheten. att
kan sådanaunderrättelseregister,behovdärför haverksamhet och av

i REKO.rotel ingårmedRikspolisstyrelsen,förasregister ensomav
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Några särskilda regler åklagares föra underrättelseregisterrätt attom
behövs enligt vår mening därför inte med anledning den samverkanav

REKO.förekommer inomsom
En situation då åklagarens roll börsärskilt uppmärksammasannan
då polisen bedriver underrättelseverksamhetär område rörett som

tryckfriheten. Sådan underrättelseverksamhet kan utredat.ex. attavse
det finns skäl inleda förundersökning för bampornograñbrott.attom

Justitiekanslern enligt 9 kap. 2 § tryckfrihetsförordningenär ensam
behörig inleda förundersökning rörande sådant brott eller någotatt ett

tryckfrihetsbrott. Däremot polisen formellt oför-annat synes vara
hindrad bedriva underrättelseverksamhet detta område. Medatt
hänsyn till de svåra frågor kan uppstå med anledning för-som av
modad tryckfrihetsbrottslighet och ärendenas särskilt känsliga karaktär,

vi emellertid det inte bör inrättas några analysregisterattanser
avseende misstänkt tryckfrihetsbrottslighet Justitiekanslern harutan att
lämnat sitt medgivande. Justitiekanslern bör också möjlighet attges
fortlöpande följa undersökningen för kunna såövertaatt ansvaret snart
det finns skäl inleda förundersökning. Några särskilda bestämmel-att

härom behövs enligt vår mening inte i lag. får förutsättasDet attser
interna föreskrifter meddelas uppmärksammar polismyndigheternasom
på dessa frågor.

4.3.2 Registrens ändamål

Om särskild undersökning rörande viss allvarlig brottsligheten
har inletts bör tillfälliga analysregister inrättas. Registrens
ändamål skall underlag för beslut förunder-utgöraattvara om
sökning eller särskilda åtgärder för förebygga eller för-attom
hindra brott.

bör inforrnationsregister fåDärutöver föras. Dessapermanenta
registers ändamål skall underlag för beslututgöraattvara om
särskilda undersökningar underrättelsekaraktär.av

ligger i samhällets intresse polisen kan utnyttja datatekniken iDet att
sin underrättelseverksamhet. Tekniken kan utnyttjas för lagra bl.a.att

iakttagelser frånanteckningar och tips eller underrättelserom
utländska polismyndigheter. Uppgifterna kan sedan sammanställas på

1 ekobrottsberedning, Effektivare ekobrottsbekärnpninglen från regeringensrapport
1996:1, föreslås det inrättas myndighet, Ekobrottsmyndigheten.Ds att en ny

uppgift åklagaruppgifterMyndigheten skall enligt förslaget ha till för ochatt svara
polisiära uppgifter det gäller ekobrottsbekämpning. Häri ingår under-ävennär

föreslagiti fråga ekonomisk brottslighet. Beredningen harrättelseverksamhet attom
myndigheten.ñnanspolisen överförs till den nya
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dokument eller till förteck-skilda till register olikasätt, övert.ex.
undersökningen. Därigenomningar de berörsöver personer som av

inhämtade materialetpolisen få överblick detkan över sättett som
också bearbetashade varit svårt åstadkomma. Materialet kanattannars

sammanhang.kastar ljus svåröverskådliga Härså det överatt annars
finns bli tillelektroniska analysprogram utarbetadekan även storsom

underlättahjälp. Använd det här kan datatekniken såledessättet
inhämtas i underrättelseverksamhet. Medanalysen det material somav

användning datateknik innebär förtill de fördelarhänsyn som av
datoriserade personregister få före-underrättelseverksamheten bör

framhållit det emellertid, med hänsynSom vi tidigare harkomma. är
integritetskänsliga karaktär,till sådana registers särskilt storav

lämpligtbetydelse de påavgränsas sätt.att ett
det saknas grundläggande reglerVi har tidigare konstaterat att om

register-skall bedrivas. Settkriminalunderrättelseverksamhethur ur
varit fördel kriminalunderrättel-synvinkel hade det i och för sig en om

förreglerad. Förutsättningarnahade varitseverksarnheten närmare
kriminalunderrättelse-personuppgifter inhämtas iregistrering somav

för verksam-då knytas till förutsättningarnaverksamhet hade kunnat
hade kunnat kopplas tillsådan och reglerna gallringheten omsom

kriminalunderrättelseverksamhet. Detdokumentationreglerna om av
in frågorinte ingå i vårt uppdragkan emellertid att omanses

kriminalunderrättelseverksam-förförutsättningar skall gällavilka som
skall organiseras.eller hur sådan verksamhethet

kriterier för polisensställaVad vi däremot kan rättgöra är att upp
underrättelseverksamhet.med hjälp ADB iföra personregisteratt av

underrättelseverksamhet börregister iVi har tidigare konstaterat att
allvarligbrottslighetverksamhetenfå föras endast avom avser

underbedrivsdet krävas verksamhetenbeskaffenhet. börDessutom att
ellerRikspolisstyrelsenkvalificerad ledning, antingen av enav

chef. vad vi harUtöverpolismyndighet där länspolismästare är nuen
betydelse.grundläggandeändamålet med personregistrenärangett av

ställer kan dock inteändamålsbeskrivningenInom den uppram som
kan exempelvis behövafå antecknas. Detvilka uppgifter helstsom

tillhar viss anknytningvpå den registrerasställas krav att som
hur längebehövs det bestämmelserbrottsligheten i fråga. Vidare om

sekretessenantecknad i register ochskall få ett omvaraen person
fråganavsnitt behandlar vi endastuppgifterna I dettakring etc. om

i följande avsnitt.övriga frågorregistrens ändamål, medan tas upp

Analysregister

de fallnödvändigt tydligtintegritetsskyddsskäl detAv avgränsaär att
haftfå föras. Vi har därvid detdå underrättelseregister skall noggrant

Personregister iförebild.förundersökningsförfarandetreglerade som
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underrättelseverksamhet bör enligt vår uppfattning således i första
hand föras verksamheten bedrivs i form undersökningar förom av
bestämda ändamål. Liksom register får föras för underlätta arbetetatt

förundersökningmed avseende visst brott skall register få förasetten
stöd i arbetet komma viss allvarlig brottslighet.attsom

viSom tidigare har bör första förutsättning för registersagt atten
skall föras i underrättelseverksamhet verksamhetenattvara avser
brottslighet allvarlig beskaffenhet. Det skall därför åtminstoneav
finnas anledning viss sådan brottslighet förekommer, haranta att
förekommit eller kan förutses. Det kravet på det skallmotsvarar att
finnas anledning visst brott har förövats för förunder-anta att ett att
sökning skall inledas.

För register skall föras bör det vidare krävas under-att att en
sökning, motsvarande förundersökning, rörande den antagnaen
brottsligheten har inletts. Vi kan därmed anknyta till det vilketsätt
underrättelseverksarnheten faktiskt bedrivs i dag vid rikskriminalpoli-

och länspolismästarnas underrättelsenheter, nämligen i formsen av
undersökningar för preciserade ändamål. Undersökningen skall vara
väl avgränsad och viss angiven brottslig verksamhet inomt.ex.avse

utpekad bransch eller liknande. Eftersomgrupp av personer,en en
uppgifter i underrättelseregister bör få registreras endast under
förutsättning underrättelseverksamheten brottslighetatt avser av
allvarligt slag, det endast sådana underrättelseprojektär som avser
allvarlig brottslighet enligt vår mening bör få föranleda ADB-som
registrering personuppgifter. Som vi tidigare har anfört börav en

förutsättningytterligare för registrering undersökningen ledsattvara
antingen Rikspolisstyrelsen eller polismyndighet där läns-av av en en
polismästare chef. Om sådan preciserad undersökning har inlettsär en

någon de angivna myndigheterna bör också arbetsregisterav av nu
förundersökningsregistren få inrättas.motsvararsom

Ändamålet förundersökningsregistermed "lagra, systematise-är att
och återvinna uppgifter i förundersökningar med komplicerat ellerra

omfattande utredningsmaterial. därigenom underlättaRegistren kan
Ävenarbetet med utredningar. inte framgår direktdetstora om av

ändamålsbeskrivningen torde tanken med registren dessutom attvara
Ändamåletskall för âtalsfrågan.de underlag beslut i med de under-ge

rättelseregister enligt vårt förslag skall få föras i anslutning tillsom
undersökningar underrättelsekaraktär bör motsvarande sättav vara

underlätta polisens arbete med inhämtat material ochanalyseraatt att
underlag för slutsatser och beslut åtgärder. Registren bör medge om

tanke på deras tänkta användning kallas analysregister.
Vi har tidigare definierat underrättelseverksarnhet sådansom

verksamhetpolisverksarnhet syftar till klarlägga brottsligattsom om
förekommit pågår eller förutses och intehar eller kan utgörsom

förundersökning enligt kap. preciserat kan ändamålet med23 Mer
analysregister därför för beslut för-underlagsägas utgöraatt omvara
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för förebygga eller för-undersökning eller särskilda åtgärder attom
så preciserat registerän-hindra brott. naturligtvis viktigtDet är att ett

inrättas.i samband med registerdamål möjligt att ettsom anges
registrets funktion,med hänsyn tillRegisterändamålet kommer, att

underrättelseprojektet.med ändamålet föröverensstämma
börfrågorna vilka uppgifterVi kommer att ta somupp omsenare

gallringsbestämrnelseranalysregister och vilkafå förekomma i ett som
från integritetsskyddssyn-gälla för dem. särskild betydelsebör Av

får kort varaktighet i tiden.registren normalt barapunkt är att en
följertillfälliga register, vilketFörundersökningsregister är attav

under viss begränsad tid.tänkt pågå endastförundersökningen är att
det frågasärskilda undersökningensligger också i denDet ärattnatur

analysregistergenomföras viss tid. Ettuppgift skall inomom en som
följaktligenundersökning skallför särskildupprättas varaensom

inrättandebeslutviss bestämd tid. Liksombestå under ettavsett att om
ändamålbeskrivning registretsinnehållaanalysregister börett avenav

bestå.registret skallockså innehålla uppgift hur längebör det om
i vissaskall registret upphöragått till ändaSedan denna tid har

förlängas, avsnitt 4.5.undantagsfall tiden dock kunnabör se
tillsyn bör det hos Riks-kontrollmyndighetemasunderlättaFör att

beslut inledandeaktuell förteckningpolisstyrelsen finnas över omen
och också harhärsärskilda undersökningarsådana avses somsomav

fåbör vidareADB-register. Datainspektionenupprättandeföranlett av
för registren. Vigenerella föreskriftermeddelabemyndigande taratt
avsnitt 4.6.säkerhet ytterligare ikontroll ochfrågor omupp

Informationsregister

i form undersökningarunderrättelseverksarnhet bedrivsFörutom att av
form under-förekommer ocksåpreciserade ändamålmed en annan av

minst i detpolisväsendet, intealla nivåer inomrättelseverksarnhet
iakttagelser, tipspå fältet. Genomvardagliga polisarbetet ute egna

in informationsamlar polisen oavbrutetupplysningareller som ger
förekommer,verksamhetmisstänka brottslig ävenanledning attatt om

inleda förunder-grund förinte känt ochnågot konkret brott är att att
på brotts-internationella samarbetetföreligger.sökning alltså inte Det

främst riks-polisen, kanskeområde leder också tillbekämpningens att
vilkautländska polismyndigheteruppgifter frånkriminalpolisen, får

verksamhet.sig brottsligmedborgaresvenskatyder ägnaratt
denså intressantnaturligtvisinformation kanSådan attvara

torde detMycket oftaundersökning.föranlederomedelbart närmareen
åtgärd.omedelbarinformationennödvändigt lämnadock utanattvara

såerhållits inteupplysningar ärkan deAnledningen att somvara
informationenden brottslighetkrävs ellerpålitliga att avsersomsom
uppgifterna verkarsärskilt allvarlig Men även närinte är art.av
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allvarlig blir detförefaller såtillförlitliga och brottsligheten nogvara
åtgärd. Polisensinformationen vidareofta nödvändigt lämna utanatt

arbetsin-nödvändigt prioriterabegränsade och det ärär attresurser
satserna.

information tillviktigt sådanemellertidDet är tasatt vara.
tills vidare haruppgifter kan informationmed andraTillsammans som

poliser påbetydelse. förekommersidan bli Detfått läggas attav
brottslig verksamhet,har upplysningarhåll i organisationenolika om
åtgärdanledning till någonför sigvilka inte men samman-gervar

naturligtundersökning. Detställda skulle utlösa prövaär att omen
till polisensinformation kommerutnyttjas fördatatekniken kan att som

detta dock sker påtillskall kunnakännedom bättre utan atttas vara,
människors personligaotillbörligt intrång iinnebärsätt ettett som

minnesanteck-också påkalladsådan prövningintegritet. En är attav
in direktutsträckning skrivsi ökandeochningar rapporter numera
hänvisa tillframkomligknappastdatamedium. Det vägär atten

förbjudaalltsåsådana uppgifter ochmanuell hanteringfortsatt av
för ändamålet.använda datorerpolisen att

underrättelseuppgifterpolisens registrerabegränsarOm rätt attman
i formunderrättelseverksamheten bedrivsdåfalltill sådana av

inte sådatatekniken såledesundersökningar, utnyttjassärskilda
vissbör polisen ivår uppfattningmöjligt. Enligtrationellt som

iinhämtasfå registrera informationdärutöverutsträckning som
föranleder särskildintepolisunderrättelseverksamheten, enmen som

skulleregistreringSyftet med sådanundersökning. attvaraen
uppgifter, skulleandraeventuellt i förening meduppgifterna senare,

särskildinledandeför beslutunderlagkunna utgöra enom av
med sådanaRegistermisstänkt brottslighet.rörandeundersökning

från analysregistrentill skillnadinforrnationsregister, böruppgifter,
register.fortlöpande, dvs.få föras utgöra permanenta

vårframgåttskallinformationsregisterliknandeEtt avsom
avsnittEuropolkonventioneninnehållet iöversiktliga redogörelse för

Europol. Registret kommerfinnas inom utgöraockså3.2.1 att en
inommedlemsländernadatasystemviktig del det somgemensammaav

innehållainformationsregister skallEuropolshar beslutat inrätta.EU
omständighetergraverandeför vilka vissauppgifter bl.a. om personer

deanledninglagstiftningnationellförhållande till atti antager
Infonnations-behörighet.Europolsbegå brott inomkommer att

underrättelseregister.delendärmed i denregistret blir ettatt anse som
svensk sida gjortsfrånkonventionstexten harutfornmingenVid av

integritetsskyddssyn-deländersrörande övrigasonderingar syn
något deltagar-frånregister. Intepå sådanapunkter kan läggassom

registerförekomstenuttalats tilltveksamhet haland någon avuppges
Även vihärtillmed hänsynunderrättelseverksamhet.för attanser

förbör kunnainforrnationsregisterliknande accepteraspermanenta
svensk del.
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Enligt vår uppfattning bör polisen således inrätta och föra
datoriserade inforrnationsregister för sin underrättelseverksamhet.
Ändamålet med registren skall underlag för beslututgöraattvara om
inledande särskilda undersökningar rörande misstänkt brottslighet.av
Sådana register måste betraktas mycket integritetskänsliga. Det ärsom
därför viktigt registrens innehåll och användning reglerasatt noggrant.
Vi återkommer till det i följandede avsnitten.

4.3.3 Registrens innehåll

Innehållet i underrättelseregister skall begränsas till uppgifterett
nödvändiga för registrets ändamål.ärsom

Ett informationsregister skall endast få innehålla uppgifter om
konkreta grunder kan sig eller haägnaantaspersoner som

sig brottslig verksamhet allvarlig beskaffenhetägnat ellerav
komma begå brott allvarlig beskaffenhet.att av

Tillfälliga analysregister för särskild under-upprättassom en
sökning bör i princip få innehålla alla uppgifter nöd-ärsom
vändiga för undersökningens ändamål. Till analysregister skall
också få inhämtas uppgifter från andra dataregister förssom av
polisen.

uppgiftEn etniska hälsa eller sexuellaom en persons ursprung,
läggning, religiösa eller övertygelse i övrigt eller medlemskaptro
i fackförening skall aldrig få ligga till grund för registre-ensam
ring. Om på grund har registrerats i under-etten person annan
rättelseregister bör dock sådana särskilt känsliga uppgifter få
registreras det oundgängligen nödvändigt för registretsärom
ändamål.

datalagen definierasI de grundläggande begreppen personuppgift och
personregister. Med personuppgift upplysning enskildavses som avser

och med personregister register, förteckning eller andraperson
uppgifter förs med hjälp ADB och innehållersom av som personupp-
gift kan hänföras till den uppgiften.med rättspraxisIsom som avses
har dessa begrepp efter hand fått väl avgränsad innebörd, främsten

antal avgöranden regeringen. Enligt vår mening detärettgenom av
lämpligt knyta till datalagens begreppsapparat vid tolkning ochatt an
tillämpning registerlag den vi föreslår. Behovet attav en som av
begränsa registreringen uppgifter i och för sig enskildav som avser

inte kan knytas till naturligen inte likaärperson men som personen
framträdande då det gäller registrering direkt eller indirektsom av
personanknutna uppgifter. Uppgifter inte kan hänföras till densom

uppgiften bör, liksom uppgifter inte allsperson som avser som avser
enskild kunna få förekomma i betydligt utsträckningstörre änperson,
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registerlagibör regleras äruppgifter. Detpersonanknutna ensom
hänföras tilluppgifter kanför registreringförutsättningarna ensomav

viss person.
förbetydelseblir särskildmedför detståndpunktDenna att av

bara "geuppgift skall intepolisen kunna avgöraatt ansesom en
till denhänförasockså kunna ’enskild person ’upplysning utanom en
telefonbil elleruppgiftuppgiften". Enmed att enom ensom avses

harbankkontoellermisstänkt sammanhangihar ettanvänts attett
hänförasuppgift kanoftasammanhangsådantutnyttjats i ärett somen

regelkanregistreringsnummerBilensenskildtill viss somperson.
ochtelefonnumretmedanregistreradedenhänföras till ägaren,

ellerabonnemangethänföras till innehavarenbankkontot kan av
kanjuridiskinnehavarenellerOm ärkontot. ägaren personen

personuppgift. Detinte betraktashuvuduppgiften över taget som en
i fråga. Omuppgiftenantecknahinderfinnas någotdå intebör mot att
visserligentelefonabonnemangetdet aktuellavisar sigi ställetdet att

obestridligentelefonenfysiskbestämdförgäller menperson,en
alltiduppgiften intekanockså andraanvänds ansespersoner,av

telefonenAnvändsuppgiften.meddenhänförlig till som avses
råda någonsidan inteå andratorde detabonnentenuteslutande av
Fråganhänföras till denne.kanuppgiften sägastvekan omattom

medhänförlig till denuppgift kanhuruvida avsessomansesen
i detomständigheterbakgrund samtligauppgiften får avgöras mot av

särskilda fallet.

för registreringkravbrottslighetentillAnknytning som

vissföreliggabördetvi bör övervägavåra direktiv t.ex.I sägs att om
personuppgifter skallförförutsättningarmisstankegrad eller andra att

"misstanke"polisunderrättelseregister. Begreppetiregistreras ett
misstänksvisssamband mediendasthittillshar använts att personen

frågaDå detbrott. trorkonkret ärför som manett personeromnu
självaundvikaskälfinns detverksamhetbrottsligsig attägnar

med densammanblandningundvikaför"misstanke"begreppet att
finns detförundersökning. Däremotvidvedertagenterminologi ärsom

kriminalunderrät-registrering iföranledning överväga ettatt om man
innefattasvilkademkravställatelseregister bör motsvararsomupp

Exempelvis skullestyrka.misstanke vissi kraven man somav
kriminalunderrättelseregisteriregistreringvillkor för ettpersonav en

styrkavissomständigheterkonkretadet finnskrävakunna somatt av
visstverksamhetbrottsligsigi frågapekar på ägnar avatt personen

narkotikabrottslig-ellerekonomisk brottslighetslag, såsom grovgrov
het.

demdelsiktebaraemellertidföreskrifterSådana somtar aven
kriminalunderrättelseverksam-medsambandiregistrerasbehövakan
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het. kanDet många gånger nödvändigt samla in uppgifterattvara om
arbetsförhållanden och fritidsverksamhet, vilket involveraren persons

mängd åtminstone för ögonblicket inte själva kanen personer som
delaktiga i den brottsliga verksamheten. vissa fallI börantas detvara

tillåtet registrera uppgifter också dessaatt särskiltvara om personer,
inom för kartläggning förmodat kriminell organisa-ramen en av en

Ätion. sidan går det knappast ställa detaljerade regler förattena upp
det bör tillåtet registreranär I fall går det inteatt vartvara en person.
konkretisera kravet på anknytning till den förmodade brottsligaatt

Åverksamheten sådant det blir praktiskt tillämpbart.sättett att
andra sidan inger det betänkligheter tillåta obegränsad regime-att en
ring uppgifter inte misstänks för ha någonattav om personer som ens
anknytning till den förmodade brottsliga verksamheten. Vi har därför

skilda regler bör gälla för de båda slag underrättelsercgis-ansett att av
vi föreslår.ter som

Informationsregistren bör endast få innehålla uppgifter sådanaom
själva sig den aktuella brottsligheten.ägna Detantaspersoner som

bör sålunda krävas konkreta skäl viss styrka pekar på vissatt attav en
sig eller har sigägnar brottslig verksamhetägnatperson av

allvarligt slag eller han kommer begå brott allvarligatt att av
beskaffenhet. Beviskravet det gäller förär avsett att motsvara attsom

skall skäligen misstänkt för ha begått brott ochatten person anses
därmed kunna införas i och belastningsregistret. Begreppetperson-
skälig misstanke bör vi tidigare har emellertid undvikassagtsom
eftersom det hittills har endast då någon kan pekasanvänts ut som
misstänkt för brott så konkretiserat det ñmis förär grundett attsom

inleda förundersökning. Styrkan i beviskravet skall dockatt vara
densamma. Det kan enligt vår mening således inte accepteras att
slutsatsen befattning med brottslig verksamhetatt taren person
grundas enbart på tidigare erfarenheter. Det skall i stället krävas att
det i det enskilda fallet finns konkreta omständigheter kan läggassom
till grund för antagandet på något befattning medsättatt taren person
brottslig verksamhet. Uppgifter familjemedlemmar ocht.ex.om
affärsbekanta bör således inte få föras in i inforrnationsregisterett
enbart den grunden de har anknytning till registreradatt en person.
Vad harJO anfört innebörden begreppet skälig misstanke kanom av
tjäna till vägledning vid tolkning föreslagnadet rekvisitet se avsnittav
2.3.

I analysregister, skall strikt ändamålsbe-ett styrassom av en
stämmelse, bör uppgifter andra kunna få registreras. Ettom personer
krav bör då uppgifterna förnödvändiga undersökningen. Viärattvara
föreslår det införs särskild bestämmelse härom i lagtexten. Detatt en

naturligtvis bra kravet för registrering kunde preciserasvore om mer
så. Det enligt vår mening emellertidän knappast möjligt eftersomär

de särskilda undersökningarna har så olika inriktning behovenoch av
uppgifter till följd skiljerdärav sig starkt. vissa fall kanI det vara
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finns någotdet intenödvändigt registrera ävenatt somperson omen
fall kanandrabrottslig verksamhet. Isigpekar på denne ägnaratt

denbehövas,kan kommauppgiften visserligendet så attatt menvara
Detpågående undersökningen.nödvändig för denkan inte sägas vara

integritetsintrångsådet skulleockså tänkaskan utgöra attett stortatt
skäletdetflerauppgifter ellerregistrera att man avpersonerom en

situationermångskiftandeså många och såfrågaavstå. Detbör är om
registreringförförutsättningarnauttömmande beskrivning avatt aven

allvarligsiggrunder kankonkretaden ägnaän antassomannan
inte kanbrottslighet, gärna ges.

förtillräckligt kravenligt vår meningalltsåDet attattär ensom
förnödvändigskalldenregistrerasuppgift skall få att varaange
förändarnålsbeskrivningtillräckligtEnundersökningen. noggrann

dessutomregistret dethörandeoch det därtill görundersökningvarje
kontrollerai efterhandDatainspektionenJO, JK ochmöjligt för att

personuppgifterregistreringdenunderrättelseverksamheten och av
kontrollmöjligheterdärmed. Dessa äri sambandförekommitharsom

intepersonuppgifterförgarantiytterligaremeningenligt vår atten
detunderrättelseverksarnhet när ärsamband med äniregistreras annat

anledningfinnaskan dockändamålsenligt. Detoch attnödvändigt
vissareglersärskildanågrainförasdet bör typerattöverväga omom

nedan.fråganDeningå i registret.personuppgifter inte får tas uppav
uppgiftervilkapå frågangår vi inDessförinnan person somom enom

i registren.få inbör tas

uppgifterförkrav vissalägreEtt typer av

hänföras tillkanuppgifterfårlagförslagEnligt vårt personensom
meddenendastinfonnationsregisterinföras i avsesett om som

och övrigabrottslighetallvarligbefattning meduppgiften kan antas ta
framhållitvi haruppfyllda. Somregistrering dessutomför ärkriterier

bil,upplysningocksåavsnitt kandetta ettinledningsvis i enomen
kanuppgiftsådanbankkontoeller utgöratelefommummer ett somen

bil harupplysningenskild Entillhänföras att t.ex. enomperson.en
förhållandensådanafår undersammanhangmisstänktförekommit i ett

grunder kankonkretapåinte antas taregistreras ägareninte om
nödvändiguppgiftenochbrottsligheten äraktuelladenmedbefattning

ändamål.registretsför
oftapolisenanförtpolisväsendet harfråni utredningen attExperter

uppgiftersådanaregistrerakunnaintressehar att somstortett av
meddenvisstill ävenhänförasindirekt kan avsessomomperson,en

grunder kankonkretaintefysisk antasuppgiften är person somen
falletSå kanbrottsligheten.aktuellamed den t.ex.befattning varata

lokal därutanförbil attiakttagithar trorpolisen manenenom
bilen disponerasframkommerdetnarkotikaaffärer attgörs menupp,
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någon den registreradeän Det har anförtsägaren. bilensav attannan
registreringsnummer, inte kan knytasägaren till brottslig-trots att
heten, ändå borde antecknas i inforrnationsregistret för polisenatt
skall få möjlighet kontrollera fordon dyker i någotatt om samma upp

sammanhang. För begränsa risken för otillbörligt integritets-annat att
intrång skulle kunna tänka sig uppgifterna skulle gallras efterattman
kortare tid gäller.än som annars

anteckningEn fordons registreringsnummer kan emellertidettom
regel hänföras till den registrerade och det torde i de flestaägarensom

fall ligga till hands misstänka denne förnära delaktighet i brottslig-att
heten. Flertalet har gått på utredarens linje och funnit detexperter att
tidigare uppställda kravet på anknytning till brottsligheten bör upprätt-
hållas också i dessa situationer. Om uppgift direkt eller indirekt kanen
hänföras till bestämd bör uppgiften således inte få registre-en person

inte den med uppgiften konkreta grunder kanras om som avses
befattning med brottsligheten. Det mycket svårtärantas ta över-att

blicka vilka effekter det skulle det kravet. fallöverge I ståratt vart
det helt klart informationsregistren därmed skulle fåatt avsevärten

omfattning vad följerstörre vårtän nuvarande förslag.som av

Uppgifter får registrerassom

Vi har tidigare uppehållit vid vilka krav bör ställas denoss som
brottslighet underrättelseverksamheten skall gälla för registre-attsom
ring skall få ske och vilka krav anknytning till denna brottslighet

Ävenförbör gälla skall få registreras. dessaattsom en person om
krav uppfyllda det inte givet varje tillgängligär är uppgift kanatt som

intresse skall få registreras. Det angeläget motverkaär attvara av en
alltför extensiv registrering uppgifter upplysningav som ger om
enskilda människor. Föreskrifter bör därför meddelas så tydligtsom

möjligt vilka kategorier personuppgifter fårsom anger av som
registreras.

grundläggandeEn förutsättning för registrering uppgifter överav
huvud bör redan framgått registreringentaget ärattsom vara
nödvändig för registrets ändamål. En motsvarande bestämmelse finns
i 2 § polisregisterlagen. Kravet uppgift inte får registrerasatt en om
den inte nödvändig gäller föri och sig beträffandeär alla typer av
uppgifter, har främst betydelse vad sådana personuppgiftermen avser

hänföraskan till den med uppgiften.som som avses
utgångspunkt förEn bedömningen vilka personanknutnaav

uppgifter bör få registreras i informationsregister skulle kunnaettsom
det motsvarande register skall ingå i Europols informations-vara som

Därvid mäste emellertid beaktas det registret kommersystem. att att
innehålla uppgifter misstänks för ha begåttäven attom personer som

konkret brott eller har dömts för brott. Om sådana kanett personer en
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motiveradofta försvarligomfattande registrering ärän somvaramera
underrättelseregister.i

informa-få förekomma iuppgifter måstekategoriEn ettsomav
hörregistrerades identitet. Ditdensådana gällertionsregister är som

bostadsadress,födelsetid,uppgifter kön, personnummer,om nanm,
också får antecknasdettäcknanm o.d. Attarbetsplats, nationalitet,

pågå och de konkretabrottslighet kanuppgifter den antassomom
får följabrottslighetentillgrunder knyter anses avpersonensom

uppgifter intedessatill och medkanregistrets Det sägas attnatur.
betydelsefullaocksåfunktionförsvarbara för registrets ärbara är utan

uppfyllda.registreringsförutsättningarlagens ärkontrollför atten av
hänvisning fåbörharde slaguppgifter nämntsUtöver som nuav

befattning medregistreradetill andragöras antas tapersoner som
registreradedeninformationUppgiftbrottslighet. att omomsamma

Infortnations-förekomma.bör alltidanalysregisterfinns iäven ett
analysregistren.indexregister tilldärmedregistret fungerar ettsom

uppgiftregistreradvarifrånadministrativUppgifter art ensomav
ocksåregister böriförekommerochhärstammar annatatt personen

tillåtna.vara
vilkatydligt framgårdetviktenframhållitVi har tidigare attav

utredningen harinformationsregister. Inomfår in iuppgifter tassom
skalluppgifterkategorieri frågan debrutit sigmeningarna somavom

lagen elleribörinforrnationsregisterifå registreras ett anges
Därvid har be-ordning.administrativreglering iföröverlämnas

integritetsskyddetförställning i dennafårriksdagentydelsen taattav
harMajoritetenlagreglering.skäl föranförtsfrågaviktiga ensom
be-uppfattningutredarenstill närmareanslutit sigemellertid att
harAvgörandeadministrativ ordning.imeddelasstämmelser bör

förslagetiregistreringförde kriterierdärvid varit att gersom anges
förordning ochbestämmelser iutfomuningenvidfast avramen

utförligabli tämligenemellertidmåstetillämpningsföreskrifter. Dessa
siglämparBestämmelsernaintentioner.lagstiftarensavspeglaför att

lag.för reglering idärför inte
uppgifter få förekommaslagböranalysregisterI somett avsamma

Även inte självafrågaiinformationsregister.i somett personerom
nöd-det harbrottslighetmedbefattning ansettsantas ta men som

in. Analys-få förasuppgiftermotsvarandebörregistreravändigt att
medundersökningarsärskildaendast få förasskallregister när noga

då behöveruppgiftergenomförs. Vilkaändamålpreciserade som
begränsafall. i lagfrån fall till Attmåstesamlas in avgöras upp-

framståruppgifterkategoriervissagiftsinsamlandet till att somavavse
lämpligt.mindre

iregistrerasfåslag böruppgifter olika ettomfattningvilkenI av
längehurfrågansamband medharunderrättelseregister upp-om

iviGallringsfrâgorregistret.finnas igifterna kommer tar uppatt
tid kanefter kortförstörasskalluppgifterBeträffandeavsnitt 4.5. som



överväganden88 underrättelseregister SOU 1996:35om

mindre restriktiv försvaras uppgifterna skall bevarasänen syn om
under längre tid.

Sammanfattningsvis vill vi förorda den regleringennärmareatt av
såväl informations- analysregistrens innehåll i huvudsak får skesom
i administrativ ordning. Därigenom kan integritetsskyddsaspekterna

registrens ändamålavvägas smidigare vidsätt änmot ett en
lagreglering. En sådan ordning medger också bättre hänsynstagandeett
såväl till den tekniska utvecklingen inom polisväsendet detsom
internationella polissamarbetets krav. Begränsningar i rätten att
registrera vissa särskilt känsliga uppgifter bör emellertid regleras i lag,
liksom sambearbeta uppgifter från andrarätten register. Viatt tar upp

frågordessa nedan.

Sambearbetning uppgifter i andra registerav

Uppgifter berörs särskild undersökning kanom personer som av en
ibland finnas i andra register förs polisen. Det naturligtär attsom av
polisen kontrollerar skall registreras i analys-ettom en person som
register också förekommer i exempelvis allmänna spaningsregistret
eller och belastningsregistret. Att föra in uppgifter från dessaperson-
eller andra polisregister i analysregister emellertid sådanutgörett en
sarnbearbetning enligt 2 § andra stycket datalagen får4 inte före-som

stöd författning eller Datainspektionens beslut. gällerDettatas utan av
uppgifterna inhämtas manuellt eller automatiskoavsett väg.om

Det självklart polisen iär närmast särskild undersökningatt en
liksom i förundersökning utnyttjar den information finnsen som
tillgänglig. Vi kan inte det finns några invändningar in-attse ur
tegritetsskyddssynvinkel uppgifterna också överförs tillmot att ett
analysregister. Det bör därför införas bestämmelse medgeren som
sarnbearbetning analysregister med andra register försav som av
polisen.

Innan registreras i informationsregister torde polisenetten person
regel också sådan registerkontroll vi hargöra nämnt.som en som nyss

Frågan tidigare dömd för brott eller hanär ärom personen om
misstänkt för brott kan betydelse för bedömningen fråganstor av

och särskild undersökning skall inledas. emellertidnär Det ärom en
inte givet anteckningar tidigare domar eller pågående för-att om
undersökningar skall få föras in i inforrnationsregistren. Som vi
tidigare har understrukit bör innehållet i dessa register begränsas
väsentligt vad krävas förbör analysregister.än Sambe-mer som
arbetning informationsregister med andra register bör därför inteav
tillåtas. börDäremot det i informationsregister få antecknas uppgiftett

förekommer också i andra register.attom en person
Vid bedömningen frågan huruvida uppgifter i polisiäraolikaav

register bör få sambearbetas bör det uppmärksammas polisen i dagatt
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mängderbearbetningmedgerdataprogramförfogar storaöver avsom
utnyttjas förkunnabörSådanaolika register.information i program
medgivandeanalysregister. Utanuppgifter isammanställning ettav

föranvändasinte kunnadocktordeDatainspektionenfrån programmen
register.andrainrättaatt

uppgiftersärskilt känsligavissaRegistrering av

användningenrekommendationEuroparådets2.5 ipunktI avom
fårinteuppgifterpoliseninompersonuppgifter att personom enanges

religiösaetniska över-dennespå grundin enbartsamlas ursprung,av
tillhörig-eller hansåskådningpolitiskaläggning ellersexuellatygelse,

Uppgifterförbjuden i lag.intesammanslutning ärtillhet avsomen
detpolisregisterin iinte förashuvudfårslagsådant över taget om

nödvändigt.oundgängligeninte är
bestämmelse. IliknandefinnsdatadirektivEG:sartikel 8 iI en

uppgiftermed de nämnsjämställsbestämmelsedenna upp-ovansom
fackförening.imedlemskapochhälsalysningar ompersonsom en

medborgareanteckningföljerregeringsformen§kap. 3Av 2 att om
på hansgrundas enbartsamtycke fårhansregister intei allmänt utan

därför inte idet behövsbestämmelseåskådning. Någonpolitiska om
förbudabsolutunderrättelseregister. Någotpolisenslag annatomen

uppräknadedetuppgifterregistreradataregisteri ovanatt ett avmot
torde inteetniskagrundenbart etc.slaget ursprungpersonsenav

och för sigdet iinföras, tordeböraförbudsådantfinnas. Om ett anses
idockbörFrågan prövaspolisregisterlagen.ihemmarätteligen höra

ochunderrättelseregisterpolisenssåvitt utansammanhangdetta avser
avvaktas.arbetefortsattavårtresultatetatt av

landvårtlagstiftningen inaturligtdetmeningvårEnligt är att
särskilda skälinte finnsdetrekommendationen emottill omanpassas

därförViföreligga.inteskäl attsådanaNågradet. enansersynes
etniskanågonsuppgifterbeträffandelageninföras ibörregel om
övrigt.övertygelse iellerreligiösaläggning,sexuella troursprung,

Även polisiärttillämpligtdirektdatadirektiv inte är ettEG:som
gällabörbestämmelsermotsvarandeviunderrättelseregister attanser

medlemskap ihansellerhälsauppgifterför ompersonsom en
iregistrerasfåsålunda aldrig ettbörfackförening. En person

någotupplysninggrundenbartunderrättelseregister avomav en
omfattandeförhindrasDärigenomförhållandena.nämndade ennyss

medmänniskorochminoriteterreligiösaetniska ellerkartläggning av
tordedelinformationsregistrensbeteende. Föravvikandesexuellt

uppgifteftersomaktualitetsig saknaoch förbestämmelsen i omen
grundkonkretkan utgöraaldrig i sigetnisktvisst ansest.ex. ursprung

verksamhet. Detbrottsligmedbefattningför tarattatt anta personen
i analys-registreringvidbetydelsealltframförföreslår fårviförbud
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registren inte själva misstänks ha någon anknytningav personer som
till den brottsliga verksamheten. Sådana skall enligt vad vipersoner
tidigare har föreslagit få registreras det nödvändigtär förom
undersökningens ändamål. Den föreslagna bestämmelsen medförnu
dessutom registreringen inte enbart får grundasatt på uppgiften om

etniska etc.personens ursprung
Om andra omständigheter det finnsgör anledning registreraatt att

information i underrättelseregister bör polisenettom en person
undantagsvis samla in och registrera också uppgifter det slagav

Upplysning etniska kansom avses nu. om en persons ursprung
sålunda legitim uppgift i beskrivningen identitet.vara en av en persons
Även uppgift sexuell läggning, religiös eller övertygelse itroom
övrigt kan i vissa fall behöva registreras. I enlighet med rekommenda-
tionen bör dock krav uppställas registreringen skallett att vara
oundgängligen nödvändig.

4.4 Utlämnande uppgifter registrenav ur

Uppgifter i kriminalunderrättelseregister skall få lämnas till JO,ut
JK och Datainspektionen, till domstol behöver uppgifternasom
för omprövning beslut angående utlämnande uppgifterav av ur
register, till åklagare behöver uppgifterna för förunder-som en
sökning, till andra myndigheter i vissa fall till utländskasamt
myndigheter och mellanfolkliga organisationer det följerom av en
internationell konvention Sverige har biträtt. Regeringen skallsom
få meddela föreskrifter.närmare

Vårt förslag särskild lag kriminalunderrättelseregisterom en om
medför polisregisterlagens bestämmelseratt bl.a. utlänmandeom av
uppgifter inte blir tillämpliga på uppgifter i kriminalunderrättelseregis-

Det behövs därför särskilda regler utlämnandeter. uppgifterom av
från sådana register.

3 förstaI § stycket polisregisterlagenl utdrag ellerattanges av
upplysning innehållet i polisregister skall meddelas, fram-närom
ställning därom Justitiekanslern,görs riksdagens ombudsmän,av
Rikspolisstyrelsen, den centrala utlänningsmyndigheten, länsstyrelse,
länsrätt, polismyndighet, allmän åklagare eller Alkoholinspektionen.
Detsamma gäller enligt 3 § första stycket 2 framställningnär görs av

myndighet, och i den mån regeringen för visst slagannan om av
ärenden eller för särskilt fall tillstånd därtill. Närmare bestämmel-ger

utlämnande uppgifter till myndigheter finns i polisregister-ser om av
kungörelsen.

förstaAv 3 § stycket 3 polisregisterlagen följer enskild har rättatt
få uppgifter polisregister han behöveratt utdraget förut att taur om
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vistas,för få tillstånd inresa,främmandesin itill rätt attstat, attvara
frågaeller föri främmandesig eller arbeta prövabosätta attstat om

vård elleruppdrag i verksamhet,anställning eller ärsomsom avser
eller beivrandeteller för förebyggandetrikets säkerhetbetydelse förav

utdrag ellerförordning medgivitregeringen iochbrott, attav
denändamål eller, i fall,för sådantupplysning lämnas annat om

registretberoende upplysningstyrker hansenskilde rätt äratt urav
bestäm-upplysningen meddelas. Närmareregeringen medgeroch att

har§ andra stycketpolisregisterkungörelsen. Enligt 9finns imelser
uppgifter andraockså få delenskild rätt att om upp-av ompersonen

undersökning.därmed jämförligvetenskaplig ellerbehövs förgifterna
tämligentill myndigheter ipolisregister lämnasUppgifter storutur

emellertid den innebördenhärom harBestämmelsernaomfattning. att
dömda elleruppgifterskall ärutlämnande somom personeravse

belastningsregistret.ochuppgifterför dvs.misstänkta brott, person-ur
slagning iregelmässigtmedför dessutomPersonalkontroll även

register.säkerhetspolisens

till enskildUtlämnande

användningrekommendationEuroparådetspunkt 6.2 iI avom
i principregistreradepolissektorn deninompersonuppgifter sägs att

få tillgångtill uppgifter i register. Rättentillgångskall ha rätt attatt
polisenoundgängligt fördetbegränsasuppgifter få: dock ärtill attom
förnödvändigteller detuppgifterutföra sina ärkunna attskall om

rättigheter.fri- ocheller andraregistreradeskydda den personers
absolut sekretessföljer det gällersekretesslagen§7 kap. 17Av att

enligtregister fårUppgifter sådanai polisregister.uppgifterför ur
polis-vad imedi enlighet sägsparagrafen lämnasbara ut som

redovisat ivi harkriminalregisterlagen. Somochregisterlagen
småemellertid endastpolisregisterlagenavsnittetinledningen gerav

själv. Meduppgifter sigfåenskildmöjligheter för att ut ompersonen
gäller tillsekretesslagenkap. 17 §enligt 7till sekretessenhänsyn att

förhållandedettaförhållanden kanpersonligaför enskildesskydd den
enskildestalar för denvilket i sig rättegendomligt,något attattsynas

också ifrågasättaskanstärkas. Detsig själv bordeuppgifterfå ut om
rekommenda-punkt 6.2 iitill vadinte med hänsyndet angessomom
uppgifterdelför enskildedenborde införas rätttionen taatt omaven

sig själv.
Även fåenskildformell förskulle införasdet rätt att utenenom

stöd kap.polisen med 5tordeunderrättelseregisteruppgifter ett avur
lämnaundantagslöst komma vägralag så§ att1 attgott somsamma
skulleunderrättelseverksarnhetenmotiveringenuppgifter med attut

uppgifter till denutlämnandeFråganallvarligt.skadaskunna avom
sammanhangifråga bör lösaskompliceradregistrerade ettär somen
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för alla spaningsregister. Vi därför inte dettyper finnsattav anser nu
anledning införa regler enskildatt fårätt att utsom ger en person
uppgifter sig själv i underrättelseregister. fortsattaDet utrednings-om
arbetet kan dock eventuellt leda till ställningstagandet måsteatt
omprövas.

Enligt 9 § polisregisterlagen får uppgifter i polisregister lämnas ut
för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning. Med hänsyn till
det särskilt integritetskänsli kriminalunderrättelseregisterinnehållet iga

vi uppgifter sådana register inte skall lämnas förattanser utur
forskningsändamål. Uppgifter härrör från sådana särskildasom
undersökningar har avslutats bör dock kunna få lämnas Viut.som
återkommer till det i avsnitt 4.5.

Utlämnande till andra myndigheter polismyndigheterän

Uppgifter kan ha med brottsligsamröreantasom personer som
verksamhet så integritetskänsligär reglerna utläm-natur attav om
nande generellt bör restriktiva vad gäller beträffandeänvara mer som
uppgifter konkreta brottsmisstankar och påföljder brott. deAvom
myndigheter har upptagits i 3 § första stycket polisregisterlagen1som

endast tillsynsmyndigheterna, dvs. Justitiekanslern, riksdagenssynes
ombudsmän och Datainspektionen böra i lagen. Dessutom börtas upp
uppgifter få lämnas till åklagare behöver uppgifterna med hänsynsom
till förundersökning. Vidare bör uppgifter få lämnas tilluten annan
myndighet regeringen för visst slag ärenden eller för särskiltom av
fall tillstånd till det.ger

Som framgår vi inte registrerad förattovan anser en person
närvarande bör få uppgifter sigrätt själv under-att ut ettges om ur
rättelseregister. En enskild får avslag på begäran fåatt utsom en om
uppgifter har enligt 15 kap. 7§ sekretesslagen överklagarätt att
beslutet. Eftersom den enskilde enligt vårt förslag inte har någon
formell få uppgifter kan domstolen i principrätt baraatt prövaut om
den uppgift begärs utlämnad ingår i polisregister på vilketettsom
underrättelseregisterlagen tillämplig. Domstolen bör förär kunnaatt

denna prövning hagöra få del de aktuella uppgifterna.rätt Viatt ta av
föreslår därför uppgifter underrättelseregister på begäran skallatt ur
lämnas till domstol behöver uppgifterna föräven omprövningut som

beslut angående utlämnande uppgifter register. Den absolutaav av ur
sekretessen enligt kap.7 17 § sekretesslagen gäller enligt 12 kap. 2 §

lag hos domstolen.ävensamma
frågaEn uppmärksamma det gäller utlänmande till myndig-näratt

heter vad bör gälla utlämnandeär vid personalkontroll;som om
registren har ingen motsvarighet i dag. Sådan företaskontroll för
närvarande främst beträffande innehar eller blipersoner som avses
utnämnda till innehavare tjänster tillhör någon skyddsklass.av som
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Antalet skyddsklasser personalkontroll företasNär skallär görtre.
myndigheten framställning till Rikspolisstyrelsen prövarsom om
uppgift polisregister bör lämnas Beträffande tjänster i de tvåut.ur
högsta skyddsklasserna gäller varje uppgift ñmis i polisregisteratt som
får lämnas förutsatt givetvis den kan ha någon betydelse i detut, att

vilketärende i personalkontrollen företas.
Personalkontrollkungörelsen torde komma be-ersättasatt av

istämmelser lag säkerhetsskydd prop. l995/96:129. Ien ny om
likhet med vad gäller för närvarande torde den lagen kommasom nya

uppgiftermedge utlämnande i de bägge högsta skyddsklasserna.att av
I de högsta skyddsklasserna sådana tjänster placerade, vilkasär

innehavare skulle kunna anförtros uppgifter mycket integritets-av
känslig Det egendomligt polisen vid personal-närmastnatur. vore om
kontroll inte fick lämna uppgifter utvisar sådanut attsom en person

befattningkan med brottslig verksamhet allvarlig Viantas ta natur.av
därför uppgifter kriminalunderrättelseregister bör fåattanser ur

länmas vid kontroll avseende i de två högsta säker-ut personer
hetsklasserna. Det behövs särskild bestämmelse härom.en

Uppgifter i fårpolisregister enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen för
närvarande inte lämnas i enlighet med vad iän sägsut annat som

polisregister. En ändring i sekretesslagen föreslås emellertidlagen om
i den närrmda propositionen. Denna ändring medföra attovan avses
uppgifter i polisregister skall få lämnas också i enlighet med vadut

i säkerhetsskyddslagen. Vi föreslår den ändrade regeln isägs attsom
sekretesslagenkap. 17 § tillämplig på lagen under-7 görs även om

rättelseregister.

Utlämnande polisväsendetinomm.m.

information kommer in till underrättelseenheterna vid Riks-Den som
vad harpolisstyrelsen och hos länspolismästarna skall enligt vi

hanteras endast vid dessa enheter. betydelsefullt förinhämtat Det anses
uppgifterna inte sprids nödvändigt.tilltron till verksamheten änatt mer

från för utlämnande uppgifterTill skillnad vad normalt gällersom av
därförpolisregister till olika polismyndigheter det också attur anses

underrättelseregister lämnas till andra inom polisenuppgifter i inte bör
fall. alltsåföregående prövning i varje enskilt Detutan synesen

hantering inomförhålla sig så de bestämmelser registrensatt om
polisen vilka kan behöva ställas för underrättelseverksarnhetenattupp

effektivt, väl i linje med vad behövsskall kunna bedrivas ligger som
otillbörliga intrång i de registrerades personliga integritet skallför att
förebyggas.kunna

inte barapolisväsendet behövs enligt vår mening bestämmelserInom
ocksåutlämnande uppgifter till andra myndigheter utan omom av

användatillföra registren uppgifter och behörigheträtten attatt om
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registren. Det kan inte komma i fråga låta varje polisman fåatt
uppgifterregistrera i underrättelseregistren. Kretsen tjänstemän somav

får föra in uppgifter bör i stället begränsas kraftigt. dessutomDet ger
kontrollmöjligheter och därmed garanti för bestämmelser-bättre atten
förutsättningarna för registrering följs så möjligt.na om noga som

inom polisen har få uppgifterKretsen rätt att utav personer som ur
registren bör också så begränsad möjligt. första hand skallIvara som
registren naturligtvis användas respektive myndighet, i vissmenav
utsträckning bör uppgifter kunna lämnas till polismän vidäven ut
andra myndigheter.

få tillUppgifter i kriminalunderrättelseregister bör lämnas tjänste-ut
uppgifterna anledninginom polisväsendet behöver medmän som av

förunder-underrättelsekaraktär ellersärskild undersökning av enen
i vissabör uppgifter kunna få lämnassökning. Dessutom ävenut

tänker reglerfall de nänmda. Det vi bl.a.andra ärän omnyss
den myndighetenstjänstemän skall få ha tillgång tillvilka egnasom

få tillgängligtinformationsregister bör regelregister. Ett görassom
underrättelseenhet, medanför dem arbetar myndighetens ettsom

tillgängligt för andra demanalysregister inte bör få ängöras som
underrättelseprojektet. kan detdeltar i det aktuella Dessutom vara

polisväsendet sysslar med under-lämpligt de tjänstemän inomatt som
få beskedfår terminalâtkomsträttelseverksamhet rätt att omgenom

informationsregisterförekommer eller ihuruvida ett somen person
vår mening det emellertidmyndighet. Enligtförs ärav en annan

eftersombestämmelser härom i lag,mindre lämpligt meddelaatt
beroendeskulle komma blibestämmelserna i utsträckning attstor av

registren byggsorganiseras och hurhur underrättelseverksamheten av
Viockså bli mycket detaljerade.skulle sannoliktReglernaupp.

myndighet regeringendärför regeringen, eller denföreslår att som
inom polisvä-får i vilken utsträckning tjänstemänbestämmer, besluta

Dä beslut fattasuppgifter i registren.sendet skall ha tillgång till om
uppgifter registren skallin ochskall lägga ta ut ursomvem

betydelse.särskildintegritetskänsliga karaktär tillmätasregistrens

myndigheterUtlämnande till utländska

fåi vissa fall kunnakriminalunderrättelseregister börUppgifter ur
mellanfolkliga organisationer.myndigheter ochtill utländskalämnas ut

dock krävasintegritetskänsliga karaktär bör detregistrensPâ grund av
vårt landkonventionföljer internationellutlärrmandetatt somav en
uppgifterutlämnandetänker påhar biträtt. Vad vi i första hand är av

fullgörandeförpolisbyrån Europol det behövseuropeiskatill den om
eller andraEuropolkonventionenförpliktelser enligtSverigesav

medlemskap i EU.Sverigessamband medförpliktelser harsom
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Regeringen bör också få förordna utlämnande uppgifter iom av
internationella förhållanden i andra fall.

4.5 Gallring uppgifterav

Uppgifter i tillfälliga analysregister skall enligt vårt förslag gallras
de inte längre behövs för undersökningen ochnär närsenast

registret enligt vad tidigare har bestämts skall upphöra.som
Skulle undersökningen inte ha avslutats vid denna tidpunkt bör
registret undantagsvis få bestå längre tid, det särskildärom av
betydelse för undersökningen skall kunna avslutas.att

Personuppgifter i informationsregistren skall gallras de intenär
längre behövs och år från det uppgifterna registre-senast ett att
rades. Om det dessförinnan har förts in uppgifternya om en
registrerad eller det har inletts särskilt underrättel-ettperson om
seprojekt bör uppgifter i informationsregistret kunna få stå kvar
under längre tid.

Vid bedömande och hur uppgifter i register skall bevaras förav om
framtiden skall bestämmelserna i arkivlagen 1990:782 och arkivför-
ordningen 1991 :446 uppmärksammas. Enligt arkivlagen får allmänna
handlingar hos bl.a. statliga myndigheter gallras, dvs. förstöras.
Huvudregeln dock handlingarna skall bevaras. Gallring skall skeär att
med beaktande arkiven del det nationella kulturarvetärattav en av
och på sådant det återstående arkivmaterialet fyllersättett att
ändamålet med arkiven, dvs. del allmänna handlingar,rätten att ta av
behovet information för rättskipningen och förvaltningen samtav
forskningens behov. Särskilda bestämmelser gallring får meddelasom

lag.i
naturligt uppgifter i polisregister gallras efter vissDet tidår att

Äveneftersom mängden information blir ohanterligt stor.av annars
integritetshänsyn det angeläget uppgifter i polisregister inteär attav

får stå kvar hur lång tid helst. anledningDet finns härvid attsom
framhålla personuppgifter enligt punkt Europarådets7 i rekommen-att
dation användning personuppgifter inom polissektorn skallom av
gallras de inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka deärom
lagrades. Det skall enligt punkt i rekommendationen ocksåsamma
finnas bestämmelser hur länge olika kategorier personuppgifterom av
får bevaras. bestämmelser kan antingen stå i lag eller framDessa tas
i samarbete med den nationella tillsynsmyndigheten.

polisregisterlagen finns för närvarande inga bestämmelserI om
gallring uppgifter i polisregister. finns gallringsbe-Däremotav en
stämmelse i § polisregisterkungörelsen. Enligt denna bestämmelse14

uppgifter har i polisregister utgå vissaskall intagits undersom
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viktigaste förutsättningarna detförutsättningar. En de är ärattav
uppgifterna "med hänsyn till registrets tekniskamöjligt gallraatt

bestämmelser kommer dock inte bli tillämp-beskaffenhet". Dessa att
därföruppgifter i kriminalunderrättelseregister. Det behövsliga på

uppgifter register.regler gallring i sådanasärskilda om av

Analysregister

princip inte få stå kvar i registrenUppgifter analysregister bör ii
till ändamåletnödvändigt med hänsyn medlängre vadän ärsom

behövs fördärför gallras de inte längreregistreringen. börDe när
avslutats.undersökningen i fråga harundersökningen, närt.ex.

registret enligt vadskall dock gallrasUppgifterna närsenast som
undersökningupphöra. Skullebestämts skallursprungligen en

registret enligtvid den tidpunkt dåavslutadundantagsvis inte vara
ändå registretbör huvudregelnbeslut skall upphöra,tidigare attvara

tillfälliga kanavsedda ochAnalysregistrenskall förstöras. är att vara
tid skäletobegränsad detbestå under iinte få attstort sett av

exceptionella falltid beräknat.har tagit längre Iundersökningen än
sluttiden.bestå efter den beräknade Detfåregistret dock kunnabör

betydelsesärskild förförekomma detdock endast fåbör är attavom
avslutas.skall kunnaundersökningen

uppgifterna i analysregistretavslutats skallundersökning harNär en
bestämmelsernakan med stödUppgifter i registretsåledes gallras. av

analys-överförts till någotdessförinnan hautlämnande annatom
På någotde behövs där.förundersökning sätteller tillregister omen

kontrolländamål.för forsknings- ochuppgifterdessutombör sparas
ske registrennödvändigtvisemellertid intebehöverDet att somgenom

sådana bevaras.
förunder-framgår det underrättegångsbalken23 kap.Av att en

förekommitprotokoll vad harsökning skall överupprättas avsom
förunder-innehållet ibestämmelserbetydelse. Närmare om

förundersökningskungörelsen. Protokolletfinns isökningsprotokoll
Uppgifterregel arkiveras.och skallallmän handlingblir somsomen

harockså, deförundersökningsregister kommertagits in ihar ett om
Därige-i protokollet.ingåför förundersökningen,haft betydelse att

inteför bl.a. forskning detillgängligaregisteruppgifternablir omnom
med hänsyn tilleller sekretessförundersökningssekretessskyddas av

förhållanden.personligaskyddet för enskildsexempelvis
reglerkriminalunderrättelseverksamheten finns ingagällerSåvitt om

underrättelseverksamhetens liggerprotokoll skall Iupprättas. naturatt
brottsligadeniden böremellertid ut rapportatt en ommynna

skallpolisenbesluthar undersöktsverksamhet attsamt ett omsom
inledandeärendet föröverlämnaåtgärd,företa någon viss t.ex. attsom

i analysregisteruppgifter har tagits införundersökning. De ettsomav



övervägandenSOU 1996:35 underrättelseregister 97om

och bedöms intressanta för slutsatsen i bör in där.som rapport tasen
En vad haröver förekommitrapport i särskild undersökningsom en
kan liksom förundersökningsprotokollett underkastad för-vara
undersökningssekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen eller sekretess
med hänsyn till exempelvis skyddet för enskilds personliga för-
hållanden enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen. Det förtjänar anmärkasatt

förundersökningssekretess gäller i högstatt 40 år. Om sekretess inte
gäller kan uppgifterna användas för forskning. Uppgifterna kant.ex.
också återanvändas inom polisen.

Enligt vår mening det visserligenär angeläget uppgifter haratt som
inhämtats i polisens underrättelseverksamhet bevaras så det iatt
efterhand blir möjligt kontrollera polisens arbete. Viatt dock attanser
det tillräckligt deär upprättade bevaras.att I och för sigrapporterna
hade det varit fördel det hade funnits regler innebaren om som en
skyldighet för polisen dokumentera vad förekommeratt isom
kriminalunderrättelseverksarnheten. I avvaktan på sådana regleratt
införs får det förutsättas Rikspolisstyrelsen meddelar anvisningaratt

dokumentation sådan verksamhet.om av
Vi förutsätter alltså det skall och bevarasupprättasatt rapporter

vad har förekommitöver under undersökning under-som en av
rättelsekaraktär. Därutöver finns det enligt vår mening inte något
behov för forskningsändamål bevaraatt ocksåt.ex. registrenav som
sådana. Syftet bakom regeln i 14 § datalagen, ADB-upptagningatt en
skall tillföras handlingarna i ärendet i läsbar form, får tillräckligtanses
tillgodosett relevanta uppgifter förs in iattgenom rapporten.

Informationsregister

Uppgifter i infonnationsregistren bör gallras de intenär längre
behövs. Det vidare angelägetär uppgifterna gallras efter viss tidatt

de inte har lett till särskilt underrättelseprojekt.ett I fallom annat
finns det risk för antal obestyrkta uppgifteratt ett kommerstort att
finnas antecknade under lång tid. Gallringstiden börom en person
enligt vår mening år från det uppgifterna registrerades.ett Omattvara
det dessförinnan har förts in uppgifter registreradnya om en person,
vilka i och för sig skulle kunna föranleda registrering, bör äldreäven
uppgifter få stå kvar. Har det inletts särskildom samma person en
undersökning berör viss detär angeläget uppgiftersom en attperson

honom i infonnationsregistret också står kvar så länge under-om
sökningen pågår. Det i och för sig inteär nödvändigt samtligaatt
uppgifter i fråga får stå kvar i informationsregistret.om personen
Huvudsaken det finnsär hänvisning till det aktuellaatt pågåendeen
ärendet. Inforrnationsregistret kan därigenom fungera ettsom
indexregister till de olika analysregistren.

4 16-0268
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framhållit gall-harutredningenpolisväsendet i attfrånExperter
betydligt längre äninformationsregisterEuropols är ettförringstiden

gallringstid skullemotsvarandeochhuvudregel år,år, atttre ensom
majorite-ochUtredarenregistren.svenskaför deönskvärd ävenvara

bestämmaangelägnaemellertid varithar att enomexperternaten av
vårenligtinforrnationsregistren. Det ärgallringstid förtämligen kort
cchbearbetningföremål förblirregistrenbetydelsefulltmening att

inteuppgifterföruppsamlingsplatstjänafårbara ansesinte somsom
uppgifterHarinleds.undersökningsärskildförtjäna om enatt en

registre-från denårinomåtgärd senastenågonlett tillinte ettperson
gallras.såledesuppgiftersamtligabörringen

karaktär in-integritetskänsligasärskiltdentillhänsynMed som
uppgifterbör bevarasintevi detharformationsregistren urattanser

inte lederdekontrolländamålellerforsknings-förregisterdessa om
undersökning.särskildtill en

säkerhetKontroll och4.6

generellameddelaDatainspektionen rätt attföreslårVi att ges
föreskrifter förSärskilda vartunderrättelseregister.förföreskrifter

Somundvaras.därmed kunnabörregistrentillfälligadeoch ett av
skallhellerinteanalysregisterföreslår vihäravföljd atten

gransknings-underlättaFörDatainspektionen.till attanmälas
vi dockföreslåranalysregistren attkontrollmyndigheternas av

analys-samtligaförteckning överskall föraRikspolisstyrelsen en
regionala.och decentralabåde deregister,

känsligmycketinnehållakommerKriminalunderrättelseregister att
enskildesdenförskyddetviktigtdärför attinformation. Det är

§datasäkerhet. 7Avtillfredsställandeupprätthållsintegritet genom en
föras såochskall inrättas attpersonregisterocksåföljerdatalagen att
personligaregistreradesi denintrångotillbörligtuppkommerdet inte

harregisteransvarige ansvaretdenhandförstaiintegritet. Det somär
register-nivå. Dentillfredsställandehållsdatasäkerhetenför enatt

ellerlämnasin,samlasinteuppgifter uttillskall bl.a.ansvarige attse
vadellerändamålregistretsmedöverensstämmelseianvänds änannat

4stycketförsta att§ samt7registretförgällerövrigtisom
ellerändringotillåtenbl.a.skyddasregistreti motuppgifterna

6 ochenligtkanDatainspektionenstycket 5.första7 §spridning
förbehövsdetföreskrifter attmeddelaocksådatalagen§§ om6 a

personligaregistreradesi deintrångotillbörligtförriskerförebygga
inrättandetmedsambandiriksdagenellerregeringenOmintegritet.

fårhänseendevisstiföreskriftermeddelat ettharregistretav
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Datainspektionen dock inte meddela ytterligare föreskrifter 6 a§
datalagen.

förhållandevisDen ingående reglering registren följerav som av
vårt förslag medför för Datainspektionenatt meddelautrymmet att
föreskrifter blir begränsat. Ett sådant finns emellertid särskiltutrymme

frågai kontroll och teknisk säkerhet. För skyddet för enskildasom att
personliga förhållanden skall bli så effektivt möjligt det viktigtärsom

bestämmelser härom utformas med beaktandeatt utvecklingenav
dataornrådet. Den snabba tekniska utvecklingen talar frågornamot att
regleras i lag. Ansvaret för dataskyddsfrågor bör i stället vila
Rikspolisstyrelsen i samarbete med Datainspektionen.

Såvitt gäller analysregistren vi det mindre lämpligtattanser vore
Datainspektionen skulle behöva meddela särskilda föreskrifter förom
och de register de olika polismyndigheternavart ett kommerav som

inrätta. Ett sådant skulleatt bli tämligensystem Dettungrott.
förefaller särskilt opraktiskt såvitt gäller de tillfälliga analysregistren.
I stället bör Datainspektionen få meddela generella föreskrifter för
registren, varvid Rikspolisstyrelsen bör kunna meddela de ytterligare
detaljföreskrifter kan behövas.som

Av kap.8 §7 regeringsformen framgår riksdagen får bemyndigaatt
regeringen meddela föreskrifter skydd föratt personlig integritetom
vid registrering uppgifter hjälpmed automatisk databehandling.av av
Bestämmelsen avseddär möjlighetöppna för regeringenatt att ge
Datainspektionen utfärdarätt generella föreskrifteratt vadom som
skall gälla för inrättande och förande personregister utöverav
bestämmelserna i datalagen och i särskilda registerförfattningar prop.
1993/942116 14. Med stöd 8 kap. 7 § regeringsformen har is. av
19 § datalagen intagits bestämmelse enligt vilken Datainspektionenen
efter regeringens bemyndigande får meddela generella föreskrifter för
register ofta förekommer inom viss verksamhet för visstsom etten
ändamål. Avsikten med bestämmelsen generella föreskrifterär föratt
vissa register skall kunna Datainspektionenstyper ersätta tillståndav
jfr 2 § första stycket 2 datalagen, 1993/94:även 217a se prop. s.

ff..13 Bestämmelsen i 19 § datalagen således främst tillämpligsynes
på tillståndspliktiga register och inte på sådana register i likhetsom
med de aktuella regleras i lag. Datalagen inte i övrigtnu synes ge
Datainspektionen meddelarätt generella föreskrifter för vissaatt typer

register. Det behövs därför särskild delegationsbestämmelse iav en
lagen underrättelseregister. Vi föreslår således regeringen ellerom att
den myndighet regeringen bestämmer bemyndigas meddelasom att

föreskrifternärmare för informations- och analysregister.
För Datainspektionen skall kunna fullgöraatt sina skyldigheter att

meddela föreskrifter för de register inrättas efter beslutsom av
regeringen eller riksdagen skall sådana register anmälas till Datain-
spektionen de innehåller vissa särskilt känsliga uppgiftertyperom av
7 § andra stycket dataförordningen. Kriminalunderrättelseregister har
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harViDatainspektionen.tillanmälasde skallkaraktärsådan att
föreskrifterutfärdaskallDatainspektionen inteföreslagitemellertid att

inteegentligendärförbehöverRegistrenregistren.ochför vart ett av
opraktisktdetalltFramförDatainspektionen.tillanmälas omvore

Kontroll ochamnälas.måsteinrättasanalysregistervarje nytt som
anmälansådanupprätthållasregistren kan äventillsyn utanöver en

skyldigdatalagen§ ärregisteransvarige enligt 7 attdeneftersom a
Viansvarig för.hande register ärförteckning överupprätta somen

analysregisterregisterlagenibestämmelsedärförföreslår attomen
underlättaDatainspektionen. Förtillanmälas attbehövaskallinte

följer 7vadregistren bör, utövertillsynkontroll och av asomav
de analys-samtligaRikspolisstyrelsen överföras vidförteckningen

polisen.förs inomregister som

till denförhållandeiregisterBefintliga4.7 nya
lagen

välSäkerhetspolisengällaskall intelagenföreslagnaDen men
uppgifterbeträffande vissafinnsoklarheterfinanspolisen. De som

överväganden. Dettaytterligarekräveri ASPregistrerasfårsom
förslag.vårtdärför inteberörsregister av

datoriseradei dagredandetförekommeravsnitt 3.4framgårSom av
polisväsendet.inomkriminalunderrättelsekaraktärpersonregister av
underrättelse-polisensiregisterlagdessapåverkasHur omen nyav

verksamhet
omfattasinteregistersäkerhetspolisensframgårdirektivvåraAv att

kriminalunderrättelseregisterlagförslag tillVårtutredningen. omav
undantaskälNågotsäkerhetspolisen. attfördärför integäller

genomförsförslagvårtOmföreligga.intedäremotfinanspolisen synes
upphöraregisterfinanspolisens attreglerarbeslutdärförbör som

gälla.
uppgifterinnehåller bl.a.ASPspaningsregistretallmänna omDet

förunder-detkvarstår efterbrott attmisstankevilkamot ompersoner
Såmeddelats.dom harfrikännandened ellerhar lagts somsökning

skallförslagvårtenligtregisterför deutformatsharkriterierna som
inteuppgiftersådanahörunderrättelseverksamheti polisensförasfå

där.hemma
deti ASPregistreradefinns attutanbrottsbelastadeTungt personer

sådanmedgeskälfinnaskanDetbrott. attmisstankefinns nyaom
upprepade gångerkanskedet faktumregistrering, att personenmen

konkretsådanutgöraintekanallvarliga brottfördömts enhar anses
kommerunderrättelseregister attregistrering igrund för somett

detinhämtatsRikspolisstyrelsen har attFrånförslag.vårtenligtkrävas
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angeläget ASP får föras fortsättningsvis iatt avvaktananses på
resultatet utredningens arbete i nästa Vi har godtagit denav etapp.
stândpunkten. Frågan ASP:s framtid alltså inteär avgjord med detom
förslag läggs fram.som nu

4.8 Kostnader

Kostnaderna för införande underrättelseregister beräknas kunnaav
inom för polisens normala budget.rymmas ramen

Enligt vårt förslag skall register få föras med hjälp ADB i polisensav
underrättelseverksamhet. Sådan verksamhet bedrivs redan inomnu
polisen, bl.a. vid rikskriminalpolisens underrättelseenhet. Under-
rättelseverksamhet arbetsmetod få allt betydelsestörre ochsom synes
verksamheten kan beräknas öka i omfattning. Ett tydligt tecken på det

de underrättelseenheterär håller på hos läns-upprättasattsom nu
polismästarna. Kostnaderna för underrättelseverksanlheten sådansom
kan följd härav beräknas öka. Därtill kommer de särskildasom en
kostnaderna för inrättandet dataregister. Polisen emellertidärav nya
för närvarande inne i skede då användningen datorerett ökarav
kraftigt. Denna expansion kan utnyttjas också för inrättandet av nya
underrättelseregister. Att inrätta datoriserade register i underrättelse-
verksamheten torde därför inte kräva några större resurstillskott.
Dessutom torde det kostnadseffektivt bedriva under-attvara mer
rättelseverksamhet med datorstöd föraän manuella register.attgenom
Sammanfattningsvis torde våra förslag register inte innebäraom nya
några nämnvärda kostnadsökningar för underrättelseverksamheten. De
kostnadsökningar eventuellt uppstår måste naturligtvis vägassom mot

med reglerna.nyttan
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AVDELNING 2

DNA-analys inom för straffprocessenramen

5 Bakgrund

I avsnitt 5.1 finns inledning till bakgrundsavsnittet. Avsnitt 5.2en
innehåller bl.a. redogörelse för vad DNA-analys hur analysenär,en
går till och hur den utvärderas. I avsnitt 5.3 några exempel fallges
då DNA-analys har i Sverige.använts Avsnitt 5.4 innehåller korten
beskrivning hur DNA-register skulle kunna användas i denav
brottsutredande verksamheten.

5. 1 Inledning

DNA-analys förhållandevisär metod för identifieringen ny av
misstänks för brott. Metoden har fått betydelsepersoner som stor

och har också visat sig ha utvecklingsmöjligheter.stora

Sedan läng tid tillbaka har polisen i samband med brottsutredningar
sig olikaanvänt metoder för identifiera misstänksattav personer som

för brott. Man har letat efter fingeravtryck och andra spår
brottsplatser och tagit olika från misstänkta förprover attpersoner
kunna jämföra dem med vad har funnit på brottsplats. Polisenman en
har också kunnat finna spår från brott på målsägandes kläder;ett en
spår har kunnat härledas till viss därmedsom senare en person som
har blivit misstänkt för brottet. De olika tekniker för identifiering som

hittills har sig kananvänt till både i det inledandeman nyttaav vara
skedet förundersökning, då spaning försöker finnaav en man genom
den misstänkte, och under utredningen då den misstänkte,senare

konfronteras med uppgifteratt tyder pä han hart.ex.genom attsom
befunnit sig på brottsplatsen, kanske väljer erkänna. Uppgifternaatt
kan också användas bevis i rättegång. Metodersom en senare som
innebär kan identifiera haratt befunnit sig påman personer som en
brottsplats kan naturligtvis också leda till misstänkta frias frånatt
misstankar brott. En i inledningsskedetom person som av en
utredning misstänks gärningsmannen kan kanske eftervara en
kriminalteknisk undersökning uteslutas från utredningen. De kriminal-
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betydelsemycketharidentifieringför stormetodernatekniska en
hänseendet.härockså i det

fingeravtryckstek-betydelsehaft årharmetoder störstdeEn somav
ochsäkertill alltmerutvecklatsloppårensunderharDenniken. en

registreramöjligtblivithardetsynnerhet sedan attmetod, ieffektiv
Datoriseringen harADB.hjälpmedfingeravtryckeninsamladede av

frånfingeravtryckjämförablivit lättaredet har enmedfört attatt
sin harvilket ifingeravtryck,insamlade turtidigaremedbrottsplats

jämförakanmotsvarandePå sätteffektivisering.medfört manen
Även ochhandstilaridentifierafotavtryck förochhand- att personer.

ständigt. SomocksåutvecklasMetodernajämföras.kanblodgrupper
framfåmedarbetarnärvarandeför attpolisenexempel kan nämnas att

talanalys.jämförelseför röster genomsystem av
nämndadeitydligtsig såskiljermänniskorEftersom nyss

individeridentifieringförmetodernaolikadekanhänseendena av
arbetet.brottsutredandedethjälpmedel ibetydelsefullautgöra

för varjeunikafotavtryck, heltochhand-liksomFingeravtryck är,
mycketdärföravtrycksådana ettmellanJämförelserindivid. ger

lika långt.kommainteblodgruppsanalys kanMedresultat.säkert man
polisen,blodgrupphar attmänniskormångasåDet är sammasom

kandetkanbara avgörablodgruppsanalys,ledningmed omav en
DNA-frånhärrörtvåeller person.uteslutas sammaatt prover

blodanalyser.gällersåvittframsteginneburittekniken har stortett
ocksåidentifieraskanhjälpDNA-teknikensMed numerapersoner

hårstrån.ellersalivprovanalys t.ex.avgenom
ochmänniskokroppencell ivarjeifinns somDNA ämneär ett som

individ medvarjeföruniktdet ärsådantpå sätt attettär sammansatt
saliv,blod,utvinnaskanDNAenäggstvillingar. t.ex.förundantag ur

klädesplaggfläckarfunnitharhårstråneller sommansomsperma
DNAdetanalysResultatetbrottsplats.spår på aveller enavensom

medjämförassedanspår kanellerfläckarsådanautvunnitshar ursom
misstänkte.denfråntagitsharanalysresultat somproveravsersom

gradmed visskanöverensstämmeranalysresultaten avOm man
påspåretharmisstänkteden avsattdet årsäkerhet säga somatt

varjeÄven unik förDNAsammansättningen ärbrottsplatsen. avom
undersökningstekniken,tillsighänförskälmänniska kan somman, av

harvisssiguttalavisshetfullständig attmed personaldrig enom
mindreanalyserarbaraberorspår. Detvisst att enmanettavsatt

vissalltid finnsdettilllederi sinvilketDNA, attcellens enturdel av
med någonöverensstämmelseslumpmässig person.för annanrisk

årgångenförstaanvändes förbrottsutredningunderDNA-analys en
ocksåflickortvåpåmordgälldeFalletEngland. somi1987 unga
Sedanmellanrum.två årsmedförövatshadevåldtagits. Brottenhade

till detnekatmordetsistadeterkänthadeanhållen menpersonen
ochbrottsplatsernafrånspårDNA-analys avgjorde ettförsta, avman

delsvisadeAnalysenanhållne. attden samma manfrånblodprov
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anhållne inte gärnings-måste ha begått båda brotten, dels denatt var
därför mellan och år iPolisen uppmanade alla 13 30mänmannen.

blodprov. Två vägrade med,grannskapet lämna attatt varapersoner
övriga 509 lämnade Genom andra metoder DNA-5 änmen prov.

varefter analyseradesanalys uteslöts de flesta, 496 utan attprover man
med fyndet från brottsplatsen.fann någon överensstämmelse Det

fåttavslöjades emellertid hade arbetskamrat motatt attenen man
anhölls och lätlämna blodprov i hans Mannenbetalning namn. man

Analysen visade entydigtutföra DNA-analys honom. att provet
och erkändemed från brottsplatsernaöverensstämde mannenproverna

förstördes, analys-Alla andra blodprovockså bägge morden. men
analysresultat med spårjämföra dessasparades. Genomresultaten att

hadekunde också finna denfrån ouppklarade brott, person somman
ouppklarad våldtäkt Garde, DNA iskyldig till dittillsgjort sig en

Tidskrift for Kriminalvidenskab, 1995/1Nordiskstraffeprocessen, s.
Garde.2 cit.

hjälppå effektivt med DNA-Exemplet visar hur sättett avman
två mord.misstänkt, dels kunde lösa Sam-dels kunde friaanalys, en
ställs inför vidde problemdet på vissatidigt manav somger prov

detvilken utsträckning böranvändningen DNA-analys. I varaav
människor,genomföra undersökningartillåtet storaatt av grupper av

för aktuella brottet Hurmisstänkt detnågon i ärutan att gruppen
medverka tillnågon iskall vägrargöra provtag-attgruppenman om

har tagitsanvändadet tillåtetning Bör att avprover somvara
måfå undersökaför påmisstänkta för brott,inte är attpersoner som

inte uppklaratför någotmisstänkasnågon dem kan ännuannat,avom
brott

år 1990 Gardefrån Tysklandexempel kommertidigtEtt annat s.
DNA-analyseradesvåldtäkt och mordutreda fallsyfte17. I ettatt av

tvâden mördade. Defann hosspermarester personer somsom man
avföras frånkunde därigenommisstänktursprungligen hadepolisen

stad.mord iinträffade likartatdärefterutredningen. Kort ett samma
sig förresultat, beslötnågotvanlig spaning inteEftersom attmangav
valdesantal 92DNA-undersökning på mänmän.större ut,göra etten

och uppmanadesfrivilligundersökningeninformerades att varom
frivilligtlämnade89 dessaför DNA-analys.därefter lämnaatt avprov

tvångsmässigtbeslutades detbeträffande de sistaoch tre omprov
avslöjades bland de 89. Hanmisstänktblodprov.tagande Enav

tillbakasedermerainförvid förhör,erkände morden rättentogmen
domstolen uttryckligenvarviddet fälldes han,erkännandet. Trots

bevis.analysresultatetgodtog som
effektivthade visat sigDNA-teknikende första fall dåEfter ettvara

ha fått delefterden misstänktepå såredskap, ofta sätt attatt av
flitigtDNA-analysblevsig skyldig,hade erkäntanalysresultatet ett

Danmarkländer. Ii andraEngland ochförst imedel,använt senare
laboratorierutländskaDNA-analys vid1989år 1988 ochgenomfördes
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falli respektive fall och därefter Retsgenetisk Afdeling i 1511 7 av
fick Rettsmedi-under åren 1991 1993 Garde 2. I Norget.0.m. s.

sinsk institutt år 1992 in analysmaterial rörande 331 brott, 168varav
utfördes i 190gällde våldtäkt och 42 andra sexualbrott. DNA-analys

fallen fick fram DNA-profildessa fall och i 140 man en somav av
till eller avföragjorde antingen kunde binda brottetatt personman en

straffesaker,DNA-analyse ihonom från utredningen NOU 1993:31,
brottsutredande syfte sedanf.. Sverige har DNA-analyser i14 Is

laboratorium SKLutförts Statens kriminaltekniska1991 samt avav
vid Uppsala universitet. UnderInstitutionen för medicinsk genetik ett

dessförinnan utfördes DNA-analyser begäran SKL iår avpar
År för DNA-analys frånfick in 932 ärendenEngland. 1995 SKL

utförde 500 spåranalyserpolismyndigheterna. dessa ärenden SKL 3I
jämföra med.000 blodprovoch hade 1 att

eftersomanvändas och alltDNA-analys har kommit att mer mer
allt kortare tidhar förfinats, detekniken har utvecklats. Testerna tar

inte tidigare kundegenomföra kan utföras materialochatt som
också viktig iinforrnationsteknologinanalyseras. Utvecklingen ärav

utnyttjasmedfört DNA-tekniken kansammanhanget. harDen ettatt
dataregis-Holland hareffektivt England ochI upprättatsätt. manmer

DNA-profiler.upplysningar dömdainnehållerter personersomsom
i Registren,kommer också byggas Norge.sådant registerEtt att upp

fingeravtrycksregistren, kan användasnärmast motsvararsom
brott. Förför polisen utredaåtminstone två för underlättasätt attatt

frånjämföra spårregistrens hjälpdet första kan polisen med t.ex. en
dömda Omtidigarebrottsplats med analysresultat personer.som avser

för brott och itidigare har dömtsgärningsmannen är person somen
kan hanför DNA-analys,blivit föremålsamband dänned har

ocksåSpår från brottsplatser kanenkeltdärigenom spåras sätt.ett
På detouppklarade brott.jämföras spår från andra, tidigare sättetmed

spår på flerahar lämnatklarläggakan personom sammaman
efter ochalltså finns anledning sökaoch detbrottsplatser att enom

vi gåbrott. avsnitt 5.4 kommergärningsman till flera I attsamma
kan användas.frågan hur registrenin pånärmare om

DNA-analysVad5.2 är

DNA-analysbeskrivning hurinnehåller kortfattadAvsnittet aven
analysresultaten tolkas.hurgår till och

analysidentifierasmänniskorDNA-tekniken kanMed hjälp genomav
vaginalsekret,blod,biologiska spår,flestade typer sperma,somavav

mängder DNAMycket småurinvävnad, ben,saliv, m.m.snor,
saliv kanExempelvis räcker denanalys.för fullständigräcker manen
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rånarluvor. flesta spår kan medpå fimpar, frimärken och Deñnna
för enäggstvil-bestämd Med undantagknytas tillvisshet person.en

ocksåunikt. Varje DNAvarje människas DNAlingar ärär persons
alla kärnförandehela livet och likadant ikonstant typer avgenom

får analysresultat från individinnebärceller. Det att man samma en
hårrötter eller vävnaddet blod, sekret,oberoende är manav om

undersöker.

Vad DNAär

kemiska för vårDeoxyriboNucleic Acid detDNA är namnet
celler i helafinns i alla kämförandevåra DNAgener.arvsmassa,

från respektive förälder.hälftenoch vi DNAkroppen ärver av
sammanbundnabestår tvåDNA-molekylen ärsträngar somav

tymin, C cytocin ochfyra olika baser A adenin, Tuppbyggda av
för nukleotider eller kvävebaser.På fackspråk kallas dessaguanin.G

eftersomvarandras komplementkantvåDe sägassträngarna ettvara
i den andra och Calltid Ti denA strängen ettmotsvaras ettavena
består miljarderden andra. 3G i Arvsmassani den ett avena av

ordningsföljd DNA-molekylen bestämmerlängssådana Deraspar.
egenskaper.våra

det analyserasVad i ärarvsmassan som

hela DNA-praktiskt möjligt analyseradet inteteknikDagens gör att
ungefärDNA-analys analyseraskriminaltekniskmolekylen. Vid enen

mellan olikaområden varierar mycketimiljondel arvsmassan somav
Tandem Repeats.kallas för STR Shortindivider. områdenDessa

individer, har demellan olikauppvisar variationdeFörutom storatt
synligamedtill ingentingkännersåvitt göraatt en personsman

bestårSTR-ornrâdenautseende eller personlighet.såsomegenskaper
gånger.många Detbaser, vilkasekvenser 2 5 somupprepasomav -

ocksåupprepningar. Detolika individer antaletvarierar mellan ärär
förundersökervid analysen. SKLupprepningarantalet mätssom

THOl,STR-områden. benämnsrutinmässigt fem Dessanärvarande
FES och SE33.VWA, F13,

DNA-analys tillgårHur en

Polymerase Chainkopieringsmetod, PCRAnalysen bygger en
STR-innebär valda delarMetodenReaction. att arvsmassan,av
cykelcykler. varjeungefär gånger Förkopieras 30omrâdena,

kopior STR-blir miljonerantalet kopior. Resultatetfördubblas av
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områdena. PCR-metoden efterliknar kroppens videgen process en
celldelning, då förfrån cell skall fördubblas tvåattarvsmassan en
celler skall kunna bildas. nobelprisbelönade PCR-metodenDen är en
förutsättning för små mängder skall kunnaDNA analyseras,att t.ex.
DNA från enda hårrot. Metoden har inneburit många spår,atten som
för några år sedan ansågs omöjliga analysera, i dag kan bindas tillatt

individ.en
Före kopieringen måste förbehandlas. extraherasDNAproverna

från cellkärnorna och eventuella föroreningar i bort.tasproverna
Sedan blandas med s.k. startsekvenser, och baserDNA A,enzymer
C, G och T. En kopieringscykel sker i temperaturregleradetre steg.

första till varvidI upphettas 95°C bindningarnasteget provet som
håller de båda brister. resulterar i sinihop DNA Detsträngarna turav

DNA-molekyler.i två enkelsträngade
till 54°C startsekvensernaI det andra sänks ochsteget temperaturen

fäster på enkelsträngarna. Två startsekvenser bestående 20 baserav
specifikt område Området harvardera söker DNA-strängen.ettupp

tillbassekvens komplementär startsekvenserna Aär ärsomen
komplementär till och C till G. Om startsekvensen har sekvensenT

fäster den därför vid sekvensen TTAGC på den ursprungligaAATCG
enkelsträngen. Genom välja startsekvenser vilken delatt styr man av

kopieras.DNA som
till 72°C. börjarVid det tredje höjs Nutemperaturen enzymetsteget

dubbelsträng DNA basernaDNA-polymeras byggaatt upp en ny av av
Från dubbelsträngad DNA-molekyl har det såledesA,T, C och G. en

specifikt område, så kallad PCR-produkt. Debildats kopia etten av en
sedan sinursprungliga och PCR-produkten fungerar iDNA-strängarna

kopior. Efter 30 cykler finnsmallar vidtur syntes av nya casom
utförsutvalda DNA-området. Helamiljoner kopior det processenav

PCR-maskin, i princip bestårautomatiskt i ett program-en som av
merbart värmeblock.

längd. ProdukternaEfter PCR-reaktionen bestäms PCR-produktens
hjälp elektriskt fält, s.k. elektrofores. DNA,med ärmäts ett som

hastighetminusladdat, sig pluspolen med ärrör mot en som pro-
utrustning används längdenportionell längden. Den mätermot som

laserfluorescens har PCR-produktenmed hjälp vid PCR-processenav
fluorescerande molekyler. Från ochmärkts in med ett samma prov

och SEkan de fem STR-områdena VWA, THO1, F13, FES 33
områden kan kopierasanalyseras samtidigt. Fyra dessa ävenav

samtidigt i s.k. multiplex PCR.rör,samma
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DNA-profilVad är en

STR-områden erhållsantalmätningarnaresultatSom ett enavav
har erhållitsDNA-profilerDNA-profil.s.k.sifferkombination, somen

erhållitsprofiler harjämförs medfrån brottsplatsspårfrån ett somen
profilOminblandadefrånjämförelseproverfrån personsenpersoner.

fråga hariuteslutetprofil detspåretssig frånskiljer är att personen
profilmed spåretsprofilspåret. Om överenstämmeravsatt personens

grundadberäkningstatistiskspåret. Enhadäremotkan avsattpersonen
nonnalbefolkning hurfrån svenskprofilerdatabas över angeren

exempelDNA-profil Nedanförekommande spårets är.vanligt ettges
blodfläckfrånerhållitsharDNA-profilerpå entre ensom

under varjeSiffrornamisstänkte.från denoffret ochbrottsplats, från
materialen.påträffats i de olikavariantervilkaSTR-område somanger

i VWA-repetitioneroch 1814varianterna14/18 betecknarVWA
dvs. hurberäknats,frekvensenharblodfläcken ävenomrâdet. För

normalbe-i svenskvarianterkombinationen äraktuellavanlig den av
folkning.

STR-ornråden
FrekvensSE33F13 FESTHO1VWA

miljonpå 1271/273 110/116/9 6/814/18Blodfläck
251/2558/8 12/146/712/13Offer
271/27310/116/9 6/814/18Misstänkt

iprofilermisstänktes överensstämmeroch denBlodfläckens ovan-
densamma. Detsifferkombinationenhela äreftersomexempelstående

eftersomfrån offretkommerblodfläckenuteslutasdessutomkan att
föråt. Riskensigskiljerkombinationernaisiffrornanågra av

miljon.1exemplet mindre 1iöverensstämmelse änslumpmässig är
frånbrottsplats härrörfrånspårkan uteslutasdet inteOm att ett en

slumpmässig överensstäm-förriskenmisstänktviss person, menen
SKLpå 100,1än attmed någon är störremelse angerannan person

Ommisstänkte.från denhärrörspåretuteslutas"kan"intedet att
100,på störremindre 1överensstämmelse änför ärsannolikheten men

frånspåret härrörtalar för""skälSKL000,på 10 attl attän anger
Är 10 000,mindre större1sannolikheten änmisstänkte.den men

för dentalarövervägande skälSKL att000 00011 attanser
SKL ärfrekvenslägstaspåret. Denmisstänkte har angeravsatt som

visst"hållas förkan"detSKLfallsådana000 000. Ipå att1 1 anser
blirexempletovanståendedetmisstänkte. Idenfrånspåret härröratt
frånblodet kommerhållas för visstkan"detsåledes attslutsatsen att

misstänkte.den
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Mitokondriellt DNA, mtDNA

Vissa biologiska spår, exempelvis avlossade hårstrån, benspontant
eller tänder legat nedgrävda i marken i åratal, delvis förruttnadesom
likdelar och avföring, innehåller mycket små mängder kärnbundet
DNA. Kvaliteten också så dålig STR-baseradeär analyser oftaatt
misslyckas. dessaI material finns däremot tillräckligt mycket DNA

det kämbundna. I cellernasän cytoplasma utanförtypav en annan
cellkärnan finns mitokondrierna cellernas energiverk.är De harsom

liten mängd DNA, FleramtDNA. kopior detta DNA finnsen egen av
varjei mitokondrie och det finns många mitokondrier cell.per

MtDNA uppbyggtär kärnbundet medsätt DNA desamma som
fyra baserna CA, T, och G. Det däremot mycket kortare iär längd
och har också lägre variation mellan individer. MtDNA nedärvs endast
från modern, vilket innebär syskon har mtDNA sinatt samma som

och andra släktingar på mödernet. MtDNA ändrar sigmor, mormor
långsamt mutationer.genom

Vid mtDNA-analys avläses sekvensen baserna längs DNA-en av en
Tekniken bygger härsträng. på PCR-processen och vid självaäven

analysen läses bas för bas. Skillnader mellan individer ses som en
variation i ordningen mellan baserna. Sekvensen beskrivs radsom en
med bokstäver, exempelvis: TCA CCC ATC CGAAC Enetc. annan

kan ha sekvens: TCA CTC ATC AAC CA etc.person en annan
Prov inte har sekvens kommer från individer,olikasom samma

medan har sekvens kan från ellerprov som samma vara samma person
från släkting mödernet. En frekvens för hur vanligten anges
förekommande sekvensen Man kan inteär. mtDNA-analysgenom
erhålla så låg frekvens identifikation kan med visshet.görasatt en
MtDNA-analyser planeras introduceras i SKL:s rutinverksarnhetatt
under år 1997.

5.3 Hur kan DNA-analys användas

I avsnitt 5.3 några exempel på fall då DNA-analys harges
i Sverige. Exemplen belyser fördelarnaanvänts med DNA-analys,

visar också på del de problem förknippade medärmen en av som
kriminalteknik i allmänhet och DNA-teknik i synnerhet.

vi tidigareSom har framhållit kan DNA-analys mycketettvara
effektivt hjälpmedel vid brottsutredningar, antingen för friaatt
oskyldigt misstänkta eller för fälla gärningsmän. börDet dockatt
framhållas DNA-analys sällan kan avgörande föratt en ensam vara en
fällande dom. För det första det inte alltid tillräckligt bevisaär att att
den misstänkte har befunnit sig på brottsplatsen. påBeroende vilken
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vadbevisningofta ytterligarekrävs detfrågadetbrottstyp är omom
detuppsåt han hade. Förvilketplatsen ochmisstänkte gjordeden

teknikenförknippade medbegränsningarbör de ärandra som
kvalitetenberoendeBevisvärdet analysenuppmärksammas. är avav

analysmetodoch dentillgång tillharpå det somsom manprov
detförriskentill hurmåste hänsyn äranvänds. Dessutom attstortas

Även DNA-DNA-profil.harfinns än omsammaperson sommer en
analys-mål, kanbevis iräckaalltid kananalys inte ettensamtsom

med andratillsammansindiciumviktigtdockresultatet utgöra ett som
viexempelDefällande dom.leda tillkanomständigheter somen

kanDNA-analysbild huravsnitti dettaförredogör avger en
få förkanbetydelse analysenoch vilkenmåli olikaanvändas

i målet.utgången

DNA-analysbevisningotillräckligMord trots-

antaldöde hadelägenhet. Dendöd i sinhittats ett storthadeEn man
visadeDödsorsakenhuvudet.sår ioch bröstetisticksår samtmagen
hallen,blod imängdfannPolisensticksår i hjärtat.sig storenvara

telefonsladd. SKLavskurenvidockså i köketlåg,där kroppen enmen
muskelprovfrån köketblodfläckDNA-analys samtutföralät avenav

mordförmisstänktesfrånblodprovdöde ochdenfrån person somen
telefonsladdenvidblodfläckendelsvisadeResultatenpå honom. att

den komtroligtmycketdetdöde, delsden attfrånkominte att var
skullevaldslumpmässigtChansenmisstänkte.från den att personen

mindreblodfläckenifunnithadeDNA-profilha varmansomsamma
på cigarrett-DNA-analysutföraocksålät000. SKLpå 00011än

få framgick inteDetlägenheten.funnit ihade attpolisenfimpar som
genetiskade tvåDNA-profil från fimparna,fullständignågon men
med denöverensstämdepåvisaskundemöjligaåttavarianter somav

hademisstänktedenuteslutasdärför intekundemisstänkte. Det att
överensstämmelseslumpmässigrisken förrökt cigarretterna, varmen

28.på1
Såvälfrikändes.förnekade ochmord,föråtaladesmisstänkteDen

i köketblodfläckarnaklarlagtfann dethovrätten atttingsrätten som
hadehanemellertidhadeåtalade. Han attden sagtfrånhärrörde

skadadvaritdå hadehantidigare,månaderfleradödebesökt den att
Blodfläckarnatillfället.detfrånkunde härrörablodspårenoch att

intekundeberättelseåtaladesdenochtidsbestämmasintekunde
förtillräckligintei övrigt attBevisningenavseende.lämnas utan var

vid brottet.bindasskulle kunnaåtaladeden
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Mord släktingarnära-

En påträffades död med hårslinga i handen. En under-person en
sökning visade håret hade ryckts bort från någons huvud, dockatt inte
från den döde själv. Omständigheterna i övrigt utvisade den dödeatt
hade bragts livet. En till den döde misstänktes för mord ochsysterom
DNA-analys utfördes på hårslingan och på blodprov från systern.
Analyserna visade hârslingan inte kunde komma frånatt systern.
Eftersom fyra de åtta gentiska varianterna i DNA-profilsystemsav
överensstämde med hårslingan kunde emellertid håretanta attman
kom från någon släkting till den misstänkta.nära DNA-analys utfördes
därför på blodprov från syskonens Analysen resulterade imor. samma
DNA-profil hade funnit i hårslingan.som man

Det bör i det här sammanhanget framhållas släktingarsnäraatt
DNA-proñler företer likheter. det härI fallet förunder-ladesstora
sökningen ned, bl.a. det skälet DNA-analysen inte medattav
tillräcklig säkerhet visade hårslingan korn från modern och inteatt
från någon släkting.näraannan

Våldtäkt de misstänkta erkände efter DNA-analys-

Två misstänktes för våldtäktmän och misshandel kvinna iav en en
bil. Märmen förnekade inledningsvis gårningama. DNA-analys
utfördes vaginalprov från kvinnan. Analysresultatet utvisadeett attav

innehöll DNA-profiler från Två profilernaprovet tre personer. av
överensstämde med de två misstänkta och den tredje med kvinnans

DNA-profil. De båda misstänkta erkände då hadede haftattegen
samlag med kvinnan, förnekade våldtäkt. De dömdes sedermeramen

sitt nekande för våldtäkt.mot grov

Försök till rån metoder bättre analysresultatgrovt nyare gav-

I mål gällde åtal flera för delaktighet iett flertalmotsom ettpersoner
rån åtalades N. för bl.a. försök till rån. Rånförsöket,grovtgrova som

riktades posttransportbil utanför postterrninal, misslyckadesmot en en
på grund omständigheter inteN. rådde Den postiljonöver.av som

hade lastat bilen såg rånarna sig inne i postbilenröra påsom samt
lastbryggan vid postterminalen. Sedan de hade försvunnit i en annan
bil upptäckte han färska blodspår både i bilen och på lastbryggan.
Själv hade han inte skadat sig. N. förnekade rånförsöket och påstod

han hade befunnit sig på helt vid tidpunktdenatt dåorten annan
brottet skulle ha begåtts.

DNA-analys utfördes på blodfläckarna. Blodmängden emellertidvar
så liten analysen tämligen dåligt resultat risken för slump-att gav -
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mässig överensstämmelse på 18 000. Tingsrätten ansåg det1 attvar
fanns visst för någon hade spåren ochN.änutrymme att avsattannan
åtalet N ogillades därför. Inför hovrättsförhandlingarna gjordesmot
ytterligare typbestärnningar andra platser i Dessaarvsmassan.av
typbestårnningar, nyligen hade användas vidbörjat SKL, trotssom gav
den ringa blodmängden säkrare resultat tidigare. detAvänett
utlåtande åberopades i hovrätten framgick det fick hållas förattsom
visst det på postbilen blodspâret härrörde från EftersomN.att avsatta

hade gjort gällande något tillfälle hade varitN. inte han vidatt annat
kontakt postbilen eller någon förklaring tilli med hade lämnat annan

blodspåret, ansåg hovrätten hade spåret idet N. avsattutrett att
rånförsöket. dömdes därför för försök tillpostbilen i samband med N.

rån.grovt

Mord likutan

Vidhade skjutits ihjäl iPolisen hade fått tips stuga.attom en man en
golvet påmängder blod underhusrannsakan farm polisen stora

blodpåträffades stänk mänskligtövervåningen. På och takväggar av
golvet.tand påträffadesmänskliga vävnader. En bitoch enav

på platsen.funnits hagelgevärfynd visade det hadeAndra ettatt
skulle hamord riktades deMisstankar mot personer som uppe-om

skjutits.tidpunkten då ifråga skulle hahållit sig i vidstugan personen
detbrottsutredningen framkom detdessa UnderH.En att varvarav

påträffades inte.dödats. Hans kropphadesom
golvbrädoma,blod fannsgjorde DNA-analysSKL av som

påträffats.hadeden del tandvävnadsfragment samt en somav
från föräldrarmed analys blodprov JjämfördesAnalyserna samt:sav

Enligt SKL:shadeblodfläck från sovtäcke använtsett som avav en
frånför blodet000 000utlåtande sannolikheten 1 1 attvar
frånskulle kommablodet från sovtäcketgolvbrädan, vävnaderna och

påsannolikhet för tanden 1Motsvarandeobesläktade varpersoner.
gånger720 000Sannolikheten enligt SKL större210 000. ettattvar

golvbrädanmed blodetföräldrar skullebarn till J överensstämma:s
nonnalbe-svenskslumpvisvävnadenoch än tagenatt uren person

övervägande spårentalade därför förskälskulle det.folkning göra att
till J föräldrar.kom från barnett :s

förhöretVid det sistaha skjutitförnekade först han skulleH. att
ochDNA-analysen för honompresenteradesförundersökningunder

mord.dömdes förerkände då brottet. H.han
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frimärkenanalys salivrester på bl.a.till utpressningFörsök avgrov -

1994 förhade under åren 1990bageriföretagEtt utsattst.o.m.
hade under dennaFöreträdare för bageriföretagetutpressningsförsök.

krävdesdär företagetperiod fått flera brev stora summoranonyma
innehöll också hotoch fem miljoner kronor. Brevenmellan enpengar,

företaget inte betalade. Ett antalskulle händavad stortomsomom
bageriföretagetsockså skickats till bl.a.hotelsebrev hadeanonyma

och nålar. Under periodfanns spikarkunder. I vissa breven sammaav
föremålandra i brödstuckit in nålar ochhade okänd vassapersonen

hos företagfanns till försäljningandra livsmedeloch som varsom
aldrigBageriföretaget betalade hotentill bageriföretaget.kunder trots

instruktionerna i breven.enlighet mednågra iut pengar
genomföra DNA-analyslät åklagarenförundersökningenUnder av

Analysen gick tillhade skickats.brevdel de 332 somanonymaen av
salivrester kuvertensutvinna DNASKL försöktepå det sättet att ur

hade riktats B.Misstankaroch frimärkena.klisterkanter mot som,
därförutfördesoch DNA-analysi bageriföretaget, ävenanställdvar

klisterkanterna.frånutvinna DNAsju fall kunde SKLpå honom. I
vissthållas förfyra kuvert kundedet beträffandeResultatet attattvar

frekvens 1/1 000 000klisterkantenfannsdet Bzs DNA somvar
frekvens 1/170i fallskäl talade för dettaeller lägre, samt attettatt
från minst tvåblandning DNAfalli ytterligare ett personeraven

I falldem.kunde uteslutas B.det intepåvisats, där ettatt var en av
hade vidarekunnat utvärderas. SKLtypbestämningen intehade

i fallResultatet blev detfrån sju frimärken.DNAutvunnit treatt
frimärkenafanns påDNAför visst det Bzskunde hållas att somvar

frekvensfallför detta i tvåskäl taladefrekvens 1/1 000 000, att
frekvensinte kunde uteslutasdet i fall000 och 1901/3 samt att ett

utvärderas. Deinte kunnattypbestänmingenfall hade16. I ett
hademed undantag,analyserna avsåg brevåberopade ettsom,

sexmånadersperiod. Försvararenochpoststämplats under sammaen
från periodytterligare 13 brevhadeframhöll SKL testatatt samma

avsändapåvisas 38 brevkunnatDNA hade samtutan att som var
påvisa ochfallen hade kunnat DNAi de 38Endast 1 manavsenare.

inte kunde kommafanns på brevetdet DNAvisadeanalysen att som
från B.

utpressning, olaga tvångförsök tillför bl.a.åtaladesB. grovtgrov
förnekade gärningarna.hot.och olaga Hangrovt

till utpressning. I skälenför försöknämnden dömde B.Tingsrätten
fanns någongranskning intekritiskbl.a. det vidatt enangavs

finna denförbi DNA-bevisningenkommamöjlighet attutanatt
omständigheter pekade påskuldfrågan. Andraför B. ibindande att

förekommande brev.i måletskrivit samtligaskulle hapersonsamma
ochsamtliga brevbunden tilldärför B.ansågTingsrätten attatt var

styrkt.åtalet var
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ordförande skiljaktig och ville ogilla åtalet. OrdförandenRättens var
vikt vid A-analyserna visserligen vägde i bevishänse-lade DNatt tungt

visa hade befattat sig medende, de inte kunde B.änatt annat attmen
antal försändelser under begränsad tid. B. kundebegränsatett en

Ävenenligt ordförandens mening inte alls bindas till de övriga breven.
försökt förklara A-förekomsten påi övrigt hade DNB. sättett somom

verklighetsfrämrnande, ansåg ordföranden det inteföreföll att var
den enligt hans meningmöjligt bygga fällande dom enbartatt en

låta analys-omfattningen DNA-analyserna och sedanbegränsade attav
för tolkningen övrig bevisning, ’ när andraresultatet bli vägledande av

må likväl inte kan uteslutas".förklaringar, hur osannolika de än vara,
utfördes.överklagades. Ytterligare DNA-analyser HovrättenDomen

hade skickats mellande försändelserkonstaterade det 15att somav
spår med varierande1990 och oktober 1991 fanns 19februari som

från rådde full visshet isäkerhet kunde härröra B. Detgrad antasav
invändning DNA-spår. godtog inte B:sfråga tio Hovrätten attom
ansåg det styrkt B.dit någonspåren måste ha attutansatts annan,av

fanns detförslutit breven. Enligt hovrättenhade frankerat och
kunde ha varitfrån någon B.visserligen skäl utgå änatt att mer

till brevensmåste ändå förutsättas ha käntinblandad i brotten, B.men
Utredningendem.haft del i spridningeninnehåll och även gavav

tagitnågon slutsats B.inte förenligt hovrätten än attutrymme annan
hållas ansvarig för samtligahan måsteaktiv del i hanteringenså att

ochfebruari och oktober 1991mellan 1990hade skickatsbrev som
med breven.hängdeför de sabotagedärmed också som samman
till och medför tiden framansåg därför åtalet styrktHovrätten

tillsammans medför eller1991 och dömde B.oktober att- ensam
därefterBeträffande tidenförsök till utpressning.ha förövatannan -

medverkanbevisning B:sinte övertygandefanns enligt hovrätten om
inte vunnit lagabetänkandets tryckninghade vidi brotten. Domen

kraft.

DNA-analysförutvecklas teknikenvi tidigare harSom nämnt
fall dåföreta analys idet möjligtmetoderoavbrutet. Nya gör att man

förbättradblirAnalysresultateninte skulle ha lyckats.tidigare genom
därexempel fallnedan tvåockså tillförlitligare. Viteknik ger

gjortuniversitet hargenetik vid Uppsalaför medicinskInstitutionen
teknik.användningDNA-analys med av ny

mitokondrie-DNAMord analys av-

slag ifjortonlägenhetkvinna i sin1992 dödadesI genomenmars
Polisenbrottet.misstänktes förmed verktyg. Henneshuvudet ett man

vidkunde hasvängjärn använtsblodspår på bl.a.säkrade ett som
påochkalsongerkvinnan, påpå nagelskrap frånbrottet, enmannens
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handduk. Det jämförelseprover från den döda och från dentogs
misstänkte. SKL konstaterade i juni 1992 skäl talade för blodetatt att

svängjärnet kom från kvinnan och det kunde uteslutas detatt att
kom från övriga fall inte typbestämma blodet.I kunde SKLmannen.

Vid Institutionen för medicinsk genetik genomfördes DNA-analysen
hjälp från kvinnan tvåmed PCR-metoden nagelskrap samtav av av

blodfläckar kalsongerna. Enligt yttrande från januari 1994ett
visade analyserna blodet i nagelskrapen kom från kvinnan. Detatt
kunde inte uteslutas den blodfläcken på kalsongerna kom frånatt ena
kvinnan huvuddelen materialet i den andra blodfläckensamt att av

blodet frånockså kom från henne. Sannolikheten för skulle kommaatt
ungefär %.någon 2 5annan person var -

undersökningPå begäran åklagaren utfördes ytterligare en avav
fåför möjligt skulle kunnamaterial, störreattsamma man om

för medicinsk genetik utfördesäkerhet vid bedömningen. Institutionen
visade de två blodfläckarna påanalys mitokondrie-DNA attsomen av

identiskinnehöll mitokondrie-DNA-typ medkalsongerna som varen
från i positio-kvinnans skiljde sig 13DNA-typ, mannensmen som

bar påmitokondrie-DNA kvinnanner". genetiskaDen typ somav
tillhos % engelsk befolkningsgrupp. Med hänsynförekom 1,7 av en

fläckarna kunde dentidigare hade gjort PCR-analysatt avman
ungefär 000.sammanlagda sannolikheten beräknas till 6 10

inträffat någon gångkonstaterade dödsfallet kunde haTingsrätten att
ochhade sig till arbetet kl. 06.15före kl. 9.00, begett attatt mannen
mördain i lägenheten ochdärför hade kunnat signågon taannan

blodfläckarna kalsongernaVidare påpekade tingsrättenhustrun. att
ogilladetidigare tillfälle. Tingsrättenkunde ha uppkommit vid ett

betänkandetshade vidöverklagades ochdärför åtalet. Domen
inte vunnit laga kraft.tryckning

Rån analys mitokondrie-DNAav-

tillfällen, dels två värdetrans-rån vid olikaFallet motgrovt treavser
och misstänktes förbank. Tre N., B. M.,dels män,porter, mot en

eftersom hårstrånafrån rånarnas kläder,rånen. Hårstrån säkrades men
SKL inte kundefanns det så lite cellrestersaknadei rötter attstort sett

Ävensedvanliga metoder. rånarlu-typbestämning medutföra någon
på besudlingar. tänkt läge förmed avseende Iundersöktes ettvorna

inte hellermikroskopiskt lite cellrester, dessapåvisades menmunnen
kunde typbestämmas.

mitokondrie-genetik kunde med hjälpför medicinskInstitutionen av
rånarluvoma.hårstrån och besudlingarbådeanalys typbestämma

undersökningsmaterialen visade sigför de olikagenetiskaDe typerna
jämförelsematerialet från deföridentiska med tretypernavara

innehållandemed databasjämfördesResultatenmisstänkta. en
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individer hadeindivider. Av dessa 925från 925mitokondrie-DNA
sudanesiskt ellerafrikanskt,och de övrigaeuropeiskt292 urpsrung

mitokon-den genetiskaResultatet visadeasiatiskt att typ avursprung.
ungefär denförekom hosbarN.drie-DNA procent avensom

tal för och M. 0,3motsvarande B.medaneuropeiska populationen var
procent.

DNA-analysutföraocksåInstitutionen kunde typ aven annan
salivbesudlingavseendeHLA-DRB1 genenanalys en avenav

banken.rånetsamband medförekom irånarluvorna motsom
från N.jämförelseprovetmed analysresultatidentisktResultatet avvar
på 100.överensstämmelse till cirka 4slumpmässigförRisken angavs

sarnrnanlag-kunde denmitokondrie-DNAanalysentillMed hänsyn av
avsåg beräknasöverensstämmelse såvitt N.slumpmässigförriskenda

intedetInstitutionens slutsatspå 10 000.till 4 sammantagetattvar
från deundersökningsmaterialet kom männen.uteslutaskunde treatt

DNA-förnekade gärningarna.för rånen. DeåtaladesDe männentre
hadecentrala bevisningen. Dessutomdenutgjordeanalyserna

från råndär byteti lägenhetåterfunnitsfingeravtryck från N. etten
i huvudsakåberopade åklagarenövrigtdelats Ipåstods ha upp.

vidundersökningsresultatenansåg ävenindicier. Tingsrätten att en
sammanhanget. Detbetydelse itillmätasvärdering skulleförsiktig stor

detosäkerhetsfaktorlitenvisserligen närtingsrättenförelåg enligt en
ansågöverensstärmnelse. Tingsrättenslumpmässigfrågangällde om
hadeefter rånetgärningsmännenförhållandedetemellertid attatt

medöverensstämdeDNA-profilermedkvar spårlämnat envar avsom
korn deslump. Till detnågonkundeoch M. inteB. attN., vara

förundersökningenmedverka underintehade valtlagåtalade över att
tillförklaringar dehellerfrågor och intepåinteatt gesvaragenom

Vidkommit fram till.hadeutredningenunderresultat polisen ensom
hadei övrigtoch vadDNA-analysenbedömningsarrunantagen somav

ochövertygad N., B.fann sig tingsrätteni måletframkommit attom
hade viddomTingsrättensåtalade gärningarna.begått dehadeM.

kraft.vunnit lagatryckning intebetänkandets

användasDNA-registerHur kan5.4

DNA-registerbeskrivning hurkortinnehållerAvsnitt 5.4 aven
verksamhetenbrottsutredandeanvändas i denkunnaskulle samt

samord-hade kunnatbrottsutredningardå fleraexempel på fallett
register.hjälpmed ettavnas

visar DNA-föregående avsnittivi har redovisatexempel attDe som
utredningunderhjälpmedelbådeanvändasanalys kan ettett omsom

analys-ocksåExemplen visarrättegång.bevis iochbrott attsom
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resultaten ofta god hjälp i utredningsarbetet och deattger en som
regel också tillmäts värde i bevishänseende. fortlöpandeDenstort
utvecklingen DNA-tekniken kommer med sannolikhet görastor attav
analyserna till tillförlitliga hjälpmedel.än Användningenmer av
informationsteknik kan också öka effektiviteten. Med hjälp av
datoriserade DNA-register skulle polisen kunna utnyttja DNA-tekniken

påredan spaningsstadiet, dvs. innan misstankar har kunnat riktas mot
vissen person.

DNA-tekniken det möjligt för polisen under brottsutred-gör att en
ning med viss grad säkerhet uttala sig huruvida misstänktav om en
har befunnit sig på brottsplatsen eller förutsätter finnsDet detatt
något spår från brottsplatsen kan analyseras och jämförelse-attsom

också kan från den misstänkte. Utredningen mäste alltså hatasprov
kommit så långt viss kan pekas misstänkt. Omatt uten person som
det upprättades DNA-register med uppgifter människors DNA-ett om
profiler skulle spåranalyser kunna jämföras med DNA-profilerna i
registret, vilket skulle kunna mycket snabbt beskedettge om vem som
har lämnat spår brottsplats. skulle i sinDet kunnaett turen
underlätta förundersökning Ett DNA-register skulle alltsåavsevärt.en
kunna lättaredet identifiera hargöra att avsatt ettt.ex.person somen
spår brottsplats.en

Resultatet jämförelse mellan spåranalys och DNA-ettav en en
register behöver naturligtvis inte alltid bli finner DNA-att man en
profil med resultatet spåranalysen. flerJuöverensstämmersom av

finns i registret, desto emellertid chansenstörre är attpersoner som
den har visst spår skall påträffas. enbartSettavsatt ettsom ur
utredningssynpunkt det alltså värdefullt DNA-registerettvore om
kunde innehålla uppgifter alla dem kan förväntas begå brott.om som

kommer starktSom vi sig dock integritetsskälengörtaatt upp senare
gällande. Liksom i andra fall, då det fråga underkastaär attom
människor provtagningar olika slag eller med hjälp ADBattav av
registrera uppgifter deras personliga förhållanden, krävsom en

avvägning mellan vad önskvärt hänsyn tillärnoggrann som av
intresset så effektiva brottsutredningar möjligt och vadav som som

skyddkan med hänsyn till intresset för den personligaaccepteras av
våraintegriteten. Till dessa frågor återkommer vi i över-senare

väganden.
tänker DNA-registerDet i första hand talarnär ärman omman

Polisentroligen den register vi har berört kantyp av som ovan.
emellertid också ha intresse registrera resultat från spåranalyserattav

spåret.i de fall då det inte har kunnat utredas har Huravsattvem som
framgårsådant register skulle kunna komma till användningett av

följande exempel.
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våldtäkterFyra

i Stock-fyra kvinnorvåldtogs1994och höstenUnder sommaren
våldtäktenförstaokända Denför dem män.holmsområdet av

sig haMålsäganden trodde1994.Skärholmenförövades i sommaren
övrigt intekunde igärningsmannen,smeknamnhört geett men

viddärefter två våldtäkterförövadessignalement. I Tyresö ettnågot
godMålsägandena kunde1994.tillfälle höstenoch ge ensamma

förövadesvåldtäktenfjärdegärningsmannen. Denbeskrivning av
kunde i detMâlsägandeni Skärholmen.1994under höstensenare

fläckar medsäkradePolisenansikte.beskrivafallet spermamannens
nedfrystabevaradesanalyserades inte,Fläckarnafrån alla brotten. men

SKL.hos
till deleddelämnatmâlsägandena hade tresignalement attDet som

1995februariIkoppladesvåldtäkterna mangreps ensamman.senare
DNA-gärningarna.förnekadeför de brotten. Hanmisstänktsom

spermafläckarnanedfrystamisstänkte. Depå denföretogsanalys
likheterhade vissamisstänktesEftersom denockså.analyserades namn

hadevåldtäktsfalletförstai detmålsägandensmeknamnmed det som
från det brottet.fläckarnaanalysdessutomgjordeuppfattat, avenman

medöverensstämdeDNA-profilmisstänktesdenvisadeAnalyserna att
fyrai despermafläckarnafrånerhållithadeDNA-profilerde man
fyramed allahaft samlaghadehanmedgavfallen. Mannen attsenare

dömdes förfallen,i tvåvåldtäkterkändeHankvinnorna. menav
fyra brott.samtliga

dekopplade ihopslumpdethär falletdet närmastI att manenvar
uppgiftermedregisterfunnitshadeOm detutredningarna.olika ett

enkeltemellertid på sätthadespåranalyserresultat från ettmanom
förutsättningunderbrotten,sambandet mellan attklarläggakunnat
analysresultatetochanalyseratsomedelbart hadespermafläckarna

skullevåldtäktenandraDNA-profilen från denregistrerats.därefter
denfunnitskulle havarvidregistret,med attjämförasha kunnat man

Även dedet första brottet.frånDNA-profilenmedöverensstämde
medihopkopplasspårregistret kunnathadevåldtäkternasista genom
hadesäkerhetmed vissinneburithadeförsta.två Detde att man
spår.samtligahadeochpåstå avsattkunnat att personsammaen

vittnesmål ochochsamordnasockså kunnathadeUtredningarna annan
för polisenMöjligheternasammanställas. atthade kunnatbevisning

ökat.sannoliktdärmedhadeutreda brotten
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Gällande6 rätt

DNA-registerOm6.1 m.m.

internationellaenligt överens-vadbeskrivsavsnittföljandeI som
befogenhetpolisensbeträffandegällersvenskkommelser och rätt

databa-ochDNA-analys upprättaresultatet ettattatt av enspara
beträffandeförutsättningarMotsvarandeDNA-register.serat

utländskredogörelse för rättockså. Enbeskrivsfingeravtryck
bilaga 2.finns i

konventionerInternationella6.1.1 m.m.

tordeförhållanden utgörapersonliganågonsuppgifterAtt enomspara
artikeliprivatlivetskydd förtillinskränkning isådan rätten avsessom

tilli kommentarenparagraf 47bl.a.Europakonventionen se8:1 i
DNA-analys ianvändningrekommendationEuroparådets avom

iartikel 8:2får enligtinskränkningarSådanastraffprocessen.
och deti lagföreskrivetdetförekomma ärEuropakonventionen om

tillmed hänsynnödvändigtsamhälledemokratiskt äridessutom ett
ocksåbörbrott". Manelleroordningförebyggandetbl.a. av
enligtoskuldspresumtionen,s.k.6:2, denartikeluppmärksamma

betraktasskallgärning,brottsligföranklagadblivitvilken somenvar
fastställts. Dennaharskuld lagligenhansintill dessoskyldig attsom

förbetydelsehaeventuellt kunnaskulleEuropakonventionenartikel i
inte längre äruppgiftermöjlighetpolisens att sompersonom enspara

uppgifternafrikänts,har attellermisstänkt genommen somsom
brottslig.framstår somsparas

manuelltifingeravtryck kananalysresultat ellerUppgifter sparasom
dataregistreringgällerDå dethjälp ADB.medochregisterförda av
datadirektiv ochi EU:sbetydelsebestämmelseruppgifter finns avav

automatiskvidenskildaförskyddkonventionEuroparådetsi om
ÄvenSÖ och FNOECD1982:50.personuppgifterdatabehandling av

dataområdet.påriktlinjerutfärdathar
År rekommendationEuroparådetinom1987 anomantogs en

Recommendationpolissektornpersonuppgifter inomvändningen av
memberMinistersof statesCommitteof the to1587No. R
Rekommenda-police sector.in thepersonal dataoftheregulating use

personuppgifterfördataskyddsreglerspeciellainnehåller somtionen
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polisen samlar in, lagrar, använder eller överför i syfte förhindraatt
eller bekämpa brott eller för upprätthålla allmän ordning.att Av
särskilt intresse här punkt 3 i rekommendationen,är enligt vilken man
endast bör sådana uppgifter korrektaår ochspara ärsom som
nödvändiga för polisen skall kunna fullgöra sinaatt lagstadgade
uppgifter. Av punkt i7 rekommendationen följer vidare att personupp-
gifter har för något de nämnda syftena skallsparatssom av nyss
förstöras de inte längre behövsnär för det angivna ändamålet.

Även i Europarådets rekommendation användningen DNA-om av
analys inom straffprocessen finns regler betydelse i det härav
sammanhanget. Det bör framhållas rekommendationen enligt punktatt

intel bara sikte på dataregister varje samlingtar analys-utan av
resultat, således sådana registeräven förs manuellt. Av punkt 8som
i rekommendationen följer och andra kroppsvävnaderatt prover som
har tagits från för DNA-analys inte får sedanpersoner sparas man
slutligen har avgjort det fall där eller vävnaderna harproverna

fårMan dockanvänts. undantag från huvudregelngöra det ärom
nödvändigt för något ändamål direkt förknippat medär syftet tillsom

Av punkt 8 följer vidare resultatetatt DNA-tog provet. attman av en
analys och information erhålls från analysresultatet skall förstörassom

de inte längre behövsnär för det ändamål för vilket de har använts.
fårMan dock analysresultat och information denspara om person som

berörs har blivit dömd för allvarligt brott liv, integritetett mot annans
eller säkerhet. För sådana fall skall det i lag hur längenoga anges
uppgifterna får I vissa fall kan och andra kroppsvävna-sparas. prover
der analysresultat längre vad harsamt än angetts,sparas som ovan
nämligen då begär det då inte kan härledas frånsamt proveten person

bestämd då det fråga spår brottsplats.är frånt.ex.en person, om en
Punkt 8 innehåller också särskilda regler bevarande uppgifterom av
i de fall rikets säkerhet berörs. Dessutom följer punkt 4 iatt av
rekommendationen har tagits för DNA-analysatt ochprover som
resultat sådan analys får användas för forsknings- och statistikända-av
mål under förutsättning den enskildes identitet inte röjs.att

6. 1.2 Svensk rätt

kap.I 2 3 § andra stycket regeringsformen föreskrivs varjeatt
medborgare skall skyddas hans personliga integritet kränksmot att

uppgifter honom registreras med hjälpatt ADB.genom om av
Begränsningar i skyddet får enligt 2 kap. 12 § andra stycket igöras
lag och endast för tillgodose ändamål godtagbara iatt är ettsom
demokratiskt samhälle. En begränsning får aldrig vadutöver som

nödvändigt med hänsynär till det ändamål har föranlett den.som
Regler betydelse finns också i polisregisterlagen och i datalagen.av

Med polisregister förstås enligt 1 § polisregisterlagen registerett som
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polismyndighet förnågonRikspolisstyrelsen eller attförs hos annan
åtalatsmisstänkts,någon harför vilketbrott,upplysningtilltjäna om

2 §förhållanden i övrigt. Avpersonliganågonsellerdömts,eller om
uppgiftertillskall begränsas ärpolisregisterinnehållet iföljer somatt

uppdaga brottochförebyggaskall kunnapolisenförnödvändiga att
innehållerPolisregisterlagenövrigt.iverksamhetsinfullgörasamt

gallring.uppgifter ochutlämnandebl.a.föreskrifterockså avom
medfå förasskallpersonregisterDNA-register utgörFör att som
ellerregeringenantingendatalagenenligtfordrasADB atthjälp av

Datain-ellerdataregistersådanainrättahar beslutat attriksdagen att
till registren.tillståndharspektionen gett

möjligtförefallerreglernuvarandeenligtdet attpåpekaskanDet att
Datain-tillståndoch, medDNA-registerförtmanuelltinrätta avett

skulledataregisterEftersomregister.databaserat ettspektionen, ett
fördömtsregistrerade hardeuppgiftinnehållakomma attatt om

meddelasskulletillståndförsynnerliga skäldet krävasskulle attbrott,
kriminalteknis-eller StatensRikspolisstyrelsenVarkendatalagen.4 §
DNA-register.föratillståndansöktharlaboratorium ettattka om

Fingeravtrycksregistret1

tänktavid dehänseenden liknasi flerakanFingeravtrycksregistret
redogörelse föravsnittdärför i dettaVi lämnarDNA-registren. en

Fingeravtrycksregistret.gäller förreglervilka som
fingeravtryck haruppgiftersamlasfingeravtrycksregistretI somom

användsRegistrethäktadeochanhållnabl.a.tagits personer.av
med fingerav-jämförsbrottsplatserspår frånsåallt påframför sätt att

finnaskall kunnamöjligtförtrycksregistret, en personatt omman
fingeravtryckmänniskas ärEftersomfingeravtryck.med ensamma

vidkannågonmedförväxlaskanunikt och intehelt manannans,
fingerav-registreradspår ochmellanöverensstämmelse ett personsen

brottsplatsen.varitmåste hafrågaitryck konstatera att personen
hjälp itillpå det ut-kanFingeravtrycksregistret sättet storvara

redningsarbetet.
polisregistersådantvilketFingeravtrycksregistret, är ett avsessom

Datainspektionensmednärvarandeförs förpolisregisterlagen,i
23den13066-74dnr1974,december23 samtbeslut dentillstånd

meddelatocksåDatainspektionen har1918-89.dnraugusti 1989,
registerända-rubrikenundertillståndet harregistret. Iföreskrifter för

följande:antecknatsmål

angående defingeravtryckdaktylogramomfattarRegistret
14 §28 kap. rätte-åtgärd enligtförföremålvaritsompersoner

kungörelsen6 §skall enligtFingeravtryckgångsbalken.
rikspolisstyrelsen.tillinsändasfingeravtryck1947:950 om
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Registret hjälpmedelär dels i brottsspanings-sarmnanhang,ett
dels för identifiering med okänd eller tvistigav person
identitet. Registret polisregisterär och regleras sålundaett av
bestämmelserna i lagen 1965:94 polisregisterom m.m.

Av § förordningen7 1992:824 fingeravtryck följer attom m.m.
fingeravtryck har tagits med stöd 28 kap. §14 rättegångs-som av
balken, utlänningslagen eller lagen särskild utlänningskontrollom
skyndsamt skall sändas till Rikspolisstyrelsen tillsammans med en
beskrivning Detta gäller dock inte fingeravtryckav personen. som
med stöd 2 § förordningen fingeravtryck har tagitsav om m.m. av
den inte misstänkt för brott. frånär Bortsett fingeravtrycksom tassom
med stöd utlänningslagarna det således bara fingeravtryckär frånav
misstänkta registreras. Om fingeravtryck under förunder-som en
sökning har tagits i järnförelsesyfte den misstänkte,än skallav annan
det fingeravtrycket således inte sändas in till Rikspolisstyrelsen för
registrering. framgårDet visserligen inte uttryckligen fingerav-av
trycksförordningen sådana avtryck inte skall registreras iatt som
stället skall förstöras, det kan det har varit avsikten. Iantas attmen
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd upptagningom av
fingeravtryck FAP 473-1 rekommenderas i punkt 7 sådanaattm.m.
fingeravtryck återsänds till den polismyndighet har begärt densom
jämförande undersökningen. Det också fingeravtrycken kanattanges
makuleras vid rikskriminalpolisen den lokala polismyndighetenom
särskilt det.anger

Datainspektionen meddelade ursprungligen inte några föreskrifter i
samband tillståndetmed eftersom det beträffande polisregister gäller
särskilda bestämmelser i polisregisterlagen och polisregisterkungörel-

Bestämmelserna i dessa författningar skulle således gällasen.
beträffande bl.a. få uppgifter registret gallringrätten ochatt ur av
uppgifter. Av §polisregisterkungörelsen14 följer således uppgifteratt
i fingeravtrycksregistret skall gallras bl.a. misstankeom som an-
tecknats inte längre föreligger eller domstol har frikänt denom
misstänkte. Datainspektionen anförde efter granskning Riks-en av
polisstyrelsens personregister beslut den 28 september 1989, dnr
2366-88 gallringsfrågan otillfredsställande reglerad i polis-att var
registerkungörelsen såvitt avsåg bl.a. fingeravtrycksregistret och att

gallringsföreskrifter borde meddelas för registret. I ärendeettnya om
kompletterande föreskrifter för och belastningsregistret dnrperson-
3323-92 anförde Datainspektionen i delbeslut den 3 1992 bl.a.mars

slutligt beslut fattasskulle sedan gallringsfrågorna beträffandeatt
och belastningsregistret och vissa andra personregister,person-

häribland ñngeravtrycksregistret, hade särskilt. Datainspektio-utretts
ansåg sedermera någon åtgärd i detta hänseende inteattnen var

påkallad och avskrev därför ärendet slutligt beslut den 3genom
januari 1995.
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Om DNA-analys6.2 m.m.

redogörelse för vad enligtavsnitt innehåller kortDetta somen
beträf-och svensk gälleröverenskommelserinternationella rätt

för DNA-analys. Sombefogenhetpolisensfande att ta prover
fåför polisen skallförutsättningarnajämförelse beskrivs även att

och fingeravtrycket.fingeravtryckta person sparaav en

Internationella konventioner6.2.1 m.m.

till skyddhar ochEuropakonventionenartikel 8:1 i rättEnligt envar
korrespondens.hem och sinfamiljeliv, sittprivat- ochför sitt

åtgärderexempel påkroppsbesiktningochKroppsvisitation är som
personligaskyddet för denskydd för privatlivet. Itillinskränker rätten

undersökningar,medicinskaskydd äveningår ocksåintegriteten mot
tagandefotografering misstänktamindre betydelse,sådana samtavav

Hoof,och G.J.H.Dijkoch blodprov P.fingeravtryck vanvanav
Rights,Convention Humanof the Europeanand PracticeTheory on

föreskrivnadet i artikel 8:1Inskränkningar i373.upplagan,2 s.
förutsättning deunderendastenligt artikel 8:2 godtasskyddet kan att

nödvändigademokratiskt samhälleoch de i ärstöd i laghar ettom
eller brott.oordningförebyggandettill bl.a.med hänsyn av

År deklarationministerkommittéEuroparådets1992 antog omen
straffrättsligaför detDNA-analys inomanvändningen ramenav

ofof Committee92 theRecommendation R 1No.systemet
deoxyribo-analysis of theofthememberMinisters statesto useon

criminal justiceof theframeworkwithin theacid DNAnucleic
insam-tillämpligenligt punkt 2Rekommendationensystem. är

identifieraDNA-analys i syfteanvändningförlandet attavproverav
ochutredandeförinomnågonmisstänkt eller ramenpersonannanen

tagits förharföljerpunkt 3brott. Avbeivrande att prover somav
vilken harsådan analys,erhålls frånuppgifterDNA-analys och som

för någotfår användasinteeller beivra brott,syfte utredaigjorts att
i medicinsktlevandefrånhar tagitssyfte. Proverannat personersom

intepunktfår enligtsådan analysuppgifter frånsyfte och samma
under debeivrande brott,eller änför utredandeanvändas annatav

för DNA-punkt 4i lag. Iförutsättningar att proverangessom anges
Om deti lag.förutsättningarfår under deanalys bara tas som anges

miss-från densamtycketillåtetlagenenligt är utantasatt prover
försvarligtendast detgenomförasprovtagning ärfår sådantänkte, om

fallet.särskildaomständigheterna i dettillmed hänsyn
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6.2.2 Svensk rätt

Regeringsformen

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen varje medborgareär detgentemot
allmänna skyddad påtvingat kroppsligt ingrepp. Uttrycketmot
kroppsligt ingrepp främst våld människokroppen ocksåmotavser men
läkarundersökningar, mindre ingrepp vaccinering och blod-som
provstagning andra liknande åtgärder faller under begreppetsamt som

Ävenkroppsbesiktning prop. 1975/76:209 147. tagandes. av
fingeravtryck enligt förarbetena till regeringsformen så integri-är
tetskränkande det bör betraktas kroppsligt ingrepp iatt ettsom
grundlagens mening SOU 1975:75 359. Skyddet påtvingatmots.
kroppsligt ingrepp får enligt 2 kap. första12 § stycket regerings-
formen begränsas enbart lag. Av andra stycket igenom samma
paragraf följer sådan begränsning får endast förgörasatt atten
tillgodose ändamål godtagbart i demokratiskt samhälle.ärett ettsom
Begränsningen får vidare aldrig gå vad nödvändigt medutöver ärsom
hänsyn till det ändamål har föranlett den. Bestämmelsen isom

kap.2 12 § andra stycket kan uttryck för den ända-sägas ettvara
målsprincip vedertagen i svensk och innebärrätt att ettsom anses som
tvångsmedel inte får användas något syftei det framgåränannat som

den tillämpade bestämmelsen.av

DNA-analysOm och för sådan analysprovtagning

Som framgår avsnittet kräver både Europakonventionen ochav ovan
regeringsformen inte för provtagningar ellerutsättsatt t.ex.en person
åläggs lämna fingeravtryck i enlighet med vadän sägsatt annat som
i lag. Bestämmelser sådana provtagningar behövs förom som en
DNA-analys, dvs. kroppsbesiktning, finns i kap.28 12 § rättegångs-
balken. Med kroppsbesiktning enligt paragrafen undersökningavses

människokroppens och inre tagande frånyttre samtav av prov
människokroppen och undersökning sådana lagtextenAvav prov.

efterföljer ändring den i januari 1994, SFS 1993:1408, prop.
1993/94:24 det inte bara själva provtagningenär utgöratt som en
kroppsbesiktning i lagens mening, också analysenutan ett provav som
har tagits från människokroppen. Den skäligen misstänkt förärsom

brott vilket fängelse kan följa, får enligt 28 kap. § kroppsbe-12ett
siktigas för polisen skall kunna bl.a. omständigheterutrönaatt som
kan ha betydelse för utredning princip tillåter rättegångs-brottet. Iom
balken alla former undersökningar, provtagningar och analyser.av
Den enda begränsningen kroppsbesiktning enligt 28 kap. 12 §är att
inte får utföras så den undersökte riskerar framtida ohälsa elleratt
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Ändamålsprincipen medför också inte får analyserasskada. att ett prov
syfte föri det vilketänannat provet togs.

rättegångsbalken tillämplig i alla fallBestämmelsen i inteär av
kroppsbesiktningDNA-analys under brottsutredning. Begreppet ären

kroppsprodukteromfatta undersökningnämligen inte avsett att en av
vilket tydligtpåträffas med någon provtagning,sambandutansom

nämnda ändringen 28 kap.framgår förarbetena till den avnyssav
lagrådet46. det till12 rättegångsbalken prop. l993/94z24 I§ s.

föreslagitdepartementschefen ursprungligenremitterade förslaget hade
undersökning ochmed kroppsbesiktning skulledetatt avses
inre dessprovtagning människokroppens och samtyttre avav

denLagrådet ansåg emellertid begreppetprodukter". att genom
Även provtagningarbli alltför vittomfattande.definitionen skulle som

kroppspro-människokroppen, provtagningargjordes fråninte t.ex. av
enligt lagrådets meningbrottsplats, skulledukter anträffas ensom

gjordeskroppsprodukterUndersökningaromfattas.komma att somav
definitionenföreslagnaprovtagning skulle med densamband medutan

sådanLagrådet ansågkroppsbesiktning.också komma utgöra attatt en
och föreslogkunde lämpligomfattning begreppet intevid ansesav

definitionkroppsbesiktning denbegreppetdärför att som numeragavs
Departementschefen medi 28 kap. 12finns intagen var ense

omfattakroppsbesiktning skulleoch anförde begreppetlagrådet att
kroppsprodukterdeundersökningensjälva provtagningensåväl avsom

skulle inteeller vid provtagningen. Däremotåtkoms genomsom
samband medpåträffaskroppsprodukterundersökning utansomav

kroppsbesiktning.omfattas begreppetprovtagningnågon av
undersökerkroppsbesiktning dåfrågasåledes inteDet är manom

frågahellerbrottsplats. torde inteblodspår Detett vara omen
tagits frånharundersökerkroppsbesiktning ett enprov somom man

därefter harbrott ochutredning tidigareför sparats.ettomperson
samband medsig polisen iskulle kunna tänkaMan attt.ex. en

frånhar tagitsblodprovvåldtäkt låter analyserautredning ett somom
misstankesamband med tidigareför alkoholanalys imisstänkteden en

rattfylleri.om
departementschefensenligtkroppsbesiktningEftersom begreppet

undersökning sådanaomfattauttalande endast är avsett att proverav
kan detför utredning brott,provtagningåtkommits omgenom ensom

analyserarkroppsbesiktning dåheller frågainte ettmanomvara
försyftemisstänkte i någottagits den änharblodprov annatavsom

undersökningmedicinska skäl. Förbrottsutredning, t.ex. avaven
brottändamål för utredninghar tagits för änannat omsomprover

finns ingaspår från brottsplatserundersökningförliksom ettav
rekommendationEuroparådets3 ilagregler alls. punktAv om

haremellertidDNA-analys följeranvändningen att somproverav
sådanuppgifter frånsyfte ochi medicinsktfrån levandetagits personer
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analys inte får användas för utredande eller beivrande brott, annatav
under de förutsättningar i lag.än som anges

Bestämmelsen i 28 kap. rättegångsbalken12 § reglerar bara
undersökningar måste kunna genomföras vilja.motsom en persons
Det tvång kroppsbesiktning innebär får bara utnyttjas denmotsom

skäligen misstänkt för brott. innebärDet dock inteär detett attsom
inte skulle förekomma motsvarande undersökningar andra.även av

underkastas målsägandeTvärtom tämligen ofta olika former av
undersökningar. Det sålunda undersökningatt t.ex.anses av en
målsägande i brottsutredande syfte får företas, uttryckligttrots att
lagstöd saknas, den undersökte eller hans ställföreträdare sarntyck-om

till åtgärden. undersökningEn målsäganden för finna sådanaatter av
spår efter den misstänkte kan DNA-analyseras kan alltså företassom
med målsägandens samtycke. Detsamma gäller provtagning för DNA-
analys målsäganden i jämförelsesyfte. Med samtycke kanav man
också utföra DNA-analys andra inte misstänkta för brott.ärsom

fingeravtryckOm

Bestämmelser tagande fingeravtryck i samband medom av en
brottsutredning finns i 28 kap. 14 § rättegångsbalken. Enligt paragra-
fen får fotografi och fingeravtryck för det första, den ärtas, av som
anhållen eller häktad och, för det andra, det "erfordrasav annan om
för vinnande utredning brott, varå fängelse följa".kanav om

bestämmelser tagande fingeravtryckNärmare har meddelats iom av
m.m.förordningen 1992:824 fingeravtryck Förordningenom

innehåller bestämmelser fotografi och fingeravtryck medtasom som
stöd rättegångsbalken, utlänningslagen, eller särskildlagenav om
utlänningskontroll.

I 2 § första stycket fingeravtrycksförordningen de treanges
situationer då fingeravtryck och fotografi med stöd föreskrifternaav
i 28 kap. 14 § rättegångsbalken alltid skall Fingeravtryck ochtas.
fotografi skall enligt denna bestämmelse tas av

den har häktats misstänkt för brott,som som
den har anhållits misstänkt för brott, den anhâllnesomsom om

okänd och undandrar sig hemvist eller födelsetidär att uppge namn,
uppgiftereller lämnar dessa förhållanden kan antasom som vara

samtosanna

1 Förordningen 1992:824 fingeravtryck augusti 1992den 1 denersatteom m.m.
tidigare gällande kungörelsen 1947:950 fingeravtryck l de hänseendenom m.m. som

intresse innehållerhär förordningen inte några ändringar i i förhållande tillär sakav
tidigarevad gällde.som
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den har anhållits förmisstänkt brott, fingeravtrycksom som om
eller fotografi kan förbehövas utreda den anhållne har begåttatt om

ellerbrottet något brott eller få till stånd erforderligannat annars
utredning eller den anhållne farlig för den allmännaom anses
säkerheten eller laglydnaden.

§ andra stycket fingeravtrycksförordningen framgårAv 2 också att
fingeravtryck får i vissa andra situationer. Om det behövs förtas att
utreda brott på vilket fängelse kan följa, får fingeravtryck och
fotografi också den misstänks för brottettas utan attav som vara
anhållen eller häktad för detta den inte förmisstänktärsamt av som
brottet.

Enligt 4 § får avtryck hand och fot denäven ärtas av av som
anhållen eller häktad. Detsamma gäller i fråga andraom personer, om
det behövs för utredning brott på vilket fängelse kan följa.om

avtryck eller fotografi fattas förundersökningsle-Beslut att taom av
de fall åtgärden behövs för utredning brottet. övriga falldaren i Iom

fattas beslut polismyndigheten.av

5 16-0268
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överväganden DNA-register7 om m.m.

det inledande avsnittet redovisar vi någraI 7.1 allmänna synpunkter
DNA-analys och DNA-register. avsnitt 7.2 behandlar vi frågorI

ändamål med och innehåll i de register föreslås samtom som om
utlämnande och gallring uppgifter. Därefter vi i avsnitt 7.3tarav upp
frågor provtagning och analys. avsnittI 7.4 slutligen redovisar viom
skillnaderna mellan vårt förslag och Europarådets rekommendation om
användningen DNA-analys inom för straffprocessen samtav ramen
våra skäl avvika från rekommendationen.att

Inledning7. 1

DNA-analys används för närvarande hjälpmedel undersom
utredning brott och bevis i rättegång. DNA-registerEttom som

uppgiftermed människors DNA-profiler skulle ytterligareom
kunna underlätta för polisen utreda kan ha lärrmatatt ettvem som
visst spår brottsplats. register därförEtt sådant bören upp-

Kriterierna för registrering analysresultat uppställasbörrättas. av
så riskerna för otillbörliga intrång i den personliga integritetenatt
motverkas. En viktig uppgift bestämma vilken informationär att

den enskilde skall få registreras. Bestämmelsernaom som om
register med uppgifter DNA-analys i brottmål bör införas iom en
särskild lag. Rikspolisstyrelsen bör registeransvarig.vara

DNA-tekniken den de tekniker har utvecklats förär senaste attav som
tillgodose bl.a. polisens behov kunna skilja mellan individer.attav

har sigTekniken visat värdefull hjälp vid identifieringar och kange en
därigenom underlätta brottsutredningar. Det kan DNA-analysgenom

både frambli lättare bevis misstänkt och, omvänt,att mot atten
klarlägga misstänkt inte har varit inblandad i brottet.att en person
DNA-analys utföras förhållandevis litenkan redan harom man en
mängd någon substans från människokroppen, blodfläck påt.ex.av en

cigarettfimp.klädesplagg eller salivrester Analysen kanett en
viktigt framför allt vid utredningardärigenom bli instrumentett om

sexualbrott, där det ofta går finna något analyserbartvåldsbrott och att
spår från gärningsmannen.

såväl utomlandsframgått avsnitt har DNA-teknikenSom 5 somav
vårt land kunnattagits i bruk med framgång. Det har ii Sverige stor
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kroppsbe-ske inom för rättegångsbalkens bestämmelser omramen
framträdande behov ändring i dessa bestämmelsersiktning. Något av

vårt uppdrag främst undersökainte föreligga. Vad är attavsersynes
förutsättningar datoriserade register resultat DNA-under vilka över av

föreslåbrott kan ochanalys vid utredning accepteras att enom
våra direktiv framgår visserligenförfattningsreglering registret. Avav

ställning frågorutredningen till vissadet ankommer att taatt som
de har tagits börsjälva blodprovstagningen och hurrör prover som

skall få tvångsvis denhanteras blodprov änsamt tas annan somom
fram,frågor, vi längremisstänkt för brottet. Dessaär tarsom upp

förutsetts bli aktuella konsekvenshuvudsak hatorde i attsom aven
föras.DNA-register skall

DNA-register

för antal rättsfall då DNA-analys harvi redogjortavsnitt 5.3 harI ett
DNA-analys kanRedogörelsen visartill användning.kommit att

brott ochunder utredninghjälpmedelanvändas både ettett omsom
underDNA-tekniken kanMed hjälpbevis i rättegång. experteravsom

huruvidasäkerhet uttala sigmed viss gradbrottsutredning omaven
ibrottsplatsen eller ej. Detbefunnit sig påharmisstänkt t.ex.en

något spårmöjlighet analyseraemellertid harförutsätter attatt man
från denjämförelseprovockså kanfrån brottsplatsen och taatt man

kanha kommit så långtUtredningen måste alltsåmisstänkte. att man
misstänkt.visspeka ut somen person

DNA-profilermänniskorsuppgifterDNA-register medEtt om
ytterligare kunna underlättaavsnitt 5.4,vi har beskrivit iskulle, som

visst spårha lämnatutreda kanför polisen ettatt envem som
skulle då kunnafrån brottsplatsDNA-profilen i spårbrottsplats. ett en

DNA-proñlerna, vilket i antalinfördamed de i registretjämföras ett
kan hasnabbt beskedmycketfall skulle kunna ett somom vemge

i många fallskulle i sinbrottsplats. Dettaspår pålämnat turett en
Chansen vidspaningsarbetet.och påskyndaförenklakunna att man en

finna den harskall kunnaDNA-registerjämförelse med ett person som
fler harnaturligtvisspår blirvisst störreettavsatt sompersoner

alltså värde-utredningssynpunkt detenbartregistrerats. Sett voreur
alla deminnehålla uppgifterDNA-register kundefullt ett om somom

framgår många demrättsstatistikenbegå brott. Avförväntaskan att av
Polisenåterfaller i brott. kanocksåför allvarliga brotthar dömtssom

har dömtsregistrera dembehovi fall hadärför attvart antas somav
återfall.medför risk förerfarenhetsmässigtsådana brottför ensom

skallbrottsbekämpningpå effektivövervägande hur kravVid enav
förDNA-registerintegritetsskyddssynpunkter i lagavvägas mot omen

registerlagar ochi andraavvägningarlinje med motsvarandeligga iatt
handi förstaförefallit naturligt görasammanhang har detandra att
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jämförelser med bestämmelserna tagning och registreringom av
fingeravtryck med anledning brottsutredning. sådanEnav en
jämförelse skulle framgått tidigare beskrivningar innebära bl.a.som av

blodprov skulle få och DNA-analys utföras den äratt tas av som
anhållen eller häktad misstänkt liksom den inte ärsom av som

förmisstänkt brottet. Fingeravtryck med stöd dessatassom av
bestämmelser registreras centralt hos Rikspolisstyrelsen i ADB-ett
register.

Registreringen fingeravtryck ha fortgått åren utanav synes genom
såvitt bekant, anledning till någon debatt registreringenatt, attge om

medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet. Detett
emellertid uppenbart måste ligga till grundsynsättatt ett annatsynes

för såväl provtagning för DNA-analys för registrering desom av
erhållna resultaten.

DNA-analys i brottsbekärnpningen förhållandevis metodär en ny
befinner sig i stark utveckling. Redan detta förhållande motiverarsom

viss försiktighet. emellertid det faktum innehållerDet DNAär atten
information kan särskiltgenetisk detgör attom person som varaen

den enskildes synvinkel inhämta och lagra sådankänsligt attur
information. analys skulle kunna fåGenom DNA t.ex.av man
kännedom fysiska särdrag hos eller hans mottaglig-om en person om

för vissa sjukdomar. propositionen användningenhet I avom
f.genteknik på människa 1990/91:52 10 redovisarprop. mans.

framtida användningsmöjligheterna genteknik. Redannågra de avav
konventionella kromosomanalyser ochdag det möjligt medi är att

genetiska sjukdomar. TackDNA-analyser diagnosticera antalett vare
möjligt med exakthet fastställagentekniken blir det störreatt om en

därmed löper risk förindivid har bestämt sjukdomsanlag och attett
olika identifierasutveckla viss sjukdom. Allteftersom generen

få ökad kunskap sådana sjukdomarkommer äratt somman om
också fåförorsakade ärftliga faktorer. Man kommer troligen attav

förorsakats både ärftliga faktorer ochkunskap sjukdomar som avom
reumatologiskahjärt-kärlsjukdomar, diabetes ochmiljöfaktorer, t.ex.

vilkakunna förutsägaförlängningen kommersjukdomar. I attman
genetiska sjukdomar ellerinsjukna i vissaindivider kommer attsom

medgenetiska undersökningarrisk för bli sjuka. Eftersomlöpa att
sfär har detnär i privatlivets innerstaanvändning DNA-analys inav

denstår under sådan kontrollvikt tekniken attattansetts vara av
opåkallat intrång anförda 24. Dennaenskilde skyddas mot prop. s.

1991:114kommit till uttryck i bl.a. lageninställning har om
hälsoundersökningar,genteknik vid allmännaanvändningen vissav

för undersöka människorssärskilt tillståndenligt vilken det fordras att
DNA-analys undersökningenmed utnyttjande utgöromarvsmassa av

Tillstånd fårhälsoundersökning.led i allmäneller ingår ettsom en
på sökaundersökningen inriktadendastlagen lämnas ärenligt attom
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ellerallvarligsjukdomsförhållandenkunskap är art armarssom avom
och sjukvården.för hälso-särskild betydelseav

till uttryck bör präglagrundsyn här kommer ävenDen som
för utredningsförfarandetDNA-teknik inomanvändningen ramenav
uppställa sådana kriterierfullt möjligtdocki brottmål. Det attsynes

registrering analys-liksom föroch DNA-analysför provtagning av
integritetenintrång i den personligaför opåkalladeriskernaresultat att

vilken information denbestämmahandlarmotverkas. Det att omom
hängerregister. Dettaskall få i näraenskilde ett sammansparassom

används.analysmetodmed vilken som

analysmetodVal av

polisensbestämmelser begränsaringaför närvarandefinnsDet som
brottsutredning.tagits underharanalyserabefogenhet att enprov som

överensstämmelsei medmåste ståanalysengällerAllmänt attsett
efter in-inte får sökaprovtagningen,medsyftet att annanman

och det måstebrottsutredningenbehövs fördenformation attän som
genomföramotstående intressentillförsvarligt med hänsyn att envara

genomföra DNA-emellertid tillåtetGenerellt detviss analys. är att
därvid sökalämplig ochfinnermetodmed denanalys attsom man

brottsutredningen.förtillkaninformationefter all nyttasom vara
integritetsriskerdeanförts tidigarehartill vadMed hänsyn omsom

det skälförknippad med, finns övervägaDNA-tekniken är att omsom
DNA-analyser.begränsningar försärskildainföras någradet bör

fastställabrottsutredningunderDNA-analys ärSyftet med attenen
sådanefterendast får sökamedföridentitet. Det att manpersonsen

fastställaexempelvis skall kunnabehövs förinformation att mansom
brottsplats.spårharvissdet är avsatt ettatt enperson somen

DNA-profilenmedsedan jämförasfrån kanAnalysresultatet ett prov
proñlernade bådabrottsplats. Om stämmerfrån spår på överensett en

dra slutsatsen densannolikhethög gradofta medkan attavenman
på brottsplatsen.spåretockså harhar lämnat avsattprovetsom
inte upplysningför närvarandeanvändsteknikDen om engersom

skulle det ispaningssynpunktSettpersonliga egenskaper.individs ur
spår från brotts-värdefulltför sig kunnaoch ettman ur enomvara

den harinformation hurfå framockså kundeplats person somom
få uppgiftvärdeskulle kunnaspåret Det attt.ex.ut.avsatt avvaraser
Sådanoch hudfärg. in-ögonfärgkön, ålder,eftersöktesdenom

integritetskänslig. Försärskiltbetraktaskan knappastformation som
kön,fram uppgiftermöjligt fådet endastnärvarande är att om men

informationfå fram ytterligaremöjligtframtiden skulle blidet i attom
skäl införavår mening intefinns enligtdethur attuten person serom

förbud häremot.något
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kan också tänkaMan sig fall då det skulle önskvärt kunnaattvara
företa analys visserligen tillförlitligt resultat,etten som ger mer men

samtidigt röjer mycket integritetskänslig information. Med desom
analysmetoder förSKL närvarande använder det inte möjligtär att ta

sådanafram mycket känsliga uppgifter sjukdomsanlag ellert.ex.om
personlighetsdrag hos den har spår eller lämnatavsatt ett ettsom prov.
DNA-tekniken utvecklas emellertid snabbt och kan därför tänkaman
sig det i framtiden kommer finnas förfinade metoder kanatt att som

Ävenpolisen mycket integritetskänslig infonnation. denge om
situationen skulle uppstå bör vår någraenligt mening restriktioner
beträffande analysen inte uppställas nu.

kan finnasDet däremot anledning begränsa rättenatt att spara
DNA-analys till sådanaresultat upplysningar inte någonav som ger

information sådanpersonliga egenskaper. En begränsning börom
framgå lagen. Vi den frågan i avsnitt 7.2.2.tarav upp

särskild DNA-registerlagEn

med upplysningar identifieradeADB-register DNA-Ett om personers
skulle komma personregister i datalagens mening.profil utgöraatt ett

polisregisterlagensskulle det polisregister iDessutom utgöra ett
eftersom skulle komma innehålla uppgifter demening, det att om

personliga förhållanden. register innehållerregistrerades Ett som
hänföras till viss spårregisteruppgifter inte kan ett ärsom en person

personregister och inte heller polisregister idäremot inte ettett
spärregister kan enligtpolisregisterlagens mening. Ett datoriserat

tillstånd Datain-gällande införas särskilt stöd i lag ellerrätt utan av
spektionen.

register med uppgifter DNA-analys iBestämmelserna om om
detbrottmål bör för närvarande införas i särskild lag. I senareen

polisregisterlagen skall kanskedet utredningens arbete, då över,sesav
DNA-registerlagen kan infogasbli aktuellt ställning tilldet att ta om

lag polisens personregister.i ny omen

Registeransvar

DNA-profiler används sifferkombinationVid registrering somav en
kompetent avläsaanalysresultatet. Endast denbestäms är attsomav

sifferkombinationen blir korrekt. Denanalysresultatet kan för attsvara
brottmål företas vid SKL.delen alla DNA-analyser ihelt avgörande av

inte idärvidlag inte åtminstoneNågon ändring näravänta,är att en
formellaför får detframtid. förhållande talar SKLDetta ansvaretatt

registren.för
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registeransvarig för verksamhetdenEnligt datalagen är ettvars
registret. registren kommerförfogar Attregister förs, han över attom

ifrågasättas. polisenkan knappast Detpolisens verksamhetföras för är
utreda misstänkta gärningsmänbrott ochskyldig avslöjaär att omsom
polisen det sakkunnigaDärvid använder siglagföras.kan organetav

utlåtanden i ärendena. Det tordekriminalteknik,på SKL, som avger
med såväl datalagen denstå bäst överensstämmelsedärför i som

registren vi föreslårändamälsbestämrnelse beträffande attsom
registeransvarig.Rikspolisstyrelsen anses vara

för uppgifterRikspolisstyrelsen fårblir sålundaDet attansvarasom
överensstämmelse med lagen.och används iregistreras, utlämnas

instruktion förordning 1989:773,enligt sinRikspolisstyrelsen, som
1996:55 kunna uppdrachefsmyndighet för SKL, böromtryckt är

bestämmelsehanteringen registren. EnförSKL att som geravsvara
till SKL börsådant uppdraglämnaRikspolisstyrelsen rätt ettatt

meddelas i förordning.

DNA-register7.2

uppgifterinnehållerDNA-register behövs. EttTvå omsom
innehållerpersonregistret ochidentifierade ett sompersoner

spârregis-visshänföras tillinte kunnatuppgifter personensom
tret.

Ändamålet identi-underlättaskallbåda registrenmed attvara
brott.med utredningi sambandfieringen ompersonerav
endast beträf-personregistretinföras iskall fåAnalysresultat

livallvarligt brottdömts förfande den motett personsensom
allvar-försäkerhet ellerintegritet ellerpersonligaeller hälsa, ett

allmänfarligt brott.ligt
endast begränsadskall få lämnas iUppgifter i personregistret ut

skall dock ha fåregistrerade självomfattning. Den rätt att ut
uppgifter.

påföljdentio år från detskall gallrasPersonuppgifter attsenast
upphört.verkställts ellerharför brottet annars

användning begränsas.Spärregistrets

ändamålRegistrens7.2.1

personregister meddet börtidigare konstateratVi har upprättas ettatt
spår frånDNA-profil. DNA-profilen ivissauppgift ettpersonersom

iDNA-profiler finnsdejämföras medkan dåbrottsplats somen
harbeskedsnabbtkanDNA-registret, vilket avsattett om vem somge

förenkla och påskyndafall kunnai mångaskulle i sinspåret. Detta tur
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Ändamåletspaningsarbetet. med register människors DNA-överett
profiler skulle således underlätta identifiering iattvara av personer
samband med utredning brott.om

Förutom personregister med uppgifter vissa DNA-ett om personers
profil har polisen också behov spårregister innehållerettav som
upplysningar analysresultat inte kan knytas till bestämdom som en

I sådant register kan uppgifter från ouppklaradeettperson. man spara
för kunna jämförabrott dem med spår från andraatt t.ex. nya

såbrottsplatser och på vis klarlägga samband mellan olika brott. Man
också jämföra uppgifterkan i spårregistret med uppgifter i personre-

gistret och med uppgifter avseende misstänkta inte finnssom an-
Ändamålettecknade i personregistret. med spårregistret skulle

följaktligen också underlätta identifiering iattvara av personer
samband med utredning brott.om

7.2.2 Registrens innehåll

innehållPersonregistrets

Ändamålet med personregistret tillgodoses självfallet i högre grad
Återfallomfattande registret blir. i brott mycket vanliga ochärmera

identifieramöjligheterna den spår på brottsplatsatt t.ex. avsattsom en
vidlyftig registrering tillåts. framhållitökar Som vi förut kanom en

dock inte komma i fråga lika långtdet det gällernäratt att
analysresultat frånregistrera DNA-undersökningar det gällernärsom

fingeravtryck.
förutsättning för registrering bör till börjanEn av en person en vara

han dömts för brott. misstänkts för brott och medDenatt som
anledning därav underkastats DNA-analys inte döms förmen som

bör inte få registreras. bör gälla åtaletbrottet Det oavsett motom
förundersökningenhonom har ogillats eller lagts åtalutan attom ner

Vi det uppenbart det inte skall tillåtetväckts. att attanser vara
registrera resultat analyser i jämförelsesyfte har företagitsav som av
málsägande och andra icke misstänkta personer.

fåVilka brott helst bör inte föranleda registrering. Tvärtomsom
karaktärmåste stark begränsning ske med hänsyn såväl till brottetsen

till dess svårighetsgrad.som
till början brottstyper kan aktuella bör detVad gälleren som vara

fråga erfarenhets-för registrering krävas det brottäratt om som
medför för återfall. bör också in DNA-mässigt risk Man väga att

betydelse för utredning olikatekniken kan ha eller mindrestörre av
betydelsebrottstyper. I vissa fall kan det avgörandevara av om man

fram visar har befunnit sig påkan få uppgifter attsom en person en
Våldsbrott sexualbrott typiska exempel på sådanaviss plats. och är

för sådana brott ifall. angeläget har dömtsDet är att personer som
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DNA-register. andraförekomma i Iutsträckning skall kunna ettstor
med dessmindre betydelse,fall DNA-tekniken ävenär om manav

plats ellerbefunnit sig på vissslå fasthjälp kan att enpersonen
allt sådana brottgäller framförsig med visst föremål. Detbefattat ett

ikomplicerade rättsfrågor kommerdär eller mindre centrum,mer
skattebrott. Vigäldenärsbrott ellerbedrägeri, förskingring,exempelvis
begått och påden harangeläget registreradet mindre att somanser

begå sådankan förväntas brott typ.nytt av
såvittrekommendationEuroparådetsjämförelse medVid avseren

ligger välvåra övervägandenfinner viregistrering analysresultat attav
talasbrott. Därvad karaktärenrekommendationenlinje medi avavser

integritet ellerpersonligaliv eller hälsa,brott mot personsom en
i sammanhangetsäkerhet, varmedbrottsäkerhet statensmotsamt om

iavgränsning gjortsterroristbrott. Dentorde förståsfrämst som
vilketDNA-registerlagen,uttryck ikomma tillrekommendationen bör

föranledabör kunnaallmänfarliga brottvissamedför ävenatt
registrering.

svârhetsgrad registre-brottetskravet pådärefterVad somavser
ribban ganskaplacerafinns skälvi detringsförutsättning attattanser

allvarliga,allmänt bedömsbrottsighögt. Det bör röra somsomom
rekommendationenöverensstämmelse medockså stå bäst ivilket synes

detuppfylltblikravetoffences. Dettalar "serious omsynessom om
två år.ifölja fängelsepå kanbrottet änmer

och svårhets-till sin karaktärmed hänsynbrottsbalksbrottDe som
registreringkunna föranledai princip börfällande domgrad efter en

följande:skulle bli
mord, 3 kap. 1-
dråp, 3 kap. 2-

6misshandel, 3 kap.grov-
andra3 kap. 7 §död bedömstillvållande grovt,somsomannans-

stycket,
4 kap. 1människorov,-

kap.mindre 4inte bedömsfrihetsberövandeolaga grovt,somsom-
stycket,första2 §

kap. 3 §mindre 4inte bedömsi nödlägeförsättande grovt,somsom-
första stycket,

stycket,§ andra4 kap. 4tvång bedömsolaga grovt,somsom-
stycket,§ andra4 kap. 5hot bedömsolaga grovt,somsom-

6 kap. 1våldtäkt,våldtäkt och grov-
andra stycket,2 §tvång, 6 kap.sexuelltgrovt-

andra stycket,kap. 3 §utnyttjande, 6sexuelltgrovt-
stycket,andra6 kap. 4 §underårig,utnyttjandesexuelltgrovt av-

barn, 6 kap. 5medsexuellt umgänge-
stöld, 8 kap. 4grov-

kap. 5rån, 8-
rån, 8 kap. 6grovt-
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tillgrepp fortskaffningsmedel bedöms 8 kap. §7grovt,av som som-
andra stycket,

skadegörelse, 12 kap. 3grov-
våld eller hot bedömstjänsteman inte ringa, kap.17mot som som-
§1 samt
förgripelse tjänsteman bedöms 17 kap. 2§mot grovt,som som-

stycket.andra
har fullbordadeVi de brott bör få föranledaangettovan som

registrering. förSkälen registrering emellertid lika starkaär även om
inte har fullbordats straffbartbrottet vid försök. Försökutan stannat

kan dessutom i princip föranleda straff det fullbordadesamma som
försökbrottet. Den döms för till något de uppräknade brottensom av

därför också införas i DNA-registret.bör
Straffbar förberedelse och bör istämpling princip också föranleda

registrering. brott kan visserligen inte föranleda fängelse iDessa mer
två år i de fall då det fullbordade brottet kan åttaän änutom ge mer

års fängelse tredje stycket brottsbalken.23 kap. 2 § Som exempel
kan stämpling till rån kan föranleda högst två års fängelsenänmas att
medan det fullbordade brottet kan år 8 ochkap. 5 12 §§ge sex

rån fårbrottsbalken. För stämpling till emellertid dömas tillgrovt
två eftersom maximistraffet fullbordadeårs fängelse för detänmer

fängelse tio år 23 kap. 6 och 12 §§. Enligt värbrottet iär upp-
lika fallen.fattning skälen för registrering starka i båda Samtligaär

förberedelse eller stämpling till något de tidigare angivnafall av av
bör därför få leda till registrering.brotten

inte döms gärningsman,En visserligenperson som som men som
eller medhjälpare till något de nämnda böranstiftare brottenav nyss

också införas i DNA-registret.
riktar sigbrott har har det deDe nämnts gemensamt attovansom

hälsa, personliga integritet eller säkerhet.liv eller Detmot personsen
brukar brottfinns del brott visserligen inte betraktas motsomen som

i mening ändå har sådan karaktär deegentlig att rentperson men som
kan komma drabba många människor. framför alltfysiskt Det äratt

fråga de så kallade allmänfarliga brotten enligt 13 kap. brotts-om
så allvarliga resultatbalken. Dessa brott regel DNA-är attsom av

få döms för allmänfarligtanalys bör också ettom en personsparas
brott.

allmänfarliga föranleda registreringbrott börDe är:som
mordbrand, 13 kap. 1-

mordbrand, 13 kap. 2grov-
allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3-
sabotage, 13 kap. 4-

sabotage, kap.13 5grovt-
eller luftfartssabotage, kap.kapning sjö- 13 5samt a-

flygplatssabotage, 13 kap. 5 b-
spridande gift eller smitta, kap. 7 §13 samtav-
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stycket.bedöms kap. 8 § andraförgöring 13som som grov,-
också försök, förberedelse,skäl vi tidigare har anfört börPå de som

brotten ledaanstiftan och medhjälp till de uppräknadestämpling, ovan
till registrering.

framgår registerEuroparådets rekommendationpunkt 8 iAv ettatt
analysresultat harinnehålla uppgifterockså bör kunna få somom

säkerhetutredningar brotti samband medinhämtats mot statensom
i lag böruttryckligen medgessecurity of state. Om detthe prover

frågaipunkt 8 fåanalysresultat enligtoch även personensparas om
för Då det i punkt 8åtalats eller dömts brottet.sådana fall inte hari

of uppenbarligen"the security statefall berörtalas avsessomom
brott riketssvensk betraktasbara sådana brott iinte rätt motsomsom

rekommenda-tillbrottsbalken. kommentarensäkerhet jfr 19 kap. Av
terroristbrott. Vadtänkt påsärskilt hartionen framgår det att man

brottsbalkenenligt 19 kap.andra brottförst gäller spioneri och vissa
registreringfå föranledaskulle kunna ärså allvarliga deär attsom

registre-brott så litenåterfall i sådanavår mening risken förenligt att
medvi underlåtitskäl harpåkallad. Avring inte är att tasamma

kap. ochkrigsmän 21brottsbalken, brotthögmålsbrott 18 kap. av
brottfall kani vissalandsförräderi 22 kap. utgöra motsomm.m.

säkerhet.rikets
karaktä-Detsärskild kategori brott.Terroristbrott inteutgör aven

tordeförtecken. Vanligastpolitiskaristiska i stället de harär att vara
brottsbalken,kap.brott enligt 13och vissa andrasabotage men

Sådanabakom olika brottkan också liggapolitiska motiv mot person.
våravad följerregistrering enligtföranledabrott kommer att avsom

terroristbrott vadsärbehandlingredovisade förslag. Någontidigare av
påkallat.vi inteoch analysresultatbevararätt att anserproveravser

År de brottför något800dömdes ungefär 51993 sompersoner av
DNA-registretl. Avregistrering ileda tillvårt förslag skallenligt

för miss-för dråp, 530för mord, 60dömdes ungefär 90dessa grov
för sexuelltungefär lika mångavåldtäkt och100 förhandel, drygt

130 för600 för rån,för stöld,med barn, l 500 grovtumgänge grov
dömdesoch 3 000Mellan 000för mordbrand. 2rån och 120 personer

ringa.bedömdesinteeller hot tjänstemanför våld mot somsom

1 tabell1993, tabell huvudbrottKriminalstatistik, lagfördaFör brott samtpersoner
1993.tillämpats undersamtliga lagrum som
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innehåll börföreskrifter beträffande personregistretsNärmare
förordningmeddelas i

de brott böruppräkningRegisterlagen bör inte tyngas av somav en
tillräckligt i lagenregistrering. kan i ställetfå föranleda Det attvara

analysresultat, nämligenför lagringhuvudprinciperna attavange
för sådant brottdömtsresultatet skall har ett motavse en person som

integritet eller säkerhetliv eller hälsa, personliga sompersonsen
på brotteteller kap. brottsbalken, deti 12, 13 17 omavses

bestämmelse utformad på detfängelse i två år. Enkan följa änmer
regler vilkamed detaljerademåste visserligen kompletterassättet om
kompletterandeföranleda registrering. Sådanaskallbrott som

meddelas i förordning.lämpligenbestämmelser enligt vår meningkan
föreskriftermeddeladärför bemyndigasRegeringen bör närmareatt

våldregistrering. Viskall föranledavilka brott t.ex. attansersomom
allvarligt brott, intevisserligentjänsteman,eller hot är ettmot som

förekomma endastregistrering. Registrering böralltid föranledabör
brottetsådan karaktärfråga våld tjänstemandet är attmot avomom

fallenlängd. allvarligastefängelse, eventuellt viss Deföranleder avav
våld tjänsteman ochskall bedömasvåld tjänsteman motmot grovsom

föranleda registrering.därigenom alltidmisshandel kommer att
Även föreskrifterbehövasandra hänseenden kan deti närmare om

Exempelvis bör barnadråpregistrering.skall föranledavilka brott som
beskrivning viallmännabrottsbalken undantas. Den3 kap. 3 § som

på grundomfattar också vissa brottskall in i lagenföreslår tas avsom
föranleda registrering, nämligeninte behöverkaraktär egentligensin

brottsbalkenkoppleri 6 kap. 8 och 9 §§koppleri och samtgrovt
vidotillbörligt verkandeallmänfarliga brottenfall degrova av

främjandebrottsling ochrättssak, skyddandeiröstning, övergrepp av
kraftledning 8 kap.fall olovliggällerflykt. Detsamma grova avav

livkan brottemellertid intebrottsbalken,10 § sägas motettvarasom
mycket sällanDNA-analysvisserligeneller hälsa. Det kan attantas

dessa brott. Församband med utredningförekommer ieller aldrig om
då verkligen kanandra fall detundvika registrering iskall änatt man

försvarligt, börkanbehövas och det dessutomsägas anses vara
föreskrifter vilka brottfall meddelai dessaregeringen även somom

registrering.skall föranleda
siganvänderför närvarande inteSKLVi tidigare konstaterathar att

upplysningarsärskilt känsligaanalysmetoder kansådana omsom geav
Ävenkaraktär.integritetskänsligegenskaperpersonliganågons omav

tillgångfårså småningomleda till polisenutvecklingen kan tänkas att
upplysningar,oavsiktligt sådanaavsiktligt ellertekniktill gersom,

några restriktionerställafinns skälinte detvi attatt uppnuanser
kan detanvändas. Däremotfårvilka analysmetoderbeträffande som

DNA-analysresultatanledning begränsafinnas rätten attatt avspara
integritetskänslignågonupplysningar intetill sådana gersom
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information personliga egenskaper. Ett DNA-register bör enligtom
vår mening inte innehålla sådana upplysningar, endast deutan
uppgifter behövs för skall kunna identifieraattsom man en person.

Spârregistrets innehåll

Spårregistret bör få innehålla uppgifter resultat DNA-analysom av
har företagits under utredning brott och inte kanettsom om som

hänföras till viss innebärDet i spårregistret skallatten person. man
kunna registrera uppgifter analysresultat från spår harom som man
funnit på brottsplats eller på målsägandens kläder eller kropp,en om

inte kan finna det har spåret. Såär avsatt snartman vem som
förutsättningarna för registrering inte längre föreligger skall uppgifter
i spårregistret naturligtvis gallras. innebär uppgiftDet haratt en som
tagits in i spårregistret finnsskall bort så det informationtas snart som
visar det analyserade spåret härrör från.vem

Vi inte det behövs några bestämmelser i lag närattanser om
uppgifter skall få föras in i registret. Det emellertid väsentligtär att
rutinerna ordnas så inte finns någon risk för uppgifterdetatt att om

spår kan komma stå kvar i spårregistret det finnsett att atttrots
information har spåret. kanEtt sättavsatt attom vem som vara man
inte registrerar spâranalys förrän utredningen har slutförts och deten
står klart inte har kunnat finna det haräratt avsattman vem som
spåret. Om uppgifter förs in i spårregistret på tidigt stadiumett av

måste det finnas kontrollfunktion deutredningen, gör atten som
analysresultaten bort det står klart harregistrerade närtas vem som

spåret.avsatt

uppgifter7.2.3 Utlämnande registrenurav

kap. sekretesslagen följer sekretess till skydd förAv 7 17 § att
enskilds personliga förhållanden gäller i verksamhet som avser
förande eller förs enligt lagen 1965:94.registeruttagav ur. som om.
polisregister för uppgift har tillförts registret". Omm.m. som
utlärrmande sådan uppgift gäller enligt kap. 17 § vad7 ärav som
föreskrivet register har och i förordningi lag nämntsom som nu som

sådan uppgifter har tillförts polisregister gällerhar stöd i lag. För som
således Uppgifterna får bara lämnas i enlighet vadsekretess. medut

i polisregisterlagen och polisregisterförordningen. Det DNA-sägssom
register tänkt innehålla upplysningar dömdaär att om personerssom

polisregisterlagensDNA-profil kommer polisregister iutgöraatt ett
mening skall inte omfattas denna. En särskild bestämmelse ommen av
utlämnande uppgifter bör därför införas i DNA-registerlagen. Denav

till sådanapolisregisterlagen kan komma ledaöversynen attsenare av
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utlämnandepolisregisterlagens bestämmelserändringar i om av
interegler beträffande DNA-registerpersonuppgifter särskildaatt

behövas.kommer att
första de olikafå uppgifter för detbör haDe ärrätt att utsom

ombudsmän,dvs. riksdagenstillsynsmyndigheterna,kontroll- och
bör uppgifter lämnasDatainspektionen. DessutomJustitiekanslern och

för omprövning beslutbehöver demdomstoltill ettut avsom
elleruppgifter registret. En åklagareangående utlämnande enurav

de uppgifterockså hanaturligtvispolisman bör rätt utatt som
få lämnasUppgifter bör vidare kunnabrott.för utredningbehövs om

anslutna tilli ländereller äklagarmyndighetertill polis- ärut som
SKL måsteför utredning brott.uppgifterna behövsInterpol, ettomom

uppdragför kunna fullgöratillgång till registrenockså hagivetvis att
lämpligen ordnasenskilda. Det böråklagare ellerpolis,på begäran av

till registren.får terminalåtkomstSKLattgenom
tillgångregistrerade fåför denmöjlighetvidare finnasDet bör att

möjligheterpersonregistret. Dehonom iuppgifter finnstill de omsom
enskilduppgifter tillutlämnaerbjuder ärpolisregisterlagen attsom

polisregisterlagen ipåpekasförtjänarbegränsade. Detmycket attatt
ivadöverenstämmelse medstår i sägsavseendet intehärdet som

användningenrekommendationEuroparådetsipunkt 6 av person-om
Såvitt29.Datainspektionensinom polisen seuppgifter rapport s.

anledningibland finnaskan det vägrapolisregistergäller andra att
särskildtillregistrerade, hänsynuppgifter till denlämna t.ex.ut enav

inteemellertidDNA-registret kommerUppgifterna ibrottsutredning.
verksam-för polisenstilldet skullekaraktärenha den attatt menvara

ochfinns i registrethanupplysabegäranhet attatt en person om
endastDNA-profil. DNA-registret,hanssamtidigt lämna ut som

i det härför brott, kanhar dömtsdemberörakommer att som
vilketkriminalregistret,medjämställashänseendet närmast en

få utdragundantagslösregistrerad har rätt att ur.person
fâ lämnasslutligen också kunnabörDNA-registrenUppgifter i ut
kommeruppgifterna intestårdet klartforskning, attför attom

avidentifieradeEndastenskildförtillmissbrukas person.men
bör få lämnasuppgifter ut.

uppgifterGallring7.2.4 av

användningrekommendationEuroparådetsipunkt 7Enligt avom
vidtas sååtgärderskallpolissektornpersonuppgifter inom att person-

ändamål förnödvändiga för delängrede integallras äruppgifter om
rekommendationenipunktskall enligtlagrades. Detdevilka samma

kategorierolikahur längebestämmelserockså finnas person-avom
ellerstå i lagantingenbestämmelser kanfår bevaras. Dessauppgifter

tillsynsmyndigheten.nationellamed denfram i samarbetetas
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polisregisterlagen finns förI närvarande inga bestämmelser om
gallring uppgifter i polisregister. Sådana regler finns dock iav
polisregisterkungörelsen. Dessa kommer dock inte bli tillämpligaatt
på uppgifter i DNA-register. Det behövs därför särskilda regler om
gallring uppgifter i sådana register.av

uppgifterGallring personregistretav ur

Avgörande för hur länge uppgifter DNA-profil skall fåom en persons
i vilken utsträckning den enskildes intresse inte behövaär attsparas av

registrerad bör vika för polisens intresse tillgångha tillattvara av
jfruppgifterna punkt 8 i Europarådets rekommendation om an-

vändningen DNA-analys. Personregistret kommer framför allt attav
bli användbart då tidigare registrerad återfaller i brott.en person
Under sådana förhållanden polisenkan lättare spåra gärningsmannen,

denne har lämnat något analyserbart spår på brottsplatsen. Såom
länge registrerad fortsätter begå brott finns detatt setten person ur
samhällets synvinkel naturligtvis skäl bevara uppgifter honomatt om

skyldigi registret. Om han under längre tid inte har gjort sig tillen
något brott, måste risken för han kommaskallnytt att attsenare
återfalla i brott mycket mindre. Därmed bör också samhälletsvara

uppgifter i fråga minska.intresse ha kvar Iatt antasav om personen
fall kan det integritetsskäl inte försvarligt uppgiftervart attav anses

DNA-profil får finnas tid efter detkvar mycket långom en persons
föranledahan dömdes för något brott skulle kunnasenast som

registrering.
medfinnas skälDet kan i det här sammanhanget jämföra vadatt

allmäntgäller beträffande kriminalregistret. Av 7 § lagen omsom
intagitsharkriminalregister följer uppgift beträffande någonatt som

efteri registret skall utgå bl.a. domstol resning har frikänt honom,om
fyllt åttio år.han har avlidit eller han har I 10 § finns reglernärnär

uppgifters.k. rehabilitering, vilket innebär underatt om enom person
vissa förutsättningar inte skall med i utdrag registret. Av 10 §tas ur
första stycket följer det i registerutdrag inte skalll medatt tas
anteckning villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse har ådömtsom som

överlämnande tilli förening med skyddstillsyn eller särskild vård,
Uppgift fängelsesedan tio år har förflutit från domen. i fallannatom

skall enligt 10 § första stycket 2 inte med i registerutdrag sedan tiotas
år förflutit från frigivningen. det före utgången den tidHar av som

i 10 § första stycket beträffande meddelats domsägs samma person
eller beslut skall antecknas i registret skall enligt andra10§som
stycket båda anteckningarna i registerutdrag så länge någonupptas av

bestämmelserdem enligt första stycket skall med. Motsvarandetas
finns i § polisregisterlagen.7
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DNA-registretstå kvar iintevår uppfattning börEnligt en person
kriminal-allmännaregistrerad i detskallhan inte längrenär vara

i utdragskall medinte längreuppgift honomellerregistret när tasom
skallinte längretidigare domaranteckningarregistret. När omur

med i DNA-finnasheller belastasbör han intebelasta honom attav
principdärför iDNA-registret börförGallringsreglernaregistret.

rehabilitering igallring ochgällermed vadöverensstämma som om
kriminalregisterlagen.

följerkriminalregisterallmänt§ lagen10 första stycket 1Av attom
villkorlig dom,med anteckninginte skallregisterutdragidet tas om

skyddstillsynmedådömts i föreningfängelse harskyddstillsyn, som
från domen.förflutitvård, sedan tio årtill särskildöverlämnandeeller

2 inteförsta stycketenligt 10 §fall skallfängelse iUppgift annatom
frigivningen. Enfrånår förflutitsedan tioregisterutdragmed itas

också kunnaDNA-registretfrågaskulle ipå tio årfrist varaom
kriminalregisterlagenenligtgällerfrån vadskillnadlämpligt. Till som

påföljdendåden tidpunkträknas frånpåföljdfristenbör varoavsett
registreradedenupphört. Omhadeellerfullo verkställdtill annars

skallbrotttillskyldigsigfristens utgångföre gör ett nytt som
verkställighetenfrånräknasfristskallföranleda registrering, aven ny

står klartgåttfristen harredan innandetpåföljden. Om attutden nya
registrerade harför denskäl inte behövs,någotuppgifterna attt.ex.av

gallras.naturligtvisuppgifternaskallavlidit,
gallrings-vårt arbetedelen överi denVi kommer att seavsenare

ledermöjligt den översynenkriminalregisterlagen. Det äriregeln att
uppgifter i DNA-ocksåtillämpaskanbestämmelsetill somen

gallringregelnföreslagnahärhärtill bör denMed hänsynregister. om
anledningsåledesVi fårlösning.tillfällig attbetraktas senaresom en

gallring.till fråganåterkomma om

spårregistretuppgifter iGallring av

förut-sågallrasförstaför detskallspårregistret snartUppgifter i
innebärföreligger. Detinte längre attregistreringförsättningarna

informationfinnsdetsåskall bortspårregistretuppgifter i snarttas
viktfrån. Detspår härrör är attanalyserat storvisar ett avvemsom

förrisknågonfinnsdet intepå sådant sättbyggsregistret attettupp
spårregistretistå kvarspår kan komma trotsuppgifter attettatt om

vispåret. Somharinformationfinns avsattdet somatt vemom
medkan väntaavsnitt 7.2.2 atthar t.ex.tidigare nämnt man
och detslutförtsharutredningenspåranalys till dessregistrera atten

hardetfinna är avsattkunnatinte harklartstår somatt vemman
spåret.

de intesågallrasspårregistretuppgifter i snartbördet andraFör
spårregistreradeallainnebärändamålet. Detförbehövs attlängre



Överväganden146 DNA-register SOUom 1996:35m.m.

härrör från och brott skall gallras brottet harnärettsom samma
klarats eftersom uppgifterna då inte längre behövs.upp

Om brott förblir ouppklarat vi spåranalyser härrörett attanser som
från brottet bör kunna få förbli registrerade under ganska lång tid.
Eftersom spårregistret inte innehålla uppgifter enskildaär avsett att om

bör gallringstiden kunna betydligt längre vadänpersoner vara som
bör gälla beträffande uppgifter i personregistret. punkt 8Av i
Europarådets rekommendation följer också uppgifter DNA-att om
analys inte kan hänföras till identifierad fårsom en person sparas
under längre tid vad gäller i frågaän personuppgifter.som om
Uppgifter i spårregistret bör dock enligt vår uppfattning gallras senast

trettio år har förflutit från registreringen.när Vi har valt fristen med
hänsyn till bestämmelsen i 35 kap. 6 § 3 brottsbalken, enligt vilken
påföljd i intet fall får ådömas sedan trettio år har förflutit från den dag
då brottet begicks.

7.2.5 Särskilda spårregistretöverväganden om

Avsikten med spårregistret bl.a. polisen skall kunna använda detär att
för reda har lämnat för DNA-analysatt ta om en person som prov
kan ha gjort sig skyldig till något inte uppklarat brott. Det skerännu

metod i England kallas a speculative search ochgenom en som som
innebär ha särskild anledning haratt utan att att tro attman, en person
begått visst brott, slumpmässig jämförelse spårregistretgör medett en
för DNA-profil med analys-överensstämmeratt se om personens
resultatet från något spår från brott tidigare inte har kunnatett som
klaras Metoden skiljer sig således från den jämförelseupp. som
förekommer under utredning visst brott och innebärett attom som
DNA-profilen hos den misstänkte jämförs med spåranalysresultat från

härrör från det brott i fråga för.misstänks Frågansom som personen
det enligt gällande tillåtetär använda informationrätt är attom om en

DNA-profil för sådan jämförelse med spårregistret kanpersons som
betraktas a speculative search" i vilken utsträckning detsamtsom
i så fall bör tillåtet.vara

I svensk finns inte, till skillnad från vissa utländskarätt rättssystem,
några övergripande regler myndigheternas möjligheter attom
tillgodogöra sig och vidarebefordra eller på använda sigsättannat av
information. finnsDet varken i rättegångsbalken eller andrat.ex.
författningar tvångsmedel några generella bestämmelser hurom om
polisen skall hantera information har inhämtats med hjälpsom av
tvångsmedel. För skydda anonymitets- och integritetsintressenatt
inskränks i stället polisens möjligheter skaffa informationatt genom

exempelvis företa husrannsakan eller kroppsvisitation elleratt genom
föremål i beslag. Det torde innebära polisen fritt kan utnyttjaatt ta att
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regler finnsinskränkandeVissainhåmtats.harinformationall som
dataområdet.och påsekretesslagenframför allt iemellertid,

fårinformationsvenskiutgångspunkten rätt ärEftersom att
ibegränsningaruttryckliganågrafinnsdet intefrittanvändas om

tillåtetförfattningsstöduttryckligttorde dethänseende,något utan vara
spårregis-innehållet imedfrånanalysresultatsamköra ettettatt prov
dettillåtetockså sättetbör detvår meningEnligt attvaratret.

förmisstänkaskanmisstänktreda påförsöka ta personom en
registrerats ihargäller denbrott. Detsammaytterligare personre-som

polisenanalysresultatrimligtdet inteDäremotgistret. är att som
målsägande ellerblodprovstagningefterförfogar över ensomen

förmedverkat tillfrivilligt haricke-misstänkt attnågon personannan
påellerspårregistermedsamkörsbrottsutredning annatfrämja etten

misstänkas förfråga kaniredaförutnyttjassätt att ta personenom
regelinförashärtillmed hänsynbörbrott. Detouppklaratnågot aven

och andramålsägandefråntagitsharframgårdetvilken att somprov
medjämförasanvändas förinte fårmisstänkta, attinte ärsom

spårregistret.

Provtagning analysoch7.3

skall inteoch analysprovtagningtillmedgivandemisstänktesDen
åt-vidtatvångsvisförutsättningarlagliga attfå åberopas om

saknas.gärderna
få förekommaomfattningskall i vissanalysochProvtagning

utredningen.förbehövsinteanalysresultatetäven om
förförutsättningarnarättegångsbalkenisärregleringNågon av

misstänktinteDNA-analys den ärförjustblodprov somatt ta av
införas.intebör

sådanresultatsyfte ochmedicinsktiDNA-analysförProver av
användningtillundantagsfall fâ kommaiintebör änanalys annat

brottsutredning.i en
så längefåskallDNA-analysförtagitsProver sparassom

registrerat.skallanalysresultatet vara

misstänktden äranalysProvtagning och7.3.1 somav

misstänktskäligendenProvtagning ärsomav

DNA-förbehövsprovtagningarsådanaBestämmelser ensomom
rättegångsbalken.§kap. 12i 28finnskroppsbesiktning,dvs.analys,
undersökningparagrafenenligtkroppsbesiktningMed avavses

människo-fråntagandeoch inremänniskokroppens samtyttre provav
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kroppen och undersökning sådana Av lagtexten följer detav prov. att
inte bara självaär provtagningen kroppsbesiktningutgör isom en
lagens mening, också analysen har tagisutan frånettav prov som
människokroppen. Den skäligen misstänktär för blott påettsom
vilket fängelse kan följa, får enligt kap.28 12 § kroppsbesiktigas för

polisen skall kunna bl.a. omständigheteratt kanutröna hasom
betydelse för utredning brottet. I princip tillåter rättegångsmlkenom
alla former undersökningar, provtagningar och analyser. Den endaav
begränsningen kroppsbesiktningär enligt 28 kap. 12 § inte fåratt
utföras så den undersökte riskerar framtida ohälsa eller skazla.att

Reglerna i rättegångsbalken innebär endast den skäligenäratt som
misstänkt för brott får underkastas påtvingat kroppsligt ingreppett ett

det behövs för utredning brottet angående DNA-analys denom om IV
inte misstänkt, avsnittär 7.3.3. Om misstankensom motse en person

inte så stark den kanär skälig kansägas provtagning föratt vara
DN A-analys således inte utföras med stöd rättegångsbalkens reglerav

kroppsbesiktning. Frågan det medär stöd samtycket.ex.om om av
från den misstänkte möjligt genomföraär undersökning i ie fallatt en
då rättegângsbalkens regler inte medger det.

Provtagning den visserligen misstänkt, skäligenär inteav som men
misstänkt

Det i praxis målsägande och andra inte misstänkta förärattanses som
brott kan underkastas kroppsundersökningar i brottsutredande syfte,

den skall undersökas samtycker till åtgärden. Att samtyckeom som
i sådana fall torde bero på undersökningar andraaccepteras änatt av

misstänkta huvud inteöver reglerat i lag. Då det gällerärtaget
undersökning dem misstänkta för brott finnsär emellertidav som
regler i 28 kap. 12 § rättegångsbalken. Det kan å sidan antas attena
lagstiftaren med bestämmelsen har uttömmande regleraavsett att när

Åundersökning misstänkta får företas. andra sidan finns det ingetav
uttryckligt förbud åberopa samtycke från misstänktmot att en som
grund för kroppsbesiktning, motsvarande det gäller för hus-som
rannsakan enligt 28 kap. § tredje1 stycket rättegångsbalken.

Av 28 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken, hus-som avser
rannsakan för eftersökande föremål s.k. reell husrannsakan, följerav

den misstänktes samtycke inte får åberopas grund för sådanatt som
husrannsakan, han inte själv har begärt åtgärden. Någon motsva-om
rande bestämmelse finns inte i fråga husrannsakan för eftersökandeom

och regler verkan samtycke saknas också vad gällerpersonerav om av
övriga tvångsmedel regleras i 28 kap. rättegångsbalken, nämligensom
kroppsvisitation och kroppsbesiktning. JO har anfört JO 1991/92

ff.114 grundlagens rättighetsskydd allvarligt skulle urholkasatts. om
godtog den enskilde huvudregel alltid eftergekunde dettaattman som
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regleras ide slagtvångsmedelföljdendenbl.a.med att som nuav
där lagligasituationerockså ifå tillgripasskullefritträttegångsbalken
regerings-anförde vidaresaknas. JOåtgärdenför attförutsättningar
nämligendenstället fickiutgångspunkt motsatta,fonnens varaanses

grund-detinomingripandenfickinte görasamhälleligaatt organ
vadmedenlighetstöd i lag imedområdet änlagsskyddade somannat

kunde denuppfattningJO:sEnligtregeringsformen.§12i2 kap.sägs
intrångstöd förtillåberopasinteprincipsamtycke i ettenskildes

sådantlagstöd föruttryckligtområdet,grundlagsskyddade ettdet om
förenligtintedärförenligt JOkundesaknades. Detåberopande anses
åberopaförbudethävdalagkrav attmotregeringsformens attmed att

medförhusrannsakanreellgrund för attsamtyckemisstänktesden som
åtgärdersådanakunnaskulletvångsmedel göraandratillsamtycke

inteförutsättningarna ärfastlagdade i lagenrättsenliga även om
uppfyllda.

kroppsbe-företapolisensföreligger rätt attoklarhetDen omsom
denmedgivandeefterrättegångsbalkenistödsiktning avmenutan

avgörandeundanröjaskunnaendast etttordemisstänkte avgenom
harPolisrättsutredningenlagändring.ellerdomstolenHögsta genom en

företatillåtetskallförutsättningar attvissaunderdetföreslagit varaatt
misstänkt.skäligenden äränkroppsbesiktning även somannanav

visserligen ärden451995:47,SOUinnebär attFörslaget soms.
underkastaskunnaskallmisstänkt,skäligenintemisstänkt, men

det förDNA-analys,förprovtagningkroppsbesiktning, omt.ex.
finnsoch detdäröverår elleri tvåfängelseföreskrivetbrottet är

till detledaåtgärden kommer attanledningsynnerlig anta attatt
hakanomständigheterpåredanämligenresultatet,avsedda att ta som

kunnainteskallMedgivandebrottet.utredningförbetydelse om
kroppsbesiktningmisstänktefrån denbegäran attinteåberopas, ens en

företas.skall
skulleochmotiveratvälförslagPolisrättsutredningens synes

reglernaOmdag.råder idenordning änbättremedföra somen
ellerförslagetmedenlighetiändrasintekroppsbesiktningrörande

speciellinförakunde övervägagenerellt attpå sätt, enett manannars
visserligen ärdemDNA-analysochprovtagningregel somavom

emellertid inteVi attmisstänkta.skäligenintemisstänkta ansermen
påkallad.regelsådan ärnågon

DNA-analysererfaritvi harvadenligtförekommer avDet
kandenstarksåmisstanken är attinnanredanmisstänkta personer

lämnamisstänkteenkelt den etthelt attberskälig. Manbetraktas som
kroppsbesiktning. Detdokumenterasdettablodprov, att ensomutan

bjuderförhörmedsambandipolisenförekommaockså t.ex.lär att
förtill SKLfimpenskickarsedanochcigarettpåmisstänkteden en

korrekt,rättsligtsigoch föriförfarande kansådantEttanalys. vara
kringgåendebetraktasocksåsidan ettandraå avkandet sommen

harofrivilligtmisstänktedeneftersomkroppsbesiktningsreglerna
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lämnat salivprov. Frågor undersökningett föremål behandlasom av
i avsnittnämnare 7.3.4.

Behörighet besluta DNA-analysatt om

Beslut kroppsbesiktning, dvs. provtagning och analys, skall enligtom
gällande fattas förundersökningsledarerätt eller, vid fara iav
dröjsmål, polisman. Frågan emellertidår det tillfredsstäl-ärav om en
lande ordning beslut DNA-analys i vissa fall fåratt fattasett om av en
polisman inte förundersökningsledare.är I andra länder före-som
kommer det endast eller åklagarenrätten får beslutaatt DNA-om
analys. Så fallet i Nederländerna,är där det finns särskildt.ex. lagen

DNA-analys i brottmål. Beslutet DNA-analys skall företasom att
ankommer i Nederländerna på undersökningsdomaren the examining
magistrate. Det också undersökningsdomarenär har attsom ensam

den skall utföra DNA-analysen.utse expert l Tyskland fårsom
provtagningar för DNA-analys för närvarande inte heller företas annat

efter beslutän åklagaren. Man arbetar emellertid med särskiltettav
lagförslag DNA-analys, vilket enligt uppgift kommer innebäraom att

befogenheten besluta DNA-analysatt uteslutande anförtrosatt om
medan besluträtten, provtagningar fortsättningsvisäven skallom

kunna fattas åklagaren.av
Enligt vad vi har erfarit förekommer det i praktiken aldrig att en

polisman åberopandemed fara i dröjsmål beslutar DNA-analys.av om
Frågor sådan analys alltid förundersökningsleda-prövasom synes av

Som regel åklagaren förundersökningsledareär i de fall då frågaren.
DNA-analys uppkommer. Med hänsyn härtill vi inte detom attanser

för närvarande behövs särskilda regler behörigheten beslutaattom om
DNA-analys.

7.3.2 Obligatorisk provtagning och analys den ärav som
anhållen eller häktad

Av avsnitt 7.3.1 framgår det enligt svensk tillåteträtt äratt att ta
för DNA-analys den skäligen misstänkt förär brott,prover av som om

det behövs för utredning brottet. avsnittI 7.2.2 har vi föreslagitom
det i kommande DNA-register skall få förasatt in uppgifterett om

har dömts för allvarligt brott liv ellerett motpersoner som en persons
hälsa, personliga integritet eller säkerhet i 12som avses
eller kap.17 brottsbalken, allvarligt allmänfarligt brottett som avses
i 13 kap. brottsbalken eller för försök, förberedelse, stämpling,
anstiftan eller medhjälp till sådant brott.ett
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reglernaenligtgenomförasbaraDNA-analysfårnärvarandeFör om
ibegränsningväsentligrättegångsbalken. Enkroppsbesiktning i

DNA-analys liggerförprovtagninggenomförabefogenhetpolisens att
Manbrottet.utredningförbehövsdetfårbarai omtasatt omprov

sambandiDNA-analysfinns behovoftadetvisserligenkan anta att av
analyser-någotfinnsdetvåldsbrottallvarligautredningarmed omom

i deoch främstförstnaturligtvisgällermed. Detjämföraspårbart att
erkäntharmisstänktedennekar. Menmisstänkte ävendenfall då om
DNA-medbefogatfall,i vissaåtminstonekan det,gärningen envara

prövningenrättsligadenändras innankanBevislägetundersökning.
slutförd.är

förÄven möjligheterfinnsför sigochalltså i att tadet provom
brottallvarligareutredningarmångasamband medDNA-analys i om

dömsförekommerocksåfrån det attbortseintekan personatt enman
hänsynföretasbehövtDNA-analys harbrottsådantför att avutanett

jämföraspårnågotdetFörhållandet kan attutredningen. atttill vara
underdömde kommerDensäkrats.inte harmedanalysresultatet

FråganDNA-registret.iregistreraskunnaförhållande intesådant att
kroppsbe-reglernanuvarandemed deskulle,registrering omom

företasbehövtharanalysberoendeblipraktikenisiktning, omav
misstänkshandet brotterkäntharEnutredningen.under somperson

därförDNA-analys kommerunderkastatshardärför inteochför som
medanför brottet,dömshanregistreras, ävenhellerinte att senareom

förföremålblirdärförochbrotttillnekarden typ avsammasom
sambandiDNA-registretiregistrerasockså kommerDNA-analys att

registreringbehovetsynvinkelsamhällets ärSettmed domen. avur
återfall kanrisken föreftersom antasfallen,i bådalikaemellertid stort

lika stor.vara
reglernamed hurjämföraanledningfinnashär omkan attDet

får enligtFingeravtryckutformats.harfingeravtrycktagande av
vadutsträckning änbetydligti störrenämligengällande somrätt tas

14§kap.28DNA-analys. Avförprovtagningbeträffandegäller
fårvillkorsärskildafingeravtryck tasföljerrättegångsbalken utanatt

fingeravtrycksförordningenhäktad. Ielleranhållenden ärsomav
falli vissa ävenhäktade ochskallfingeravtryckvidare tasatt avanges

Atteller inte.utredningenförbehövsdetanhållna oavsett omav
velatharpåtorde berohärdet attutformats sättetharreglerna man

möjligt.jämförelsematerialsåfå stort somett
med fingerav-jämförasavseendenmångakan iDNA-registerEtt

underlättadetsamma;registrenmed år attSyftettrycksregistret.
spåranvändas sätt;ocksåkanRegistrenbrott.utredning sammaom

resultatetochregistretuppgifter imedjämförasbrottsplatser kanfrån
hakanfrågan avsattkanjämförelsen somvemomsvargeav

under vissaanförtmeningvårtidigare attVi harspåret. man,som
allaregistrerabehovsamhälletstillgodose attförutsättningar, bör av
kanerfarenhetochallvarliga brottför vissadömsdem som avsom
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återfalla i brott. Den registreringantas vi föreslår blir emellertid
betydligt vadsnävare gällerän för fingeravtryck. Försom att
registreringen efter fällande dom skall bli likfonnig, bör docken
möjligheterna företa kroppsbesiktning i någon mån utvidgasatt så att
DNA-analys, i likhet med fingeravtryck, i vissa fall kan företas även

det inte behövs hänsyn till utredningen.om av

Förslag till regler förprovtagning DNA-analys, detom oavsett om
behövs för utredning brott ellerom

Rikspolisstyrelsen har i RPS Rapport 1994:2, DNA-rapporten
register föreslagit för DNA-analys alltid skallatt tasprov av en

har dömts för något vissa uppräknade allvarliga brott,person som av
det behövs utredningsskäl elleroavsett Om inte harom av prov

tagits under förundersökningen med stöd rättegångsbalkens regler,av
skall det enligt förslaget kunna i efterhand med stöd särskildatas av
regler i Rikspolisstyrelsen föreslagen lag DNA-typning ochen av om
DNA-register m.m.

Rikspolisstyrelsens förslag inger enligt vår mening vissa betänklig-
heter. Det kan visserligen lämpligt avvakta med provtagningattsynas
till dess dom i målet har vunnit laga kraft. Som regelatt torde den
dömde berövad friheten häktad, vilket det förhållandevisgörvara som
enkelt honom. För de fall den dömdeatt på fri fotta ett ärprov av
medför den Rikspolisstyrelsen föreslagna ordningen emellertid attav
polisen också måste befogenhet hämta och hålla kvar denattges som
skall underkastas provtagning. Det kan också behövas regler om
husrannsakan för eftersökande den skall registreras i DNA-av som
registret. Vi det tveksamt sådana intrång i privatlivet kananser om

med hänsyn till syftet med åtgärderna endast samlaaccepteras att är att
in uppgifter för register. En lösning innefattar mindreett ettsom
integritetsintrång den har förär valts tagande fingeravtryck.som av
Vi förordar därför modell innebär för DNA-analys iatten som prov
vissa fall skall kunna få under brottsutredning,tas oavsetten om

behövs för utredning brottet ellerprovet om
Nästa fråga i vilka fall obligatoriskär provtagning kan anses

motiverat och godtagbart. Vi sådan provtagning bara börattanser
komma i fråga beträffande den anhållen eller häktadärsom som
misstänkt för brott. Därmed försäkrar sigett attman om en person
inte kommer underkastas obligatorisk provtagning för DNA-analysatt
förrän misstanken honom har nått viss styrka. En fördelmot ärannan

beslut provtagning lätt verkställaatt är denett berörsattom om som
redan frihetsberövad.är Det krävs inga särskilda reglert.ex. om
medtagande för provtagning eller husrannsakan för eftersökande av
den skall lämnasom prov.
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föranledade brott skall kunnaKravet svárhetsgrad hos som
två årspåföljden skall kunna bliregistrering har högt; änsatts mer

inskränkainte anledningMed hänsyn härtill finns detfängelse. att
provtagning till vissa särskilttill obligatoriskmöjligheterna grova

ihäktad för brottfråga den anhållen ellerbrott. I är ett somom som
därförföranleda registrering börfällande dom skallhändelse av en

provtagning få förekomma.obligatorisk
häktad för någotvarit anhållen ellertänkas den harDet kan att som

lämna för DNA-och därför har fåttnämnda brottende provav nyss
inteför något brottfrikänns eller dömsanalys, sedermera annat som

fall kanregistrering. sådanadet skall föranleda Isådan karaktärhar att
DNA-analys.företadet onödigtefterhand hävdasdet i attatt envar

obligatoriskvårt förslagmedminimera olägenheternaFör att om
integritetenför den personligaför stärka skyddetprovtagning och att

få analyserasinte skallutredningsskälvi inteatt tas avprov somanser
hardenvisarfinns lagakraftvunnen domförrän det att somsomen

det visar sigDNA-registret. Omföras in iskalllämnat attprovet
jfrförstörasgenomföras skallinte skallnågon DNA-analys provet

möjligtinte blirleder till det göra7.3.6. Förslagetavsnitt attatt en
spårregistret, förränjämförelse meddvs.speculative search,s.k. en

iskall registrerashar fått lämnaklart dendet står provetatt som
utred-underkan docksådan jämförelseDNA-registret. En göras

nuvarande reglernastöd dehar tagits medgångningens provet avom
utredningen.fördvs. behövsrättegångsbalken,i provetom

praktiskaböruppräkning de brottfullständigEn avses avsomav
ställetmening ienligt vårrättegångsbalken. kaninföras i Detskäl inte

fårför DNA-analys äveni lagentillräckligt tas,attatt ange provvara
anhållendenutredning brott, ärbehövs förintedet somomom

enligt lagenregistreringföranledakanhäktad för brotteller ett som
Bestämmelserbrottmål.DNA-analys iuppgifterregister med omom

kanockså skallfår,fall, inte barai dessa tasutanatt provom
förordning.lämpligen in itas

den ärProvtagning och analys än7.3.3 somav annan
misstänkt

under-bararättegångsbalken reglerarkap. 12 §Bestämmelsen i 28
vilja. Detgenomföraskunnamåstesökningar mot personsensom

brottsutre-målsägande iundersökningemellertid t.ex.att enavanses
denlagstöd saknas,uttryckligtsyfte får företas,dande trots att om

till åtgärden. Ensamtyckerställföreträdarehansundersökte eller
efter denspårfinna sådanaförmålsägandenundersökning attav

med målsägan-alltså företasDNA-analyseras kankanmisstänkte som
DNA-analysförprovtagninggällersamtycke. Detsammadens av
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målsäganden i järnförelsesyfte. Med samtycke kan också utföraman
DNA-analys på andra inte skäligen misstänkta för brott detärsom om
behövs jämförelseskäl. kanDet exempelvis tänkas resultatetattav av
DNA-analys visar spår med sannolikhet har denatt ett stor avsatts av
misstänkte eller någon hans släktingar. Genom DNA-analysnäraav

närmarejämförelseprov från släktingarna kan preciseraav man
sannolikhetsgraden.

nuvarande ordningen förutsätter således målsägandeDen ochatt
frivilligtandra inte misstänkta underkastar sig de under-ärsom

sökningar behöver genomföras för brott skall kammaatt ettsom
utredas. ordning emellertid inte oproblematisk. JO har fleraDenna iär
beslut pekat på de problem följer i detta hänseendeattsom av man
bygger frivillighetens grund och bl.a. framhållit samtycke föratt

kunna måste lämnas behörig sådanaunderatt accepteras av en person
detomständigheter inte råder något tvivel det frågaäratt attom om

allvarligt samtycke, full insiktlämnat med de relevantaett menat om
förhållandena resultatet några underför-detta inte ärsamt att av -
stådda eller uttryckliga påtryckningar från myndighetsföretrâdarnas-
sida JO 1991/92 117.s.

påpekat får samtycke inte framSom JO har tvingasett genom
underförstådda eller uttryckliga påtryckningar från polisens sida. En
målsägande därför för det första alltid upplysas hon harbör rättattom

blodprovstagningfrån sig exempelvis iavstå underkastaattatt
jämförelsesyfte eller, misstanke våldtäkt, gynekologiskvid om en
undersökning i syfte finna från gärningsmannen. Omatt spermarester

för detväljer inte medverka till provtagning, bör hennes besluthon att
försöker övertala ändra sig.andra respekteras henne attutan att man

kan i sådana fall bli förundersökningen måsteResultatet läggasatt ner
i brist på bevis. Målsäganden bör naturligtvis upplysas attom

bereddutredningen kanske inte kan drivas vidare hon inte är attom
Åtill kan genomföra DNA-analys. andra sidanmedverka att man en

kan målsäganden därigenom känna sig tvingad genomgå under-att
fulltsökningen och hennes samtycke kan inte längre frivilligtanses

lagstiftarenslärrmat. finns alltså konflikt mellan å sidanDet enaen
målsägande fâr företasinställning undersökningar bara påatt av

frivillighetens grund, och å andra sidan det allmännas intresse attav
medförutreda och beivra brott. konflikt det finnsDenna klaratt en

risk för målsägande för påtryckningar från polisens sidautsättsatt en
utredningeni det i och för sig goda syftet försöka drivaatt ettom

misstänkt brott framåt. Risken för samtycke från målsägandenatt ett
frivillighe:inte alltid kan betraktas uttryck för verklig talar iettsom

för reglera vilka förutsätt-och för sig det bättre underatt attvore
ningar målsägande skall skyldig underkasta sig kroppsbe-atten vara
siktning.

Polisrättsutredningen föreslagit det införs bestämmeberhar att om
den skäligen misstänk SOUkroppsbesiktning än ärannan somav
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ff..1995:47, 272 Förslaget innebär målsägande och andraatts. som
inte skäligen misstänkta underkastasskall undersökningarär av
kroppens tagande bl.a. salivprovhårprov, och blodprovyttre samt av

utredning förför brott vilket föreskrivet fängelse i två år ellerärom
det dessutom finns synnerlig anledning åtgärdenatt anta attommer,

kommer leda till det avsedda resultatet, nämligen reda påatt att ta
omständigheter förkan ha betydelse utredning brottet.som om
Undersökningar kroppens och provtagningarinre i sambandav

skall enligt förslaget få företas vid misstanke brott fördärmed om
vilket inte föreskrivet lindrigare straff fängelse i två är, detär än om
dessutom finns synnerlig anledning åtgärden kommeratt anta att att
leda till det avsedda resultatet. föreslås vidare beslut denDet att om

formen kroppsbesiktning skall få fattaslindrigare rätten,av av
eller förundersökningsledare medan denåklagaren annan mer

ingripande formen kroppsbesiktning skall kräva beslut rättenav av
brådskande fall, åklagaren.eller, i av

Även från misstänks för brott förprovtagning inteom personer som
närvarande inte genomföras med stöd rättegångsbalkens regler,kan av

eftersådana undersökningar i praktiken i omfattningförekommer stor
undersökningarmedgivande. Särskilt gäller detta målsägande. Dessa

till allvarliga våldsbrott kan klarasmed säkerhet viktiga bidrag attger
får inte för påtryckningarmålsägande naturligtvisEn utsättas somupp.

reglering förutsättningarna förmedgivandet illusoriskt. Mengör en av
utformas så den får tillkroppsbesiktning målsägande bör inte attav en

förslagbrottsbekämpningen försvåras. Polisrättsutredningensföljd att
anfört, motiverat och skulle medföravi tidigare har väl ensynes, som

förslaget genomförsden råder i dag. Ombättre ordning än som
andra icke misstänktaundersökningar målsägande ochkommer attav

särskilda bestämmelserregler. Någraomfattas rättegångsbalkensav
då inte behövas.provtagning för DNA-analys kommer attom

tillräckliga.regler kan i dessa hänseendenRättegångsbalkens anses
till lagstiftningPolisrättsutredningens förslag inte lederOm om

införanödvändigt vissakroppsbesiktning det däremot attsynes
skalltagits från sådanabestämmelser hur har personersomom prover

behandlas.
frånför första bestämmelsebehövs detDet att personenom proven

får användas förintefråga eller resultatet analysi provetav en av
utfördes. Medeller analysensyfte det för vilketän provet togsannat

användning DNA-till Europarådets rekommendationhänsyn avom
hur längesärskild bestämmelsebehövs det vidareanalys manomen

icke-misstänkt vidare avsnitttagits från sefår har enspara prov som
och framhållervissa registerfrågoravsnitt behandlar vi7.3.6. I 7.2.5

polisen förfogaranalysresultatdet inte rimligt överdär är attatt som
frivilligt harmålsägandeblodprovstagningefter t.ex.som enen

medbrottsutredning samkörsför främjamedverkat till ettatt en
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för målsägaidenspårregister eller på utnyttjassätt utrönaannat att om
någotkan misstänkas för ouppklarat brott.

Spâranalys7.3 .4

tillämpligai allaRättegângsbalkens regler kroppsbesiktning inteärom
brottsutredning. kroppsbe-fall DNA-analys under Begreppetenav

undersökning kroppsprodiktersiktning inte omfattaär avsett att en av
påträffas samband med någon provtagning, under-t.ex.utansom

blodspår från brottsplats. Det finns för närvarandesökning ett enav
sådana spår. Fingeravtryck elleruttryckliga regler för analysinga av

DNA-malysbrottsplats får således undersökas fritt.fotavtryck en
helt liknas vidblodspår sperrnafläckar kan emellertid inteellerav

DNA-analys skall lsunnaundersökningar fotavtryck. För attt.ex. enav
fläck blod, saliv ellergenomföras måste först hitta t.ex.man en av

fläcken och slutligen extrahera DNAsedan lösa uruppsperma,
annanforrnoftast på klädesplagg eller någonFläckar återfinnsprovet.

kap. § rättegångsbalkentextilier. kan med stöd 27 1Dessa tasavav
för utredningde skäligen kan ha betydelse brott.i beslag antas omom

Även särskilda reglernärvarande inte finns någradet för omom
föremålföremål, det sådanaundersökning beslagtagna attansesav

tillutsträckning det behövs med hänsynfår undersökas i denändå
brottsutredningen.

denrättegångsbalken följerkap. § första stycket27 4Av att som
verkställerellereller anhåller misstänktmed laga griperrätt en

kroppsbesiktning fårellerhusrannsakan, kroppsvisitationhäktning,
därvid påträffas". I andra stycketbeslag på föremållägga avsom

fårfall påträffas,paragraf föreskrivs "föremål, iatt annatsomsamma
Äråklagaren.undersökningsledaren elleri beslag efter besluttas av

åtgärden vidtassådant beslutfara i dröjsmål får ävendet utan av
sådan försändelseinte frågapolisman", det är som avsesom enom

verkställs mder-kap. 3 Om beslagi nuvarande 27 änett annanav
beslutadenne inte hareller åklagaren ochsökningsledaren om

skyndsamtstycket i 27 kap. 4 §skall anmälan enligt sistabeslaget,
beslagetomedelbart skallhos honom, har pröva,göras att omsom

besluta beslag.fall får polisman såledesbestå. de allra flestaI omen
Även beslutaockså skulle kunna DNA-polisman därmed omom en

föremålet, torde beslutet DNA-undersökning det beslagtagna omav
polis eller åklagare iregel fattas denanalys dock mmsom av

fastställer beslaget.förundersökningsledareegenskap av
åklagare deDNA-analys ifrågorangelägetDet prövasär att avom

med hänsyn tillsådan analysdå kan tveksamtfall det omvara
framför allt på analysföretas. Vi tänkerproportionalitetsprincipen bör

syfte karske ii brottsutredandeinte har tagits utanprover somav
för utredningtagits i beslag brott.medicinskt syfte, har ommen som
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vi tidigareSom har lär det också förekomma polisennämnt att t.ex.
i samband med förhör bjuder den misstänkte på cigarett och sedanen

fimpenskickar till SKL för analys. Ett sådant förfarande kan betraktas
kringgående kroppsbesiktningsreglerna eftersom denettsom av

misstänkte ofrivilligt har lämnat salivprov. Frågan DNA-analysett om
bör i sådant fall åklagaren. Somäven regel tordeprövasett av
åklagare förundersökningsledare i de fall då kompliceradevara mer
frågor DNA-analys uppkommer. Vi därför inte det ärattom anser nu
nödvändigt införa särskilda regler behörigheten beslutaatt attom om

beslagtagnaDNA-analys föremål.av
Beslagtagen egendom skall enligt 27 kap. 10 § tredje stycket

rättegångsbalken väl vårdas, och tillsyn skall hållasnoggrann
däröver, det icke förbytes förändraseller eller missbruk skeratt annat
därmed". Sedan beslaget har upphört skall egendomen återlämnas till
den från vilken egendomen. Föremål skickas till SKL förtogman som
DNA-analys skall således i oskadat skick återställas till den från vilken

föremålet, antingen det den misstänkte eller målsägan-ärtogman en
de. DNA-analys gär emellertid ofta påEn till sådant detsätt att
beslagtagna föremålet blir förstört. förefallerDet rimligt denatt som
drabbas fallundersökningen i vissa skall ha till ersättning förrättav
skadan. Utöver skadeståndslagens regler för det allmännaom ansvar

några särskildafinns inte bestämmelser för skadastatensom ansvar
egendom tvångsvis omhändertagits. JK har vid åtminstone ettsom
tillfälle ålagt Rikspolisstyrelsen utbetala förersättning förkommetatt
beslagtaget gods 1985 harJK 245. Det enligt uppgift fråns.
polismyndigheterna också förekommit ersättningsanspråk i samband
med förekommaDNA-analyser. Liknande anspråk tycks i samband
med andra förstörande undersökningar, då polisen sprängert.ex. en
väska innehåller Fråganbomb. till ersättningrätttrorsom man en om
i sådana sammanhang bör enligt vår mening regleras på något sätt.

emellertid inte fråga denna utredning bör ställningDet är taen som
till.

7.3.5 Användning och analysresultat inteav prover som
tagits fram ihar brottsutredande syfte

Eftersom begreppet kroppsbesiktning i gällande endasträtt är avsett
omfatta sådana åtkommitsundersökningatt prover som genom enav

provtagning för det fråga kroppsbe-utredning brott, inteärom om
siktning då analyserar blodprov har tagits denettman som av
misstänkte i något syfte för brottsutredning,änannat t.ex.en av
medicinska skäl. undersökning har tagits förFör annatprover somav

för förändamål utredning brott liksom undersökning spårän ettom av
från brottsplatser finns inga lagregler alls.
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"Genetic testing andrekommendation R 92I Europarådets No.
i punkt 13.1for health purposes",screening att proverangescare

intevetenskapligt syfteför medicinskt ellerhar samlats in visstettsom
skulle kunna tillmedgivande får användas sättettutan varasom

could be harmfulused in whichi fråga beskada för wayspersonen
användningenpunkt 13.2concerned. Ithe sägs attto avpersons
liknande under-befolkningsstudier ochinformation förgenetisk

i synnerhetregler datasäkerhet,måste underkastadsökningar omvara
gäller publicerandetanonymitet och sekretess. Detsammaregler om

rekommendationi Europarådetsuppgifter. punkt 3sådana Av omav
harföljer emellertidDNA-analysanvändningen att prover somav

från sådansyfte och uppgifteri medicinsktfrån levandetagits personer
beivrande brott,för utredande ellerinte får användasanalys annatav

enligtHuvudregelni lag.förutsättningar ärunder deän som anges
för medicinskaDNA-rekommendationen således att tagnaprover

skullebrott. Detför utredningfå undersökasändamål inte bör om
åtgärd för denintegritetskränkandealltföruppfattasnormalt som en

medicinsksamband med någoniblodprovhar lämnat t.ex.som
rekommendationen dockenligtundantagsfall skulle detbehandling. I

till punkt 3i kommentarenexempeltillåtet. Somkunna nämns attvara
för utredningdet användsmedgerhar lämnatden provet att omsom

allvarligt brott. Detfråga mycketeller det poängte-brott är ettatt om
fall.exceptionellafrågadet börrekommendationeni att vara omras

utföramöjligt för polisengällandetorde enligtDet rätt attvara
ändamål.för medicinska Provethar tagitsDNA-analys prover somav

varefterrättegångsbalken,§med stöd 27 kap. 1då i beslagfår tas av
medför dockProportionalitetsprincipenundersökas.det kan att en

medförsvarligendast denfår förekommaundersökning ärsådan om
Europarådetsanförs iVadmotstående intressen.tillhänsyn som

förhar tagitsskydd försärskiltrekommendation prover somom
för bedömningenfå betydelsemedicinska ändamål bör stor av om en

genomförasproportionalitetsprincipen börmed hänsyn tillDNA-analys
gällandeenligtprövningen, rättvår mening tordeeller Enligt som

straffpro-undersökningar itillåklagaren, ledaregel görs attavsom
kanmedicinskt syfte baratagits iblodprov harcessuellt syfte somav

i det härsärskilda reglerNågrai undantagsfall.få förekomma
behövs inte.avseendet

tillämpligaEuroparådet intefrånrekommendationernabåda ärDe
också påbruk,för medicinskthar tagitspåbara utansomprover

enligtanalysresultat börSådanaDNA-analysresultatet proverna.avav
ibrottutredninganvändas för äninte fåvår mening annatom

undantagsfall.
uppgifterfinnssjukvårdenhälso- ochOm det inom en personsom

förlämnasgällandeuppgifterna enligtDNA-profil, får rätt ut
sekretessHuvudregelnfall.endast i vissa ärbrottutredning attom
hälsotill-enskildsuppgiftföroch sjukvårdenhälso-gäller inom om
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stånd eller andra personliga förhållanden, det inte står klart attom
kan röjas denuppgiften enskilde eller någon honomutan att annan

närstående lider kap. § sekretesslagen.7 1 Sekretessen hindrarmen
dock inte uppgift angår misstanke brott lämnas tillatt som om
åklagarrnyndighet, polismyndighet eller myndighet fördetannan om
brottet föreskrivet minst två års fängelse. Sekretessen hindrar inteär
heller uppgift angår misstanke brott enligt eller 6 kap.4att som om
brottsbalken någon inte har fyllt år lämnas tillmot artonsom
åklagarmyndighet eller polismyndighet 14 kap. § fjärde femte2 och

Ävenstyckena sekretesslagen. inom den enskilda hälso- och sjukvår-
bestämmelserden finns tystnadsplikt hindrar uppgifterattom som om

DNA-profil lärrmas 8 § lagen 1994:953 åligganden förAvut. om
personal inom hälso- och sjukvården följer läkare och andra inteatt

fårobehörigen röja vad de har fått enskilds hälsotillståndveta om en
eller andra personliga förhållanden. bestämmelserDessa enligt vårär
uppfattning förtillräckliga skydda uppgifteratt attmoten person om

DNA-profil,hans vilka har tagits fram medicinska skäl, kommerav
förtill användning utredning brott. Sådana uppgifter kan visserli-om

också inhämtas beslag handlingar innehållert.ex. genomgen av som
informationen i fråga. Som vi har anfört tidigare kan det emellertid
bara i undantagsfall förenligt med proportionalitetsprincipen attanses

handlingar innehållerbeslagta information resultat DNA-som om av
analys för medicinska syften.

7.3.6 Bevarande av prover

fim1s för närvarande inga uttryckliga regler i rättegångsbalkenDet om
vad gäller beträffande bevarande har tagits isom av prover som
samband med kroppsbesiktning. Allmänt torde rättegångsbalkensetten
dock på tankenbygga inte skall bevaras längre vadänatt prover som
behövs hänsyn till utredningen. Till utredningen har emellertidav
framförts det finns starkt behov i vissa fallatt ett attav spara prover

för DNA-analys.har tagits Behovet har samband med den snabbasom
förutvecklingen olika tekniker DNA-analys.av

Det kan nämligen förutses SKL inom loppet några år kommeratt av
ha tillgång till analysteknik för närvarande befinner sigatt ny som

utvecklingsstadiet. Allmänt kan utvecklingen har gåttsägasett attman
förfinade och säkrare analysmetoder, vilka dessutommot tarmer

kortare tid i anspråk och billigare använda. Det emellertidär äratt
inte säkert teknik analysresultat jämförbara medäratt en ger somny

frångamla analysresultat. Om i framtiden analyserar spårettman en
med hjälp kanske intebrottsplats analysmetod kanav en ny man

jämföra analysresultatet med det personregister kommer attsom
och kommer innehålla resultat DNA-analyserupprättas attsom somav

har företagits med någon äldre metod skallmetod. Omannan, en ny



överväganden DNA-register160 SOU 1996:35om m.m.

medDNA-analysinföras behöver kunnakunna göra sammaen nyman
de spårfinns registrerade ochredanmetod de somavav personer som

möjligtså enkeltñmis registrerade. Förockså sättettatt som
kunnaDNA-analys skullesådan förnyadkunna åstadkomma manen

ursprungliga analysen.har för dende använtssomspara prover
införa teknikbör möjligtinledningsvis detVi attatt nyvaraanser

analysmetodentillräckligt ochmed teknikenfördelarna är storaom
tillfredsställandesåså tillförlitlig ochdessutom kan urvaraanses

.förfä ligga till grund registre-bör kunnaintegritetssynpunkt denatt
personregistret harår efter detloppet någraring. Om det inom attav

för DNA-analys bör detinföra teknikfinns skältagits i bruk att ny
härrördeförnyad analysmöjligtdärför göraatt prover somavenvara

tid och antaletgått längredet harregistrerade Närfrån enpersoner.
torde det emeller-till 000 30 000har stigit 20registrerade personer -

tänkbartskäl knappastekonomiskapraktiska ochtid attvaraav
Vår slutsats ledersamtligaomkodninggenomföra sådan prover.aven

tillåtetpersonregistret inrättas börmedi sambandtill det attatt vara
dock tillbörbevarandeFrågan tasatt uppav proveromprover.spara

några år.igen efterprövning
DNA-analys skallförhar tagitssåledesVi föreslår att prover som

denenligtskall registreratanalysresultatetså längefå varasparas
skall utgåuppgifterDNA-registerlagen. Närföreslagna om personen

utförts påanalysen hardeDNA-registret skall somproverur
förstöras.följaktligen

ellermålsägandetagits frånjämförelsesyfte hariProver ensom
aldrig fåvår meningbör enligticke-misstänktnågon personannan

tordeavgjorts. Visserligenslutligt harmålefter det att ettsparas
längreinte skall bevaraspå tankenrättegångsbalken bygga att prover

Rättegångsbalkensutredningen.tillbehövs hänsynvadän avsom
från icke-sådanaemellertid inteomfattarregler tassomprover

särskildbehövsdärför detVimisstänkta att enanserpersoner.
målet harfår sedanintesådanabestämmelse att sparasproverom

registerlagen. Omi deninförasBestämmelsen böravgjorts. nya
rättegångs-ireglerasskulle kommamålsägandeundersökning attav

undvaras.registerlagenbestämmelsen ibalken kan
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7.4 Europarådets rekommendation

Vi har under vårt arbete haft hänsyn till Europarådetsatt ta
rekommendation No. R 92 1 användningen DNA-analysom av
inom straffprocessen. Vi har i två hänseenden det finnsansett att

frängåskäl vad i rekommendationen. Det gäller försägsatt som
det första vårt förslag det skall möjligt blodprov föratt att tavara

DNA-analys, det inte behövs utredningsskålävensenare om av
avsnitt 7.3.2. det andraFör innebär vårt förslag skallatt prover
få efter lagakraftvunnen dom också från rekom-ett avstegsparas
mendationen avsnitt 7.3.6. det här avsnittetI redovisar vi vad

i rekommendationen i dessa hänseenden vårasägs skälsamtsom
för avvika därifrån.att

7.4.1 Provtagning inteoch analys behövs försom
utredning visst brottom

Innebörden Europarådets rekommendationav

Sådan provtagning för DNA-analys företas analysenutan attsom
förbehövs utredning brottet, har syfte denänett annat provtag-om

enligt gällande får förekommaning under förunder-rättsom en
sökning. I det fallet ändamålet med provtagning ochär DNA-senare
analys det skall underlätta utredning brottet och i förradetatt attom

dömde skall kunna registrerasden i DNA-registret. Registreringen
syftar i sin till underlätta utredning brott denatttur om nya som
registrerade eventuellt kan komma begå. I den mån provtagningatt
och DNA-analys inte företas för utredning brott, kan det såledesom

företas för framtidaeventuellt bruk.sägas
första frågaDen vi har anledning ställning till det enligtärtaatt om

Europarådets rekommendation bör få förekomma provtagning för
DNA-analys för utredning brott, dvs. för eventuelltänannat ettom
framtida bruk. Någon uttrycklig bestämmelse förutsätt-vilkaom

bör förningarna DNA-analys skall få genomföras finns inte.attvara
finns det flera bestämmelserDäremot allmänt utgå frånsettsom synes

tanken DNA-analys alltid genomförs för bestämt syfte, nämligenatt ett
för utredning specifikt brott. förstaDen dessa bestämmelserettom av

punkt 2 i rekommendationen, vilken rekommendationensär avser
räckvidd. Under rubriken "scope and limitations följande:sägs

This recommendation applies the collection of samples andto
of forDNA analysis the of the identification ofpurposesuse a
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framework of theindividual within theothersuspect or any
offences.prosecution of criminalinvestigation and

rekommendatio-vid handenOrdalydelsen punkt 2 närmast attgerav
genomförs för underlättaDNA-analysendast attsomnen avser

undereller någonidentifiering misstänkt annan person enav en
brottsutredning DNA-analystänkt siginte harpågående Att attman

framtidaför eventuellt bruk,andra fall,få förekomma iskulle t.ex.
denna framgåri rekommendationen. Avpunkt 8stöds även av

avgjortsedan slutligen har detinte fårnämligen att sparas manprover
Även från DNA-analysresultatharmål i vilket använts.provet en

inte längreförstöras dethuvudregelskall enligt punkt 8 när ärsom
vilket det harför det syfte förbehålla analysresultatetnödvändigt att

använts:

results of DNAthat theshould takenbeMeasures to ensure
deleted whenderivedthe informationanalysis and noso

for whichfor thekeeplonger to waspurposesnecessary
used.

följande:vidareoch 50 i kommentarenparagraferna 49 sägsI

and theof samplesof the collectionaimSince the primary
the identifica-such samplesanalysisof DNAcarrying out on

suspected theexoneration ofoffenders and thetion of persons,
ofclearedhave beendeletedshould bedata personsonce

findingslong the DNAhowthen arisessuspicion. The issue toas
stored in thebased bewhich theysamplesand the were canon

of guilt.of findingcase a
deleted whenthe datashould be thatThe general rule are

which theyoffor thelongerthey purposesnecessaryare no
general be thewould inThisand used.collected casewere

culpability oftherenderedbeendecision haswhen final toasa
offender.the

sig allhar tänkti principEuroparådetföljer attcitatenAv attovan
brottsutredningså ärskall förstörasDNA-information snart en

emellertid i punkt 8 iharavgjort. Manmåletavslutad och är
förut-underanalysresultatengodtagitrekommendationen att sparas

allvarligt brottför någotdömtshardensättning att avsessomperson
utgåsåledesRekommendationen närmastoffences.serious synes

2 innebär dockjustice systemcriminalof theframework att"within theUttrycket
målsägandenföranalysresultatet behövsdåtillämpligrekommendationen även attär

iparagraf 38anledning brottskadestånd meddriva frågaskall kunna avomen
rekommendationen.tillkommentaren
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från har tagits under utredningen, eftersom de omständig-att provet
heterna den misstänkte har dömts för brottet och det frågaäratt att

allvarligt brott endast har betydelse för frågan huruvidaettom om
analysresultatet får sedan målet väl har avgjorts.sparas

omständighetenDen i rekommendationen uttryckligeninteatt man
provtagning och DNA-analys uteslutande för registret, kannämner

enligt vår uppfattning inte till intäkt för antagandet sådantas att
provtagning och analys tänkt få förekomma fritt. deAvär att ovan
angivna citaten kan i stället dra slutsatsen rekommendationenattman
utgår från tanken DN A-analys bara får genomföras för specifiktatt ett
syfte, nämligen för omedelbar användning under brottsutredning.en
Provtagning och analys enbart för framtida brukeventuellt skulle
således inte förenligt med punkt 8 i rekommendationen.vara

Betydelsen Europarådets rekommendationav

Provtagning och analys enbart för eventuellt framtida bruk kan alltså
förenligtinte med Europarådets rekommendation. Frågan äranses

vilken betydelse rekommendationen bör tillmätas. rekommendationEn
folkrättsligtinte bindande internationellär sättsamma som en

konvention, vilket följer redan själva beteckningen.av
har lagt fram proposition upprättandeI Norge ettman en om av

DNA-register Ot. 1994-55, vilket i vissa delar liknar detprp av
Rikspolisstyrelsen framlagda förslaget. förslaget innebärDet norska

bl.a. den har dömts för något vissa uppräknade allvarligaatt som av
skall registreras i utförtsbrott DNA-register. Har DNA-analys inteett

utredningen får genomförasunder brottet och analystasom prover
efter det dom i målet har vunnit laga kraft. gäller denDet ävenatt

dömts för brott innan den föreslagna lagen i kraft.har har trättsom
DNA-analys skall enligt det förslaget följaktligen fånorska

genomföras det behövs utredningsskäl Förslagetelleroavsett om av
står i denna del enligt vår uppfattning inte i överensstämmelse med
Europarådets rekommendation. Norge har emellertid sigreserverat

förutsätt-punkt 8 i rekommendationen, vilken bl.a. reglerarmot
för skall få registreras. uppgifter frånningarna analysresultat Avatt

Justisdepartementets politiavdelning framgår Norgedet norska att
tämligenreservationen har velat deklarera vilja inrätta ettattengenom

sig berättigadomfattande register och därigenom ocksåatt man anser
och analys i alla de fall då vill kunnatillåta provtagningatt man

registrera en person.
England också inrättat DNA-register. Registret skallharI ettman

DNA-profiler sådanainte innehålla andra sökbarai princip än som
har dömtsföremål för utredning ellerfrånhärrör är somsompersoner

sådana brott"recordable offenceför brott karaktäriserassom som
får innehållaföranleda fängelse. registretkan regel Därutöversom
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iutgången målet.i terroristmål,DNA-analysresultat oavsettav
justice samples och "CaseworkDNA-analys, "criminalförProver

sedan dombrott ochfår både under utredningsamples, etttas om
Med criminal justice samplesmeddelats.har tasprover som avavses

eller dömd för brott,skälet han misstänktdet är ettatten person av
framtida bruk. CaseworkDNA-profil försyfte registrera hansi att

med spår.för jämförelsebrottsutredningsamples under etttas en
får, oberoende samtycke,justice samplesCriminal tas en personavav

"recordablekaraktäriserasför brotthar åtalats ett somsomsom
förhan kommerunderrättatsoffence, rapporteras ettattattom

får inteBlodprovför sådant brott.eller dömtssådant brott ett
anmärkaskanoch hårprov. Detendast salivprovförekomma, att

Europarå-sigSverige, inte harEngland, i likhet med reserverat mot
rekommendation.dets

Även ochDNA-registerhar det införtsi Nederländerna ett en
på det straff-DNA-analysanvändningensärskild lagstiftning avom

fått framvi harbegränsade upplysningarområdet. derättsliga Av som
beslutas på orderprincip bara kanframgå DNA-analys iatt avsynes

Nederländernautredning brott.förundersökningsdomare under omen
rekommendationen.punkt isig 8har reserverat mot

rekommenda-anslutit sig tilli till bl.a. NorgeVårt land har motsats
hadärigenomSverige kannågon reservation.tionen avgettutan anses

lagstift-nationellasindet behövs,viljeförklaring att, anpassaomen
Rekommendationerrekommendationen.ställs itill de kravning som

Även utgångspunktenbindande.folkrättsligt äremellertid inteär om
meningbör det enligt vårskall respekterasrekommendationen varaatt

det.talar förbetydande skäldet finnsfrångå denmöjligt att somom
konventionrekommendation och intefrågaEftersom det är enom en
fråganställning tillmöjlighethellerhar riksdagen inte att tagetts om

såför DNA-registerrättspolitiska skälende väger att ettinte tungtett
motiverat.bestämmelserrekommendationens ärfrånvisst avsteg

Ävenrekommendationen.bundensåledes inteRiksdagen kan avanses
bundet tillskall behöva vadförslag inteför vårttalardetta att vara

avgörande skäl fördet finnsrekommendationen,föreskrivs i omsom
ordning.annanen

Slutsats

enligt vår meningvisarrättsfall i avsnitt 5för olikaRedogörelsen att
för polisen i dethjälpDNA-register skulle kunna utgöraett en

anförtvår meningVi har tidigarebrottsutredande arbetet. att mansom
föralla demregistrera tömspolisens behovtillgodosebör att somav

återfall: i brott.erfarenhet kanochallvarliga brottvissa antassom av
förutsättaredovisat,vi också haremellertid,torde attDet som

utvidgs sånågon månkroppsbesiktning iföretamöjligheterna attatt
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DNA-analys kan få företas i något fler fall för närvarande. Motän
bakgrund detta frånvi visst Europarådetsatt ett avstegav anser
rekommendation motiverat.är

7.4.2 Bevarande av prover

8 i Europarådets rekommendation harI punkt attanges prover som
tagits från för DNA-analys inte får sedan slutligtsparasen person man

avgjort det fall för vilka har Undantag får dockhar använts.proverna
det nödvändigt för något ändamål direkt för-ärgöras ärom som

knippat det syfte för vilket får dessutommed Provertogs.proverna
efter slutligt avgörande i fråga begär det, t.ex.ettsparas om personen

målet.för behövs bevis i samband med resning iatt provet som
knytas till viss exempelvis sådanainte kanProver somen person,som

får i rekommendationenpå brottsplats, enligt punkt 8har hittats en
efter avgörande.också slutligtsparas

föravsnitt föreslagit har tagits DNA-Vi har i 7.3.6 att prover som
registreratskall få så länge analysresultatet skallanalys varasparas

uppgifterenligt den föreslagna DNA-registerlagen. När om en person
utförtsDNA-registret de analysen harskall utgå skall prover somur

förstöras. härrör från inte dömspå däremot Om person somprover en
förstöras sådärför skall registreras skallför brott och inte provetsom

kraft. gäller hardomen har vunnit laga Detsammasnart somprover
icke-misstänktatagits från målsägande och andra personer.

från vad iinnebär otvivelaktigtVårt förslag sägsett avsteg som
avsnittPå de skäl vi har anfört i föregåenderekommendationen. anser
till vadförslag inte behöver bundnavi emellertid våraatt vara som

avgörande skäl förrekommendationen det finnsföreskrivs i enom
fallet motiverat i vissordning. Vi det i det här är attattanserannan

för det möjligt förfrångå rekommendationenutsträckning göraatt
för DNA-analys,enkelt i bruk metoderpolisen på sättatt ett ta nya

blir oanvändbara.upprättade register därigenomtidigareutan att

7.5 Kostnader

kostaenligt inledningsvisDNA-registren kommer SKL att
driftkostnader år.därefter 000 kr i900 000 kr och 2 5151 per
för den normala bud-får inomkostnaderDessa ramenrymmas

för polisverksamheten.geten

tvåfå inrätta och föraRikspolisstyrelsenEnligt vårt förslag skall
för detför detta ochhar beräknat kostnadernaDNA-register. SKL

förslagföljd vårtökade antal DNA-analyser är omen avsom
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000föra register där 3Kostnaderna förobligatorisk analys. ettatt
900 000 kruppskattningsvis 1årligen enligt SKLinförs ärpersoner

Kostnadernadriftkostnader år.000 kr istartkostnader 2 515i samt per
följandefördelar sig sätt:

Startkostnader
400 000 kroch datorer lLaboratorieutrustning
200 000 krProgramutveckling
300 000 krinredningLokalombyggnad och

Driftkostnader årper
250 000 krförbrukningsmaterialservice ochUnderhåll,

kr265 000Lokalhyra
000 kr2 000Personal

blirregisteransvarig. Detskall enligt förslagetRikspolisstyrelsen vara
för registren.för kostnadernafårRikspolisstyrelsensåledes svarasom

effektivitetsökningardei viss månkostnader tordeDessa uppvägas av
effekt knappast kanden mätasförutses. Därtill kommerkan somsom

nämligenväl så viktig,ändåekonomiskai är atttermer men som
antal brotttill ökatsannolikhet kan bidraregistren med ettattstor

för polisensinomfår kostnadernaI övrigtklaras rymmas ramenupp.
budget.normala

ipolisverksamhetendelmåsteverksamhetSKL:s avses som en
Även därför täckasDNA-analys börkostnaderna förökadedestort.

förförfogandeställs tillde medelomdisponering somavengenom
polisverksamheten.
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AVDELNING 3

Författningskommentar8

polisens underrättelseregistertill8.1 Förslag lag om

allvarlig brottslighet får Riks-underrättelseverksamhetsom§1 I avser
cheflänspolismästareoch polismyndigheter därpolisstyrelsen ären

analysregister och informa-underrättelseregister formföra i av
databehand-automatiskfår föras med hjälptionsregister. Registren av

särskild undersökningfår inrättasling. Ett analysregister när en
inletts.allvarlig brottslighet harrörande viss

gäller för säkerhetspolisen.Lagen inte
stöd lageneller förordning har itillämpning denna lagVid somav

beaktas.integritetskänsliga karaktärsärskiltskall registrens

två underrättelseregis-framgår det får förasparagrafenAv typeratt av
får tillfälliganalysregistermed hjälp ADB, nämligenter somav

karaktär. Lagenfåroch infonnationsregisterkaraktär permanentsom
hjälp ADB. Förförs medtillämplig på registeruteslutandeär avsom

datoriserade registrendepolisen vid sidan ävenden händelse att om
polis-omfattas dessaunderrättelseregister,föra manuellaskulle av

fårvårt arbeteden delenbestämmelser. Underregisterlagens senare av
skallfrågan vadtillanledning återkommavi sannolikt att somom

allmänhet.manuella register igälla beträffande
få förasskall enligt första stycketunderrättelseregisterDatoriserade

brottslighet. Medallvarligunderrättelseverksamhetenendast avserom
kanbrottslighetframför allt sådanbrottslighetallvarlig somavses

ekonomiskastraffvärde,med högtförmodas innefatta brott t.ex. grova
fall då det kansådananarkotikabrott. Dessutomellerbrott avsesgrova

likaför sig inteförekomma brott ärförmodas tagna avvarsom
omfattningi så betydandeförekommerallvarligt slag, attsommen

exempelviskanallvarlig. Detmåste betraktasbrottsligheten ändå som
utbredning i vissfåttharfråga skattebrott stor ensomomvara

betraktas serie-också kunnabörallvarlig brottslighetbransch. Som
fusk medomfattande stöldturnéer ellerslag,brottslighet olika t.ex.av

avgörande förockså hit. Detligabrottslighet hörFarlig omtaxor.
förmodadeskall deninteförekomma ellerregistrering bör omvara

tillgängliga fakta kanallabedömningsamladvidbrottsligheten aven
avsnitt 4.3.1.allvarlig vidaresebetraktas som
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kriminalunderrättelseregisterintegritetsriskMed hänsyn till den som
nivå polisen.få lokal inomsådana register inte förasinnebär bör

Rikspolisstyrelsen ochfåendast förasUnderrättelseregister bör avav
myndigheterlänspolismästare. Dessapolismyndigheter ledsde avsom

register. datasäkerhetsskälför sina respektive Avregisteransvarigaär
få möjligt hardet såintegritetsskyddsskäl böroch somsomvara

därvid tillräckligtuppgifterna.och för Dettillgång till är attansvar
underrättelseen-tjänstgör påtillgängliga för demregistren görs som

få lämnaskunnaskall dock begäranUppgifter registrenheterna. ur
uppgifternahar behov seinom polisenandra tjänstemäntillut avsom

avsnitt 4.4.andra stycketvidare 9 § samt
enligt sista meningenfå inrättas fordrasanalysregister skallFör att
länspolismästare harellerRikspolisstyrelsenstycketi första att en

viss allvarligundersökning rörandesärskildinledabeslutat en
där undersökningenden myndighetRegisteransvarigbrottslighet. är

skalleftersom det endasttillfälligtanalysregister skallbedrivs. Ett vara
undersökning. Detbegränsadanslutning till i tidenfå iupprättas en

uppgifterfler känsligareinnehålla ochå andra sidan änskall ett
informationsregister.

Underrättelse-för säkerhetspolisen.gällainte avseddLagen är att
del hänseendenskiljer sig isäkerhetriketsverksamhet ensom avser

polisvä-bedrivs inomkriminalunderrättelseverksarnhetdenfrån som
finanspolisensskäl för undantasådantövrigt. Någotsendet i att

finnstillämpningsområde inte.från lagensunderrättelseverksamhet
finanspolisen.fördärför gällaLagens ävenavses

tredje styckeparagrafensskall enligttillämpning lagenVid av
skallbeaktas. Hänsynintegritetskänsliga karaktärregistrens särskilt

föreskrifter medbådesärskilda karaktärregistrens närsåledes tilltas
registrensmeddelasdelegationsbestämmelsestöd lagens t.ex.omav

och dessaregistrenuppgifter närutlämnandeinnehåll och urav
tillämpas.bestämmelserna i lagenbestämmelser liksom

Definition

polisverksamhetlagdennaunderrättelseverksamhet i2 § Med avses
som

förekommit,verksamhet harbrottsligklarläggasyftar till att om-
ochkan förutsespågår eller

rättegångsbalken.enligt 23 kap.förundersökninginte utgör-

kriminalunderrättelse-innebörd begreppetvilkenparagrafen beskrivsI
avsnittregisterlagen setillämpningha vidskallverksamhet anses av

tänkbaraför allaintedäremotAvsikten4.3. l. är att samman-enge
kriminalunderrättelseverksam-definition begreppethang avgemensam

het.
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Med underrättelseverksamhet skall enligt paragrafen polis-avses
verksamhet syftar till klarlägga brottslig verksamhet harattsom om
förekommit eller pågår eller förutseskan och inte för-utgörsom

rättegångsbalken.undersökning enligt 23 kap. Undersökningar som
syftar till brott har begåtts kan i och för sig förekommautrönaatt om

Förundersökningockså inom för förundersökning. skallramen en
finns anledninginledas det konkret brott har begåtts.anta att ettom

fall, då polisen endast har anledningandra brottsligI anta attsom
har förövats, får undersökningen företasverksamhet under-ettsom

rättelseprojekt.
pågående underrättelseverksamhet får fram tillräck-Om underman

ligt underlag för inleda förundersökning, skall de uppgifter haratt som
till grund för beslutet naturligtvis kunna överföras tilllegat ett

därigenom förförundersökningsregister för bilda grunden utredningatt
påstådda Samtidigt kan det finnas anledning behålladet brottet. attom
uppgifter kriminalunderrättelseregistret, nämligen deisamma om

underrättelseverksamhet avseende ytterligarebehövs för fortsatt
uppgifter flerabrottslighet. kan också behöva samordnaMan om

mellanbrott för kunna upptäcka eventuella sambandkonkreta att
beträffande något brotten börförundersökning inlettsbrotten. Har av

för förundersökningen. gällersådan samordning ske inom Detramen
finnsfinns någon misstänkt eller det baradet inteännuäven omom

för något eller några brotten. Om brottenmisstänks aven person som
förundersökning kan inledas, kaninte så konkretiseradedäremot är att

för kriminalunderrättelseverk-samordnas inomutredningarna ramen
eventuellagälla vill undersökasamhet. Detsamma bör kunna om man
förunder-har varit föremål församband mellan brott tidigaresom

förundersökning påför möjligtsökning nytt.taatt om upp

ändamålRegistrens m.m.

Ändamålet underlag föranalysregister skall3 § med attett gevara
åtgärder för före-särskildabeslut förundersökning eller attomom

eller förhindra brott.bygga
Ändamålet underlaginformationsregister skallmed attett vara ge

stycket.i I § förstaför beslut särskilda undersökningar sägssomom

och infonnationsregister.paragrafen ändamålet med analys-I anges
i avsnitt 4.3.2.Förslagen kommenteras närmare

analysregister, dvs. sådanaändamålet medförsta stycketI anges
undersökninganledning vissmedregister upprättas avav ensom

polisenskall föras i syfteunderrättelsekaraktär. Registren att ge
rättegångs-förundersökning enligtför beslut inledaunderlag att en

elleråtgärder för förebyggavidta särskildabalken eller attatt
förhindra brott.
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infonnationsregister.paragrafen handlar IAndra stycket omav
information samlas kaninforrnationsregister skall sådan utgörasom

undersökninginledande särskildunderlag för beslut avom av en
informationsregistrenframgår § skallunderrättelsekaraktär. Som 7av

Åanalysregistren. andrauppgifterfå innehålla lika känsligainte som
Uppgifter informations-ide avseddasidan är permanenta.att vara

tillde inte har lett någongallras efter årregistren skall dock ett om
inledande särskildtill beslutytterligare registrering eller ett om av en

undersökning.

Beslut registerom

innehålla uppgifterskallanalysregister4 § beslut inrättaEtt att ett om
dedet skall upphöraoch ändamål ochbenämningregistrets när samt

intrångförebygga otillbörligtbehövs förföreskrifteri övrigt attsom
personliga integritet.de registreradesi

beslut inrättaföra förteckningRikspolisstyrelsen skall över atten
analysregister.

Datainspektionen.anmälas tillskall inteAnalysregister

skallanalysregisterinrättabeslutparagrafen följerAv ettattatt ett om
varaktighetändamål ochbenämning,uppgifter registretsinnehålla om

skall samtligaskall upphöradetta beslutDå registret enligttiden.i
tidpunktvid dennaundersökningengallras. Omuppgifter i registret

tidundantagsvis få bestå längreavslutas kan registrethar hunnitinte
§.se 10

meddela de före-skall ocksåregistretinrättabeslutarDen som
registreradesintrång i deför förebyggabehövsskrifter i övrigt attsom
på ändamåletberorföreskrifter behövsVilkapersonliga integritet. som

hurförordnasbehövakanundersökningen. Detmed t.ex. om
hur ofta ochskall ske ochspaningfå inhämtas, hurinformation skall

skallvilket arbetetpå sätt avrapporteras.
skallregisteransvarigeframgår den upprätta§ datalagenAv 7 atta

ansvarig för. Förregister hanförteckning de är attöver somen
vidskall dessutomregistrenoch tillsynkontrollunderlätta av

analysregistersamtliga deförteckning förasRikspolisstyrelsen överen
polisen.förs inomsom

meddelabefogenhetDatainspektionen harföljerdatalagenAv attatt
analysregistertillfälligtdatasäkerhet för varjeföreskrifter somom

Datainspektionenändamålsenligtemellertidinrättas. Det är attmer
analysregister.samtligasäkerhetsföreskrifter förgenerellameddelar

Datainspektionenför regeringenmöjlighet11 § harI öppnats att ge
föreskrifter.generellameddela sådanabefogenhet att

meddelabehövasåledes inteDatainspektionenskallregelSom
Medanalysregister.enskildadatasäkerhet förföreskriftersärskilda om
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härtill har det i tredje stycket intagits undantag frånhänsyn ett
anmäla varjeskyldigheten enligt datalagen analysregister tillatt

Datainspektionen. Registren kan enligt datalagen kontrolleras av
Datainspektionen, varvid inspektionen kan utgå från förteckningden

skall föras föreskrifterRikspolisstyrelsen. Kompletterande kansom av
det fallmeddelas i enskilt skulle nödvändigt.ettom vara

innehållRegistrens

uppgifter5 § Innehållet i underrättelseregister skall begränsas tillett
för ändamål.nödvändiga registretsärsom

bestämmelse enligt vilkenparagrafen har tagits in allmänI en
underrättelseregister skall begränsas till uppgifterinnehållet i ett som

ändamål. 2 §nödvändiga för registrets Bestämmelsenär motsvarar
polisregisterlagen.

§ analysregister får föras uppgifter kan hänföras till6 I inett ensom
andrafår också hämtas in uppgifter frånenskild Till registretperson.

förspersonregister polisen.som av

under-analysregister skall knutet till undersökningEtt avvara en
för visst bestämt ändamål. Omrättelsekaraktär, vilken har inletts ett

uppgifterundersökning har inletts får i princip allasådan ärsomen
under-ändamål, dvs. för den särskildanödvändiga för registrets

analysregister paragrafen kommenterassökningen, antecknas i ett
sinUndersökningen skall ii avsnitt 4.3.3, 5 §.närmare även turse

brottslighetallvarlig 1 §.avse
får innehålla uppgifter andraEtt analysregister bl.a. änom personer

befatta sig med den brottsliga verksamheten. Förde attantassom
polisen behövaförmodat kriminell organisation kankartlägga t.ex.en
På motsvaranderegistrera dem umgås med vissa sättpersoner.som
för polisen skallbehöva registreraskan vissa kontaktnät attpersoners

spridssärskilda fall smugglas in ochkunna klarlägga hur narkotika i
gällande dåsig särskilt starktlandet. Proportionalitetsprincipeni gör

delaktigaregistrering inte kandet gäller antas varaav personer som
får uppgifter huvudframgår 5 §i brottslig verksamhet. Som överav

inte nödvändigaunderrättelseregister deföras in iinte äretttaget om
inte tillåtetändamål. såledesmed hänsyn till registrets Det är att utan

beröringharpå ellervidare registrera alla sättannatettpersoner som
allvarlig brottslighet. Kravetsigmed kan ägnaantasen person som

medföruppgifternabehandlaskall nödvändigtdet attattatt envara
enskilt fall.mäste i varjeprövning görasnoggrann

analysregister fårtilluppgifterparagrafen följer vidareAv ettatt
polisen.nersonregister försfrån någotinhämtas annat avsom
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för sådan sambearbetningBestämmelsen avsedd stödär att avge
skulleandra stycket 4 datalagen inteuppgifter enligt 2 § annarssom

Uppgifter inhämtasDatainspektionens tillstånd. kanförekommafå utan
automatisk med hjälp demanuellt ellerantingen väg, t.ex. av

förfogarpolisensärskilda analysprogram över.som

uppgifter kan hänförasfår föras in§ informationsregister7 I ett som
med uppgiften på kon-endast denenskildtill person om som avsesen

åt allvarligåt eller ha siggrunder kan sigkreta ägnatägnaantas
begå allvarliga brott.brottslighet eller komma att

hänförasför uppgifter kanparagrafen förutsättningarnaI att somanges
informationsregister. Utöverskall få föras in ienskildtill ettpersonen

också föras inparagrafen får i sådant registerföljervad ettsom av
inte kanvisserligen enskilduppgifter somperson menavser ensom

uppgifter,sådanamed uppgifterna. Förhänföras till den attavsessom
enskild skallinteuppgifter huvudliksom över taget avser personsom

nödvändiga föruppgifternakrävs intefå registreras ärän attannat
ändamål jfr §.registrets 5

paragrafenfår enligthänföras till enskildUppgifter kan personsom
antingenkonkreta grunderi frågaregistreras endast om personen

allvar-brottslig verksamhetsig eller ha sigkan ägnatägnaantas av
beskaffen-allvarligbegå brotteller kan kommaligt slag attantas av

Ändamålet få framenligt 3 §med registreringen skallhet. attvara
underrättelsekarak-undersökningdjupgåendeförunderlag avmeren

förundersökning ellerfram tillskall kunna ledavilken i sintär, tur en
brottsförhindrandebrottsförebyggande ellerbeslutnågot annat av

karaktär.
ñmissåledes detinformationsregister krävsregistrering iFör attett

förviss styrka talaromständigheter medkonkreta att personensom
i styrka vadBeviskravetbrottslig verksamhet.sigägnar motsvarar
i begreppetsammanfattasförundersökningari samband medsom

avsnitt 4.3.3."skälig misstanke se
Även uppfyllda börförutsättningarnanämndade ärnyssom

uppgifttillgängligfå innehålla varjeinformationsregister inte om en
börintegritetsskyddsintressettillregistrerad Av hänsynperson.

vilka kategoriermöjligtså tydligtföreskrifter meddelas angersomsom
uppgifter4.3.3.avsnitt Defår registreras sepersonuppgifter somav

upplysningar denför det förstafå förekommabör är omsom
adressnationalitet,identitet,registrerades t.ex. personnummer,nanm,

uppgiftandra stycket följerarbetsplats. 8 § ävenoch Av t.ex.att om
detidentitetsuppgiftendel ärfåretniskt omavursprung anges som en

uppgifterändamål. Förutomnödvändigt för registretsoundgängligen
deinformationsregisteridentitet bör iregistreradesden angesom

registre-bedömningen dengrund förligger tillomständigheter attsom
de konkretaverksamhet.brottslig Detbefattning med ärrade antas ta

i
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bör vidarebör Desärskilda falleti detomständigheterna anges.som
registreringenkontrolleramöjligtutförligt detså är attattattanges

innehållaocksåRegistret börlagen.överensstämmelse medstår i
omständigheterdvs. dekaraktär,brottslighetensupplysning somom

verksamhetbrottsligvissfunnit anledningharpolisen attgör antaatt
böruppgifternaförväntas. Aveller kanförekommitförekommer, har

allvarlig ibetraktasbrottsligheten kanframgå varförtydligt som
få förekommaocksåinfonnationsregister börImening.lagens

befattningregistreradeandrahänvisningar till antas tasompersoner
under-särskildupplysningarbrottslighetmed attsamt enomsamma

register.iförekommerochinlettssökning har annatatt personen
med-börinfonnationsregisteriinnehålletbestämmelserNärmare om

ordning.administrativdelas i

på grundenbartregistrerasfår inte§ Uppgifter8 avpersonom en
sexuellahälsa elleretniskakäntvad är ursprung,personensomsom

medlemskap iellerövertygelse i övrigtellerreligiösaläggning, tro en
fackförening.

defåruppgifterinnehållerredanregisterNär person,ett om en
detförsta stycket,iuppgiftersådanamedkompletteras omavsessom

ändamål.nödvändigt för registretsoundgängligenär

registre-aldrig fårframgårstyckeförstaparagrafensAv att personen
Detetnisktvissthan hargrundenpå denenbart t.ex.att ursprung.ras

enligtindirekt 7ocksåinfonnationsregistergällerföljer såvitt av
omständigheterkonkretafinnskrävs detregistreringförvilken det att

brottsligsig medbefattarnågonantagandegrundar attett omsom
hansaldrigmedborgareregistreringverksamhet. Att utan sam-om en

följer 2 kap.åskådningpolitiskaenbart på hansfår grundastycke av
regeringsformen.första stycket§3

harhardem nänmtsandra skäl änOm nysssomperson aven
integri-särskiltfårkriminalunderrättelseregister,registrerats i ett

i fråga. Detmån antecknasi vissuppgiftertetskänsliga personenom
registretsförnödvändigaoundgängligenuppgifternadock ärkrävs att

undersökningmedsambandikanPolisenändamål. omt.ex. en
etniskuppgifterantecknabehövaöststatsbrottslighetmisstänkt om

delaktiga imisstänksbeträffande dehemvist varasompersoner
barnporno-kriminalunderrättelseprojektOmbrottsligheten. ett avser

nöd-detomständighetersärskilda görfinnsdetgrañbrott och som
sådansigmisstänks ägnaregistreravändigt att sompersoner

antecknaocksånödvändigtoundgängligendetkan attverksamhet, vara
särskiltSådanaläggning.sexuellaregistreradesdeuppgifter om

såvittfår registrerasfråga ävendet häruppgifter ärkänsliga omsom
del-förmisstänksi siginteandraochkontaktpersonergäller som

observerasdockbörDetverksamheten. attbrottsligai denaktighet
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sådana inte får antecknas i registret det inte nödvändigtärpersoner om
för undersökningens ändamål jfr 5 §.

Utlänmande uppgifter registrenav ur

9 § Uppgifter registren skall på begäran lämnas tillutur
1 riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och Datainspektionen,.

domstolar behöver uppgifterna för omprövning beslutsom av om
utlämnande uppgifter register,ettav ur

åklagare behöver uppgifterna med anledning förunder-som av en
sökning,

andra myndigheter denoch i utsträckning regeringen för vissaom
slag ärenden eller för särskilda fall tillstånd till detta.av ger

Uppgifter får också lämnas till polismyndighet, de behövsut en om
i särskilt ärende. Regeringen eller myndighet regeringenett som
bestämmer får meddela föreskrifter utlämnandenärmare om av
uppgifter inom polisen och terminalâtkomst till registren.om

Uppgifter fär vidare lämnas till utländsk myndighet ellerut en en
mellanfolklig organisation, utlämnandet följer internationellom av en
konvention Sverige har biträtt. Regeringen får förordna attsom
uppgifter får lämnas i andra fall.ävenut

paragrafen,I motiveras i avsnitt 4.4, regleras förut-närmaresom
sättningarna för utlämnande uppgifter registren.av ur

Uppgifter registren skall för förstadet lämnas till de olikautur
tillsynsmyndigheterna, dvs. riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern
och Datainspektionen.

inte den enskildeLagen någon få uppgifter sigrätt att utger om
själv. enskild har emellertid alltidEn överklaga avslag pårätt att ett

begäran utfående uppgifter. För sådant överklagandeatt etten om av
skall kunna har domstol enligt paragrafen på begäranprövas rätt att

uppgifterfä de behövs. regelSom torde domstolen bara haut attsom
de begärda uppgifterna ingår i underrättelseregister ochpröva ettom

därmed omfattas denna lags bestämmelser utlämnande.av om
Uppgifter skall vidare få lärrmas till åklagare behöverut som

uppgifterna med anledning förundersökning. Andra myndigheterav en
de närrmda inte kunna få del uppgifter registrenän nu avses av omur

inte regeringen har förordnat därom med stöd bemyndigandet iav
första stycket Bemyndigandet4. innebär dels regeringen kanatt
förordna uppgifter skall lämnas för visst slag ärenden, delsatt ut ett av

uppgifter får lämnas i särskilt fall.att ut
Punkt omfattar4 enligt sin ordalydelse polismyndighet. I andraäven

stycket har emellertid intagits särskild bestämmelse utlänmandeen om
uppgifter inom polisen. Huvudregeln uppgifter fåskallär attav

lämnas till polismyndighet de behövs i särskilt ärende.etten om
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eftersominförts i lagenintebestämmelser hardetaljeradeNågra
inom polisenfå spridasuppgifter bör kunnavilketfrågan sättom

underrättelsearbetet. Närmareorganiserarpolisenhurberoendeär av
bemyndi-detregeringen. Avmeddelasställetbestämmelser bör i av

ocksåregeringenstycket följerandraintagits ihargande att avsessom
polisen.inomtill registrenterrninalåtkomstföreskriftermeddelafå om

ursprungligenterminalåtkomstpåpekas begreppetförtjänarDet attatt
register meduppgifter idelfåmöjlighettorde ha ettatt taavsett aven

emellertidanvänds detHärterminaler"."dummaså kalladehjälp av
för tjänstemänförordnabefogenhet rättregeringenför attatt omge

ochinläggaregisterbearbetapolisen ta utinom attatt genom
uppgifter.

vilka tjänstemänfråganredovisat vårhar viavsnitt 4.4I omsyn
uppgifter registren.in ochläggabör fåpolisen rättinom taatt ursom

polisenhuvudregeln visserligenpolisregisterandragäller är attSåvitt
aktuellaBeträffande deregistren.uppgifter itillgång tillhar fri nu

restriktiv. Dåanledningemellertiddetfinnsregistren att manmervara
fåskallregisteruppgifter i dessaomfattningtill i vilkenställningtar

registrenstillsärskild hänsynskallpoliseninomtillgängliga tasgöras
stycket.§ andrakaraktär jfr 2integritetskänsliga

fall fåri vissauppgifterföljerstyckeparagrafens tredjeAv att
särskiltunderrättelseregistrensgrundPåutlandet.tilllämnas även av

uppgifterlämnamedgivandetharkaraktärintegritetskänsliga att
internationelluppgiftslämnandet följerdåde falltillbegränsats av en

framför alltBestämmelsenbiträtt.Sverige harkonvention tarsom
uppgifterkanEuropol. Däremottilluppgifterutlämnandesikte på av

visserligentill de länderellerInterpoltillinte lämnasregistren somur
depåpekasdockEuropol. böri Detinte attInterpol,ingår i upp-men

länderandratilllämnaskan kommaregistreningår igifter utattsom
skyldighetochPolisensunderrättelser. rätt attbearbetadeformi av

allmäntvadföljerandra ländertillunderrättelsersådanalämna somav
ocksåfårRegeringenpolissarnarbete.internationelltgäller om

förhållanden iinternationellailänmasskalluppgifterförordna utatt
hardefall närrmts.andra än nusom

uppgifterGallring av

de integallrasskallregister näriUppgifterna§10 ettpersonom en
tidpunktdenvidändamål ochför registretsbehövs senastlängre som

nedan.anges
skallregistretgallrasskall näranalysregisterUppgifterna i ett

detbestämts,harlängredock beståfår änRegistretupphöra. omsom
skallundersökningensärskildadenförbetydelsesärskild attär av

avslutas.kunna
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Uppgifterna i informationsregisterskall gallras år efter detett ett att
sådan uppgift enligt 7§ kan föranleda regi-en om personen som

strering gångensista infördes. Har särskild undersökning rören som
registrerad inletts, får dock uppgifter stå kvar till dessen person att

undersökningen har avslutats.

Paragrafen innehåller bestämmelser gallring. Den närmareom
motiveringen finns i avsnitt 4.5.

Av första stycket följer uppgifter i underrättelseregister alltidatt ett
skall gallras så uppgiften inte längre behövs för registretssnart
ändamål. Bestämmelsen innebär krav på aktiv registervård.ett
Behovet uppgifter registreras bör fortlöpande underprövasav som
registrets livslängd.

För analysregistrens del innebär vad i paragrafens förstasägssom
stycke uppgifterna alltid skall förstöras undersökningennäratt av-
slutas. I andra och tredje styckena de tidpunkter då registrenanges
skall gallras uppgifterna alltjämt kanäven behövas för sittom anses
urprungliga ändamål.

Uppgifter i analysregister skall enligt andra stycket således gallras
vid den tidpunkt då registret enligt 4 § skall upphöra. Om under-
sökningen vid denna tidpunkt inte skulle ha upphört kan registret i
undantagsfall bestå längre tid, dock endast förutsättningunder att
det särskild betydelse förär undersökningen skall kunnaattav av-
slutas. förtjänarDet framhållas analysregistren avseddaäratt att att

tillfälliga register. skallutgöra De därför inte få bestå under obe-
gränsad tid i avvaktan undersökning slutförs.att en

följerAv 9 § uppgifter har registrerats i viss under-att som en
sökning får lärrmas till åklagare uppgifterna behövs med hänsynut om
till särskild förundersökning. följerHärav uppgifter haratten som
lagrats för visst ändamål och enligt 10 § skall utplânas, ändåett som
kan komma bevaras för något ändamål.att annat

Innan undersökningen avslutas bör detöverupprättasrapporten
arbete har utförts. Rapporten bör regel i beslutut ettsom som mynna

vad undersökningen skall leda till. De uppgifter finns i regis-om som
och relevanta för beslutet eller har betydelse förärtret som som

framtida forskning bör föras till förkan bevarasöver rapporten som
granskning polisens verksamhet, för polisens behov eller föregetav
forskning. Den omständigheten gallrade uppgifter iatt sparas en
skriftlig står inte i till kravet på gallring. Det ärrapport motsats som
väsentligast integritetssynpunkt uppgifterna inte längre såär ärattur
lättillgängliga då de möjliga söka i ADB-register.är att ettsom

Datainspektionen har meddelat föreskrift beträffande förunder-en
sökningsregistren innehållet i registren skall överförassäger attsom
till innan registren förstörs. Någon sådan bestämmelse har intepapper
föreslagits för underrättelseregistren. De regler har uppställts isom
lagförslaget till skydd för den personliga integriteten skulle urholkas



Författningskommentar 177SOU 1996:35

datatekniken fick utnyttjas för framställande manuellaavsevärt om av
register i skala.stor

Uppgifter informationsregister skall enligt tredje stycket gallrasi ett
år från uppgiften infördes.inom mycket kort tid det Harett atten - -

uppgifterdet innan denna tid har gått till ända förts in nya om samma
frågabörjar ettårsfrist löpa. Det krävs dock det äratt omperson en ny

föri dvs. uppgifter i och sig till-uppgifter 7 ärsom avses som
för i fråga skulle föras in i registret. Det skallräckliga att personen

konkreta kanalltså uppgift grunderatt antasvara en om personen
allvarligt slageller ha sig brottslig verksamhetsig ägnatägna av

kan begå brott allvarlig beskaffenhet.eller han komma attatt av
inteAndra uppgifter adress eller arbetsplats denärt.ex. avom ny

gallringsfrist skall börja löpa. inte kvalifice-karaktären Haratt en ny
den befintliga uppgiften interade uppgifter förts till registret och har

till beslut inledande särskild undersökning ellerheller lett ett om av en
registret.skall uppgiften således utgå Harnågot beslut,annat enur

uppgiften i inforrnationsregistretsärskild undersökning inletts skall
inforrnationsregistren skallfå kvarstå. Avsiktendäremot kunna är att

analysregistren.indexregister tillfungera slagsettsom

Övriga bestämmelser

bestämmer fåreller den myndighet regeringen11 § Regeringen
föreskrifter för registren.meddela närmare

meddelabemyndigande för regeringenparagrafen intagitsharI attett
Bemyndigandetunderrättelseregister.föreskrifter för ärnärmare avsett

såvitt gällerområden, nämligenframför allt tvåutnyttjas påatt
registrensföreskrifterdatasäkerhet 0.d.föreskrifter samt omom

innehåll.
visserli-Datainspektionenhar vi påpekattill 4 §I kommentaren att

tillfälligtföreskrifter för varjemeddelabefogenhethar attgen
ändamålsenligtdetanalysregister inrättas, attatt vore mermensom

samtligaföreskrifter förmeddelade generellaDatainspektionen
möjlighet förparagrafBemyndigandet i dennaanalysregister. öppnar

meddela sådanabefogenhetDatainspektionenregeringen attatt ge
avsnitt 4.6.generella föreskrifter se även

meddela före-paragraf fådennamed stödRegeringen ävenavavses
komplettera deFöreskrifterna skallinnehåll.registrensskrifter om

angelägetframför allt§§.tagits in i 5 8 Detregler har är attsom -
tillkommentarenregleras Iinforrnationsregistreninnehållet i närmare.

i sådanainkan behövauppgiftervilka§7 tastyper somanges av
register.
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uppgifter8.2 Förslag till registerlag medom om
iDNA-analys brottmål

§ spårregister uppgifter1 Ett personregister och med resiltatett om
-analys får föras Rikspolisstyrelsen med hjälp automatiskDNAav av av

databehandling.

får två ADB-basefadeparagrafen framgår det finnas olikaAv att
fråga personregister, vilket erligtDNA-register. Det delsär ettom

får innehålla uppgifter resultat DNA-analys har4 § somom av
företagits under utredning brott ochett person :omom som avser en

för allvarligt vidare fråga spår-har dömts visst brott. Det är ettett om
får innehålla resultat DNA-analyserregister vilket enligt 6 § av :om

skallkan hänföras till viss Rikspolisstyrelseninte vara an-en person.
tillsvarig för registren i datalagens mening se vidare kommentaren

8 §.

Definition

§ lag med DNA-analys varje förfarande kan2 dennaI somavses
deoxyribonucleic add.för deoxyribonukleinsyraanvändas analys av

DNA-analys.Paragrafen innehåller definition begreppet Lagenen av
och vilka villkor DNA-innehåller inte några bestämmelser hurom

rättegångsbalkens regleranalys får genomföras här gäller utan--
jfr Cockregistrering resultat DNA-analysendast regler om av av

11 §.

Ändamålet med registren

underlätta identifiering3 § ändamål skallRegistrens attvara av
brott.samband med utredningpersoneri om

ändamålet registren. Personregistret skallparagrafen medI anges
spår från brottsçlatsanvändas så DNA-profilen isätt att ett en

vilketjämförs med de DNA-profiler finns i DNA-registret, kansom
Ändamålet medbesked har spåret.avsatt persone-om vem somge

i sambandsåledes underlätta identifieringgistret är att personerav
utredning brott.med om

har gjartsinnehålla resultat DNA-analysSpårregistret skall somav
jämförasanalysresultat kan medpå spår från ouppklarade brott. Dessa

varvidspår från andra brottsplatser,DNA-analysresultat av nyaav
lätareoch den misstänktemellan olika brott kan klarläggassamband
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också jämföras med uppgifterUppgifter i spârregistret kanåterfinnas.
finnsuppgifter avseende misstänkta intepersonregistret och medi som

Ändamålet följmed spârregistretantecknade i personregistret. är
medidentifiering i sambandockså underlättaatt av personergen

utredning brott.om

innehållPersonregistrets

får innehålla uppgifter resultatet DNA-Personregistret4 § av enom
brott ochunder utredninganalys har gjorts ett avserom som ensom

dömts förharsomperson
personligaliv eller hälsa, in-sådant brott motett en persons

eller 17 kap. brotts-eller säkerhet i 12tegritet som avses
fängelse två år,brottet kan leda till ibalken, änmerom

brottsbalken,brott i 13 kap.allmänfarligtett omsom avses
två år ellerleda till fängelsekan ibrottet änmer

tillanstiftan eller medhjälpförberedelse, ståmpling,försök, ett
I ellersådant brott isom avses

uppgifter skall få registre-förparagrafen förutsättningarnaI attanges
i avsnitt 7.2.2.Paragrafen motiveraspersonregistret.i närmareras

något dehar dömts förinnebärBestämmelsen att avperson somen
innefattarDNA-registret. Däremotfår registreras iuppräknade brotten

den dömde.polisen registreraparagrafen någon skyldighet förinte att
föranledabrotten måstealla de nämndainte hellerAvsikten är att ovan

skall föranledavilka brottbestämmelserregistrering. Närmare somom
regeringen.paragrafen meddelasregistrering skall enligt 11 § av

och såda-lindrigare fall vissa brottdärvid undantakanRegeringen av
paragrafomfattas förevarandei och för sigbrott men somavsomna

barnadrâp, koppleriregistrering,leda tillolika skäl inte bör t.ex.av
de allmänfarliga brottenfallkopplerioch grovt samt avgrova

skyddandei rättssak,vid röstning,otillbörligt verkande övergrepp av
böruppräkning de brottfrämjande flykt. Enbrottsling och somavav

finns i avsnitt 7.2.2.till registreringleda

till uppgifterskall begränsasanalysresultat§ Registreringen5 ettav
Analysresultatregistrerades identitet.information den somomsom ger
egenskaper får interegistrerades personligadenupplysningkan omge

registreras.
endastpersonregistretstycket fårvad i förstaUtöver sågssom

analysen har gjortsvilket ärendeupplysningar visar iinnehålla som
och analysen avser.vem

skallanalysresultatregistreringföljerparagrafenAv ettatt av
registreradesinformation denuppgiftertillbegränsas omsom ger
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identitet. Det skall inte tillåtet registrera analysresultatattvara som
kan upplysning den registrerades personliga egenskaper.ge om

Spårregistrets innehåll och användning

6 § Spårregistret får innehålla uppgifter resultatet DNA-om av en
analys har under utredning brott. Uppgifterna fårgjorts ettsom om

hänförasinte kunna till viss Därutöver får spårregistreten person.
endast innehålla upplysningar vilket ärende analysen harvisar isom
gjorts.

spårregistret fâr endast uppgifterI antecknas resultat DNA-om av
analys har företagits under inteutredning brott ochettsom om som
kan hänföras till viss Sá spår kan knytas tillsnart etten person. en
viss skall analysresultatet avseende spåret gallras spårregis-person ur

därförSpårregistret inte personregister i datalagensutgörtret. ett
mening.

får endastUtöver uppgifter resultat DNA-analys spårregistretom av
innehålla upplysningar utvisar i vilket ärende analysen harsom

Paragrafen i avsnittföretagits. motiveras 7.2.2.närmare

§ Uppgifter spårregistret får endast jämföras med7 i
analysresultat kan hänföras till viss spårana-inte en personsom

lys.
uppgifter ochi personregistret,

förresultatet från DNA-analys misstänktärav en person somen
brott.

Paragrafen innehåller regler användningen spårregistret. Deom av
övervägandena bakom bestämmelsen redovisas i avsnitt 7.2.5.närmare

Uppgifter får för det första jämföras med analys-i spårregistret
dvs. andra spårana-resultat inte kan hänföras till vissen person,som

lyser, i syfte finna samband mellan olika brott.att
jämföras uppgifter personregistret. Påspårregistret får också med i

kan få har registrerats idet sättet veta person-man om en person som
något de spår har registrerats i spårregistretregistret har avsatt av som

och därigenom kan misstänkas för tidigare ouppklarat brott.ett
frånSlutligen får spårregistret också jämföras med resultat DNA-

Jämförelsen fåranalys misstänkt för brott. görasärav en person som
förundersökning. börså analysen har företagits under Detsnart en

DNA-analysen har företagits medobserveras detta endast gälleratt om
föreslagnanuvarande reglerna i rättegångsbalken. Denstöd deav

obligatoriskrättegångsbalkenbestämmelsen i 28 kap. 12 §a om
fall avsedd förenas medprovtagning för DNA-analys i vissa är att en

detinte skall utföras förränföreskrift själva analysenatt av enom



181FörfattningskommentarSOU 1996:35

införas i DNA-fråga skalliframgårdomlagakraftvunnen att personen
bestämmelsen kanstöd dentagits medharOmregistret. avprov

underföretasintesåledesspårregistretjämförelse mednågon
förundersökningen.

medjämförelseruppräknade fallenendast i deDet är somovan
föranvändasintefår såledesSpårregistretfårspårregistret göras.

icke-eller andramålsägandeanalysresultatmedjämförelser som avser
misstänkta personer.

registrenuppgifterUtlänmande urav

tillbegäran lämnasskall påUppgifter registren8 § utur
Datainspektionen,Justitiekanslern ochombudsmän,riksdagens1

. beslutför omprövninguppgifternabehöverdomstolar omavsom
register,uppgifterutlämnande urav

utredningföruppgifterna behövspolisman,elleråklagare omom
brott,

tillanslutenåklagarmyndigheter i ärpolis- eller staten som
organisa-till dennaellerkriminalpolisorganisationenInternationella

ochutredning brott,förbehövsuppgifternation, omom
denuppgifternautsträckningdenregistrerad i avserperson,en

registrerade.
färärendepersonuppgifter visstifår beslutaRegeringen ettatt

medförenasbeslut fårsådantEtttill någonlämnas ävenut annan.
vidareuppgiftenlämnaenskildesinskränker den rättförbehåll attsom

terminalätkomstförordnafår vidareden. Regeringenutnyttjaeller om
till registren.

avsnittseregistrenuppgifterutlämnandeParagrafen reglerar urav
7.2.3.

omfattning.begränsadmycketiskall länmasregistrenUppgifter ur
upplysningfåovillkorligdock ha rättregistrerade skall attDen omen

uppgifterövrigt skallhonom. Iregistreratsharuppgifterde omsom
ochJKdvs. JO,tillsynsmyndigheterna,tilllämnasbegäran

domstoltilllänmasockså kunnaUppgifter skallDatainspektionen. en
utläm-angåendebeslutför omprövninguppgifternabehöver avsom

fåregistreradedenEftersomregister.uppgift frånnande enavsesav
frågansjälv, tordesiguppgiftertillgång tillfåabsolut rätt omatt om
prövning.domstolsunderkommaaldrig behövautlämnande nästan

polisman,elleråklagaretillfå lämnasskall vidareUppgifter omenen
förut-Underbrott.utredningförbehövsuppgifterna ett sammaom
polis-tillInterpol ochtillockså få lärrmasuppgifterskallsättningar

Interpol. Rege-tillansluteniåklagarrnyndighet äreller stat somen
fårärendevisstpersonuppgifter iockså beslutafår ettringen att
fårutlämnandemed sådantsambandItilllämnas ävenut annan.
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regeringen uppställa förbehåll inskränker rättmottagarens attsom
lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften jfr 14 kap. 9 §
sekretesslagen.

§ framgårAv 1 Rikspolisstyrelsen skall ha det juridiskaatt ansvaret
för registren. Det således Rikspolisstyrelsenär skall för attsom svara
uppgifter registreras, lämnas och i övrigt används i enlighet medut
registerlagen. DNA-analyserna kommer huvudregel utförasattsom av
SKL och det också SKL kommerär de polisengöraattsom av
begärda jämförelserna mellan olika å sidan och de bådaprover ena
registren å den andra. SKL bör således ha direkt tillgång till registren,
varför regeringen i andra stycket paragrafen har bemyndigats attav
förordna terminalâtkomst. Begreppet tenninalåtkomst tordeom
ursprungligen ha endast del uppgifter irättavsett att ta etten av
register med hjälp så kallade dumma terminaler". Här användsav
det emellertid för regeringen befogenhet förordna förrättatt attge om
SKL bearbeta registren.att

9 § För vetenskapliga eller därmed jämförliga undersökningar får
uppgifter lämnas det står klart de inte kommer miss-ut, att attom
brukas till för någon enskild. Uppgift får lämnasinte utmen om vem
analysen avser.

paragrafenAv framgår uppgifter registren under förutsätt-vissaatt ur
ningar fär lärrmas för vetenskapliga eller därmed jämförligaut
undersökningar. Det endast avidentiñerade uppgifter skallär fåsom
lämnas för detta ändamål.ut

Gallring uppgifterav

10 § Uppgifter i register skall gallras de längre behövsinte förnärett
registrets ändamål och vid den tidpunkt nedan.senast som anges

Uppgifter i personregistret skall gallras tio år efterom en person
det påföljden för brott fulloi 4 § till har verkställts elleratt som avses

upphört.annars
Uppgifter i spårregistretskall gallras trettio år efter registreringen.

Paragrafen innehåller bestämmelser gallring se vidare avsnittom
7.2.4.

Som hvudregel gäller uppgifter i DNA-registren skall gallras såatt
de inte längre behövs för ändamålet. Uppgifter i personregistretsnart

skall gallras tio år har förflutit från påföljdendet förnärsenast att
brottet till fullo har verkställts eller har upphört. Fristenannars

i vad gäller beträffande gallring uppgiftermotsvarar stort sett som av
i kriminalregistret. från kriminal-Till skillnad vad gäller enligtsom
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påföljdendåfrån den tidpunktfallfristen i dettaräknasregisterlagen
frågapåföljd detvilken ärhar verkställts,fullotill oavsett om.

förtioårsfristen dömsföre utgångenregistrerad ettOm avpersonen
frånräknasfristregistrering skallföranledaskallbrottnytt en nysom

ellerverkställtspåföljden harådömdadendet senast annarsatt
upphört.

för brottmisstänktafrån inte ärhärrörProver personer somsom

utred-medsambandDNA-analys iförhar tagits§ Om11 enett prov
fårbrottet,misstänkt förintefrån någon provetbrott, ärning somom

Ettvilket detdet förändamålför något änanvändas togs.inte annat
harslutligtmåletefter dethellerfår intesådant att av-sparasprov

gjorts.

härrörbestämmelsersärskildaParagrafen innehåller prover somom
brott. Ettmisstänks förinteoch andramålsägandefrån somprovsom

utred-medsambandDNA-analys iförsådanfråntagitshar personen
ändamål detför änanvändasintedet förstafår förbrott annatning om

intefårAnalysresultatetavsnitt 7.3.3.se t.ex.för vilket togsprovet
hellerfår intesådantjfr §. Ettspårregistret 7jämföras med prov

7.3.6.avsnittavgjorts seslutligt harmåletefter det attsparas
miss-fråntagitsharbestämmelserMotsvarande prover somom

§kap. 12emellertid i 28Vi harnärvarande inte.finns förtänkta a
meddelabemyndigasregeringenföreslagiträttegångsbalken att

DNA-analys.förtagitsharbevarandeföreskrifter prover somavom
till-hänseendedettaregler irättegångsbalkenskanövrigtI anses

regleraskommamålsägande skulleundersökningar attOmräckliga. av
undvaras.paragraf därförförevaranderättegångsbalken kani

Övriga bestämmelser

fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen§12
registrering.förförutsättningarnaföreskriftermeddela närmare om

meddelaregeringenförbemyndigandeintagits attharparagrafenI ett
stödmedRegeringenDNA-register.förföreskrifter avavsesnärmare

personregistretsföreskriftermeddelafåframför alltparagrafen om
intagitsharreglerdekompletteraskallFöreskrifternainnehåll. som

och i kommentarenmotiveringenallmännai denavsnitt 7.2.2Ii 4
Be-utformas.bör kunnaföreskrifternahurnågottill 4 § omanges
till-förordningsärskildiinföraslämpligenkanstämmelserna en

provtagningobligatoriskbestämmelsermed de somm.m.omsammans
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regeringen meddela med stöd 28 kap. 12 § rättegångs-avses av a
balken.

8.3 tillFörslag ändringlag i rättegångsbalkenom

28 kap. 12 §a

Kroppsbesiktning för analys deoxyribonucleicDNA acid får, ävenav
det inte behövs för utredning brott, företas med avseenle påom om

den anhållen eller häktad förär brott kan förazledaettsom som
registrering enligt lagen 1996:000 register med uppgifterom om
DNA-analys i brottmål.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter förutsättningarna för kropasbe-närmare om
siktning enligt denna bestämmelse och bevarandeom av prover som
har förtagits DNA-analys.

Paragrafen, motiveras i avsnitt innelåller7.3.2,nämnaresom
bestämmelser provtagning för DNA-analys i vissa fall, oavsetom om
det behövs för utredning brott ellerom

Avsikten med bestämmelsen alla de döms för såär att ettsom
allvarligt brott det kan föranleda registrering i DNA-reghtret,att
också skall kunna föras in i registret. Enligt gällande får förrätt prcv
DNA-analys dock endast under förutsättning det behövs förtas att
utredning brott. Förevarande paragraf innebär får ävenatt tasom prov

denna förutsättning saknas. Avsikten inte bara skill fåär attom prov
det också skall Bestämmelser skdltas, utan att tas. att tasom prov

emellertidbör inte införas i rättegångsbalken. Regeringen iavses
stället med stöd bemyndigandet i andra få meddelastycketav
föreskrifter härom.

Ett inte har tagits för utredning börbrott inteprov som om
analyseras förrän det står klart analysresultatet förbehövs NA-att
registret, dvs. först då det finns lagakraftägande domen som
registreringen kan på.grundas Om det visar sig någon DNA-aialysatt

genomförasinte skall bör förstöras. Regler härom har inteprovet
heller böra in i rättegångsbalken. Bestämmelser bör i s:älletansetts tas
meddelas regeringen med stöd bemyndigandet.av av

Regeringen med stöd andra fåstycket meddelaävenavses av
föreskrifter bevarande har förtagits DNA-aialysom av prover som
med stöd 28 kap. 12 § eller 12 § rättegångsbalken. Proverav a som
har tagits för DNA-analys skall förstörasregel sedan målet ärsom
slutligt avgjort. Under vissa förhållanden emellertdbör fåprover

se avsnitt 7.3.6, nämligen resultatet DNA-analyssparas om av av
skall registreras fåi DNA-registret. Ett bör likaprovet prov sparas
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registrerat. analysresultatetanalysresultat skall Närlänge varasom
tagits frånförstöras. hargallras följaktligen Proverbör provet som

jämförelseprover frånmisstänkt,inte har varitnågon t.ex.som
förundersökningenomedelbart förstörasmålsägande bör dock om

detavgjort, dvs.fall målet slutligtned och i närläggs ärnärannat
har tagitsgällerlagakraftvunnen dom. Detsammafinns prover somen

för brott skallinte blir dömdmisstänkt sedermerafrån ett somen som
registrering.föranleda

ändring i 1965:94till lagenFörslag lag8.4 om
polisregister m.m.om

förs hos riks-lag registerMed polisregister förstås i denna§1 som
tillpolismyndighet för tjänapolisstyrelsen eller någon attannan

ellermisstänkts, åtalatsvilka någon harbrott, förupplysning om
personliga förhållanden i övrigt.eller någonsdömts, om

kriminalregistret.det allmännapolisregister dock inteSom anses
i lagen 1996:000registerlag gäller inteDenna omsom avses

register med1996:000eller lagenunderrättelseregisterpolisens om
brottmål.DNA-analys iuppgifter om

hos tullmyn-registerfinns bestämmelser vissaoch b §§I 10 oma
kriminaltekniska laboratorium.digheter och statens

bestämmelser intepolisregisterlagensparagraf följerdennaAv att
underrättel-polisensi lagende registeromfattar omsom avses

tillägg tillDNA-registren. Genomheller de bådaoch inteseregister ett
för dessa registersekretessgällersekretesslagenkap. 17 §7 samma

mening.polisregisterlagenspolisregister iförsom

i sekretesslagenändringtill lagFörslag8.5 om
1980:100

7kap.17§

ellerförandegäller verksamhetiSekretess uttag uravavsersom
965 :941förs enligt lageneller registerkriminalregisterallmänt som

underrättelsere-polisens1996:000lagenp0lisregisterm.m., omom
uppgifter DNA-medregister1996:000eller lagengister omom

utläm-registren. Omtillförtsbrottmål, uppgift harföranalys i som
registerföreskrivet i laguppgift gäller vadsådan ärnande omsomav

sådan lag. Före-stöd iharförordningoch ihar nämnts somsom nu
dennaenligtsekretessenfrågagäller inte ikap.skrifterna i 14 om

paragraf.
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Ändringen innebär sekretess gäller för registerdeatt samma som
i lagen polisens underrättelseregister och lagen registeravses om om

med uppgifter DNA-analys i brottmål, för polisregister isomom
polisregisterlagens mening.
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

Registrering påföljderav m.m.

denBeslut vid regeringssammanträde 30 1995mars

Sammanfattning uppdragetav

till rättsligsärskild skall utarbeta förslagutredareEn en re-
och misstankeregistretbelastningsregistretglering samtav
behövs i polisregisterlagen.vilka ändringaröverväga som

utgångspunkt riktlinjer för register-i deArbetet skall ske med
proposition 1994/952144i regeringensstrukturen angessom

Utredaren skallpåföljderRiktlinjer för registrering m.m.av
författningsreglera polisunder-också utreda frågan attom

förslag tillDNA-register utarbetaochrättelseregister samt en
detutredaren särskilt beaktareglering. Vid arbetet skallsådan

föranleds deninformationsutbyteökatbehov ett som avav
internationella utvecklingen.

Bakgrund

Gällande be.stc"immelser m. m.

igäller bestämmelsernakriminalregistretdet allmännaFör
kriminal-kriminalregisterallmäntlagen 1963:197 om

kriminalregisterkungörelsen l973:58.registerlagen och
i domstolar-sådana uppgifter behövsinnehållerRegistret som

kap.brottsbalkens regler i 34verksamhet för att sam-omnas
kunnaförändring påföljd skallmanträffande brott och avav

harinnehåller uppgifterRegistrettillämpas. somom personer
Bötesstraffenbart böter. anteck-till andra påföljderdömts än

förvandlingsstraff har ålagts.endast omnas
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Rikspolisstyrelsen för med stöd automatisk databe-av
handling olika slag polisregister.ADB Det polis-störstaav
registret och belastningsregistret Olika polis-PBR.är person-
myndigheter for också vissa lokala register. dessa gällerFör
bestämmelserna i lagen polisregisterl965:94 om m.m.
polisregisterlagen och polisregisterkungörelsen l969:38.

Kriminalregistret i praktiken integrerad del PBR.är en av
gäller alltså olika regelkomplex beroendeFör detta register

användning kriminalregister ellerdet fråga dessärom om som
innehållet till den del gäller kri-polisregister;som som

minalregistret kriminalregisterlagen och för iregleras PBRav
polisregisterlagen.övrigt gäller

påföljderinnehåller till delen uppgifter ochPBR större om
enligt kriminal-belastningsuppgifier skall antecknasandra som

antecknaspolisregisterförfattningarna.register- eller Dessutom
personbladsrutinen, bl.a. uppgifterden s.k.uppgifter enligt om

skäligen misstänkt for brott.den ärsom
körkortsupp-innehåller identitetsuppgifter,Körkortsregistret

körkorts-belastningsuppgifter. Bestämmelsergifter och om
Körkorts-körkortsförordningen 1977:722.registret finns i

belastningsdel förs Rikspolisstyrelsen.registrets av
medbelastningsdel förs stödkörkortsregistretsochPBR av

polisregisterförfattningarna och kör-ochKriminal-ADB.
skrivna med utgångspunktemellertid intekortsforordningen är

formellaskall datoriserade. Detfrån registerdessaatt vara
i förord-med stöd finnsför föra registren ADBstödet att

rättsväsendets informationssystem RI-ningen 1970:517 om
förordningen.

hardatoriserade register be-de övrigaliksomPBR som
den meningpersonregister iföregåendeskrivits i det är som

1973:289i datalagenavses

Polisunderrättelseregister

förspaning ellerbenämntPolisunderrättelseverksamhet också
poliseninnebär i korthetkriminalunderrättelseverksamhet att
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kanuppgiftersamlar och bearbetar antaspersoner somom
finns misstanke någotdetsig brottägna attutan ommen

Polisunderrättelseverksamhet bedrivs enligt dekonkret brott.
polisens skyldighetpolislagenallmänna reglerna i attom

Polisunderrättelseregister förs enligtoch beivra brott.uppdaga
skall få föras med stödför depolisregisterlagen att avmen

jfrDatainspektionenkrävs tillståndADB prop.av
l993/94:217.

i kriminal- ochändringar1987/881122l omprop.
föredragande statsrådet bl.a.anfördepolisregisterlagarna m.m.

polisunderrättelseverksamhet i viss månarbetsmetoderatt som
den ochinslag i kampennödvändigt grövstamotett meravar

systematisk be-svårartade kriminaliteten att en meramen
polisunderrättelse-erhållitshandling uppgifter genomsomav

begränsas tillrestriktivt ochverksamhet måste ske att avse
narkotikabrottbrottslighet såsomsvårutreddsärskilt ochgrov

brottslighet.ekonomisktformeroch vissa av
dnr Ju91/ll33november 1991denRegeringen avslog 14

datoriseradefâ föraRikspolisstyrelsenansökan attomen av
fråganbeslutet gälldeEnligtpoIisunderrättelseregister. om

avvägningen mellan intres-polisunderrättelseregister den svåra
integritet och viktenenskildesskyddet för denset av enav

dåvarande regeringenEnligt denbrottsbekämpning.effektiv
medsambandiborde den avvägningen översynengöras av

polisregisterlagstiñningen.
få föra inans-därefter "FRikspolisstyrelsen ansökte attom

enligtför uppgiñerspaningsregister"polisens analys- och
Datain-penningtvätt.åtgärderlagen 1993:768 motom

regeringen tillätbifalllämnade ansökanspektionen utan men
registret. Enligt.lu93/3636dnrden december 199316

för den enskildesskyddetskall intressetregeringen mot av
polisen skall kunna verkabetydelsenintegritet ställas attav

beslutat Genomriksdagenenligt den lagstiftning attom.som
i lagen åtgärderangivnaför registreringen är motomramarna

transaktioner harforsta handpenningtvätt och i somavser
fann regeringenallvarligare slag,samband med brottslighet av
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Rikspolisstyrelsen bör tillåtas inrätta och föra det söktaatt att
registret.

DNA -register

rättegångsbalken förordningenEnligt 28 kap. 14 och§
fingeravtryck får, under vissa förutsätt-1992:824 m.m.om

denningar, fingeravtryck och fotografi såväl ärtas av som
ellermisstänkt för brott målsägare annan.som av

fotograferingBestämmelser fingeravtryck och finnsom
också i utlänningslagen och i lagen särskild1989:529 ut-om
länningskontroll 1991:572.

och rättegångsbalken får kroppsbe-Enligt kap. 1228
och hårprov utförassiktning bl.a. blodprov, salivprov -—

skäligen misstänkt för brott under vissa förut-den ärsom
dock inte s.k. jämförelse-sättningar. Gällande medgerrätt att

miss-målsägande eller intetvångsvis ärtas annan somprov
tänkt för brott.

blodprov får denrättegångsbalken följer påAv att tasm.m.
brottsplatsmisstänkte. och påDessa tassom enprover prover

för DNA-analyser. Rikspolisstyrelsenbli föremålkan över-
DNA-registerlämnade den 18 1994 rapportmars en om

föreslås det inrättastill regeringen.199422 l att ettrapporten
kriminaltekniska labora-förs vidDNA-register, Statenssom

regleras särskild lagoch detta registertorium SKL, att av en
med förordning.

framtida påföljdsregislmringendenPropositionen m. m.om

färdigställdes år 1992 departements-Justitiedepartementetl
kriminalregister, 1992:32.promemorian Ds 1Lag m.m.om

medpromemorian fram förslag PBRläggs ersättaattom en ny
lagar; lag kriminal-registerstruktur. föreslåsDet tre nya en om

misstankeregister och lag polis-register, lag omenen om
register.
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Promemorian remissbehandlats och fick det gälldehar när
de angivna huvuddragen positivt mottagande.i stort settettnu

Regeringen har för riksdagens godkännande lagt fram en
proposition med riktlinjer för uppbyggnaden den register-av
struktur skall Regeringen har härvid före-PBR.ersättasom
slagit skall belastningsregisterPBR ochersättasatt ett attav
det skall inrättas misstankeregister. registrering iDenett som

samordnasdag sker i körkortsregistrets belastningsdel skall
skall detmed registreringen i belastningsregistret. Dessutom

i fortsättningen finnas polisregister.även
Belastningsregistret skall regleras sammanhållen lag-av en

uppgifterstiftning. registret skall endast utdömda på-l om
följder belastningsuppgifter in.och andra tas

uppgifter denmisstankeregistret skall bl.a. antecknasI om
s.k.skäligen misstänkt för brott enligt denär person-som

bladsrutinen.

E U-samarbetet

medlemsländerna idet mellanstatliga mellan EU,samarbetetl
närvarande arbete medden s.k. tredje pelaren, pågår det för ett

informationssystemkonvention europeiskt EIS.etten om
samband med denEIS-konventionen har nära yttreett

huvudsakliga syftegränskontrollkonventionen YGK:sYGK.
slå principer för genomförandetfastär att gemensamma av

villkorgränskontroller. innehåller regler bl.a.YGKyttre om
tillåtas med-resande skall uppfylla för påatt resasom en

lemsländernas område. skallDet upprättas gemensamen
oönskadespärrlista tredjelandsmedborgareför ärsom

medlemsländernas grund de hotterritorium utgör motattav
säkerheten.den allmänna ordningen och

förbl.a. denEIS registerär är avsett attett som svara
spärrlista förutsätts i Därutöver kommer EISYGK. attsom
innehålla andra uppgifter betydelse för det interna-ärsom av

bekämpa in-tionella polissamarbetet det gällernär att grov
ternationell brottslighet, bl.a. uppgifter ärom personer som
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brott.efterlysta misstänkas för EISeller kan grovaannars
Schengenankommerde uppgifter ln-överta somavses
tillämpnings-enligt Schengenavtalctsformation SISSystem

inominformationsutbytefullt utvecklatkonvention. Ett ramen
bidrag bl.a. tillvärdefullafor förväntas mycketEIS kan ge

underrättelseverksamhet.svenska polisensden
forkonventionstextockså med utarbetaArbete pågår att en

Europolkonventionen.polisbyrå. Europol Euro-europeisken
polissamarbeteinternationelltbli förpol avseddär att ett organ

narkotikaområdet inompolisunderrättelse bl.a.i fråga om
också tillmandat utvidgatEuropol kan förutses tå sittEU.

brottslighet.internationellandra slag grovav

föl-utredningen

särskilddir. 1994160den juni I994tillsatte 30Regeringen en
informa-samordninglormen förutredare för överatt avse

Utredningen,rättsväsendet.tioitsförsüijningen inom som an-
betänkande,överlämnade sitt lTRl-tttredniitgen.tagit namnet

SOU l995:32,rättsväsendetinomverksamhetsförityelseoch
föreslogsbetänkandetI995. Iregeringen den l7till attmars

rättsväscntlets informa-förMyndighetenmyndigheten ny
samordning inomförskall inrättastionsförsöriitittg. RIN

informationssystem.rättsväsendets

Uppdraget

regislerfrfiigorrzaLagreglerin g av

läm-riksdagenförelagtharregeringenpropositiondenI som
skallregisterdeuppbyggnadenförriktlinjer somnyaavnas

belastningsregister ochföreslagitsharDetPBR. nyttettersätta
sidan dessaVidinrättas.misstankeregisternytt avatt ett

polisregister.finnasskall detregister
i angivnautgångspunktmeduppgiftUtredarens är att A

forslagutarbetariksdagsuttalandeneventuellaochriktlinjer -
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misstanke-till rättslig reglering belastningsregistret ochen av
registret. uppdraget ingår också det behövsl övervägaatt om

ändringar polisregisterlagen anledningnågra i med att nyaav
skall skall vidareregister Utredaren ochPBR.ersätta överväga

förslag till andra närliggande forfaltningsändringarlämna som
komma aktualiseras under arbetets Uppdragetkan gång.att om-

dockfattar inte Säkerhetspolisens register.
lösning i första hand bör flir-Den övervägas är tresom nya

lör misstankeregistretfattningar; för belastningsregistret,en en
för polisregister. emellertidoch finns före-Det utrymme atten

slå andra alternativ.även
börutgångspunkt För utredningsarbetet skapaEn attvara

anpassade efterenkla och lättbegripliga regler denärsom
Litvecklingen. skall särskilt uppmärksammastekniska Det att

enskildes personliga integritet får erforderligt skydd.den ett
internationellamåste till Sveriges åtaganden,Hänsyn tas

enskildaEuroparådets konvention till skydd För vidbl.a. auto-
databehandling personuppgifter, den s.k. dataskydds-matisk av

rekommendation,konventionen Europarådets No. R 87och
personuppgifter inom polissektorn.användningenl5, om av
Rl-utredningen nyligen avlämnathar sittSom nämnts ovan

samordningen inom rättsväsendetsbetänkande den framtidaom
utredaren skall delinforntationstörsörjning. tillsatteDen tanu

Rl-utredningen har lagt fram och följa detde förslag somav
ochföljande beredningsarbetet beakta de förslagdärpå samt

förändringar föranleds därav.som
huvudsakligövrigt ske medFörfattningsregleringen bör i

materiella bestämmelserna iutgångspunkt i de i dag gällande
särskildkriminal- och polisregistertörfattningarna. Av vikt är

data-överensstämmelse medforfattningarna utformas iatt
personliga integriteten.reglering till skyddet för denlagens

utredaren fritt föreslå dedenna står det dockInom attram
frågorerforderliga. Några deFörändringar kan anses avsom

bör behandlas i det följande.tassom upp
för registrets innehåll ochRegisterändamålet skall ge ramen

innehål-användning. kriminal- eller polisregisterlagenVarken
Europarådets rekom-ler någon ändamålsbestämmelse. Såväl

7 l6-0268
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polis-personuppgifter inomanvändningenmendation avom
ändamålsbestäm-emellertidtillmätersektorn datalagensom

vikt detalltsågrundläggande betydelse.melserna Det är attav
ändamålsbestämmelser för registren.utformas

polis-ñnnas behovi framtidenDet kommer även att av
spauingsverksamhet.utreduings- ochpolisensregister för bl.a.

polisregisterlagenskall regleraslängreEftersom intePBR av
bl.a.dåböremellertid denna lag Detmåste över-över.ses

ändras.polisregister bördefinitionenvägas avom
utgångspunktenbelastningsregistret börBeträffande attvara

belastningsupp-registreringenskallregistreringen motsvara av
börvilken nivådockbörgifter i DetPBR. övervägas som

Även körkorts-beträffandebötesstraff.gälla registrering av
skallkörkortsforordningenenligt 83 §havare m.fl. an-som

registreringutgångspunktenbörregistrettecknas i attvara
i dag.utsträckning Den närmareskall ske i om-somsamma

utredaren.bör dockregistreringenfattningen övervägas avav
Även åtalsunderlåtelser skallregistrering över-frågan avom
vägas.

samordningförhandförstaiMisstankeregistret är avsett av
kommerbrottsutredningarpågående mensamma person,om
lämplig-ochbrottsspaningbetydelse vidvisshaockså att en

Även misstankeregistret börbeträffandehetsprövningar. ut-
registrerasdäri skalldetgångspunkten att samma upp-vara

personbladsrutinen.s.k.enligt denregistrerasdaggifter isom
brott skallformisstänktskäligenUppgifter den ärsomom

personblads-enligtuppgifterregistret. Förutomialltså tas
förvand-talanantecknasmisstankeregistretrutinen skall i om

vilkadärutöverUtredaren bör övervägaling böter. ytter-av
registret.ilämpligen böruppgifterligare tassom

polisregisterforfattningamakriminal- ochiBestämmelserna
rehabiliteringregistret ochutgåskalluppgifternär omurom

börGallringsreglernagallring.reglermed ut-bör ersättas om
dag.gäller iregleri deutgångspunktformas med som

skall bevarasinteuppgifternadockInriktningen bör attvara
med registret.ändamålettillmed hänsynnödvändigtlängre än

arkivlagensbeaktandedet medbör ocksåDet övervägas avom
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och arkivförordningens 1991:446 bestämmelser1990:782
undantag från regeln gallring,skall göras t.ex. attom genom

uppgifter fär bevaras för forskningens behov.
fråga skall i vilken utsträckningEn övervägas ärannan som

myndigheter enskilda skall få del uppgifter registren.och av ur
Utgångspunkten de i dag gällande bestämmelserna ibör vara
kriminal- och polisregisterförfattningama. Den närmare

uppgiftslämnandetomfattningen bör dock övervägas.av
Inriktningen bör utlämnande uppgifter skall skeattvara av
restriktivt uppgifter inte skalloch fler lämnas detänatt

alltså behövasföreligger behov kan särskilda bestäm-Detav.
melser för körkortsändamål. viktig frågaEn ärt.ex. annan
uppgiftslämnandet till utländska myndigheter och utländska

härom behöver inte minst bak-Reglerna över motorgan. ses
Sveriges anslutning till skall ocksågrund EU. Detav

enskildes del uppgifterinte den deövervägas rätt att avom
utvidgas.finns honom själv i registren börsom om

lörtattningsregleringen kan det ocksåVid utlormningen av
nödvändigt det behövs någrakomma bli övervägaatt att om

ändringar i sekretesslagen 1980:100.
de frågor angivitsstår utredaren frittDet utöver taatt som

andra närliggande frågor i den utsträckning så bedömsupp
erforderligt.

Polisunderrättelseregister

underrättelseverksamhet enligtPolisen bedriver de allmänna
skyldighet förebygga,i polislagen polisensreglerna attom

Insamling uppgifteruppdaga och beivra brott. t.ex.av om
planera brott och olika tillhållkan tänkas ompersoner som

bedrivas varjeverksamhet torde inomärm.m. en som
brottsbekämpningpolisavdelning har med Detgöra.attsom

frågan gäller de uppgifter samlas också skallärnu somom
registreras med hjälp ADB.av

intressestarkt samhälleligt polisen har tillgångDet är attett
effektiva brottsbekämpande verksamhet, i alltill medel i sin
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slag.allvarligtbrottslighetdet frågasynnerhet när är avom
skullepolisunderrättelseregisterdatoriseradetillåtandeEtt av

och sammanställabearbetaför polisenökade möjligheter attge
underrättelseverk-fram underkommitmaterialdet som

brottsbe-effektivaretorde leda tillivilket sinsamheten tur en
starkafinns det följaktligensynpunktdennakämpning. Från

sådana register.tillåtatalar förskäl attsom
integritets-dockmåsteåtgärd detta slag vägasEn motav

risker försärskilt beakta desåledesUtredaren måsteintresset.
underrättelse-integritetenskildasiobefogade intrång som
uppmärksam-skallsammanhangdettainnebära.register kan I

sambandetsläpperunderrättelseverksamhetvidatt manmas
alltförrisker förkan innebäravilketkonkret brott,med ett en

registrering.vidlyftig
förnyadhar fåttpolisunderrättelseregisterFrågan enom

iutvecklingenmedlemskap i EUvårtaktualitet samtgenom
ellerinternationellbekämpningdet gällerövrigt när annanav

polis-framhållssammanhangbrottslighet. mångalkvalificerad
förmetodernaeffektivarede attunderrättelse en avsom
bil. 31001993/94:brottslighet sesådanbekämpa t.ex. s.prop.

och l72.l994zl3l 77SOU95 samt s.
anförda,bakgrund detutredarenåliggerDet motatt, av

polisunderrättelseregister.utformningtillförslaglämna ettav
tillåtasregister börsådanasärskiltDärvid skall övervägas om

ändamål. Detspecificeradeför vissaochvissa brottförendast
andraföreliggadet börbl.a.utredasskall dessutom om

registreringmisstankegrad, forvissförutsättningar, attt.ex.
delskall fåfrågorAndra viktigaske.skall få är avsomvem

skall ske.gallringoch hurregistrenuppgifterna ur
arbetetinternationellapågåendedetskall beaktaUtredaren

Sverigeutreda brott,ochbekämpaför genomatt som
detdelta gällerDeti kommermedlemskapet EU t.ex.att

konvention förmedinom EUpågårarbete ett europe-ensom
förkonventionochEISinformationssystemiskt enen

Europol.polisbyråeuropeisk
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polisunderrättelseregister kan få bety-Vad sagtssom omnu
framtida möjligheter inrättadelse också för Tullverkets att ett

sådant register.

DNA-register

har visat sigfor polisiära ändamålDNA-analyser ettvara
mycketi polisarbetet.mycket värdefullt hjälpmedel Det är

användandet därav.Förutsättningar forviktigt skapa godaatt
tillbakgrund lämna förslagskall dennaUtredaren mot

resultatDNA-register for bl.a.utformningen ett somav
författningsregleringoch hurerhållits vid DNA-analyser aven

polisiärauppgifterna för bl.a.Behovregistret skall ske. av
integritetsskyddsaspekten.ändamål skall härvid vägas mot

friutredarenförfattningsregleringenutformningenVid ärav
Visserforderlig.reglering hanföreslå den rättsligaatt anser

finna ibehandlas kan ståbörledning vilka frågor attsomav
också hur fråganintresseRikspolisstyrelsens Av ärrapport.

andra länder.har reglerats i
viktigtregistren detbeträffande de övrigaLiksom är att

får vilkaregistrering ske,registerändamålet, näröverväga upp-
gallringregistret, lantecknas igifter skall ut-m.m.som

frågorställning till vissaocksåingårredarens uppdrag att ta
och hur deblodprovstagningenbeträffande själva somprover

börutredarennärstående frågahar tagits bör hanteras. En som
tvångsvisskall fåblodprovställning till är tasta annanom

brottet.misstänkt förden ärän som
åtaganden,internationellaSverigesskall beaktaUtredaren

angående92rekommendation, No. REuroparådetsbl.a.
inom rättsväsendet.deoxiribonukleinsyra DNAanalyser av

Utredningsarbetet

kommit-till samtligadirektivgäller regeringensutredarenFör
åtaganden dir.offentligasärskilda utredareochtéer prövaatt

konsekvenserregionalpolitiskaredovisa1994:23 och att
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innehålla redovisningFörslaget skall ocksådir.1992:50. en
jämställdhetspolitiska effekterna dir. 1994:124.deav

Rikspolisstyrelsensamråda medbör utredarenUnder arbetet
med RiksarkivetSamråd bör också skeDatainspektionen.och

rådet.Brottsförebyggandeoch
polisunderrättelse- ochskall såvitt DNA-Uppdraget avser

övrigtoch iden 1996register redovisas 31 senastsenast mars
iden 1997.31 mars

Justitiedepartementet

Tryckt av
REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1995
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Bilaga 2

Några uppgifter utländsk rättom

Danmark

DNA-register

I Danmark finns inte någon lagstiftningsärskild användningenom av
DNA-analys under brottsutredning. förProver DNA-analys får tasen
enligt de allmänna reglerna "legemsundersøgelse" i samband medom
utredning brott. Med legemsundersøgelse närmareettom avses
undersökningar kroppen, tagande blodprov och andraav av prover

liknande.röntgenundersökningar och Legemsundersøgelse fårsamt
enligt reglerna i retsplejeloven företas det finns begrundetom
mistanke sighar gjort skyldig till brott för vilketatt ettom en person

stadgat fängelse i och halvt år eller krävsär Dessutom detett ett mer.
ingreppet kan avgörande betydelse för utredningatt antas vara av om

brottet. Legemsundersøgelse inte "sigtet" fårärav personer som
endast förekomma med stöd samtycke.av

Danmark finns förI närvarande inget DNA-register, Justits-men
ministeriet har tillsatt skallarbetsgrupp behandla frågan etten som om
sådant register skall inrättas.

England

DNA-register

I England skiljer mellan "intimate samples och "non-intimateman
samples". Med intimate samples bl.a. blodprov och medmenas non-
intimate samples och salivprov.hårprov Man skiljer ocksåt.ex.
mellan "criminal justice samples" och "Casework samples. Med
criminal justice samples dettasavses prover som av en person av
skälet han förmisstänkt eller dömd brott, i syfte registreraäratt ett att
hans DNA-profil för framtida bruk. Casework samples undertas en
brottsutredning för jämförelse spår.med ett

Casework samples får imed stöd de någon mån ändradetas av
reglerna i the Police and EvidenceCriminal Act. Den ärsom
frihetsberövad får underkastas blodprovstagning eller andrat.ex.
former intimate samples finns skäl han har varitdet att tro attav om
inblandad i brott karaktäriseras recordable offenceett som som



Bilaga 2200 1996:35sou

och det finnsföranleda fängelseregelsådana brott kan som
utredningen. krävsbidra till Dessutomkananledning provetanta att

Blodprov och andratillfråga samtyckeri provet tas.attatt personen
frihetsberövad,intefår densamples ärintimate äventas omsomav

har visat sighar tagitssamples tidigarenon-intimate provernamen
Även förutsätts samtycke.i det falletför analys.otillräckligavara

salivprov, fårhårprov ochsamples, ävenNon-intimate utant.ex.
misstänkt förberövad frihetenfrån densamtycke är etttas somsom

och det finns"recordable offencekaraktäriserasbrott somsom
till utredningen.bidrakananledning att provetanta

regler i themed stödsamples fårCriminal justice tas av nya
endastgällerReglernaand Public Order Act.Criminal Justice non-

oberoendesådanaoch innebärsamplesintimate att avprover,
för brotthar åtalatssamtycke, får etttas somperson somav en

hanoffence, underrättatsrecordablekaraktäriseras attomsom
för sådanteller dömtsför sådant brottkommer ettrapporteras ettatt

brott.
blirlämnatharförstöras denskallProver provetperson somom

princip sådanagäller iåtalas.han inte Detsammafrikänd eller om
misstänktnågon intejärnförelsesyfte har tagits äri somavprover som

behöverjämförelse. Ett sådantförlämnathar provprovsommen
utredning harifinns någondetdock inte förstöras somsammaom

Även då behövas vidkanjämförelseprovernaför brott.dömts ett en
tagits i terroristmålharmålet.omprövning Provereventuell somav

förstöras.hellerbehöver inte
behöverDNA-profiler,frånhärrörInformation t.ex.prover,som

enligt vadfrånhärrörinformationenförstöras. Ominte ett prov som
användasinformationen dock intefårförstöras,skallsägs somsom

brottsutredning.någonsamband medfråga eller iibevis mot personen
sökbara DNA-innehålla andraskallDNA-registret inteAvsikten är att

föremål förfrånhärrör ärsådanaproñler än personer somsom
offence.recordable Dess-för brotthar dömtsellerutredning som

i terroristmål,DNA-analysresultatinnehållaskall registretutom av
i målet.utgångenoavsett

någon harfrånhärröranalysresultatoch arresteratsProver somsom
jämföras medfårrecordable offencebrottmisstänkt för ettsom

till. Etttillgångpolisen haranalysresultatellerandra provsomprover
kan såledescasework sampleutredningsskälhar tagits avsom

Justice samplesCriminalregistreradeochtidigarejämföras med tagna
"speculativejämförelse,sådanSyftet medspåranalyser.medoch en

har lämnatdenundersökaskall kunnasearch", är att somomman
för någotockså kan misstänkasför visst brottmisstänkt ettprov som

brott.uppklaratinteännuannat,
uppgifter ilika längeskallDNA-registretUppgifter i somsparas

registret skallgallrasuppgiftersamband medkriminalregistret. I att ur
förstöras.ocksåmotsvarande prover



Bilaga 2 201SOU 1996:35

Finland

DNA-register

Finland fmns särskilda provtagning för DNA-analysI inga regler om
heller för underoch inte något DNA-register. Prover DNA-analys en

brottsutredning får med stöd allmänna kroppsbe-de reglernatas av om
finska tvångsmedelslagen. Kroppsbesiktning enligtsiktning i innebär

tvångsmedelslagen och kankap. 9 § undersökning kroppen5 en av
blodprov eller undersökningdessutom innebära attatt tas annan av

utförs. sådan undersökning får med stöd §kroppen En 5 kap. 11av
förbl.a. för omständighet kan ha betydelseföretas utrönaatt som

undersökte på sannolika skälbrottsutredningen. Det krävs den äratt
misstänkt antingen för brott för vilket det straffetsträngaste ärett mer

månaders fängelse eller för rattfylleri.än sex

Kriminalunderrättelseregister

trädde i kraft den oktoberlag polisens personregister lEn ny om
innehåller bestämmelser registretlagen1995. Den överomnya

funktionella datasystem, bestämmelsermisstänkta och skyddspolisens
tilluppgifter inte hänför siginsamling och registrering ettav somom

uppgifter inhämtadeuppdrag, känsliga uppgifter ochenskilt genom
uppgifterform massutlämnande fåavlyssning, polisens irätt att avav
lämnandeden registrerades till insyn,andra myndigheter,vissa rätt av

tekniskandra myndigheteruppgifter till polisen, till vissa genom
tillförlitlighetsut-utländska polismyndigheter,anslutning tillsamt om

uppgifter.låtanden gallringsamt avom
personregistermisstänktaRegistret äräröver ett permanent som

förs med hjälpriksomfattande bruk ochför polisensavsett avsom
misstänkta får inhämtasdatabehandling. registretautomatisk För över

för förebyggande ochuppgifter behövsi registret införasoch som
kan"skäligenbrott och gällerutredning personer somav som

kan följa fängelseha begått brott vilketmisstänkas begå eller ett
följatill brott på vilket kanmedverka eller ha medverkateller ett

månader".fängelse i änmer sex
skyddspoli-registret misstänkta ochAndra personregister än över
inrättas förpå användningsändamåletregister får beroendesens
bruk, förför flera polisenhetsriksomfattande bruk,polisens än enen

hör tilleller för användaspolisenhets bruk att somav en person
sådanabestår fleraeller arbetsgrupppolispersonalen som avav en

polisensförs med förpersonregister ADBBestående sompersoner.
får polisenförordning. övrigtskall regleras i Iriksomfattande bruk
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manuella register för riksom-besluta inrättande tillfälliga ellerom av
för sådant bIIK.fattande bruk register inte Dåärsamt avsettsomom

lagförslagetskall enligt alltidbeslutar inrätta registeratt ett manman
det ändamål för vilket registret skall användas.ange

registrering uprgifterlagen finns särskilda bestämmelserI om av
Information har eriållitsinte hänför sig till visst uppdrag.ett somsom

polisensamband med visst uppdrag ankommer ocli ett somsom
sina uppgifter enligt §behövs för polisen skall kunna fullgöra 1att

polislagen, hänför sig till uppdraget i råga,inte1 sommom. men
misstänkta ellerregistretfår endast inhämtas för och registreras i över

eller sådant tillfälligt registerskyddspolisens register är avsettett som
eller arbetsgrupps bruk.för persons enen

sådana kätsligaockså särskilda regler registreringDet finns avom
personregisterlagen. Uppgifteruppgifter i den allmänna omsom avses

påföljd för brott får registrerasbrottslig gärning eller straff eller annan
ändamåtanke på detförutsättning de behövs medunder att som

uppgifterkategorierför. Beträffande vissa andraregistret används av
eller ttnisktUppgiftervillkorenär strängare. om en persons ras

uppfattning ellereller politiskanågons samhälleligaursprung; om
sjukdom ellerhälsotillstånd,någonsreligiösa övertygelse; om

avseerrlejämförbara åtgärdervård eller därmedhandikapp, enom
utkomsstöd,socialservice,sexuella beteende;någons omperson; om

socialvårdstjinstersammanhängandedärmedsociala understöd samt
nödvändigtregistreras endast det :örnågon erhållit får är attomsom

fullgöra; ellerpå polisen skall kunnauppdrag ankommervisstett som
säkerhetregistreradesför tryggande dennödvändigtdet är egenavom

arbetet.polisens skydd ieller
och inteavlyssningtekniskUppgifter erhållits songenomsom

brotthänför sig till någoteller den änhänför sig till brott annatett om
får fåravlyssningen ske,avbrytandeförhindrande ellerdet för vars

brottuppgiften gäller förpersonregister, såvida inteinföras iinte ett
får ske. Särskildaavlyssningförhindrande eller avbrytandevars

erhållsuppgifterregistreringbestämmelser som genomavom
i tvångsmetelsla-avlyssning finnshemlig tekniskteleavlyssning eller

gen.
finns i lagenbestämmelserdeFörutom nämnts. omsom ovan

till uppgifterpolisensdessutom reglerpolisens personregister rättom
uppgifterregistrering iandra myndighetersregister,vissa avomur

registrerades tilldendirekt anslutning, rittpolisregistren omgenom
uppgifter.och användningutlämnandeinsyn samt avom

l uppgiftpolisensframgår är rätts-finska polislagenl § 1 att tryggaAv attmom.
fdebygaordning och säkerhetsamhällsordningen, upprätthålla allmän attoch samt

åtalsprövning.blir föremål försörja för brottbrott ochredabrott, attut
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Frankrike

Kriminalunderrättelseregister

nationellaDen polisen i Frankrike har två register. Det förärtyper av
det första fråga register har dömts för brottöverom personer som
ordagrant; ’krimina1brott’ vederbörligen har fastställts. Registretsom
innehåller uppgifter efterlysningar och antecedentia.om

andraDen register handläggningsregister, vilka tillfälligtärtypen av
innehåller uppgifter kan tänkas sigägnaom personer som om-
fattande brottslighet. Registret bara tillgängligt förär centrala
polispatruller och för regionala kriminalpolismyndigheter. Registret är
anmält till den myndighet Datainspektionen ochmotsvararsom
uppgifterna kan kontrolleras allmän åklagare vid d’appel iav cour
Paris.

Nederländerna

DNA-register

I Nederländerna införtshar särskild lagstiftning användningenen om
straffrättsligaDNA-analys på det området.av

DNA-analys principkan i bara beslutas på förunder-order av en
sökningsdomare. Förundersökningsdomaren kan, antingen på eget
initiativ eller på begäran åklagaren eller den misstänkte, utseav en

utföra analysen. Om den misstänkte lämnavägrarexpert att att ett
förundersökningsdomarenkan besluta blodprovstagning underprov om

förutsättning utredningen gäller brott kan föranleda åtta ârsatt ett som
fängelse eller eller det fråga sexualbrott ellerär ett ettmer om om
våldsbrott. Den misstänkte har till motsakkunnigutlétande.rätt ett

Såvitt angår DNA-register utredningenhar endast fått fram
uppgifter utvisar det finns databank innehållerattsom en som
uppgifter analysresulat avseende ’ misstänkta/anklagade ’om personer

uppgifter spåranalys.samt om

Kriminalunderrättelseregister

I Nederländerna finns särskild integritetsskyddlag i anslutningen om
till polisregister. Enligt skall polisregisterdenna lag inrättas för ett
visst ändamål. I register får antecknas endast sådana personuppgifter

med ändamålet. lagen definieras inte de olikaIöverensstämmersom
finnsregistren. Det emellertid särskild förordning regleraren som

kriminalunderrättelseregister.
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centralfinns under-framgår det delsförordningenAv att en
Underrättelseen-underrättelseenheter.regionalarättelseenhet, dels

uppgift uppdagainlichtingendiensten har tillcrimineleheterna att
skyldiga tillgjort sigharspåraallvarliga brott, att personer som

ekonomiska situationuppgifter derassamla insådana brott och om
Underrättelseenheterna skallallvarliga brott.förebyggaattsamt

och förvid spaningviktigkanutväxla information attvarasom
form och denorganiseradbedrivs i störbrottförebygga somsom

särskilda under-genomföraskall ocksåordningen. Deallmänna
uppgiftersamla inCID-undersökningar försökningar att om

bearbeta,underrättelseregisteriregistrerade samtärpersoner som
skall deinformationen. Dessutomvidarebefordraochanalysera

så olikaolika registeruppgifter isamband mellanfinnaförsöka att
deutnyttjas bättreundersökningar kanpågåendeuppgifter bl.a. avom

till registren.har tillgångsom
tvåskall inrättaunderrättelseenheternaregionala typerDe av

föroch registerCID-registerunderrättelseregisterregister, nämligen
skallunderrättelseenheternasamarbetet mellangråa Förden attzonen.

underrättelseregistercentraltinrättasskall det dessutomkoordineras ett
register skalldessagråa Iför denregistercentraltoch ett zonen.

nationell ellerviktigauppgifterantecknas ärframför allt ursom
pågåendeuppgifterbl.a.och dessutomsynpunktinternationell om

undersökningar.
underrättelseenheternaförskall inrättasUnderrättelseregister att

dvs.uppgifter harfullgöra de attskall kunna angetts ovan,som
fårregistersådanaallvarliga brott. Ioch utredauppdagaförebygga,

juridiska ärfysiska elleruppgifterantecknas personer somom
brottmisstänkta sådantförbliförmodaseller kanmisstänkta ett som

utförs iendast brottCID-subjekt. Det ärfår registreras som
ordningenden allmännaallvarligtorganiserad form eller stör somsom

registrering.föranledafår
ellerpersonaliauppgifterfår införasCID-subjektBeträffande om

CID-subjektetsuppgifteridentitet,juridisk ompersonsenom
utseende,id-handlingar,medborgarskap,förhållanden,ekonomiska

utbildning ochomständigheter,personligaegenskaper,karaktäristiska
vistelseorter,kontaktadresser,ochkontakterlivsstil,yrke, var

transportmedel,kommunikationsmedel,sig,brukar rörapersonen
operandimodusplanerade sådana,ochaktiviteterkriminella samt

underrättelseregisterfårfrihetsberövanden. Dessutomtidigare
uppgifter, bildandratillhänvisningar samtinnehålla personen

underrättelseenheternasutanförsittharuppgifter ursprungsom
medicinska ellerellerUppgiftarbetsområde.ordinarie rasom

ound-detendastfårkänneteckenpsykologiska ansesomanges
föreller "enidentifieringförnödvändigtgängligen personenav

brottsoffer ellergällerdetbrottbedömning närkorrekt ettav
tillhörighetpolitiskellerReligiösmotiv". samtgärningsmannens
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för "denbetydelsedetfår registreras endastläggning ärsexuell avom
motiv. Be-gärningsmannensoffret ellerbildenallmänna avav

alltidinformation skallangivnatvåträffande de senast grupperna av
har lämnatuppgifternatillförlitligahur är samt vem somanges

uppgifterna.
fysiska elleruppgifterföras infår ocksåunderrättelseregisterI om

skall iCID-subjekt. Detmedharjuridiska sainröresompersoner
varför registre-har ochkontaktvilkenregistret sorts personenanges

betraktasinte självaBeträffandenödvändig.ringen personer somanses
uppgifterpersonalia elleruppgifterregistrerasCID-subjekt får omsom

med-förhållanden,ekonomiskaidentitet,juridisk personsom en
kontakterutbildning och yrke,utseende,id-handlingar,borgarskap,

sig,brukarvistelseorter, röraoch kontaktadresser, personenvar
aktiviteter ochkriminellatransportmedel,kommunikationsmedel,

tillhänvisningarfrihetsberövandentidigareplanerade sådana, samt
sittuppgifter harochbild påuppgifter,andra ursprungsompersonen
Uppgiftarbetsorriråde.ordinarieunderrättelseenheternasutanför om

endastfårkänneteckenpsykologiskaellermedicinskaeller angesras
identifieringförnödvändigtoundgängligendet personen.avansesom

uppgifternatillförlitligahur ärfall skall dessutomsådant samtI anges
uppgifter gällerBeträffande allauppgifterna.har lämnat attsomvem

samband medde harförutsättningunderendastfår registrerasde att
CID-subjekten.

inte längregallras de ärskallunderrättelseregister närUppgifter i
skallTidenändring.efterfem årellernödvändiga senastesenast

CID-subjektbetraktas ärtidmed denförlängas somsomen person
frihetsberövad.

för utredningfår förasgråaför denRegister personenav omzonen
förasfårsådana registerunderrättelseregister. Iregistrerad ikan bli ett
ellermisstänktajuridiska ärfysiska elleruppgifterin personer somom

tillåteri brottinblandadeförmodas blikanrimligtvis ett somsom
kanintefastunderrättelseregister, ännuregistrering i ett personen

registrerasBeträffande deCID-subjekt.betraktas ett sompersonersom
personalia ochuppgifterinförasendastfårzon-registergråai om

för-juridiskidentifieringuppgifter förellerutseende personenav
orsakenfunktion,titel ochorganisationstillhörighet,efternamn,nanm,
sarnord-andrahänvisning tillregistreringen,förtidpunktentill och

informationenerhållitharuppgift hur samtningsregister, ommanom
Uppgiftresultat.uppnåförgenomförsaktiviteterde att om rassom

endastfårkänneteckenpsykologiskamedicinska ellereller omanges
elleridentifieringförnödvändigtoundgängligendet personenavanses
ellerbrottsoffergällerdetbrottbedömning närkorrektför "en ettav

tillhörighetpolitiskellerReligiösmotiv". samtgärningsmannens
denbetydelse fördetendastregistreras ärfårläggningsexuell om av

motiv". Be-gärningsmannensoffret ellerbildenallmänna avav
alltidskallinformationangivnatvåträffande de senast grupperna av
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hur tillförlitliga uppgifterna har lämnatär samtanges vem som
uppgifterna.

Uppgifter i gråa zon-register skall gallras månader eftersenast sex
första registreringen. Sådana uppgifter skall omedelbart förstöras om
de inte tillsammans med andra uppgifter visar sig tillräckliga förvara

i fråga skall registreras i underrättelseregister.att ettpersonen

Norge

DNA-register

I Norge lades i maj 1995 fram förslag till lag ändringar iett om
straffeprosessloven, vilka syftade till möjliggöra DNA-register.att ett
Provtagning för DNA-analys och "legemsundersøkelse kundeannan
tidigare med straffeprosesslovenstöd företas med avseende påav
någon skjellig kunde misstänkasgrunn för handlingsom en som
kunde medföra frihetsstraff, undersökningen kunde antasom vara av
betydelse för utredningen och inte framstod oproportionerligtettsom
ingripande. Enligt de föreslagna ändringarna skall provtagningar för
DNA-analys kunna företas med stöd samtycke kravet påävenav om
skjellig till mistanke inte uppfyllt.ärgrunn

norska förslagetDet innebär också det skall bli tillåtetatt att
inhämta för efterDNA-analys det dom i målet har vunnitattprover
laga kraft. Om DNA-analys inte har utförts under förundersökningen,

den misstänkte döms för brott skall föranledaettmen senare som
registrering, skall och DNA-analys genomföras för denett tas attprov
dömde skall kunna registreras i DNA-registret. Av Övergångsbe-
stärnrnelserna till lagförslaget följer också skall denatt tasprov av

dömts kraft fortfarandehar innan lagen trädde i dennesom om
avtjänar straff, under sikring" eller villkorligt frigivenärär
prøveløslatt. Om villkoren för registrering uppfyllda får analysär
också företas har inhämtats innan lagen trädde i kraft.av prover som

Avsikten det skall två DNA-register, spårregisterär upprättasatt ett
och personregister. Personregistret tänkt framför alltärett att
innehålla uppgifter har dömts fördem något vissaom som av
uppräknade allvarliga brott. domstol har det bevisatOm ansett atten

har begått något dessa frikänt vederbörandebrott,en person av men
får frikände ocksågrund psykisk otillräknelighet, den registre-av
straffrnyndig,Detsamma gäller den inte åklagarmyn-ärras. som om

digheten det bevisat denne har begått det påstådda brottet.attanser
kategorier enligt förslaget skall kunna föranledaDe brottav som

registrering våldsbrott, sexualbrott, allmänfarliga rån.brottär samt
registrering få ske vid försök till sådana brott. deDessutom Iavses

föreskrifter lagens tillämpningskall meddelasnärmare som om avser
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de allvarligasteregistrering såvitt gällerföreskriva obligatoriskattman
år,med barn under 14otuktigtnämligen våldtäkt,brotten, umgänge

vållandefosterbarn eller styvbarn,otuktigt medincest, umgänge grovt
för deskall gälla såväloch rån. Dettakroppsskada, dråptill grovt

grundför de har frikäntsför brottet,har dömts avsom somsom
därför inte har åtalats.underâriga ochdeotillräknelighet och ärsom

utredningensnödvändigt. Avregistrering intefall skallövrigaI vara
skall beslutastatsadvokatenföljer detförslag äratt personom ensom

registret ellerinföras iskall
föreslås inte. Omuppgifter registrengallringreglerNågra uravom

uppgifteravlidit skallregistrerad harblir käntdet att ompersonen
gallras.personregistret dockihonom

Kriminalunderrättelseregister

"kriminaletterretningsinforrnasjon"register förfinnsNorgeI ett
"straffe-centralahjälpregister till detKRIMSYS. Registret är ett og

lagenmed stödvilket förspolitiopplysningsregisteret" SSP, omav
strafferegistrering.

upplysningarinnehållerrikstäckande registerKRIMSYS är ett som
förebygga,arbete medför polisensbetydelsekan attvara avsom

områdeavdelatspolisdistrikt harVarjeoch utreda brott.efterforska ett
information. Detregistreringför lokaldatabasen och-i avansvarar

kriminalitet,för ekonomiskdelregistersärskildadessutomfinns
olovligutlänningsärenden,samband medharbrottslighet som

tillgängligdatabasendelbarnpornografi En ärinvandring, avm.m.
krirninalpoliscentralenoch förinfonnationenför denendast ägersom

registeransvarig.ärsom

Tyskland

DNA-register

DNA-analysförprovtagningreglersärskildafinns ingaTysklandI om
underDNA-analysförDNA-register. Provernågothelleroch inte en

i denreglernade allmännamed stödfårbrottsutredning tas av
enligtfåroch andraBlodprovlagstiftningen.straffprocessuella prover

detmisstänktsamtyckereglerdessa tas omoavsett personenav
ellerundersökningBeslutbrottet.utredningförbehövs omom
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provtagning skall fattas eller, i brådskande åklagaren.fall,rättenav av
misstänkta får endast i vissaAndra fall underkastas under-än

och provtagningarsökningar samtycke. Exempelvis fårutan en
undersökning mâlsägande genomföras samtycke detoavsettav en om
behövs för fastställa målsägandens kropp uppvisar några spåratt om

får ocksåbrottet. Blodprov samtycke det ound-ärtas utanav om
bli föremål förgängligen nödvändigt. Den undersökningsom avses en

medverkaeller provtagning kan i utsträckning hanvägra samma som
Beslut undersökningkan vittna. eller provtagning fattasvägra om av

brådskande fall åklagaren.eller i Direkt tvång får användasrätten av
endast efter särskilt beslut och förutsätter antingenrätten attav

i fråga insisterar på inte medverka till undersökningenattpersonen
har fastställt vitesbelopp eller frågadet äretttrots att att ettman om

fall.brådskande
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87 15RRECOMMENDATION No.
STATESMEMBERMINISTERS TOOFCOMMITTEETHEOF

DATAPERSONALUSEOFREGULATING THE
SECTOR‘POLICETHEIN

1987September17of MinistersCommitteeAdopted by the on
DeputiesMinisters’of themeeting410ththeat

of theArticle 15.boftheunder termsof Ministers,CommitteeThe
of Europe,Councilof theStatute

achieveEuropeof toCouncilof the aaimthat theConsidering
members;itsbetweenunitygreater

personalprocessedautomaticallyofincreasingof theAware use
through theobtainedbenefitspossibleofand thethe police sectordata

field;thistechnicaland otherof computers meansuse
thepossible threat totheaboutofTaking alsoaccount concern

automatedofmisusethethrougharisingindividualof theprivacy
methods;processing

thesocietyofintereststhebalanceneedRecognising the to
ofmaintenancetheandoffencescriminalofsuppressionprevention and

hisandindividualof theinterestsand thehandthepublic order oneon
other;privacy theright to on

Protection ofConvention for theof theprovisionsBearing mind the
of 28Dataof PersonalProcessingAutomaticregardindividuals with to

Articleunderpermittedderogationsparticular the1981 andJanuary

adopted:RecommendationWhenthis was Ministers’themeetingsoilor theProcedureRulesofot thewithArticle10.2.caccordance—— with not,complyGovernmenttoof hisreservedtheright oroi Irelandthe RepresentativeDeputies, withcompiy notGovernmentoi totheright herreserved oroi UnitedKingdomRepresentativethethe otFederalRepublicof theRepresentativeand theRecommendation.2.2 and2.4 ot thePrinciples ot theRecommen-Principle2.1withGovernment compiy nototreservedtheright his toGermany or
dation; Swit-otRepresentativetheProcedure.RulesotsaidArticle10.2.dot theaccordancewith— andcompiywith notGovernmentof his toreservedtheright orthatheabsiained,statingzerland Recommen-disapprovalof theexpressinginterpretedshould bethathisabstention notunderlining as

whole.dation aas
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Aware also of the provisions of Article of the Convention fcr8 the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,

Recommends the of membergovernments states to:
be guided their domestic law principlesand practice by the—

appended this Recommendation,to and
publicity for the provisions this Recom"nen—appended toensure—

dation and particular for the rights itswhich application confers on
individuals.

Appendix Recommendationto N0. R 8 7 15

Scope and definitions

The principles contained this Recommendation apply theto col-
lection, storage, and communication of for policepersonal datause

which the subject of automatic processing.purposes are
For the of this Recommendation, the expression personalpurposes

data" information relating identifiableidentifiedtocovers any an or
individual. An individual shall benot regarded identifiable identifi-as
cation requires unreasonable of time,amount andcostan manpower.

The expression for police purposes" all the tasks which thecovers
police authorities perform formust the prevention and suppression of
criminal offences and the maintenance of public order.

The expression responsible body" controller of the file denotes the
authority, service other public body which accordingcompetentor any

nationalto law decideto the of automated file, theon purpose an
categories of personal data which be stored andmust the operations
which beto applied them.toare

A member state extend the principles contained this Rec-may
ommendation to personal data undergoingnot automatic processing.

Manual processing of data should not take place the aim avoidto
the provisions of this Recommendation.

A member state extend the principles contained this Rec-may
ommendation to data relating to of associations, foun-groups persons,
dations, companies, corporations other body consisting directlyor any or
indirectly of individuals, whether such bodiesnot legalor possess per-
sonality.
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interpretedbeRecommendation shouldthis notThe provisions of as
member tostatepossibility foraffecting thelimiting otherwise aor

collection,theprinciplesof these toappropriate, certainwhereextend,
security.ofpersonal data for stateand ofstorage purposesuse

Basic principles

notificationControl andPrinciple 1—

supervisory auth-independentshould have1.1. Each member state an
ensuringforresponsiblewhich should beoutside the policeority sector

Recommendation.for contained thisthe principlesrespect

introducedprocessing only betechnical for data1.2. New maymeans
theirthathave been takenall reasonable to use com-ensuremeasures

legislation.protectionspirit of existing dataplies with the

authoritysupervisorytheThe responsible body should consult1.3.
processingautomaticintroduction ofwhere theadvance any case

Recommendation.application of thisraises questions about themethods

supervisorytheshould notifiedautomated files be to1.4. Permanent
declared,of each filespecifyThe notification should theauthority. nature

of datatheprocessing, its typeresponsible for itsthe body purposes,
communi-whom the datacontained the file and the to arepersons

cated.

inquiriesof particularthe timeAd hoc files which have been atset up
accordanceauthority eithershould also be notified supervisorytheto

specificof thethe conditions takingwith settled with the latter, account
legislation.of these accordance with nationalnature files, or

Principle Collection of data2 —
limitedpolice should be2.1. The collection of personal data for purposes

theprevention of real dangersuch for theto as a ornecessary
exception this provisionsuppression of Anyspecific criminal offence. toa

should subject of specific national legislation.be the

and2.2. Where data concerning individual been collected storedhavean
bewithout his knowledge, deleted, he shouldand unless the data are

informed, held himwhere practicable, that information about as soon
the object prejudiced.of police activities longer likely bethe toas no
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2.3. The collection of data by technical surveillance other automatedor
should be provided for specific provisions.means

2.4. The collection of data individuals solely the basis that theyon on
have particular racial origin, particular religious convictions, sexuala
behaviour political opinions belong particularto movementsor or or
organisations which proscribed bynot law should be prohibited. Theare
collection of data concerning these factors only be carried outmay
absolutely for the of particular inquiry.necessary purposes a

Principle 3 Storage of data—
As3.1. far possible, the ofstorage personal data for policeas purposes

should be limited to dataaccurate and datasuchto toas are necessary
allow police bodies performto their lawful tasks within frameworkthe of
national law theirand obligations arising from international law.
3.2. As far possible, differentthe categories of data stored should beas
distinguished accordance with their degree of reliabilityaccuracy or
and, particular, data based facts should be distinguished from dataon
based opinions personal assessments.on or
3.3. Where data which have been collected for administrative purposes

beto stored permanently, they should be storedare file.separatea
should be taken that administrative dataany case, measures notso are

subject to rules applicable police data.to

Principle 4 Use of data by the police—
Subject4. Principleto personal data collected and stored by the

police for police should be used exclusively for thosepurposes purposes.

Principle Communication5 of data——
Communication5.1. within the police sector
The communication of data between police bodies be forto used

police should only be permissible there exists legitimatepurposes a
interest for such communication within the framework of the legal powers
of these bodies.

5.2.i. Communication otherto public bodies
Communication of data otherto public bodies should only be per-

missible particulara case:
there exists clear legal obligationa. authorisation,a with theor or

authorisation of the supervisory authority, or
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fulfilenable him torecipientthe toindispensable tothese datab. are
collectionof theaimtheprovided thattask and orlawfulhis own

thewithincompatiblerecipient notby thecarriedprocessing be outto
bodycommunicatingof theobligationsand the legalprocessing,original

this.tonot contraryare
exceptionallypublic bodiesothercommunication to5.2.ii. Furthermore,

particularpermissible case:a
dataof theinterestundoubtedly thecommunicationthea.

circumstancesconsentedsubject hasdataeither the aresubject and or
suchpresumption of consent,clearallowsuch to oraas

andseriouspreventtocommunicationtheb. aso asnecessary
imminent danger.

partiesprivateCommunication5.3.i. to
only beparties shouldprivatecommunication of data toThe per-
obligationlegalexists clearthereparticularmissible oracase,a

authority.supervisoryof theauthorisationwith theauthorisation, or
permissibleexceptionallypartiesCommunication private5.3.ii. to

particular case:a
dataof thethe interestundoubtedlycommunicationthea.

circumstancesconsentedsubject haseither the datasubject and areor
presumption of such consent,allow clearsuch to oraas

serious andpreventcommunication totheb. anecessary so as
imminent danger.

communicationInternational5.4.
restrictedshould be toauthoritiesof data foreignCommunication to

permissible:bodies. should bepolice only
internationalnationalprovision underexists legalthere clear oraa.

law,
communicationprovision,of such thethe absence a

imminent dangerprevention of serious andfor the oranecessary
ordi-criminal offence undersuppression of seriousfor the anecessary

law,nary
ofprovided domestic regulations for the protection theand that person

prejudiced.notare
5.5.i. for communicationRequests

Subject specific provisions contained national legislationto or
shouldinternational for communication of dataagreements, requests
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provide indications theto body requesting them wellas or person as as
the for the itsand objective.requestreason
5.5.ii. Conditions for communication

As far possible, the quality of data should be verified the latestas at
the timeat of their communication. As far possible, all communica-as

tions of data, judicial decisions, well decisions not to prosecute,as as
should be indicated and data based opinions personal assessmentson or
checked at before being communicated theirand degreesource of

reliability indicated.accuracy or
discovered that the data longer and date,accurate toare no up

they should benot communicated. data which longer accurateare no or
dateto have been communicated, theup communicating body should

inform far possible all the recipients of theas data of theiras non-
conformity.

5.5.iii. Safeguards for communication
The data communicated otherto public bodies, private parties and

foreign authorities should benot used for other than thosepurposes
specified the forrequest communication.

Use of the data for other should, without prejudice topurposes
paragraphs 5.2 to 5.4 of this principle, be made subject theto agreement
of the communicating body.
5.6. Interconnection of files and on-/ine filestoaccess

The interconnection of files with files held for different purposes
subject to either of the following conditions:

the ofgrant authorisationa. by thean supervisory body for the
of inquiry intopurposes particular offence,an a or
compliance with clear legal provision.a

Direct access/on-line fileto should only beaccess alloweda
accordance with domestic legislation which should take ofaccount
Principles 3 6 of thisto Recommendation.

Principle 6 Publicity, right of to police files,access——
right-of rectification and right of appeal

6.1. The supervisory authority should take satisfyto itselfmeasures so asthat the public informed of the existence of files which the subject ofarenotification well of its rightsas regardas theseto files. Implementation
of this principle should take ofaccount the specific ofnature ad hoc files,
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ofperformancetheprejudice toserious aavoidneedparticular the to
bodies.policeof thetasklegal

filepolice atobtain toab|e toshould besubject adata access6.2. The
thewithaccordancedelayexcessivewithoutandintervalsreasonable

domestic law.forprovided byarrangements
appropriate,whereobtain,ableshould be tosubjectdata6.3. The

file.containedwhichof his datarectification aare
reveals betoofrightexercise of thewhich thedataPersonal access

irrelevantinaccurateexcessive,found bewhich to orinaccurate areor
Recommen-thiscontainedprinciplesotherof theapplication of any

correctivesubject ofbe theelsecorrectederaseddation should be aoror
file.added thestatement to

farextendshouldcorrective poss-Such as asmeasuresorerasure
donefile and, notpolicetheaccompanyingall documentsible to

of subse-timethethe latest, atcarried atshould be out,immediately,
communication.theirof nextprocessing of the dataquent or

should onlyandrectificationofof rightsExercise the erasure6.4. access.
performancefor theindispensablerestrictioninsofarrestrictedbe aas

of the dataprotectionfor thepolicetask of theof legal necessaryora
of others.freedomsandsubject rightstheor

bewritten statementsubject,of the dataintereststhe cana
specificlaw forexcluded by cases.

writing.reasonedshould beof rightsrestriction thoserefusalA6.5. or a
insofarcommunicate therefusepossibleonly be toshould to reasons

policeof thelegal taskofperformancefor theindispensablethis oraas
of others.rights and freedomsprotection of thefor thenecessary

appealableshould besubject todatarefused, theWhere6.6. access
which shallbodyindependentanotherauthoritysupervisory totheto or

well founded.refusalsatisfy itself that the

of dataupdatingof andLengthPrinciple 7 storage—
policekept forpersonal datathattakenshould beMeasures7.1. so

forfor thethey longerdeleted purposesnecessaryare noarepurposes
stored.which they were

given theparticular be toconsideration shallFor this purpose,
conclusion oflight of thetheretain datafollowing criteria: the need to
particulardecision,judicialfinalinquiry into particular ancase;a aan

of the dataamnesties; theconvictions;rehabilitation;acquittal; spent age
ofsubject; particular categories data.
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7.2. Rules aimed fixingat periods for the differentstorage categories of
personal data well regular checks their quality should beas as on
established withagreement the supervisory authority accordanceor
with domestic law.

Principle 8 Data security-—
The responsible body should alltake the tonecessary measures

the appropriate physical and logical security of the data andensure
unauthorisedprevent communication alteration.access, or

The different characteristics and of files should, for thiscontents
be taken into account.purpose,
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MEMORANDUMEXPLANATORY

Introduction

Conventiondown theprotection principles laidtheAlthough data
ofAutomatic Processingof Individuals with regardProtection tofor the

of 28Convention,Protectionthe Dataknown alsoPersonal Data as
1981, collection,application the storage,of generalJanuary to use,are

beenhaspublicprivate and sectors,of personal both thedataetc.
particularofspecific requirementsadapt them thefelt totonecessary

sectors.

led thefarprotection has toapproach" dataThis sectoral to so
ofof fourof the Council EuropeCommittee of Ministersadoption by the

ofCommitteeintergovernmentalitselaborated byrecommendations
No. R 81 1CJ-PD: Recommendationprotectiondataexperts onon

1981, Rec-23medical data banks Januaryfor automatedregulations
data used forprotection of personaltheNo. R 83 10ommendation on

RecommendationSeptember 1983,statistics 23scientific andresearch
offorusedprotection of personal data85 20 theNo. R purposeson

R 86Recommendation No. 11985, andmarketing 25 Octoberdirect on
23securityfor socialpersonal data usedthe protection of purposes

1986.January

Committee ofof this sectoral approach, theWithin framework3. the
thereflectbelieved appropriateprotection todataexperts onon was
theof personal datadata protection problems created by the use

settinglegal instrument outpolice with view preparingsector to aa a
collection,theof principles designed regulate storage,number to use,

police andthecommunication conservation of personal data byand
Protectionthe Datawhich the laid downwould be inspired by norms

Convention.

Given increased lives of individu-the activities of police forces the
als terrorism, drugnecessitated by threats society posed bytonew

TheConvention October theenteredinto force 1985.At the dateol publicationol1on
explanatory Convention Federalmemorandum,the hasbeenratifiedby thefollowing Austria,slates:
RepublicofGermany,France,Luxembourg,Norway,Spain.SwedenandtheUnitedKingdom; hasbeen

Belgium,Cyprus, Greece,signedby Denmark, Iceland,lreland,llaly,Netherlands,PortugalandTurkey.
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feltwell increase criminality,delinquency, generaletc. a wasas as
guidelines policeestablish clear for the sectortoeven more necessary

societies betweenwhich indicate the balance needednecessary our
legitimate when the latterthe rights of the individual and police activities

data-processing techniques.have torecourse
of ConventionBearing mind that Article paragraph the makes5.

possible from Conventionsfor member derogate the basicstates to
data protection principles the interests of, inter alia, "the suppression of
criminal offences", committee of mandated workingthe experts party toa
identify the of problems raised by the of personal data thesort use

formulatepolice and their solution.proposals for Thesector to concrete
working composed of from Belgium, Italy,France, theparty expertswas
Netherlands, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.
Under chairmanshipthe schweizer Switzerland,of Dr R. the working

five occasions.party met on
the of firstthe meeting 19 and 20 December 1983, thecourse

working attempted identify the Iegislationparty to which theextent to of
the member containedstates specific provisions regulating the ofuse
personal data the police addition, gained broad viewsector. ofa
the of problems which thissort for data protection. thissector poses
regard, the task of the working facilitated studyparty by preparedwas a
by consultant, Professor H. Maisl France.a

At its second meeting 18 20 June 1984, membersto the of the
working explored the issuesparty further, taking of theaccount replies
which submitted by the member states towere response a ques-
tionnaire. addition, the working analysed the relevantparty case-law of

Humanthe European Court and European Commission of Flights the
of Article ofcontext 8 the European Convention Human Rights, whichon

has bearing collection,the storage, ofetc. personal data by thea on use,
police. A preliminary draft instrument emerged from the discussions
which reflected the working partys provisional views of regulat-on ways
ing the of personal data the police sector.use

At its third meeting 17 19to December 1984, the working party
proceeded to revise the preliminary draft instrument. Careful consider-
ation given particular theto of the derogationwas set outscope
Article paragraph of the Data Protection Convention. The working
party proceeded the basis that would be appropriate establishtoon a
special of dataset protection principles for the classic and crucial tasks of
the police while theat time adapting them taketo ofsame account
particular requirements, notably of the suppressionrespect of criminal
offences".
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Building9. the observations submitted ple-and by thecommentson
committee which informed of workingkept the partysnary was progress,

workingthe itsexpanded analysis its subsequent meetings 5 7party to
June 1985; 27 29 November 1985 deal with issuesto suchtoso as as
the communicating of data by the police third parties. particularto
transborder data flows. The finalised submitted thetext plenarytowas

memorandumcommittee along with draft explanatory prepared by thea
Secretariat.

10. The committee of approved the draft recommendationexperts and
draft explanatory memorandum meeting 4its 13th 7 Novemberat to
1986 after detailed examination and decided submit these theto texts to
European Committee Legal Co-operation CDCJ for examination andon
approval.

11. The draft recommendation draftand explanatory memorandum were
approved the Committeeby European Co-operationLegal 22 Mayon on
1987.

12. Recommendation No. R 87 15, regulating the of personal datause
the police adopted Committee Ministerssector, by the of of thewas

Council of Europe September17 1987.on

Detailed comments

Preamble

13. Technology inevitably facilitates the work of the police. sectora
where the collection and of ofstorage vast personal informationamounta

indispensable view of the wide-ranging and important role of policeare
forces society, the advantages gainedbe fromto the of technologyuse

Sophisticatedapparent. criminality inevitably requires toare access
countervailing sophisticated methods of law enforcement. Computers,
particular, have allowed the police enhance its efficiencyto the collec-
tion and ofstorage personal data haveand contributed rapidto more
decision-making law enforcement for the benefit of society.
14. However, the which prompted the elaboration of Con-theconcerns
vention for the Protection of Individuals with regard Automaticto
Processing of Personal Data of 28 January 1981 regard the increas-to
ing automationto all acutely feltsectors most the policerecourse are

Forsector. this domain that the of violation of theconsequences a
basic principles laid down the Convention weighcould heavilymost on

individual.the
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thestrike balance betweenrecognises the need15. The preamble to a
individual and his right privacyinterests of the tointerests involved the--

ofsuppression criminalprevention andthe interests of society theand
ofmaintenance public order.offences and the

the policedifficult achieveNot surprisingly, the balance to16.
ConventionEuropeanArticle paragraph of theBothsector. on

allow forProtection ConventionRights Article 9 of the DataHuman and
which offer.exceptions be made the rights theyto to

privacypossible threat the ofAlthough the preamble refers the to17. to
processing methods,automatedindividual through the misuse ofthe

interpreted simplymind privacy beshould be borne that not to
conduct.against intrusiveof protection of one’s private sphereterms

attention Article 8 of thethis preamble drawsfor that the toreason
FreeConvention Protection of Human Rights and Fundamentalfor the

technical surveillance obtaindoms, and the legality of certain tomeans
provisions of Article 8data individuals be tested against the andmuston

Rights.the rulings of the European Court of Humanrelevant
interception18. Recourse wire—tapping and of mail examples ofto are

of Court of Humanabuse one’s private life sir/cto The Europeansensu.
Rights Case and others,has ruled occasions of Klasstwoso on

Case,judgment of September 1978, Series A, No. 28; Malone judgment6
of 2 August 1984, Series No. 82. Principles 2.2 and 2.3, particular,

be interpreted Court’sthe light of the case—law.must
However,19. the refers provisions of the Conven-preamble also theto

tion for the Protection of individuals with regard Automatic Processingto
of Personal Data, of January which28 1981, beyond traditionalgoes
privacy notions and series of basic protective principlessets out a
designed regulate the collection, communicationto and ofstorage, use
personal data.
20. Specific reference themade the preamble derogationsto
permitted under Article 9 of the ConventionData Protection and will be
recalled that derogation from the provisions of Article "quality5 ofa
data", Article 6 rules for specific and Articlecategories of data" 8
additional safeguards for the data subject" authorised only
provided for by law and constitutes democratica necessary measure a
society the interests of, inter alla, the suppression of criminal
offences". Bearing mind that the European Court of Human Rights its
judgment the CaseMalone laid down number of strict criteriaa
precision, certainty, foreseeability, etc., thought that the principles
contained this non-binding legal instrument provide helpful guid-can

the legislatorto the interpretationto of the derogation Articleance as
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of Data Protection Convention when regulating theparagraph the
police This pointcollection. of personal data the sector.etc.use,

of paragraph 2.1.should be borne mind, for example, the context

As worded, the of the derogation than the21. so scope narrower
interests fifth of the preamble. How-societal outlined the paragraph
aim of establish specialthe the Recommendation setpresent to aever,

for policedata protection principles the classic and crucial tasks of theof
while the time adapting the principles take ofat to accountsame
particular requirements, notably of the suppression of criminalrespect
offences". that usedwithout saying personal data collected andgoes

within classic police activities, forfor falling for exampletasks not
administrative subject general data protectiontopurposes, are norms.

Scope definitionsand

principles22. The intended regulate all the crucial whereto stagesare
issuedata protection becomes collection, andstorage,an use com-—

munication of personal data. will be noted these activities linkedthat are
finalitythe of police purposes. The latter defined the light ofto term

the interests stake for society, already referred fifthat the paragraphto
of the preamble. However, will finalitybe recalled that this ofstatement

subjectwill be the of refinement later theat stages text to ensureso as
principlesthat the will differently the which policetasks thetreat must

perform suppressionregard the of criminal offences and the tasksto
which the preventionlevel of and maintenance ofmust out at thecarry
public order.

23. The Recommendation refers simply police authorities". shouldto
mind dependingbe borne that, the legal question,systemon

different police forces coexist. always be dis-not tocan may easy
tinguish between fromthem the point of view of division of labour.
However, ofregardless nomenclature, the principles should apply to any

withbody police functions involved the collection, andstorage, use
oftransfer personal data for the the thirdset paragraph ofoutpurposes

section.this

24. The Recommendation primarily concerned with automated per-
sonal data, and the personal data definedterm be consistenttoso as
with its earlier recommendations of Councilthe of Europe theuse
field of data protection. worth repeating that whether notor an
individual be regarded identifiable"to be determined objec-toas
tively, bearing mind the sophistication of methods of identification at
the disposal of the police, for fingerprintexample techniques, voice
recognition data base surveillance,systems, etc.
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reality,section25. The responsible body" referred this toto use
Accordingly,of the file.the terminology of Convention, controllerthe the

file. will bethis body will ultimate responsibility for thehave seen
particular filePrinciple responsible body for1.4 that the of the aname

should be notified the supervisory body.to

personal data26. Although instrument confines itself automatedthe to
-itthe of memberfor the laws of certain number states,as case a—

recognised Council of Europe still relythat certain ofmember thestates
heavily countries where policemanual files. addition, otheron
computerisation highly storedadvanced the data computerson may
sometimes files.only be intelligible made manual wouldreference to
be undesirable, therefore, files and for thismanualto exempt reason
that the instrument freedomthat member have theaccepts states to
extend the principles 38, will bedata held manual form. Paragraphto

provides guidance issuehow the ofmember states treatseen, on can
manually held data.

27. With the of time, of whichand datapassage course, more more are
presently held manual form will be automated the principlesand
contained this instrument will them.extend should be permiss-to not
ible, however, for member deliberately circumvent thestate toa guaran-

laid downtees this instrument transferringby personal data from
automated files files.to manual recognised, however, that bemay
difficult determineto whether there has been circumventiondeliberatea
when data deleted Principle print-out of thepursuant to 7 but dataare a
has been retained.

28. ln accordance with Article paragraph oi the Data Protection
Convention, the instrument also that member have theaccepts states
possibility of applying the principles legalto persons.
29. Finally, with regard of security, whichto matters the explana-state
tory the Data Protection Conventionreport to describes protectingas
national sovereignty against internal threats,external including theor
protection of the international relations of the state", would seem
desirable recogniseto the freedom of member extend ofstates to some
the safeguards which this instrumentset the fieldout ofto stateare
security wherever their application feasible and relevant.seems
30. Over and above t-he particular of security and legalcontexts state

should be remembered that principlesthe outlined thepersons,
Recommendation considered by the drafters minimumwere as guaran-
tees and that member retainstates the liberty of lay downtocourse
stronger of protection.measures
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Principle Control1 and notification—
31. Data protection authorities commissioners play central roleor a

frameworkthe of domestic data protection laws. Where such bodies
exist, shouldthey be withentrusted the tasks this Recommen-set out
dation. would be undesirable competing,to create forseparatea organ
the of the Recommendation. However, createdpurposes any new organ
should be genuinely independent of police control, crucial quality givena

Recommendationthat the certainat stages provides for the possibility of
conferring decision—making involving the evaluation of thepowers on
limits of police action with regard the ofto personal data.use
32. The constitutional ofstructure certain member necessi-states may

ofthe creation independenttate several supervisory authorities where
data protection authorities commissioners do already exist. Thenotor
body need necessarily benot collegiate would be possible tora one. an
individual discharge ofto the role ensuring for the principlesrespect
contained this Recommendation". However, given the importance of
this role, desirable that the supervisory authority, regardless of the
form which takes, should have sufficient enableto betoresources
effective.
33. Finally, should be stressed that the absence of general data
protection legislation does constitutenot bar to the creation ofa an
independent supervisory authority for the police The principlessector. set

this Recommendationout addressed allto member andstatesare can
be taken by countries which have adoptyet to general for dataup norms
protection.
34. The preamble recognises that, addition to techni-computers, new
cal for data processing present advantages for police work, formeans
example voice-recognition systems, machine-readable identification
cards, computer-based surveillance techniques, electronic tracking sys-

However,tems. given their possible misuse, essential that their
introduction and accompanied by of their implicationsuse are awareness
for the individual. for this that Principle 1.2 recommends thatreason
careful consideration be given their introductionto to thatso as ensure
they will undermine the spiritnot of existing data protection legislation.
addition, public debate would desirable regard the introduc-toseem
tion of technologies which possible threatsnew privacyto andpose
which not the mind of the legislator the timeat ofwere adoption of data
protection norms.
35. this regard, the independent supervisory authority has useful rolea
to perform. accordance with Princip/e 1.3, should be empowered to
make observations, theat of therequest responsible body, when the



Bilaga 3224 SOU 1995:35

MEMORANDUMEXPLANATORY20

whichmethodsdata-processingautomaticintroduceintendslatter to
Recommendation.application of theproblems for thepossibly posemay

of suchintroductionof therightPrinciple 1.3 does imply vetonot ona
theexamineauthoritysupervisory toallows themethods. However,
thefor example,they will,whethermethodsproposed to escapesee

5. couldPrinciplecommunication of dataconcerning theguidelines
be taken toof toresponsible body theadvise the sort so asmeasureson

principles.Recommendation’sfor therespectensure
structured/files allpolicethis instrument,the of36. For coverpurpose
servicespoliceby the tomanagedwhichorganised personal data are

ofsuppressionpreventiontherequirements regardtheir tomeet or
filesPolicepublic order.maintenance ofcriminal offences the as soor

identifiedrelatinginformationretrieve todefined enable the police to or
perhapspolice,Principle 1.4 obliges theidentifiable someorpersons.

automated files thetonotify itsdesignated by national law,other body to
concerning eachdetailsspecify certainsupervisory authority and to

automated file.
of notification. Nogeneral requirementwill noted that this37. be a

solely theappertainingfavour of files toexception laid down
Recommen-previously, theof criminal offences. As statedsuppression

of theclassic tasksrules for thedation lay down particularattempts to
takefoundpolice, departing from them where toonly necessary

of thepolice theof particular requirements of the contexttheaccount
suppression of criminal offences".

policerestricted automated38. Although rule notificationthe toon
of their rightavailfiles, certain willbe the that member statesmay case

manual police files.down this instrumentextend the principles laidto to
Should this oblige the police keepbe the member tostate acase, maya

of file, itscontroller thedescription of of file kept, theeach manualtype
whom thethe of data contained and the tosort personspurpose,
notifiedSuch descriptions would bedata communicated. general toare

notify descrip-the supervisory authority. Alternatively, the need to every
thattion could obviated required itsbe each police force to ensurewere

manual files central level.conformed certain description drawn atto upa
description, couldpolice force did this general becomply withnota

supervisoryobliged description notify themake its and toto toown
authority.
39. Other files ofof extending principles manualthe to are, course,ways
possible.
40. The second of Principle 1.4 addresses the issue ofsub-paragraph

lnquiries.ad hoc files which time of particularhave been theatset up
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unacceptable bureaucracy.file couldNotification of ad hoc createevery
of notification. Nationalsuch files should sortHowever, not escape some

which they be broughtlay the circumstances todown tolaw aremay
domestic willauthority. that lawattention of supervisory bethe the may

global notifi-existence of such filesrequire notification of theonly or a
supervisory auth-of of particular allowing thecation ad hoc files type,a

they conform theinquire into them thatority toto toso as ensure
of protection.principles data

nationalof guidance from law, theAlternatively, the absence41.
collaboration responsible body referredsupervisory authority, with the

notificationpreviously, work guidelines governing the adcould outto
files. For from the dialogue between thehoc example, may emerge

responsible body such files should besupervisory authority and the that
after existence for reasonable time,notified they have been a or can

Otherwill be existence for reasonable time.presumed that theybe a
found.criteria for notification will be

into existence for of particular inquiry42. Files brought the purposes a
which quickly cleared should need notified.benot toup

Principle Collection2 of data-—
Principle 2.1 excludes open—ended, indiscriminate collection of43. an

the police. quantitativedata by qualitative and approach toexpresses a
ConventionArticle 5.c of the Data Protection which stipulates that

personal data be adequate, and excessive relationrelevantmust not to
the for which they stored. Given that Article 9.a of thepurposes are

derogation fromconvention allows this principle regard thetoa
suppression of criminal offences, Principle 2.1 of Recommendationthe

fix the boundaries this exception limiting the collectionattempts to to by
of personal data such for the ofto prevention realas are necessary a
danger the suppression of specific criminal offence, domesticunlessor a
law clearly authorises wider police gather information. Realtopowers
danger" be understood beingto restricted specific offencenot toas a

offender but includes circumstances where there reasonableor any
suspicion that serious criminal offences have been might be commit-or
ted the exclusion of speculativeto unsupported possibilities. By ofway
example, reasonable suspicion that unspecified drugs being illegallywere

intobrought through by unidentifiedcountry private yachtsport woulda a
justify the collection of data all such yachts using that but allport, noton

theiryachts, and using thatport country.owners passengers every
Principle44. 2.2 addresses the issue of the collection and ofstorage
withoutdata the data subject being of this and attempts offertoaware a

16-02688
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regulatory principle when decided retain the data collected,to so
namely the whom data have been collected without hisperson on
knowledge should be informed that data being himheld asare on soon as
the object of the police activities likely prejudiced. Oflonger betono

this procedure will be decidedthe police has tocourse unnecessary
delete the data collected unbeknown the individual.to

accepted Principlethat implement2.2 difficult tomay prove
where videosstreet and similar surveillance issuemethodsmass are an
and information has been collected number of forgreaton a persons.
this that the principle recommends informing subjectedthose toreason a

surveillancesecret that data still held them only where practic-are on
able". The police themselves will be decision.expected take theto

45. thought that member tind thisstates principle of value whenmay
considering the case-law of the European Commission of RightsHuman
which, the Articleofcontext 8 of the European Convention Humanon
Rights, has recognised that the collection and of datastorage on an
individual without his knowledge could raise issue of data protectionan
Application No. 8170/78, X Austria, Application No. 9248/81. Leanderv.

Sweden.v.

46. While Principle 2.2 places the emphasis the ofstorage personalon
data collected unbeknown to the data subject, whether by secret means

fornon-secret example, asking questions of the data subjects0r means
neighbours, Principle 2.3 focuses collectionthe of data by technicalon
Surveillance other automated Specific provisions nationalor means.
law should collection of data by such methods. particular, thegovern
case-law of the European Court of Human Rights should bornebe mind
when had wiretapping.to The judgment Malonetherecourse case

thatstates such form of technical surveillance be authorisedmust witha
reasonable precision accessible legal rules sufficientlythat indicate the

and of exercise of the discretionscope conferred themanner on
authorities and be accompanied by adequate againstguarantees abuse.

47. Law—enforcement agencies work within the confines of the law and
their data collection activities thus circumscribed. Accordingly,are
domestic legal provisions, which take their minimum basismust theas
provisions of the Convention for the Protection of RightsHuman and
Fundamental Freedoms,l950, bemust respected. this regard, account

alsomust be taken of the case-law of the CommissionEuropean and
European Court of Human Rights the of detention forarrestareas or
questioning, search seizure,and methods of interrogation, the taking of
body samples, fingerprints and photographs, without sayingetc. goes
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relevant domesticthat the legislation conform ofthe provisionsmust to
Convention interpretedthe by the European Court of Rights.Humanas

48. Principle 2.4 the issue of sensitive reflects thetreats data and
expressed Article 6 of Data Protection Conventionthe thethatconcern

collection and of particularstorage categories of data should be
restricted. the that collectionbe the of certain sensitive datamay case
will be for the Principle 2.1. However,set outnecessary purposes no
circumstances should such data be collected simply order allow theto
police compile file certain minorityto whose behavioura on groups or
conduct within the law. The ofcollection such data should only be
authorised absolutely for the of particularnecessary purposes a
inquiry". The expression a particular inquiry" should be generalseen as a
limitation; such inquiry should be based grounds forstrongan on
believing that serious criminal offences have been be committed.or may

ofThe collection sensitive data such circumstances should, moreover,
absolutelybe fornecessary" the needs of inquiries.such

The reference sexual behaviour does apply where offenceto not an
committed.has been

Principle Storage of3 data-
Personal data49. when collected will subsequently be the subject of a

decision concerning their police files.storage Principle 3.1 addresses
requirementsthe of limitation.and storage The data storedaccuracy

should be and limitedaccurate datato such enabletoas are necessary
policethe perform its lawfulto Principletasks. 3.1 recognises that,

addition nationalto law, international forlaw which the of thispurposes
Recommendation includetaken international co-operationto within the
framework of Interpol, also be the of lawful police forworkmay source
example, international legal co-operation betweenagreements on
national police forces which justifies ofthe data.storage
50. This principle important given factthe that the commitment of
personal data police fileto lead to recordpermanent anda may a
indiscriminate of datastorage prejudice rightsthe freedomsand ofmay

individual.the also the interests of the police that has only
and reliableaccurate data its disposal.at

will be51. noted that Principle 3 whole general requirementas a a
aimed all ofat types data collected for police definedpurposes as
previously.

52. Principle 3.2 the implementation of of datasystemencourages a
Classification. thought that should be possible distinguishto
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includingdata,uncorroboratedanddatacorroboratedbetween assess-
reliablebetweenopinions,facts andbehaviour, betweenof humanments

betweenconjecture,thereof andshadesand the variousinformation
groundlessandinformation accuratebelieve thatreasonable to acause

belief its accuracy.
administrativeforpolicestored by thecollected and53. Data purposes

granted, lostcertificates property,firearmsinformationfor example, on
protection.principles of datageneralsubject theofetc. tocourseare
from dataseparatelyheldsuch data berecommends thatPrinciple 3.3
whenof this instrumentmeaningwithin thefor policestored purposes

principle allowtoindefinitely. would beretain themdecided to wrong
dataapproachparticulardata, with its tospecial regime for policethe

them.extendprotection the police tosector, to
separationstrictfeasiblealways beHowever, to54. not ensure amay

membersuchdata. Nevertheless,the ofbetween two types case,a
taken thewhich could beofshould examine the sortstates measures

administrative datathatof unavoidable mixing toevent ensureso as
protection.of dataremain fully subject the general rulesto

policePrinciple Use of data by the4 —
personal data col-notion of finality:Principle 4 clearly the55. states

forof criminal offences thelected for prevention and suppressionthe or
forpurposes only be usedmaintenance of public order police must

of modifiedthis rulethose However, the absolute naturepurposes.
by Principlepart

Communication ofPrinciple 5 data—
separately the56. Principle structured such regulate5 toasa way

place while thevarious forms of data transfer that legitimately take atcan
time all transfersproviding general principles applicable thetosame

envisaged.

57. Transfer of within conditionaldata the police made thesector on
receiving police obtainingauthority possessing legitimate interest thea
data, for example that the data needed recipient for theby theare
prevention suppression of criminal offences maintenancethe ofor or
public order. informationaccepted that police body requesting froma
another police body itscommunicate certain data that forrequestmay so
information be provided communicationthat both parties themet tocan
fulfil legitimatethe interest Principlerequirement laid down 5.1.

58. Outside the framework of communication within policethe sector,
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given fact that thestricter. theconditions governing transferthe are
Thenon-police slrictocommunication be for purposes sensu.may

allowing communication outthe circumstances setexceptional ofnature
that circumstances5.3 stressed. will be notedPrinciples 5.2 and a

5.3.ii specifically referred5.2.ii and toboth Principlesand b asare
exceptional.

could, for example, bePrinciple 5.259. The public bodies referred to
authorities investigatinginlandsecurity authoritiessocial revenueor

authorities andimmigrationfraud, control, customs so on.or
transfer such bodiesconditions for data set out60. The general to are

that Principleand will be notedsub-paragraphs b.Principle 5.2.i, a
authorisingpossibility of the supervisory authority5.2.i.a envisages the a

mind that emphasis placedwith this of roledata transfer. sort was
independentsupervisory authority bePrinciple 1 the need for the toon

of the police sector.
authorisation referred Principle 5.2.i.a could beThe "clear legal to

provided by magistrate.a
publicassistance police authorities and the of61. Mutual between sort

circum-bodies suggested also possible the absence of theabove
Principle 5.2.i.a. Principle 5.2.i.b would, for example,stances set out

investigating securityallow social security institution fraud the sociala
policehave relevant data the data essential itsto tosector to areaccess

recognisedinquiry. that the of public bodies referredsort to
paragraph activities which similar police59 toareengage some ways

information held police ofactivities and by the be value thosetomay
activities. The notion of compatibility referred Principle 5.2.i.bto
reflects Article 5.b of the Data Protection Convention and therefore data

communicatedonly be for such activities. obliga-related The "legalmay
policetions of the be interpreted with domesticaccordance law.toare

62. Principle 5.2.ii additional circumstancessets two justifyingout com-
munication, and will be recalled that they will only exceptionally" allow
communication. By of illustration of be the socialthatway a, may case a

withoffice, faced for benefitsecurity claim presented by migrant,a a may
need verify the latters legal thestatus concerned byto country
consulting police file. This the interestwould also be of the claimant.a
will notedbe that the danger referred b be both serious andto must
imminent. thought appropriate qualify the danger thistowas way
given that Principle 5.2.ii only withconcerned exceptional cases
justifying communication. Where serious but non-imminent dangera
exists, communication could take place accordance with the pro-
visions of Principle 5.2.ii.a.
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63. occasionally communicatebe for the police datatomay necessary
private bodies, although envisagedthe scale theto not on same as

of mutual assistance between police other public bodies.the andcase
Sometimes the police will available knownmake data confidenceon
tricksters and information concerning stolenshops banks, creditto or
cards and cheques. Once again, Principle exceptional5.3 thesetreats as

requiring clear legal obligation forauthorisation example thecases, a or
of magistrate, the of supervisory authority.consent theconsenta or

the absence of these factors, Principle 5.3 conditionstherepeats same
Principle 5.2.ii.set out

64. be understood thatto the provisions of Principles 5.2 and 5.3
the diffusion broadcasting public privatebodies oftocover or or persons

ldentiklt pictures photographs of suspected which result fromor persons
automated data processing.

65. Principle 5.4 relates the international transfer of policeto data the
strict between police bodies. The reference international lawtosense
refers only internationalnot to concerningagreements mutual assistance

criminal butmatters also co-operation within the framework ofto
Interpol. addition, this principle ofalso takes the existenceaccount or
conclusion of betweenagreements neighbouring whichstates are
designed improve transfrontierto data communication between police
bodies.

66. As regards the police bodies",term, recognised that certain
member certainstates oftypes police work be carried byoutmay
authorities which strictonot police bodies. Alternatively,are sensu

be the that certain functions which thought withinbeto themay case are
ofcompetence the police certain member states actually bemay

discharged by non-police agencies other member states.

67. For the of Principle 5.4, therefore. the "policeterm bodies"purposes
should be understood broad The question be askedtoa sense.
whether the body performing function related theto preventiona or
suppression of criminal offences the maintenanceto of public order.or
Finally, Principle 5.4 should be interpretednot excluding the possibilityas
that data be transferred foreignto judicial authorities wheremay such
authorities exercise functions concerning the prevention and suppression
of criminal offences. without saying that the requirements laidgoes
down Principle 5.4 bemust respected.

68. international communication of personal data between police bodies
should only take place accordance with the conditions set eitherout

Principle 5.4.b will be operative thea or recipient state not a
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ofmember Interpol there does exist authorisingnot treatyor a com-
munication of data the recipient.to

69. ofThe Principle reflectstext 5.4 the provisions ofto extentsome
Article of the Data Protection Convention which the issue oftreats
transborder data flows. will be noted that the clause and provided that
domestic regulations for the protection of the prejudiced"notperson are

counterpart the of equivalent protectionto the recipientconcepta
contained paragraph 3.2 Articlestate of l2. Accordingly, the sending

authority should satisfy itself the level ofto data protection for policeas
existingdata the receiving Should the sendingstate. authority impose

conditions ofthe the data the receiving for examplestate toon use as
the length of conservation, be understoodto that these conditions

be respected. Both Principlesto 5.4.a and b thegoverned byare are
proviso.

Principle70. 5.5 numbersets of rules whichout should thea govern
different forms of communication referred above.to

addressing the rules which should the communicating ofgovern
data. the drafters inspired byto the provisionsextentwere some con-
tained the "Rules international police co-operation and theon on
internal control of lnterpo|s archives. addition, the provisions of the
European Convention Mutual Assistance Criminal Matters of 20on
April 1959 reflected the text.are

The71. criteria outlined Principle 5.5.i aimed ensuring that theatare
communication of justifiablydata be carried will be recalledout.can
that Principle 5.1 obliges police body requesting data from anothera
police body within the police havesector legitimateto interesta
obtaining the data. However, Principle 5.5.i envisages both internal and
international exchanges of data being made subject justificationto a
requirement.

72. accepted however that domestic law provisions inter-or
national dispenseagreements with the requirement of reasonedmay a
request.

73. Principle 5.5.ii absolutenot The conditionsnature. set out are
as far possible" be satisfied.to For example, accepted thatas
certain countries judicial decisions always relayednot back thetoare
police.

74. As stated previously, the interest of both the police itself as
well the individual that data accurate.as are
75. Principle 5.5.ii flexible theto extent that appreciated that
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for thiscountries.variousmonitoring periods exist thedifferent
rightpossiblemade toquality of dataverification of thethat upreason

of communication.the moment
used fordata beallow the to5.5.iii exceptionallyPrinciple76. may
forinitialjustifying the requesttheother than com-purposespurposes

ofinformedbecommunicating bodyessential that themunication. an
differentmind that thebornethe data. beintention mustto so use

contemplatedof factorsrelate themust to one or morepurposes
Principles 5.2 5.4.to

within the policecommunicationPrinciple 5.5.iii does apply77. not to
applicable that4.1 and 5.1 toThe rules outlined Principlessector. are

case.
collection ofgeneral principle for theWhile Principle 2 constitutes78. a

situationparticular wherethedata by the police, Principle 5.6 concerns
files held forits files withthe police seek data by linkingcollectto upmay

listsbodies,social securitydifferent for example passengerpurposes,
beairlines, files, Alternatively,kept by trade union membership etc. may

profileprovide clearsought match number of files theyto to see aup a
of certain of delinquency of likelyand the totype sort engagepersonsa

delinquency.such
of79. legitimacy of conditional theThe such practices made granton

either of the authorisation laid down and b. The "clear legaloftypes a
conditions underprovision" referred Principle should the5.6.bto state

which interlinkage take place.can
80. The possibility of computerisedthe police having direct toaccessa
files held by different police bodies discussed thebodies by otheror
final sub-paragraph Principle circumstancesof 5.6. Direct theseaccess

which should reflectbe accordance with domestic legislationmust
certain key principles of Recommendation.the

Principle 6 Publicity, police files,right of toaccess—
right of rectification right of appealand

The81. requirement of publicity for the existence of police files wellas as
regard the rights of individuals vis-a-vis fundamentalto police files of

importance. Principle 6.1 of publicity supervisorythe task theentrusts to
authority, although member additionalwill doubt find ofstates no ways
implementing this requirement.
82. The requirement of publicity allshould apply principle to auto-
mated files. However, informationrecognised ofthat the amount
which be given police files will depend particular circum-tocan on
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givenbe andescription could togeneralexample,Forstances. morea
inquirydelicatefile relatedad hoc to progress.a

directenabledbe tothe first instanceindividual should83. The a
Atof the file. thecontrollerfile thepolicefor totorequest veryaccess a

intermediary of thethrough theexercisedshould bethis rightleast,
appropriatedetermine theshouldlawDomesticsupervisory authority.

seeksPrinciple 6.2addition, toexercising right.of the guaran-means
without undueintervals andreasonablesubjectthe databy attee access

delay.
registeredshould bedata notforprinciple, to84. requests asaccess

right. However,exercise of thecould inhibitofregistration requests a
should takenregistration, beofdoes operate systemmember state carea

normalfrom theregister of kept separatethe requeststhatto ensure
given theshould also beconsideration topolice.files held by thecriminal

period of time.of reasonablelapseregister after thedestruction of the a
of theresultinaccuratebebeen shownWhere data have to85. as a

irrelevantinaccurate.of found beof the right toexercise oraccess or
principles, Principle 6.3application of otherof theexcessive resultas a

order.relevant fileshould that the putthe policeprovides that ensure
informationrectifying theerasing data,done by inaccurateThis be orcan

alternativeAsrightful situation. tocorrespond themake toto anso as
fileretained thepossible for data be6.3 makes toPrinciple onerasure,

thewhich out trueaccompanying setssubject statementbut to an
made byforthe for example, statementsposition. This could be case,

thanbe inaccurate. Rathershownwitnesses which have been to remov-
retain whilefile. be desirableentirely from the totheing statement may

version ofattachingtime true events.theat asame
fortimetablesub-paragraph of Principle 6.3second sets out86. The a

that thesebe taken. be notedfor corrective totoor measureserasure
possible,farconfined the file itself, butprecautions must,not to as asare

linked file.other document thebe applied toto every
principleshownExperience has that87. least member stateat one

majority ofbe authorise theshould possible vastto cases.access
ofand thus the rightsPrinciple recognises that the right of6.4 access

therectification and erasure be refused set out.casesmay
subject thewill restriction favour of the data88. be noted that the or

and freedoms of been taken from Article sub-rights others has over
of theof Protection Convention. theparagraph 2.b the Data context

this expression could witnessespolice the needsector, to protectcover
police informers.or
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89. The alternative justification for restricting indispensableaccess ——-for the performance of legal task of the police does havenota an—-
exact counterpart Article 9 of the Convention. However, believed
that, within the of the restrictionscontext the right of theon access,
Convention derogation for the suppression of criminal offences" best
interpreted along those lines.

90. An individual be pressurised into obtaining of his policemay a copy
file, for example by prospective employer. be his interestsnota may

receiveto written ofstatement what contained the file.a copy or a
such domestic law authorise oral communication of thea case, filemay
contents.

91. Principles 6.5 and 6.6 certainset out procedural theguarantees
of refusalevent restriction of the rights of rectificationa or access, or

the first place, refusal restrictionerasure. be motivatedmusta or
writing. important demonstrateto that the duty conferred theon
police by Principle 6.4 to weigh the rights of the data subject against—
the superior interests stated therein has been exercised.—
92. will be noted that communication of the only bereasons may
denied for the that justify refusal restriction of thesame reasons a or
rights of rectification The data subjectaccess. should be toldor erasure.
of his right to appeal against refusal of This right should bea access.
stated the reasoned decision envisaged Principle 6.5. However, even

given for refusalno ofreasons becauseare superior interesta access, a
thought by the police beto stake, informationat should still be given to

the individual how challengeto the decision.on
93. Principle 6.6 drafted such taketo of theaccounta way as
different practices the various member states regard theto exercise
of the right of certain countries beaccess. the that themay case
individual will have direct right of to police fileno heand will beaccess a
obliged gainto through the intermediary of theaccess supervisory
authority.

94. The reference to "or another independent body indicates that
certain countries tribunalcourt replace thea supervisoryor authoritymay
for appeal But irrespective of thispurposes. possibility, the data subject
will of enjoy the rightcourse to to court tribunal to seekgo a or
rectification of file, completion of file,a etc. where this hasor beena
refused.

95. Domestic law will determine the interventionist of thepowers super-
visory authority other independent bodyor regard theto examination of
the contested police file. be that the inspecting body obligedmay not
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actually communicate the data individualthe thereto to even no
justification for refusing The data subject could be simplyaccess.

that verification ofinformed the police file has taken place, and that thea
file order. Alternatively, the inspecting decidebody releasetomay

data contained the filethe the data subject.toon

Principle 7 Length of and updating of datastorage—
96. essential that periodic of filesreviews police undertaken toare

purged ofthat they superfluous inaccurate data and keptensure are or up
date. Principle lists certain1 considerations which should borneto be

mind when determining whether continuedata be fornot toor necessary
prevention suppressionthe and of crime for maintenance ofthe publicor

order.
Principle97. 7.2 the desire that the quality of the data shouldexpresses

regularlybe checked fixed rules and that data should also bepursuant to
ofsubject rule-basedthe conservation periods. Implementation of this

principle facilitatewould the task conferred policethe by Principle 5.5,on
sub-paragraph
98. Domestic law authorise the for laying down such rules.may means
Alternatlvely, formulatedrules could be by the supervisory authority itself

consultation with police bodies. Should the police itself elaborate rules,
supervisorythe authority should be consulted their andto contentas

application.
99. accepted that police data of obvious forvalue research andare
statistical Domestic laws archives will provide ofpurposes. on ways
dealing with problems which arise this Where relevant,context.any
reference should also be made the provisions ofto Recommendation
No. R 83 10 the protection of personal scientificdata used foron re-
search and statistics.

Principle 8 Data security—
100.Princip/e 8 reflects the requirements of both physical security and
confidentiality. The responsible body referred previously shouldto ensure
that only specifically authorised personnel have terminals andtoaccess
that communications of data carried out madepursuant to requests
under Principle 5 authorised. For this log could possibly beare purpose, a

by thekept responsible body recording the of informationsort contem-
plated Principle 5.5.i.
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användningenrekommendationEuroparådets avom

straffrättsligaför detDNA-analys inom syste-ramen

met

92Recommendation 1RNo.
A

memberof statesMinisters toof the Committee

acid DNAdeoxyribonuclelcofanalysisofthe useon
criminal system‘of theframework justicewithin the

February 1992of 10MinistersAdopted by the Committee on
Deputiesof the Ministers’470ththe meetingat

of the15.bof Articleunder theof termsMinisters,The Committee
ofCouncilof the Europe,Statute

achieveof greaterof Councilthe Europe tothat theConsidering aim a
members;betweenunity its

Rightsoffor the HumanProtectiontheregard ConventionHaving to
offor the Protectionand theFreedoms ConventionFundamentaland
ofPersonalof Dataregard ProcessingIndividuals with Automaticto

Convention";"the Protection1981 DataJanuary28

of thefor thecalls mostthe fightthat against crimeConsidering use
methods;and effectivemodern

theaimedpolicycriminal atof the needConvinced to commonpursue a
live;which theytheof individuals and societyprotection

offer advan-analysisofmind that the techniques DNABearing can
ofthe determinationparticularcriminalthe justice system,tages to

guilt;innocence or
whichtechniques, continuous-suchmind, however, thatBearing are

reliablecarriedevoiving, should be out manner;a

Rulesof theof Ruleapplication 10.2.:this adopted andWhen recommendation inwas
Procedurefor of theof the Deputies,Ministers’meetings

complyof her notof Denmark reservedthe rightthe government toRepresentative or— recommendation whole;with the asa
ofrightreservedtheNetherlands andof thethe Germany, NorwayRepresentatives- of recommendation.with Prindple thecomply 8their government to notor
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Mindful, however, that the introduction and of these techniquesuse
should fulltake of and fundamentalsuchaccount not contravene prin-
ciples the inherent dignity of the individual forand the therespectas
human body, ofthe rights the defence ofand the principle propor-
tionality the of criminalcarrying out justice,

Recommends that the of member be guided theirgovernments states
legislation and policy the principles and recommendations set out
below;

theInstruct Secretary General bring the of thisto contents recommen-
dation the of theto non-memberattention and internationalstates

which haveorganisations participated its preparation.

Principles and recommendations

Definitions

the ofFor this recommendation:purposes

"DNA analysis" refers procedureto which be employed theany may
analysis of deoxyribonucleic acid DNA, the basic material ofgenetic
human and other living beings.

"Samples" refers substanceto of living whichorigin be utilisedany may
for the of DNA analysis.purpose

file" refers"DNA to structured collection of the results of DNAany
analysis whethertests retained material form, manually heldas
records, computerised database.or on a

Scope and Limitations

This recommendation applies the collectionto of samples and ofuse
DNA analysis for the of the identification of suspectpurposes a or

other individual within the framework of the investigationany and
ofprosecution criminal offences.

ofUse samples and information derived therefrom

Samples collected for DNA analysis and the information derived from
such analysis for the of the investigation and ofprosecutionpurpose



SOU 1995:35 Bilaga 4 239

RecommendationNo. R 92 1 7

offencescriminal be used for othermust not whereHowever,purposes.
the individual from whom the samples have been taken wishes, theso
information should be him.given to

Samples collected from living for analysis forDNA medicalpersons pur-
and the information derived from such samples, be usedposes, notmay

for the of andinvestigation ofprosecution criminal offencespurposes
unless circumstances laid down expressly by the domestic law.

Samples taken for analysisDNA and the information derived beso may
needed for research and statistical Such acceptablepurposes. uses are
provided the identity of the individual be ascertained.cannot Names or
other identifying references therefore bemust removed theirprior to.

for theseuse purposes.

Taking of samples for analysisDNA

The taking of samples for the of analysis shouldDNA only bepurpose
carried out circumstances determined the domestic law; being
understood that thisstates specificnecessitate authoris-some may

fromation judicial authority.a

Where the domestic law admits that samples be taken without themay
of theconsent such sampling shouldsuspect, only be carried theout

circumstances of the suchwarrants action.case

Recourse to DNA analysis

Recourse to DNA analysis should be permissible all appropriate cases,
independent of the degree of seriousness of the offence.

Accreditation of laboratories and institutions and control of DNA
analysis

DNA analysis sophisticated scientific procedure which shoulda
only be performed laboratories thepossessing facilitiesappropriate
and experience.

The member shouldstates that list be drawn ofensure a up ac-
credited laboratories institutions which satisfy the following criteria:or

high professional knowledge and skill, coupled with appropriate-
quality control procedures;
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scientific integrity;—
substancesof theandinstallationsof theadequate security—

under investigation;

confidentialityabsolutesafeguardsadequate to ensure- of theresultthewhomof theidentification toof therespect person
andanalysis relates;DNA

thislaid downconditionsthethatguarantees recommen-—
followed.dation are

regularof exercisingshouldmember instituteThe states meansa
accredited laboratories.of theirsupervision

protectionData7.

beanalysisof musttheand DNAof samplescollectionThe use
standards of data protectionofCouncilconformity with the Europes as

and the Recommen-Conventionthe Protectionlaid down Data
87Recommendation No. R 15particularanddatadations protectionon

policetheof personal data sector.regulating the use

samples and dataofStorage8.

analysisindividuals for DNAtaken frombodySamples other tissuesor
theof final decisiontheafter the renderingshould be keptnot case

directlyforused, unlessfor which they purposesnecessarywere
collected.for which theylinked thoseto were

analysisofresults DNAtaken that theshould be toMeasures ensure
longerdeleted wheninformation derivedand the necessarynoso

ofresultsfor used. The DNAfor the whichkeepto purposes was
wherebe retainedinformation derived howeveranalysis and the so may

of offencesconvicted againstconcerned has beenthe individual serious
suchand of strictlife, storagethe securityintegrity casespersons.

defined domestic law.periods should be

derived from them,the informationother bodySamples and tissues, or
for longer periods:be storedmay

concernedwhen the requests; orperson so
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forwhen the be individual, examplesample attributedcannot to an
when found of offence.theat scene an

Where the of the the law of theState involved, domesticsecurity
member of ofthe samples. the resultsstate permit retention DNAmay
analysis and the information derived though the individualso even con-
cerned has been charged ofconvicted offence. suchnot or an cases

periods should be defined domestic law.strict storage

The establishment and of file for of theoperation DNAany purposes
and of offencesinvestigation criminal should be regulatedprosecution

by law.

Equality of arms
should thatStates analysis specificDNA of proofensure as a means

equally accessible defence,the either by decision of judicialto author-a
through the ofity independent expert.or use an

Where the of substances available forquantity analysis limited, care
should be taken that the rights of the defenceto notensure are
impaired.

Technical standards10.

The member shouldstates standardisation of thepromote methods of
DNA analysis both national andat international levels. This involvemay
interlaboratory collaboration validation of the analytical and control
procedures.

Intellectual11. property

While acknowledging that the intellectual rights associatedproperty
with particular methods of analysisDNA be vested lab-certainmay

memberoratories, shouldstates that this does impedenotensure access
the ofto analysis.DNAuse

Transborder12. exchange of information

analysisDNA be obtained from laboratory institution estab-may a or
lished another providedcountry that the laboratory institutionor
satisfies all the laid downrequirements this recommendation.

9 I6-0268
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ofof the conclusions analysis shouldTransborder DNAcommunication
with ofcomplying the thisonly be carried between provisionsstatesout

particular accordance with the relevantrecommendation and inter-
of information criminal andexchangenational matterstreaties on

ofwith Article the Convention.Data Protection12



SOU 1995:35 243

Bilaga 4

Draft explanatory memorandum

Introduction

The Council of has interested itself for number ofEurope a years
ofthe technologies relating human rights andimpact matters tonew on

fundamental freedoms. has thedone belief that, theso on one
hand, the evolution and of these technologiesuse new are necessary

justifiedand the of the ofin interest but, the othersocietyprogress on
hand, that the of such technologies inherentsometimes carriesuse an
risk of infringing human rights and fundamental freedoms the proper
balance struck between accordance withnot opposite interests
what democratic society.necessary a

The Ad hoc ofCommittee Bioethics studiedExperts CAHBIon a
number of these technologies and their relatingimpact mattersnew on

ethics and human values.to realised during these studies that a new
technique, analysis of deoxyribonucleic acid had beenDNA, devel-
oped recently during the and particular during1970s the 1980s. In
1985, the United Kingdom used so-called multilocus probecasea
analysis see the glossary Appendix andl became the first ofuse

technology forensicDNA JeffreysA.J. al,et Positivea case
Identification of Immigration Test Case Using Human DNAan
Fingerprints", Nature 317 The2818-819, 1985. technique could par-
ticular valuable for identifying individual the investigationprove an
and ofprosecution criminal offences, that would be possible either

exculpateto his guiltsuspect by the of the technique.a or prove use
theat evident thattime of the technique itself carriedwas same use

risks, only the technicalnot application but also, and particular, as
regards fundamental rights such the rights for theto respect privateas

familyand life, the right fair trial and theto of the humanrespecta
body. The decidedCAHBI therefore theto to Europeanpropose
Committee Crime Problems CDPC the of workingsettingon up a

study the ofparty to DNA analysis the investigation and theuse pro-
of criminal offences.secution
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fortestingthe Working geneticFollowing this Partyinitiative on
CAHBI/CDPC-GT setpolice and criminal justice upwaspurposes

1990.

thereferenceof examineThe CAHBI/CDPC-GTs toterms4. were
therecommendationmake matter.of analysis andissue DNA to ona

from eightofcomposedThe expertsCAHBl/CDPC-GT5. was
Germany,Belgium,of France,Council member Austria,Europe states

of theUnited Kingdom.Switzerland and the FourMalta, Sweden,
Thisfour the CDPC.andnominated the CAHBIexperts pro-were

wouldworkingthat thecedure resorted partytoto ensureso aswas
forensicsuchofwideof expertiseconsist experts covering asa range
wellbiomedicaland ethics,social sciences,sciences, sciences as as

KingdomUnitedjudges. Rothwellcriminal law and T.Drexperts was
workingaddition, theof the workingelected Chairman partyparty.

ofdifferentdata itsassisted by protection stagesexperts at pro-onwas
of Legalprovided by theceedings. The DirectorateSecretariat was

Affairs of Council ofthe Europe.

SeptemberThe held first 1990. ACAHBl/CDPC-GT its meeting6.
theprepared duringdraft recommendation which hadpreliminary

Decemberdiscussed by the 1990CAHBI meetingatmeeting awas
of datatheand by working Committee Expertsparty set on pro-upa

revised draft recommendation theFebruary thetection 1991. on
these and ofbasis of the made during meetings tocomments answers a
of the thethe Heads Delegations CDPCquestionnaire sent out to to on

possibility blood samples without the ofof the take consentquestion to
draft the 40th plenarythe The discussed CDPC at itssuspect. was

draftapproved of theThe the1991. CAHBIsession June text rec-
andommendation plenary November transmitted1991its sessionat

draft of which adopted the thethe the Committee Ministers atto text
of their February and authorised470th 1992meeting Deputies 10on

memorandum.the publication of the explanatory

General and the preambleconsiderations commentary on

The of analysis the field of criminalDNA in justiceuse

The fight within all the member7. against crime primea concern
of the Council of fight pursuedand this needs be withstates Europe, to
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effective of themodern and the disposalthe investi-atmost means
offer theconsiderable investi-Forensic science assistancegator. can

of scientifictaking advantage, does, of developmentsgation crime, as
different fields. of these developments been theOne has intro-many
of Thisduction analysis, profiling often called.DNA geneticor as

method which individual identified throughbean may an exam-a
of small of his blood other bodyination amount tissues.a very or

ofThe analysis during the of offenceDNA investigationuse an may
provide proof that suspected involved the crime;a person was con-
versely, and certainly positively eliminatejust important,as may an
individual from inquiry.an

When technique ofwith potential that analysis9. great DNAa a as as
introduced the criminal right that safe-into justice system certain

guards should be applied. The Council of with ofEurope, its overview
ofthe member well placed offer guide-activities its states, tomany

lines the application of these procedures.on proper

The ofcomplexity analysis of10. high level sophis-DNA necessitates a
the working methods of laboratories undertakingtication such exam-

The of memberinations. need be assured,governments states to not
of the reliability of resultsjust produced laboratories within their own

spheres of influence, thatbut work done neighbouring member
of similarly high standard, becausestates necessarilycrime nota

constrained national boundaries.

also essential that fundamental11. principlesto ensure are
observed. These will include for the human body and therespectproper
inherent ofdignity the individual. While all member states recognise

humanbasic rights, domestic differslaw between countries. For
example, during deliberations theits working particularnotedparty
differences this the which blood other bodyrespect manner or
samples might be obtained for such theseexamination. instances rec-
ommendations provide the principle, while the detail determined
the law of memberthe concerned.state

12. DNA analysis be and procedure,expensive time consumingcan an
and its thus be relativelyinappropriate minoruse may cases.
However, minor remember that theimportant toeven cases
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Thefrom involvementindividual crime.technique exonerate aancan
this regardoverlooked eitherdefence should beof therights not or
should be avail-analysisandother: information DNAtoaccessonany

defence.andbasis bothable the prosecutiontoon same

theaccepted being uniqueproved fingerprint toproperly13. A as
evidence.suchconvicted solelybeindividual, and suspect onmaya

finger-referred DNAanalysisAlthough sometimes toDNA as
achievedThe differentiationthe analogy incorrect.printing" a

the tech-of factors, suchnumberprofile will dependgenetic ason a
material.of originalparticularly, quality the Atemployed and, thenique

themillionof several againstprofile provide oddsbest to onea may
the individualother thanfromhaving originatedDNA someone
achieveddifferentiationof scale theinvolved. the other end theAt may

the ofgeneralise DNAbe low. accordingly possiblenot to useover
for thefor will beanalysis the sole basis conviction: court toas a

decide particularany case.

rapidlyborne mind that analysisshould always be DNA14. a
designed thatevolving These recommendations toscience. ensureare

employed sensible therethe techniques intentionare a manner; no
forscientific should, be possiblestifle development. however, DNAto

of basicanalysis evolve and develop without thecompromisingto any
principles enshrined these recommendations.

individualsThe need differentiate betweento

walks of life there for reliable of distin-need15. many a means
guishing individuals. differentiationbetween This take forms.manycan

forthe basic level, obvious that hair colourAt most instance, varies,
and this be used distinguish from another. Within thetocan one person

field fingerprintscriminal have been for for suchused many years a pur-
for, far known, each individual differentpose, as as possesses a

fingerprint pattern.

of differentiationFor reliablesystem be and credible beto mustany
of fundamentalthe make-up of the individual.part this respect a

characteristic such hair ofcolour little value for, althoughas may
reflect the of the individual, be readilygenetic constitution may
changed the of thatactions person.
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of whichgood example characteristicsThe blood are re-groups are a
Bloodfor distinguishing between individuals.liable aregroupsuse

reflectsTherefore individuals blooddetermined genetically. groupany
each of And thesecontributions made child bythe its parents.to a

immutable throughout theblood determined, coursegroups, once are
of that individuals life.

bloodThe of groupsuse

first beThe blood discovered Landsteiner16. system togroup -
the still the well known, althoughThis1901 ABO system. mostwas-

others have been found subsequently. The medical ofimportancemany
blood lies blood transfusion, which compatible havegroups groups

be used adverse theto to prevent reactions patient.

techniques for differentiatingThe have been adopted the ofpurposes
between individuals for criminal and other legaljustice Forpurposes.

fromduring assault blood the be spatteredinstance, victiman may on
the assailants jacket. this blood provideGroupingto evi-may some

thedence link suspected assailant theto to crime.

These blood, forrestricted similar substancesnot togroups are occur
body fluids. followingThus, sexual assault, be possiblemost toa may

determine the blood of assailantthe lefttestinggroup semen aas
result of offence.the

the bloodBecause individual reflect the genetic contri-groups any
butions made by each blood be useful theparent, grouping can

of disputedinvestigation of theForpaternity. instance, examination
the ofblood child, mother,present and theits putativegroups a

father provide evidence of relationship between the and thecan a man
child.

The of bloodgrouping has thus for been toolimportantmany years an
the of the forensic finding of,The forscientist. example,armoury

blood of A jacket could indicate thatsuspects attack hadgroup on a an
been perpetrated of thisvictim Within populationson a group. many

aboutA five.two Accordingly this find-group occurs persons every
providesing limited evidence to andconnect suspect crime.some - —

On the other hand, full analysisDNA provide evidence showinga may
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frombloodthat themillion chanceonly twenty anyonecameonea
of attack.the theother than victim

this back-be consideredof analysis againstThe advent DNA must
developed theofline techniques meetground. the latest toa

distinguish betweencriminalneeds of lawyer and the investigatorthe to
powerful tool thanpotentially vastlyindividuals. however, morea

should be subjectright thatpreviously used, and toits useany
safeguards.certain

of inheritancethe basisDNA as

function ofof and DNAAlthough knowledge the not17. structurea
the criminalof analysisneeded order understand the value DNAto

introductionbackground information andjustice tosystem, ansome
thefamiliar withthe those topic.assist notterms common use may

of cells, the basicThe human body composed of millions18. tiny
of cells small bebuilding block living These toorganism. tooareevery

cellsthe without the of Within mostmicroscope.seen a aeye use
called the nucleus, and this the chromosomesstructure containsturn

which ofthe vehicles inheritance. Chromosomes minute struc-are are
only techniques.visible with specialisedtures microscopic

The mechanism of inheritance, code which specifiesthe the19. genetic
of complexthe individual, contained within substancestructure a

called deoxyribonucleic short, which makesacid theDNA up- -
ofchromosomes. The itself composed thousands ofDNA many even

smaller particular the formarranged andunits, sequences;
of these which the code,arrangement constitutes geneticsequences

and which ofcontrols the production the substancesturn various
which lead ofthe development the individual.to

chromosome20. ribbon-like forty-sixA there chro-structure:a are
the human cell, basically similar of twenty-three.two setsmosomes

One will have originated from the fromset mother and the other theset
father. Inherited characteristics controlled each of whichare genes,

of small of ofconsists the strand. The locationssection DNAa genes on
the chromosome fixed. the colour of the willFor instance, beare eyes
controlled specific locus; that particularat pointa gene a a on a
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particular chromosome. This locus be chromosomewill present on one
the contributed by the mother, and corresponding chromo-set on a

the contributed by the father. matching chromo-Thesesetsome
which bear equivalent homologous.loci, known Anysomes, gene are as

particular characteristic of ofindividual will accordingly be the resultan
the of from eachactivity two parent.genes, one

theThus, blood locus which chromosome21. ABOat 9,group on
the the chromosome from the mother beoriginatinggene on may

while the other, contributed the father,A begroup may group
The actual blood of the individual thereforewill be AB.group group
Such individual referred heterozygous with theto respect toan as

blood bothABO mother and father contributed Agroup. a group
the individuals actual blood would be heandAgene, group group

would be said be homozygous with the bloodto ABOrespect to group.
forThe responsible different of particular characteristicaspectsgenes a

such the and within the bloodA B ABO systemas groups group are
known alleles.as

all cellsNot of22. contain chromosomes. Whentwo thesets gametes
formedegg sperm only half the total complement of chromo-or are

each, although ofinto each of the twenty-three typessomes goes one
of chromosomes fertilisationOn of thepresent. theegg a sperm

fuse, and the chromosomegametes from withset gamete pairsone up
chromosomethe from the other, the developingset individualto give

full complement ofits material. Thisgenetic the procedure which
that the individual equalreceives contributions to its geneticensures

fromcode each Identical formedparent. by splitting of thetwins are a
developing embryo. Thus each will thetwin code.geneticpossess same

the of23. Variations theunits DNApresentsequences are respon-
sible for the differencesphysical between individuals; factors,other
such the susceptibility diseases, functionto certain also be ofas may a
the of thestructure DNA.

Analysis of the24. profilingDNA, genetic often called, iden-or as
tifies the the material,present and thus gives tosequences access one
of the powerful methodsmost developed for identifying peopleever as
individuals.
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of the techniqueThe analysis of outlineDNA an-

chain-likelongThe which the chromosome25. DNA comprises a
from largemolecule, coiled spiral The chain builtinto structure. up aa

of four of these sub-units. andnumber small sub-units. There typesare
thethe which whichthey geneticconstitutessequence occur

of material, whichcode. The chain actually of double strandconsists a
always complementarythe strand matchedsequence on aone

together form thethe adjoining strand. The strandstwosequence on
famous "double helix" postulated and CrickWatsonstructure some
forty Analysis of and iden-the depends the isolationDNAyears ago. on
tification of the the chain.various presentsequences

method of focuses ofanalysis the chain26. One DNAsectionson
which short repeated, Thesometimes timessequences are many over.
number of between ofindividuals, and these therepeats varies sections

usually knownDNA variable number tandem VNTRsrepeats"are as
"hypervariable minisatellite These of the doregions". DNAsectionsor

generally form of but thenot part to punctuatea gene, appear gene
These highly variable of often referredthe chainregionssequence. are

non-coding Thereto ethicalDNA. advantage suchusingas some
non-coding forDNA criminal profilingjustice geneticpurposes; can
then lead only the identification ofto exclusion individual andor an
nothing be deduced about their physical characteristics becausecan no

included the analysis.genes a-re

The technique of analysis27. involves and purifying theextracting
from suitable ofDNA cellular material such blooda source as or semen.

The purified thenDNA mixed with chemicalrestriction enzyme a—
which the relatively largecuts moleculeDNA small fragments.into
does this recognising certain the and attackingDNAa sequence
the thisstructure choosingat point. By theappropriate VNTRenzymes

be of thecut chain.out DNA particular sampleAny DNAsequences can
will be number ofcut into fragments of different but specificquitea

Differentsizes. individuals’ fragmentsDNA of differentgenerates
length, and the distribution of the fragment whichsizes constitutes
the profile.DNA These sub-microscopic fragments then separatedare
by electrophoresis. which themsorts the basisintoa process groups on
of their alongsize gradient created by electric current.a an
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The fragments of then treated with probe order that theyDNA are a
be and permanently recorded. specially preparedprobeAcan seen a
of which itself specificDNA and attachtype recognise tocan sequences

the being analysed.DNA The probe usually radioactive, which
allows the of the bematerial recorded photographictopresence on a
film. After the film will show dark correspondingprocessing, toareas
the of fragmentsparticular of produced analysis.position theDNA

profilesGenetic produced during earlier of28. the developmentstages
of the technique had the of bar-code, used to priceappearance a as
goods the retail trade. Each bar" corresponded concentratedto a

ofband fragments ofDNA particular Profiles of thissize. naturea were
produced multi-locus probes specificallyusing MLPs prepared mate-—-
rials designed render visible wholethe of fragmentsto DNArange
resulting from the analysis.

of profiles,Comparison for example, from produced resultsemen as a
of sexual fromassault and the blood of the assailant, performeda
placing the profiles side by side and the relative ofcomparing positions
the bands of the theDNA. DNA samples examined goodwas
condition large number of bands perhaps fifteen bea or more may- —
located, the relative of whichpositions the both profiles.are same on

this of identifying the which the profilesvarious points atprocess
match which produced the analogy with fingerprints and led ofto use
the fingerprinting".term "DNA However, analysisDNA anal-not

fingerprinting procedureto and the best avoided.termogous a

Although29. analysis resulting from leadMLP hightoan use can a
ofdegree differentiation between individuals thus reinforcing the pro-

bative value of the analysis, the profile iscomplex and be difficultmay
interpret. Degradedto thatDNA which forDNA one reason or-

another has deteriorated the blood other bodysince shedtissueor was
yield inadequate profile which few bands visible. Formay an are—

these focusedwork has therecent of single locusreasons, more on use
probes SLPs which suffer Iesser from these disadvantages.to extenta

The30. initial of the analysis similar,stages but the single locusare
probe does with all the fragments.not react DNA Instead, the SLP
responds particularto thestructure DNA chain specificat genetica a
locus, and the photographic film which the end product of analysis
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individ-only. thebandsofprofilethe consists twoshows that one or
identical, andIocusthatallelesboth geneticual homozygous at aare

individualprofile. Thetheof fragmentsbandsingle DNA appears
willalleles whichdifferent turnlocusthat carries.twoheterozygous at

profileprofile. SLPfragments the Anbands of DNAgive rise to two
derived theusingthansimpler and interpretaccordingly toeasier one

procedure.MLP

of the DNArelativeprocedure the positionthewith MLP31. As
profilesofprofile which Comparisonrevealed the important.bands

side andthem sidefashion, placingsimilarperformed a
Whilerelativethe positions.whether the bandsnoting sameoccupy

involvingthat MLPs,procedure highreliability of the SLP asas
different single locusofand numberdifferentiatinginherently less a

theorderperformedwill usually be to improveprobe analyses
concerned.differentiation between the individuals

probes beSingle locus MLPs circumstancessuperior to32. can
of the proceduredegraded; the overallwhich the sensitivityDNA

forrequiredof materialimproved, that smaller samplesalso areso
coded formfrom beThe information resultinganalysis. SLP ause can
Thissuitable for manipulation and computer. turnstorage cana

and otherslead from criminal to instituteinvestigatorsto requests a
profilesof profiles whichdatabase againstDNA register; DNA newa

alreadylink offences individualsbe compared order withto con-can
victed of serious crime.

of analysis likelyof the the development DNA33. One next steps
be the introduction of polymerase chainthe reaction PCRto pro-

ofcedure. This technique makes of inherent thethe DNApowersuse
for se|f—replication under suitable The technique beconditions. PCR can

from small seedused relatively large of ofDNAto amounts aprepare
the original.material: the thus prepared identical the SuchDNA to a
procedure and will allowrenders the analysis muchDNA sensitive,more

profile ofbe obtained from much smaller samples materialgenetic toa
case.than presently the

All34. developments have both andscience positive negative
however. the of the amplification willaspects, In PCR,case process

multiply the of unwanted the sample perhaps,quantity DNA DNA,-
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wellexaminedsample beingthebacteria contaminatingpresent as-
of thisIntroductionofofthe the DNA interest.quantityincreasingas

forprocedureslinked ensuringthus have beprocedure to to newmay
underand cleanliness of the materials investigation.the integrity

of analysisApplication DNA

of samplesbe applied wide originatinganalysis35. DNA to rangecan a
ofnucleusthehuman body. This becausefrom the DNA present

profileindividual, thecells which the body.the comprise For sameany
bloodexamined, whether bewhatever the samplewill be obtained or

whichfluids, such saliva,the of hairs. Bodyother suchtissues roots asas
sufficientfewgenerally cells unlikely yield DNA tocontain tovery are

fallssatisfactory profile; from vasectomisedproduce mansemen aa
cells, suitablethis Blood, fluid which containsinto category. many aa

for should noted that only the whitematerial analysis although be
cellscells which contribute the profile. The much redto more numerous

nuclei, and thus chromosomal DNA.contain nono

thereforeanalysis of finds wide application theThe investi-DNA
of sexual offences. the techniqueassaults and Andgation not necess-

of code ofarily limited material human the otherto origin, geneticas
animals and plants similarly constituted of DNA.

scientificprofiling technique. such rapidly36. DNA Asa new
evolving: which robust, take lesstests sensitive, time toare more more
accomplish and provide better differentiation steadily devel-beingare
oped. Accordingly, that guidelines for the of theseimportant use

should simply take what being achieved todaytests not into account
look future,but should the allowing analysis withinDNAto to mature a

legal and ethical framework.secure

the recommendationsCommentary on

Definitions

The working thought include37. theparty tonecessary rec-
ommendation only definitions of words which for thewere necessary

understanding of the recommendation. considered whetherproper
define what offence"to "criminal themeantwas necessary was
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recommendation but decided considered best leaveagainst toit. was
the national legislation, for includewhich could,matter to instance, or
exclude Ordnungswidrigkeitenadministrative penal suchsanctions as
Germany.

The working had before of which had beenglossaryparty termsa
field ofprepared the and for healthgenetic testing screening care

another working the CAHBI CAHBI-GT-party setpurposes up
taking scientific ofGS. the high value the glossaryinto account

prepared the CAHBI-GT-GS, the decided draftCAHBI/CDPC-GT to
glossary for the of another namelyits intention targetown group,

judges, lawyers, legislators and who,other |aymen"/non-scientists
perhaps, would read about analysis for the first the CouncilDNA time
of publication and who would usually familiarEurope be with thenot
highly specialised terminology used the ltalso bore mindexperts.
the fact that the of trial the of analysisjury DNAcase a purpose
should be explained the plain and clear language. This whyto jurors
the working chose adopt functional and simplified approachparty to a

the drafting of the glossary of which appended theterms to
explanatory memorandum, Appendixsee

The working discussed what should beparty used properlyterm to
describe the collection and of for criminalDNA justiceuse purposes.

fingerprinting"Genetic often used the but notwas press was con-
sidered DNA-profiling" hadaccurate. the disadvantage that could

theraise limit ofquestions the methodsto whereas "DNA-testing"as or
DNA-typing" considered DNA-identification"toowere vague.
would have been indicateterm that, when used forto criminala proper
justice the method concerned only the identification ofpurposes, per-

and for diseases.not, instance, The working finally electedparty tosons
the neutral "DNA-analysis".termuse more

"DNA analysis" lwould necessarily includenot only laboratory pro-
cedures. Computer analysis would also fall under the definition.

Samples" refers to material of living which be utilisedoriginany may
for the of DNA analysis. Some jurisdictions, particular thepurpose

law makecountries, distinction between "intimate" andcommon a
"non-intimate" samples for the of the ofpossibility takingpurposes
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refers"sample"Theof thethe suspect. termwithoutsamples consent
of samples.both categoriesto

theofinstead register" atfile" chosen DNAThe "DNAterm was
felt that the "DNAwhospecialists termof data protectionrequest

of theprolongedthatwould the storageimpressionregister" create a
data willfile" that the notThe "DNA suggestsdata termwas necessary.

of the population,largefor periodsstored either long sectionsbe or on
Recommendationunderthe commentarysee

and limitationsScope

ofappli-limit thethoughtThe working important to38. party scope
foranalysis thethe ofof DNAthe operative provisions tocation use

offrameworkof individual within theof identificationthepurposes an
identification ofmakes clear thatcriminal Thisthe justice system. an

forfor healthindividual for other instance purposes orcarepurposes,
ofof applicationincluded within theimmigration not scopecase,an

provideparagraphs andrecommendation. Recommendationthe 2 3
under thesefor thehowever commentarytwo exceptions, pro-see

VlSlOllS.

recommend that theThe working discussed whether wouldparty use
had beenof should restricted non-codinganalysis be DNA,DNA to as

that this wouldsuggested thought howevercountries.some
for of codingunnecessarily which allowedthoserestrict countries use

DNA.

limited theThe of application of the recommendation not toscope
involved thealso applies other who might besuspect. to persons

of offences, for ofThe lawinvestigation countriesinstance victims. most
usually provides from third withthat samples be collected partiesmay
their taken placehave occurred where this hasCasesconsent. on a

of fornumber who neither instancevictims suspects,persons were nor
population of allows suchthe village. the national lawentire proce-a

dures, the recommendation will apply also suchto cases.

The recommendation framework of the criminalapplies "within the jus-
widesee title. adopting this language, thetice system" its By experts

wanted indicate that of forresults DNA-analysis be used,to a may
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fromof thewhen offence claims compensationinstance, victima an
although such might beproceedings countriesperpetrator, some

suchconsidered "civil" and however,criminal. The claimnot cases,
followingraised the of offence.criminalcommission a

possible that analysis might beexceptionalDNA circumstances
used identify the offender.modus operandi of theSinceto purposean
also offender,such would be identification of the thethea case

considered that recommendation.CAHBl the covered by thecase was

Although the ofrecommendation applies the collection samples,to
this does necessarily themselvesthat the samplesnot constitutemean
personal data for the of data legislation seeprotectionpurposes
Recommendation 7.

of samples and informationUse derived therefrom

People have39. fear, legitimate that samples collected fornot,a or
analysisDNA might be used for other forthan those whichpurposes

they collected. therefore that clear and unambigu-importantwere
rules that the fear ofgiven unlawful of infor-samples andous are so use

derived frommation be eased. the other hand, acceptable,On
when particularly legitimate that theinterests warrant exceptions,
samples and information forbe used other Somemay purposes. excep-

identifiedtions the working Where the fromindividualparty.were
whom the samples taken wishes, the information should bewere so

him. would thengiven be theto He information, forposition toa use
forinstance, health Another would be research andexceptionpurposes.

statistical Where the individual deceased, his relativespurposes. or
legal representatives might wish have the information, forto toaccess

ofinstance health. Where the domestic law theypermits,reasons so
should such be the information.given tocases access

The second refersparagraph the whichto coverednota prioricase
the of application of the recommendation, that whentoscope say
samples have been collected for medical Such samples andpurposes.
the information derived from them should be used thenot investiga-

andtion of offencescriminalprosecution unless there circumstancesare
to Thesewarrant exception. might becircumstances where thean cases
patient hisgives where medicalconsent might be liftedor secrecy
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thatthoughtThe CAHBIseriousnational lawaccording to cases.very
exceptional.remainsuch circumstances

construedbenotthese exceptionsthat assowithout saying maygoes
free tohaveauthority topolice prosecutingthe accesspermitto or
circumscribedmembereach state,Suchrecords.medical access

rightThelegislation.domesticthesafeguardslegalwith appropriate
memberrecognisedgenerallyfor doctorsprofessionalto secrecy

states.

principle meantnotof theparagraphsecondlaw" the"domesticBy
Thesubject.thespecific Iegislationhavetothat onanynecessary

beparagraph mightthirdthereferred"identifying references" to
callednumbers, PlNs.identificationpersonal so

thereferred commentarythis tothemselvessamplesRegarding the
Recommendation 7.under

analysisforof samples DNATaking4.

thepossibilitytheconductedworkingThe party40. ona survey
analysisof DNAfor thetake samplesmember states to purposes

theof the victimthe suspect,without consentcriminal investigations or
thatshowsTheoffence.involved thewhothird notparty surveya

specific legislationthatcountriesraised tothe issues nosomeso neware
betweennoticeablegeneral, differencejurisprudence exists. aor

thatcontinental law countriesand thelaw countriesthe common
sometimesusually consent,would requirelaw countriescommon

often constraintlawcontinental countriesthewhereaswritten, usemay
usuallyhand,other consentthesample.blood Onobtainto a

lawThethirdof victimsrequired respect commonpersons.or
betweendistinctionmakewhichonly tothecountries aseemonesare

samples.and non-intimateintimate

permitted, eitherwould betheregarding suspectofThe constraintuse
proposalsof inter-becausespecific legislationgrounds of or anoron

Germany,five Nordic countries,allforof the law instance,in,pretation
Switzerland.Netherlands andLuxembourg, theGreece,

proceduralseveraltiedusuallysample toThe decision taketo a
underauthorisedbeonlyof samplethe taking theguarantees mayor
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certain circumstances particular such there strongor cases as: a
thatsuspicion the hassuspect committed the offence; offencethe

punishable deprivation of liberty of lengthcertain most casesa
constitutes offenceserious under the legislation; when thereor a are

believe thatto the analysis of crucial importance thereasons to inves-
tigation; the taking of the sample the beexamination carriedor can

withoutout risk considerable therepain; special law whichor a
allows for the taking of the sample; the public interest;
not thecontrary to principle of proportionality; the analysis limited

non-codingto DNA.

Consent required France and, ofrespect samplescertain the
United Kingdom where the differssituation slightly between England,
Wales, Scotland and Northern Ireland. The legal differssituation also

ofrespect blood,intimate non-intimateandetc. samples hair,sperm,
nails etc.. The taking of intimate samples would, generally speaking,

to require written ofconsent,seem suspicion offenceserious anda
reasonable ground believeto that the taking of the sample will confirm

disprove the involvementsuspects the offence.or refusalA suspects
to hisgive written consent be used the himcourt againstmay as
corroborating evidence. Reasonable beconstraint used themay
taking of non-intimate samples when the police detentionsuspect
and authorisation has been given police officer.superiora
Taking of samples allowednot Cyprus, leastat samplesnot which
would involve intrusion theinto human body. Belgium, the takingan
of samples which would involve intrusion the humaninto bodyan may
be authorised, but only under the conditionstrict that the person
involved consents; constraint be used for thisno Reasonsmay purpose.
invoked relate humanto dignity, the Constitution and the European
Convention Human Rights.on

Concerning the taking of samples of therespect victim thirdor
consent general required.persons Germany samples be ämay

taken only where indispensable for the determination of the truth;
all other options bemust excluded. Scotland the police might tech-
nically obtain butwarrant, not envisageda practical possibility.as a
Most countries thatrequire decision orderto the taking of samplea a

be mademust the judge Norway, Denmark other samples than-
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Luxembourg,Iceland,Sweden,unless consent;blood samples written
Switzerland, Germany.

warrantconsentwrittensuchExceptional situations mayurgency oras
seniorordered prosecutorof the sampletakingthethat or aa

reviewed the court.bethe decisionofficer whichpolice maycase
staff,medicalqualifiedtaken bygeneral only besamplesBlood may

special ruleslaws containSomephysiciansthat to nurses.orsay
whichrulesgeneralrecordsindoors, writtenseparate mayorrooms,

appeallodgerightright counterexpertise, toapply these toto ancases
all countries.decision but notagainst a

public servicewho notpractitionerscountries private mayaresome
whereasSwitzerlandDenmark,therefuse out testto somecarry

phys-thatregulated, that toinvertedthe situationcountries say
unlessthe extra-refuse testouttopublic service noticians carrymay

hazardous,refuseDenmarkordinary Norway,exist mayreasons —
Sweden,condition;physicalbadtheriskypainful, patientor

police.for theworkingdoctorsSwitzerland, Germany —
refuse outdoctor toIceland theandKingdomUnitedthe carrymay

ethics.medicalprofessionalofbreachofgroundsthe test on
the EuropeandecisionsstudiedworkingThe party41. some-
and 8278/788239/78ApplicationRights No.Commission Humanon

subjectedwho had been tomadeof applicationsrespect persons
of havingunder suspicionwhoblood paternitytests wereorcasea

drunken driving.offence ofthecommitted

bloodenforcingthatof the opinionnoted that the Commission awas
underwould fallof whichlibertydeprivationtest person aon a

theRightsof the Convention HumanArticle 5 European evenon
ofsub-paragraph 1.blength.of short However,deprivation very

with thenon-complianceof fordetentionArticle permits5 persona
offulfilmenttheorderoflawful order the Court to anysecureor

prescribed law.obligation

medical intervention,noted that compulsoryfurtherThe Commission a
interferencebe consideredof mustminor importance, as aneven

ofArticleguaranteed under 8lifeforrightwith the privaterespectto as
of theexamined the lighttherefore bethe Convention. must
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requirements under Article paragraph of the Convention, whether2
the interference justified Paragraph of the articlenot. 2 requiresor
that interference the right for lifeto berespect private must
accordance with the law and democratic thesocietynecessary a

ofinterests definedcertain such for the of disorderpreventionareas as
for thecrime of the rights freedomsprotection and of others.or or

There should be number ofcertain which exclude arbitraryguaranteesa
decisions abuse. Where vital interests stake and other alter-ator are no

infringementnative exists, with the right guaranteed under Article 8an
be permitted. themust of drunken driving, the of theprotectioncase

andsociety particular road traffic safety and the of otherprotection
peoples health, justify Articleexception paragraph of theto 1an
European Convention.

42. Having noted that the Codes of Penal Procedure tovary a con-
siderable degree and having particular taken into theaccount case
law of the of the European Convention Rights, theHumanorgans on
working adoptedparty approach thecautious drafting. The takinga
of samples accordancemust, with the decisions made the
European Commission, be determined the law and justifiable for

stated the European Convention.reasons

The working noted thatparty the of of largescreeninguse mass groups
entail difficult question of therespect ofmay presumptiona inno-

declines taketocence. part procedurescreening thisa person a
should not automatically lead to suspicion. There validexistmay
grounds for refusal taketo part screening exercise.a

The43. principle of proportionality the of coerciveuse powers rec-
ognized all member states, thesometimes constitutions. This prin-
ciple expressly referred theto second paragraph. formattera
each decidestate to the of refusal submit bloodto toconsequences a a
test.

Recourse to DNA analysis

The44. of Recommendation 5 to point thatpurpose shouldout be
possible haveto practice analysisto DNA all kinds oftorecourse cases
and onlynot the serious This particular important thetoones.
defence which would perhaps, through the of DNA analysis, beuse a
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ofprinciplethewhyThisof theguilt suspect.theexcludeposition to
theparagraph sincethismentionedbeenproportionality has not

analysis minorDNAtowish have cases.mightdefence to recourse
analysis, particu-DNAtothat practiceanother matter recourse

bewouldthe prosecution,bycarriedrequested outanalysissuchlar or
foronlyanalysis, notthat DNAobviouslimited seriousto cases.
ofsimplecarriedbe outshouldcost/efficiency, notof casesreasons

Theoffences.trafficroadpossible minorall useshop-lifting at or
Thedistinction.thisshowsofinstead access"wordthe "recourse"of

account.be taken intohoweverevidenceof the best mustrule

analysisofand control DNAAccreditation

levelhighermuchallowwouldanalysiscarried DNAProperly out, a45.
techniqueof thebut theblood testing,thandifferentiationof use

technical equip-sophisticatedhighlyinvolvesandevolvingconstantly
theused crimi-techniquethewhentherefore important,ment.

thewhichused meetsuch laboratoriesonlythatnal justice system, are
andskills experi-technicalandscientificof integritystandardshighest

offormwould be institutethisof toensuringOne somewayence.
ofthe Ministryfor instance,France,and control Insystem.accreditation
offiveonlyfound thatandlaboratoriesinvestigatedhad 18the Interior

judgesInvestigatingrequired the Ministry.standardsthethem met
Onlaboratories.only thesethe torecommended Ministry usewere

have toorder judgespossible totohand,the other not recourse
theoflibertythewould infringethislaboratories, sincecertain upon

accredi-ofwith systemchoose the However,judge expert.to propera
accreditedtheprobablywould resortjudges toand control,tation

analysis.thehandlesuitablewhich tomostlaboratories were
forpublic authorities,of instancenumberprovidedanalysisDNA a

thatsuchpolice laboratoriesKingdom,UnitedOffice thethe Home as
fact would, leastThis atBundeskriminalamt Germany, etc.of the

ofof independenceof the notionproblems respecttheory, pose some
provided by privatehand, those teststhe otherlaboratories. Onthe

offavour theprejudicedof beingaccusedcould becompanies person
ofstandardthe "scien-laboratoryfor meetspaid the analysis.who a

suchrecommendation, misgivingstherequiredtific integrity" are
fully met.
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thus thatimportant the methods of analysis with high specificity
should be developed obtain irrelevantnot information,to forso as

informationinstance relevant the health ofto the individual.

Data protection

The46. recommendation reminder, together with theserves as a
preamble, that particular the data of theprotection aspects matter

of importance. this Recommendationcontext, No. 81are R 1 on
regulations for automated medical data banks should be recalled
although recommendation, which also would data,genetica new cover

currently being drafted.

The collection of the samples do not personal dataconstitute forper se
the of data legislation.protection theAt theypurposes most,very are
capable of being regarded when the samples analysed and infor-so are

deducedmation from them. This why the collection itself of the
samples carriednot accordanceout with data legislationprotection
but under normal rules policegoverning the codes of penalpowers or
procedure. ofStorage the data and of the information woulduse
however be governed, alia,inter data legislation.protection

far the collection of the information concerned,so referenceas
made to Principle No. 2 Recommendation No. R 87 regulating15
the of personal data the police This principlesector.use thatrequires
the collection of personal data for police should be limited topurposes
such for the of realprevention danger theas necessary a or sup-

ofpression criminal offence. Any thisexception shoulda to beprovision
the subject of specific national legislation. This principle excludes an
open-ended, indiscriminate collection of data by the police. "Real
danger" beto understood beingnot restricted specific offencetoas a

offender but includesor circumstance where there reasonableany
thatsuspicion serious criminal offences have been might beor com-

mitted theto exclusion of unsupported speculative possibilities.

Storage of samples and data

The47. working party well that the drafting ofwas Rec-aware
ommendation 8 delicate involvingmatter, differentwas protecteda
interests of difficult nature.a very strike theto rightwas necessary
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ConventionBoth the European onthese interests.betweenbalance
exceptionsprovideConventionProtectionand the DataRightsHuman

theandoffencesof criminalof the suppression pro-the interestsfor
theof third However,parties.and freedomsof the rights excep-tection

whatwithcompatibletheythatallowed the extentonly to aretions are
society.democraticanecessary

theandPrinciples 387 15,Recommendation RNo.Under48.
suchanddata tolimited accurateshould be topersonal dataofstorage

lawfultheirperformbodiespoliceallow totodata necessaryas are
forlongerdeleted when theyareshould beThe datatasks. necessaryno

stored.which theyforthe werepurposes

and the carryingof samplescollectionof thethe aimprimarySince49.
of offendersidentificationthesuch samplesanalysisof DNAout on

deletedshould bedatathesuspectedoftheand exoneration persons,
then toThe arisesofcleared issuesuspicion.beenhave asonce persons

basedtheywhichsamplesand thefindingsthelonghow DNA wereon
of guilt.findingofthestoredbe case acan

theywhendeletedthe datashould be thatgeneral ruleThe50. areare
collected andtheyfor whichfor thelonger werepurposesnecessaryno

has beenfinal decisionwhengeneral be thewouldused. This acase
the"final decision"offender.of the Byculpabilityrendered thetoas

referlaw,under domestic towould normally,thought that thisCAHBI a
judicial decision.

needthere setrecognised that tothe working partyHowever, upwas a
whichof offencesspecificand for categoriesbasesdata certain cases

anotherwarrantingconsideredcould be circumstancesconstituteto
The workingof offences. partythebecause of thesolution, seriousness

of relevantthe provi-thorough analysisconclusion afterthisto acame
theRights, Datathe Convention HumanEuropeansions on

drafted thewithinlegaland other instrumentsConventionProtection
workingtheof addition, partyframework of the Council Europe.

recordcriminalmember keepconsideration that alltook statesinto a
of criminalfor theused the jus-and such record bethat purposesmay

recordcriminaltheRecommendation 84No. R 10seetice system on



SOU 1995:35

32 The of analysisof DNAuse

and rehabilitation of convicted persons. took into that suchaccount
would beexception permissible under conditions:certain strictan

when there has been conviction;a-
when the conviction offenceserious committed againstconcerns a—
the life, andintegrity ofsecurity a person;

the periodstorage limited strictly;-
the definedstorage and regulated law;-
the subjectstorage control Parliamentto independentor an—

body.supervisory

51. formatter each definestate whatto bymeant "seriousa
offences the life,against integrity and ofsecurity thepersons".

ofintention the drafters of the recommendation that such filesDNA
should be limited only thoseto which themerit ofstorage DNAcases
information.

The52. working the needparty maketo other exceptions tosaw some
the rule. Whenmain the concerned samples bodyrequests,person so or
tissues might be stored for longer periods, for example provideto evi-
dence about possible ofmiscarriage justice. Another relatesexceptiona

samplesto which found the ofat and whichcrimewere notscene a may
be attributed individual.to Such samples be stored until thean may

of the offenceprosecution barred,statute the be underas case may
domestic law.

The laid downexception paragraph four of Principle 8 concerns cases
where the national ofsecurity involved.country drafting thisa pro-

thevision, working tookparty into that Articleaccount of the8
European Convention Human Rights allows for theexceptionon an
interests of national thoughtsecurity. that exceptionthis would
particular apply offencesto terrorist which have for long beentimea a
priority of the Council of Europe see, forconcern instance, the

ConventionEuropean the ofsuppression terrorism, 1977 Europeanon
Treeaty Series, No. 90 and Recommendation No. 82R 1 concerning
international theco-operation andprosecution punishment of ofacts
terrorism.
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ofEquality9. arms
criminalofcodesthethattakes accountrecommendation intoThis53.

thethatparticular,and,memberthe statesdifferentprocedure are
whichdifferent statesand prosecutionof investigationsystem

inquisitorialapply thewhichand thoseadversarial system sys-apply the
theaccessiblebeshould toanalysisthethat DNAimportanttem.

operatedthe laboratorieswhereparticular statesdefence, are
Thesecond opinion.obtainorderauthorities tothe prosecuting aor

takenbecouldanalysisDNAhave tothe decisionthatfact to recourse
wouldlawdefined the notwithaccordance criteriathe judge

principle.thisbe tocontrary

whichterminologyrefersofheading "equality arms" toThe54. a
under theof fair trial Europeanof theused conceptoften respect a

materialthethat testthe dangerRights. existsConvention Humanon
informedshould be tothe defencewasted,completelymight be so as

follow thepracticable,whereverthat expertise,itspermit pro-mayown
this context.of particularof importanceequalitycedures. The arms

defencefor the acquittoalsoanalysis instrumentDNA personaan
furtherfrom suspicions.

standardsTechnical10.

levelnational and EuropeancarriedbeingWork already out at55.
of analy-methodsof DNAstandardisation varioustheorder promoteto

and theof MedicalAcademy Sciencesthe Swissfor instancesis,
differ-fromlaboratoriesbetweencollaborationwhich 15"EDNAP" a

ofInternationalof thesub-group Societyworkwhichent states as a
intendedrecommendationThe toHaemogenetics.Forensic encour-

order achieveabsolutely towhichsuch work necessaryseen asage
level.internationalnational andstandards, bothpossiblehighest atthe

Intellectual property11.

monopoliesintended againstThis recommendation to56. warn
which tofirms police laboratories presentbiomedical atcertain seemor

theparticularmonopolies mightmarket. Suchdominate the prevent
bewhich woulddefence from analysis, contraryDNAgaining toaccess

behand,the otherof recommendation. mustthe the Onspiritto
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recognised that intellectual rights which bemightproperty exist associ-
ated with ofmethodscertain analysis. Such rights ofDNA are course

questioned by this recommendation,not which the holderencourages
of the rights theproperty to give technique.toaccess

12. Transborder exchange of formationin

all the57. of thisrequirements recommendation satisfied, andare
particular the professionalrequirements knowledge,concerning etc.,
Recommendation should beNo. possible obtain analysisto DNAa
from another which could be used beforecountry the of thecourts

haverequesting Cases occurred, forcountry. Germany,instance
where have used analysis fromcourts laboratories situated the United
Kingdom. The should suchcourts have the that thecases assurance
standards laid down the recommendation the othermet.are on
hand these standards notshouldnot met, states resort to inter-are
national with laboratoriesco-operation situated which docountries

apply them. Suchnot would apply alsorequirement non-membertoa
of the Council ofstates Europe.

58. Transborder of thecommunication conclusions, for that matteror
of the samples, be carried under the relevantout treatiesmay on
exchange of information criminal particular thematters, European
Convention Mutual Assistance Criminal Matters European Treatyon
Series, SuchNo. 30. assistance take forms, for instancemay many as a
letter underrogatory Article of the3 convention requesting expertan

laboratory performing analysisDNA evidenceto give oath.a on
Article of the59. 12 Data Protection Convention provides that statea

shall for the solenot, of the of prohibitprotection privacy,purpose or
subject special authorisationto transborder flows of datapersonal going

the ofto anotherterritory state. Two this ruleexceptions to madeare
the convention.
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the locusofformsAlternative occurring atAlleles on asamegenea
control the in-Allelicchromosome.particular samegenes

blood butfor example the ABOherited characteristic, group,
example bloodforof that character,produce variations

O.A, B orgroup
only under theand visible micro-TheseCell tiny,structures are

blocks ofthe basic building tissueconstituteyet everyscope,
animal.whether plantand Living organisms areororgan,

of millions of cells.made up
ofwhich theelements the nucleusThe insideChromosomes meanscarry

forty-six chromosomes,human cell hasinheritance. The
will have beenbasically similar Onesets. setexisting twoas

from the father.mother and the otherinherited from the
theribbon-likeChromosomes carryingstructures genesare

length.along their

complex chemical substanceDeoxyribonucleic acid theDNA -
offound chromosomes. composedwhich thein a very

of that arrangednumber small sub-unitslarge are
ofof and theThe the organisationsizesequences. sequence

of individual.within characteristic thethe sub-units

profile, specifi-used describefingerprint Another ageneticDNA term to more
fragments fromof resultingcally the complex DNApattern

multi-locus probe analysis probe. The proceduresee not
fingerprinting and the bestanalogous ordinaryto term

avoided.

femalereproductive theThe cell involved theOamete process;
the male thethe andegg gamete,gamete sperma-ovum

sperm.tozoon

offundamental physical and functional heredity.TheGene unit
of inherited characteristics ofcontrol the developmentGenes

for colour of the Eachthe individual, theinstance, eyes. gene
of of and the havecomposed allDNA genesa sequence

their specific chromosomes.locations particularown on
the basically of chromo-cell similarBecause contains two sets

from each the specific location responsibleparent,somes, one



268 Bilaga 4 SOU 1995:35

The of36 analysisof DNAuse

for the control of particular characteristic will twiceoccura
each controlledcell. characteristic thus byEvery two genes,

from eachoriginating parent.one

Genetic code The information which determines inheritance.

Gene The of differentdetermining the relative locations ofmapping process
particular chromosome.genes on a

profilingGenetic technique for analysing the involves breakingA DNA. up
the fragmentssmallDNA ofstructure into consisting

of sub-units. ofThe and thesize organisationsequences
will be characteristic of individual.the Renderingsequences

these of fragments visible, ofDNA usinggroups one a
number of biochemical techniques, thereveals profilegenetic
of that individual.

Genome All the material cell specifically,genetic carrieda or, more
gamete.a

Heterozygote individual differenthaving forms ofAn allelestwo ata gene
locus homologousgiven chromosomes. For instance,a on a

blood would forAB the Agroup person possess gene group
chromosome and the for the otherBon one gene group on

chromosome the locus controlling the bloodat ABO group.
Homologous The corresponding chromosomes, fromoriginating theone

chromosomes mother and the father, which bear theone
same genes.

Homozygote individual havingAn identical forms ofallelestwo ata gene
locus homologousgiven chromosomes.a on

Locus The ofsite other DNA chro-a gene or some sequence on a
The locus be occupied of number ofmosome. may one a

alleles.

Non-coding Those of the which doparts DNA andnot represent genes,
DNA therefore do control physicalnot characteristics butany

which in becircumstances analysed geneticmay some pro-
filing.

Nucleus The nucleus found inside the cell.structure Almosta every
cell nucleus,contains the notable beingmost exception thea
human red blood cell. The nucleus the chromo-contains
sornes.
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of analysis.for thetechnique sensitivity DNAPolymerase increasingA
of identicalof amplifying the DNA,chain reaction a sequencea means

order providethe initial seed material, inPCR tostructure to
sufficient for analysis.DNA

visualise thesample of specially prepared usedProbe DNAA to
onlyanalysis. Single-locus probesduring SLPsDNA react

offragments of the revealingwith particular DNA, just parta
the profile. Multi-locus probes reveal largeMLPsgenetic a

of profiles.number

"biological produced usedbacteria,scissor" certainA toRestriction
small fragments.the DNAcut intoenzyme
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