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Till statsrådet och chefen

Justitiedepartementetför

beslutadeRegeringen den 30 1995 tillkalla särskildattmars en
utredare med uppdrag utarbeta förslag till rättslig regleringatt en av
belastningsregistret och misstankeregistret vilkaövervägasamt
ändringar behövdes i polisregisterlagen. uppdraget ingickI ocksåsom

utarbeta förslag till rättslig reglering polisunderrättelse-att en av
register och A-register. UppdragetDN omfattade inte Säkerhetspolisens
register.

Den 14 1996 beslutade regeringen tilläggsdirektiv attmars genom
inskränkningden i uppdraget undantog Säkerhetspolisens registersom

inte längre skulle gälla.
förordnades f.d.Den 31 1995 generaldirektören Matsmars

särskild utredare. förordnades fr.0.m.Börjesson Som expertersom
dag chefsjuristen Ulf advokaten ClaesBerg, Borgström,samma

polisöverintendenten Anders Danielsson, hovrättsassessorn Thomas
Ericsson, professorn tekniska chefen Anita Lagerkvist,Ingvar Kopp,
byråchefen Nils Rekke kammarrättslagmarmen Wahlqvist.Stensamt

Den 2 maj 1996 entledigades Claes Borgström och Ingvar Kopp
från sina uppdrag. Samma dag förordnades verksjuristen Bo
Blomqvist, överdirektören Claes Gränström advokaten Tomsamt
Placht experter.som

Till sekreterare utredningen fr.0.m. 8 maj förordnadesden 1995
den maj 1995 hovrättsassessorn Eva Lönqvist.5

Utredningen, har antagit Registerutredningen, harnamnetsom
tidigare delbetänkandet Kriminalunderrättelseregister DNA-avgett -
register SOU 1996:35.

PolisensHärmed överlämnas utredningens slutbetänkande register.
Experterna har ställt sig bakom förslagen, vilket inte innebär detatt
inte funnits avvikande meningar i vissa fall. avvikelseEn störreav

för uppgifter,betydelse, såvitt sekretess vissa har kommenteratsavser
i allmänna motiveringen.den

Uppdraget härigenom slutfört.är

Stockholm i april 1997

Mats Börjesson

/Eva Lönqvist





SOU 1997:65

Innehåll

Sammanfattning 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Författningsförslag 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Förslag till lag det allmänna belastningsregistret 21om .. .2 Förslag till lag misstankeregister 27om . . . . . . . . . . . . .3 Förslag till lag polisens behandlingom av person-
uppgifter polisdatalag 30m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Förslag till lag ändring i sekretesslagen 1980:100 37om .5 Förslag till lag ändring i arkivlagen 1990:782 43om . . .6 Förslag till lag ändring i säkerhetsskyddslagenom
1996:627 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Förslag till förordning det allmänna belastnings-om
registret 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Förslag till förordning misstankeregister 51om . . . . . . . .

Utredningens uppdrag och arbete 55. . . . . . . . . . . . . . .1.1 Utredningens direktiv 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2 Utredningsarbetet 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Gällande rätt 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Inledning. 59. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .2.2 Kriminalregistret 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3 Polisregister 60m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3.1 Polisregisterlagstiftningen 60
. . . . . . . . . . . . . .2.3.2 Person- och belastningsregistret 61

. . . . . . . . . .2.3.3 Vissa andra polisregister 62m.m. . . . . . . . . . . .2.4 Körkortsregistret 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.5 Datalagen 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.6 Sekretesslagen 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.7 Europarådets rekommendation användningenom av
personuppgifter inom polissektom 65m.m. . . . . . . . . . .

3 Frågornas tidigare behandling 67
. . . . . . . . . . . . . . . . .3.1 Tidigare förslag 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2 Utgângspunkter för det fortsatta arbetet enligt princip-

propositionen 70. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.3 Ett belastnings- och misstankeregisterett 72
. . . . . . . . . .

4 Några utgångspunkter för vårt arbete 75
. . . . . . . . . . . .



Innehåll6 SOU 1997:65

75Utvecklingen ITav . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .informationsbehandlingförrättsligaDen ramen
77förändras .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . 77dataskyddsdirektivEG:s4.2.1 . .. . . . . . .. . . . . .
79förslagDatalagskommitténs4.2.2 . . . . . . .. . . .. . 82för vårt arbeteKonsekvenser4.3 . . . . .. . . . . .. . . . . .
83Säkerhetspolisen4.4 . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. 84Sekretessfrågor4.5 . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . .

85kriminalregisterochpolis-uppgiftenförSekretess . . ..
86Gällande rätt . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . 86Tryckfrihetsförordningen5.1.1 . . . .. . . . .. . . . . 87Sekretesslagen5.1.2 . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . 91till reglernaBakgrund5.2 .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . 91Kriminalregister5.2.1 . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 92Polisregister5.2.2 . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . 95ordningennuvarandeKritik den5.3 av . . . .. . . . .. . . . .
95ålderdomligaReglerna5.3.1 är . . . .. . . .. . . . . .
96Sekretessreglermed andraJämförelse5.3.2 .. . . . . .

offentlighetsprincipeninskränkerReglerna3 35
.. 98försvarligtvad ärän sommer .. . . . . .. . . .

uppgiftergäller förreglerOlika5.3.4 typ avsamma
98representeradehur deberoende är . . . . .. .
99reformInriktningen5.4 av en . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 101Skaderekvisit5.5 . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 102kriminalregistretuppgifter iförSekretess5.5.1 .. . .

103polisregisteruppgifter iförSekretess5.5.2 . . . . . . .
ekonomiskaenskildsuppgiftförSekretess5.6 även om

106förhållanden .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . 107Tidsbegränsning sekretessen5.7 av . .. . . . . . . . .. . . . .
107sekretesslagen§enligt kap. 1875.8 Sekretess . . . . .. . . .
107första stycket 1kap. 18 §5.8.1 7 .. . . . .. . . . . . .
108stycket 2förstakap. 18 §5.8.2 7 . . . .. . . . .. . . . 108första stycket 318 §5.8.3 7 kap. . . . . . .. . . . . . .
109stycket 4§ förstakap. 185.8.4 7 . .. . . . . .. . . . .
109stycket§ tredjekap. 185.8.5 7 . . . . . . . .. . . . . .

§ sekretess-enligt 9 kap. 18från sekretessUndantag5.9
109lagen .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .Överföring 110sekretessav .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 111sekretesslagenuppgifter enligt 14 kap.Utlärnnande av .
112riksdagenregeringen ochUtlärrmande till5.11.1 . . . .

och tillsyns-till domstolarUtlärrmande5.11.2
112myndigheter . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .

polis- och åklagar-mellanUtlämnande5.11.3
113myndigheter . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . 115till enskildUtlämnande5.11.4 . . . . . . . .. . . . . . .



SOU 1997:65 Innehåll 7

5.1l.5 Regeringens dispensrätt 124. . . . . . . . . . . . . . .5.12 Förbehåll och inskränkningar i meddelarfriheten 125
. . . . .5.l2.1 9 § polisregisterlagen 126a . . . . . . . . . . . . . . .5.12.2 9 § och b10 § polisregisterlagen 12 §samt

kriminalregisterlagen 126. . . . . . . . . . . . . . . . .5.13 Utlänmande uppgifter till utlandet 128av . . . . . . . . . . . .

6 Belastningsregistret 129. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.1 Registrets ändamål 130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2 Registrets innehåll 132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2.1 Disposition avsnittet 132av . . . . . . . . . . . . . . .6.2.2 Påföljder 132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Åtalsunderlâtelse,6.2.3 rapporteftergift 136m.m. . . . . .6.2.4 Uppgifter från utlandet 145. . . . . . . . . . . . . . . .6.2.5 Andra uppgifter skall registreras 146som . . . . . . .6.3 Utlärrmande uppgifter 148av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.3.1 Gällande rätt 148. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.3.2 Tidigare förslag 149m.m. . . . . . . . . . . . . . . . .6.3.3 Allmänna överväganden 150. . . . . . . . . . . . . . .6.3.4 Vilka uppgifter skall lämnas i utdrag tillsom
myndigheter 156. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.3.5 Myndigheter har begärt tillrättsom
registerutdrag 159. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.3.6 Utdrag till enskild 165. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.3.7 Utlämnande uppgifter till utlandet 166av . . . . . . .6.3.8 Vandelsintyg 167. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.4 Gallring 169. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .6.4.1 Gällande rätt 169. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.4.2 Tidigare förslag 171m.m. . . . . .. . . . . . . . . . .överväganden6.4.3 gallring 172om . . . . . . . . . . . . .överväganden6.4.4 undantag från gallring 176om . . . .

7 Misstankeregister 181. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.1 Registrets ändamål 182. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.2 Registrets innehåll 183. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.2.1 Disposition avsnittet 183av . . . . . . . . . . . . . . .7.2.2 Misstankar brott begångna i riket 183om . . . . . . .7.2.3 Misstankar brott begångna i utlandet 185om . . . . .7.2.4 Talan förvandling böter 186om av . . . . . . . . . . .7.2.5 Begäran utlämning för brott 186om . . . ... . . . . .7.2.6 Andra uppgifter skall registreras 187som . . . . . . .7.3 Utlämnande uppgifterav 188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3.1 Gällande rätt 188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3.2 Tidigare förslag 188m.m. . . . . . . . . . . . . . . . .7.3.3 Allmänna överväganden 189. . . . . . . . . . . . . .7.3.4 Vilka uppgifter bör lämnas i utdrag 190som . . . . .



Innehåll 1997:65SOU8

till register-har begärt rättMyndigheter7.3.5 som
191utdrag . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . .. . 192Gallring7.4 . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . 192Gällande rätt7.4.1 . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . 192förslagTidigare7.4.2 m.m. . . . .. . . .. . . . .. . .överväganden 1937.4.3 . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .

195Polisdatalag . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . . 195tillämpningsområdePolisdatalagens . . . .. . . .. . . . .
195persondatalagentillFörhållandet8.1.1 . .. . . . . .. .
197bildLjud och8.1.2 . .. . . . . .. .. . . . .. . . . .. . 198används8.2 Begrepp som . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . 198Personuppgifter8.2.1 . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . 199personuppgifterBehandling8.2.2 av . . .. . . . .. . . 199personuppgiftermedRegister8.2.3 . .. . . . .. . . .. tillåten 201skallpersonuppgifterbehandling8.3 När varaav . .
201förutsättningarAllmärma8.3.1 . .. . . . .. . . . .. .

etnisktuppgifterBehandling8.3.2 ursprung,omav
203religiösa åsikterpolitiska eller m.m . .. . . . . .

lagöverträdelseruppgifterBehandling8.3.3 omav
brottsmisstankaroch

behandlingallkravGrundläggande8.4 person-av
205uppgifter . . . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . 205personuppgifterbehandlingvidGod sed8.4.1 av .. .Åtskillnad uppgifter 207olikamellan8.4.2 typer av . . . .
208Gallring8.4.3 . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . 209registreradetill denInformation8.5 . . . .. . . . .. . . . . .. 211Rättelse8.6 . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. 213behandlingenSäkerhet vid8.7 . . . . .. . . . . .. . . . .. . . 213uppgifterUtlärnnande8.8 av . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . 213riketuppgifter inomUtlänmande8.8.1 av .. . . . . ..
214utlandetuppgifter tillUtlärrmande8.8.2 av . . .. . . .
215Terminalâtkomst8.8.3 . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . 215uppgifterSambearbetning8.8.4 av .. . . . . .. . . . . 216Anmälan8.9 . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . 217Sanktioner8.10 . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 218befogenheterDatainspektionens8.11 . . . . .. . . . . .. . . . . 219Sammanfattning8.12 . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. kriminalunderrättelsepersonuppgifter iBehandling8.13 av
219verksamhet . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . grund för ADB-Persondatalagen lägger13.1 en ny
219kriminalunderrättelseverksamhetianvändning .
220behövsbestämmelserytterligare8.l3.2 Vissa . . .. . .
222Gallring8.13.3 . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . 223registerbestämmelserSärskilda om . .. . . . . . .. . . . 224Kriminalunderrättelseregister . . . . . .. . . .. . . . . . .



SOU 1997:65 Innehåll 9

DNA-register 224. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.17 Fingeravtrycks- och signalementsregister 225
. . . . . . . . . .8.17.1 Fingeravtrycksregistret 226. . . . . . . . . . . . . . . .8.17.2 Signalements- och känneteckensregistret 227

. . . . .överväganden8.17.3 227. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.18 Register kvarståendeöver brottsmisstankar 229
. . . . . . . . .8.19 Register förs för övervakning 230som av personer . . . . . .8.19.1 Gällande rätt 230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .överväganden8.19.2 beträffande ärpersoner som

dömda för brott 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .överväganden8.19.3 beträffande intepersoner som
dömda förär brott 232. . . . . . . . . . . . . . . . . .8.20 Andra register 234. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.20.1 Anmälan till Datainspektionen 234

. . . . . . . . . . .8.20.2 Gallring 234. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 Behandling personuppgifteri Säkerhetspolisensav
verksamhet 239. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .9.1 Bakgrund 239. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.1.1 Säkerhetspolisens plats i polisorganisationen 239

. .9.1.2 Utredningar Säkerhetspolisen 240om . . . . . . . . .9.1.3 Kommentar 241. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.2 Persondatalagen grund för behandlingsom av person-
uppgifter vid Säkerhetspolisen 242. . . . . . . . . . . . . . . . .9.2.1 Behovet särbestäxrlmelser avseende allav

behandling 242. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.2.2 Behovet särskilda bestämmelser i under-av
rättelseverksamhet 243. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.2.3 Särskilda bestämmelser register 244om . . . . . . . .SÄPO-registret9.3 244. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SÄPO-registret9.3.1 Vad är 244. . . . . . . . . . . . . . .Ändamål9.3.2 245. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.3.3 Innehåll 246. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.3.4 Utlänmande uppgifter 251av . . . . . . . . . . . . . . .9.3.5 Gallring 252. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.4 Utredningens synpunkter och förslag 254

. . . . . . . . . . . .SÄPO-registret9.4.1 254- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.4.2 Registrets ändamål 255. . . . . . . . . . . . . . . . . .9.4.3 Registrets innehåll 256. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.4.4 Gallring 264. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.5 Sekretess 267. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.5.1 Sekretessreglerna bör ändras 268. . . . . . . . . . . .9.5.2 Utlämnande uppgifter 270av . . . . . . . . . . . . . . .

Övergångsbestämmelser10 273. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Innehåll 1997:65SOU10

275Kostnader11 . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . ..

277Författningskømmentar12 . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. 277belastningsregistretdet allmännatill lagFörslag12.1 . . . . . 295misstankeregistertill lagFörslag12.2 om .. . . . . .. . . . ..
behandlingpolisenstill lagFörslag12.3 avom

305personuppgifter . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . sekretesslageniändringtill lagFörslag12.4 om
3311980:100 .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. 3431990:782arkivlagenändring itill lagFörslag12.5 om . . .

säkerhetsskyddslageniändringtill lagFörslag12.6 om
3431996:627 . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .Övriga 345förslag12.7 . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . .

Bilagor
3471995:38Kommittédirektiv1 .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . 3591996:22Kommittédirektiv2 . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . 365persondatalagtillförslagDatalagskommitténs3 . .. . . . .. .

användningenrekommendationEuroparådets4 avom
383polissektornpersonuppgifter inom . . . . .. . . . . . .. . . . 413poliseninomPersonregister5 .. . . . . . .. . . .. . . . . . . .



SOU 1997:65

Sammanfattning

Några utgångspunkter

I 1996 lade vi fram delbetänkande, Kriminalunderrättelse-ettmars
register DNA-register SOU 1996:35. Vi har därefter i enlighet-
med de ursprungliga direktiven och tilläggsdirektiven fortsatt vårt
arbete med bl.a. utarbeta förslag tillatt rättslig reglering etten nyttav
belastningsregister och misstankeregister. I uppdragetett har också
ingått överväga det behövs någraatt ändringar i polisregisterlagenom
med anledning register skallatt polisensersätta ochav nya person-
belastningsregister. Vi har vidare haft i uppdrag lämna förslag tillatt
andra närliggande författningsändringar kan komma aktualise-attsom

under arbetets gång. Uppdraget har omfattatäven Säkerhetspoli-ras
register.sens

Vi har arbetat med utgångspunkt i regeringens proposition
1994/952144 Riktlinjer för registrering påföljder I dennaav m.m.
principproposition, vilken har godkänts riksdagen, föreslogav
regeringen det och belastningsregisteratt förs hos Riks-person- som
polisstyrelsen skall belastningsregisterersättas ochett nyinrättatav ett
misstankeregister. Den registrering påföljder i dag skerav m.m. som
i körkortsregistrets belastningsdel skall enligt propositionen samordnas
med registreringen i belastningsregistret. Ibelastningsregistret skall tas
in uppgifter ådömda påföljder och liknande. I misstankeregistretom
skall huvudsakligen in uppgifter dentas skäligenär misstänktom som
för brott enligt den s.k. personbladsrutinen. Mot bakgrund härav har
det ankommit utarbeta författningsregleratt med huvudsakligoss
utgångspunkt i de gällande materiella bestämmelserna i kriminal-nu
och polisregisterförfattningarna.

Vi har haft två viktiga utgångspunkter för vårt arbete, nämligen
utvecklingen infonnationstekniken och förändringen denav rättsligaav

Det pågår för närvarande intensivt arbeteramen. inomett polisen och
inom rättsväsendet i övrigt med förbättra inforrnationsförsörjatt ningen

ökat datorstöd och säker telekommunikation.genom De regler som
den rättsliga för detta utvecklingsarbeteger behöver reformerasramen

så möjligt. Datalagensnart har hittills varit bestämmandesom för de
särskilda regler finns polisens förarätt personregistersom att medom
hjälp automatisk databehandling. Datalagen kommerav emellertid att
ersättas lag till följd EG-direktivet skyddav en förny enskildaav om

med avseende på behandlingpersoner personuppgifter och detav om
fria flödet sådana uppgifter. Datalagskommittén harav nyligen lagt
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detfunnitVi harpersondatalagen.lag;sådantillförslagfram ett en
misstanke-ochbelastnings-särregleringdenutformalämpligt att av

vi harpersonuppgifterbehandlingpolisensoch somregistren avom
detIpersondatalagen.utgångspunkt imedföreslå,uppgifti att

vårtfått förhardettakonsekvenserdekortviredovisarföljande
avsnitt 4.iredogörelse finnsingåendearbete. En mer

princip skallipersondatalagenkonstaterasdetkanförsta attdetFör
uppgiftersådanainte barapersonuppgifter ochbehandlingallgälla av

behandlingfrågorDetregister. göringår i personupp-att avomsom
förvadlösninggenerell änfåmåstepolisengifter inom sommeraen

ocksåmedförDetpolisregisterlagen. attiförhållandetnärvarande är
närvarandeförliksomregistervissaförsärbestämmelserbehovet av

lagstiftning.särskildtillgodosesfår genom
behandlingpersondatalagen ärförutgångspunkt att person-En av

ivillkordeoch påfalli deendasttillåtenuppgifter angessomär
ipersonuppgifterbehandlingförKriterierna person-lagen. angesav

förutsättssärlagstiftningdensådantpå sättdatalagen att somett
tillmedgivandemedinledasbehöverområden inte ettskilda nusom

persondata-föreslagnadengranskathardatabehandling. Viautomatisk
bestämmelserbehovetochbestämmelser övervägt somlagens av

hänseenden.olikaiden lagenfrånavviker
misstanke-ochbelastnings-förförfattningartillVåra förslag nya

datalagen ersättspåverkatsgradringaendast ihar attregister enavav
Övervägandena ochnedanredovisasdelari dessapersondatalag.

med densigförhåller detAnnorlundaoch 7.avsnitten 6iutförligare
deleni denövervägandenVårapolisregisterlagen.skalllag ersättasom

denibestämmelsernagenomgångförutsatthar avnoggrannen
ställninghaftallt harvi framförVadpersondatalagen. att taföreslagna

tillförhållandeibehöverpolisenutsträckningvilkentill iär en
i vilkapersonuppgifter ochbehandlavidgadpersondatalagen rätt att

integritetshän-personuppgifterbehandlapolisenshänseenden rätt att av
persondatalagen.förhållande tilliinskränkasbörskälandraellersyn

däravsnittutförligt iochnedanfrågordessabehandlarVi även mer
behandlingtill lagförslagframockså läggervi personupp-ett avom

polisen.inomgifter

Sekretess

förkriminalregisteroch äruppgifter i polis-försekretessReglerna om
kap.7ovanligt Avsekretesslagen sätt.förutformadenärvarande ett

förgällerabsolut sekretessnämligenföljersekretesslagen§ att17
enligt lagenförseller registerkriminalregisteruppgifter i omsom

iendastfår lämnasregistersådanaUppgifter i utpolisregister.
polisregisterlagenkriminalregisterlagen,imed vadenlighet sägssom
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och säkerhetsskyddslagen i anslutande förordningar. De sekre-samt
tessbrytande reglerna i kap.14 sekretesslagen inte tillämpliga påär
registren. Sekretessen inte heller begränsad iär tiden. Vi har ansett att
frågan sekretessens utformning bör Våra motivomprövas.om
redovisas i avsnitt

En våra slutsatser reglerna sekretess förär polis- ochattav om
kriminalregister bör ändras så de bl.a. skydd föratt ger samma
känsliga uppgifter hur de representerade.är Vi föreslår därföroavsett

sekretessen för uppgifter i det allmänna belastningsregistret,att
misstankeregistret och polisens register i övrigt regleras på motsvaran-
de för andra känsligasätt uppgifter. Uppgifter i sådana registersom
bör således kunna lämnas efter skadeprövning. belastnings-Förut en
och misstankeregistrens del bör skaderekvisitomvänt gälla. Detett
innebär uppgifter skall lämnas bara detatt står klartut attom
utlärrmandet inte kan vålla för den registrerade eller någon honommen
närstående. Såvitt gäller uppgifter i polisregister vi att ettanser

skaderekvisit böromvänt gälla för uppgifter dömdärattom en person
för brott, misstänks för eller har varit misstänkt för brott, kan antas

sig eller haägna sig brottsligägnat verksamhet eller kan komma att
begå allvarliga brott. Andra uppgifter i polisregister skall enligt vårt
förslag omfattas rakt skaderekvisit. Sekretess skall såledesett gällaav

det kan den enskilde eller någon honomantas närståendeatt liderom
skada eller uppgiften röjs.men om

Vi föreslår vidare sekretessen för uppgifter i polisensatt register
skall omfatta uppgifter enskilds ekonomiska förhållanden ochom att
den skall gälla högst 70 år. Reglerna i 14 kap. sekretesslagen bör
också bli tillämpliga.

De Sekretessregler redovisas avseddaär skydda densom attovan
enskildes personliga eller ekonomiska intressen. För uppgifter hos
polisen gäller enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen sekretessäven med
hänsyn till intresset förebygga eller beivra brott. Uppgifteratt iav
bl.a. förundersökningar eller i polisens verksamhet i övrigt för att
förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott får således inte lämnas

det kan syftet medut beslutade eller förutseddaantas att åtgärderom
motverkas eller den framtida verksamheten skadas uppgiften röjs.om
Vi föreslår skaderekvisitomvänt skallatt gälla förett uppgifter som
hänför sig till Säkerhetspolisens verksamhet. Sådana uppgifter skall
således inte få lämnas det inte står klart det inte finns någonut attom
risk för skada.

Polisen har under vissa förhållanden berättigat intresseett attav
kunna avslå begäran utlämnande uppgifter, deten utanom attav av
beslutet framgår de efterfrågade uppgifterna finns eller Förom att
den ökade öppenhet våra förslag medför inte skall få sådanasom
konsekvenser för polisens arbete inte kan godtas, föreslår vi attsom
förvaltningsdomstolarna under vissa förutsättningar skall kunna
sekretessbelägga domskäl i mål utlärrmandegentemot part om av
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Säkerhetspolisen.uppgifter hosdock endastgällerFörslagetuppgifter.

belastningsregistretallmännaDet

belastnings-ochskallbelastningsregister ersättaDet person-somnya
påföljd föruppgifterinnehålladirektivenligt våraskallregistret om

påföljdsregistrering-samordnas meduppgifterliknandeochbrott samt
körkortsregistret.ien

Ändamålet förslagenligt vårtskallregistretmed det attvaranya
ibehövsbelastningsuppgiftertill sådanatillgångenunderlätta som

uppdagaförebygga,förtullmyndigheterpolis- ochverksamhet hos att
och åtalförundersökningåklagarmyndigheter förhosoch utreda brott,

allmännaslutligen hosstrafföreläggande ochutfärdandevidsamt av
Uppgifter i registretpåföljd.valstraffmätning ochfördomstolar av

myndigheteroch andrapolismyndigheteranvändasockså fåskall av
itillståndsgivninglämplighetsprövning ochvid sådan som anges

betydelse i densärskilddetenskildaförfattning ärsamt avomav
verksamhet.enskildes

uppgift deninnehållabör fåRegistret somom
för vilketpåföljd för brottstrafföreläggande ålagtsdom ellergenom-

föreskrivet,penningböterendastinte är
förvandlingsstraff för böter,har ålagts-

lagöverträdarelagenbeslut enligtåklagarespå grund ungaomav-
brott,för allvarligarehar åtalatsinte ett
utlämningslagarna ellerenligt någonskall utlämnas av-

besöksförbud.meddelatshar-

medregistrerasutsträckningskall i viss ävenKörkortsinnehavare
Vissapenningböter.kan föranledaendastanledning brott somav

också registreras.utlandet skalldömd iuppgifter den ärsomom
vadenligtskall kunna lämnasibelastningsregistretUppgifter ut som

börsekretesslagen.tryckfrihetsförordningen och Dessutomföljer av
bestämmelser myndigheterfinnasoch förordningdet i lag somom

Sådana bestäm-uppgifter registret.tillsekretess skall ha rättoavsett ur
myndigheteruppgifter till vissalämnaskyldighetmelser att somom

tillståndsgivning finns förochför lämplighetsprövningdembehöver
i huvudsakreglernaregisterförfattningarna. Denärvarande i avsesnya

närvarande i vissliksom förnuvarande. Uppgifter bördemotsvara
organisationertill myndigheter ochutsträckning kunna lämnas utom-

lands.
gallrasskall enligt vårt förslagUppgifter belastningsregistreti

dvs.föreligger,för registrering inte längreförutsättningarnär om-
beslut resning,efter överklagande ellerregistrerade frikännsden om

ordningsbot har undan-föreläggandestrafföreläggande eller avom-
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röjts,
beslut förvandlingsstraff för böter har upphävts,om om-
åklagares beslut inte åtala har återkallats ellerattom-
besöksförbud har upphävts.om-

Uppgifter i belastningsregistret bör också gallras viss tid förflutit.när
Vårt förslag innebär uppgifter regel skallatt gallras tio år frånsom
dom eller beslut. Uppgift bötesdomar skall dock gallras efter femom
år. Uppgift domar medfört fängelse eller rättspsykiatrisk vårdom som
skall gallras tio år efter frigivningen.

Misstankeregistret

Ett misstankeregister skall enligt vårtnytt förslag föras för under-att
lätta tillgången till sådana uppgifter skälig misstanke brottom om som
behövs i verksamhet hos polis- och tullmyndigheter för förebygga,att
uppdaga och utreda brott hos åklagarmyndighetersamt för förunder-
sökning och åtal. Uppgifter i registret bör också få användas av
polismyndigheter och andra myndigheter vid sådan lämplighetspröv-
ning och tillståndsgivning i författning enskildasom samtanges av om
det särskildär betydelse i den enskildes verksamhet.av

Misstankeregistret bör innehålla uppgifter den har fyllt 15om som
år och skäligenär misstänkt för något brott brottsbalken ellersom mot
för något brott för vilket svårare straffannat böter föreskrivet.än är
Uppgifter bör också föras in den skäligenär misstänkt förom som ett
motsvarande brott utomlands, frågan lagföring för brottet skallom om

i Sverige.avgöras Registret vidare innehålla uppgifter denavses om
vilken det har inlettsmot talan förvandling böter och denom av om
har begärts utlämnad för brott.som

Uppgifter i misstankeregistret skall kunna lämnas enligt vadut som
följer tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Dessutomav bör
det i lag och förordning finnas bestämmelser myndigheterom som

sekretess skall ha tilloavsett rätt uppgifter registret. Sådanaur
bestämmelser skyldighet lämna uppgifter till vissaatt myndigheterom

behöver dem för lämplighetsprövning och tillståndsgivningsom finns
för närvarande i registerförfattningarna. De reglerna bör inya
huvudsak de nuvarande.motsvara Uppgifter bör liksom för närvarande
i viss utsträckning kunna lämnas till myndigheter och organisationer
utomlands.

Vi föreslår uppgifter i misstankeregistretatt skall gallras för-när en
undersökning har avslutats åtal väckts medutan anledningatt av
misstanken, åtal harnär lagts ned eller dom ellernär beslut har
meddelats. Har den misstänkte frikänts skall uppgift misstanken ståom
kvar i misstankeregistret till dess den frikännande domen haratt
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utlämnadhar begärtsUppgifterkraft.vunnit laga person somom en
verkställts.avslagits ellerharbegärangallrasskallför brott när

polisdatalagEn

medförslagenligt vårt ersättasskallpolisregisterlagennuvarandeDen
persondatalagenkommandedenskall byggapolisdatalag. Denen

för elleri ställetbehövsbestämmelserinnehålla dealltså baraoch som
tillämplig på be-föreslås blipersondatalagen. Lagenireglernautöver

förverksamhetpolisenspersonuppgifter i atthandling av
ordningenallmännadenstörningarandraochbrottförebygga av

säkerheten,och
störningarhindrasäkerheten,ochordningenden allmännaövervaka2.

inträffat ochsådana haringripadärav närsamt
underhörbrottfrågautredning iochspaningbedriva somom

åtal.allmänt

gälla sådanendastpersondatalagen,liksombör,Polisdatalagen
automatiskdelvishelt ellerpersonuppgifter är samtbehandling somav

avseddaingår i ellerpersonuppgifter är attbehandling somavannan
register.ingå i ett

behandlingstöd för denvår meningenligtPersondatalagen avger
Vi harpolisverksamheten.egentligai denkrävspersonuppgifter som

gällaskallpersondatalagenenligtgrundläggande kravdefunnit att som
område.polisensgälla påockså börpersonuppgifterbehandlingför av

ochpersondatalagenibestämmelsernade olikaavsnitt 8Vi itar upp
personuppgifter. Ibehandlingbetydelse för polisensbelyser deras av
enligt vår meningsärbestämmelservilkadärtillanslutning somanges

personuppgifter. Vi harall behandlingpolisdatalagen vidbehövs i av
för persondata-undantagdelför polisensanledning görafunnit att

elleravslöjaruppgifterbehandlingförbudlagens mot rassomav
övertygelseeller filosofiskreligiöspolitiska åsikter,etniskt ursprung,

sexuellellerhälsafackförening ellermedlemskap i röreller som
enbart påfå behandlasintebörUppgifterläggning. personom en

hänseenden.dessaeller henne ihonomvad käntgrund är omsomav
uppgifternagrund börbehandlas påuppgifterOm annanen personom

detuppgifter,känsliga ärmed sådanakompletterasdock få om
föreslårVisyftet med behandlingen.nödvändigt föroundgängligen

behandlaspersonuppgiftersärskild bestämmelsevidare att somomen
uppgiftsläm-upplysningarskall förses medpolisen normalthos om

föreslår visakriktighet.uppgifternas Dessutomtrovärdighet ochnares
utlandet.uppgifter tillutlämnandesärskild bestämmelse avomen

behandlingskall gälla allbestämmelser, vilkadessaFörutom av
behandlingbestämmelser förföreslår vi särskildapersonuppgifter, av
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behandlingAutomatiskunderrättelseverksamhet. avpersonuppgifter i
iendastförekommafåverksamheti sådanpersonuppgifter avses

angivnalagenivissaharundersökningarsärskildamedsamband som
Rikspolis-ledsochbrottslighetallvarligändamål, avsomavsersom

länspolismästare.ellerstyrelsen en
börbestämmelsersärskildavilkafråganvi somSlutligen tar omupp

skäl inteinsedda gärnalättkanDetegentliga register.förgälla av
förordning.elleri lagregisterpolisensallareglerafrågaikomma att

ilag böriRegleringenstelbent.alltförbliskullesådantEtt systern
sådanaochregisteromfattandesärskilttillbegränsasstället att avse

fårregistreringenförkriteriernagrundpå ansesregister avsom
bestäm-införstadetförhärtill bör tasMed hänsynkänsliga.särskilt

börvilkaunderrättelseregister, motsvarapolisdatalagenimelser om
inforrnationsregisterförreglernaföreslagnadelbetänkandetide ossav

Även DNA-registerreglerdeunderrättelseverksamhet.polisens omi
polisdatalagen.tillöverförasföreslagit börhartidigarevisom

signalementsregisterochfingeravtrycks-regler förvidareföreslårVi
medsambandiidentifieringunderlättaförförs personeravattsom

misstänktauppgifterinnehållaskall endastregisterSådana ombrott.
skallmisstänktUppgifter somdömda personoch enompersoner.

ellernedläggshonomåtalellerförundersökning motgallrasregel när
honomuppgifternaskallmisstänkte dömsdenOmåtal ogillas. omnär

detgallratsharhonomuppgiftersamtligatill dess urfå bevaras att om
belastningsregistret.allmänna

för brottmisstänkt atttrotsUppgifter att ansesen personom
fåförslagvårtskall enligtnedlagtsharhonomförundersökning mot

Sådanaförutsättningar.särskildavissaunderendastregistreras
åtalår. Ominomregel gallras mot personskall treuppgifter ensom

ändåfrågaiuppgiftskalleller ogillats attnedhar lagts personenom
registreras.inte fåmisstänktanses

börövervakningunderlättaförs för personerRegister avattsom
belastadekriminelltallvarligtuppgifterinnehållaendast om
säkerhet.förfarligakaneller annansantas varasompersonerpersoner

gallras närbörregister senastsådantiUppgifter ettpersonenom
allmännadetgallrasfrågaiuppgiftersamtliga urpersonenom

belastningsregistret.
bör, utöverharvi nämntdemregister änandraFör permanenta nu

behandlingallförgällaskallbestämmelser avallmännade som
tillanmälanbestämmelsersärskildavissagällapersonuppgifter, om

innehållaskallRegistergallring.ochDatainspektionen somom
varitharellerbrott,dömd för äräruppgifter att personenom

verksam-brottsligmedbefattningkanellerför brottmisstänkt taantas
innanDatainspektionentillanmälasalltidförslagvårtenligtskallhet

integritetsskälregisterdessutomharbruk. Vi ansett atti avdet tas
forsknings-förbevarassåledes inteochgallrashuvudregel börsom

alltid bestämmas närdärför nyttskall ettgallringtid förändamål. En
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register inrättas. Dessutom skall registrets ändamål och innehåll
fastställas. Dessa regler bör enligt vår mening inte manuellaavse
register. För sådana register bör de allmänna bestämmelserna i
polisdatalagen fullt tillräckliga. De bör inte hellervara gälla be-
handling personuppgifter i samband med förundersökningav elleren

undersökning eller utredning.annan

Säkerhetspolisens register

I avsnitt 9 vi frågantar behandlingupp personuppgifter iom av
Säkerhetspolisens verksamhet till sammanhållen genomlysning.en
Avsnittet inleds med kort bakgrundsteckning, där bl.a. tidigareen
utredningar starkt har påverkat dagens förhållandensom nämns.
Därefter behandlas frågan konsekvenserna för Säkerhetspolisensom
vidkommande persondatalagen kommeratt bakgrundav utgöraatt för
all behandling personuppgifter. Vi har funnit deav allmänna be-att
stämmelserna i vårt förslag till polisdatalag bör gälla även för
Säkerhetspolisen, däremot inte de särskilda bestämmelserna be-om
handling personuppgifter i underrättelseverksamhet.av Särskilda före-

SÄPO-registret.skrifter bör meddelas för
Vi föreslår Säkerhetspolisenatt skall föra register harett tillsom

ändamål underlätta spaning iatt syfte förebygga och avslöjaatt brott
rikets säkerhet ellermot bekämpa terrorism och underlagutgöraatt

för registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Uppgifter kansom
hänföras till enskilda personuppgifter skall föraspersoner in i
registret endast

det finns anledning denom anta att med uppgiftensom avses
sigägnar eller har ägnat sig brottslig verksamhet innefattarsom

hot rikets säkerhet ellermot terrorism eller kommer begå allvarligaatt
brott sådant slag,av

2. har undergått registerkontrollom personen enligt säkerhets-
skyddslagen 1996:627 och därefter fått den anställning eller det
uppdrag eller fått delta i den verksamhet kontrollen ellersom avsett

det finns särskilda skälom till det.annars
Regeringen bör bemyndigas meddela bestämmelseratt närmare om

registrets innehåll.
Personuppgifterna skall avlägsnas registret efter på förhandur en

bestämd tid, det inte framkommit något beträffandeom den registrera-
de föranleder registreringen måstesom att finnas kvar. Uppgifter som
avlägsnas registret och de handlingarur uppgifterna hänvisar tillsom
bör integritetsskäl normalt förstöras iav samband med uppgifternaatt
utgår registret. Om förundersökningur elleren utredningen annan
företagits talar dock forsknings- och insynsintressena för materialetatt
bevaras för framtiden. Det kan också finnas andra speciella skäl som
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be-meddelaföreslåsRegeringenuppgifter bevaras.motiverar att
ståbörSäkerhetspolisenskall bevaras.materialstämmelser närom -

tillsyn.Riksarkivetsunder

Övrigt

misstankeregis-lagenbelastningsregistret,allmännadet omLagen om
börpersonuppgifterbehandlingpolisens m.m.lagenoch avter om

trädaskallpersondatalagendå1999, ävenjanuarikraft den 1träda i
kraft.i

behandlingpolisensförlösningarrättsliga personupp-val avVårt av
kostnader.ökadenâgramedföraintegifter synes
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Författningsförslag

belastningsregistretallmännadettill lagFörslag1 om

följande.föreskrivsHärigenom

belastningsregister.allmäntförasskallRikspolisstyrelsen ett1 § Hos

Ändamål

till-underlättaförförasskallbelastningsregistret attallmänna§2 Det
hosverksamhetibehövsbelastningsuppgiftersådanatillgången som

utredaochuppdagaförebygga,förtullmyndigheter attochpolis-
brott,

utfär-vidåtalochförundersökning samtföråklagarmyndigheter2.
strafföreläggande,dande av

ellerpåföljdvalochstraffrnätningfördomstolarallmänna av
lämplig-sådanvidmyndigheterandraochpolismyndigheter4.

författning.itillståndsgivningochhetsprövning angessom
uppgiftenskild länmatillförocksåanvändas somfår attRegistret

verksamhet.dennesibetydelsesärskildär av

Innehåll

beslutellermeddelade domarriketI

denuppgifterinskall förasregistret§ I som3 om
förför brottpåföljdålagtsharstrafföreläggandeellerdomgenom

föreskrivet,penningböter ärendastintevilket
böter.förvandlingsstraff förålagtshar2.

friförklaratsharbrottsbalken§630 kap.tillämpningmed av
påföljd,från

1671964:§ lagen17ellerenligt 9beslutåklagaresgrund4. av
åtalatsharintelagöverträdarebestämmelsersärskildamed ungaom

fängelse,tilllettskulle habedömandeåklagarensenligtför brott, som
skyddstillsyn,ellerdomVillkorlig

brottförutlärrming1957:668lagenenligtutlämnasskall om
Danmark,tillbrottförutlämning1959:254lagenenligteller om
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Finland, Island och Norge eller
har meddelats besöksförbud enligt lagen 1988:688 besöks-om

förbud.

4 § Utöver vad följer 3 § skall i registret föras insom uppgiftav om
den har körkort, traktorkort eller körkortstillståndsom och harsom
ålagts böter för brott vid förandeannat motordrivet fordon ellerav
spårvagn. Vad har gäller dock inte brottsagtssom 3 § lagennu mot
1971:965 straff för trañkbrott begåtts utomlandsom eller över-som
trädelse 72 § 7 eller 74 § första stycket 3av vägtrañklcungörelsen
1972:603.

Vad i förstasägs stycket gäller denäven för vilkensom begränsad
giltighetstid enligt 19 § körkortslagen 1977:477 eller spärrtid enligt
21 § lag har beslutats inte harännu löptsamma men ut.

Uppgift den har utländskt körkort skall inom i registretsom tas
endast han eller hon folkbokfördär här i landet.om

Domar och beslut meddelas i utlandetsom

5 § Uppgifter den med dom eller beslut i utlandetom som avses etten
skall föras in i registret, uppgiftens innehåll vadom motsvarar som

i 3sägs § och uppgiften
kommer från myndighet i tillhör Internationellastaten en som

kriminalpolisorganisationen, från denna organisation eller från
Europol, och svensk medborgare eller den har hemvistavser härsom
i riket eller

lämnas från enligt överenskommelsestat mellan Sverigeen en
och den staten.

Uppgifter skall tillföras registretsom

6 § Beträffande den skall registreras enligt 3-5 skall registretsom
tillföras de uppgifter regeringen bestämmer.

Utlämnande uppgifterav

Inom riket

7 § En myndighet eller enskild har till utdragrätt eller upplysningsom
registret skall, i varje särskilt fall, behovetur pröva informa-noga av

tion. Utdrag eller upplysningar registret får begäras endastur om
skälet till det det intrånguppväger eller i övrigt det innebär förmen
den berörs.som
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skall1001980:sekretesslagen14 kap.följervad8 § Utöver avsom
lärrmasregistreti närinnehålletupplysningellerutdragett omenur

begärsdetta av
slagvissaförregeringenutsträckningi denmyndighet av

ellertillstånd till detärenden ger
registreradedenenskild änannan

tillståndfallvissaförutsträckning regeringeniden typer gerav-
elleranställningfrågaförbehövsoch det prövatill det att omen

förbetydelseellervård ärverksamhetiuppdrag avsomavsersomen
ellerbrottbeivrandeförebyggande eller av

beroendehansstyrker rätt ärenskildedenfall,i att avannat om-
upplysningenmedgerregeringenochregistret attupplysning ur

meddelas.

skallrättsstatistikenframställaförnödvändigaUppgifter9 § är attsom
rådet.Brottsförebyggandetilllänmas

utlandetTill

skallregistretinnehållet iupplysningellerutdrag§10 Ett omenur
Danmark,åklagarmyndighet iellerpolis-ellerdomstoltilllämnas

brottmål.utredning ifördet begärseller NorgeIslandFinland, om
myndighet ellerutländsktilllämnasvidareUppgifter får enen

internationellutlämnandet följerorganisation,mellanfolklig av enom
Sverige har biträtt.konvention som

ellerpolis-domstol ellertilllämnasbegäranfär ävenUppgifter
kriminal-internationellaansluten tilliåklagarmyndighet ärstat somen

förbehövsdetorganisation atttill dennapolisorganisationen eller om
uppdaga,förebygga,kunnaskallorganisationenellermyndigheten

utlänningsärende.förellerbeivra brottutreda eller ett
tillfår lämnasuppgifterföreskriftermeddelafårRegeringen attom

sägsiåklagarmyndighet änpolis- stateller ellerdomstol somannan
ellerbrottmålutredning iförbehövs ettstycket, det etttredjei om

utlänningsärende.
uppgifterföreskriftermeddelaockså attfårRegeringen om

harellerfrämmandeimedborgarebeträffande den statär somensom
denmyndighet itillfår lämnas staten.där,hemvist en

kap.1framgårandra falli vissafår lämnasuppgifter ävenAtt ut av
1980:100.sekretesslagenstyckettredje3 §

hitförtsböter har överpåföljd änverkställighet§ Om11 annanav
till någonhärifrånellerIsland eller NorgeFinland,Danmark,från av

beslutetmed över-denuppgifterfårdessa omstater, avsessomom
haröverflyttningtill vilkenfrån ellerdentilllämnasflyttning stat

rörandegjortsanteckning,frågaigällerDetsammaskett. somom
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tillämpningen 14 eller 21 § lagen samarbete med Danmark,av om
Finland, Island och Norge angående verkställighet straffav m.m.

Om verkställighet påföljd har flyttats hit frånöverav statannan
eller härifrån till enligt lagen 1972:260stat internationelltannan om
samarbete rörande verkställighet brottmålsdom eller lagenav
1978:801 internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet,om
tillämpas första stycket, första meningen.

Regeringen får meddela föreskrifternärmare utlämnandeom av
uppgifter enligt denna paragraf.

Utlämnande myndighet

12 § En begäran utlänmande uppgifter prövas Rikspolis-om av av
styrelsen. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
dock meddela föreskrifter polismyndighet i vissa fallatt fårom en
lämna uppgifter.ut

Gallring

13 § En uppgift skall gallras registretur
överrätt dom eller beslut vunnit laga kraft,om genom som

frikänt den registrerade för den åtalade gärningen eller funnit honom
skyldig till denna inte dömt honom till påföljd skallmen en som
antecknas i registret,

domstol efter resning har meddelat dom eller beslutom en som
iavses

strafföreläggande eller föreläggande ordningsbot harom av
undanröjts,

4. haröverrätt upphävt beslut förvandlingsstraff förettom om
böter,

åklagares beslut inte åtala har återkallats,attom
besöksförbud har upphävts ellerom

7. den registreradenär har avlidit.

14 § Utöver vad följer 13 § skallsom av
uppgift fängelse eller förvandlingsstraff för böter gallrasom

sedan tio år förflutit från frigivningen,
uppgift fängelse skall helt verkställt tidigareom som anses genom

frihetsberövande eller från vilket någon beslut nåd hargenom om
befriats helt gallras sedan tio år förflutit från domen eller beslutet,

uppgift fängelse har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 §om som
brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter har fallit bortom som
enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen 1979:189 gallras sedan
fem år förflutit från det straffet föll bort,att
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tio årgallras sedandomVillkorligelleruppgift skyddstillsyn4. om
eller beslutet,från domenförflutit

vårdellersocialtjänstenvård inomöverlämnande tilluppgift om
gallrasfallmissbrukare i vissavård1988:870lagenenligt avom

beslutet,domen ellerförflutit fråntio årsedan
gallras sedanrättspsykiatrisk vårdöverlämnande tilluppgift om

från utskrivningen,förflutittio är
beslutförflutit från dom,årsedan femgallrasuppgift böter7. om

ordnings-föreläggandeellerstrafföreläggandegodkännandeeller avav
bot,

frånfriförklarats6 § harenligt 30 kap.någonuppgift attom
beslut,ellerfrån domförflutittio årsedanpåföljd gallras

sedangallrasåtala brottintebeslutåklagares treuppgift attom
ochfrån beslutetförflutitår

år förflutitsedan tiogallrasbesöksförbuduppgift beslut10. omom
beslutet.från

har gjortsi 14 §tidutgången denföredet15 § Om ensom angesav
ingenskallbeträffande§enligt 3 eller 5anteckning person,sammany

iskall finnas kvardemnågonså längegallrasuppgifterna avav
anteckningendengälladock inteskallregistret. Detta avsernyaom

penningböter.
från den domförflutittjugo årsedanalltid gallrasskalluppgiftEn

Ii registret.fördes inuppgiftenföranleddebeslutdeteller attsom
deendastgäller dettaeller 6i 14 § 1uppgiftfråga omavsessomom

där har gåtttidsfrister ut.angessom
paragraf,enligt denna§§ gallrasi 3-5uppgiftSkall avsessomen

därtillanslutningantecknats iharuppgiftersådanaskall även som
förordnarregeringenintegallras, annat.om

Sekretess

uppgifterfått delhardenna lagmed stöd16 § Den omavavsom
vad hanröjaobehörigenfår inteförhållandenpersonligaannans

erfarit.sålunda
ibestämmelsernai ställettillämpasverksamhetallmännasI det

1980: 100.sekretesslagen

skadeståndochRättelse

gäller vidskadeståndochrättelsereglerPersondatalagens17 § om
föreskrifterellerdenna lagenligtpersonuppgifterbehandling somav

stöd lagen.medmeddelatshar av
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Denna lag träder i kraft den januari1 1999, då lagen 1963: 197 om
allmänt kriminalregister upphör gälla.att
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till misstankeregisterFörslag lag2 om

föreskrivs följande.Härigenom

skall föras register för uppgifterl § RikspolisstyrelsenHos ett om
brott misstankeregistret.skälig misstanke om

Ändamål

underlätta tillgången tillMisstankeregistret skall föras för2 § att
verksam-uppgifter skälig misstanke brott behövs isådana somom om

het hos
tullmyndigheter för samordna förundersökningarpolis- och att

uppdaga och utreda brott,och förebygga,mot samma person
för förundersökning och åtal elleråklagarmyndigheter2.

lämplig-och andra myndigheter vid sådanpolismyndigheter
tillståndsgivning i författning.hetsprövning och som anges

till uppgiftfår användas också för enskild lämnaRegistret att som
i dennes verksamhet.särskild betydelseär av

Innehåll

den fyllt femton ärföras in uppgifter har§ registret skall3 I om som
förundersökningsledarens skäligen miss-bedömningoch enligt ärsom

förtänkt
brottsbalken,brott mot

föreskrivet ellerför svårare straff böterbrott vilket2. än ärannat
svensk lag brottsådant brott utomlands enligt3. motsvararsom

lagföring för brottetfråganeller under förutsättningenligt 1 att om
i Sverige.skall avgöras

vilken allmän åklagareUppgifter skall föras in denäven motom
böter och denutredning mål förvandlinghar inlett i somav omom

utlämnad förhar begärts brott.
får före-regeringen bestämmerRegeringen eller den myndighet

visstregistreringen skall begränsasskriva sätt.att

registretenligt 3 § skallskall registreras4 § Beträffande den som
uppgifter regeringen bestämmer.tillföras de
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Utlänmande uppgifterav

Inom riket

5 § myndighet ellerEn enskild har till utdrag ellerrättsom upp-
lysning registret skall i varje särskilt fall, behovetprövaur noga av
information. Utdrag eller upplysningar registret får begäras endastur

skälet till det det intrång eller i övrigt det innebäruppvägerom men
för den berörs.som

§6 Utöver vad följer kap.14 sekretesslagen 1980:100 skallsom av
utdrag eller upplysning innehållet i registret länmasett närur en om

detta begärs av
myndighet i den utsträckning regeringen för vissa slag ären-av

den tillstånd till det samtger
2. enskild

iden utsträckning regeringen för vissa fall tillståndtyper av ger-
till det och det behövs för fråga anställning ellerprövaatt en om
uppdrag i verksamhet vård eller betydelse förären som avser som av
förebyggande eller beivrande brott ellerav

i fall, den enskilde styrker hans beroenderätt ärannat attom av-
upplysning registret och regeringen medger upplysningenattur
meddelas.

§ Uppgifter7 nödvändiga för framställa rättsstatistikenär attsom
skall lämnas till Brottsförebyggande rådet.

Till utlandet

8 § utdrag ellerEtt upplysning innehållet i registret fårur en om
till utländsklänmas myndighet eller mellanfolklig organisation,en en

utlämnandet följer internationell konvention Sverigeom av en som
har biträtt.

Uppgifter får på begäran länmas till polis- eller åklagarmyn-även
dighet i ansluten till internationella kriminalpolisorgani-ärstaten som
sationen eller till denna organisation det behövs för myndig-attom
heten eller organisationen skall kunna förebygga, uppdaga, utreda
eller beivra brott eller för utlärmingsärende.ett

fårRegeringen meddela föreskrifter uppgifter får länmas tillattom
polis- eller åklagarmyndighet i i andra stycket,än sägsstatannan som

det behövs för utredning i brottmål eller utlänningsärende.ett ettom
Regeringen får också meddela föreskrifter uppgifter be-attom

träffande den medborgare i hareller hem-är statsom en annan som
i denvist där, lämnas till myndighet staten.en

uppgifter i vissa fall framgårAtt får länmas andraävenut av
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1 kap. 3 § tredje stycket sekretesslagen 1980:100.

Utlämnande myndighet

9 § begäranEn utlänmande uppgifter Rikspolis-prövasom av av
styrelsen. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
dock meddela föreskrifter polismyndighet i vissa fall fârattom en
lämna uppgifter.ut

Gallring

10 § En uppgift skall gallras
förundersökning harnär avslutats åtal väckts medutan atten an-

ledning misstanken,av
åtal2. har väckts med anledningnär misstanken har lagtssom av

ned,
domstol har meddelat dom eller beslutnär med anledning av

misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande som
har utfärdats i anledning misstanken. Om den tilltalade har frikäntsav
skall uppgift i misstankeregistret gallras först domen har vunnitnär
laga kraft eller

begäran utlämning4. har avslagits eller verkställts.när en om
Vad förstai stycket skall i tillämpliga delar gällasägs ävensom

uppgifter talan förvandling böter.om om av

Sekretess

11 § medDen denna fåttstöd lag har del uppgiftersom av av om
personliga förhållanden får inte obehörigen röja vad hanannans

sålunda erfarit.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i

sekretesslagen 1980: 100.

Rättelse skadeståndoch

12 § Persondatalagens regler rättelse och skadestånd gäller vidom
behandling personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifterav som
har meddelats med stöd lagen.av

lagDenna träder i kraft den januari1 1999.
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till polisens behandling3 Förslag lag om av person-
uppgifter polisdatalagm.m.

föreskrivs följande.Härigenom

bestämmelserAllmänna

tillämpningsområdeLagens

§ behandling personuppgifter inom polisen gäller1 Vid person-av
meddelas i denna000O:OO inte avvikande bestämmelserdatalagen om

lag.

personuppgifter i polisens§ gäller vid behandling2 Lagen av
verksamhet för att

störningar den allmänna ordningenförebygga brott och andra av
och säkerheten,

ordningen och säkerheten, hindraövervaka den allmänna stör-
sådana har inträffat ellerningar därav ingripa närsamt

hör underutredning i fråga brottbedriva spaning och somom
allmänt åtal.

uppgifter iockså behandling sådanagällerLagen som avsesav
26 och 27 §§.

företasbehandling personuppgifter3 § gäller inte förLagen somav
belastningsregistret ellerdet allmännamed stöd lagen 00OO:0O omav

inte heller vidmisstankeregister. Lagen gällerlagen 0000:O0 om
teleavlyssning, teleövervakninginsamling personuppgifter genomav

kameraövervakning.eller

Definitioner

polisverksamheti denna lag4 § underrättelseverksamhetMed avses
som

har förekommit,klarlägga brottslig verksamhetsyftar till att om-
pågår eller kan förutses och

rättegångsbalken.enligt 23 kap.förundersökninginte utgör-
annanunderrättelseverk-kriminalunderrättelseverksamhetMed avses

Säkerhetspolisen.bedrivssamhet denän som av
förkan användasvarje förfarandeMed DNA-analys somavses

deoxyribonucleic acid.deoxyribonukleinsyraanalys av
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Behandling personuppgifterav

5 § Uppgifter får inte behandlas enbart pâ grund vadom en person av
käntär eller etniska politiska åsikter,som om personens ras ursprung,

religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening eller
hälsa eller sexuella läggning.

Om uppgifter behandlas på grund får uppgifter-om en person annan
kompletteras med sådana uppgifter i första stycket,na som avses om

det oundgängligenär nödvändigt för syftet med behandlingen.

6 § Personuppgifter behandlas skall förses med upplysningarsom om
uppgiftslärnnares trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak. Sådana
upplysningar behöver dock inte lämnas det saknar betydelse förom
syftet med behandlingen.

Utlänmande uppgifterav

7 § Uppgifter nödvändiga förär framställa rättsstatistiken skallattsom
lämnas till Brottsförebyggande rådet.

8 § Uppgifter får lämnas till utländsk myndighet eller mellan-ut en en
folklig organisation, utlärrmandet följer internationellom av en
konvention Sverige har biträtt.som

Regeringen får meddela föreskrifter uppgifter på begäran fårattom
lämnas till polis- eller åklagannyndighet i ansluten tillärstaten som
internationellakriminalpolisorganisationen ellertilldennaorganisation,

det behövs för myndigheten eller organisationen skall kunnaattom
förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott.

Att uppgifter får lämnas i vissa andra fall framgåräven kap.1ut av
3 § tredje stycket sekretesslagen 1980: 100.

9 § Regeringen får förordna uppgifter får lämnas i andraatt ävenut
fall iän 7 och §§.sägs 8som

Rättelse och skadestånd

10 § Persondatalagens regler rättelse och skadestånd gäller vidom
behandling personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifterav som
har meddelats med stöd lagen.av
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personuppgifterbehandlingSärskilda bestämmelser avom
kriminalunderrättelseverksamheti

personuppgifter behandlaskriminalunderrättelseverksamhet fårll § I
rörandeundersökningari särskildaautomatiskt endastdelvishelt eller

brottslighetallvarligviss
förundersökningför beslutunderlagsyftar tillvilka att omge-

ocheller förhindra brottförebyggaåtgärder försärskildaeller attom
polismyndighet därellerRikspolisstyrelsenleds enenavsom-

chef.länspolismästare är
kriminalunderrättel-iin och lagrasfår också samlasPersonuppgifter

seregister.

personuppgifterbehandlinginleda sådanbeslut12 § Ett att somav
med behandlingenändamåletuppgifterinnehållaskalli 11 § omavses

avslutadskallundersökningsärskilda samtoch dennär varaavsessom
otillbörligtförebyggabehövs förövrigtföreskrifter ide attsom

integritet.personligaregistreradesdeintrång i
behandlabeslutförteckningföraRikspolisstyrelsen skall över atten

kriminalunderrättelseverksamhet.personuppgifter i

fårbestämmerregeringenmyndighetdeneller§ Regeringen13
personuppgifter ibehandlingföreskriftermeddela närmare avom

kriminalunderrättelseverksarnhet.

registerbestämmelserSärskilda om

gäller interegisterbestämmelsernasärskilda14 § De om
förunder-samband medpersonuppgifter ibehandling enav——

utredning ellerundersökning ellerellersökning annan
register.manuella——

persondataansvarig förRikspolisstyrelsen§ inte15 Om sägs ärannat
förs förregisterandraoch föri denna lagregisterde somavsessom

polisväsendets behov.hela

Underrättelseregister

Säkerhetspolisens register

tillharregisterförasskallRikspolisstyrelsen16 § Hos ett som
ändamål
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underlätta i syfte förebygga och avslöja brottspaningatt att mot—
rikets säkerhet eller bekämpa terrorism och

underlag för registerkontroll enligt säkerhetsskydds-utgöraatt-
lagen 1996:627.

Säkerhetspolisen persondataansvarig för registret benämnsär som
SÄPO-registret.

SÄPO-registret föras uppgifter kan hänföras till§ får in17 I som en
enskild endastperson

uppgiftenñmis anledning den meddet anta att som avsesom
eller sig brottslig verksamhet innefattarsig har ägnatägnar som

eller terrorism eller kommer begå brotthot rikets säkerhet attmot av
slag,sådant

har undergått registerkontroll enligt säkerhets-om personen
och därefter fått den anställning eller detskyddslagen 1996:627

kontrollen elleruppdrag eller fått delta i den verksamhet avsettsom
till det.det finns särskilda skälom annars

innehåll.meddela föreskrifter registretsRegeringen får närmare om

SÄPO-registret sådanskall lämnas till länsstyrelse för18 § Uppgifter i
hos auktoriserat bevakningsföretagprövning personal ett som avsesav

bevakningsföretag. gäller vidi lagen 1974:191 Detsammaom
föreståndaren för verksamheten eller ledamöter iprövning avav

bevakningsföretags styrelse.

enskild skall gallras§ Uppgifter kan hänföras till19 en personsom
meddelaför ändamål. Regeringen fårinte längre behövs sittdenär

forskningsända-uppgifter stället får bevaras förföreskrifter iattom
mål.

Kriminalunderrättelseregister

föras endast för20 § kriminalunderrättelseverksamhet får registerI att
viss all-underlag för beslut särskilda undersökningar som avserge om

polismyndighetbrottslighet. Sådana register får förasvarlig även av en
länspolismästare chef.där ären

kanfår föras in uppgifter§ kriminalunderrättelseregister21 I ett som
med uppgif-endast denhänföras till enskild som avsesperson omen

ha sigkan sig ellerkonkreta grunder ägnatägnaantasten
allvarliga brott.komma begåallvarlig brottslighet eller kan attantas

får meddelamyndighet regeringen bestämmerRegeringen eller den
får registreras.föreskrifter vilka uppgifternärmare somom

1705422
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22 § Uppgifterna i kriminalunderrättelseregister skall gallras ärett ett
efter det sådan uppgift enligt 21 § kanatt en om personen som
föranleda registrering sista gången infördes. Har särskild under-en
sökning registrerad inletts, fårrör dock uppgifter ståsom en person
kvar till dess undersökningen har avslutats.att

Register med uppgifter DNA-analys brottmåliom

23 § Register med uppgifter resultat DNA-analys får endastom av
föras för underlätta identifiering i samband medatt av personer
utredning brott.om

24§ register medEtt personuppgifter får innehålla uppgifter om
resultatet DNA-analys har gjorts under utredning ettav en som om
brott och har dömts försom avser en person som

sådant brott liv eller hälsa, personliga in-ett mot en persons
tegritet eller säkerhet i 12 eller kap. brotts-17som avses
balken, brottet kan leda till fängelse i två år,änom mer

allmänfarligt brott2. i 13 kap. brottsbalken,ett som avses om
brottet kan leda till fängelse i två âr elleränmer

försök, förberedelse, stämpling, anstiftan eller medhjälp till ett
sådant brott i eller 2.1som avses

fårRegeringen meddela föreskrifter vilka brott skallom som
föranleda registrering.

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

kan upplysning den registrerades personliga egenskaper får intege om
registreras.

vad i första stycket fårUtöver register medsägs ettsom person-
uppgifter endast innehålla upplysningar visar i vilket ärendesom

har gjorts och analysenanalysen vem avser.

26 § spårregister får innehålla uppgifterEtt resultatet DNA-om av en
analys har gjorts under utredning brott. Uppgifterna fårettsom om

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

27 § Uppgifter spårregister fåri endast jämföras med analysresultat
inte kan hänföras till viss spåranalys,som en person

2. finns i DNA-register med personuppgifter ellersom
kan hänföras till misstänkt för brott.ärsom en person som

28 § Personuppgifter skall gallras tio år efter det påföljdensenast att
för brott i 24 § till fullo har verkställts eller upphört.som avses armars
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Uppgifter i spárregister årskall gallras trettio efter registre-senast
ringen.

29 § Om har tagits för DNA-analys i samband med utred-ett prov en
ning brott, från någon inte misstänkt för brottet, fårär provetsomom

föranvändas något ändamål det för vilket detinte Ettänannat togs.
får heller efter målet slutligtsådant inte det harattsparas av-prov

gjorts.

signalementsregisterFingeravtrycks- och

§ Bestämmelserna i 31 och 32 gäller endast sådana register med30
uppgifter fingeravtryck, signalement och särskilda kännetecken,om

förs för underlätta identifiering i samband medattsom av personer
för får identifie-Register förs detta ändamål användas förbrott. som

fall.ring okända i andraävenpersonerav

får innehålla uppgifter denRegister i 30 § endast31 § avses omsom
misstänkt eller dömd för brott ellerärsom-

fingeravtryckhar fått lämna enligt 19 § lagen 1991:572som-
särskild utlänningskontroll.om
sådant register får endast antecknas uppgifter fingeravtryck,I om

särskilda kännetecken ärendenummer ochsignalement och samt om
identitet.den registrerades

misstänkt skall gallras förunder-32 § Uppgifter närpersonom en
honom ned åtalåtal läggs eller ogillas. Upp-sökning eller närmot

längre andra uppgifter den misstänktegifterna får dock bevaras om om
uppgifter gallras skallskall bevaras med stöd 33 När dessa ävenav

i fingeravtrycks- signalementsregister gallras.uppgifter och
bevaras tillden misstänkte får uppgifterna honomOm döms om

be-samtliga gallrats det allmännadess uppgifter honom haratt om ur
lastningsregistret.

gallring uppgifterRegeringen får meddela föreskrifter om av
enligt lagenavseende den fått lämna fingeravtryckhar omsom

särskild utlänningskontroll.

kvarstående brottsmisstankenRegister över

har lagts ned på grund33 § förundersökningOm mot en person aven
lagras i registerbristande bevisning får uppgifter brottsmisstankenom

endast under förutsättning att
bedömning alltjämt skäligenmisstänkte enligt åklagaresden är-

misstänkt för brottet och
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uppgifterna behövs för förundersökningen skall kunnaatt tas upp-
på nytt.

Uppgifterna skall gallras efter är, inte särskilda skälsenast tre om
föranleder annat.

34 § Uppgift misstänkt för brott fårär inte lagras iattom en person
register åtal den misstänkte har lagts ned eller hanmotom om genom
lagakraftvunnen dom har frikänts.

Register förs för övervakningsom av personer

35 § Register förs för underlätta övervakningattsom av personer som
kan komma begå brott, får endast innehålla uppgifterantas att om
dömda antingen allvarligt kriminellt belastade ellerärpersoner som

kan farliga för personliga säkerhet.antassom vara armans
Personuppgifter skall gallras samtliga uppgifternärsenast om

har gallrats det allmänna belastningsregistret.personen ur
Närmare föreskrifter innehållet i registret meddelas regering-om av
eller den myndighet regeringen bestämmer.en

Andra register

36 § Innan register inrättas skall registrets ändamål och innehållett
bestämmas förtiden gallring uppgifterna i registret fastställas.samt av
Registret skall särskild benänming.ges en

fårRegeringen föreskriva uppgifter i register får bevaras.att ett

37 § Om register skall innehålla uppgifter upplysningett som ger om
dömd för brott, eller har varit misstänkt förär brottäratt en person

eller kan befattning med brottslig verksamhet skall registretantas ta
veckor förvägi amnälas till Datainspektionen för förhandskontroll.tre

Denna lag träder i kraft den januaril 1999 då polisregisterlagen
l965:94 upphör gälla. Beträffande sådan behandlingatt av person-
uppgifter pågår vid denna tidpunkt skall den äldre lagen gälla tillsom
den tidpunkt regeringen bestämmer, dock längst till den oktober1
2001.
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4 Förslag till lag ändring i sekretesslagen 1980:100om

Härigenom föreskrivs kap.5 kap.1 7 17 och 18 §§, 9 kap.att
17 14 kap. 5 §0ch 16 kap. 1 § sekretesslagen 1980:100 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap. Sekretess med hänsyn främst till intresset förebyggaatt
eller beivra brott

1 §
Sekretess gäller för uppgift hänför sig tillsom

förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet, användning tvångsmedel i sådant målsom avser av

eller i verksamhet för förebygga brott,attannan
verksamhet utredning i frågorrör näringsförbud,som om
åklagarmyndighets,4. polismyndighets, tullmyndighets eller kust-

bevakningens verksamhet i övrigt för förebygga, uppdaga, utredaatt
eller beivra brott, eller

Finansinspektionens verksamhet övervakning enligtrörsom
insiderlagen 1990:1342 eller efterlevnaden kap.7 1 § lagenav
1991:980 handel med finansiella instrument,om

det kan syftet med beslutade eller förutsedda åtgärderantas attom
motverkas eller den framtida verksamheten skadas uppgiften röjs.om

För uppgift hänför sig tillsom
Säkerhetspolisensverksamhetför

förebygga eller avslöja brottatt
rikets säkerhet eller före-mot

bygga terrorism, gäller sekretess
det inte står klart attom upp-

giften kan röjas syftetutan att
med beslutade eller förutsedda
åtgärder motverkas eller den
framtida verksamheten skadas

uppgiften röjs.om
Motsvarande sekretess gäller Sekretess förstaisom avses

i verksamhet hos myndig- och andra styckena gäller iannan
het för biträda åklagarmyn- verksamhet hos myndig-att annan
dighet, polismyndighet, tull- het för biträda âklagannyn-att
myndighet eller kustbevakning- dighet, polismyndighet, tull-

med uppdaga, utreda eller myndighet eller kustbevakning-atten
beivra brott hos tillsyns- med uppdaga, utreda ellersamt atten
myndighet i konkurs och inom beivra brott hos tillsyns-samt
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och inommyndighet i konkursuppgiftexekutionsväsendet för
uppgiftförexekutionsväsendetmisstankeangår att enomsom

angår misstankebegått brotthar attgäldenär enomsomsom
begått brottgäldenär harbrottsbalkenkap.i ll somavses

brottsbalkenkap.i llharbrotteller annat avsessam-som
hareller brottnärings-gäldenärensband med annat som sam-
närings-gäldenärensband medverksamhet.

verksamhet.
uppgift i allmänfrågaallmän Iuppgift ifrågaI omom

igäller sekretessenhandlingisekretessengällerhandling
särskildafyrtio år. Omhögstår.fyrtiohögst

får dockföranleder detskäl
sekre-föreskrivaregeringen att

fårstycketenligt andratessen
tid.under längregälla

för enskildsskyddetfrämst tillmed hänsynSekretess7 kap.
förhållandenpersonliga

uppgift iförgällerSekretessverksamhetgäller iSekretess
lagenenligtförsregisterellerförande uttag somavavsersom

be-allmännadet0000:00ellerkriminalregisterallmänt omur
och lagenlastningsregistretlagenenligtförsregister som

misstankeregister,0000:00polisregisterm.965 :941 omm.om
enskilds personli-uppgiftförtillförtsharuppgiftför omsom

det inteförhållanden,utlämnandeOmregistret. omgaav
kan röjasuppgiftenklartstårvaduppgift gäller ärsådan attsom

nå-ellerenskildedenregisterföreskriveti lag attutansomom
närstäende liderhonomsäkerhets-och ihar nämnts gonnu

röjs.uppgifteni1996:627skyddslagen samt men om
allmänuppgift ifrågaIstöd iharförordningar omsom

isekretessengällerhandlingFöreskrifterna ilagar.dessa
år.högst sjuttiofrågaigäller intekap.14 om

sekretessenhinderUtandennaenligtsekretessen avpara-
vadenligtuppgift lämnasfår utgraf

0000:00lagenisägs omsom
belastningsregist-det allmänna

miss-0000:00lagenret, om
säkerhets-ochtankeregister

i1996:627skyddslagen samt
stöd iharförordningar som

lagar.dessa
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I fall än i Sekretessannat gäller för uppgift isom avses
1 7 § gäller sekretess i verksam- särskilt register, förs översom
het förande eller strajförelägganden och före-som avser av

registeruttag lägganden ordningsbot,ur ochav
för uppgift har tillförts inte hänför sig till registreringsom

särskilt register, förs över i 15 kap. 1 detsom som avses om
strajföreläggande och föreläg- inte står klart uppgiften kanatt
gande ordningsbot, och inte röjas den enskildeav ellerutan att
hänför sig till registrering någon honom närstående lidersom

i kap.15 1 uppgiften röjs.avses men om
för uppgift hos Riks- Sekretessen enligt förstaannan

polisstyrelsen, angår brott stycket gäller inte i ärendesom om
eller den har misstänkts, strafföreläggande eller före-som
åtalats eller dömts för brott, läggande ordningsbot.om av
uppgiften har lämnats dit för
databehandling inom rättsväsen-
dets informationssystemi annat
register iän som avses

för belastningsuppgift som
har tillförts körkortsregistret,

för uppgift har till- Sekretess gäller för uppgiftsom
förts särskilt register för- har tillförts särskilt registersom som
fattningsenligt förs hos myndig- författningsenligt förs hossom
het angående brott eller tjänste- myndighet angående brott eller
förseelser begångna tjänsteförseelser begångnaav personer av

eller har varitär verksam- eller harär varitsom personer som
hos myndigheten. verksamma hos myndigheten.ma

Sekretessen enligt första
stycket 1 gäller inte i ärende om
strafldreliiggande eller före-
läggande ordningsbot.av

Sekretess gäller hos luftfartsverket i verksamhet, förandesom avser
eller certiñkatregistret, för uppgiftuttag angår brott ellerav ur som

enskilds hälsotillstånd, det kan den enskilde eller någonantas attom
honom närstående lider uppgiften röjs.men om

frågaI uppgift i allmänom
handling gäller sekretessen i
högst sjuttio år.
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förhållandenför enskildsskyddettillmed hänsyn9 Sekretesskap.
ekonomiskpersonlig natursåväl somav

uppgiftförgällerSekretessintegäller,Sekretess om
ochpersonligaenskilds18 iföljerannat omav

förhållanden,ekonomiska om
följer 18inte annat av

bestäm-enligtutredningibestäm-enligtutredning
iförundersökningi melsernaförundersökningmelserna omom

brottmål,brottmål,
angelägenhet,iangelägenhet,2. som avseravsersom

itvångsmedelanvändningitvångsmedelanvändning avav
verk-imål ellersådantverk-imål ellersådant annanannan

brott,förebyggaförsamhetbrottförebygga attförsamhet att
angelägenhetregisterkontroll ieller avsersomavsersom

särskildregisterkontroll ochpersonutredningsärskildoch
säker-enligtpersonutredningsäkerhetsskyddslagenenligt

1996:627,hetsskyddslagen1996:627,
polis-åklagarrnyndighets,ipolis-åklagannyndighets,

tullmyndighets ellermyndighetsellertullmyndighetsmyndighets ,, iverksamhetkustbevakningensiverksamhetkustbevakningens
förebygga,förövrigtförebygga, attförövrigt upp-att upp-

beivra brott,ellerutredadaga,brottbeivraellerutredadaga,
ingår i registerpersonli-enskildsuppgift somför somom

enligtRikspolisstyrelsenförsförhållan-ekonomiskaeller avga
polisens0000:00lagendenkandetden, omantas attom

personuppgifterbehandlinghonomnågonellerenskilde av
behand-ellerskada ellerlidernärstående annarssomm.m.men

lagstödmeddärlasuppgiften rojs. sammaavom
samt

verksamheti avsersom
inom rättsväsen-databehandling

informationssystem.dets
uppgiftFör att personenom

för brott,dömdär—
misstänktvaritharellerär—

ellerför brott
befattningkan taantas-

verksamhet,brottsligmed
förstaenligtsekretessengäller

klartstårdet intestycket attom
denkan röjasuppgiften attutan

honomnågonellerenskilde
andraFörlidernärstående men.

sekretessengälleruppgifter om
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det kan den enskildeantas att
eller någon honom närstående
lider uppgiften röjs.men om

Sekretess gäller i verksamhet, i första stycket, försom avses an-
mälan eller från enskild, det kanutsaga fara uppkommerantas attom
för någon för våldutsätts eller allvarligtatt uppgiftenannat men om
10S.

Utan hinder sekretessen Utan hinder sekretessenav av
får uppgift lämnas till enskild får uppgift lämnas till enskild
enligt vad föreskrivs i den enligt vad föreskrivs i densom som
särskilda lagstiftningen särskilda lagstiftningenom unga om unga -
lagöverträdare. lagöverträdare. Uppgifter får

vidare lämnas enligt vadut som
i säkerhetsskyddslagensägs

1996:627 och lagen 0000:00
polisens behandlingom av

personuppgifter för-isamtm.m.
ordningar har stöd i dessasom
lagar.

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högstom
sjuttio år.

14 kap. Bestämmelser vissa begränsningar i sekretessen ochom om
förbehåll

5 §
Sekretess hindrar inte sökande, klagande eller iatt målpartannan

eller ärende hos domstol eller myndighet del handlingtarannan av
eller material i målet eller ärendet. Handling ellerannat materialannat
får dock inte lämnas i den mån det hänsyn till allmänt ellerut, av
enskilt intresse är synnerlig vikt sekretessbelagd uppgift iattav
materialet inte röjs. I sådant fall skall myndigheten på lämnasättannat

upplysning vad materialet innehåller,parten iden mån det behövsom
för han skall kunna till sin och det kanatt rätt sketa utanvara
allvarlig skada för det intresse sekretessen skall skydda.som

Sekretess hindrar aldrig i mål eller ärende del domatt part tar av
eller beslut i målet eller ärendet. hellerInte innebär sekretess be-
gränsning i enligt rättegångsbalkenrätt få del allaparts att av om-
ständigheter läggs till grund för avgörande mål eller ärende.som av

Första och andra styckena Första och andra styckena
tillämpas inte, avvikande be- tillämpas inte, avvikande be-om om
stämmelser har meddelats i lag. stämmelser har meddelats i lag.

Andra stycket tillämpas inte
heller i mål utlämnandeom av
uppgifter förekommer isom
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Säkerhetspolisens verksamhet
nödvändigt meddet ärom

ellertill rikets säkerhethänsyn
det kandärför antas attatt

eller förut-med beslutadesyftet
åtgärdersedda motver-annars

polisverk-den framtidakas eller
skadas.samheten

ochpå tryckfrihetsförordningen16 kap. Om ansvar
tystnadspliktområden för brottyttrandefrihetsgrundlagens mot

§1
och kap.tryckfrihetsförordningen 1§enligt 1 kap. 1frihetenAtt

uppgifteroffentliggörameddela ochyttrandefrihetsgrundlagen2 § att
stycket 1 ochförstaframgår kap. 3 §begränsad 7vissa falli är av

kap. §och 5 1tryckfrihetsförordningenoch 35 § 1§ 1-84 samt av
yttrandefrihetsgrund-1 och 2första stycket3 §stycketförsta samt

vilkatystnadsplikt, iâsidosättandeuppsåtligtfalllagen. De avav
tryckfrihets-§ 2stycket 3 och 5förstakap. 3 §frihet enligt 7nämnda

3första stycketoch 3 §stycket§ första5 kap 1förordningen samt
tystnadsplik-de därbegränsad,övrigtyttrandefrihetsgrundlagen i ärär

följerten av

enligt 9 §förbehåll12. a
polisregister965 :94lagen 1 om

m.m.

januari 1999.kraft deni 1lag träderDenna
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5 Förslag till lag ändring i arkivlagen 1990:782om

Härigenom föreskrivs punkt 4 i övergångsbestämmelserna tillatt
arkivlagen 1990:782 skall upphöra gälla den 1 januari 1999.att
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säkerhetsskyddslageniändringtill lag6 Förslag om
1996:627

säkerhets-25 §och 22 §§21föreskrivs 12Härigenom samtatt
lydelse.följandeskall ha1996:627skyddslagen

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

registerkontrollMedregisterkontroll attMed att avsesavses
från registeruppgifter hämtaspolisregis-frånuppgifter hämtas

lagenomfattas avter. som
allmännadet000O:00 om

lagenbelastningsregistret,
misstankeregister0000:00 om

polisens0000:00lagenoch om
personuppgifterbehandling av

m.m.

21§
viduppgifterUtlämnandeuppgifter frånUtlärrmande avav

omfattafårregisterkontrollregisterkon-vidpolisregister
ellersäkerhetsklass 1föromfattatroll får

finns till-uppgiftvarje2:ellersäkerhetsklass 1för som
kontrolleradedengängligtill-finnsuppgiftvarje2: omsom

oundgângligendetoch, ärdenpolisregistergänglig i omom
make ellernödvändigt,detoch,kontrollerade är omom

sambo, ochnödvändigt,oundgângligen om
ochsambo,ellermake

säkerhetsklassförsäkerhetsklassför upp-2. upp-
detkontrollerade igifter denkontrollerade idengifter omom

belastningsregistret,allmännabelastningsregistretochperson-
SÄPO-ochmisstankeregistretoch iRikspolisstyrelsenhos

registret.Säkerhetspolisens register.

registerkontroll enligtVidenligtregisterkontrollVid
omfattautlänmandetfâr§omfatta 14utlärnnandetfår14 §

kontrolle-uppgifter denallakontrolle-denuppgifteralla omom
SÄPO-registretfinns iradeSäkerhetspoli-ifinnsrade somsom

kon-denuppgifterdeuppgifterde samtregister omsamtsens
all-i detfinnstrolleradefinnskontrolleradeden somsomom
ochbelastningsregistretbelastningsregist-och männai person-

dom ellermisstankeregistretRikspolisstyrelsenhos omret om
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dom eller misstanke brott misstanke brott avsesiom om som
isom avses

kap.3 5 och 6 §§ brottsbalken,-
4 kap. 1-6, 8 och 9 §§ brottsbalken,-
6 kap. 1 och 2 brottsbalken,-
8 kap. 4-6 §§ brottsbalken,-
9 kap. 3 och 4 brottsbalken,-
12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,-
13 kap. 1-5 b och brottsbalken,7-
16 kap. 1-3, 6 och 8 §§ brottsbalken,-

kap.17 1 §brottsbalken,-
18 kap. 1 och 3-5 brottsbalken,§§-
19 kap. brottsbalken,-
1 och 3 §§ narkotikastrafflagen 1968:64, och-
9 kap. 1 § vapenlagen 1996:67.T

Aven uppgift försök och förberedelse till dessa gärningar fårom
lämnas ut.

Innan uppgift har Innan uppgift haren som en som
kommit fram vid registerkon- kommit fram vid registerkon-
troll eller särskild personutred- troll eller särskild personutred-
ning får lämnas för säker- ning får lämnas förut säker-ut
hetsprövning, skall den hetsprövning, skall densom som
uppgiften tillfälle uppgiften tillfälleattavser ges attavser ges

sig uppgiften.över Detta sig uppgiften.yttra överyttra
gäller dock inte uppgiften Om uppgiften omfattasom av
omfattas sekretess i förhål- sekretess i förhållande till denav
lande till den enskilde enskildeenligt gäller detta dock en-
någon bestämmelse i dast den enskildes intresseannan om
sekretesslagen 1980:100 fâän sig skäligen böratt yttraav
7kap. I 7 ha företräde framför det intresse

Även uppgiften omfattas sekretessen skall skydda.om som
sådan sekretess, skall denav
uppgiften tillfällesom avser ges

sig innan uppgiftenatt yttra
lämnas hans eller hennesut, om
intresse få sig skäli-att yttraav

bör ha företräde framför detgen
intresse sekretessen skallsom
skydda.

Denna lag träder i kraft den januari1 1999.
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belastnings-det allmännaförordningtillFörslag7 om

registret

följande.föreskrivsHärigenom

det registerförordningi dennabelastningsregisterl § Med somavses
belastningsregistret.allmännadet0O0O:00i lagen omavses

Innehåll

O00O:O0lagen3-5 §§enligtregistrerasdenBeträffande§2 omsom
uppgiftertillförasregistretskallbelastningsregistretallmännadet om

förbehövsuppgifterandraeller deoch sompersonnummernamn
registrerade,denidentifiering av

beslutet,ellerdomen
påföljden,begått ochregistrerade hardenbrottde omsom
villkorlig domböter,tillhar dömtsvilket någonförbrott,4. att ett

påverkanunderbegåttsharenligt domenskyddstillsyn,eller av en
brottsbalken,kap. 6 §i 30störningpsykiskallvarligsådan avsessom

prövotid,förlängningbeslut5. avom
denbrott,påföljd skall även attviss annatförklaring att avse

påföljd,föri ställetträdaundanröjas ellerskall annan
medgivenvillkorligtförverkandedelvisellerheltbeslut7. avom

frihet,
utlän-kap. 7 §enligt 4Sverigeutvisningbeslutdomstols urom

1989:529,ningslagen
till-sådantverkställighet elleromedelbarförordnande omom

brottsbalken,§§och 633 kap. 5igodoräknande avsessom
personutredning,10. företagen

jämliktellerbrottsbalken18 §ellerkap. 10enligt 34beslut11.
1979:189,bötesverkställighetslagenstycketandra19 §

påföljden harådömdaangår densåvittbeslutellerdom12. att
överklagats,kraft eller harvunnit laga

förvandlingsstraffellerfängelseverkställighetförtidpunkt13. av
Villkorligvidstraffsådanafrånfrigivningtidpunkt för samt,för böter,

strafftid,återståendeprövotid ochfrigivning,
densjukvårdsinrättningfrånutskrivningi ellerintagning14. somav

vård,rättspsykiatrisktillöverlämnatdomstol haren
pådomanledningmedövervakningenförordnande15. enatt avom

inte fårverkställighet ägavidareellerskall anståskyddstillsyn rum,att
tillåtermåletoch visatbeslutellerundanröjt dom16. överrättatt

lägre rätt, -
straff ellerändratellerefterskänktharnådregeringen17. att av
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påföljd har antecknats i registretannan som samt om
18. resning har beviljats iatt mål i vilket har dömts till påföljdett

har antecknats i registret.som

3 § I registret skall också antecknas
beslut myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norgeav om

överflyttning till den verkställighet fängelsestaten eller över-av av
vakning den villkorligt frigivits eller dömts till skyddstillsyn,av som

2. beslut myndighet i främmandeannat verkställighetstatav om av
här i landet âdömd påföljd,

beslut svensk domstol eller myndighet enligt 10, 14, 17av
eller 21 § lagen 1963:193 samarbete med Danmark, Finland,om
Island och Norge angående verkställighet straff verkstäl-av m.m., om
lighet, övervakning, undanröjande eller förverkande samt om

4. beslut svensk domstol eller myndighet enligt 10§ lagenav
1978:801 internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.om

Utlänmande uppgifterav

Inom riket

4 § Fullständigt utdrag belastningsregistret skall lämnas begäranur
av

det statsråd föredragandeär i ärende enligt lagen 1991:572som
särskild utlänningskontroll, i ärende utlämning för brott ellerom om
nåd i brottmål, i ärende upphävande domstols beslutom om av om

utvisning grund brott enligt utlänningslagen 1989:529 eller iav
ärende överförande straffverkställighet enligt lagen 1972:260om av

internationellt samarbete rörande verkställighet brottmålsdom;om av
eller den statsrådet bemyndigar därtill, för utredning i sådant ärende
och i fråga den prövningen gäller,om som

2. det statsråd föredragandeär i ärende enligt lagen 1950:382som
svenskt medborgarskap eller utlänningslagen 1989:529, eller denom

statsrådet bemyndigar därtill Utlänningsnämnden, för utredningsamt
i sådant ärende och i fråga den prövningen gäller,om som

chefen för Utrikesdepartementet eller den han bemyndigar, om
utdraget behövs för fullgörande skyldighet åvilar Sverige enligtav som
Överenskommelse med främmande stat,

4. länsstyrelse, i ärende då länsstyrelsen enligt lag eller förordning
skall inhämta sådant utdrag,

Statens invandrarverk,
myndighet, besluta frihetsberövandeäger åtgärdav som om

enligt lagarna utlämning för brott eller utlänningslagen, medom
anledning ärende vari fråga uppkommit sådan åtgärd,av om

Kriminalvårdsstyrelsen i fråga den styrelsen attom som avser
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inomövervakareeller anlitakriminalvårdenanställa inom som
1991:2041enligt lagenförtroendemanfrivården eller omsom

i brottmål,personutredningsärskild m.m.,
häkte inomanstalt ellerregiomnyndighet,Kriminalvårdsstyrelsen,

fråga enligtför prövninguppgiften behövskriminalvården, när av en
1976:371eller lagenkriminalvård i anstalt1974:203lagen omom

anhållna mfl.,häktade ochbehandlingen av
för prövninguppgiften behövsKriminalvårdsnärrmden, när av en

villkorlig frigivning ellerfråga om
Övervakningsnämnd i ärendefrivårdsmyndighet,eller10. om

till skyddstillsyndömtsvillkorligt frigivits,denövervakning somav
ärendetdenanstalt, i fråga rör,vårdöverförts tilleller utom somom

erhållit tillståndanstaltintagenbeträffande deneller är attmensom
denna.vistas utom

penningböterpåföljdföranletthar änbrott§ Uppgift5 annansomom
begäranskall lämnas av

nämnden viddenfrågaavskiljandenämnd, iHögskolans om som
avskilja från1992: 1434högskolelagen övervägerenligtprövning att

utbildningen,
anställabankendenfrågaRiksbanken, i att somavserom

transportpersonal,ochbevaknings-
myndighetlandstingskommunalellerkommunalstatlig,4. som

sjukvård, vårdpsykiatriskpersonal inomanställningbeslutar avom
deni frågaoch ungdom,barnvårdutvecklingsstörda eller omavav

anställa,myndigheten attavsersom
myndighetendenfrågaFörsvarsmakten, i attavsersomom

utlandsstyrkan,anställa i
vidmyndighetendeni frågaLotteriinspektionen,6. somom

tillstånd1994: 1000lotterilagen övervägerenligt attprövning att ge
kortspel,tärningsspel ochroulettspel,anordnafå

vidmyndighetendeni frågaSprängämnesinspektionen, somom
brandfarliga1988:1145förordningenenligtlämplighetsprövning om

tillstånd,explosivaoch överväger att gevaror,
barn,vårdnadadoption elleri ärendeSocialnämnd, omom

barnmedgivandeärendeSocialnämnd, i emotatt ta m.m.om
åtgärder1980:620socialtjänstlagenoch 31 samt25-28, 30enligt

vårdbestämmelsermed särskilda1990:52enligt lagen av ungaom
falli vissamissbrukarevård1988:870lageneller avom

lämplig-vidmyndighetendenfrågaLuftfartsverket, i10. somom
1986: 171, övervägerluftfartsförordningen attenligthetsprövning ge

tillstånd,
lämplighets-vidmyndighetendenVägverket, i fråga11. somom
1977:722,körkortsförordningenoch 69enligt 64, 68prövning

tillståndöverväger samtatt ge
registermyndighetens överinförande iförAlkoholinspektionen,12.
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förföreträdareeller äralkohollagenenligttillståndhar somdem som
vidmyndighetendenfrågaiverksamhettillståndspliktig samt somom

17381994:alkohollagen§1kap.enligt 7lämplighetsprövning
tillstånd.överväger att ge

ellerbrottsbalkenkap.eller 15148-11,brottUppgift6 § motom
föranlettharuppgiftenskall,1971:69 an-skattebrottslagen ommot

begäranlämnaspenningböter,påföljd avännan
vidmyndighetendeni frågaFinansinspektionen, somom

försäkringsrörelselagenenligtägarelämplighetsprövning störreav
1991:981lagen1987:617,bankrörelselagen om1982:713,

kreditmarknadsbolag16101992:lagenellervärdepappersrörelse om
tillstånd,överväger att ge

vidmyndighetendenfrågaiFastighetsmäklarnämnden, som2. om
1995:400, över-fastighetsmäklarlagenenligtlämplighetsprövning

tillstånd,väger att ge
lämplig-vidmyndighetendenfrågaiRevisorsnärrmden, som3. om

revisorer, överväger att1995:528 gelagenenligthetsprövning om
tillstånd samt

hyres-förvärvanmältharden ettfråga avikommun,4. somom
hyresfastighet,förvärv1975:1132 omlagenenligt avfastighet om

fårförvärvstillstånd vägras.

58 kap.eller 26 kap. 1kap.,eller 43brottUppgift mot§7 om
narkotika-§3ellerbrottsbalken, 1eller 13 kap.§3kap.126eller

vissaförbud1991:1969 motlagen§3l968:64, omstrafflagen
desseller1996:67vapenlagen§eller 21kap.9ellerdopningsmedel

Totalförsva-på begäranskall länmasäldre lagenligt avmotsvarighet
totalförsvarspliktigafrågaiFörsvarsmakten somochpliktverk omrets

1994:1809lagenenligtvärnpliktför ominskrivnaellerin ärskrivs
förekommer,brottsådantnågotuppgifterOmtotalförsvarsplikt. om

de harlämnasbrottantecknade ut,andra omuppgifterocksåfår om
böter.påföljd änföranlett annan

antecknatsharuppgiftinnehållafår inteenligt 5-7 somUtdrag8 §
belastningsregistret.allmännadetO000:003-6 lagen§3enligt om

intebeslutåklagares attuppgifttilldockSocialnämnd har rätt omEn
besöksförbud.åtala samt om

beslut,dom,VägverketunderrättaskallRikspolisstyrelsen om9 §
vadmedenlighetiordningsbotföreläggandeochstrafföreläggande av

1977:772.körkortsförordningen84ochi 83sägssom

penning-påföljd änföranlettharbrottUppgift amian10 § somom
tilllämnasbegäranfårböter,

vissamed10971983:i lagenlarrninstallationsföretag, avsessom
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bestämmelser larmanläggningar i frågaom denm.m., om som
företaget anställa för lanninstallationerattavser eller

2. enskild sammanslutning eller beslutar anställningperson som om
personal inom psykiatrisk sjukvård,av vård utvecklingsstörda ellerav

vård barn och ungdom, i fråga denav den enskildeom som attavser
anställa.

Utdrag får inte innehålla uppgift har antecknats enligt 3 § 3-6som
lagen 0000:00 det allmänna belastningsregistret.om

Till utlandet

11 § Uppgifter påföljd böterän vilka harom tillförtsannan be-
lastningsregistret och den medborgareär eller haravser hemvistsom
i Danmark, Finland, Island eller Norge skall ofördröjligen meddelas
registreringsmyndigheten i den staten.

Sådana uppgifter överflyttning verkställighetom iav som avses
11 § första stycket lagen 0O0O:00 det allmärma belastnings-om
registret, skall redovisas till registreringsmyndighetgenast i den stat
från eller till vilken verkställigheten har flyttats över.

Utlämnande myndighet

12 § Rikspolisstyrelsen får bestämma utdrag enligtatt 10 § första
stycket lagen 0O0O:00 det allmänna belastningsregistret ellerom
4-7 §§ eller 11 § denna förordning får lämnas polismyndighet.av en

Gallring

13 § En uppgift utvisning på grund brott, vilken harom antecknatsav
enligt 2 § skall inte gallras förrän den utvisade enligt beslutet har

återvändarätt till Sverige.att

Övrigt

14 § Den i tjänsten del uppgiftertar det allmännasom belast-av ur
ningsregistret och därvid får anledning registrets innehållanta att är
oriktigt, skall anmäla det till Rikspolisstyrelsen.genast

15 § Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter hur utdragom ur
registret skall begäras och utformas.
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misstankeregisterförordningtillFörslag8 om

följande.föreskrivsHärigenom

registerdetförordningi dennaförstås sommisstankeregisterMed§1
misstankeregister.O000:00i lagen omavses

Innehåll

00OO:00§ lagen3enligtregistreras omdenBeträffande§2 som
uppgiftertillförasregistretskallmisstankeregister om

förbehövsuppgifterandradeeller somoch personnummernanm
registrerade,denidentifiering av

misstankenbrottde2. avser,som
handläggs,ärendetmyndighetvilkenvidochärendenummer som

förundersökningledningenövertagit somharåklagare enav4. om
polismyndighet,inlettshar enav

enligtbrottmisstankeunderrättatsharmisstänkte omden omom
rättegångsbalken,§18kap.23

ochböterförvandlingtalanelleråtalväcka avbeslut om6. att
anstaltiintagningellerhäktninganhållande,gällerbeslut7. som

ellertvångsvårdpsykiatrisk1991:1122lagenenligtvårdför omeller
fall.vissaimissbrukarevård1988:870lagen omom

gällermisstankenantecknasskall intemisstankeUppgifter om§3 om
trafik-medsambandisjukdomellerkroppsskadatillvållande

brottsbalken,8 §kap.3enligtolycka
fordonuppställningolovligibeståendeförfarande avegenmäktigt2.

ellerbrottsbalken§8kap.8enligtparkeringsplatsnågonpå annans
brottsbalken.16 §16 kap.enligtbeteendeförargelseväckande

4 §§och3enligtregistreringföreskrivafårRikspolisstyrelsen att§4
följervadutöverbegränsasskall avmisstankeregister somlagen om

förordning.denna

uppgifterUtlämnande av

begäranpålämnasskallmisstankeregistretutdragFullständigt§5 ur
av

1991:572enligt lagenärendeiföredragandestatsråd ärdet som
ärendeibrottmål,inådärendeiutlärmingskontroll,särskild omom

brottgrundutvisningbeslutdomstols avupphävande omavom



52 Författningsförslag sou 1995:65

enligt utlänningslagen 1989:529 eller i ärende överförandeom av
straffverkställighet enligt lagen 1972:260 internationelltom sam-
arbete rörande verkställighet brottmålsdom; eller den statsrådetav
bemyndigar därtill, för utredning i sådant ärende och i fråga denom

prövningen gäller,som
det statsråd föredragandeär i ärende enligt lagensom 1950:382

svenskt medborgarskap eller utlänningslagenom 1989:529, eller den
statsrådet bemyndigar därtill Utlärmingsnämnden,samt för utredning
i sådant ärende och i fråga den prövningen gäller,om som

länsstyrelse, i ärende då länsstyrelsen enligt lag eller förordning
skall inhämta sådant utdrag

4. Statens invandrarverk samt
Försvarsmakten, i fråga den myndighetenom som attavser

anställa i utlandsstyrkan.

6 § Uppgift misstanke brott för vilket åtalom eller talanom om
förvandling böter har väckts, skall lämnas på begäranav till

Kriminalvårdsstyrelsen i fråga den myndighetenom attavser an-
ställa inom kriminalvården eller anlita övervakare inom frivårdensom
eller förtroendeman enligt lagen 1976:371som behandlingenom av
häktade och anhållna,

Kriminalvårdsstyrelsen, regionmyndighet, anstalt eller häkte
inom kriminalvården uppgiftennär behövs för prövning frågaav en
enligt lagen 1974:203 kriminalvård i anstalt eller lagenom

1976:371 behandlingen häktade och anhållna mfl.,om av
Kriminalvårdsnämnden uppgiftennär behövs för prövning av en

fråga Villkorlig frigivning,om
Övervakningsnämnd4. eller frivårdsmyndighet i ärende över-om

vakning den villkorligt frigivits, dömts till skyddstillsynav som eller
överförts till vård anstalt, i frågautom den ärendet ellerrör,om som
beträffande den intagenär på anstalt erhållit tillståndsom men att
vistas denna,utom

Riksbanken i fråga den myndigheten anställaom som attavser
bevaknings- eller transportpersonal,som
statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som

beslutar anställning personal inom psykiatrisk sjukvård,om vårdav
utvecklingsstörda eller vård barn ochav ungdom, i fråga denav om

myndigheten anställa,som attavser
Lotteriinspektionen i fråga den myndigheten vid pröv-om som

ning enligt lotterilagen 1994:1000 överväger tillstånd fåatt attge
anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel,

Sprängärrmesinspektionen i fråga den myndigheten vidom som
lämplighetsprövning enligt förordningen 1988: 1145 brandfarligaom
och explosiva överväger tillstånd,attvaror, ge

9. Socialnämnd i ärende adoption eller vårdnad barn,om om
10. Socialnämnd i ärende medgivande barnatt taom emot m.m.
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åtgärder1980:620socialtjänstlagen§§ samtoch 3125-28, 30enligt
vårdbestämmelsersärskildamed1990:52lagen ungaenligt avom

fall,vissaimissbrukarevård1988:870eller lagen avom
lämplig-vidmyndighetendenfrågaLuftfartsverket i11. somom

1961:558, övervägerluftfartskungörelsen attenligthetsprövning ge
tillstånd,

lämplighets-vidmyndighetendeni frågaVägverket12. somom
1977:722,körkortsförordningenoch 6968enligt 64,prövning

tillstånd,överväger att ge
vid lämp-myndighetendeni frågaFinansinspektionen13. somom

försäkringsrörelselagenenligtlighetsprövning ägarestörreav
värde-1991:981lagen1987:617,bankrörelselagen1982:713, om

kreditmarknadsbolag över-16101992:lagenellerpappersrörelse om
tillstånd,väger att ge

vidmyndighetendeni frågaFastighetsmäklarnärrmden14. somom
1995:400, över-fastighetsmäklarlagenenligtlärnplighetsprövning

tillstånd,väger att ge
lämplig-vidmyndighetendenfrågaRevisorsnämnden i15. somom

revisorer, överväger1995:528 attlagenenligthetsprövning geom
tillstånd,

total-frågaiFörsvarsmaktenochpliktverkTotalförsvarets16. om
enligtvärnpliktförinskrivnaellerskrivs in ärförsvarspliktiga som

totalförsvarsplikt,18091994:lagen om
registermyndighetens överiinförandeförAlkoholinspektionen,17.

förföreträdareelleralkohollagen ärenligttillståndhardem somsom
vidmyndighetenfråga deniverksamhettillståndspliktig samt somom

1994:1738alkohollagen över-1 §enligt 7 kap.lämplighetsprövning
tillstånd samtväger att ge

hyres-förvärvanmälthardenfrågai ettkommun,18. avsomom
hyresfastighet,förvärv1975:1132enligt lagen omfastighet avom

fårförvärvstillstånd vägras.

talanelleråtalvilketförbrottmisstankeUppgift om§7 omom
tilllämnasbegäranfårväckts,böter harförvandling av

vissamed10971983:i lagenlanninstallationsföretag, avsessom
före-deni frågalarrnanläggningarbestämmelser somomm.m.,om

ellerlarrninstallationerföranställaatttaget avser
anställningbeslutarellersammanslutningenskild omsomperson

ellerutvecklingsstördavårdsjukvård,psykiatriskpersonal inom avav
enskildeden attdenfrågaioch ungdom, avservård barn somomav

anställa.
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Utlämnande myndighet

8 § Rikspolisstyrelsen får bestämma utdrag enligt 5-6 §§att denna
förordning får lämnas polismyndighet.av en

Övrigt

9 § Den i tjänsten del uppgifter det allmännatar belast-som av ur
ningsregistret och därvid får anledning registrets innehållanta att är
oriktigt, skall anmäla det till Rikspolisstyrelsen.genast

10§ Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter hur utdragom ur
registret skall begäras och länmas.
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och arbeteuppdragUtredningensl

direktivUtredningens1.1

regleringrättsligförslag tillutarbetauppdraghar iUtredningen att en
uppdragetmisstankeregister. Iochbelastningsregister ettnyttettav

polis-iändringarnågrabehövsdetockså övervägaingår att om
polisensskallregister ersättaanledningmedregisterlagen att nyaav

vidareskallUtredningenbelastningsregister PBR.ochperson-
författningsändring-närliggandetill andraförslagoch lämnaöverväga

Uppdragetgång.under arbetetsaktualiseraskan komma attsomar
register.Säkerhetspolisensomfattar även

ochenklaskapaskallutredningsarbetetförutgångspunkt attEn vara
utvecklingen.tekniskaefter denanpassadereglerlättbegripliga ärsom

förasskall fåregisterutgå frånbörreglernabl.a.medför attDet att
denuppmärksammassärskiltskall attADB. Dethjälpmed av

skydd.erforderligtfårintegritetpersonligaenskildes ett
internationellaSverigestillockså hänsynskallUtredningen ta

videnskildaförskyddkonvention tillEuroparådetsbl.a.åtaganden,
dataskydds-den s.k.personuppgifter,databehandlingautomatisk av
87 15,No. Rrekommendation,Europarådetsochkonventionen om

polissektorn.personuppgifter inomanvändningen av
huvudsakligmedövrigt skeskall i ut-Författningsregleringen

kriminal-ibestämmelsernamateriellagällandei daggångspunkt i de
författningarnaviktsärskild ärAvpolisregisterförfattningarna. attoch

förskyddtillregleringdatalagensmedöverensstämmelseiutformas
utredningendockstår detdennaintegriteten. Inompersonligaden ram

Någraerforderliga.kanförändringarföreslå de avfritt ansesatt som
följande.detbehandlas iskallfrågorde tas uppsom

använd-ochinnehållregistretsförskallRegisterändamålet ramenge
ända-någoninnehållerpolisregisterlagenellerkriminal-Varkenning.

använd-rekommendationEuroparådetsSåvälmålsbestärmnelse. om
tillmäterdatalagenpolissektornpersonuppgifter inomningen somav

betydelse. Detgrundläggande ärändamâlsbestämrnelsernaemellertid
registren.förändamålsbestämmelserutformasdetviktalltså attav

förpolisregisterbehovfinnasframtidenikommer även attDet av
Eftersomspaningsverksamhet.ochutrednings-polisens person-bl.a.
polisregisterlagenreglerasskallinte längrebelastningsregistretoch av

definitionendå bl.a.bör övervägasDetlagdennamåste över. omses
ändras.börpolisregisterav
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Beträffande belastningsregistret skall utgångspunkten attvara
registreringen skall registreringenmotsvara belastningsuppgifter iav

och belastningsregistret. Det skall dockperson- övervägas
vilken nivå bör gälla registrering bötesstraff,som av-
den omfattningennärmare registrering enligt 83 § körkortsför-av-

ordningen och
i vilken utsträckning åtalsunderlåtelser skall registreras.-

Misstankeregistret i första handär för samordning pågåendeavsett av
brottsutredningar kommer också ha vissom samma person, attmen en
betydelse vid brottsspaning och lämplighetsprövningar. Beträffande
misstankeregistret skall utgångspunkten det däri skallattvara
registreras uppgifter i dag registreras enligt den s.k.samma som
personbladsrutinen. Uppgifter bl.a. den skäligen misstänktärom som
för brott och vid brottets förövande fyllt år15 skall alltså insom tas
i registret. Förutom uppgifter enligt personbladsrutinen skall i
misstankeregistret antecknas talan förvandling böter. Ut-om av
redningen skall därutöver vilkaöverväga ytterligare uppgifter som
lämpligen bör in i registret.tas

Bestämmelserna i kriminal- och polisregisterförfattningama närom
uppgifter skall utgå registret och rehabilitering skall ersättasur om
med regler gallring. Gallringsreglerna skall utformas medom
utgångspunkt i de regler gäller i dag. Utredningen skall, bl.a.som mot
bakgrund rehabiliteringsreglerna skall bort,att hurövervägaav tas
reglerna skall utformas

för uppgifter inte skall bevaras längreatt nödvändigtän med-
hänsyn till ändamålet med registret och

för tillgodose arkivlagens krav.att-

Av tilläggsdirektiven framgår utredningen beträffande Säkerhets-att
polisens register skall lämna förslag till hur registren skall bli mer
tillgängliga för allmänheten. Uppdraget kan uppfattas så absolutatt
sekretess inte längre skall gälla. Utredningen kan enligt direktiven
förutsättningslöst olika lösningar,överväga tidsbegränsadt.ex.
sekretess eller sekretessbestämmelse med skaderekvisit.etten

En fråga skall i vilkenövervägas utsträckningärannan som
myndigheter och enskilda skall få del uppgifter registren.av ur
Utgångspunkten skall de i dag gällande bestämmelserna ivara
kriminal- och polisregisterförfattningama. Utredningen skall dock
särskilt beakta uppgifter skall lämnas restriktivt och fleratt ut att
uppgifter inte skall lämnas det finns behovän bakgrundMot häravav.
skall utredningen överväga

den omfattningennärmare uppgiftslärrmandet,av-
det behövs särskilda bestämmelser för körkortsändamål,om t.ex.-
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ochmyndigheterutländskatilluppgiftslärrmandeomfattningen av-
utländska samtorgan

finnsuppgifterdedelenskildesden rätt att omsomavom-
utvidgas.böri registrensjälvhonom

ochbilaga 1tagits inUtredningsdirektiven har som
tilltillgångrörandeärendenfemöverlämnatsharutredningenTill

Rikspolisstyrelsen begärtharförstadetpolisregister. Föriinnehållet
skall hakriminalvårdeninomanstaltförregionchef eller styresmanatt
Vidarepolisstyrelse.fråndirektpolisregisteruppgifterfârätt att ur

Kommerskolle-fråganöverlärrmatsUtrikesdepartementetfrånhar om
godkännandeellerauktorisationansökningarprövningvidgiet omav
polisregister.tilltillgångfåbörtolk ellerrevisor, översättaresom

fåpolisregisterutdraghar begärtVärnpliktsverket rätt att urgenom
värnpliktsbrott.mâlavgjorthardomstolvilkenuppgift ett omsomom

kronofogdemyndighetbegärtharRiksskatteverket att engenom
uppgiftertillgenerellpolisregisterlagen rättiändring urges en

kronofogdemyndig-regeringenhand,andraeller, ipolisregister att ger
har Hyres-Slutligenvåldsbrott.uppgifterfåheterna rätt att om

skallkommunernaönskemålframförtRiksförbund attgästernas om
förvärvstill-prövningvidpolisregisteruppgiftertilltillgång avurges

hyresfastighetförvärv1975:1132lagenenligtstånd m.m.avom
också kommadetkanförfattningsregleringenutformningenVid av

iändringarnågradet behövsnödvändigt övervägabli att omatt
utredningen, utöverslutligenframgårdirektivenAv attsekretesslagen.

frågornärliggandeandrafårangivitsharfrågor tade uppovan,som
erforderligt.bedömer detutredningenutsträckningi den

Utredningsarbetet1

Kriminal-delbetänkande,fram1996lade iUtredningen ettmars
därefterVi har1996:35.SOUDNA-registerunderrättelseregister -
fortsatttilläggsdirektivenochdirektivenursprungligademedenligheti

regleringrättsligtillförslagutarbetamed bl.a.arbete avvärt att en
polisensdelsmisstankeregister,ochbelastningsregisterdels ettett nytt

vidärmed harsambandövrigt. Ipersonuppgifter ibehandling av
Brottsföre-ochRikspolisstyrelsenDatainspektionen,medsamrâtt
synpunkterinhämtattillfällenflertalvidVi harrädet.byggande ett

uppbyggna-medarbetarRikspolisstyrelsenpåde tjänstemänfrän som
harUtredarenmisstankeregistren.ochbelastnings-deden nyaav

viSlutligen harregister.Säkerhetspolisenssigorienteratvidare om
Datalagskommittén.medkontakterfortlöpandehaft
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Gällande2 rätt

reglernabeskrivningöversiktliginnehålleravsnittDetta omaven
belastnings-körkortsregistretsochpolisregisterkriminalregister,

Ensekretesslagen.ochi datalagenbestämmelsernadel samt
överväganden ivårasamband mediredogörelsenärmare ges

beskrivning Europa-kortAvslutningsvisolika delar. avenges
personuppgifteranvändningenrekommendationrådets avom

polissektorninom m.m.

Inledning2. 1

uppgifterinnehållerkriminalregistretallmännaDet personer somom
Rikspolissty-försRegistretböter.påföljderandratill ändömtshar av

1963:197lagenbestämmelserna igällerregistretrelsen. För om
kriminalregister-ochkriminalregisterlagenkriminalregisterallmänt

förpolismyndigheternaRikspolisstyrelsen och:58.1973kungörelsen
ibestämmelsernadessa gällerFörpolisregister.olika slagockså av

polis-ochpolisregisterlagenpolisregister1965:94lagen m.m.om
l969:38.registerkungörelsen

År Kriminal-frånkriminalregistretallmänna överfördes det1971
önskemålSkälen till dettaRikspolisstyrelsen.tillvårdsstyrelsen omvar

kostnaderoch deförekomdådubbelregistreringdenminskaatt som
överföringenmedsambanddärmed. Ihängde samman-sammansom

fördespersonregistercentralamed detkriminalregistretfördes som
hjälpmedförsregistret,samordnadeRikspolisstyrelsen. Dethos som

belastnings-ochkallasdatabehandling ADB,automatisk person-av
frågadetberoende ärolika reglergällerdettaFörregistret. omom

förradetpolisregister. Iellerkriminalregisteranvändningdess som
polisregisterlagen.i detochkriminalregisterlagengällerfallet senare

Kriminal-Överföringen frånkriminalregistretallmännadetav
uppbyggnadendelutgjordeRikspolisstyrelsenvârdsstyrelsen till en av

projekt,RI-systemet. Dettainformationssystemrättsväsendets somav
för rättsväsen-samarbetsorganettidigareleddespåbörjades år 1967, av

stället frågorskall iNumeraSARI.informationssystem,dets upp-om
registeran-denberedasstandarder ibyggnad eller systemet avom

myndig-centralaberördamed övrigasamrådimyndighetensvariga
heter.
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RI-systemet regleras i kungörelsen 1970:517 rättsväsendetsom
informationssystem RI-förordningen. Enligt denna skall det finnas ett
informationssystem grundat på ADB för insamla, lagra, bearbetaatt
och lämna uppgifter har samband med verksamheten inom polis-,som
åklagar- och domstolsväsendet kriminalvården. Inforrnationssys-samt

skall bestå olika delsystem.temet av
De hittills har utvecklats inom försystern RI-projektetsom ramen

tillhör med några undantag följande grupper:
BROTTSRI. System för brottmålsförfarandet i vid mening hos-

polis, åklagare och de allmänna domstolarna för förfarandet inomsamt
kriminalvården.

RÃTTSDATA/LAGRI. System för diarieföring, beslutsregistrering,-
textbehandling och informationssökning.

PLANRI. System för planering och uppföljning inom rättsväsendet.-

2.2 Krirninalregistret

Bestämmelser kriminalregister finns i kriminalregisterlagen ochom
kriminalregisterktmgörelsen. Som kriminalregistretnämnts i prak-är
tiken del och belastningsregistret.en av person-

Registret innehåller sådana uppgifter främst behövs i dom-som
stolarnas verksamhet för brottsbalkens regler Sammanträffandeatt om

brott och förändring påföljder skall kunna tillämpas. I registretav av
förs in uppgifter domar på fängelse, Villkorlig dom, skyddstillsynom
och överlämnande till särskild vård liksom uppgifter åtgärderom
enligt 34 kap. brottsbalken. Registret skall också innehålla uppgifter

strafföreläggande avseende villkorlig dom. Bötesstraff antecknasom
inte i registret i andra fall då förvandlingsstraffän har ålagts.

I registret skall vidare antecknas uppgifter straffverkställighet,om
nåd och resning. registret finnsI också vissa uppgifter påföljderom

har ådömts i något land.annatsom

2.3 Polisregister m.m.

2. 1 Polisregisterlagstiftningen

Bestämmelser polisregister finns i polisregisterlagen och polis-om
registerkungörelsen.

Med polisregister enligt polisregisterlagen register försavses som
hos Rilspolisstyrelsen eller någon polismyndighet för tjänaattannan
till upplysning brott, för vilka någon har misstänkts, åtalats ellerom
dömts, eller någons personliga förhållanden i övrigt.om
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Enligt polisregisterlagen skall innehållet i polisregister begränsas till
uppgifter nödvändiga för polisenär skall kunna förebygga ochattsom
uppdaga brott fullgöra sin verksamhet i övrigt. Närmare före-samt
skrifter innehållet i Rikspolisstyrelsens polisregister finns i 2-7om
polisregisterkungörelsen. Dessa regler innebär bl.a. det i polis-att
register, förutom sådana uppgifter skall antecknas i kriminal-som
registret, skall in uppgifter vissa bötesdomar och godkändatas om
strafförelägganden, åtalsunderlåtelser i vissa fall, beslut utvisningom
enligt 4 kap. § utlänningslagen7 1989:529, beslut utlämning ochom
beslut besöksförbud.om

Innehållet i polisregister enligt l § polisregisterlagen inteär
begränsat till anteckningar påföljder. Med stöd 2§ andraom av
stycket polisregisterlagen har i 6§ polisregisterkungörelsen före-
skrivits i polisregister fär föras in uppgifter denävenatt ärom som
misstänkt för brott och uppgifter någon personligaom annans
förhållanden. villkorSom för sådan registrering gäller denna äratt
nödvändig för polisen skall kunna förebygga och uppdaga brott ochatt

uppgifterna särskild betydelse för brottsspaning.äratt av
I polisregister får vidare in bl.a. uppgifter har kommit intas som

från nordiskt land eller från ansluten till Interpolärannat staten som
eller från denna organisation, under förutsättning uppgiftensatt
innehåll sådan uppgift enligt det föregående fårmotsvarar en som
antecknas i polisregister.

I polisregisterlagen finns dessutom bestämmelser vissa särskildaom
register inte polisregister i polisregisterlagensutgör mening.som
Bestämmelserna gäller dels register hos Generaltullstyrelsen och andra
tullmyndigheter i deras brottsbekämpande verksamhet, dels registerett

förs hos kriminaltekniskaStatens laboratorium för dess sakkun-som
nigutlåtanden.

2.3.2 Person- belastningsregistretoch

Person- och belastningsregistret det polisregistret. Detär största är
främst belastningsregister och innehåller uppgifter påföljder ochett om
därmed sammanhängande beslut skall antecknas enligt kriminal-som
register- eller polisregisterförfattningarna.

Enligt 6 § polisregisterkungörelsen får i polisregister in uppgifttas
den misstänkt för brott, det särskild betydelse förär ärom som om av

brottsspaning. Med stöd denna bestämmelse registreras uppgifterav
enligt den s.k. personbladsrutinen, omfattar bl.a. den ärsom som
skäligen misstänkt för brott. Personbladen ingår i RI-systemet.
Uppgifter enligt personbladsrutinen de enda uppgifter miss-är om

Övrigatankar förs in i och belastningsregistret. uppgiftersom person-
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polisregister.registreras i andramisstankar typer avom
hjälp Varkenbelastningsregistret förs med ADB.ochPerson- av

skrivna med utgångs-polisregisterförfattningarnakriminal- eller är
skall datoriserade. Deteller polisregisterpunkt i kriminal-att vara

finns i stället iför föra registret med ADBformella stödet att
rättsväsendets informationssystem RI-kungörelsen 1970:517 om

förordningen.
spaning ochuppgifterna i registret såväl vidanvändspolisenInom

Uppgif-och trañkpolisverksamhet.vid ordnings-brottsutredning som
bl.a. körkortsärenden.också underlag ianvändsterna som

belastningsregistret får under vissa förut-ochUppgifter person-ur
i olika till-andra myndigheter,användas ocksåsättningar t.ex.av

används uppgifterna fördomstolar och åklagarestândsärenden. Hos
brottmål.handläggningen av

polisregisterVissa andra2.3.3 m.m.

polisregisterlagen flera andrastödRikspolisstyrelsen förs medHos av
register användsbelastningsregistret.och Dessaregister än person-

brottsanmälansregistret,bl.a.brottsspaning. Hit hörframför allt för
känneteckens-ochspaningsregistret, signalements-det allmänna

uppgifterU-boken medñngeravtrycksregistret,registret, om
och analysregistret.Interpolregistret beslags-delutvisningar, samtav

och spanings-Finanspolisens analys-ocksåpolisregistren hörTill
finns detmed hjälp ADB. Dessutomförsregister. registerDessa av

fotoregistret.manuellt register,ett
Även polisregisterlagen.register reglerasSäkerhetspolisens av

§ förordningenregister finns i 5för dettaSärskilda föreskrifter a
förordningenRikspolisstyrelsenförmed instruktion1989:773

1996:731.SFSändrad genom
polis-inteandra registerför dessutom ärRikspolisstyrelsen som

godsregistret ochTill hörmening. dessapolisregisterlagensregister i
passregistret.fordonför efterlystaregistret samt

polismyndigheterförs vid olikaregisterdeUtöver nämnts ovansom
spaningsregisterlokalagäller bl.a.lokala register. Detvissa typenav

pågåendesamordningför internregistertillhållsregister" samt av
Även polisregisterlagen. Dess-omfattasdessa registerutredningar. av

polisregisterla-vilkaregister förlokalafinns det andra typerutom av
registertillfälligaförundersökningsregister, dvs.gäller,inte t.ex.gen

förundersökning.vissgäller ensom
centralabeskrivningarkortfattadetagits in vissabilaga harI 5 av

förs inom polisen.registeroch lokala som
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2.4 Körkortsregistret

körkortsförordningenAv 2 § 1977:722 framgår det skall finnasatt
för landet körkortsregister. Körkortsregistret innehållerett gemensamt
slag uppgifter, nämligen identitetsuppgifter, körkortsuppgiftertre av

och belastningsuppgifter. Belastningsuppgiftema gäller dels uppgifter
sådana brott i 83 § körkortsförordningen, dels vissaom som anges

andra uppgifter, anmälan till länsstyrelse körkortsinne-t.ex. attom en
havare inte längre uppfyller förutsättningarna för få ha körkort.att

Enligt 90 § körkortsförordningen skall Vägverket föra körkorts-
registret med hjälp ADB. frågaI uppgifter brottav om om som anges
i 83 § körkortsförordningen förs registret dock Rikspolisstyrelsenav
i enlighet med 21 kungörelsen§ 1970:517 rättsväsendets infor-om
mationssystem RI-förordningen. Denna del registret kallas härav
körkortsregistrets belastningsdel. Registreringen i belastningsdelen
fyller huvudsakligen två syften. Den skall dels lämna underlag för
prövningen i körkortsmål, dels information till åklagare ochge
domstolar i trafikmål tidigare trañkbrottslighet.om

Bestämmelser innehållet i körkortsregistret finns i 90 och 91 §§om
körkortsförordningen. denI del registret förs Rikspolis-av som av
styrelsen skall enligt 91 § körkortsförordningen in uppgiftertas om
brott enligt 83 § förordning, dvs. uppgifter dom, beslut,samma om
strafföreläggande eller föreläggande ordningsbot varigenomav
körkortshavare, innehavare traktorkort, innehavare utländsktav av
körkort eller någon för vilken spärrtid beslutats inte löptännu utmen
har funnits skyldig till vissa brott. Det gäller främst brott trafik-mot
brottslagen, andra trañkförfattningar, narkotikastrafflagen vissasamt
brottsbalksbrott såsom misshandel och andra våldsbrott. frågaI deom
allra flesta brottsbalksbrott sker dock ingen registrering, påföljdenom

vid böter.stannat
Regleringen i körkortsregistret följaktligen på gångär en mera

omfattande och begränsad registreringen iän ochmera person-
belastningsregistret; i vissa fall sker anteckning då penningböter har
dömts i andra bara påföljden böter.ut, är strängare änom

2.5 Datalagen

Person- och belastningsregistret liksom de övriga datoriserade register
har beskrivits i det föregående personregister i denär meningsom

i datalagen 1973:289. Därmed register, förteckningsom avses avses
eller andra anteckningar förs med hjälp ADB ochsom av som
innehåller personuppgift kan hänföras till den medsom som avses
uppgiften. Datalagen innehåller allmänna bestämmelser förandeom av
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intrångotillbörligaavsedda skyddaReglernapersonregister. är att mot
villkor för bl.a.ställerintegritet ochenskildas personligai upp

användningdatabehandling ochuppgifter,insamling av person-av
register.

licensden fått Data-får inrättas baraPersonregister avav som
tillstånd krävas.Datainspektionenskaninspektionen. Härutöver

skall innehållaför personregisterTillståndsplikten gäller upp-som
medföra särskild risk för otillbörligtkangifter allmänt sett antassom

förTillstånd krävs bl.a.personliga integriteten.intrång i den person-
eller haruppgifter någon misstänksinnehållerregister attomsom

påföljd för brott och andra liknandeeller har undergåttdömts för brott
register krävsfå tillstånd inrätta sådantuppgifter. För att ettatt -

skäl.undantag synnerligamed visst -
statsmaktsregister, dvs.från tillståndsplikt s.k.Undantagna är

riksdagen ellerinrättande har beslutatssådana register avvars
körkortsregistretsoch belastningsregistret liksomregeringen. Person-

Även statsmaktsregister står dockbelastningsdel statsmaktsregister.är
innebär bl.a. Datainspektionenunder Datainspektionens tillsyn. Det att

uppgifter i kriminal- och polisregister.har generell delrätt att ta av
behövs för förebygga otillbörligt integritetsintrång, skallOm det att

Datainspektionen meddela föreskrifter för statsmaktsregister i denäven
föreskrifter imån inte regeringen eller riksdagen har meddelat samma

hänseende.
föregåendeFlera de övriga polisregistren redovisats i det ärav som

stället förs de efter tillstånddock inte statsmaktsregister. I Data-av
inspektionen.

också möjligt för regeringen eller, efter regeringensDet är numera
bemyndigande, Datainspektionen meddela föreskrifter förnärmareatt

oftapersonregister förekommer inom viss verksamhet för ettsom en
visst ändamål. Register förs med stöd sådana generella reglersom av

från tillståndsplikt.undantas

2.6 Sekretesslagen

I 5 kap. § sekretesslagen 1980: 100 finns regler sekretessl om m.m.
med hänsyn främst förebyggatill intresset eller beivra brott.att
Bestämmelsen gäller förbl.a. uppgifter i polisregister. förut-En
sättning för sekretess skall gälla det kan syftet medäratt att antas att
beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida
verksamheten skadas, uppgiften röjs.om

Sekretessen gäller i första hand hos åklagar-, polis- och tullmyndig-
heterna. Eftersom sekretessen gäller för uppgift "hänför sig till"som
brottsförebyggande eller brottsbeivrande verksamhet, följer sekretessen
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Ävenmed uppgiften den vidare till myndighet.lämnas en annanom
i verksamhet biträder åklagare eller polis imyndigheten som annan

förbrottsbekämpande verksamhet underkastad sekretess till skyddär
och utredning.spaning

för skydda detBestämmelserna i 5 kap. § sekretesslagen till1 är att
brottsförebyggande och brottsbeivrande verksamhet.allmännas I

korresponderande regler till skydd för9 kap. § sekretesslagen finns17
integritet gäller uppgifter inte ingår i kriminal-enskildas detnär som

registret eller i polisregister.
vidare sekretess i verksam-Enligt kap. 17 § sekretesslagen gäller7

förande eller allmänt kriminalregister ellerhet uttagsom avser av ur
uppgift tillförtsregister förs enligt polisregisterlagen för harsom som

denna bestämmelse absolut, dvs. någotregistret. Sekretessen enligt är
skaderekvisit inte villkor för Sekretessen. Uppgifter frånställs upp som

får lämnas endast under de förutsättningar iregistren ut angessom
kriminalregisterlagen eller polisregisterlagen eller i förordning harsom
stöd i dessa lagar.

enligt kap. § sekretesslagen gäller också i förhål-Sekretessen 7 17
Kriminalregisterlagen och polisregisterlagenlande till den enskilde.

bestämmelser uppgifterinnehåller dock utlämnande till denom av
registrerade själv.

sekretesslagen finns bestämmelser sekretess förI 7 kap. 18 § om
tillförtsbl.a. belastningsuppgifter har körkortsregistret. I likhetsom

enligt kap. absolut.med vad gäller 7 17 § sekretessenärsom

Europarådets rekommendation användningen2.7 om
inompersonuppgifter polissektomav m.m.

År rekommendation, 871987 inom Europarådet No. R 15,antogs en
användningen personuppgifter inom polissektom.om av

Rekommendationen speciella dataskyddsregler förinnehåller person-
överför meduppgifter polisen in, lagrar, använder ellersamlarsom

hjälp i syfte förhindra bekämpa brott eller upprätthållaADB ochattav
allmän ordning. Endast sådana personuppgifter nödvändiga förärsom

visst får samlas in,förhindra verklig fara eller bekämpa brottatt etten
den nationella lagstiftningen tillåter omfattandeinte ettom mer

uppgiftssamlande. lagrade uppgifter skall så långtSkilda kategorier av
möjligt kunna skiljas från varandra efter graden riktighet ochavsom

tillförlitlighet the different categories of data stored should be
distinguished in accordance with their degree of reliabili-accuracy or
ty. synnerhet skall uppgifter grundar sig pâ fakta kunna skiljasI som
från uppgifter ellergrundar sig på omdömen personliga värde-som
ringar.

3 170542



Gällande66 rätt SOU 1997:65

fogats till betänkande bilagaRekommendationen har detta som
Datainspektionen granskning Riks-oktober 1988 inleddeI en av

syftade till undersökapolisstyrelsens personregister. Granskningen att
registreranuvarande författningsreglering polisens rätt attav upp-om

rekommendationengifter enskilda svarade den europeiskamot omom
gällde också hur Rikspolisstyrelsenspolisregister. Undersökningen

till nuvarande författningsregleringenpersonregister förhöll sig den
meddelat. skrivelsetill de föreskrifter Datainspektionen Ioch ensom

överlämnade Datainspektionen till regeringen28 september 1989den
granskningen.överrapporten

inspektionen fått intrycket Rikspolis-skrivelsenI attattanges
undvikastyrelsens verksamhet med registren präglas strävan attav en

Samtidigtotillbörligt intrång i den personliga integriteten. docknoteras
polisens registrera uppgifterförfattningsregleringen rätt attatt av om

bristfällig bakgrund den europeiskaenskilda är mot avpersoner
frågorrekommendationen. Dessa brister bl.a. vissaanges avse avseen-

uppgifter från registren sammanblandningende utlärmrande samt avav
och misstankeuppgifter i och belastningsregistret.belastnings- person-
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3 Frågornas tidigare behandling

I avsnitt 3.1 lämnas redogörelse för de tidigare förslag tillen ny
författningsreglering kriminalregistret och och be-av person-
lastningsregistret har betydelse för vårt arbete. Av särskildsom
vikt propositionen 1994/95: 144 med förslagär till riktlinjer för
registrering påföljder I denna principproposition, vilkenav m.m.
godkändes riksdagen, föreslog regeringen ochattav person-
belastningsregistret skall belastningsregisterersättas ochett ettav
nyinrättat misstankeregister. registreringDen påföljderav m.m.

i dag sker i körkortsregistrets belastningsdel skall samordnassom
med registreringen i belastningsregistret. belastningsregistretI
skall in uppgifter ådömda påföljder och liknande. miss-Itas om
tankeregistret skall huvudsakligen in uppgifter den ärtas om som
skäligen misstänkt för brott enligt den s.k. personbladsrutinen.

I avsnitt 3.2 återges regeringens utgångspunkter för sitt förslag
och i avsnitt 3.3 regeringens ställningstagande i fråga om upp-
delningen och belastningsregistret i belastnings-ettav person-
och misstankeregister.ett

3.1 Tidigare förslag

Frågan författningsreglering och belastningsregistretom en av person-
har behandlats i olika sammanhang.

Inom SARI utarbetades sålunda under 1981 Register-rapporten
lagstiftning inom BROTTSRI. denI grundval denna rapport ut-av
arbetade promemorian Ds Ju 1985:8 Lag brottsregisterom m.m.
lades bl.a. fram förslag och belastnings-ersättaett attom person-
registret med centralt brottsregister, benämnt det allmännaett nytt
brottsregistret. Vidare föreslogs lag brottsregister avsedd atten ny om
reglera detta register. Utöver sådana uppgifter registrerades isom

och belastningsregistret skulle brottsregisterlagen också regleraperson-
det centrala kriminalvårdsregistret hos Kriminalvårdsstyrelsen. Enligt
promemorian skulle brottsregisterlagen kriminalregisterlagen.ersätta
Polisregisterlagen däremot behövlig för regleringen övrigavar av
centrala och lokala polisregister.

I 1987/88:122 ändringar i kriminal- och polisregister-prop. om
lagarna avsåg bl.a. förslag enskildas möjligheter fåattm.m., som om
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sig själva, gjordes vissa ställningstagandenupplysningar avom
författningsregleringen.framtida utformningenbetydelse för den av

påföljder körkortsregistretregistreringen ianfördes bl.a.Det att av
imed den registrering skedde ochborde integreras som person-

belastningsregistret.
lösningpropositionen borde vidareEnligt övervägaman en som

misstankeuppgifter skulle intas i skildainnebar belastnings- ochatt
det möjlighet för insyn i belast-register. Därmed skulle öppnas

uppgifterningsregistret för den enskilde i fråga samtliga omom
själv.honom

i propositionen riksdagenDessa uttalanden lämnades erinranutan av
bet. 1987/88:JuU34, rskr. 1987/882283.

förInom SARI tillsattes år 1988 arbetsgrupp studera fråganatten
och belastningsregistret och körkortsregistretsersättaattom person-

belastningsdel med centralt brottsregister. Arbetsgruppensett nytt
bedömningar redovisades i SARI:s 1989:2 kriminal-Nyttrapport
register m.m.

Arbetsgruppens uppgift främst studera den tekniskaatt ut-var
forrrmingen den framtida brottsregistreringen. uppdraget ingickIav
inte lägga fram förslag till författningsändringar, i arbets-att men

länmas ändå vissa synpunkter författningarnasrapportgruppens
utfomming. Utgångspunkten för dessa synpunkter det enligtattvar
arbetsgruppen i sakligt hänseende inte fanns skäl för några större
avvikelser från de nuvarande reglerna registrering. Förslaget tillom
regler bl.a. registerinnehåll, registerutdrag och gallring utformadesom
därför på ligger inom för de gällande reglerna.sättett som ramen

Med dessa utgångspunkter föreslogs i ochrapporten att person-
belastningsregistret och körkortsregistrets belastningsdel skulle ersättas

kriminalregister för registrering ådömda påföljder ochett ettav av
misstankeregister för registrering brottsmisstankar. Detav senare
registret skulle för sådana uppgifter i dag frånavsett tasvara som
personbladen. Enligt borde båda registren reglerasrapporten av en
registerlag i datalagens mening, dvs. det skulle framgå lagtexten attav
registren fördes med hjälp ADB. För andra register inom polisen,av
såväl ADB-register manuella register, borde det fortfarande finnassom

polisregisterlag.en
Vid anmälan datalagsfrågor i 1991 års budgetpropositionav m.m.

prop. 1990/91:10O bil. 4 16 f. föredragande departements-togs.
chefen frågan den framtida utformningen brottsregistrering-upp om av

Departementschefen sade sig i ansluta sig till SARI:s förslagstorten.
till förändringar lagstiftningen brottsregister och anförde vidareav om

det fortsatta tekniska utvecklingsarbetetatt brottsregistreringenav
borde ske efter de riktlinjer SARI föreslagit. Departementschefensom
anmälde samtidigt promemoria med förslag till brotts-att en ny
registerlagstiftning under utarbetande i Justitiedepartementet.var
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I 1992 års budgetproposition prop. 1991/92:10O bil. 3 53 ff.s.
förklarade sig den dåvarande departementschefen kunna ansluta sig till
de överväganden tidigare gjorts i ärendet. Uppbyggandetsom av
brottsregistreringen borde således utformas efter de riktlinjer SARI
föreslagit. Vidare anmäldes arbetet med utfommingen förslagetatt av
till brottsregisterlagstiftning pågick inom Justitiedepartementet,ny att
utgångspunkten härvid de förslag till kriminal- och misstanke-var
register SARI lagt fram de registren till sittsamt innehållatt inya
huvudsak borde vad i dag registrerasmotsvara i ochsom person-
belastningsregistret och registret påföljderöver har betydelse isom
körkortsfrågor.

I betänkandet 1991/92:JuU25 kriminalregisternyttom m.m.
anförde Justitieutskottet bl.a. det inte fann anledningatt till erinran

vad anförts i budgetpropositionenmot riktlinjerna försom om
uppbyggnaden kriminalregister ochett nytt misstankeregis-av ett nytt

Utskottet inskärpte dock viktenter. skyndsamhet i översynsarbetetav
och hänvisade till sina tidigare uttalanden på området bet.
1984/85:JuU27, 1987/88:JuU34 och 1990/91:JuU1.

Arbetet inom Justitiedepartementet ledde fram till departementspro-
memorian Lag kriminalregister, Ds 1992:32, i vilkenom m.m. ett

förslag till författningsregleringnytt den framtida brottsregistre-en av
ringen lades fram.

Promemorian innehöll förslag till olika författningar,tre nämligen
kriminalregisterlag, lag misstankeregisteren och lagen om en om

polisregister. I anslutning till dessa lagar lades också fram förslag till
förordningsbestämmelser. Enligt förslagen skulle den centrala
registreringen påföljder ske i register, kriminalregistret.ettav I detta
register skulle också ingå sådana påföljdsuppgifter för närvarandesom
antecknas i körkortsregistret. Vidare skulle särskilt misstankeregis-ett

inrättas. I detta skulleter antecknas uppgifter skälig misstankeom om
brott. Polisregisterlagen skulle enligt förslaget gälla för de register

förs polisen för spanings- och utredningsändamål.som av
I vissa delar innebar förslagen anpassning till hur den centralaen

brottsregistreringen i dag anordnadär tekniskt. frågaI registrensom
innehåll och utlänmande uppgifter behölls i huvudsak denav nuvaran-
de ordningen. Vissa förändringar föreslogs dock bl.a. i fråga om
gallring.

Promemorian remissbehandlades. I 1993 års budgetproposition
prop. 1992/932100 bil. 3 46 anmäldes därefter förslag tills. att ett

lagstiftning på området förbereddesen med utgångspunktny i den
nämnda promemorian.

I 1995 lade regeringen fram förslagmars till riktlinjerett för
uppbyggnaden struktur avseende de brottsregisterav en ny m.m. som
i dag förs hos Rikspolisstyrelsen prop. 1994/95:144. Förslaget
innebar och belastningsregistretatt skulleperson- ersättas ettav



behandlingtidigareFrågornas SOU 1997:6570

misstankeregister.inrättasskulledetbelastningsregister och ettatt
belastnings-samordnad medföreslogsbelastningsdelKörkortsregistrets

registret.
skullebelastningsregistretförslagenförUtgångspunkten attvar

ochantecknas idagibelastningsuppgifterdeinnehålla person-som
belastningsdel. Miss-körkortsregistretsoch ibelastningsregistret

skäligendenuppgifter bl.a. ärinnehållaskulletankeregistret somom
personbladsrutinen.den s.k.enligtför brottmisstänkt

beslutadeRegeringenlagförslag.ingainnehöllPropositionen
reglering-rättsligadendirektiv församtidigt översynemellertid aven

åter-direktiv förRegisterutredningensregistren att senareen av
utformningentill denförslagmed nännaretill riksdagenkomma av

statsbud-påför anslagsposterkonsekvenserlagförslag,registren jämte
geten m.m.

vad1994/95:378rskr.bet.1994/95:JuU21,godkändeRiksdagen
anförthadeprincippropositionennyssnämndadenregeringen i om

Vadregisterstruktur. sägsuppbyggnadenriktlinjer för somnyav en
grundläggande betydelsedirektivensåledes jämtepropositioneni är av

därför regeringens3.2 återgesavsnittutredningsarbete. Iför vårt
ställnings-regeringensoch i avsnitt 3.3förslagför sittutgångspunkter

belastningsregistretochuppdelningenfrågatagande i person-avom
misstankeregister.ochbelastnings-i ettett

enligtfortsatta arbetetför detUtgångspunkter3.2

princippropositionen

ff.:följande s. 11regeringen bl.a.anförde1994/95: 144propositionI
ñckpolisregisterlagstiftningenkriminal- ochgällandei dagDen

med hänsynminst60-talet. Inteutfomming påhuvudsakligasin
ilagstiftningennaturligtdetutvecklingentekniskatill den är att

exempel kanföråldrad. Somframståravseendenflera som
förs medochenda registeralltsåPBR, ärnänmas ettatt somsom

från detutgårdessutomtvå olika lagar attADB, styrs somav
manuellt.förs

uppfattaskaninslaghar ocksålagstiftningDagens somsom
gällerintegriteten. Detpersonligaför denskyddetbrister i

efter gradenåtskildauppgifter bör hållaskravetsärskilt att av
iframställs bl.a.kravtillförlitlighet. Sådanaochriktighet

användningenrekommendation, R 87 15,No.Europarådets om
exempel påpolissektorn. Ettpersonuppgifter inom attav

registeriuppgifter antecknasobekräftadeochbekräftade samma
brottsmisstankarâdömda påföljdersåväluppgifterär att somom

i PBR.antecknas
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En brist i dagens registerlagstiftningannan denär omfattande
dubbelregistrering uppgifter förekommer. Dubbelregistre-av som
ring innebär dels ökad spridning uppgifterna, delsen ökadeav
kostnader för registreringen. Dubbelregistrering sker bl.a. genom

påföljder iatt utsträckningstor antecknassamma i både PBR och
i körkortsregistrets belastningsdel.

En reformering registerlagstiftningen framstårav angivenmot
bakgrund nödvändig. Detta också någotär riksdagensom vidsom
flera tillfällen har uttalat jfr bet. 1991/92 JuU25.

I den nämnda promemorian Lag kriminalregisterovan om
lades det fram förslag denm.m. ersättaatt nuvarande centralaom

brottsregistreringen hos Rikspolisstyrelsen med register. Inya
promemorian föreslogs också lagreglering registren.ny av
Förslaget innebär införandet lag kriminalregister, iav en ny om
vilket endast påföljder och liknande skall in. Vidare föreslogstas

lag misstankeregister, i vilket skallen antecknasom uppgifter om
skälig misstanke brott enligt den s.k. personbladsrutinen.om
Därutöver föreslogs det lag polisregister.en ny om

Enligt regeringens mening bör reformering registerlag-en av
stiftningen bygga huvudsakligen på de principer isom angavs
promemorian. Att lägga fram fullständigt förslagettnu till
reglering innebär dock vissa nackdelar. En reformering i angiven
riktning medför krav teknisk uppbyggnad flera år itarsom
anspråk. Till följd härav skulle framlagd lagreglering inteen
kunna träda i kraft förrän flera år. Förutsättningarna förom
regleringen kan då ha förändrats i väsentliga hänseenden genom
den utveckling skett såväl inom landet. Isom utomsom samman-
hanget kan nämnas konventionenatt europeiskt inforrna-ettom
tionssystem EIS och konventionen europeisk polisbyråom en
Europolkonventionen förutsätter det byggs informations-att upp

innehållersystem uppgifter betydelsesom är för polis-som av
underrättelsetjänst. Dessutom kan konventionerna förväntas
innehålla förslag till bestämmelser på andra påverkarsättsom
registerlagstiftningens utformning.

De angivna svårigheterna genomföra fullständigatt nu en
refonnering registerförfattningarna bör emellertidav inte tillåtas

ytterligare försenaatt uppbyggnaden den registerstrukturav som
bör PBR.ersätta I denna proposition lärrmas därför för riksdagens
godkännande förslag till riktlinjer för sådan uppbyggnad.en
Samtidigt bör dock den lagreglering skall gälla längre siktsom
förberedas. Regeringen har därför beslutat direktiv till en
utredning avseende lagstiftningen registreringen påföljder,om av
misstankar och uppgifter för polisiära ändamål. Uppdraget
omfattar utarbeta förslagatt till rättslig reglering belast-en av
ningsregistret och misstankeregistret.
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misstankeregisterochbelastnings-Ett ett3.3

belastningsregistretochförgällerhartidigare nämntsSom person-
registretsfrågadet ärpåberoenderegelkomplex omskilda om
registretsFörpolisregister.ellerkriminalregisteranvändning somsom

Förkriminalregisterlagen.gällerkriminalregisteranvändning som
förskrivnalagar ärDessapolisregisterlagen.gällerövrigtiregistret

belast-ochdockförspraktikenImanuellt.förs person-register som
ADB.stödmedningsregistret av

registre-föreslogs1992:32 attDskriminalregisterpromemorianI
samordnasskullekörkortsregistretibelastningsuppgifterringen av

registreringföreslogsVidare attbrottsregistreringen.övrigadenmed
olikaregistreringfrånåtskildhållasskullebrottsmisstankar avav

inrättas.skullemisstankeregistersärskiltochför brottpåföljder att ett
lämnadeellerförslagettillstyrkteremissinstansemaMajoriteten av

uppgifterdedockavstyrkteRikspolisstyrelsen att somerinran.det utan
skullebelastningsdelkörkortsregistretsiregistrerasnärvarandeför

Statskontoretbelastningsregistret.i detregistreraskomma nyaatt
delardesärskilt ireglering,författningsmässig avansåg att en

bordemisstankeuppgifter,hanteringenbrottsregistreringen rör avsom
BROTTSRI-tekniska översynendenavvaktan avanstå i att

blkritikframfördeAdvokatsamfund mot a.Sverigesavslutas.systemen .
uruppgifterutlämnandeochiregistreringför avförutsättningarna

parla-förföremålbliärendet böransågoch enmisstankeregistret att
utredning.mentarisk

ff.:13följande s.regeringenanfördeprincippropositionenI
regelver-påinriktasbörregisterlagstiftning attmedArbetet ny
tekniskaoch deförhållandenafaktiskaefter deskallket anpassas
debeaktas över-börVidaregäller.förutsättningar numerasom

rekommendation,Europarådetsiprincipergripande upptassom
personuppgifter inomanvändningen15,87RNo. avom

uppgifterkategorierolikabl.a.innebärDetta att avpolissektom.
gradenefteråtskildahållasskallmöjligt avdetlångt ärså

börrekommendationenmedlinjetillförlitlighet. lochriktighet
börmisstankarochpåföljderuppgifterförst övervägas omom

register.olikain isåledesochdelas tasupp
brottsföre-sinförbl.a.i PBRuppgifternaanvänderPolisen

ändamåldessaverksamhet. Förbrottsbekämpandeochbyggande
allmännadetregister,andra t.ex.polisenemellertid ävenhar
myndig-ocksåanvändsi PBRUppgifternaspaningsregistret. av

anställ-förmyndigheterochenskildatillstândsärenden,iheter av
verksamheten.dömandei dendomstolarnaochningsändamål av

ochpåföljderför ettregisteriPBRuppdelning m.m.ettEn av
ellermyndigheterinnebäraskulle inte attmisstankarförregister
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enskilda går miste någon information. För de ändamål förom
vilka PBR används det inte nödvändigt uppgifterär att om
påföljder och misstankar finns i register. denFör enskildesamma

det dessutom fördel uppgifter påföljderär och miss-en om om
finnstankar i olika register eftersom det möjlighet föröppnar en

fåhonom del samtliga belastningsuppgifter sig själv.att av om
Enligt regeringens mening talar således starka skäl för att

uppgifter påföljder och uppgifter brottsmisstankar börom om
hållas åtskilda i olika register. Riksdagen har vid flera tillfällen

sig föruttalat sådan uppdelning jfr bet. 1991/92 JuU25.en
Åtgärden stöds också remissinstanserna. Med hänsyn härtillav
bör sådan uppdelning Uppdelningen bör skegöras.en nu genom

PBR dels register i vilket endast påföljderersätts ochatt ettav
liknande in och dels nyinrättat misstankeregister. I dettas ett

registret skall antecknas uppgifter bl.a. den ärsenare om som
skäligen misstänkt för brott enligt den s.k. personbladsrutinen.

Därutöver bör samordning det belastnings-övervägas en av nya
registret och körkortsregistrets belastningsdel. Inledningsvis kan
anmärkas det i dag i många fall sker registrering samtidigtatt en
i såväl PBR körkortsregistret. I PBR antecknas varje årsom
omkring domar50 000 och dessa antecknas hälften också iav
körkortsregistret. I PBR antecknas årligen 50 000 strafföreläggan-
den. Hur många dem också antecknas i körkortsregistretav som

inte känt det torde sigär inte ringaröra antal. Antaletettmen om
ordningsförelägganden årligen registreras i körkortsregistretsom

drygt Dessa150 000. antecknas dock inte iär PBR.
Körkortsregistrets belastningsdel har till syfte dels lämna in-att

formation åklagaretill och domstolar i trafikmål, dels att ge
Ävenunderlag för prövningen i körkortsmål. belastnings-om

registret och körkortsregistrets belastningsdel således har delvis
olika användningsområden talar enligt regeringens mening
övervägande skäl för samordning. Uppgifterna i båda registrenen
kommer i utsträckning från källor och uppgifternastor samma
dubbelregistreras i dag i betydande utsträckning. Till detta
kommer belastningsregistret och den del körkortsregistretsatt av
belastningsdel innehåller uppgifter brott förs ochsom om av en

myndighet, nämligen Rikspolisstyrelsen. Särreglering-samma av
heller inteär bestämmelsernastörre tämligen lättän kanatten

samordnas, specialregler föräven körkortsfrågor t.ex.om -—
bestämmelser utlärrmande uppgifter förmodligen inteom av ——
kan undvikas helt och hållet. Härtill kommer den totalaatt
kostnaden för registren kan förväntas minska. Regeringen anser

fördelarna med samordning nackdelarna.äratt större änen
Registreringen belastningsuppgifter i körkortsregistret börav
därför samordnas med den övriga påföljdsregistreringen.
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4 Några utgångspunkter för vårt arbete

Vi har haft två viktiga utgångspunkter för vårt arbete, nämligen
utvecklingen infonnationstekniken och förändringen denav av
rättsliga ramen.

intensivtEtt arbete pågår inom polisen och inom rättsväsendet
i övrigt med förbättra informationsförsörjningen se avsnittatt
4.1. Det vikt de regler denär rättsligastor attav som ger ramen
för detta utvecklingsarbete reformeras så möjligt.snart som

Datalagen har varit bestämmande för de särskilda regler som
finns polisens föra personregister med hjälprätt attom av
automatisk databehandling. Den kommer lagersättasatt av en ny
till följd EG-direktivet skydd för enskilda medav om personer
avseende på behandling personuppgifter och friadet flödetav om

sådana uppgifter avsnittse 4.2.1. Datalagskommittén harav
nyligen lagt fram förslag till sådan lag; persondatalagenett en
avsnitt 4.2.2. Vi har funnit det lämpligt utforma den särreg-att
lering belastnings- och misstankeregistren och polisensav om
behandling personuppgifter vi har i uppgift föreslå,attav som
med utgångspunkt i persondatalagen. I avsnitt 4.3 redogör vi
något för vilka konsekvenser persondatalagen får för vårt arbete
i olika hänseenden.

Frågor Säkerhetspolisen behandlas särskilt. Skälen förrörsom
det redovisas i avsnitt 4.4.

Uppgifter i kriminal- och polisregister får i dag lämnas ut
endast i enlighet med vad i kriminal- och polisregister-sägssom
lagarna. Reforrneringen dessa lagar bör medföraav en ny
reglering sekretessfrågorna avsnitt 4.5.av

4.1 Utvecklingen ITav

Användningen informationsteknologi IT ökar i snabb takt inomav nu
rättsväsendet. berorDet bl.a. tekniken sådan utvecklas, bliratt som
säkrare, lättare använda billigare.och Utbyggnaden ITatt ärav
dessutom mycket betydelsefull för polisen skall kunna effektiviseraatt
verksamheten i all den utsträckning det nödvändigt med hänsyn tillär
samhällets utveckling och brottslighetens internationalisering. ökadEn
användning vidareIT nödvändig för polisen skallär kunna mötaattav
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rationelli övrigtkostnadseffektiv ochkravstatsmaktemas en mera
med utvecklaarbete ITintensivtpågår därförverksamhet. Det attett

samarbete mellanförbättratdels förbehov,polisens internadels för ett
myndigheter.rättsväsendets

praktiskt alltmedförakommatorde bl.a.arbete tagetDetta attatt
formhjälp någonutförs medframtidenpolisen iskrivarbete inom av

protokollBrottsanmälningar,informationsbehandlingsteknik. överav
förundersökningsprotokolltvångsmedelsanvändning liksomochförhör

pålagras datame-utsträckningi ökadkommerpromemorioroch att
teknikockså förutses,scanning kananvändningökaddium. En enav

polismyndigheternatillinkommerinnebär dokumentatt somsom
påmed dokumentetarbetaskall kunnasedanförbildfångas att man

helt ochpolisenleda tilldetPå sikt kommerelektronisk attväg. att
förunder-för bl.a.inomelektroniska aktermedarbetarhållet ramen

också förRikspolisstyrelsen drivs närvaran-sökningsförfarandet. Inom
Tvängsmedel"utredningsrutin"Datoriseradkallatprojektde ett -

förinföras ADB-systemskall kunnasyfte detDurTvâ , är ettattvars
dokumentationförförundersökningar ochhandläggning avav

med brott.sambandtvångsmedel inte harsom
användningenförbättrasinledningsvis harSom vi nämnt av

rättsväsendetsmellansamarbetetockså förinformationsteknik att
närvarandefinns förDetskall förbättras.kunna ettmyndigheter

s.k.rättsväsendet, det RI-informationsutbyte inomförsystem
rättsväsendetsförordningen 1970:517vilket reglerassystemet, omav

datateknikdenemellertidbyggerinformationssystem. Detta system
mening föråldrat.i tekniski dag1970-talet ochfanns på ärsom

informationsbehovetökadeföljd dettillDärtill kommer systemetatt av
svåröverskådligt.komplext ochmycketblivit

verksamhetsförnyelseochbetänkande ITlade i sittRI-utredningen
förslag tilldärför fram1995:32rättsväsendet SOUinom samver-nya

strategi förövergripanderättsväsendetförBl.a. bordekansforrner. en
utvecklas.IT-strukturochutarbetasinfonnationsförsörjning nyen

Även informationshante-påsynpunkterhar haftSamred-utredningen
Rättsväsendets resultatbetänkandei sitträttsväsendet ochringen inom

skallåtgärder136, föreslagit1995:redovisas SOUså kan det som-
inomolikainformation frånkoppla ihopmöjligtdet systemgöra att

åklagarväsendetsbrottsanmälanssystem,dvs. polisensrättsväsendet,
kriminal-ochmålhanteringssystemdomstolsväsendetsärenderegister,

Däri-mälhanteringssystem.klientadministrativaförvårdens system
misstänktbrott ellerfölja anmältkunnaskulle ett enmangenom

Riksâklagaren,Domstolsverket,den rättsliga processen.genomperson
Brottsförebyggande rådet,Kriminalvârdsstyrelsen,Rikspolisstyrelsen,

så kalladedärefter i denRiksskatteverket harochGeneraltullstyrelsen
informationtill hur utbytetfram förslagStrategiutredningen lagt av

förväntasvilket i sinskall kunna förbättras,rättsväsendetinom tur
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leda till effektivare, bättre och rättssäkrare verksamhet. Utred-en
ningen ansåg vad inledningsvis behövde samordnasatt som var
informationsförsörjningen inom brottmålsförfarandet i vid mening.
Samordningen skulle kunna frågor verksamhet, teknik ochavse om
administration. Till början borde Samordningen dock begränsas tillen
de aktuella frågorna, bl.a. arbetet med struktur förmest en ny
belastnings- och misstankeregistren skall ochersättasom person-
belastningsregistret. Samordningen skulle därefter successivt kunna
utökas. Utredningen föreslog också det skulle inrättas råd föratt ett
rättsväsendets informationsförsörjning RIP-rådet, vilket skulle bestå

företrädare för varje myndighet.av
det internationellaI brottsbekämpande samarbetet har utvecklingen

informationstekniken också betydelse. Både Europolkonven-storav
tionen och Schengenkonventionen bygger upplysningar kanatt ut-
växlas mellan konventionsstaterna med hjälp modern informations-av
teknik. Sverige delta i både Europol- och Schengensam-attavser
arbetet, vilket i sin medför polisen måste få tillgång till dentur att
informationsteknik nödvändig förär samarbetet skall fungera.attsom

redogörelseDen vi har lämnat föreställningsom ovan ger en om
hur omfattande det utvecklingsarbete bedrivs för effektivise-är attsom

inforrnationsförsörjningen inom polisen och rättsväsendet i övrigt.ra
Redogörelsen ingalunda fullständig.är Sammanfattningsvis kan vi
ändå konstatera utvecklingen informationsteknik främjas starktatt av

statsmakterna. Det därför angelägetär det så möjligtatt snartav som
också fram lagstiftning den rättsliga förtas en som ger ramen
myndigheternas utvecklingsarbete. Samtidigt måste sådana viktiga
samhällsintressen upprätthâllandet offentlighetsprincipen ochsom av
skyddet för den personliga integriteten beaktas. Det i skär-ärnoga
ningspunkten mellan samtliga de angivna intressena vi skallnu som
utforma våra förslag. utgångspunktEn för vårt arbete hinder förär att

rationellt utnyttjande datorstöd och kommunikationsteknik inteett av
bör ställas i utsträckning vadstörre nödvändigt medän ärupp som
hänsyn till intresset skydd för den personliga integriteten.av

4.2 Den rättsliga för infonnationsbehandlingramen
förändras

4.2.1 EG: dataskyddsdirektivs

Den 24 oktober 1995 Europaparlamentets och rådets direktivantogs
skydd för enskilda med avseende behandlingom personer av

personuppgifter och det fria flödet sådana uppgifter. Syftet medom av
direktivet det skall skapasär hög nivå på integritets-att en gemensam,
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personuppgifter skall kunnaskall leda tillvilket i sinskyddet, atttur
får inom denMedlemsstaternamedlemsländerna.fritt mellanflöda

för be-precisera villkoren näri direktivet närmaresom gesram
preciseringar fårförekomma. Dessapersonuppgifter fårhandling av

unionen.personuppgifter inomfria flödethindra detdock inte av
bindande förEG-direktiv direktutgångspunktviktig ärärEn ettatt
Sverige kanskall uppnås.det resultatfrågaimedlemsstaterna somom
dataskydds-införaha åtagit sigi EUmedlemskapsitt sägas attgenom

införlivasdock i principdirektivet måsteiBestämmelsernadirektivet.
gällande i denför blirättsordning rättvarje medlemsstatsi statenatt

vilketbestämmermyndigheterna sättnationelladeoch det är som
påutformatdirektivethär falletinförlivas. I detskall är ettdirektivet

myndighetersvenskatillåtet fördet inte attsådant ärsätt t.ex.att
personligaskydd för denellersig bättreföreskriva sämreettettvare
fria flödetför detpersonuppgifter ellerbehandlingintegriteten vid av

dataskydds-direktivet. Dåvad följeruppgifter,sådana än avsomav
således starktSverigei svenskskall inarbetasregler rätt ärdirektivets

gäller i synnerhetdirektivet. Detföreskrivs ivadbundet till somsom
kommissio-ellermedlemsstatnågonpå talanEG-domstolen annanav

åtagandeuppfyllt sittinte harfråga Sverigekan attta omupp ennen
dataskyddsdirektivet. EG-införafullständigtriktigt ochpå sättatt ett

väljer förmedlemsstatden formkräverdomstolen attatt som en
säkerställerrättsordningennationellamed dendirektivinförliva enett

korrekt såochpå klartdirektivet sätt,fullständig tillämpning attettav
kunna få fullstän-direktivet skallberörsenskildade avpersoner som

gällande dem införrättigheter och kunnasina göradig kännedom om
myndigheterna.de nationella

införliva dataskydds-sigårmedlemsstater harEG:s atttre
pågårSådan behandlinglagstiftningen.nationelladirektivet i den som

följd direktivet trädertillbestämmelsernationelladenär antas avsom
år. frågainom Ibestämmelsernatill dekraft, skalli trenyaanpassas

år.övergångstid på tolvdockregister gällermanuella enom
omfattardataskyddsdirektivetför svensk delviktig aspektEn är att

företas påeller delvispersonuppgifter heltbehandlingall somav
behandling automatiskliksomautomatisk änväg personupp-avannan

register. svenskaingå i Denkommeringår i ellergifter ettattsom
personuppgifter ochdatoriseradeendast är ävendockdatalagen avser

kan tillden intesådantuppbyggd påi övrigt sätt attett anpassas
lagmåstebetyder datalagendirektivet. Det ersättas senastatt av en ny

1998.den 24 oktober
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4.2.2 Datalagskommitténs förslag

Med anledning EG:s dataskyddsdirektiv tillsatte regeringen i juniav
år 1995 kommitté, Datalagskommittén, med uppgift göraen att en
total revision datalagen och analysera på vilket EG-direktivetsättav
skulle införlivas i svensk Kommitténrätt. skulle också anpassa
grundlagsreglerna allmänna handlingars offentlighet till denom nya
tekniken. Datalagskommittén har nyligen lagt fram sitt betänkande
Integritet Offentlighet Informationsteknik SOU 1997:39. Be--- -
tänkandet innehåller dels förslag till persondatalag skallett ersättasom
den nuvarande datalagen, dels förslag till ändringar i tryckfrihetsför-
ordningen.

Förslag till grundlagsändringar

12 kap. tryckfrihetsförordningen slås offentlighetsprincipen fast. Den
innebär varje medborgare har del allmännaatt rätt hand-att ta av
lingar. Med handling förstås enligt 2 kap. första3 § stycket tryck-
frihetsförordningen framställning i skrift eller bild elleren en
upptagning kan läsas, avlyssnas eller på uppfattassättsom annat
endast med tekniskt hjälpmedel. I princip varje sammanställninganses

sakligt sammanhängande uppgifter myndighet kan medgöraav som en
hjälp tillgängliga handling,utgöra så kalladav program en en
potentiell handling.

Datalagskommittén har föreslagit regleringen i 2 kap. tryck-att
frihetsförordningen anknyts till uppgiftsbegreppet i stället för till
handlingsbegreppet. Ordet uppgift enligt kommitténär teknikneutralt
och knyter ihop sekretessreglerna med tryckfrihetsförordningen.
Handlingsbegreppet skall enligt kommittén finnas kvar återfå sinmen
egentliga betydelse. Med handling skall således framställningavses en

har bestämt innehåll. När det gäller uppgifterett inte finnssom som
i egentliga handlingar skall insynsrätten enligt kommitténs förslag
knytas direkt till den logiska lagringsenheten, vilken kommitténav
kallas databas. Uppgifter i handlingar precis bliavses som nu
allmänna handling inkommennär ellerär upprättad. Detta skallen
gälla det frågaär traditionell handlingoavsett ellerom om en en
elektronisk. Uppgifter i databaser bli allmänna så fort databasenavses
har färdigställts för införing.

Den begreppsapparaten innebär enligt kommittén allmän-nya att
hetens insynsrätt inte längre knyts till tekniken. Vidare skall det inte
längre kunna krävas myndigheter sammanställer uppgifteratt ur
handlingar till handlingar. Däremot skall myndighet alltjämtnya en

skyldig andragöra sammanställningar uppgifter iatt databaser.vara av
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persondatalagFörslaget till

dataskyddsdirektivethaft utgå frånDatalagskommittén har äratt att
återgettdärför iräkning och harför Sverigesbindande settstort

persondatalagen.i föreslagnainnehåll dendirektivets
i motsvaranderäckvidd påfå generell sättPersondatalagen somavses

sådan behandlingsärskiltbestämmelserNågradatalagen. avsom avser
inte ingågemenskapsrättenutanförpersonuppgifter faller avsessom

personuppgifter inombehandlingbetyder bl.a.i lagen. Det att av
Särbestärmnelserpersondatalagen.omfattaspolisen kommer att somav
sin plats i särskildaförutsätts fåolika områdenbehövaskan

särbestämmelserSådanaregisterförordningar.ellerregisterlagar
persondatalagen.gälla framförkommer att

register,gälla inte baraenligt förslagetPersondatalagen skall utan
automatisk.helt eller delvispersonuppgifterall behandling ärsomav

personuppgifterbehandlingomfattasDärutöver även somannan av
från den nuvarandeTill skillnadingå i register.ingår i eller avses

för manuellasåledes gällapersondatalagendatalagen skall även
register.

behandlingpersondatalagenutgångspunkt förEn är att av person-
ide villkori de fall ochuppgifter tillåten endastär som anges

personuppgifter inte fåbehandlingandra fall skalllagen. I av
motsvarande det nuvarande hartillståndsförfarandeNågotförekomma.

personuppgifter tillåten enligtbehandlingföreslagits.inte Om äraven
anmälas till Datainspektio-behandlingen dockskallpersondatalagen,

behandling,ansvarig fördenför tillsyn. Om är en person-somnen
skall behandlingen ipersondataombud,inrättatdataansvarig, har ett

Persondataombudet skall till be-anmälas till denne.stället attse
ochtill, påpeka eventuella bristerkorrekt och lagligthandlingen går

Datainspektionen skallDatainspektionen.missförhållanden tillanmäla
ochrättelse påpekandenåstadkommaförsta hand försökai genom

riskfylltinte går eller detförfaranden. Om detliknande är attom
behandling.få förbjudavid viteskall inspektionenvänta en

grundläggande kravvissapersondatalagförslaget tillI tas upp
dessaPersonuppgifter skall enligtpersonuppgifter.behandlingen av

Uppgifter får samlas in endastkorrektpå lagligt ochbehandlas sätt.ett
för någotsedan behandlasändamål och får inteför bestämtett

Behandlingursprungliga.oförenligt med detändamål är avsom
statistiska ändamålvetenskapliga ellerpersonuppgifter för historiska,

ursprungliga ändamålen.aldrig oförenliga med de Deskall dock anses
ochskall vidare adekvatapersonuppgifter behandlas varasom

Fler uppgifterförhållande till ändamålet.relevanta i än ärsom
behandlas. Vidaretill ändamålet skall inte fånödvändiga med hänsyn

aktuella. Allariktiga ochpersonuppgifter behandlasskall varasom
utplånaför blockera elleråtgärder skall vidtasrimliga rätta,att
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Personuppgifteruppgifter.ofullständigaellermissvisandefelaktiga,
nödvändigtvadtid ärlängre änunderfå bevarasheller somskall inte
historiska,Förbehandlingen.medändamålettillhänsynmed

fåpersonuppgifterdockskalländamålstatistiskaellervetenskapliga
tid.längreunderbevaras en

principiskalluppgifterkänsligasärskilt varaBehandling av
känsligaMedundantag.fleradockfinnsförbudetFrånförbjudet.

etnisktelleravslöjarpersonuppgifter ur-uppgifter rassomavses
ellerövertygelsefilosofiskellerreligiösåsikter,politiskasprung,

förbjudetvidare attskallDetfackförening.imedlemskap vara
Någrasexualliv.ellerhälsapersonuppgifter rörsådanabehandla som

visaruppgifter attbehandlingbestämmelser somsärskilda avom
tagits inintedäremotharför brotteller dömtsmisstänktsharnågon

i lagen.
persondataansvarigesdenbestämmelservidareinnehållerLagen om
behandling rörregistreradedeninformera somskyldighet omatt

densjälvmantdels länmasskallinformationSådan avhonom.
registrerades begäran.denanledningdels medpersondataansvarige, av

blockeraskyldig rätta,vidareskall attpersondataansvarigeDen vara
fåtthardemunderrättaochuppgifterfelaktiga somutplånaeller m.m.

särskildafinnsförhållandet. Detdetuppgifter rättasådanadel omav
vidsäkerhetenochbeslutautomatiseradebestämmelser omom

beslutaföreslås fåDatainspektionenpersonuppgifter.behandling av
fåochbehandlingför attbehövaskanskyddsåtgärderde ensomom

vite.medbeslutetförena
tillpersonuppgifterföraförbjudet överskall det attprincipI vara

Detundantag.fleradockfinnsförbudFrån dettaEU.utanförländer
till deuppgifteröverföratillåtetskalldet attviktigaste är att vara

dataskyddskonvention.Europarådetstillsiganslutitharländer som
persondataansvarigesdenbestämmelseharSlutligen omen

skallErsättningföreslagits. utgesskadeståndsskyldighet person-om
och denpersondatalagenstrid medibehandlats person-haruppgifter

Ersättningenpå honom.beroddeintefeletinte visardataansvarige att
personligadenkränkningdenskada ochekonomiskbådeskall avavse

inneburit.harbehandlingenintegriteten som
då1999,januaridenkraft 1träda iföreslåsPersondatalagen

behandlingsådanBeträffandegälla.upphöra somskalldatalagen att
lagenäldreden2001oktoberden 1skall tillikraftträdandetvidpågår

tillämpas.
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4.3 Konsekvenser för vårt arbete

Reformarbete på lagstiftningens område måste normalt utgå från
gällande Våra direktiv,rätt. beslutades innan dataskyddsdirektivetsom

ingetsäger det då förväntadeantogs, EG-direktivet. Snarare pekarom
olika formuleringar i våra direktiv på vi förväntas lägga framatt
förslag med utgångspunkt i den lagstiftning gäller. Det skullesom
innebära de lagförslag vi skall läggaatt fram i denna andra etapp av
vårt arbete skulle utgå från 1973 års datalag. Att förfara så dockvore
inte meningsfullt. I fall skulle det förslag vi skulle läggavart fram till

eller reviderad polisregisterlag inte kunna läggas tillen ny grund för
lagstiftning omfattande överarbetningutan och anpassning till denen
kommande persondatalagen. I stället för utgå från 1973 års datalagatt
har vi därför valt utgå från persondatalagen. Viatt redogör i detta
avsnitt något för vilka konsekvenser persondatalagen får för vårt
arbete i olika hänseenden. En närmare genomgång persondatalagensav
bestämmelser finns i avsnitt

De Datalagskommittén föreslagna grundlagsändringarnaav synes
inte direkt betydelse för de förslag vi skall lägga fram. Det får
däremot förslaget till persondatalag, vilket helt ändrar förutsätt-
ningarna för vårt arbete jämfört med den nuvarande datalagen.
Eftersom persondatalagen bli tillämplig på polisområdetävenavses
måste vi ställning till några särbestämmelserta behövs för polisensom
del i förhållande till vad följa persondatalagen. Om detsom avses av
behövs, får sådana särbestämmelser meddelas eftersom polisens
verksamhet inte omfattas dataskyddsdirektivet.av

För det första kan det konstateras persondatalagen skall gälla allatt
behandling personuppgifter och inte bara sådana uppgifterav som
ingår i register. Det frågorgör behandlingatt personuppgifterom av
inom polisen måste få generell lösning vadän fören mera som
närvarande förhållandetär i polisregisterlagen. Begreppet register får
också mindre avgörande betydelse vad detän har i denen nuvarande
datalagen, vilken endast gäller för så kallade personregister. Detta är
i och för sig bra lösning eftersom lagstiftningens uppbyggnad kringen
registerbegreppet inte längre önskat skydd integritetsintrâng.motger
Begreppet sådant har också utvidgats så det har blivitsom alltatt
svårare hantera. Som Datalagskommitténatt har anfört förefaller
begreppet register visserligen ändamålsenligt det gällernär avgöraatt
vad är manuellt register. I frågaett automatiskt behandladesom om
uppgifter registerbegreppet enligt kommittén däremotsynes mestadels
skapa tillämpningsproblem. Trots det har Datalagskommittén ansett att
det fortsättningsvisäven både kan och bör meddelas bestämmelser för
vad faktiskt regelrättär datoriserade register, dvs. struktureradesom
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ellersökningförtillgängligapersonuppgifter ärsamlingar somav
särskilda kriterier.enligtsammanställning

behandlingpersondatalagen ärutgångspunkt för att person-avEn
ivillkorpå deochfalli deendasttillåten angesuppgifter somär

ipersonuppgifterbehandlingför person-Kriterierna angeslagen. av
påförutsättssärlagstiftningdensådant sättpådatalagen att somett
tillmedgivandemedinledasbehöver ettinteområdenskilda som nu

persondata-granskavimåsteDäremotdatabehandling.automatisk
bestämmelserbehovetoch övervägabestämmelser somlagens av

allt harframförVad vi atthänseenden.olikailagenfrån denavviker
för-ibehöverpolisenutsträckningi vilkentill enställning ärta

personuppgifterbehandlavidgadpersondatalagen rätt atttillhållande
personuppgifterbehandlapolisenshänseenden rätt avatti vilkaoch

tillförhållandeiinskränkasskäl börandraellerintegritetshänsyn
persondatalagen.

ochbelastnings-förförfattningarfrågaiövervägandenVåra om nya
datalagenpåverkasgradringai attendasttordemisstankeregister av

Övervägandena redovisas idelari dessapersondatalag.ersätts enav
skalllagmed densigdetförhållerAnnorlundaoch som6 7.avsnitt

förutsätterdeleni denövervägandenVårapolisregisterlagen.ersätta
i denbestämmelsernaredovisningförhållandevis avnoggrannen

grund-degällerdealltframförpersondatalagen,föreslagna som
behandlingpersonuppgifter,behandling avkravenläggande av

rättelse,registrerade,till deninformationuppgifter,känsligasärskilt
tillanmälanuppgifter,utlämnandebehandlingen,vidsäkerhet av

befogenheter.DatainspektionenssanktionerDatainspektionen, samt
förpolisenregisterför debestämmelsersärskildaBehovet somav

vidäravsnittfrågor idessabehandlarViockså övervägas.måste
personuppgifterbehandlingtill lagförslagframläggerockså avett om

polisen.inom

Säkerhetspolisen4.4

ursprungli-detinskränkning idenframgårtilläggsdirektivvåra attAv
Vidaregälla.skallinteSäkerhetspolisenundantoguppdraget somga

utredningenpolisregisterförfattningsreglering fördenuttalas somatt
polisregister.alla formeromfattaskallframlägger av

SäkerhetspolisensregleringföranledsfrågorDe aven nyavsom
därförVi harbelysning.omfattandeförhållandeviskräverregister en

Säkerhetspolisenspörsmål rörallabehandlalämpligtdet att somansett
avsnittiredovisasövervägandenVårasammanhang.i ett
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4.5 Sekretessfrågor

Av 7 kap. 17 § sekretesslagen följer sekretess gäller i verksamhetatt
förande eller allmänt kriminalregistersom avser uttag ellerav ur

register förs enligt lagen polisregister för uppgiftersom om m.m. som
har tillförts registret. Om utlämnande sådana uppgifter gäller enligtav

paragraf vad föreskrivetär i nämnda lagarsamma och i säker-som
hetsskyddslagen i förordningar harsamt stöd i dessa lagar. Desom
sekretessbrytande reglerna i 14 kap. sekretesslagen inte tillämpligaär
på registren. Sekretessen inte hellerär begränsad i tiden.

Vi har funnit sekretessen kringatt personuppgifter lagras isom
belastnings- och misstankeregistren liksom för uppgifter behand-som
las hos polisen bör regleras på i dag. Vårasätt änannat överväganden
i denna del redovisas i avsnitt.nästa
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polis- ochiuppgifterförSekretess5

kriminalregister

polis-uppgifter iförsekretessfrågorviavsnittdettaI tar omupp
förredogörelsemedinledsAvsnittetkriminalregister.och en
tillbakgrundenbeskrivningoch5.1avsnittgällande rätt aven

5.2.avsnittgällande rätt
ordningen.nuvarandepå denvårviredovisaravsnitt 5.3I syn

kriminal-polis- ochförsekretessreglernaVår slutsats är att om
känsligaskydd förde bl.a.såändrasbörregister att sammager

representerade.hur deuppgifter äroavsett
kriminal-ochför polis-sekretessen5.4avsnittföreslår iVi att

känsligaför andramotsvarande sättreglerasregister som
lämnassåledes kunnaregister böri sådanaUppgifteruppgifter.
bördelkriminalregistrets ettFörskadeprövning.efterut en

uppgiftergällerSåvitt5.5.1.avsnittgällaskaderekvisitomvänt
gälla förskaderekvisit börvi omväntpolisregisteri ettattanser

ellermisstänks förbrott,dömd föräruppgifter att personenom
sigeller hasig ägnatbrott, kan ägnaförmisstänktvarit antashar

brott.allvarligabegåkan kommaellerverksamhetbrottslig att
omfattasförslagenligt vårtskallpolisregisteriuppgifterAndra

skaderekvisit.raktettav
polisensuppgifter iförsekretessenvidareföreslårVi att

ekonomiskaenskildsuppgifterocksåomfattaskallregister om
år70högstskall gälladenochavsnitt 5.6förhållanden att

5.7.avsnitt
kap.i 7följdändringartillförslagvissainnehåller5.8Avsnitt

ibestämmelsenvibehandlaravsnitt 5.9sekretesslagen. I18 §
Överföringsekretess.frånundantagvissa189 kap. avom

5.10.i avsnittsekretess tas upp
blirsekretesslagenkap.i 14reglernamedförförslagVårt att

medförkriminalregister. Detochi polis-uppgifterpåtillämpliga
utläm-bestämmelsernanuvarandevissa desini omatttur av
Vibehövs.inte längremyndigheter taruppgifter tillnande av

svårighetsärskild ärEnavsnitt l attikring dettafrågorupp
berättigat intresseharförhållanden attunder vissa ettpolisen av

detuppgifter,utlämnande attutanavslå begärankunna avomen
ej.ellerfinnsuppgifternaefterfrågadedeframgårbeslutet omav
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För den ökade öppenhet våra förslagatt medför inte skall fåsom
sådana konsekvenser för polisens arbete inte kan godtas,som
föreslår vi förvaltningsdomstolarna under vissaatt förutsättningar
skall kunna sekretessbelägga domskäl i målgentemot part om
utlämnande uppgifter. Förslaget gäller dock endast uppgifterav
hos Säkerhetspolisen.

I avsnitt 5.12 vi frågor förbehålltar inskränkerupp om som
den enskildes lämnarätt uppgifterna vidareatt och förbehållens
förhållande till meddelarfriheten. Avsnitt 5.13 slutligen handlar

sekretess i förhållande till utländska myndigheter.om
Frågan hur de sekretessbestämmelser skall gälla förom som

Säkerhetspolisen bör utformas behandlas inärmare avsnitt

5.1 Gällande rätt

1 1 Tryckfrihetsförordningen.

I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns de grundläggande bestämmel-
offentlighetsprincipen. I 1 § sålundasägs varjeserna svenskom att

medborgare har delrätt allmänna handlingar.att ta Denna fårrättav
enligt 2 § begränsas endast det påkallatär vissa uppräknadeom av
speciella intressen, bl.a. intresset förebygga eller beivra brottattav
och skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
Begränsningar i delrätten allmänna handlingar skallatt ta av noga

i särskild lag eller lag den särskilda lagenanges en annan som
hänvisar till. Den särskilda lag åsyftas sekretesslagen.ärsom

Av 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen framgår allmänatt en
handling får lämnas begäran, eller såut detsom genast ärsnart
möjligt på stället skall tillhandahållas den önskar del därav.tasom
Handlingen får skrivasäven avbildas eller i anspråk förtasav,
ljudöverföring. Kan handlingen inte tillhandahållas sådan delutan att
därav inte får lämnas röjs, skall den i övriga delarutsom göras
tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia. Om betydande hinder
möter myndighetär enligt paragraf dock inte skyldigen samma att
tillhandahålla handlingen stället. Mot avgift har den vill deltasom

allmän handling enligt 13 § fåäven rätt avskrift eller kopiaav att av
handlingen. En sådan begäran skall behandlas skyndsamt. Om en
myndighet avslår begäran få del allmän handling elleratt taen av
lämnar handlingen med förbehåll inskränkerut sökandens rätt attsom

dess innehåll eller eljest förfoga den, får sökandenöver förayppa
talan beslutet. I kap.15 7 § sekretesslagenmot beslutetattanges som
regel får överklagas till kammarrätten.
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Sekretesslagen1 .2

tystnadsplikt i allmännasfinns bestämmelser detsekretesslagenI om
handlingar.förbud lämna allmänna Iverksamhet och att utom

begränsningar i deninnefattar bestämmelsernasistnämnda hänseende
allmännadeltryckfrihetsförordningen stadgadei rätten att ta av

uppgift, sig detförbud röjaBestämmelsemahandlingar. att vareavser
eller detallmän handling länmasmuntligen ellersker utattgenom

följer uppgift förkap. 2 §sekretess. Av 1påsker sätt attannat
fallenskild i andrainte får röjas försekretess råder änvilken som

sekretesslagentill vilkeni lag eller förordningi lagen elleranges
för myndighet iuppgift inte får röjasframgårhänvisar. Av 3 § att

förordning till vilkeni lag elleri lagen ellerandra fall än angessom
dock intehindrar enligt 14 kap. 1 §sekretesslagen hänvisar. Sekretess
hellerriksdagen och intetill regeringen elleruppgift lärrmas attatt

uppgiftsskyldighet följermyndighet,tilluppgift lämnas avannan om
bestämmelserkap. finns ytterligareförordning. I 14lag eller om

bryts.förutsättningar sekretessenvilkaunder
utlämnandefinns bestämmelsersekretesslagenkap.I 15 om av

ireglernaBestämmelserna kompletterarhandlingar.allmänna
tryckfrihetsförordningen har med-Enligttryckfrihetsförordningen.

dockhandlingar. innebärdel allmänna Dettaborgarna rätt att ta av
uppgifter sådanalämnaför myndighetenskyldighetingen utatt ur

myndig-in regleremellertid tagitsoch §§ harhandlingar. I 4 5 om
och myndigheter.allmänhetenupplysningsskyldighetheters gentemot

tryckfrihetsför-går längrebestämmelsen i 4 änAv stegettsom
enskild skall lämnamyndighet på begäranframgårordningen, att av

i månförvaras myndigheten denhandling hosuppgift allmän somur
ellerbestämmelse sekretessgrundpåhinder inte möter avomav

stycke erinrasparagrafens andraarbetets behöriga gång. Itillhänsyn
finns iallmän handlingtillhandahållandebestämmelseratt avomom

myndighet på§ skallEnligt 5tryckfrihetsförordningen.kap. 12 §2
iförfogaruppgift denmyndighet överlämnabegäran somannanav

tilleller hänsyngrund sekretesspåhinder inteden mån möter avav
på begäranfår avslaggång. myndighetbehöriga Enarbetets ensom

överklaga beslutet. Däremotmyndighet kanuppgift från en annanom
avslagsbeslut det intesådantöverklagaenskild intekan ett omen

handlingendel själva prop.begäran fåavslag påinnebär att ta aven
RÅ82f., 2:68198l/82:l86 59s.
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Sekretess med hänsyn främst till rikets säkerhet

Enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen gäller sekretess för uppgift angårsom
Sveriges förbindelser med det kan detstatannan antas attm.m. om

Sverigesstör mellanfolkliga förbindelser eller pâ skadarsättannat
landet uppgiften röjs. Sekretessen tidsbegränsadär till 40 år.om

Av 2 kap. 2 § följer sekretess gäller bl.a. för uppgiftatt rörsom
totalförsvaret det kan det skadar landets försvar ellerantas pâattom

vållar fara försätt rikets säkerhet uppgiftenannat röjs. Sekretessenom
gäller högst i 40 år. Om särskilda skäl föranleder det får regeringen
dock förordna längre tid.om

Sekretess med hänsyn främst till intresset förebygga och beivraattav
brott

Enligt kap.5 1 § gäller sekretess för uppgift hänför sig tillsom
förundersökning i brottmål,

2. angelägenhet användning tvångsmedel i sådant målsom avser av
eller i verksamhet för förebygga brott, ellerattannan

âklagarmyndighets, polismyndighets, tullmyndighets eller kustbe-
vakningens verksamhet i övrigt för förebygga, uppdaga, utredaatt
eller beivra brott, det kan syftet med beslutade ellerantas attom
förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas

uppgiften röjs. Sekretessen gäller i högst 40 år.om

Av kap. följer5 4 § vidare sekretess gäller inom polisväsendetatt och
kriminalvården för uppgift åtgärd har till syfte hindraattom som
rymning eller fritagning, det kan syftet åtgärdenmedantas attom
motverkas uppgiften röjs.om

Enligt kap.5 5 § gäller sekretess hos polismyndighet för verksam-
het förande eller vapenregister, för uppgiftuttagsom avser av ur som
har tillförts registret, det inte står klart uppgiften kan röjasattom utan
fara för eller ammunition kommer till brottsligatt användning.vapen

Sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds förhållanden av
personlig eller ekonomisk natur

kap.I 7 17 § sekretesslagen sekretesssägs gäller i verksamhetatt som
förande eller allmänt kriminalregister eller registeruttagavser av ur

förs enligt lagen polisregister för uppgift harsom om m.m. som
tillförts registret. Om utlämnande sådan uppgift gäller enligtav samma
paragraf vad föreskrivet i lagär register har nämntssom om som nu
och i säkerhetsskyddslagen i förordningar har stöd i dessasamt som
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frågaiintegällersekretesslageni kap.Föreskrifterna 14 omlagar.
uppgifterbl.a.innebär ettparagraf. Det attenligt denna ursekretessen

bestämmel-enligtmyndigheterandratillfår lämnaspolisregister inte
dentillförhållandeigäller ävensekretessensekretesslagen,i attserna

bestämmelsersekretesslagensenligtinteregeringenochregistrerade att
hellerinteSekretessen ärsekretessen.frånundantagmedgefår

i tiden.begränsad
sekretessbe-andrafinns§kap. 17i 7bestämmelsenFörutom

kap.Enligt 7polisen.hosuppgifterpåtillämpligastämmelser ärsom
ellerförande uttagverksamheti ursekretessgäller av§18 avsersom

mening.polisregisterlagensipolisregisterinte ärregistervissa som
intresse,härsåvitt äromfattar,Bestämmelsen av

strafföreläggandeförs överregistertillförtsharuppgift somsom
diarieupp-integällersekretessenordningsbotföreläggandeoch av

föreläggandeellerstrafföreläggandeärendeihellerinteochgifter om
ordningsbot,av

eller denangår brottRikspolisstyrelsen, somuppgift hos2. somannan
lämnatsharuppgiftenför brott,dömtselleråtalatsmisstänkts, omhar

iinformationssystem annaträttsväsendetsinomdatabehandlingdit för
i ldet samt,register än avsessom

körkortsregistret.tillförtsharbelastningsuppgift som
hellerinteabsolut. Den är18 § är7 kap.enligtSekretessen

docksekretesslagen är14 kap.iBestämmelsernatiden.begränsad i
tillämpliga.

hosgällersekretessvidareföljerstycket attförsta19 §kap.Av 7
förhållandenpersonligaenskildsuppgiftsådanförpolismyndighet om

tillsighänförsom
biståndellerhjälpinnefattar annatenbartverksamhet som

enskild,
lagstiftningenenligthandräckningelleromhändertagandeärende2. om

vårdvård ellerrättspsykiatriskellertvångsvård avompsykiatriskom
socialtjänsten,inomsamtyckemissbrukare utan

lagstiftningenenligthandräckning omomsorgerärende omom
inomsamtyckevårdeller utanutvecklingsstördapsykiskt ungaav

socialtjänsten,
föräldrabalkenkap. samti 21ärende4. avsessom

smittskyddslagstift-enligthandräckninginnefattarverksamhet som
det kansmittskyddsläkare, attantasbiståndellerningen omannat

uppgiftenlidernärståendehonomnågoneller omenskilde menden
70i högstsekretessengällerhandlinguppgift i allmänfrågaröjs. I om

år.

igällerocksåsekretessföljerstyckeandraparagrafs attAv samma
personli-enskildsuppgiftbesöksförbud forlagenenligtärende omom
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förhållanden, det kan den enskildega antas elleratt någonom honom
närstående lider uppgiften röjs. Sekretessen gällermen dockom inte
beslut i ärendet och i övrigtär tidsbegränsad till 70 år.

Enligt kap.7 20 § gäller sekretess hos polismyndighet i ärende om
omhändertagande i punkt 2 för anmälan ellersom avses ovan, annan

enskildutsaga det kan fara uppkommerav antas förom att denatt
enskilde eller någon honom närstående förutsätts våld eller annat
allvarligt uppgiften röjs. Sekretess gäller högstmen om 50 år.

Enligt 9 kap. 17 § gäller, inte följer 18 sekretessannat iom av
utredning enligt bestämmelserna förundersökning i brottmål,om
angelägenhet användning tvångsmedel i sådantsom avser målav

eller i verksamhet för förebygga brottannan att eller som avser
registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskydds-
lagen 1996:627,

áklagarrnyndighets, polismyndighets, tullmyndighets eller kustbe-
vakningens verksamhet i övrigt för förebygga, uppdaga,att utreda och
beivra brott för uppgift någons personliga eller ekonomiskaom
förhållanden, det kan den enskildeantas elleratt någonom honom
närstående lider skada eller uppgiften röjs.men om

Sekretess gäller vidare i verksamhet för anmälan ellersom avses ovan,
från enskild detutsaga kan fara uppkommerantas förom att någonatt
för våldutsätts eller allvarligtannat uppgiften röjs.men om

Sekretessen enligt 9 kap. 17 § hindrar inte uppgifter lämnasatt
enligt vad föreskrivs i lagen lagöverträdare.som I övrigtom unga
gäller sekretessen i högst år.70

I 9 kap. 18 § finns bestämmelser sekretessen enligtatt 17 § iom
vissa fall inte gäller. Det frågaär om

beslut huruvida åtal skall väckas, beslut förundersökningatt inteom
skall inledas och beslut förundersökning skallatt läggas ned,om

uppgift i ärende strafföreläggande eller föreläggandeom av
ordningsbot samt

uppgift omhändertagande enligt 13 §som andraavser stycket
polislagen.

Förutom de redovisade bestämmelserna direktovan sikte påtarsom
polisens verksamhet finns ytterligare Sekretessregler i vissa fallsom
kan tillämpliga på handlingar hos polisen.vara Enligt 7 kap. 14 §
gäller således sekretess för uppgift utlänning,rör det kansom om

röjandeantas uppgiftenatt skulle medföra fara för någonav att utsätts
för övergrepp eller allvarligt föranledsannat förhållandetmen som av
mellan utlänningen och utländsk eller myndighetstat eller organisation

utlänningar. Vidare gäller sekretess i verksamhetav för kontroll över
utlänningar och i ärende svenskt medborgarskap för uppgiftom om
enskilds personliga förhållanden det inte står klart uppgiftenom att



kriminalregister 91polis- ochför uppgifter iSekretessSOU 1997:65

närstående lidereller någon honomden enskilderöjaskan attutan
gäller i övrigtbeslut ochmyndighetsomfattar inteSekretessenmen.

år.50högst
delgiv-verksamhetgäller sekretess ikap. 26 §Enligt 7 avsersom

personligauppgift enskildsfördelgivningslagenenligtning om
någon honomenskilde ellerdendet kanförhållanden, antas attom

gäller i högst 70Sekretessenuppgiften röjs.närstående lider men om
ar.

uppgift§ för sådanenligt kap. 32gäller vidare 7Sekretess om
övervaknings-inhämtats medförhållanden harpersonligaenskilds som

det kanövervakningskameror,i lagen antaskamera omomsom avses
närstående lidereller någon honomuppgiftenden rör men omatt

70 år.gäller högströjs. Sekretessenuppgiften

till reglernaBakgrund5.2

Krirninalregister5.2. 1

in-vissa1937 års lagsekretesslagen,gällandetidigaredenI om
1937 årshandlingarallmännautbekommaskränkningar i rätten att

straffregisterförsekretessbestämmelsefannslag, somomen
i kap.kriminalregister 7bestämmelsennuvarandedenmotsvarade om

äldrei dehade sittBestämmelsen ännusekretesslagen.§17 ursprung
tryckfrihetsför-årsi 1812vilka fanns intagnasekretessregler om

ändringareftertryckfrihetsförordningen stadgadesordning. I 1 §
bl.a.1933:441SFS att:genom

imä meddelasstraffregisterinrättaderiketdet iutdrag av
ordningdenstiftad iföranledes lag,mån,vidsträcktare än avsom

regeringsformen stadgar.87 §

År ochtryckfrihetsförordningensekretessreglernabröts1937 ut ur
inskränkningar ivissa rättenlagensärskild sekretesslag,iintogs omen

197.1937:1937:249,SFShandlingarallmännautbekomma prop.att
utläm-förbuddirektaformenfickreglerna i lagen motflestaDe av

inteSekretessen uttömman-fall blev dockvissahandlingar. Inande av
någranämligeninnehölllag.1937 års Lagenregleradde genom

i andrafick länmashandlingar inteinnebarbestämmelser utattsom
sekretess-konstruktionsådanlag. Enifall än avannansom angavs

undantagsvis,förekommaförarbetena baraskulle enligtreglerna
motsvarandetryckfrihetsförordningendåi fallhuvudsakligen upptog

kundeårs lagkonstruktion i 1937bibehålla dennaGenomförbud. att
fickhandlingari de lagar närändringarundvika angavsomman

tryckfrihetsförordningenutlärrmande iförbudlämnas mottrotsut
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prop. 1937:107 34. Sekretessen för uppgifter i dåvarandes.
straffregistret konstruerades på det här eftersomsättet det i tryck-
frihetsförordningen fanns bestämmelse sekretess i sinen turom som
hänvisade till vad föreskrevs i lagen straffregister. I 11 § isom om
1937 års lag föreskrevs:

Uppgifter eller anteckningar tillhöra det i riket inrättadesom
straffregistret må utlänmas i fall eller ordningannat änannan
i lagen straffregister sägs.om

Liknande bestämmelser intogs beträffande handlingar inkommitsom
eller enligtupprättats lagen angående monopolitiska företag 20 §

beträffande handlingar isamt patentärende 23 §. Dessa bestämmelser
hade också sin motsvarighet i 1812 års tryckfrihetsförordning och
innehöll bara hänvisning till regler i författning bestämmel-en annan

8 kap. 6 sekretesslagen.och 13motsvarasserna nu av
År 1963 den lagen allmäntantogs kriminalregister SFSnya om

1963:197, 1963:39. Där intogs, motsvarandeprop. sätt som
tidigare, bestämmelser utlärrmande uppgifter registret tillom av ur
myndigheter och enskilda. Konstruktionen sekretessbestämmelsenav
i 1937 års lag berördes inte i förarbetena.

Vid tillkomsten 1980 års sekretesslag förde i princip överav man
bestämmelsen i 11 § i 1937 års lag till 7 kap. §17 sekretesslagen.
Frågan konstruktionen registersekretessen berördes inteom av

i förarbetena.närmare

5.2.2 Polisregister

1937års lag vissa inskränkningari utbekommarätten allmännaom att
handlingar

I 1812 års tryckfrihetsförordning fanns inga bestämmelser om
sekretess för handlingar hos polisen. I praxis ansågs emellertid att
handlingar rörande viss undersökning kunde hemlighållas så länge
undersökningen i fråga pågickännu prop. 1937:107 48. Först is.
1937 års lag infördes uttrycklig bestämmelse sekretess hosen om
polisen. I 10 § föreskrevs:

1 Liknande bestämmelser fanns i 1812 års tryckfrihetsförordning beträffandeäven
utdrag kyrkoböcker, läkares och Medicinalstyrelsens utlåtanden enligtur lagenm.m.

äktenskaps ingående och upplösning, handlingar i ärendeom alkoholistvård,om
handlingar i ärende enligt lagen åtgärder utbredning könssjukdomarmotom samtav
handlingar itaxeringsärende. Dessa dock inte ha fått någon motsvarighet i 1937synes
års lag.
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Handlingar rörande polismyndighets, tullmyndighets eller allmän
åklagares verksamhet till förekommande eller beivrande brottav
må utlämnas, såvida skäligen kan befaras, utlänmandeatt
skulle motverka brotts upptäckande eller brottmåls utredning eller
åtgärder till förekommande brott eller ock menligt förav vara
rikets säkerhet eller för enskild dock må handling iperson;
något fall hemlighållas längre tid sjuttio år från dess datum,än
och Konungen obetaget där särskilda omständigheter detatt,vare
påkalla, medgiva utlämnande hinder vad stadgas.utan av ovan

förNågot särskilt stadgande sekretess polisregister, motsvarandeom
för straffregister,regeln sekretess intogs inte i 1937 års lag.om

Är 1965 den gällande polisregisterlagen. Dessförinnanantogs varnu
"vandelsuppgifterpolisens registrering brott och i övrigt överav

emellertid framförts viss kritikhuvud inte lagreglerad. Det hadetaget
bristfälliga sekretessen för polisens register ochden systemet attmot

för utfärdande vandelsintyg. Kritiken ledde tillanvända registren av
det utarbetades lagförslag syftade dels till tillgodose detett attatt som

polisregistren innehållrättssäkerhetskravet fickallmänna att ett som
effektiva instrument framför allt för brottsbekämp-gjorde dem till

rättsskyddsintresse samlade uppgifterningen, dels den enskildes attav
tillgängliga omfattninghans vandel inte skulle i ängöras störreom

skäl. väsentligaste för den enskildeskrävdes allmänna Detsom av
departementschefen vilkanämligen enligträttsskyddsintresse var

för ändamål brottsbekämpandetuppgifter fick lämnas andra änutsom
enskilde skulle vinna väsentligt skydd1965:18 49. Denprop. etts.

polisregister utanför brottsbekämpandets områdeanvändningen avom
registren sådana undantogs från offentlig-begränsades ochsträngt som

därförDepartementschefen ansåg det endast frågornaheten. att omvar
skulle regleras i lag.uppgiftslärnnande och sekretess somom

innehålla bestämmelserPolisregisterlagen kom således att om
emellertiduppgifter polisregister. framhöllsutlämnande Det attav ur

föruppgiftslämnandet inte omfattade sekretessenregleringen av
tillhördedvs. för de uppgifter och anteckningarregistren, som

års lag alltjämt skulleregistren 1965:18 85. Om 10 § i 1937prop. s.
skulle den lagen ha tillämpatsgällt för uppgifter i polisregisterha om

polis-handling i register,någon begärde få del ettatt ta menav en
beträffandefå uppgifter registretregisterlagen någon begärde att urom

få del handling iviss namngiven En begäran att ta av enperson. om
till uppgifter i registretregister skulle således ha kunnat leda attett

följde polis-utsträckning vadhade lämnats i änstörreut som av
Departementschefen ansågregisterutdrag.registerlagens regler om

tillhandahål-någon saklig skillnad mellanemellertid det inte förelågatt
uppgifteroch lämnandehandling i registerlande ett uravenav

handlingardärför möjligt få delregistret. borde inteDet att ta avvara
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omfattning vad framgick polis-i polisregister i större än avsom
uppgifter. be-bestämmelser utlämnande Enregisterlagens om av

motsvarade den beträffande krirninal-stämmelse i 1937 års lag som
sekretessendepartementschefen medföraregisterlagen, skulle enligt att

polisregister blevför de handlingar skulle komma utgöraattsom
register.uppgiftslänmandet dessareglerad på sättsamma som ur

§ i 1937 års lag, vilkenlagtekniska lösningen innebar 11Den att
så uppgifter ochkriminalregister, ändradesdittills bara hade attavsett
avsågs i lagentillförts registeranteckningar, vilka hade som om

polisregister inte fickkriminalregister och lagenallmänt om m.m.,
i de nämndaordning sadesfall ellerlämnas i änannatut somannan

uppgifter fickregleradespolisregisterlagenlagarna. I närnoggrant
utländska myndigheter.till svenska ochtill enskildlämnas samtut

sekretess förbestämmelserårs lag, vilken innehöll10 § i 1937 om
samband med ändring-polismyndighet, ändrades inte ihandlingar hos

gälla förSekretessregler kominnebar två olikai Det11 attatten
eller inte.ingick i polisregisterberoende dehandlingar ettom

års sekretesslag1980

År förhållandenyhet iväsentligsekretesslag. En1980 infördes en ny
inte bara insekretesslagendet i dentill 1937 års lag togsatt nyavar

tystnadsplikt ochocksåhandlingssekretess,föreskrifter utan omom
två formerna sekretessmeddelarfriheten. Defrånundantag avom

ochhandlingssekretesssekretess, dvs.såsamordnades sätt att
deuppgifter sådana,skulletystnadsplikt, oavsett omsomavse

handling eller inte.allmänförekom i en
lag denförhållande till 1937 årsskillnad i ärbetydelsefullEn att

inte bara isekretessen,innehåller regleringsekretesslagen avennya
förhållandet mellan myndig-också iallmänheten,förhållande till utan

sekretesslagen, därkap.sekretesslagen. I 14kap. 3 §heter 1
finns bl.a.tagits in,sekretessen harbegränsningar ibestämmelser om

myndigheter.uppgifter tillsekretessbelagdautlänmanderegler avom
sekretessinnebärbestämmelsefinns också14 kap. 4 §I attsomen

avsedd skydda.sekretessenförhållande till dengäller i ärinte attsom
förordnagenerellregeringenvidarekap. 8 § rätt14 att omenger

från sekretess.undantag
i principsekretesslag förde1980 års övertillkomstenVid manav

sekretesslagen. Av§års lag till 7 kap. 17bestämmelsen i § i 1937ll l
l§ följer:i kap. 17nuvarande bestämmelsen 7den

förande ellerverksamhetgäller iSekretess uttag uravsom avser
uppgiftför harpolisregisterkriminalregister ellerallmänt som

vaduppgift gällerutlänmande sådantillförts registret. Om somav
och i säker-harregisteri lag nämntsföreskrivetär som nuom
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hetsskyddslagen 1996:627 i förordningar har stöd isamt som
dessa lagar. Föreskrifterna i 14 kap. gäller inte i fråga om
sekretess enligt denna paragraf.

l propositionen med förslag till sekretesslag inte frågantogs om
konstruktionen registersekretessen till omprövning. Departe-av upp
mentschefen konstaterade endast det ändamålsenligtatt mest attvar
låta frågan utlämnande uppgift register regleras uteslutandeom av ur
i de särskilda registerförfattningarna och bestämmelserna i 14 kap.att
sekretesslagen därför inte borde tillämpliga i fråga polis- ochvara om
kriminalregistersekretess prop. 1979/80:2 del A, 214. Registersek-s.

konstruktion berördes inte Offentlighets- och sekretesslag-retessens av
stiftningskommittén OSK i betänkandet Lag allmänna handlingarom
SOU 1975:22 och inte heller i promemorian Handlingssekretess och
tystnadsplikt Ds Ju 1977: 11, vilken låg till grund för propositionen.

Kritik5.3 den ordningennuvarandeav

5.3.1 Reglerna ålderdomligaär

Konstruktionen de nuvarande reglerna sekretess för kriminal-av om
gårregister tillbaka bestämmelserna i 1812 års tryck-som synes

frihetsförordning. När år 1937 införde bestämmelseman en om
absolut sekretess i vår första sekretesslag det för slippa ändraattvar
i den då gällande straffregisterlagen, vilken innehöll regler om
utlämnande uppgifter. I samband införandetmed denav av nya
kriminalregisterlagen år hade1963 det i och för sig varit lämpligt att

sekretessen för registret inte borde kunnapröva regleras i 1937 årsom
lag. Frågan emellertid inte Det anfördes inte heller någratogs upp.

skäl till varför sekretessen för kriminalregister uteslutande bordenya
regleras i registerlagen.

Det kan tyckas naturligt sekretessen för polisregister konstruera-att
des på motsvarande då polisregisterlagen infördes. angivnasätt Det
motivet för bestämmelsernas utfomming emellertid inte de bådaattvar

register skulle bli likforrniga, sekretesskyddet förtyperna utan attav
polisregistrens del inte skulle bli tillfredsställande. förtjänarDetannars

framhållas 1937 års lag inte reglerade sekretessen mellanatt att
myndigheter. Polisregisterlagen måste därför utformas så det tydligtatt
framgick uppgifter fickinte lämnas till myndigheter i andra fallatt än

i den lagen. Uppenbarligen utgångspunkten försom angavs var
i förarbetena till polisregisterlagen inte hellerresonemanget att

medborgarna borde ha få del registren i omfattningrätt störreatt ta av
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krävdepolisregisterlagen, vilket be-framgickvadän ensom av
absolut sekretess.års lagstämmelse i 1937 om

den bristandekritik hade riktatsbakgrund denMot motsomav
register och det omfattandeuppgifter polisens lokalaför isekretessen

det tydligtkallade vandelsintyguppgifter för såutlänmandet är attav
olika myndigheter.utlämnande uppgifter tillfördet behövdes regler av

varför uppgifter inte borde fålika tydligtframgår däremot inteDet
framgickomfattning vadenskilda itill änlämnas större som av

villuppgiftslämnande. Detreglerpolisregisterlagens som omsynasom
med den tidigarenackdelarnaväsentligt undanröjdei alltman

till myndigheter,uppgiftslänmandetregleraordningen redan attgenom
väsentligt inskränkaochvarit helt fritt,tidigare hadevilket attgenom

införts,inte hadeabsolut sekretessvandelsintyg. Omanvändningen av
igälla, skulle detfått fortsättaårs lag hade10§ i 1937 attutan

uppgifterfåenskild hade kunnatinneburitprincip ha utatt uren
befaras "utlämnandeinte skäligen hade kunnatdetregistren attom

utredning ellereller brottmålsupptäckandemotverka brottsskulle
för riketsmenligtbrott eller ockförekommandeåtgärder till varaav

förarbetenaframgår inteför enskild person". Detsäkerhet eller av
möjligengodtas. Det kanansågs kunnasådan ordning intevarför en

förinfördestill absolut sekretessegentliga skäletdettolkas attattsom
likformighet med denuppnåvillealltpolisregistren atttrots var man

krirninalregistret.förreglering gälldesom
registersekre-fråganinfördes intesekretesslagDå 1980 års togs om

i sambanddet inteFrågan dockomprövning.till ärtessen nu,omupp
polisregisterlagarnaochkriminal-omfattandemed den översyn somav

skälgenomföra, finnsuppdrag övervägavi har i ettattatt om
polisregistren kankriminal- ochsekretesskydd förtillfredsställande

densekretessreglema. Redankonstruktionuppnås avgenom en annan
sekretess förbestämmelsennuvarandedenomständigheten att om

och bestämmelsenfrån års lagövertagits 1937kriminalregister har att
tryckfrihets-årstill 1812utformades med hänsyni sini denna lag tur

för omprövning. Somtillräckliga skälkanförordning, sägas utgöra en
sekretessbe-konstruktionmotsvarandeharavsnitt 5.2.1framgår avav

successivtområdenpå andra övergetts.stämmelserna

Sekretessreglermed andraJämförelse5.3.2

sekretesslagen föreskrivermed kap. 17 §i likhet 7Bestämmelser som
Huvud-ovanliga.visserligen,sekretess förekommer ärabsolut men

skaderekvi-försedda medsekretessreglemaregeln är ettär attannars
§ för vissaenligt kap. 18visserligen 7gällerAbsolut sekretesssit.

Dettai 7 kap. 17demhos polisenandra register än som avses
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dock för deföljd absolut sekretess gällernärmast attsynes vara en av
register i kap. Till skillnad från vad gäller7 17som avses som
enligt kap. § får uppgifter i de register i kap. 18 §7 17 7sägssom

i enlighet i kap. sekretesslagen.lämnas med bestämmelserna 14 Iut
fallen sekretessen dock obegränsad i tiden.båda är

de förs polisen omfattas regelAndra personregister än som av som
skaderekvisit. undantag skatteregister,Sekretessregler med Ett ärav

Uppgiftervilka det i princip gäller absolut sekretess 9 kap. 1 §.för
i enlighetfår dock lämnas till myndigheter och till den registreradeut

Även i övrigt be-med vad i 14 kap. sekretesslagen. ärsägssom
flera och sekretessen gällerstämmelsen försedd med undantag

i högst 20 år.dessutom
regler absolut sekretess så ovanligaomständighetenDen äratt om

personliga för-på sådana uppgifter enskildasberor ävenatt om
brottsmiss-känsliga uppgifterhållanden, vilka kan väl så omvara som

tillfredsställanderegel kunnaåtal och domar,tankar, ettsom anses ges
skaderekvisit.Sekretessregler förenade med Ettsekretesskydd genom

socialvârd.sekretess inom sjukvård ochexempel det reglernaär om
konstaterades sjukvården hör tilltill sekretesslagenförarbetenaI att

kring enskildas personligadär kraven på sekretessde områden
inomstarkt gällande och behovet sekretessförhållanden siggör att av

1979/80:2 del A,lika starkt prop.socialvården i ärstort sett
frågan bordeDepartementschefen därför161 ff.. tog om manupps.

socialvårdens del.för sjukvårdens och Haninföra absolut sekretess
skulleregel absolut sekretessemellertidkonstaterade att en om

offentlighetsprincipen inomundantag fråninnebära generellt ettett
sådanallmännas verksamhet. Medvidsträckt område detmycket enav

lämnasfrån social- och sjukvård inte kunnauppgifterregel skulle ut,
utlämnandet inte skullekunde konstaterasdet klartäven attom

insyn ochskulle intressetnågon helst skada. Vidaremedföra avsom
upphov till krav påkunde ocksååsidosättas. Regelnkontroll ge

områden.offentlighetsprincipen på andrafrånliknande avsteg
för mycketdenna innebörd skulleregelProblemet att geen av

idepartementschefen inte heller lösasenligtkundesekretess genom
detsekretessen, eftersomundantag frånförfattningarna uppställda

fall dåförutse alla delagstiftningenmöjligt iknappast ettattvar
mellanavvägningi fråga. Denutlämnande kunde kommalegitimt

departementschefen ienligtbordemåsteolika intressen görassom
utformatlämpligtsekretessregel medstället åstadkommas ettengenom

uppgift enskildasförgäller därför sekretessskaderekvisit. Numera om
det inteoch socialvårdeninom sjukvårdenpersonliga förhållanden om

enskilde eller hansdenuppgiften kan röjasklartstår attutanatt
år och gällertidsbegränsad till 70Sekretessennärstående lider ärmen.

enskilda.tvångsingripandenbeslut vissainte motom

1705424
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regelEn absolut sekretess ansågs således varken nödvändig ellerom
lämplig för så känsliga uppgifter de förekommer inomens som som

Ävensjukvården och socialvården. det talar för utformningenatt av
polis- och kriminalregistersekretessen bör omprövas.

5.3.3 inskränkerReglerna offentlighetsprincipen änmer
vad försvarligtärsom

Ett starkt skäl för reglerna sekretess bör förändras äratt attom
uppgifter sådana register inte kan lämnas i vidare omfattning änutur
vad framgår registerlagarna, det kan konstaterasäven attsom av om
utlärnnandet inte skulle medföra någon helst skada. Reglernasom
inskränker därmed offentlighetsprincipen vad kanänmer som anses
försvarligt. Det kan också medföra risk för intresset insynatten av
och kontroll åsidosätts jfr 1979/80:2 del A, 163, vilket i sinprop. s.

kan leda till förtroendet för polisens verksamhet skadas.tur att
Nackdelarna med den absoluta sekretessen har också nyligen tagits

regeringen i samband med ändring i polisregisterlagen,upp av en
vilken syftade till det möjligt för regeringen för särskiltgöraatt att ett
fall och det finns synnerliga skäl, förordna undantag frånom om
sekretess för uppgifter i Säkerhetspolisens register SFS 1996:418.

framhöllDepartementschefen i propositionen det såvitt gällde dessaatt
register betydelse för tilltron vårtill offentlighetslagstift-storvar av
ning möjlighet öppnades för fler tillgång till historiskaatt att
uppgifter i registren prop. 1995/962178 10. Dispensmöjlighetens.

enligt propositionen endast avsedd tillfällig lösningär ochutgöraatt en
vi har tilläggsdirektiv fått i uppdrag lämna förslag till hurattgenom
Säkerhetspolisens register skall bli tillgängligt för allmänheten.mer
Vårt uppdrag i denna del visserligen endast Säkerhetspolisensavser
register, de skäl ligger bakom den nyligen införda dis-men som
pensmöjligheten och våra tilläggsdirektiv talar starkare förän en
motsvarande ändring sekretessen för andra polisregister.av

5.3.4 Olika regler gäller för uppgiftertypsamma av
beroende på hur de representeradeär

närvarande gäller enligtFör 9 kap. 17 § rakt skaderekvisit för bl.a.ett
uppgifter i förundersökning misstänkta för brott,en om personer
medan uppgifter i och belastningsregistretperson- om personer
misstänkta för brott omfattas den absoluta registersekretessen. Olikaav
regler sekretess gäller således för uppgiftertypom samma av
beroende på hur de representerade. Detta enligt vår uppfattningär är
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lämplig ordning, sammanställning uppgifterinte ävenen om en av
normalt integritetskänslig enstaka uppgift;är synsättänsett ettmer en

har kommit till uttryck i datalagen. Utgångspunkten bör i ställetsom
skall för uppgiftersekretess gällaatt typsamma samma avvara

de förekommer i register elleroavsett om
register har sedan bestämmelsen i kap. §sekretesslagenAntalet 7 17

ökat kraftigt, vilket har inneburit allt fler uppgifter hosinfördes att
Tillämp-polisen har kommit omfattas den absoluta sekretessen.att av

registersekretess harningsområdet för den särskilda bestämmelsen om
Allteftersom användningen ADB-stödutvidgats betydligt.således av

fler uppgifter in i vadpolisen kommerökar inom ännu att tas som
omfattas den absoluta sekre-polisregister och därmedbetraktas avsom

för, tidigare, den mindre sekretesseni stället strängatessen som av
omständigheten det finns särskildaoch 18 §§. Denenligt 9 kap. 17 att

får således den konsekvensenför uppgifter i registerSekretessregler
teknik.skärps användningensekretessenatt av nygenom

kvar särskilda regler sekretessytterligare skäl för inte haEtt att om
svårtregisterbegreppet har visat sigför uppgifter i register är attatt

tillämpa.tolka och

Sammanfattning

utfommingtidkan såledesDet övervägaatt avannanvara ennu
regleringi syfte åstadkommasekretessreglerna att somen

nödvändigt föroundgängligensekretess vadinte ärän somger mer-
föranlett regleringen ochskydda det intresseatt somsom

uppgifter hur deför känsligaskydd äroavsett represen-sammager-
terade.

Inriktningen reform5.4 av en

detutgångspunkten förhar anförts börbakgrund vadMot av som
kriminal-för uppgifter i polis- ochsekretessenarbetetfortsatta attvara
för andrasekretessenpå motsvarandeskall reglerasregister sätt som

verksamhet.i det allmännasförekommerkänsliga uppgifter som
förses medabsolutsåledes inte längreSekretessen bör ettutanvara

tidsbe-vidareSekretessen böravsnitt och 5.6.skaderekvisit 5.5
bli nödvändiga,följdändringar kommeravsnitt Vissa5.7.gränsas att

behandlar iVisekretesslagen avsnitt 5.8.§ sebl.a. i 7 kap. 18
18 § sekretesslagenbestämmelsen i 9 kap.därmedsamband även om

reglerna isekretessbrytandeavsnitt 5.9.sekretess Deundantag från
avsnittundantas. 5.11inte längre Isekretesslagen börkap.14
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redovisar vi vilka följdändringar behövs med hänsyn härtill ochsom
i avsnitt 5.12 frågor förbehåll och inskränkningar i meddelarfrihe-om

utgår från gällande registerlagstiftningDet bör påpekas vi härattten.
och alltså sådana register omfattasvi med polisregisteratt avser som

polisregisterlagen.av
uppgifter polis- kriminal-Vissa regler utlämnande ochom av ur

registerlagstiftningregister kommer få sin naturliga plats i denatt nya
vi kommer föreslå. gäller regler skyldighetDetatt t.ex. attomsom

lämna uppgifter till myndigheter i vissa fall oberoende skadepröv-av
jfr sekretesslagen. Sådana regler torde behövasning 14 kap. l §

såvitt gäller kriminalregistret och det register kommerframför allt som
nuvarande och belastningsregistret ochdetatt motsvara person-

innehålla uppgifter misstänkta för brott. Vi frågortar uppom personer
kring i de olika avsnitt berör respektive register.detta som

uppgifter tillSärskilda regler kan vidare behövas utlämnande avom
sekretesslagenutländska myndigheter. kap. 3 § tredje stycketAv l

får förframgår sekretessbelagd uppgift i princip inte röjasatt enen
utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation. Två undantagen

får uppgiftergäller emellertid från denna princip. det förstaFör
i enlighet med lag eller förordning. Det behöverlämnas det skerom

före-fråga uppgiftsskyldighet, det räckerinte utan omvara om en
1981/822186skriften innebär uppgifter får lämnas prop.att ut

f.. får uppgift lämnas uppgiften i61 För det andra motsva-en oms.
rande fall skulle få lämnas till svensk myndighet och det står klart att

intressen lämna uppgiften. Vid dennadet förenligt med svenskaär att
får beaktas bl.a. Sveriges intresse internationelltbedömning av

i fråga. Med stöd det andra undantagetsamarbete med organet av
kunna lämna uppgifter tilltorde polisen i och för sig regel utsom

samarbetspartners.exempelvis Interpol och andra utländska En
förenligt med svenskahuruvida utlämnandebedömning ärettav

skall emellertid myndigheten sådan, vilket kanintressen göras somav
administrativ omgång. det går urskiljainnebära onödig Om atten

utlämnande uppgifter skall fåtypsituationer då omfattandeett avmer
därför lämpligt i de olika polis- ochförekomma kan det attvara

uppgifter får lämnaskriminalregisterförfattningarna föreskriva när ut
någotmyndigheter. frågor berörs i avsnitt 5.13till utländska Dessa

avsnitt berör respektive register.och ingående i de sommer
alltjämt kommer behövaskan också här detDet attnoteras att

enlighet med säkerhetsskyddslagen.särskilda regler utlänmande iom
sekretesslagen börbestämmelserna i kap. 2 och 3 §§Med hänsyn till 1

finnsmotsvarande denhänvisning till säkerhetsskyddslagen som nuen
fortsättningsvis kommerkap. §tas in i de bestämmelseri 7 17 attsom

Ävenparagrafen. följdändringar i säker-den nämndamotsvara nyss
frågor detta ikommer behövas. Vihetsskyddslagen att tar upp om

avsnitt 12.5.
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Skaderekvisit5.5

Den viktiga och svåra frågan i sammanhanget hur sekretessbe-är en
stämmelse för polis- och kriminalregister bör utformas. Sekretessbe-
stämmelserna har förut byggts med hjälp skildanänmts tresom upp av
rekvisit prop. 1979/80:2 ff..72 Förenklat kan säga atts. man
byggstenarna slag: rekvisit föremåletär för sekretessen,rörtreav som
sådana utstakar sekretessens räckvidd och sådana desssom som anger
styrka. Sekretessens föremål information med visst innehållutgörs av
och i lagen ordet uppgift i förbindelse med elleranges genom en mer
mindre långtgående precisering uppgiftens kap. §se 5 1art t.ex.av
enligt vilken sekretess gäller för uppgift hänför sig till för-som
undersökning i brottmål. Sekretessens räckvidd begränsas på så sätt

det sekretessen för vissa uppgifter endast gäller i vissatt attanges
verksamhet eller i ärende angivet slag eller undantagsvisav mera-

vid viss myndighet. I del fall har sekretessbestämmelserna utanen-
ytterligare begränsning gjorts tillämpliga på det allmännas verksamhet
i dess helhet jfr försvarssekretessen enligt 2 kap. §.2 För att ange
sekretessens styrka används regel skaderekvisit, dvs. villkorsom som
för kräversekretess det i det särskilda fallet finns viss sannolikhetatt
för skada viss skulle uppstå, uppgift länmadesatt art ut.av om en

åstadkomma sekretessbestämmelseFör för polis- ochatt en
kriminalregister måste alltså ställning till vilka uppgiftertaman
sekretessen skall gälla och sekretessen skall begränsas tillom

vissverksamhet Dessutom måste ställning till detart. taav man om
bör införas skaderekvisit,rakt innebär presumtion förett som
offentlighet, eller skaderekvisit, innebär presumtionomväntett som
för dessa frågorsekretess. Innan vi avsnittse 5.5.1 och 5.5.2tar upp

i detta avsnitt beskrivning skillnaden mellan denärmareges en av
båda skaderekvisit.typerna av

raka skaderekvisitetDet innebär tillämparen kan singöraatt
bedömning inom ganska vida Skadebedömningen skall iramar.
huvudsak kunna med utgångspunkt i själva uppgiften. Detgöras
innebär frågan huruvida sekretess gäller eller inte i första hand inteatt
behöver knytas till skadebedömning i det enskilda fallet. Avgörandeen
skall i stället uppgiften sådan denär arten att ettvara om som av
utlänmande typiskt kan medföra skada för detägnatsett attvara
intresse skall skyddas bestämmelsen. uppgiftenOm ärsom genom
sådan den skallgenomsnittligt måste betraktas harmlös,att sett som

falladen normalt utanför sekretessen. Skulle uppgiften å andra sidan
sådant slag den lätt kan missbrukas skall den ikommaatt attvara av

flesta fall omfattad delde sekretess prop. 1979/ 80:2 A,anses vara av
80.s.
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fråganskaderekvisitet medför vidarerakaDet att somom vem
detsekretessfrågan Ombetydelseuppgift kan få avgörs.begär nären

uppgift kanbegär fåframgår denfalli särskilt att utattett ensom
beröruppgiftendenför trakasseraanvända den t.ex.attantas som

situationenuppgiften just i densyfte, skallillegitimtnågoteller i annat
81.anfördaomfattad sekretess prop. s.avanses vara

huvudregel.från sekretessutgårskaderekvisitet äromvändaDet att
röjasuppgiften kanstår klartdet integäller,sekretess utanAtt attom

förbegränsathar ganskatillämpareninnebärskada, utrymmeettatt
mångaockså tillämpareninnebär detpraktikenbedömning.sin I att
sådanomfattasuppgiftkan lämnagånger inte ut enavsomen

ochidentitetkännedomhasekretessregel mottagarensattutan omom
82.anfördauppgiftenavsikter meddennes prop. s.

kriminalregistretuppgifter iförSekretess5.5.1

ochpolis, åklagarehandi förstakriminalregistretmedSyftet är att
misstänktupplysningartillgång till defådomstolar skall kunna enom

skallmyndigheternaförvilka krävskriminella förflutna, attpersons
hänseenden.i olikabeslutsunderlagerforderligttillgång tillha

harfunktion,avseende viktigfyller i dettaKriminalregistret menen
kriminellförsvåradet kannackdelendensamtidigt att personsen

presumtivablir kända förregistretuppgifter iåteranpassning t.ex.om
ministerråd harEuroparådetsallmänheten.förellerarbetsgivare
kriminalregisteranvändningenrekommendationantagit avomen

and therecordcriminalthe84 10RRecommendation No. on
dömdestill denhänsynvilken,convicted personsofrehabilitation av
endast ikriminalregisteruppgifterfrånutgåråteranpassning, att ur

demyndighetertill andra änskall få lämnasfallexceptionella ut
i frågamyndighetenförutsättningunderendastråttsvårdande och att

sekretessabsolutauppgifter. Denvissaberättigat intressehar ett av
ocksåtordekriminalregisteriuppgiftergäller förnärvarandeförsom
skallinteåteranpassningdömdesdenprincipenbäras attavupp

försvåras.
förflutnakriminellauppgifterangelägetDet är att personsom en

tillMed hänsynnödvändigt.absolutvadspridsinte ärän sommer
gällalängresekretess inteabsolutdockoffentlighetsprincipen bör

lämnasUppgifter bör kunnakriminalregistret.beträffande ut, men av
stårdetrehabilitering baratillmöjligheterdömdesdentillhänsyn om

därförföreslårskada. Viorsakainte kan ettuppgiften attklart att
uppgifterförsekretessbestämmelsenskaderekvisit införs iomvänt om

kriminalregistret.i
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5.5.2 Sekretess för uppgifter i polisregister

Bestämmelsen i 7 kap. 17 § sekretesslagen inte denär enda sekretess-
regel tillämplig handlingarär hos polisen.som

Enligt 9 kap. 17 § gäller, inte följer 18 sekretess tillannatom av
skydd för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i utredning
enligt bestämmelserna förundersökning i brottmål, angelägenhetom

användning tvångsmedel i sådant mål eller isom avser av annan
verksamhet för förebygga brott elleratt registerkontroll ochsom avser
särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen åklagar-samt
myndighets, polismyndighets, tullmyndighets eller kustbevakningens
verksamhet i övrigt för förebygga, uppdaga, utreda och beivraatt
brott, för uppgift någons personliga eller ekonomiska förhållanden,om

det kan den enskilde eller någon honomantas närstående liderattom
skada eller uppgiften rojs.men om

De allra flesta uppgifter i polisregister skulle omfattas dennaav
sekretessbestämrnelse den absoluta registersekretessen upphävdes.om
I något fall skulle kanske regeln i 7 kap. 19 sekretess i polisensom
hjälpande verksamhet och i samband med viss handräckning, vara

Äventillämplig. den regeln innehåller rakt skaderekvisit. Dettaett
talar möjligen för rakt skaderekvisit borde införasatt för deett
uppgifter omfattas regeln i kap.7 17som nu av

För uppgifter inom sjukvård och socialvård gäller emellertid ett
skaderekvisit.omvänt För uppgift enskilds personliga förhållandenom

gäller således sekretess det inte står klart uppgiften kan rojasattom
den enskilde eller någon honom närståendeutan lideratt 7 kap.men

§1 sekretesslagen. kanDet tyckas naturligt uppgifter i polis- ochatt
kriminalregister borde ha åtminstone lika starkt sekretesskyddett som
uppgifter inom sjuk- och socialvård, vilket förtalar omväntatt ett
skaderekvisit borde införas för uppgifter i polisregister.

Innan vi går vidare med frågan huruvida rakt eller omväntettom
skaderekvisit bör införas för uppgifter i polisregister vill vi återigen
framhålla vi möjligt vill försöka komma bort frånatt den ordningom

innebär olika sekretess gäller för uppgifter,attsom typsamma av
beroende på hur de representerade.år Utgångspunkten bör i stället

sekretess skall gälla föratt uppgiftervara typsamma samma av
de förekommer i register eller Det kan åstadkom-oavsett om man

låta skaderekvisit gälla för uppgifter i polis-attma genom samma
register för uppgifter omfattas 9 kap. 17 och 18 §§. Omsom som av

skaderekvisit införs föromvänt uppgifter i polisregisterett borde i så
fall bestämmelsen i kap.9 §17 ändras och skaderekvisitomväntett
införas där. Det emellertidäven möjligtär det också gåratt att
åstadkomma något differentierad sekretess.sätt Nedan diskuterasen
möjligheterna införa skilda Sekretessregler med hänsyn till detatt om



uppgifter polis- och kriminalregisterSekretess för i SOU 1997:65

känsliga,känsliga eller mindresärskiltuppgifterfråga ärär somom
mindre känsliga registersärskilt känsliga elleruppgifterna ingår iom

i viss verksamhet.uppgifterna förekommereller om
skiljasekretesshänseendeimöjlighetenVi har övervägt attav

register. Detoch mindre känsligakänsliga registersärskiltmellan som
innehåller uppgifterskydda registerangeläget ärattmest somsynes

uppgifter förekommerSådanaför brott.misstänktapersonerom
innehåller bådedessaregister. Vissaantalemellertid i stortett av

funnitdärföruppgifter. Vi harkänsligaoch mindremycket känsliga
så integri-innehållerregisterskilja desvårtdet är utattatt som

sekretessmotiverar änuppgifter det klarttetskänsliga strängareatt en
sådannackdel medandra register. Engälla förvad bör ensom

medföraskulledenskisserade dessutomhärordning den är attattsom
förSekretessreglerolikaskulle gällaalltjämtdet typsamma av

eller påi registerförekommeruppgifternapåuppgifter beroende om
Även exempel-förskulle gällaskaderekvisitomväntsätt. ettannat om

motsvarandemisstankeregistret, skulleimisstankeuppgifter intagnavis
raktomfattasfortfarandeförundersökningiuppgifter ettaven

lösning.lämpligdettadärför inteVi ärskaderekvisit. att enanser
skiljasekretesshänseendeiskulle kunnaalternativEtt attannat vara
inomverksamhetsgrenari olikaförekommeruppgiftermellan som

kap. §bestämmelsen i 9 17tidigare konstateratVi harpolisen. att
iuppgiftertillämplig påblifall skullei de flestasekretesslagen

bestärnrnel-bort. Dennasekretessenabsolutadenpolisregister togsom
användninguppgifterförförundersökning,uppgifter iförgäller omse

förverksamhet i övrigtpolismyndighetstvångsmedel och för attav
kandetbeivra brott,utreda ochuppdaga,förebygga, antas att enom

uppgift röjs.lidernärståendehonomnågonenskild eller men om en
§ kanomfattas 9 kap. 17polisverksamhetende delarBland avsomav

arbetekriminalunderrättelsetjänstensochSäkerhetspolisensbl.a.
sig sådani och förverksamhet harSäkerhetspolisensurskiljas.

delarfrån andradenklartmöjligtdet avgränsakaraktär är att avatt
Säkerhets-uppgifter hosförsekretessFråganpolisverksamheten. om

betänkandet seiemellertidvikommerpolisen att ta upp senare
påinte sättKriminalunderrättelseverksamheten är9.avsnitt samma

polisen.avgränsad delorganisatoriskt välSäkerhetspolisen avensom
läns-underrättelseenheter hosnärvarandeförvisserligenDet upprättas

integrerad medocksåförekommerverksamhetenpolismästama, men
försekretesssärskiltregel strängövrigt. Enarbete ipolisens om

skullekrirninalunderrättelseverksarnheteniförekommeruppgifter som
knytakunnaskulleMöjligentillämpa.svårdärför bli enatt man

Detunderrättelseenheterna.särskildasekretessregel till desträngare
till visssekretessregleringenbindalämpligtdock inte att ensynes

framkan kommavad vireservation förOrganisationsform. Med senare
Säkerhetspolisen,hosförekommeruppgifterbeträffandetill som
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förefaller det således inte lämpligt i sekretesshänseende skiljaatt
mellan uppgifter förekommer inom olika verksamhets inomsom grenar
polisen.

bakgrundMot vad vi har redovisat har vi funnit detav ovan
lämpligast låta olika uppgifters olika grad känslighet bliatt av

föravgörande frågan vilket skaderekvisit bör väljas. Manom som
såledesskulle i sekretesshänseende skilja mellan särskilt känsliga

uppgifter, förtjänar starkare sekretesskydd i formett ettsom av
skaderekvisit, och mindre känsligaomvänt uppgifter, bör kunnasom

omfattas rakt skaderekvisit. krävsDet naturligtvis reglernaett attav
utformas på det enkelt tillämpa dem.sätt gör De olikaett attsom

uppgifter måste alltså delas så det inte finnstyperna attav upp
för någon tvekan vilken sekretessregel skallutrymme om som

tillämpas i visst fall.ett
Vi har tidigare konstaterat uppgifter i kriminalregistret såäratt

känsliga de bör ha starkt skydd i form skade-att omväntett ettav
rekvisit. Uppgifter eller har varit misstänkt förärattom en person
brott får regel minst lika känsliga. Sådana uppgiftersom anses vara
kan registreras redan på grund anmälan från den påstår sigav en som

för brott och påståendets riktighet harutsatt ett prövatsutan att av
förundersökningsledare domstol.eller Detta talar för uppgifter iatt
polisregister brottsmisstankar bör ha minst lika starkt skyddettom

uppgifter domar och påföljder. Eftersom sekretess börsom om samma
förgälla uppgifter på vilket desätt ärtyp oavsettsamma av represen-

terade bör i så fall skaderekvisit införas föromvänt miss-ävenett
tankeuppgifter inte förekommer i register. Sådana uppgifter isom

personblad och förundersökningsmaterial omfattas emeller-t.ex. annat
tid för närvarande rakt skaderekvisit 9 kap. sekretess-17 §ettav
lagen. Att införa skaderekvisit för alla misstankeuppgifteromväntett
skulle innebära viss skärpning i förhållande till vad gälleren som
enligt 9 kap. 17 har och förDet i sig inte kommit fram något som

på sekretessentyder enligt kap.9 17 § inte skulle tillräcklig,att vara
vilket talar sekretess bör införas, i synnerhetsträngaremot att som

skallinte åstadkomma sekretess vad ound-än ärman mer som
gängligen nödvändigt för skydda visst intresse. Ett omväntatt ett
skaderekvisit för alla misstankeuppgifter enligt vår meningär
emellertid nödvändigt för de misstankeuppgifter omfattasatt som nu

absolut sekretess skall få tillfredsställande skydd dennärettav
absoluta sekretessen avskaffas. skärpning sekretessenDen enligtav
9 kap. 17 § detta innebär bör kunna med hänsyn tillaccepterassom
skyddet för den enskildes integritet.

Vi föreslår således uppgifter misstänks för elleratt attom en person
har varit misstänkt för brott inte fåskall lämnas det inte stårut om
klart uppgiften kan röjas skada eller för den enskilde elleratt utan men
någon honom närstående. Samma skaderekvisit bör gälla föräven
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nämligen uppgifterlikartade uppgifter känslighetsgrad,samma omav
eller ha sig brottsligkan sig ägnatägnaatt antasen person
allvarliga brott liksom uppgiftverksamhet eller kan komma begåatt

finns det enligt vårdömd för brott. Däremotärattom en person
polisen medomgärda andra uppgifter hosuppfattning inte skäl att

i stället tillräckligt sådanasekretess. Det börstränga attvarasamma
skaderekvisit. Vi föreslår därföromfattas raktuppgifter attettav

verksamhet i 9 kap. 17 §uppgifter förekommer i sådan sägssomsom
e.d.,upplysning brottsmisstankarförsta stycket, och intesom ger om

eller någon honomden enskildefår lämnas det kaninte antas attut om
uppgiften röjs.närstående lider skada eller men om

uppgift enskildsSekretess för5.6 även om
ekonomiska förhållanden

denframgår inte uttryckligenbestämmelsen i kap. 17 § är7Av att
förhållanden.enskilds personliga Paragra-till uppgifterbegränsad om

så förhållandetemellertid förplacering i kap. talarfens 7 äratt
uppl., 200.till sekretesslagen, 2:am.fl.,Corell Kommentaren s.

tillämpliginteockså funnit bestämmelsenhar ärRegeringsrätten att
polisregister inteutlämnande utdragfrågadetnär är somav urom

RÅförhållanden 82någons personligainnehåller uppgifter rörande
både för uppgiftergäller däremotBestämmelsen i 9 kap. 17 §2:68.

förhållanden.ekonomiskapersonliga ochenskildsom
för uppgift dendömts brottuppgift någon harEn äratt omenom

sekretess förbestämmelsepersonliga förhållanden. Endömdes om
Dåha sin plats i 7 kap.därför alltjämtuppgifter kriminalregister böri

finns det dockhos polisenuppgifter förekommergäller andradet som
ordning lämpligare.inte äranledning övervägaatt om en annan

uppgifter enskildsinte barapolisregister förekommerI person-om
för-registrerades ekonomiskadeförhållanden ocksåliga utan om

uppgifter skallockså dessatill varför inteNågot skälhållanden.
utgångspunkteni synnerhetfinnas. gällerskyddas inte Det somsynes

gälla för uppgifterfortsättningsvis skallsekretessär att somsamma
förekommer hosför andra uppgifterochhar tagits in i register som

för uppgifter i polisensdärför sekretessenföreslårpolisen. Vi att
ekonomiskaenskildsockså uppgifterskall omfattaregister om

förhållanden.
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5.7 Tidsbegränsning sekretessenav

Sekretessen för uppgifter i polis- och kriminalregister förär närvaran-
de inte begränsad i tiden. Som regel upphör emellertid sekretess för
andra uppgifter vid viss angiven tidpunkt. Skälet till sådanaen att
tidsbegränsningar har införts i sekretesslagen uppgiftär endastatt en
bör underkastad sekretess i det fall där det verkligen medförvara en

förrisk skada röja den. Denna risk minskar normalt med tiden.att
Det kan visserligen tyckas ordning med sekretesstider principi-att en
ellt inte förenlig med regleringär bygger påsett skaderekvisit.en som
En sådan reglering utgår från handling inte bör lämnas såatt uten
länge utlämnandet medför risk för skada. Samma regel borde då gälla

hur lång tid har förflutit. förarbetenaI till sekretesslagenoavsett som
framhölls emellertid de praktiska aspekterna prop. 1979/80:2 del A,

87. Det kunde enligt departementschefen bli mycket svårtt.ex.s. att
efter lång tid enbart med utgångspunkt från skaderekvisitett avgöra

viss handling alltjämt skulle omfattas sekretess eller inte.om en av
Det ansågs därför sekretesslagen gång för alla borde vidatt avgöraen
vilken tidpunkt skaderisken skall upphöra. En sådansenastsom anses
bestämmelse därför böra införas såvitt gäller uppgifteräven isynes
polis- och kriminalregister.

Av sekretesslagen framgår tidsgräns på 70 år vanligast i deatt ären
regler syftar till skydda enskildas personliga integritet, medanattsom

i de regler gäller ekonomiskagränsen förhållanden normalt harsom
till år.20 Den sekretess enligt 9 kap. 17 § gäller försatts andrasom

uppgifter inom polisen gäller högst i 70 år. Vi det därföranser
lämpligt med tidsgräns på 70 år för uppgifter i polis- och kriminal-en
register.

5.8 Sekretess enligt 7 kap. 18 § sekretesslagen

5.8.1 7 kap. 18 § första stycket 1

Enligt 7 kap. 18 första§ stycket 1 gäller absolut sekretess för uppgift
har tillförts de särskilda register förs strafföreläggandenöversom som

och förelägganden ordningsbot förordning register förav om
strafföreläggande, föreläggande ordningsbot, SFSav m.m.;
1992:1027. Sekretessen gäller inte för registrering isom avses
15 kap. dvs.1 för uppgifter i diariet. Av 7 kap. 18 § andra stycket
följer sekretess inte heller gäller för uppgift i ärende strafföre-att om
läggande eller föreläggande ordningsbot. Bestämmelserna i kap.14av
sekretesslagen dessutom tillämpliga.är Uppgifter registren fårur
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ochmyndighetertillbestämmelser lämnasmed dessaenlighetisåledes
registrerade.till den

1992 iårtillkomstycket 1första18§i kap.Bestämmelsen 7
ordningsbotochstrafföreläggandenregistrenmed översamband att

registerfördes sådanaTidigare1991/92:73.prop.förändrades
sekretessabsolutadenomfattadesregistrenuppgifter icentralt och av

uppgift hosgällde fördå2stycketförsta18 §kap.enligt 7som
misstänkts,hadedenellerangick brottRikspolisstyrelsen, somsom

Riks-tillhade lämnatsuppgiftenför brott,eller dömtsåtalats om
informations-rättsväsendetsinomdatabehandlingförpolisstyrelsen

för dessagällabordesekretessabsolutansågsdetAtt attsystem.
absolutrådde§kap. 17enligt 7detberotttorde hauppgifter att

föreslagitemellertidVi harkriminalregister.ochpolis-försekretess
registersådanaförgällaskalllängreintesekretessabsolut somatt

registrenlåtaskälfinnashellerinte att17 Deti kap.7 synesavses
omfattasordningsbotföreläggandeochstrafföreläggande avöver av

iuppgifternabörkriminalregistretmedlikhetIsekretess.absolut
skaderekvisit.omfattas omväntstället ettav

2stycket§ första18kap.75.8.2

förgällerabsolut sekretessföljerstycket 2§ första18 attkap.Av 7
denellerangår brottRikspolisstyrelsen,uppgift hos somsomannan
lämnatsuppgiften harför brott,dömtselleråtalatsmisstänkts,har om

informationssystem.rättsväsendetsinomdatabehandlingfördit
ochellerkriminalregistrettilllämnatshar person-Uppgifter som

omfattasregistrettillförtsharintebelastningsregistret ännusommen
sekretess-i 14 kap.Bestämmelsernapunkt.dennaenligtsekretessav

ochmyndighetertillsåledes lämnasUppgifter fårtillämpliga.lagen är
registrerade.dentill

polis- ochförsekretessenbeträffandeförslagvårtföljdSom aven
frågadet häruppgifter ärdeocksåviföreslårkriminalregister, omatt

skaderekvisit.omfattas omväntskall ettav

3stycket18 § första7 kap.5.8.3

för3stycketförsta18§kap.enligt 7gällersekretessAbsolut
Bestämmelsernakörkortsregistret.tillförtsharbelastningsuppgift som

lämnassåledesfårUppgiftertillämpliga.sekretesslagen äri 14 kap.
registrerade.till denochmyndighetertill

iskeri dagregistreringdenföljerdirektivvåra att somAv
registreringenmedsamordnasskallbelastningsdelkörkortsregistrets
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i belastningsregistret dir. 1995238 5. De uppgifter förs. som
närvarande finns i körkortsregistrets belastningsdel kommer därmed

omfattas bestämmelsenatt sekretess för belastningsregister. Denav om
särskilda bestämmelsen sekretess för uppgifter i körkortsregistretsom
belastningsdel kan dänned upphävas.

5.8.4 7 kap. 18 § första stycket 4

Enligt kap.7 18 första§ stycket 4 gäller sekretess för uppgift harsom
tillförts särskilt register författningsenligt förs hos myndighetsom
angående brott eller tjänsteförseelse begångna ellerärav personer som
har varit verksamma hos myndigheten.

Bestämmelsen omfattar straffregister förs myndighetsom av en
med särskilt författningsstöd. likhetI med vad gäller beträffandesom
kriminalregistret gäller absolut sekretess för sådana register. Det synes
i föroch sig naturligt följd vårt förslag beträffandeatt, som en av
sekretessen för polis- och kriminalregister, motsvarandegöra ändring
beträffande uppgifter i myndighets straffregister. Vi har emellertid inte
överblick vilka registeröver omfattas bestämmelsen ochsom av
följaktligen inte heller konsekvensernaöver sådan ändring. Enav en
eventuell ändring bestämmelsen bör i stället iövervägas sambandav
med genomgång de myndighetsregister berörs.en av som

5.8.5 7 kap. 18 § tredje stycket

kap.Av 7 18 § tredje stycket följer sekretess gäller hos luft-att
fartsverket i verksamhet, förande eller certifikat-uttagsom avser av ur
registret, för uppgift angår brott eller enskilds hälsotillståndsom om
det kan den enskilde eller någon honom närståendeantas att lider men

uppgiften röjs.om
Våra förslag föranleder inga ändringar detta stadgande.av

5.9 Undantag från sekretess enligt 9 kap. 18 §

sekretesslagen

Vårt förslag till ändring reglerna sekretess för polisregisterav om
innebär bestämmelsen i 9 kap. 17§ sekretesslagenatt efter vissa
ändringar fortsättningsvis kan gälla för uppgifter i sådana register. I
9 kap. 18 § ñmis bestämmelser undantag från sekretess enligtom
9 kap. 17 § första stycket. Sekretess gäller således inte för
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förundersökning inteåtal skall väckas, beslutbeslut huruvida attom
skall läggas ned,förundersökninginledas och beslutskall attom

eller föreläggandestrafföreläggandeuppgift i ärende2. avom
ordningsbot samt

andra stycketomhändertagande enligt 13 §uppgift som avser
polislagen.

likhetersådana har medi punkt 2uppgifter ärDe somavsessom
domstol omgivetförfarandet införEftersom ärdomstols dom. av en

sekretesslagenförarbetena tilloffentlighet ansågs det ividsträckt att
förelägganden ordnings-strafförelägganden ochhandläggningen avav

underkastade sekretess.bordeinte hellerbot vara
tillanfördes i förarbetenai punkt 1undantagetSåvitt gäller

offentlighet förunder-vanskligtdetsekretesslagen attatt gevore
strafföreläggande eftersomellerresulterar i åtalintesökning som

rimligsekretess. Entalade för bibehållenmisstänktetill denhänsynen
beslutundanta åklagarensfrån sekretessenansågsavvägning attvara

förundersökning.nedläggningliksom besluti åtalsfrågan avom
§polislagen.omhändertagande enligt 13i punkt 3Undantaget avser

starktdet fannsmedmotiverades i förarbetenaUndantaget ettatt
offentligunderkastadessådana ingripandenrättssäkerhetsintresse attav

kontroll.
inteför polisregistersekretessentill ändringVårt förslag synesav

kap. 18följdändring 9något behovmedföra avav

Överföring sekretess5.10 av

polis-inte§ innebärbestämmelsen i 7 kap. 17nuvarandeDen att
till de myndigheterförsautomatisktregistersekretessen över som
uppgifter. Bestämmelsenfåregisterförfattningarna harenligt rätt att ut

förundersökningssekretess iregelnfrånsig härigenomskiljer om
med hänsyngäller sekretessEnligt dennasekretesslagen.§5 kap. 1
från polisenlämnasför uppgifterverksamhetpolisenstill även utsom

§enligt 7 kap. 17sekretessmyndighet. Dennågontill somannan
överförs endastförhållandenpersonligaför enskildstill skyddgäller
för uppgifternafallen. Sekretessangivnasekretesslagenide i 13 kap.

tillämpligabestämmelserdeockså gälla enligt ärfallkan i vissa som
hosgäller sekretessExempelvismyndigheten.mottagandehos den en
innehalämplighetprövning någonsärendelänsstyrelse i attavom

31 §.traktorkort 7 kap.ellerkörkort
ochellerkriminalregistretlämnasUppgifter person-som ur

ifrån alltidomfattas långtmyndighetertill andrabelastningsregistret
personliga integritet. Denenskildesskydd för dentillsekretess nyaav
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persondatalagen kommer medföra myndighet inte fåratt att en
använda uppgift för ändamål det för vilket uppgiftenänannaten

in.samlades Det torde dock inte hindra uppgiften lämnas enligtatt ut
offentlighetsprincipen, vilket innebär uppgifterna kan kommaatt att
lämnas och användas för andra ändamål vad ursprungligenänut som

De föreslagna ändringarna sekretessreglerna medföravsett.var av
visserligen ingen ändring i detta hänseende i förhållande till vad som
gäller i dag. Med hänsyn till de risker för olämplig spridningen av
uppgifter den rådande ordningen medför har vi ändå övervägt attsom

föreslå bestämmelse i registerlagarna uppgiftert.ex. atten om som
länmas inte får användas för ändamål. En sådana regelut annat
föreslogs Säkerhetsskyddsutredningen i säkerhetsskyddslagenav
Säkerhetsskydd, SOU 1994:149. Bestämmelsen ansågs dock inte

in i den reglering begränsningar i sekretessen finns ipassa om som
kap. sekretesslagen14 och därför inte in i lagen prop.togs

1995/962129. Vi föreslår därför inte någon sådan bestämmelse i
belastnings- och misstankeregisterlagarna.

harVi i stället generell regel sekretessenövervägt föratten om
uppgifter i belastnings- och misstankeregistren skall gälla också hos en
myndighet får del sådana uppgifter. sådantEtt förslag börsom av
dock inte läggas fram förstdet har vilka konse-utan att utrettsnoga
kvenser ändringen fâr. harVi inte haft möjlighet sådangöraatt en
utredning inom för vårt uppdrag och har därför inte heller lagtramen
fram något förslag överföring sekretess. Frågan i vilkenom av om
utsträckning sekretess bör förgälla uppgifter lämnas frånsom
belastnings- och misstankeregistren till myndighet bör dock tasen upp
till behandling.senare

5.11 Utlämnande uppgifter enligt 14 kap.av
sekretesslagen

kap.1 14 sekretesslagen finns bestämmelser vissa begränsningarom
i sekretessen och förbehåll. Med stöd dessa bestämmelser kanom av
uppgifter under vissa förhållanden lämnas till myndigheter och tillut

enskild.en
Reglerna i 14 kap. sekretesslagen till följd bestämmelsen iär av

7 kap. 17 § för intenärvarande tillämpliga på uppgifter i polis- och
kriminalregister. Vårt förslag den absoluta sekretessen för sådanaatt
uppgifter skall upphöra innefattar emellertid uppgifterna fortsätt-att
ningsvis skall omfattas 14 kap. sekretesslagen. medför i sinDet turav
bl.a. vissa bestämmelser utlänmande uppgifter inte längreatt om av
behövs i de särskilda registerlagarna.
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till regeringen och riksdagen5.11.1 Utlärrmande

inte hindrarsekretesslagen följer sekretessAv 14 kap. 1 § attatt upp-
Sekretess gäller alltså itill regeringen eller riksdagen.gifter länmas

berordessa två Dethuvud inteprincip över taget gentemot organ.
tvâoriktigt landets högstaprincipielltbl.a. pâ det har attansettsatt

myndigheternafå uppgifter frånhindrade frånskall attstatsorgan vara
uppl., 368sekretesslagen, 3:em.fl., tilli landet Corell Kommentar s.
enligt dennafrån sekretessreglemaf.. generella undantagDet som

omfattaroch riksdagenförhållande till regeringenbestämmelse gäller i
eftersom reglerna ioch kriminalregisteruppgifter i polis-dock inte

på sådanainte tillämpligahuvud14 kap. sekretesslagen äröver taget
uppgifter.

varför regeringensekretesslagen framgår inteförarbetena tillAv
uppgifter i polisensfå tillgång tillinte ansågs böraoch riksdagen

myndig-andra uppgifter hosutsträckning tillregister i somsamma
anledningfall intefinns det iEnligt vår uppfattningheter. attvart

kap.Vårt förslag 14skillnaden.den nuvarandevidmakthålla att
polis-på uppgifter iskall tillämpasfortsättningsvissekretesslagen även

stöduppgifter medmedför också sådanakriminalregisteroch att av
riksdagen.regeringen ochlämnas till§ kommer kunna14 kap. 1 utatt

tillsynsmyndigheterochtill domstolar5.11.2 Utlämnande

bestämmelserfinnskriminalregisterlagenstycket och 28 § första 1l
skall lämnas tillpå begärankriminalregisteruppgifteratt urom

Datainspektionen.justitieombudsmandomstol, Justitiekanslern, samt
Justitiekanslern,följerpolisregisterlagenstycket§ första lAv 3 att

polis-till utdragoch länsrätt harombudsmänRiksdagens rätt ur
register.

inte hindrarsekretesssekretesslagen följer§14 kap. 1Av attatt
eller riksdagen,regeringenmyndighetuppgifter lärrmas till änarman

Bestämmelserförordning.följer lag elleruppgiftsskyldighet omavom
regerings-stycketkap. 6 § andrafimis bl.a. i 12uppgiftsskyldighet

1975:1339lagentill uppgifter, i 9 §gäller JO:ssåvittformen rätt
datalagenoch i §såvitt gäller JK 17tillsynjustitiekartslernsom

Datainspektionen.såvitt gäller
uppgift iinte hindrarsekretessvidarekap. 2 §I 14 sägs attatt
uppgiftenmyndighettilli l § lärrmasfall sägsänannat omsom

där förbehövs
ellerdisciplinansvarärenderättegång,förundersökning, om

vidförfarandejämförbart rättsligtfrån anställning ellerskiljande annat
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vidverksamhetenideltagandehansrörandenågonmyndigheten mot
förekommer,uppgiftendärmyndighetden

uppgiftendärmyndighetdenåtgärdellerbeslutomprövning2. avav
ellerförekommer,

uppgiftendärmyndighetdenhosrevisionellertillsyn över
förekommer.

skall omprövamyndighetenmottagandedenfalletdetPunkt 2 attavser
uppgiftendärmyndighetdenåtgärdellerbesluteller överpröva ett av

skalldomstolEn324.del A,1979/80:2 somprop.förekommer s.
uppgifterutfående ettbegäran uravslag avöverpröva omett en

delfåbestämmelse rätt taattdennastödmed avharpolisregister, av
uppgifterna.

medkommerredovisatvi harsekretesslageni ovanreglerDe som
register-sekretessbelagdalämnapolisen rätt utförslag attvårt att ge

olikadeoch tillöverprövningmedsambandidomstolartilluppgifter
§kap. 314igeneralklausulenstödMedtillsynsmyndigheterna. av

detuppgifterdelämnakunnapolisen ut urtorde ävensekretesslagen
påföljdsvalförbehöverdomstolbelastningsregistretkommande som en

uppgifterutlänmandereglersärskildaNågrastraffmätning. avoch om
registerlagama.iintedärförbehövsmyndigheternanämndadetill nu

åklagarmyndigheterochpolis-mellanUtlärnnande5.11.3

bestämmelser attfinnspolisregisterlagen om1stycketförsta§3I
begäranpolisregisteriinnehålletupplysningellerutdrag omav

8 §Avåklagare.allmänochpolismyndighetbl.a.meddelasskall
allmänvidareföljerkriminalregisterlagen att2ochstycket 1första

kriminalregistret.till utdragharRikspolisstyrelsen rättoch uråklagare
§17kap.enligt 7detbetingade attbestämmelser ärDessa av

ochpolis-upplysningarnågralämnasfårinte ursekretesslagen
registerförfatt-ivadmed sägsenlighetiänkriminalregister somannat

föreslagitemellertid attharVisekretess.absoluts.k.ningarna,
detFrågan ärbort.sekretessabsolut omtasbestämmelsen om

uppgifterutlänmandebestämmelser urbehövs avfortfarande om
åklagarmyndigheter.ochpolis-tillregister

råderdetpåpekavivill attförutgångspunkt resonemangetSom
polis-liksom mellanpolismyndigheterna,olikademellansekretess
Polisandra.denååklagarmyndigheterochsidanåmyndigheter ena

sådanförundersökning utgöraunderinte enoch åklagare enensanses
sekretesslagensimyndighetbetraktasde kanarbetsenhet enatt som

polisenfärdigställtsRÅ harMaterial273. av1987mening not som
tillöverlämnasregeldockförundersökning kanpågående somi en
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åklagaren hinder sekretesslagensutan bestämmelser. Sådanaav
handlingar nämligen inte upprättade förrän förundersökningenanses
har avslutats eller protokollet har fárdigställts och följaktligenutgör
inte heller allmänna handlingar. För uppgifter i allmännaatt hand-
lingar skall kunna lämnas mellan polismyndigheter eller från polis till
åklagare krävs antingen uppgifterna offentligaatt är eller någonatt
sekretessbrytande bestämmelse tillämplig.är

Som regel torde uppgifter enskilda misstänks för brottom som
omfattas sekretessbestämmelsen i 9 kap. 17 § sekretesslagen.av Utan
hinder sekretessen får uppgifterna dock lämnas detav finnsut om en
sådan sekretessbrytande bestämmelse uppgiftsskyldighetom som avses
i 14 kap. 1 Av 3 § polislagen framgår visserligen polisen skallatt
samarbeta med åklagarmyndigheterna, detta kan inte betraktasmen

bestämmelse uppgiftsskyldighetsom åklagarmyndig-en om gentemot
heterna prop. 1983/84:1l1 57 Corell m.fl., Kommentarsamt tills.
sekretesslagen, 3:e uppl., 370. Av 2 § förundersökningskungörel-s.

framgår vidare undersökningsledaren skallatt hållasen åklagaren
underrättad förundersökningens gång, i den mån det behövsom med
hänsyn till brottets beskaffenhet eller omständigheterna i övrigt. Inte
heller detta kan dock bestämmelseutgöra uppgiftsskyldig-anses en om
het. Någon allmän bestämmelse polisens skyldighet lämnaom att
uppgifter till åklagaren finns inte.

Av kap.14 2§ fjärde stycket följer uppgift angåratt en som
misstanke brott hinder sekretess får lämnasutan till åklagar-om av
myndighet, polismyndighet eller myndighet har ingripaannan attsom

brottet, fängelse föreskrivetmot förär brottet och detta kanom antas
föranleda påföljd böter.än Denna bestämmelse dock inteamian synes

avsedd för kommunikationen mellan polis och åklagarevara ärutan
avsedd det möjligt förgöra andraatt myndigheter lämna uppgifteratt
till polis- eller åklagarmyndigheter. Paragrafen inte heller tillämpligär
i alla de fall då uppgifter behöver lämnas mellan polismyndigheter och
åklagarmyndigheter.

Den bestämmelse i stället tillämplig generalklausulenärsom synes
i 14 kap. 3 § sekretesslagen. Enligt denna får, vadutöver följersom

ochl 2 §§, sekretessbelagda uppgifter lämnas till myndighet,av om
det uppenbartär intresset uppgiften lämnasatt har företrädeattav
framför det intresse sekretessen skall skydda. Av förarbetenasom
framgår generalklausulen särskiltatt för infomiationsut-utrymmeger
byte det fråganär är myndigheter med sakliga behörighetom samma

med skilda lokala kompetensornråden eller myndigheter harmen som
närbesläktade funktioner och båda har rättslig befogenhetsom att
direkt fordra in de utväxlade uppgifterna prop. 1979/80:2 del A, s.

Även326. rutinmässigt uppgiftslämnande inte författnings-ärsom
reglerat kan förekomma med stöd generalklausulen. Den in-av
tresseavvägning skall enligtgöras bestämmelsen kan skesom
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anfördaindividuella fallprövningintebehöverförhand och avavse
327.s.prop.

polismyndig-sekretesslagen3 §Generalklausuleni 14 kap. gesynes
informationsekretessbelagdutbytamöjlighetertillräckliga attheterna

polisenbestämmelse görverksamheten. Samma attförbehövsdetom
förbehövsuppgifternaåklagare,tilluppgifterfår lämnaockså omen

särskildaNågramål.visstellerförundersökningsärskild etten
registerla-ibehövasdärför intebestämmelsersekretessbrytande synes

2§ochpolislageni 3 §bestämmelsernatillMed hänsyngarna.
någrabehövshellerintedetviförundersökningskungörelsen attanser

tilllämnasskallpå begäranuppgifterregler ensärskilda attom
tillämp-rådgenerellameddelasdetVi förutsätter omåklagare. att

skulledetsekretesslagen3 §14 kap.ibestämmelsen omningen av
det.behovfinnassigvisa ett av

enskildtillUtlämnande5.11.4

sekre-kap.i 14reglernasekretessbrytandedeföreslagitVi har att
Enligtkriminalregister.ochpolis-tillämpligabliskalltesslagen

tillförhållandeienskild inteskydd förtillsekretessgäller4 §kap.14
fortsättningsvisenskildmedförBestämmelsenälv. attenskildeden en

skyddtillsekretessintesjälvsiguppgifterfåskall ha rätt omutatt om
exempelvispolisenOmhinder i vägen.läggerintressenågotför annat

polisverksam-förriskkan lämnas attuppgift inte ut utanatt enanser
registreradfrånframställankanskadas,hänseendevisst eniheten en

sekretessla-§kap. 1enligt 5avslåsuppgifterutfående avomperson
gen.

ingendeldennaförslag ivårtinnebärkriminalregistretgällerSåvitt
9 §enligtharenskildeDendagsläget.tillförhållandeiändring

utdragfåovillkorlig rätt attredan urkriminalregisterlagen ennu
iregelnföljdtillkommer,ochsjälvsigbeträffande avregistret

delfåkunnafortsättningsvis taatt avsekretesslagen, även§4kap.14
emeller-förslagetdel lederpolisregistrensFörsjälv.siguppgifter om

ändring.betydandetilltid en
3stycketförsta§enligt 3polisregisterutdragfårnärvarandeFör ur

förutsättningunderendast attenskildtillmeddelaspolisregisterlagen
förutdragetbehöver atthan

främmandeisin stat,till rättta vara- främmandeiarbeta stat,ellersigbosättainresa,tillståndfå att- värd ellerverksamhetanställning i somfråga avsersompröva om- ellerförebyggandetförellersäkerhetriketsförbetydelseär av
utdragmedgivitförordningi attregeringenochbrottbeivrandet av

ellerändamålsådantförlämnasupplysningeller
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i fall, den enskildeannat styrker hans beroenderättom att är- av
upplysning registret och regeringen medgerur upplysningenatt
lämnas.

Den reform sekretessreglema vi har föreslagitav medförsom att
polisregistren blir öppnare förän närvarande, både i förhållande till
den registrerade och till andra enskilda. Genom denna ökade öppenhet

den enskilde insyngaranteras i registren så långt det möjligtär med
hänsyn till bl.a. det brottsförebyggande och brottsbeivrande arbetet.
Samtidigt detär angeläget polisens verksamhet inteatt försvåras eller
äventyras denna ökade öppenhet. Behovetgenom kunnaattav
hemlighålla uppgifter med hänsyn till rikets säkerhet eller det
brottsförebyggande eller brottsbeivrande arbetet tillgodoses i och för
sig reglerna i 2 och 5 kap. sekretesslagen. Därutövergenom krävs det
enligt vâr uppfattning polisen i vissa fall kanatt avslå begäranen om
utlämnande uppgifter, det beslutet framgårutan huruvidaattav deav
efterfrågade uppgifterna finns eller Om avslagsbeslut skulleett
innehålla upplysning i fråga förekommeratt i registret,om personen

polisen med hänsyn till den skada kan uppkommamen intesom anser
sig kunna lämna uppgiften, kan skadanut nämligen bli lika stor som

uppgiften faktiskt hade länmatsom ut.
Som regel sig polisen kunna lämna beskedanser attom en person

inte förekommer i register, det finnsett också fall då sådanmen en
Åupplysning skulle direkt olämplig länma. andra sidan finnsattvara

det situationer då polisen mycket väl sig kunna upplysaanser en
han registrerad.är Föratt polisensperson del detom är viktstorav

begäran utfâendeatt vissa uppgifter kan avslåsen blankt,om av utan
beslutet kan tolkas varkenatt i den riktningen eller den andra. Påena

motsvarande det isätt vissaär fall angeläget uppgift huruvidaatt om
registreradär eller ej, inte blir tillgängligen iperson samband med att

avslagsbeslut överklagas.ett I det följande vi frågantar upp om
polisen och förvaltningsdomstolarna har tillräckliga möjligheter att
avslå begäran utfående uppgifteren om utan attav ange om personen
i fråga finns registrerad eller inte.

Sekretessreglemas förhållande till reglerna tillrätten partsinsynom

En grundläggande princip i rättssamhälleett iär målatt part etten
eller ärende skall ha fri insyn i de förhållanden kan läggas tillsom
grund för dornstols eller myndighets avgörandeen prop.en
1979/80:2, del A, 332. Det den sekretessatts. anses som annars
gäller i mycket omfattning bör vika förstor tillrätten partsinsyn. I

kap.14 5 §sekretesslagen finns bestämmelser reglerar kollisionensom
mellan partsinsyn och sekretess. s
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sökande,sekretessinte§ hindrarstycket kap. 514Enligt första att
ellerdomstolärende hosmål elleriellerklagande part annanannan

ellermaterial i måletellerhandlingdelmyndighet annattar av
i deninte lämnasfår dockmaterialHandling eller ut,ärendet. annat

synnerligenskilt intresseeller ärallmänttillhänsyndetmån avav
fall skallsådantröjs. Imaterialet inteuppgift isekretessbelagdvikt att

materialetvadupplysninglämnapåmyndigheten sätt partenannat om
till sinskall kunnahanfördet behövsmån tai deninnehåller, att vara

sekretes-intresseskada för detallvarligskekanoch deträtt utan som
skydda.skallsen

utredningvissundanhållaslagmöjlighet partnämntEn att ennuav
domstol.allmänhandläggningen vidförfrämmandehar ansetts vara

tillkommit. DennastyckeandraparagrafensibestämmelsenDärför har
tillämpliga iintestycketförsta äribestämmelsernainnebärregel att

sådanadelrättegångsbalkenenligt taatträttfråga avpartsom en
mål elleravgörandetgrund förtillläggs ettomständigheter avsom

ellermålihindraraldrigsekretess partvidare attärende. Det sägs att
följerärendet. Häravelleri måletbeslutellerdomdelärende tar av

inte kanhuvudregelsystem översekretesslagens tagetsini atttur
hänseenden.dessaiåberopas partenmot

lika litereglerar inte,sekretesslagen§kap. 5i 14Bestämmelsen
lämnaskyldighetmyndighets utkapitlet, attparagrafer iandra ensom

del A,1979/80:2form prop.uppgifter iellerhandlingar annan
förviker rättsekretessenendast partsparagrafenf.. I333 attangess.

efterges.sekretesskravenhur långtochhandläggningeniinsyntill
ärendeelleri målmaterialfå delberättigadHuruvida är attpart av

lag. Dessaireglerframgåravgörandetförskäleneller annanavav
nedan.redovisasregler

polisenärende hosihandlingardelRegler rätt att taparts avom

16 §bl.a. iñmismaterialdelBestämmelser rätt att taparts avom
ellerklagandesökande, partvilkenenligtförvaltningslagen, annanen

myndig-dettaärendet,tillförtsdetdelhar avserrätt omatt ta somav
partsinsynbestämmelseenskild. Dennanågonhetsutövning ommot

polismyndig-iemellertid inteförvaltningslagen32 §enligtgäller en
verksamhet.brottsbekämpandehets

§i 32verksamhet"brottsbekämpandeuttrycketmeddåVad avses
1985/86:80paragrafen prop.tillförarbetenaförvaltningslagen Av

motsvaranderäckviddfåavsågsdenframgår82 som enatt sammas.
myndighetsundantogvilkenförvaltningslagenäldredenparagraf i

Departe-brott".beivrandeellerförekommandetillverksamhet av
polisverksamhetde olikavidarementschefen typer somatt avangav
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avsågs den brottsförebyggande verksamheten, huvuddelenvar av
övervakningsverksamheten polisens spanings- ochsamt utrednings-
verksamhet. Det innebära det inte finns någonatt tillsynes rätt
partsinsyn i exempelvis ärende utlämnandeett uppgifter iom av
polisregister. Den begär få sådana uppgifter kan såledesatt inteutsom
få del sekretessbelagda handlingarta i ärendet.av

Regler delrätt skäl för polisensparts avslagsbeslutatt taom av

Av 20 § förvaltningslagen följer beslut varigenom myndighetatt ett en
ärende skallavgör innehålla skälen för beslutet.ett Denna bestämmel-

gäller enligt 32 förvaltningslagen§ dock inte för polismyndig-se
heternas brottsbekämpande verksamhet. Polisen således inteär skyldig

skäl för beslut avslåatt begäranett utlämnandeattange en om av
uppgifter polisregister.ur

Regler delrätt handlingar i mål hosparts att taom av
förvaltningsdomstol

Enligt 18 § förvaltningsprocesslagen har hos förvaltnings-parten en
domstol innan måleträtt få kännedomavgörs,att, det harom som
tillförts målet. Denna underrättelseskyldighet begränsas bestärnrnel-av

i 14 kap. 5 Rätten del uppgifter gäller således inteatt taserna av
den mån det hänsyn till allmänt eller enskilt intresse ärav av

synnerlig vikt sekretessbelagd uppgift i materialetatt inte röjs".
Beträffande avvägningen mellan sekretessintresset och intresseparts

få kännedom och kunna bemöta detatt material åberopasav om som
honom i ärende i förarbetenamot till nuvarandeett 16 § för-angavs

valtningslagen prop. 1971:30 444 det i de flesta ärenden bordeatts.
möjligt åtminstone upplysa förekomstenatt visstvara part om av

hemligt material. Det borde sålunda så långt möjligt undvikas att en
myndighets avgörande grundades på material, existens partenvars
saknade kännedom Några allmänna riktlinjer i vilkenom. om
utsträckning borde kännedomnärmare innehålletpart iges om
materialet kunde enligt departementschefens mening knappast ställas

Frågan i stället få besvaras med ledningsyntes vad i detupp. av som
enskilda fallet bedömdes rimligt med hänsyn till styrkan isom
sekretessintresset intresse få insyn isamt ärendet.partens attav
Departementschefen framhöll särskilt vissa intressen skyddasatt som
enligt sekretesslagen, hänsyn till rikets säkerhet, typisktt.ex. sett var
sådana behov insyn skulle få vikaatt ipartens grad istörre änav
andra fall.
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tillämpningparagrafensberörpraxisomfattandefinnsDet somen
till sekretessla-Corell mfl., Kommentarenpolisområdet sepå bl.a.

frågorintenaturligtpraxis berör407. Dennauppl.,3:e nogs.gen,
eftersomkriminalregister,ochuppgifter polis-utlämnande uravom

praxisabsolut. Avnärvaranderegister förför sådana ärsekretessen
fallvissaförundersökningar iihandlingaremellertid utläsaskan att

RÅ84 Även uppgiftAb 176.sekretessbeläggas förkunna partanses
hållaskunnaharanmälan brottgjorthar ansettsomvem somom

RÅ 1974:118.misstänkteför denhemlig
bestämmelsen iingen tvekanråder detvår meningEnligt attom

såtolkassekretesslagen kan sättstycketförsta att§kap. 514
synnerlig vikt fördetförhemlighållas ärkanuppgifter part avomen

enligt vårvisarpraxisenredovisadesäkerhet. Denrikets ovan
detocksåhemlighållas äruppgifter kanuppfattning avatt om

beivraellerförebyggatill intressetmed hänsynviktsynnerlig attav
grundtillliggerde handlingarinnehållet iUpplysningarbrott. somom
tordeuppgifterutlämnandeavslå begäranbeslutför attett avomen

allvarligmedföraskulleupplysningarnalämnasheller behövainte om
verksamhetenbrottsbeivrandebrottsförebyggande ellerskada för den

skydda.skallsekretessenintressenågoteller för annat som

domskälförvaltningsdomstolsdelRegler rätt att taparts avom

beslut ipolismyndighetsförvaltningsdomstol överprövarEn enensom
förvaltningsprocesslagenstycket§ andraenligt 30sekretessfråga är

harskälframgår deså det däravbeslututforma sittskyldig att somatt
undantag.någotfinnasinteregelFrån dennautgången.bestämt synes

följer vidaresekretesslagenstycket partandra att§14 kap. 5Av en
mål ellerbeslut iellerdomdeloavvislighar rättalltid att ta aven

avslåröverklagandeförvaltningsdomstol efterärende. Om enen
för beslutetskälensåledesmåsteuppgifter,utlärrmandebegäran avom

i för-gällaskullesekretessklagande,för den ävenredovisas om
enskilda.andratillhållande

ändrasdomskäl bördelReglerna rätt att taparts avom

ärende hosioch besluthandlingardelReglerna rätt taattparts avom
polisenförbehovettillgodosetillräckliga förfulltpolisen att avsynes

medfalletintedäremotavslagsbeslut. Det ärblanktkunna ettatt ge
delöverklagandeefterbestämmelserna rätt taattparts av enom

sitt beslut.skäl förförvaltningsdomstols
förvaltnings-i 30 §bestämmelsenframgårredogörelsenAv attovan

stycketandra§i 14 kap. 5regelnmedtillsammansprocesslagen
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sekretesslagen medför den har begärt uppgifter hosatt polisenattsom
skall lämnas alltid har delrätt domstols skäl förut, att ta attav en
avslå hans begäran. Som vi har anfört tidigare finns det emellertid
situationer då det med hänsyn till polisens verksamhet angelägetär att
den har begärt få uppgifter register inte fåratt utsom ettur ens
kännedom huruvida de efterfrågade uppgifterna finns hos polisenom
eller De upplysningar skulle offentliggöras skullesom annars
kunna vålla lika skada de begärda uppgifterna hadestor som om
lämnats Det angeläget polisensär verksamhet inte försvårasut. att

följd den ökade öppenhet vårt förslag till ändringsom en av av
sekretessreglema innebär. Vi har därför ställt frågan detoss om vore
möjligt och lämpligt förvaltningsdomstolarna möjligheteratt ge att
under vissa förutsättningar underlåta skäl för beslut elleratt attange
hemlighålla skälen. Vår utgångspunkt undantag,är hur det änatt ett
formuleras, bara skall gälla i de fall det särskilt angeläget.är

Ett alternativ skulle kunna inskränka den i 14 kap. 5 §attvara
andra stycket sekretesslagen föreskrivna förrätten part att oavsett
sekretess del dom eller beslut i mål eller ärende.ta I 14 kap. §5av
tredje stycket sekretesslagen i och för sig bestämmelserna iattanges
paragrafens första och andra stycke inte skall tillämpas avvikandeom
bestämmelser har meddelats i lag. Bestämmelser innebärsom
avvikelse från andra stycket finns fjärde14 § stycketnumera genom
lagen 1991:572 särskild kontroll vissa utlänningar. Avvikelsenom av
innebär den begränsning i insynsrätt enligt 14 kap.att partsen som
5 § andra stycket andra meningen sekretesslagen gäller i bl.a. ärenden

utlänningskontroll också finns i sådana ärenden de enligt 1991närom
års lag handläggs i allmän domstol. Däremot innebär avvikelsen inte
någon inskränkning i del dom ellerrätt beslut.parts att ta av

Även det för närvarande inte ñmis någon inskränkning iom parts
del dom ellerrätt beslut skulle sådan inskränkningatt ta av en lnu

kunna införas för de begränsade ärendetyper det här frågaär om.
lEn sådan nyordning skulle i så fall innebära förvaltnings-att en
idomstol polismyndighetsöverprövar beslut avslåattsom en en

begäran utfående uppgifter visserligen alltid skulle skyldigom av vara
skäl för sitt beslut, under vissa förutsättningar eller vidatt ange men

prövning vissa ärenden skulle kunna sekretessbelägga skälen.av
Fördelen med det, jämfört med ordning innebär domstolenatten som
i vissa fall inte behöver domskäl, bl.a. det finns domskälär attange
tillgängliga för i sambandöverrätten med eventuellt överklagande.ett

Å andra sidan inte beroendeär överrätten underrättens skäl förav
överprövning beslutet. Handlingarna i ärendet torde fullten av vara

tillräckliga. Detsamma gäller tillsynsmyndigheterna gransknings-vars
möjligheter inte heller beroendeär domstolen har motiverat sittattav
beslut, den omständigheten det finnsäven domskäl naturligtvisatt ‘om
måste underlätta granskningen. Det också viktigt framhållaär att att
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inblandadeför detill för klargöraframför alltdomskälen är att
visst beslut. Omfram tilldomstolen har kommitvarför ettparterna

följakt-förlorar deförfår tillgängligaintedomskälen göras parterna
dåalternativ skulle kunnafunktion. Ettsin viktigasteligen annat vara

fallvissa angivnaeller för göraförutsättningarunder vissaatt
förvaltningsprocesslagenstycketi 30§ andrafrån denundantag

förskälförvaltningsdomstolarnaförskyldighetenangivna att ange
beslut.

förhållanden intedomskäl under vissabestämmelseEn attom
domskälenvisserligenmedföri måletredovisas förbehöver attpart
värde föremellertidharfunktion. Detviktigastesinförlorar ett

allt hardomstolengranskningsmyndigheterochöverinstanser trotsatt
lärnpligastedärför denVibeslutet.skäl förredovisat attanser

enligtinföra tillägg,sekretesslagen§i 14 kap. 5lösningen ettär att
fâr vika förfalldomskäl i vissafå delvilket rätt taattparts av

sekretess.

förslagVårt

sekretessbe-möjlighetenställning tillmåste ärfråga attEn ta omman
angivnaunder vissaskall gällatillförhållandedomskäl ilägga part

viärenden. Somvissavid prövningenellerförutsättningar typer avav
hosförekommeruppgifterframför alltdethartidigare nämnt är som

undantagsregelskyddasbehöverSäkerhetspolisen avengenomsom
inteifrågasättasi och för sigkandiskuterade slaget. Detdet omnu

delarandrai vissauppgifter likahemlighålla ärbehovet stort avattav
verksam-brottsutredandei dennämligenövrigt,polisverksamheten i

nedanframgårSomkriminalunderrättelseverksarnheten.och iheten
ocksåbestämmelsetalarskälemellertid funnithar vi emot somensom

verksamheter.dessaomfattar
SäkerhetspolisenhosförekommerpersonuppgifterhemligaDe som

Säker-mening.polisregisterlagensipolisregisterpraktiken iifinns
register-absolutadärför denomfattaspersonuppgifterhetspolisens av

fåsekretesslagen. En begäran17 §enligt 7 kap. att tasekretessen om
medavslåsmotiveringuppgifter kan nämnaresådanadel utanav
meddet sigAnnorlunda förhållerbestämmelse.till dennahänvisning

uppgiftersådanaVissaverksamheten.brottsutredandei denuppgifter
denupplysningarexempelvispolisregister,visserligen iregistreras om

karaktärUppgifter sådanför brott.misstänkt attskäligen ettär avsom
spaningsresultat,uppgifterhemliga,hållasbehövakande t.ex. om

omfattas inteochpolisregisteriregel intedockförekommer som
sekre-absolutsekretesslagen§i kap. 17bestämmelsen 7heller omav

i för-förekommerhanfåbegärOm att veta entess. ompersonen
motiveringsåledes intebegärankan hanseller ej,undersökning utan
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avslås. Om det efter sekretessprövning uppgifterna inteen attanses
kan lämnas risk för utredningen skadas, kanut utan hans framstäl-att

Ärlan emellertid avslås med hänvisning till kap.5 § sekretesslagen.1
det domstol frågan måste skälen föravgör beslutet ochen som anges
redovisas för Vad har sekretessprövningparten. isagtssom nu om
samband med begäran utfående uppgifter i polisens brottsut-en om av
redande verksamhet, på motsvarande gälla begäransättsynes om avser
uppgifter förekommer i polisens underrättelseverksamhet.som

Gällande innebär såledesrätt domstol regel måsteatt en som ange
skäl för sitt beslut inte lämna uppgifter i förundersökningatt ut en
eller uppgifter från kriminalunderrättelsetjänsten. Såvitt gäller
uppgifter förekommer i förundersökning har det inte fram-som en
kommit något tyder på den rådande ordningen förenad medatt ärsom
så allvarliga olägenheter ändring bör Dåövervägas. det gälleratt en
uppgifter förekommer i kriminalunderrättelseverksamheten kansom
det i och för sig finnas skäl möjlighetöppna sekretessbeläggaatt atten
domskäl. Kriminalunderrättelsetjänsten emellertid inteär urskiljbaren
Verksamhetsgren Säkerhetspolisen.sätt bestämmelseEnsamma som

särskild sekretess för uppgifter förekommer i polisensom som
underrättelseverksamhet kan därför bli svår tillämpa. Vi föreslåratt
inte heller någon sådan bestämmelse, utgår från utvecklingenattmen
på området följs och frågan det skulle visaatt tasnoga nyttupp om
sig befogat. Experter från polisväsendet har förordat den ordningatt

vi här föreslår i fråga Säkerhetspolisen skall gälla såvittävensom om
uppgifter förekommer inom den polisensöppna spanings-avser som

och underrättelseverksamhet.
Förvaltningsdomstolarna bör således endast befogenhet attges

sekretessbelägga domskäl i förhållande till i ärendenpart som avser
utlämnande uppgifter förekommer i Säkerhetspolisensav som
verksamhet. Det bör dessutom krävas situationen sådan detäratt att

nödvändigt utelänmaär domskälen med hänsyn till rikets säkerhetatt
eller därför det kan syftet med beslutadeatt eller förutseddaantas att
åtgärder motverkas eller den framtida polisverksamheten annars
skadas. Domskäl bör således kunna sekretessbeläggas både för det fall

det olämpligt upplysa vissa uppgifter finnsatt registre-att attvore om
rade och då det skulle kunna till skada tala polisen inteatt attvara om
har några uppgifter beträffande viss För domstolatten person. en
skall kunna bedöma situationen sådan domskälär inte börattom

kan polisen lämpligen lämna nödvändiga uppgifter ianges, en
promemoria enligt kap.14 5 § första stycket sekretesslagen intesom
behöver lämnas tillut parten.

En regel det slag vi har föreslagit kan mycketutgöraav nu synas en
allvarlig inskränkning i den betydelsefulla till partsinsyn.rätten Det är
emellertid samtidigt viktigt hålla i minnet förslaget följdäratt att en

vårt förslag den absoluta sekretessen för polisregister skallattav
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polisverksamheten detSäkerhetspolisen delupphävas. är ären av som
frånskydda och det föreslagna undantagetsärskilt angeläget att

långa likaskyldighet redovisa domskäl har intedomstolars vägaratt
enskilde den nuvarande regleringennackdelar för denstora omsom

sekretess.absolut

förhållande till EuropakonventionenFörslagets

undantagsregeln förenlig medföreslagnadenVi har ärövervägt om
för mänskliga rättigheter. Atteuropeiska konventionen skyddden om

för sig fåuppgifter torde i ochlagramed hjälp ADB om en personav
till skyddi den i artikel 8:1 inskrivnaintrångbetraktas rättenettsom

ställs förtill de begränsningarprivatlivet. Med hänsynför som upp
registreraderättsmedel står till buds för denoch desådan lagring som

uppfyllda. omständighetenartikel dock Dentorde kraven i 8:2 attvara
fallpersonuppgifter i vissa intefå delbegär taatt avperson somen

torde, med hänsynfår avslag på sin begäranfå varför hanskulle veta
undantagsregelns begränsade tillämp-föreslagnaframför allt till den

ändring i detta hänseende. Detinnebära någonningsområde, inte
medför uppgifterför närvarandesvenskgäller i synnerhet rätt attsom

kan lärrmas till denregel inte lagligenpolisens register utsomur
eventuelltdomskälen vidi sin medförregistrerade, vilket etttur att

hänvisninginnebäravslagsbeslut inteöverklagande änannatett enav
uppfattning såledesabsolut sekretess. Vårtill reglerna är attom

Europakonventionen.med artikel istår i strid 8förslaget inte
skall avkunnasEuropakonventionen följer domartikel 6 iAv att en
utlämnandefrågaemellertid tveksamtoffentligt. Det är avomom en

artikel 6 tillämp-sådan civil right"från polisen äruppgifter är atten
konventionsbestärnrnelserna kravetframgår inte hellerlig. Det omav

måstedomarnadomar innebäroffentligt avkunnandepå attav
väsentligaDanelius torde detsin helhet. Enligtoffentliggöras i vara

ifinnas skälmedan det kandomslutet blir offentligt,själva attatt
domskäl Danelius,vissaomfattning sekretessbeläggabegränsad

således inteRättigheter, uppl., 161. DetMänskliga 5:e syness.
påställer något kravEuropakonventionenförhålla sig så attatt upp

för i målet.domskäl skall partanges

rekommendationEuroparådetsförhållande tillFörslagets

överensstämmelse medstår ivårt förslagVi har vidare övervägt om
personuppgifteranvändningrekommendationEuroparådets avom

theregulatingRecommendation No. R 87 15polissektorninom use
in the police sector.of personal data
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Enligt artikel 6.2 i rekommendationen skall den registrerade som
huvudregel ha få tillgång till uppgifter sig själv. Han skallrätt att om
enligt artikel 6.3 också ha få korrigerat felaktiga uppgifter ochrätt att
sådana uppgifter inte står i överensstämmelse med rekommenda-som
tionens principer. Den registrerades få tillgång till uppgifterrätt att om

få felaktiga uppgiftersig själv och rättade får enligt artikel 6.4att
oundgängligen nödvändigt förinskränkas det polisen skallär attom

kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter eller det nödvändigtärom
för skydda den registrerade själv eller andras fri- och rättigheter.att

Avslag på begäran lämna uppgifter skall enligt artikel 6.5att uten
motiveras skriftligen. Undantagsvis får från kravet pågöra avstegman

skriftlig motivering skall lämnas, nämligen det ound-äratt en om
nödvändigt för skall fullgöra sinagängligen polisen kunna uppgifteratt

eller för skydda andras fri- och rättigheter.att
artikel 6.6, slutligen, följer den registrerade skall haAv rättatt att

få tillgång uppgifter.överklaga avslag på begäran tillett atten om
kommentaren till dessa bestämmelser i rekommendationen påpekasI

artikel 6.5 och 6.6 vissa procedurmässiga garantier för det fallatt ger
utfående uppgifter avslås.exempelvis begäran vissa Detatt om aven

enligt kommentaren viktigt det framgår beslut grundas påär att att ett
sådan avvägning mellan den enskildes intressen och andra motstå-en

förutsätts i artikel därför det i artikelende intressen 6.4. Det ärsom
6.5 polisen regel skall skäl för avslagsbeslut.att angeanges som

I anslutning till artikel 6.6 i kommentaren detsägs att genom
lagstiftning får i vilken utsträckning domstolarnationell bestämmas

följdeller andra myndigheter skall kunna ingripa till över-ettav
inte nödvändigt åläggaklagande. Det enligt kommentarenär att

domstolen skyldighet lämna uppgifter, det konstaterasatt ut attomens
registrerade kan heltdet inte fanns skäl lämna dem. Denvägraatt ut

i fråga kontrollerats och detenkelt upplysas registret har äratt attom
i sin ordning. alternativ kan domstolen befogen-Ett annat attvara ge
het lämna uppgifterna.att ut

framgår det sagda har frihet utformaSom staterna attstorav nyss
reglerna för de nationella rättsmedlen. Med hänsyn härtill vi attanser

rekommendationen ivårt förslag står i god överensstämmelse med
detta hänseende.

Regeringens dispensrätt5.11.5

kap. sekretesslagen framgår regeringen för särskilt fallAv 14 8 § att
får förordna undantag från sekretess det påkallatnär är avom

uppgifter isynnerliga skäl. Denna bestämmelse gäller inte för polis-
och kriminalregister till följd reglerna absolut sekretess i 7 kap.av om
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sekretesslagen.17 § I polisregisterlagen har dock nyligen i 9 a§
införts regel regeringen för särskilt fall förordnarätt atten som ger

undantag från sekretess för uppgifter i Säkerhetspolisens register.om
sådana uppgifter skall få lämnas fordrasFör enligt bestämmelsenatt ut

det påkallat synnerliga skäl.äratt av
Ytterligare bestämmelse regeringens dispensrätt finns ien om

10 b § polisregisterlagen. Enligt denna får Statens kriminaltelmiska
laboratorium föra ADB-register omfattar laboratorietsett som
sakkunnigutlåtanden. Uppgifter registret får lämnas tillur en annan
myndighet och i den utsträckning regeringen föreskriver ellerom

i särskilt fall.beslutar Om synnerliga skäl föreligger får regeringen i
fallsärskilt också besluta uppgifter får lämnas till enskild.att

Vårt förslag medför den allmänna dispensregeln i 14 kap. 8 §att
sekretesslagen blir tillämplig för uppgifter i polis- och kriminal-även
register. Med hänsyn härtill vi regeln undantag frånattanser om
sekretess i 9 § polisregisterlagen inte längre behövs och inte hellera
bestämmelsen i 10 b § utlämnande till enskild beträffande 10 bom

avsnitt 12.7.ävense

5.12 Förbehåll inskränkningaroch i meddelarfriheten

I 14 kap. 9 och sekretesslagen10 finns bestämmelser attom
förbehåll inskränker den enskildes lämna uppgift vidarerätt attsom
kan ställas i samband med uppgifter lämnas 14 kap. 9 §att ut.upp
innehåller sådana regler förbehåll generellt tillämpliga,ärom som
medan 10 § bestämmelser förbehåll myndighet kanger om som en
ställa i vissa särskilt angivna fall, bl.a. uppgifter länmasnär utupp
enligt 14 kap. § till5 Med stöd lO§ femte stycket kanpart. av
förbehåll inskränker den enskildes lämna uppgift vidarerätt attsom

ställas regeringenäven eller riksdagen för särskilt fallnärupp
förordnar undantag från sekretess.om

Om förbehåll har meddelats med stöd kap.14 9 eller lO§av
sekretesslagen gäller tystnadsplikten enligt förbehållet framför
meddelarfriheten. Det innebär meddelarfrihet inte gäller för dessaatt
uppgifter 16 kap. 1 § sekretesslagen.4

Bestämmelserna i sekretesslagen förbehåll vid utlämnandeom av
uppgifter gäller för närvarande inte vid utlämnande uppgifterav ur
polis- och kriminalregister. Ipolisregisterlagen finns dock särskildatre
bestämmelser förbehåll, nämligen i 9 § andra stycket, 9 § ochom a
10 b § andra stycket. 12 § andra stycketI kriminalregisterlagen finns
också bestämmelse förbehåll.en om
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polisregisterlagen9 §5.12.1 a

får regering-polisregisterlagen9 §infördanyligendenMed stöd aav
förordnasärskilt fallförskäl,synnerligapåkallatdetnär är omaven,

förspolisregisteruppgifter iförfrån sekretessundantag ett avsom
med villkorfâr förenasförordnandesådant attSäkerhetspolisen. Ett

vidareuppgiftenlämnaenskildesinskränker den rättförbehåll attsom
uppgiften. Avutlämnandevidskall ställasutnyttja deneller avatt upp

tystnadspliktenframgårsekretesslagen12§till 16 kap. 1 atttilläggett
9 §meddelats enligtförbehåll harmeddelarfrihetengår före aom

polisregisterlagen.
ändringförslagvårtmedförframhållittidigare harviSom avom

be-kriminalregisteroch ävenpolis-försekretess attreglerna om
iför uppgiftertillämpligasekretesslagen bliri 14 kap.stämmelserna
§kap. 8stöd 14medsåledesRegeringen kommerregister.sådana av

medenlighetoch isekretessfrånundantagförordnakunnaatt om
beslut.med sådantsambandförbehåll imeddela10 §kap.14

§16 kap. 1bestämmelsen itill följddåkommerTystnadsplikten av
avsnittframgårSommeddelarfriheten.föresekretesslagen4 avatt

polisregisterla-§regeln i 9särskildainte dendärförbehövs1.4l a
behövsförbehållBestämmelsendispensrätt.regeringens omomgen

sin helhet,idärför upphävaspolisregisterlagen kanheller. 9 §inte a
sekretesslagen.§ 1216 kap. 1bestämmelsen iliksom

§12polisregisterlagen10 §§ och b9 samt5.12.2
krirninalregisterlagen

uppgifter lämnasfårpolisregisterlagenstycketandrastöd 9 §Med av
Vid utläm-undersökning.jämförligdärmedellervetenskapligförut

förbehåll Motsva-erforderliga göras.bestämmelsenenligtnande bör
kriminal-i 12 §delkriminalregistretsförfinnsbestämmelserande

registerlagen.
kriminaltekniskafår Statenspolisregisterlagen10 b §stödMed av

sakkunnigutlâ-dessomfattarADB-registerföralaboratorium ett som
myndighettillfår lämnasregistretUppgiftertanden. omannanenur

särskiltibeslutarellerföreskriverregeringenutsträckningoch i den
särskiltidessutomregeringenfårföreliggerskälsynnerligaOmfall.

förbehållfårså fallenskild. Itillfår lämnasuppgifterfall besluta att
uppgifternalämnarättinskränkeruppställas attmottagarenssom

dem.utnyttjaellervidare
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Förbehåll

Vårt förslag till ändrade Sekretessregler medför de nyssnämndaatt
bestämmelserna i polis- och kriminalregisterlagarna förbehåll inteom
längre behövs. Regeln i 14 kap. 9§ sekretesslagen kan i stället
tillämpas.

Meddelarfrihet

Tystnadsplikt följer förbehåll enligt 9 § andra stycket polis-som av
registerlagen, 10 b § polisregisterlagen eller 12 § kriminalregister-
lagen har för närvarande inte företräde framför meddelarfriheten.

Bestämmelserna i 9§ andra stycket polisregisterlagen och 12 §
kriminalregisterlagen infördes år 1977 och trädde i kraft den 1 januari
1978 prop. 1977/78:38. Samtidigt infördes vissa ändringar i 1937
års sekretesslag, vilka behövdes för lagen fram till dess denatt att
kunde med sekretesslagersättas skulle stå i överensstämmelseen ny
med de regler i tryckfrihetsförordningen skulle träda i kraftnya som
den l januari 1978. Dessutom infördes skäl tillfällig lagav samma en

i vilka fall föreskrift tystnadsplikt skulle brytasom angav en om
igenom meddelarfriheten; lag 1977: 1035 tryckfrihetensom ansvar
område för brott tystnadsplikt. dennaAv lag följde med-mot att
delarfrihet inte skulle gälla "om fråga tystnadspliktär .följerom som..

förordnande domstol eller undersökningsledare i brottmål ellerav av
myndighets förbehåll vid utlämnande allmän handling ärav av som

tillgänglig för envar". Bestämmelsen innebar således meddelarfrihetatt
inte gällde förbehåll hade meddelats med stöd polisregister-om av
eller kriminalregisterlagen.

Den särskilda lagen på tryckfrihetens område upphävdesom ansvar
den sekretesslagennär infördes. Bestämmelsen i 16 kap. 1 §nya

innebär vi tidigare har framhållit endast förbehållattsom som
meddelas med stöd sekretesslagen har företräde framför med-av
delarfriheten. Av propositionen förslagmed till sekretesslag prop.ny
1979/80:2 del A, 366 ff. framgår inte varför bestämmelsen intes.
kom omfatta förbehåll meddelas enligt polis- eller kriminal-att som
registerlagama.

Bestämmelsen i 10 b§ polisregisterlagen infördes efter det att
sekretesslagen i kraft. Av förarbetenaträtt framgår inte någraatt
överväganden gjordes i fråga meddelarfriheten prop. 1987/88: 122om

30.s.
Vårt förslag medför förbehåll vid utlämnande uppgifteratt av ur

polis- och kriminalregister fortsättningsvis kommer meddelas medatt
stöd bestämmelsen i 14 kap. 9 vilket till följd regeln iav av
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förmeddelarfriheten får vikamedföra§ 4 kommer16 kap. l attatt
tystnadsplikten.

till utlandetuppgifterUtlämnande5.13 av

princip bara svenskaimyndigheterreglerSekretesslagens avserom
emellertidsekretesslagen finnstredje stycket§kap. 3myndigheter. I 1

till utländskauppgifterutlämnandespecialbestämmelse avomen
Huvudregelnorganisationer. ärmellanfolkligaoch attmyndigheter

myndighetertill sådanafår lämnasuppgifter intesekretessbelagda ut
från dennaemellertidgällerundantagTvåorganisationer.eller

motsvarandeden iuppgift lämnasfårdet förstaprincip. För ut omen
enligtdet dessutommyndighet ochsvensktillskulle få lämnasfall en

förenligtdetstår klartprövning ärutlänmande myndighetens attden
fårandradetFöruppgiften länmas.intressensvenskamed att

medenlighet lagidet skeruppgifter lämnassekretessbelagda ut om
uppgiftsskyldighetfrågaintebehöverförordning. Deteller om envara

innebärföreskriftenräcker att61. Det1981/82:186 attprop. s.
Sådana före-m.fl.myndigheterutländskatilllänmasuppgifter får

ipolisregisterlagenoch §§i 4 5närvarande samtfinns förskrifter
i debör inbestämmelserMotsvarandekriminalregisterlagen. tas13 §

hur be-Fråganförslag till.framläggerviförfattningar omsomnya
vianslutning tilliviutformas attbörstämmelserna tar upp senare

anledningemellertid finnaskanregistren. Det attolikabehandlar de
sekretesslagen.16 §i kap.bestämmelsen 7uppmärksammaredan här
försekretessparagraf gälleri dennastycketEnligt första personupp-

det kani datalagen attantaspersonregistergifter i omavsessom
automatiskföranvändsuppgiftenmedföraskulleutlämnandet att

enligt andragällerSekretessmed datalagen.striddatabehandling i
medföraskulleutlämnande attdet kanocksåstycket attantasom

haridatabehandling inteautomatiskanvänds för statuppgiften somen
dettadataskyddskonvention ochEuroparådets attsig tillanslutit

tillämpningVidpersonlig integritet.iintrångotillbörligtmedför av
frågaDatainspektionen prövapådetankommer attandra stycket om

utlämnande.
16 §i kap.bestämmelsen 7föreslagitDatalagskomrnittén har att

dockparagraf skallstycket iförstaupphävs. Avstycketandra samma
personuppgift,förskall gällaframgå sekretessfortsättningsvis attäven

uppgiftenmedföraskulleutlämnande attdet kan att ettantasom
polisenmedförFörslagetpersondatalagen.med atti stridbehandlas

vadmedenlighetutlandet itilluppgifterlämnafortsättningsvis kan ut
fråganförfattningarnaföreslagna atti de utan omsägs av osssom

Datainspektionen.förstutlämnande prövas av
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Belastningsregistret6

detta avsnitt vi frågorI det belastningsregistertar upp om nya
skall och belastningsregistret. Registret skallersättasom person-

innehållaendast uppgifter påföljd för brott och liknandeom
uppgifter samordnas med påföljdsregistreringen i körkorts-samt
registret.

avsnittI 6.1 ändamålet med det registret skallattanges nya
underlätta tillgången till sådana belastningsuppgifterattvara som

behövs i verksamhet hos polis- och tullmyndigheter för att
förebygga, uppdaga och utreda brott, hos åklagarmyndigheter för
fönmdersökning och åtal vid utfärdande strafföreläggan-samt av

hosde allmänna domstolar för straffrnätning och valsamt av
påföljd. Uppgifter i registret skall också få användas polis-av
myndigheter och andra myndigheter vid sådan lämplighetspröv-
ning och tillståndsgivning i författning samtsom anges av
enskilda det särskild betydelse i den enskildes verksam-ärom av
het.

Avsnitt 6.2 handlar registrets innehåll. Registret skallom
innehålla uppgift den dom eller strafföreläggandeom som genom
ålagts påföljd för förbrott vilket inte endast penningböter är
föreskrivet, har ålagts förvandlingsstraff för böter, på grund av
åklagares beslut enligt lagen lagöverträdare inte harom unga
åtalats för allvarligare brott, skall utlämnas enligt någonett av
utlämningslagarna eller meddelats besöksförbud.har Körkortsin-
nehavare skall i viss utsträckning registreras med anledningäven

brott endast kan föranleda penningböter. Vissa uppgiftersomav
dömd iden utlandet skall också registreras.ärsomom

behandlasI avsnitt 6.3 utlämnande uppgifter registret.av ur
Uppgifter i belastningsregistret skall kunna lämnas enligt vadut

följer tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.som av
förordningskall det i lag och finnas bestämmelserDessutom om

sekretess skall ha uppgiftermyndigheter tillrättoavsettsom ur
bestämmelser skyldighet lämna uppgifterregistret. Sådana attom

till vissa myndigheter behöver dem för lämplighetsprövningsom
och tillståndsgivning finns för närvarande i registerförfattningar-

reglerna skall i huvudsak de nuvarande.De motsvarana. nya
för närvarande i viss utsträckning kunnaUppgifter bör liksom

och organisationer utomlands.lämnas till myndigheter

70542
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Uppgifteri avsnitt 6.4. i belast-Frågor gallring tas uppom
för registrering inteningsregistret skall gallras förutsättningarnär

efterregistrerade frikännslängre föreligger, dvs. den över-om
strafföreläggande ellerbeslut resning,klagande eller om om

beslutordningsbot har undanröjts,föreläggande om omav
åklagares beslutförvandlingsstraff för böter har upphävts, attom

besöksförbud har upphävts.återkallats ellerinte åtala har om
skall också gallras viss tidUppgifter i belastningsregistret när

uppgifter gallras tio år från dom ellerförflutit. regel skallSom
fem år.bötesdomar skall dock gallras efterbeslut. Uppgift om

rättspsykiatriskmedfört fängelse ellerUppgift domarom som
år efter frigivningen.vård skall gallras tio

Registrets ändamål6.1

ochi denna delUtgångspunkten för vårt arbete är att person-
vilket endastregister, ibelastningsregistret skall ersättas ett nyttav

uppgifter skall in.för brott och liknandeuppgifter påföljd tasom
belastnings-belastningsuppgifter i ochRegistreringen person-av

körkortsregistret.brottsregistreringen isamordnas medregistret skall
registret,antecknas i detuppgifter skallFrågan vilka nyasomom

tillsekretess skall haenskildamyndigheter och rättvilka oavsettsom
uppgiftergälla gallringoch vad skalluppgifter registret om avsomur

ändamål.till registretsmed hänsyni registret, skall avgöras
Ändamålet kriminalregisterla-framgår intekriminalregistretmed av

följa §belastningsregistret kan lochSyftet med sägas avperson-gen.
för insamla,stadgande skall detEnligt dettaRI-förordningen. att

samband med verksam-uppgifter harbearbeta och lämnalagra, som
kriminalvårdendomstolsväsendetochinom polis-, åklagar-heten samt

databehandling".automatiskgrundatinformationssystemfinnas ett
vad deBestämmelsernabestår delsystem.Informationssystemet omav

körkortsregistretsskall ingå iuppgifterinnehålla täcker deskall som
dettaändamålsbeskrivningsärskildbelastningsdel, någon avmen

ñmis inte.register
fårbelastningsregistretmed detövergripande syftetDet ansesnya

brottsbekâmpande ochframför allt demyndigheter,olikaattvara
tillgångskall kunnaenkelträttsvårdande myndigheterna, sättett

för det förstaverksamheten.behövs i Detde uppgifter ärtill som
tullmyn-hos polis- ochbehövs i verksamhetfråga uppgifter somom

i frågaoch utreda brottuppdagadigheter för förebygga, samtatt om
tillståndsgivninglämplighetsprövning ochvid sådanpolismyndigheter

framgårRikspolisstyrelsenstatistik frånförfattning.i Avsom anges
i och000 slagningarungefär 300polismyndigheterna 1göratt person-
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belastningsregistret år.per
det andra harFör också åklagare registret tillgång till degenom

uppgifter behövs för förundersökning och åtal vidsamt ut-som
färdande strafföreläggande. Rikspolisstyrelsen lämnar varje årav
ungefär 70 000 utdrag kriminalregistret till åklagare och ytterligareur

40 000 utdrag och belastningsregistret. Enligt uppgiftca person-ur
från Rikspolisstyrelsen lämnas också sådana utdrag direkt från
polismyndigheterna.

de allmännaFör domstolarna har registret betydelse förstor
påföljdsval och straffmätning. Varje år lämnar Rikspolisstyrelsen ca
50 000 utdrag kriminalregistret till domstolarna.ur

fyllerRegistret också viktig funktion för andra myndigheter ien
fråga vilkas förhållanden betydelse för prövning iårom personer av
myndigheternas verksamhet. Drygt 40 000 utdrag ochur person-
belastningsregistret lämnas årligen till sådana myndigheter av
Rikspolisstyrelsen. dessa torde %Av 80-90 lämnas till Invandrarver-
ket i bl.a. medborgarskapsärenden. Rikspolisstyrelsens enhet i Kiruna
företar dessutom varje år 9 000 slagningar i be-ochca person-
lastningsregistret på begäran Invandrarverket och Utlännings-av
nämnden i asylärenden. Siffran osäker och varierar tillmed hänsynär
asylpolitiken. Utdrag till myndigheter lämnas också i viss utsträckning

polismyndigheter. Hur många sådana utdrag förekommer ärav som
inte känt.

Registret föranvänds vidare utlärrmande uppgifter till enskild.av
Ungefär 10 000 utdrag och belastningsregistret lämnasur person-
varje år till enskilda beträffande de enskilda själva. fårDessutom
uppgifter tilllämnas enskilda vårdarbetsgivare och larminstallations-
företag. Uppgift hur många utdrag lämnas till lannföretagenom som
saknas. Utdrag till vårdarbetsgivare i praktiken inte förekomma.synes

kriminalregisterpromemorianI föreslogs ändamålsbeskrivning ien
enlighet med de syften för belastningsregister beskrivitsett nytt som

Några invändningar inte ha riktats förslaget denna del.imotnu. synes
Vi föreslår ändamålet med belastningsregistret beskrivs i huvud-att
saklig överensstämmelse med vad föreslogs i promemorian.som

framgåVi har det behöver ändamålsbestämrnelsenövervägt om av
kan kommaregistret användas underlag för rättsstatistikatt att som

för forskning. Tryckfrihetsförordningensoch och sekretesslagens
utlämnanderegler allmänna handlingar kommer detutgöraattom av

rättsliga stödet för utlämnande uppgifter för forskningsändamål.av
följer dessa regler inte beroende vadDen ärrätt som av av som

föreskrivs registers ändamål. talar för användning förDetett attom
ändamålsbestämmelsen.forskningsändamål inte behöver ianges

attföljer föreslagnaDessutom det den persondatalagen behandlingav
uppgifter för statistik eller forskningsändamål inte kan stridaav anses

ursprungliga ändamål för vilket uppgifterna insamlades.det Vimot
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uppgifter registren fårdärför inte det behöver attatt urangesanser
för forskning.rättsstatistiken ellerför framställninganvändas av

innehållRegistrets6.2

avsnittetDisposition6.2.1 av

uppgifter, i huvudsakkategorierinnehålla olikaskallRegistret av
stöd kriminalregister-registreras meddem i dagmotsvarande avsom

körkorts-polisregisterkungörelsenpolisregisterlagen ochlagen, samt
författningarvad enligt dessaBestämmelsernaförordningen. om som

delvis.överlappar varandraskall registreras
följandevi därför i detskullöverskådlighetensFör tar upp en

och våratidigare förslaggällande över-redogörelse för rätt, egna
kategori.beträffande varje sådansammanhålletoch förslagväganden

registreringsärskilt fråganredovisasSålunda avom
påföljder 6.2.2,-

rapporteftergift 6.2.3,åtalsunderlåtelse, m.m.-
6.2.4.registreringaranslutning till sådanauppgifter i-

bestämmelsernautformningenlagtekniskaVad gäller den omav
anmärkas vi harredan härinnehåll börbelastningsregistrets ansettatt

förut-endastbelastningsregisterlagenlämpligast idet att angeom
bestämmel-registreras. Närmareskall fåförsättningarna att personen

brottet,eller beslutet,domenuppgiftervilka personen,omser om
förordningmeddelas iin bör däremotskall föraspåföljden etc. ensom

belastningsregister.om

Påföljder6.2.2

Gällande rätt

kriminalregisterallmäntenligt 2 § lagenkriminalregistret skallI om
domstol iuppgifter deminföraskriminalregisterlagen som avom

skyddstillsyn, överläm-ellerVillkorlig domtill fängelse,dömtsriket
föreskrivetför brottetvård eller,rättspsykiatrisk ärtillnats om

imissbrukarevård1988:870enligt lagenfängelse, till vård avom
skallRegistretförvandlingsstraff för böter.eller ålagtsvissa fall,

strafföreläggande hardeminnehålla uppgifterockså som genomom
vilken träderSFS 1996: 1463,ändringvillkorlig domförelagts genom

juli 1997.i kraft den 1
första stycketskall enligt 2 §belastningsregistretochI person-
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3 § första1 stycket polisregisterkungörelsen föras insamta-c upp-
gifter den har dömts till påföljd för brott brottsbalken,motom som
lagen 1992: 1602 valuta och kreditreglering, narkotikastrafflagenom
1968:64, lagen 1991:1969 förbud vissa dopningsmedel,motom
vapenlagen 1973:1176, vapenförordningen 1974:123 och § andra1
stycket eller 3-5 lagen 1951:649 straff för vissa trañkbrott,om

Äveninte endast penningböter föreskrivet för brottet. uppgifterärom
dem strafföreläggande har förelagts böter ellerom som genom

villkorlig dom skall antecknas ändring SFS 1996: 1463, vilkengenom
i kraftträder den l juli 1997.

Enligt första2 § stycket d1 3 § andra stycket polisregister-samt
kungörelsen skall antecknas uppgifter den har dömts tilläven om som
påföljd eller godkänt strafföreläggande bötfállts för brott motgenom

första stycket1 § eller 2 § lagen straff för vissa trafikbrott ellerom
bestämmelse i lag eller författning, påföljden dagsböterärannan om
eller normerade böter, lägst 1 000 kronor, eller påföljd änom annan
böter har dömts ut.

Om det har dömts till påföljd för flera brott gäller enligtgemensam
3 § polisregisterkungörelsen särskilda regler.

och belastningsregistretI registreras uppgifter denävenperson- om
har ålagts förvandlingsstraff för böter 2 § 3 polisregisterkun-som

görelsen eller med tillämpning kap.30 6 § brottsbalken harav
förklarats fri från påföljd 2 § 2.

körkortsregistretsbelastningsdelI registreras undantagslöstnära nog
brott trañklagstiftningen. Samtidigt sker i vissa fall registreringmot en
i och belastningsregistret.person-

Enligt och91 83 §§ körkortsförordningen 1977:722 antecknas i
körkortsregistrets belastningsdel uppgifter domar, beslutom om
strafförelägganden och förelägganden ordningsbot, varigenom kör-av
kortshavare, innehavare traktorkort, innehavare utländsktav av
körkort eller någon för vilken spärrtid löper har befunnits skyldig till
vissa brott. Det gäller

trañkbrottslagenbrott 1951:649,mot-
motsvarande brott järnvägssäkerhetslagen 1990:1157,mot-
vissa andra brott vid förande motordrivet fordon eller spårvagn,av-
brott narkotikastrafflagen 1968:64 och brott lagenmot mot-

1960:418 straff för varusmuggling frågai narkotika,om om
vissa brott brottsbalken falli de där påföljd böter haränmot annan——

dömts ut.
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Tidigare förslag

kriminalregisterpromemorian föreslogs såvittI registreringavser av
påföljder registret skulle innehålla uppgifter den dömts tillatt om som
påföljd eller strafföreläggande bötfällts för brott för vilket integenom

föreskrivet. Vidare förvandlingsstraff förendast penningböter skulleär
föranleda införande i registret, liksom förklaring enligtböter en

kap. 6 brottsbalken någon fri från påföljd.30 § ärattom
Även endast penningböter föreskrivet skulle dock uppgifterärom

föras in i registret beträffande den har körkort eller trañkkort ochsom
befunnits skyldig till brott vid förande motordrivet fordonharsom av

eller spårvagn. Dock skulle inte uppgifter olovlig körningom
utomlands och vissa förseelser vägtrafikkungörelsen föras in.mot

majoritet remissinstanserna tillstyrkte förslaget eller lämnadeEn av
förslaget mederinran. Rikspolisstyrelsen avstyrkte dockdet utan

omfattande utvidgninghänvisning bl.a. till det innebaratt en av
belastningsuppgifter jämfört med den registreringregistreringen av

sker i och belastningsregistret.i dagsom person-
framhöll iprincippropositionen 1994/95: 144Regeringen prop. att

kommit fram något behov omfattandedet inte hade av en mer
nuvarande och belastnings-förändring innehållet i det person-av

Utgångspunkten borde enligt regeringen därförregistret. attvara
belastningsregistret i huvudsak skallregistreringen i motsvara
belastningsuppgifter i och belastnings-registreringen person-av

registreringsnivån skall dockregistret. Frågan övervägas avom
vi enligt propositionen bl.a. skallRegisterutredningen, varvid

ochutsträckning bötespåföljder, åtalsunderlåtelseri vilkenöverväga
registreras.rapporteftergifter skall

påföljder betydelseansåg vidare registreringenRegeringen att av av
registrering påföljderkörkortsfrågor borde integreras med denför av

påföljdsregistret. fanns enligtske inom för Detskallsom ramen
anledning begränsa denmening inte någotregeringens attsom gav

betydelse för körkorts-påföljder harnuvarande registreringen somav
Även kör-körkortshavare m.fl. enligt 83 §frågor. beträffande som

körkortsregistret bordeskall antecknas ikortsförordningen 1977:722
ibelastningsuppgifter skall registrerasutgångspunktenalltså attvara

utsträckning i dag.somsamma

Överväganden

kriminal-närvarande följer 2 §bör liksom förBelastningsregistret av
dömts till fängelse,uppgifter dem harregisterlagen innehålla somom

det frågavilket brotteller skyddstillsyn,Villkorlig dom äroavsett om.
påföljder, vilketinnehålla uppgift andravidareRegistret bör om
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innebär samtliga former överlämnande till särskild vård medatt av
stöd 31 kap. brottsbalken bör antecknas. Det frågaär rätts-av om
psykiatrisk vård, missbrukarvård och vård inom socialtjänsten.

Uppgifter den har överlämnats till missbrukarvårdom som
antecknas för närvarande enligt första2 § stycket l kriminalregister-
lagen endast för brottet föreskrivet fängelse. Det kravetär gällerom
inte för registrering domar i och belastningsregistretav person-
avseende vård inom socialtjänsten och bör därför utgå. Det torde för
övrigt knappast förekomma någon överlämnas till missbruksvårdatt
för bötesbrott.ett rent

Även beslut förvandling böter enligt 25 kap. § brottsbalken8om av
bör antecknas, liksom förklaring enligt 30 kap. 6 § brottsbalken atten

tilltalad fri från påföljd.ären
Vi övergår till frågan registrering bötesdomar. Som harnu om av

anförts i tidigare förslag till registerlagstiftning finns det starka skäl
talar för det skall finnas nedre för registreringgränsattsom en av

brott. Frågan denna skall dras. kan åär gräns Det sidanvar ena
hävdas förseelse bagatellartad karaktär, vilken haratt en av mer
föranlett böter, normalt inte skall behöva belasta och denen person-

Åframtida bedömningen honom. andra sidan kan inte bortseav man
från bötespåföljder i vissa fall kan ha betydelse.ävenatt

Vårt arbete utgår från registreringen i kriminalregistret,att person-
och belastningsregistret och körkortsregistret skall samordnas och att
uppgifter skall antecknas i det registret i huvudsakligennya samma
utsträckning i dag. Eftersom bötesbrott för närvarande registrerassom
i viss omfattning i och belastningsregistret, bör bötesbrottperson-
också antecknas i det belastningsregistret. Vad vi har att tanya
ställning till i vilken utsträckning sådana brott skallär registreras.

Den nuvarande regleringen enligt vår mening onödigt komplice-är
rad. lösning i kriminalregisterpromemorianDen förordadessom som
den enklaste och samtidigt ändamålsenliga innebar denmest att som
dömts för brott för vilket påföljd penningböter kundesträngare änett
dömas skulle registreras, vilken påföljden blivit i detut oavsett
enskilda fallet. förslagMot detta har remissinstanserna inte haft någon

Ävenerinran. vi förslaget väl och föreslår därförär avvägtattanser
sådan lösning.en

Vad har gäller registrering påföljder i allmänhet.sagtssom nu av
körkortsregistretI registreras för närvarande vissa brott för vilkaäven

endast penningböter föreskrivet. brott bör fortsättnings-Dessaär även
vis registreras, vilket medför det behövs särskilda regleratt om
registrering körkortsinnehavare m.fl. i dessa fall.av

det frågaDe brott de i 83 § första stycket 2är ärom som anges
körkortsförordningen. Vi föreslår det i lagen belastningsregisteratt om
förs bestämmelse uppgifterin sådana brott iatten om om som avses
denna bestämmelse skall antecknas i belastningsregistret.
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Åtalsunderlåtelse, rapporteftergift6.2.3 m.m.

Gällande rätt

åklagares beslut intepolisregisterkungörelsen skallEnligt 2 § 4 att
belastningsregistretochregistreras iåtala person-

i vårdhem förspecialsjukhus ellervård eller vård ipsykiatriskom
vissa1967:940 angående§ lagenenligt 35 omsorger omvuxna

stöd och1993:387eller insatser enligt lagenutvecklingsstörda om
stånd jfr kap. §till 20 7funktionshindrade kommerservice till vissa

rättegångsbalken,stycketförsta 4
enligt 9 § lagensärskild åtalsprövninggrundas påbeslutet2. omom

med stödfråga åtalsunderlåtelsedetlagöverträdare eller är omunga
lag eller17 § sammaav

vårdenligt 46 § lagensärskild åtalsprövningbeslutet grundas om
fall ochmissbrukare i vissaav

fängelse,skulle ha lett tillbedömandeåklagarensenligtbrottet
vård, vård enligt lagenrättspsykiatriskskyddstillsyn,Villkorlig dom,

för böter.förvandlingsstrafffall ellermissbrukare i vissavårdom av

åtalsunderlåtelserskallkörkortsförordningenstycketEnligt 83 § fjärde
gäller åtals-belastningsdel. Detkörkortsregistretsiantecknas även

motsvarandeellerrättegångsbalken§enligt 20 kap. 7underlåtelse
brottsbalksbrottgällerbeslutetförfattning. Ombestämmelse i annan

be-enligt åklagarensbrottetske endastanteckning dockskall om
påföljd böter.tillskulle ha lett ändömande annan

övervägandenTidigare

utvidgad registreringfrågankriminalregisterpromemorianI togs om en
Även registreringfråganåtalsunderlåtelser rapport-avomupp.av

förhållandeändring idock ingenföreslogsdiskuterades. Deteftergift
i promemorianhänseenden. Förslageti något dessagällandetill rätt av

gällandesåledes medöverensstämde rätt.
åklagannyndigheter.ochkritik från polis-riktades vissdettaMot

såväl åtals-angelägetdet särskiltansågremissinstanserDessa att
ökad utsträckningsnatteri irapporteftergift förunderlåtelse som

antecknades.
tillprincippropositionen överlämnathar iRegeringen attoss

rapporteftergifterochåtalsunderlåtelserutsträckningvilkeniöverväga
del,överväganden i dennavåraredovisarviregistreras. Innanbör

och undantagåtalspliktför reglernaredogörelsevilämnar omomen
åtalsplikten.från
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Absolut åtalsplikt

I 20 kap. 6 § rättegångsbalken åklagare skall åtala brottattanges som
hör under allmänt åtal, inte stadgat. Bestämmelsenärannatom ger
uttryck för vad brukar kallas den absoluta åtalsplikten. denIsom
juridiska doktrinen brukar skilja mellan absolut och relativman
åtalsplikt. Teorin den absoluta åtalsplikten innebäraom attanses
åklagaren skyldigär väcka åtal, gärningen straffbaratt ochärom
bevisningen tillräckligt stark för kunna ligga till grund föratt en
fällande dom. Enligt den relativa åtalspliktsteorin behöver däremot åtal
inte alltid väckas förutsättningaräven härför i och för sigom

Äklagareföreligger. enligt denna princip utifrånrätt att,ges en
förhållandena i det enskilda fallet, åtal påkallat.pröva Han fårärom
alltså viss lämplighetsavvägning.göra en

Svensk utgår virätt från i principnämnt absolutsom nyss en
Åtalspliktenåtalsplikt. har emellertid försetts med alltmer betydande

undantag. Genom års lagstiftningsarbete har inskränkningarnasenare
i själva verket sådan omfattning det med fog kan hävdasgetts atten

denna kommit i vissa fall sigatt närma med relativatt ett system
Äklagarutredningensåtalsplikt betänkande Ett reformerat åklagarvä-

sende, SOU 1992:61, del A, 149. Regler undantag fråns. om
åtalsplikten två slag, särskildär åtalsprövning och åtalsunderlåtelse.av
Även förundersökningsbegränsning och rapporteftergift kan i princip

undantag frånsägas den absolutautgöra åtalsplikten.

Undantag från den absoluta åtalsplikten

A. Särskild åtalsprövning

I vissa fall har lagstiftaren uttryckligen presumtionen ärangett att mot
åtal. Det sig här inskränkningarrör i åtalsplikten beträffande vissaom

Åtaletsärskilt angivna brottstyper. har alltså i dessa fall gjorts
fakultativt. Dessa s.k. särskilda åtalsprövningsregler intagna underär
respektive straffstadgande. Reglerna har olika innehåll och markerar

varierande grad presumtion åtal. I vissa fall får åtal väckasmoten av
bara målsäganden har brottet till åtal och åtal finnes påkallatangettom

särskilda skäl. Detta gäller exempelvis fall vållande tillav grova av
kroppsskada. andra fallI får åtal väckas endast åtal särskildaom av
skäl finnes påkallat allmän synpunkt. Exempel detta finns iur
bestämmelsen olovligt förfogande avbetalningsgods.överom

Bestämmelser detta slag relativt vanliga i brottsbalkenär ochav
förekommer inom specialstraffrätten,även bl.a. i skattebrottslagen och
varusmugglingslagen. De brottstyper för vilka särskild åtalsprövning

föreskriven i sådanaregel där brottet harär utpräglatär civilrättsliga
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sanktionsfonnerinslag, förhållandet inom familjen eller där andrarör
gäller vid sidan det straffrättsliga systemet.av

form åtalsprövning föreskriven beträffandeEn särskild ärav
1988:870 vårdberetts vård med stöd lagenpersoner som av om av

någon står under sådan vård begåttmissbrukare i vissa fall. Har som
vårdtiden inte straff stadgat förbrott före eller under och är strängare

skall åklagaren enligt 46 § nämnda lagbrottet fängelse år, prövaän ett
finnsmotsvarande bestämmelse iåtal lämpligen bör Enägaom rum.

bestämmelser lagöverträ-1964: 167 med särskilda9 § lagen om unga
särskildalagen 1990:52 meddare. någon med stöd 3 §Om avsom,

in sådant särskiltbestämmelser vård har tagits ettungaom av
misstänks för ha begåttungdomshem i 12 § lag, attsammasom avses

åklagarenvården vid hemmet har avslutats, skallbrott innan pröva om
lämpligen bör ske.åtal

Åklagares i vissaenligt 46 § lagen vård missbrukarebeslut om av
åtalalagöverträdare, inte brottfall eller 9 § lagen attom unga

enligt åklaga-och belastningsregistret brottetregistreras i omperson-
skyddstill-skulle ha lett till fängelse, villkorlig dom,bedömanderens

vård missbrukarerättspsykiatrisk vård, vård enligt lagen om avsyn,
förvandlingsstraff Andra beslut med anled-fall eller för böter.i vissa

däremot inte.regler särskild åtalsprövning registrerasning omav

ÄtalsunderlåtelseB.

åtalsplikten bestämrnel-inskränkning iandraDen utgörstypen avav
åtalsunderlåtelseåtalsunderlåtelse. Allmänna regler gesomserna om

dessa bestämmelser får åklagarerättegångsbalken. Enligti 20 kap. 7 §
väsentligtunder förutsättning någotbesluta underlåta åtal attatt

åsidosättsenskilt intresse inteallmänt eller
påföljdföranledabrottet inte skulledet kan änantas att annanom

böter,
och detpåföljden skulle bli villkorlig domdet kan antas attom

åtalsunderlåtelse,särskilda skäl förfinns
påföljden föroch detmisstänkte begått brottden utöver3. annatom

anledning det föreliggandeinte krävs påföljd meddetta brott av
brottet, eller

eller i vårdhem förvård i specialsjukhuspsykiatrisk vård eller4. om
vissaangåendelagen 1967:940enligt 35 § omsorger omvuxna

stöd ochenligt lagen 1993:387utvecklingsstörda eller insatser om
stånd 20 kap. 7 §funktionshindrade kommer tillservice till vissa

rättegångsbalken.första stycket 4

Åtal underlåtas detbestämmelsefår vidare enligt om avsamma
påföljd förkrävs någonuppenbart det intesärskilda skäl är attatt

med hänsynbrottslighet och detmisstänkte från vidareavhålla den att
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till omständigheterna inte heller krävs andra skäl åtal väcks.attav
Ätalsunderlåtelse enligt 20 kap. §7 4 rättegångsbalken registreras

i och belastningsregistret brottet enligt åklagarens be-person- om
dömande skulle ha lett till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn,
rättspsykiatrisk vård, vård enligt lagen vård missbrukare i vissaom av
fall eller förvandlingsstraff för böter.

Beträffande ungdomar vid tiden för brottet inte fyllt 18 år skallsom
frågan åtalsunderlåtelse enligt lagenprövas 1964:167om om unga
lagöverträdare. Häri mycket vidsträckta möjligheter till âtals-ges

Ävenunderlåtelse för denna åldersgrupp. bestämmelserna i principom
utformade undantag från denär absoluta åtalsplikten kan sägas attsom

presumtionen åtal i dessa fall.är Lagregleringen vilar påmot
grundtanken för ungdomar begår brott i första handatt ansvaret som
skall åvila socialtjänsten och inte kriminalvården SOU 1992:61,
del A, 151.s.

Enligt första17 § stycket lagen lagöverträdare får åtalom unga
underlåtas den underârige blir föremål förom

vård eller åtgärd enligt socialtjänstlagenannan
vård2. eller åtgärd enligt lagen med särskilda bestämmelserannan om

vård ellerav unga
åtgärd innebär den underârige får hjälp eller stödattannan som

det med skäl kan därigenom vidtas vad lämpligastärantas attom som
för den unge.

Ätalsunderlåtelse får också beslutas det uppenbart brottetär attom
skett okynne eller förhastande. Viss hänsyn skall till dentasav unges
vilja målsäganden och avhjälpa eller begränsaersätta skadoratt att

Ätalsunderlåtelseuppkommit grund brottet. får dock intesom av
beslutas, något väsentligt allmänt eller enskilt intresse därigenomom

åsidosättas.skulle Vid bedömningen något väsentligt allmäntav om
intresse åsidosätts skall särskilt beaktas den tidigare har gjortom unge
sig skyldig till brott.

Ätalsunderlåtelse med stöd § lagen17 lagöverträdareav om unga
registreras i och belastningsregistret brottet åklaga-enligtperson- om

bedömande skulle ha lett till fängelse, Villkorlig dom, skyddstill-rens
rättspsykiatrisk vård, vård enligt lagen vård missbrukaresyn, om av

i vissa fall eller förvandlingsstraff för böter. Gör åklagaren den be-
dömningen brottet skulle föranleda böter eller överlänmande tillatt
vård inom socialtjänsten skall âtalsunderlâtelsen således inte registre-
ras.

C. Förundersökningsbegränsning

Den absoluta åtalsplikten förenad med absolut förundersöknings-är en
plikt 23 kap. § rättegångsbalken. likhet med1 I vad gällersom
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förenadförundersökningspliktenbeträffande åtalsplikten dockär även
undantag.med raden

fullständig utredningförutse för det fallOm åklagaren kan att, en
till följd någonåtal skulle komma underlåtasskulle företas, att av

interättegångsbalken eller väckasåtalsunderlåtelse i 20 kap.regel om
fårföreskriven, han enligtsärskild åtalsprövningpå grund ärattav

inte inleda förundersökning.rättegångsbalken besluta23 kap. 4 § atta
under förutsättninginletts får åklagarenförundersökningHar samma

Förundersökningsbegränsning enligt denförundersökningen.lägga ner
något väsentlig allmänt ellerfår bara skeangivna bestämmelsen om

åtgärden.intresse inte åsidosättsenskilt genom
förundersökning fåreller lägga nedinte inledaBeslut attatt enom

utredningproportionalitetsregel. Omockså fattas enligt s.k. enen
står i rimligt förhållande till sakenskostnader inteskulle kräva som

händelse lagföringbrottet ibetydelse och det dessutom kan attantas av
behöver utredning intesvårare påföljd böterinte skulle leda till än

fåroch inledd utredning läggasinledas ner.en
lagöverträdare,åtalsprövning skall ske enligt lagenOm ungaom

fyllt år,brott innan de 18beträffande begåttalltså ungdomar som
förundersökningsbegränsning enligtreglernagäller i princip inte om

sådana beslutförutsättningarnarättegångsbalken, äräven ettatt omom
dessa fall för-förutses. har iåtalsunderlåtelse kan Det ansetts att

särskildåtalsunderlåtelse harbeslutetundersökningen och enom
lagöverträdaren SOU 1992:61för denbetydelse varningsom unge

förundersökningsbegränsning finns docktillviss möjlighet153. Ens.
den sedanlagöverträdare. Omenligt 8 § lagen unge,om unga

lagöverträdare,enligt 16 § lagenåtalsunderlåtelse beslutats om unga
dessförinnan, får åklagarebegått brottmisstänks för ha ett annatatt

nedförundersökning eller läggainte inledasåledes besluta attatt en
förutsättning förförundersökning beträffande detta brott. Enpåbörjad
något väsentligtenligt paragrafenförundersökning i dessa fall är att
förundersökninginte åsidosättseller enskilt intresseallmänt attgenom

inte äger rum.
förundersökningsbegränsning inte iregistrerasBeslut person-om

och belastningsregistret.

RapporteftergiftD.

Även undantagrapporteftergift kan i princip utgörainstitutet sägas ett
i princip skyldigpolisman i tjänståtalsplikten. Enfrån den absoluta är
Rapporteftergiftbrott 9 § polislagen.för beivrandeingripaatt av

polismannen brott nöjer sigstället föriinnebär att rapportera ettatt
felande. förutsättningtill den Enpåpekande eller erinranmed ett en

inte skullelagföring påföljd böterhändelsehärför i änär att annanav
med hänsyn till omständig-övertrâdelsen,ådömas ochkomma attatt
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§framstår obetydlig 5 kap. 5i det särskilda fallet,heterna som
polisförordningen.

belastningsregistret.ochRapporteftergifter registreras inte i person-

övervägandenVåra

åtalsunderlåtelseri vilken utsträckninguppdragVi har i övervägaatt
registerfortsättningsvis skall antecknas i detrapporteftergifteroch som

och belastningsregistret.skall ersätta person-
frågan registreringvill videt förstaFör rapport-ta om avupp

närvarande inte. Förförekommer förefiergzft. Sådan registrering
erkänt brottet.den misstänkte harrapporteftergift krävs inte att

misstänkte kräverdenRapporteftergift får meddelas även attom
bakgrund1012, punkt 4.3. MotRPS FS 1990:3, FAPfrågan utreds

rapporteftergift inte börregistreringvi någondetta att avanserav
förekomma.

heller någon registre-kriminalregisterpromemorian föreslogs inteI
från polis ochriktades viss kritikrapporteftergift. Mot dettaring av

angelägetansåg det särskiltRemissinstansernaåklagarmyndigheter. att
snatteri i ökadrapporteftergift föråtalsunderlåtelsesåväl som

Även vår meningenligtantecknades. det ärutsträckning ävenom
inte fåroch andra bötesbrottsnatterierangeläget utanatt passera

den bästasida, vi intesamhälletsreaktion frånnågon attanser
sådanabeslut interegistreringtillåtametoden rapporteraär attatt av

liknandepå snatterier ochkraftigare reaktionerkrävsOm detbrott.
rapporteftergift förändras.praxis i frågai ställetbrott bör om

intefå beslutas krävsskallförundersökningsbegränsningFör att
förundersökning inteklarlagd. Beslutskuldfråganheller år attatt om

fattas denned kan såledesskall läggasskall inledas eller även om
visserligen begäramisstänkte kanbrottet.misstänkte nekar, till Den

fåinteåtalsfrågan, haröverprövning i rättöveråklagarens attmen
förundersöknings-beslutprövad domstol. Attskuldfrågan ett omav

föranledaförhållanden skulle kunnasådanabegränsning under
jfrvår mening uteslutetenligtbelastningsregistretanteckning i är

481984/85:3 s.prop. .Återstår åtala medbeslut interegistreringså frågan attavom
beslutsärskild åtalsprövning. Attåtalsunderlåtelse elleranledning av

närvarande registrerasutsträckning föråtalsunderlåtelse i vissom
i principfråga undantag frånmed dethänger äratt enomsamman

denhade meddelats, skulleåtalsunderlåtelse inteåtalsplikt. Omabsolut
sannolikt dömts föråtalats ochi stället haföljaktligenmisstänkte
belastningsregistret.ochantecknats idänned ocksåbrottet och person-

inteförhållandenunder sådanaförstå detlättDet attär attatt anses
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bara domar också beslut åtalsunderlåtelse bör kunna registre-utan om
gäller särskilt beslut åtalsunderlåtelseDet ettras. som om anses

innefatta konstaterande från åklagarens sida den misstänkte harett att
begått visst brott, för vilket åtal emellertid inte skall väckas Riks-ett
åklagarens allmänna råd åtalsunderlåtelse och förundersöknings-om

RÅCföreskrifterbegränsning viss underrättelseskyldighet,sarnt om
Med hänsyn härtill förutsätts det för åtalsunderlåtelse,1:124, 5.s.

Riksåklagarens anvisningar, utredningen fullständig ochenligt äratt
klarlagt misstänkte har begått brottet. praktikendet den Iär attatt

fordras normalt den misstänkte har erkänt.att
åtalsunderlâtelseinstitutets likheterDet finns emellertid, medtrots

lagakraftvunnen dom, också skäl talar registrering beslutemotsom av
inte väcka åtal. viktig omständighet det många gånger kanEn är attatt

slump ärende avskrivs åtalsunderlåtelse ellerettvara en om genom
med stöd reglerna förundersökningsbegränsning. praktiskaDenav om
betydelsen institutet åtalsunderlåtelse ligger främst däri det utgörattav
utgångspunkt för bestämmelserna förundersökningsbegränsningom

Eftersomprop. 1984/85:3 48. ärende processekonomiskaetts. av
skäl så möjligt förunder-bör snabbt det rimligtavgöras är attsom
sökning inte inleds åtalsunderlåtelse kan förväntas eller attom
förundersökningen i fall läggs ned då det står klart åtal ändåvart att i

lFrågan ärende avskrivsinte kommer väckas. på tidigtatt ett ettom
lstadium förundersökningsbegränsning eller förstgenom senare, genom

åtalsunderlåtelse, bör dock inte avgörande för den misstänktevara om
skall antecknas i belastningsregistret eller blir i fall,Det annat som
vi har påpekat, ofta slumpen får registre-avgöranyss som vem som

förI stället bör i princip regler gälla registrering åtals-sammaras. av
underlåtelsen beträffande registrering beslut inte inleda ellerattsom av

lägga ned förundersökning. Eftersom beslut förunder-att omen
lsökningsbegränsning inte heller framgent bör föranleda registrering,

bör utgångspunkten således beslut inte åtala inte helleratt attvara i
skall registreras i belastningsregistret.

Förslag beträffande åtalsunderlåtelser enligt 20 kap. 7 § 4
rättegångsbalken

Åtalsunderlåtelser meddelas med stöd 20 kap. 7 § 4 rätte-som av
gångsbalken registreras för närvarande i och belastnings-person-
registret. sådan åtalsunderlåtelseFör fordras psykiatrisk vård elleratt
vård i specialsjukhus eller i vårdhem för enligt 35 § lagenvuxna
1967:940 angående vissa utvecklingsstörda elleromsorger om
insatser enligt lagen 1993:387 stöd och service till vissaom i

ifunktionshindrade kommer till stånd och brottet enligt åklagarensatt
bedömande skulle ha lett till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn,
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vissavård missbrukare irättspsykiatrisk vård, vård enligt lagen om av
för böter.eller förvandlingsstrafffall

meddelas med stödåtalsunderlåtelserhar hävdatsDet att som av
syftemån kan tjänabestämmelse i viss ändenna sägas annatett

48. Syftetallmänhet jfr 1984/85:3åtalsunderlåtelser i syness.prop.
ändå framståri domstolundvikanärmast att somsomen processvara

åtal.vård oberoendemisstänkte får adekvatonödig eftersom den av
âtalspröv-inte åtala efter särskildbeslutkanDetsamma sägas attom
vissa fall.vård missbrukare ilagen 1988:870ning enligt 46 § om av
före ellerlag begått brottberetts vård enligt dennanågon harHar som

straff stadgat för brottetintevårdtiden och änunder är strängare
åtalnärrmda lagår, skall åklagaren enligt 46 §fängelse prövaett om
intebestämmelseBeslut enligt dennalämpligen bör äga attomrum.

belastningsregistret brotteti ochåtala brott registreras omperson-
fängelse, Villkorligbedömande skulle ha lett tillåklagarensenligt

enligt lagen vårdrättspsykiatrisk vård, vårdskyddstillsyn,dom, om
förvandlingsstraff för böter.i vissa fall ellermissbrukareav

âtalsprövning utmärkeråtalsunderlåtelse respektivetvå fallDessa av
kommer till stånderforderlig vårddetsig visserligen sättet utanatt

skälinte tillräckligtmening emellertidenligt vårDetta är ettprocess.
anförttidigare harregistreras. Som viåtala skallför beslut inteatt att

förunder-avskrivas enligt reglernai dessa fallkan misstanke omen
registreras. Om intei något fallvilket intesökningsbegränsning,

förlikformighettalar intressetföranledersärskilda skäl attannat av
Någrafall bör registreras.heller i dessainte åtala intebeslut att

beslutdärförfunnit. Vi föreslårvi inteskäl harsådana att om
och särskildrättegångsbalkenkap. 7 § 4åtalsunderlåtelse enligt 20

skallmissbrukare intevårdlagenåtalsprövning enligt 46 § om av
ändring innebäromfattandeNågonbelastningsregistret.registreras i

nämligenframgårbetänkandeåklagarutredningensinte detta. Av att
före-rättegångsbalken inte§ 4med stöd 20 kap. 7åtalsunderlåtelse av

imeddelades år 1990åtalsunderlåtelseofta. Sådansärskiltkommer
åtalsunderlåtelser.000sammanlagt knappt 4fall338 av

lagenåtalsunderlåtelse enligtbetrafiandeFörslag ungaom
lagöverträdare

åtals-registreringfrågananläggassynpunkter kanAndra avom
åtalsunderlå-Sådanlagöverträdare.enligt lagenunderlåtelse ungaom

allmänhet. Somåtalsunderlåtelse isyftedelvistelse fyller änett annat
förundersökningenfallhar det i dessahar anförtvi tidigare attansetts

betydelsesärskildåtalsunderlåtelse harbeslutetoch somenom
vanligagäller inte delagöverträdaren. Dessutomvarning för den unge

irättegångsbalkenförundersökningsbegränsning enligtreglerna om
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sådana fall. En omständighet talar för registrering i dessa fall ärsom
åklagaren vid bedömning frågan huruvida åtalsunderlåtelseatt av om

skall meddelas eller ej, särskilt skall hänsyn till denta om unge
tidigare har gjort sig skyldig till brott. kan därförDet finnas skäl att

fortsättningsvis registrera beslut förundersökningsbegräns-även om
ning eller åtalsunderlåtelse enligt lagen lagöverträdare.om unga

Enligt vad vi har erfarit har emellertid registreringen sådanaav
åtalsunderlåtelser här frågadet i många fall tilllett stötandeärsom om
resultat. Unga, kanske vid 15-16 års ålder har gjort sig skyldigasom
till enstaka brott, har lång tid därefter fått sina möjligheter tillett se
exempelvis utlandsstudier eller tjänstgöring spolierade grundannan

Ävenanteckningen i och belastningsregistret. finnsdetav person- om
skäl fortsättningsvis anteckna åtalsunderlåtelser i dessa fall börävenatt
uppgifterna hänsyn till den möjligheter till resocialiseringav unges
gallras efter förhållandevis kort tid. Vi återkommer till fråganden i
avsnittet gallring uppgifter i belastningsregistret. Det bör iom av
sammanhanget också framhållas det naturligtvis viktäratt stor attav
den i samband med han eller hon underrättas åtals-attunge om
underlåtelsen, också upplyses huruvida uppgiften kommer attom
antecknas i belastningsregistret eller och det beror på åklagarensatt
bedömning i påföljdsfrågan. kan också lämpligtDet underrättaattvara
den möjligheterna begära överprövning åklagarensattunge om av
beslut. I de fall då bedömningen i påföljdsfrågan mycket tveksamär
kan det med hänsyn till i registreringshänseendekonsekvenserna vara
lämpligare överlänma frågan till domstolsprövning. kanDet i detatt

finnashär sammanhanget också anledning peka åtals-att att en
underlåtelse eventuellt skulle kunna innefatta sådan anklagelseanses en
för brott a criminal charge enligt artikel 6 i Europakonventionensom
skall medföra den anklagade har till opartisk och offentligrättatt
rättegång inom skälig och inför oavhängigtid och opartisk domstolen

Österrike,fallet Adolf dom den 16 Seriese 1982, A No.mot mars
Någon49. till domstolsprövning för den sigrätt motsättersom en

åtalsunderlåtelse finns inte enligt svensk Vi utgår därför frånrätt. att
åtalsunderlâtelse inte meddelas den misstänkte sig det.motsätterom

Förslag betrajfande dtalsunderldtelser registreras isom
kérkortsregistret

Enligt 83 § fjärde stycket körkortsförordningen antecknas åtalsunder-
låtelser i körkortsregistret i betydligt fler fall i ochän person-
belastningsregistret. gäller åtalsunderlåtelse enligt 20 kap.Det 7 §
rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i författning.annan

många fall skall beslut antecknas bara det brottI ett ettom avser som
enligt åklagarens bedömande skulle ha lett till påföljd böter.änannan



Belastningsregistret1997:65SOU

År bestämmelser 317registrerades med anledning dessa1994 av
övrigt 429 domar,körkortsregistret och i 23âtalsunderlåtelser i

ordningsbot.861 föreläggandenstrafförelägganden och 19000229 av
År 21 351 domar,åtalsunderlåtelserregistrerades 2651995 samt

ordningsbot.föreläggandenoch 167 430strafförelägganden71825 av
åtals-redovisat,vi tidigare harutgångspunktVår är, attsom

finns möjlighetskall registreras deti princip inteunderlåtelser attom
Ävenförundersökningsbegränsning.beslutamotsvarande falli omom

nuvarandefyller funktion detviss månkörkortsregistret i änen annan
frångåfunnit några skälbelastningsregistret har vi inteoch attperson-

åtalsunderlätelser förprincipen. Registreringnämndaden avnyss
fall då detta inteinte få registreras ibör således ärkörkortshavare

beträffande andratillåtet personer.

Sammanfattning

uppgifteri denna del vissavåra förslagSammanfattningsvis innebär att
gällerbelastningsregistret. Detskall föras in iregistreras intesom nu

inte åtalabeslut att -
rättegångsbalken,stycket§ första 4enligt 20 kap. 7

hareller traktorkort ochhar körkortden2. rör somsom som
motsvaranderättegångsbalken ellerenligt 20 kap. 7 §meddelats

författning ellerbestämmelse i annan
vård miss-46 § lagenåtalsprövning enligtefter särskild om av

vissa fall.brukare i

från utlandetUppgifter6.2.4

Gällande rätt

kriminalregisterlagenenligt 6 § första stycketKriminalregistret skall
länder.till andra Dethar anknytning äruppgifterinnehålla vissa som

Rikspolisstyrelsentilluppgifter enligtdet första frågaför somom
isländsktdanskt, finskt,intagits i allmäntmeddelande harinkommet

densvensk medborgare ellerbeträffandekriminalregisternorskteller
svensktsvensk dom ellerbeträffanderiket ellerhemvist här iharsom

i 2-5vadinnehåll sägssåvitt uppgiftensbeslut, motsvarar som
enligtuppgift,gällerkriminalregisterlagen. Detsamma somom

från denlämnasmellan Sverige ochöverenskommelse statannan
staten.

§polisregisterk1mgörelsen, enligtfinns ibestämmelse 7liknandeEn
inkommit tillharantecknasuppgifter skallsådanavilken som
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Rikspolisstyrelsen från invandrarverk, myndighet i Damnark,statens
Finland, Island, Norge eller ansluten internationellatill kriminal-stat
polisorganisationen eller från denna organisation uppgiftensom
innehåll vad i 2-6 polisregisterkungörelsen.motsvarar som avses

Enligt 6 andra§ stycket kriminalregisterlagen skall registret också
innehålla uppgift beslut myndighet i Danmark, Finland, Islandom av
eller överflyttningNorge från Sverige till den verkställig-statenom av
het fängelse eller övervakning den villkorligt frigivits ellerav av som
dömts till skyddstillsyn. skallDetsamma gälla beträffande beslutannat

myndighet främmandei verkställighet i den härstat statenav om av
landet ådömdi påföljd i 2 § kriminalregisterlagen. Om ettsom avses

sådant beslut enligt särskilt förordnande inte längre skall gälla, skall
det antecknas i registret.även

Av 6 § tredje stycket följer slutligen registret skall innehållaatt
uppgift svensk domstol eller myndighet jämlikt 10, 14, 17attom
eller 21 § lagen 1963:193 samarbete med Danmark, Finland,om
Island och Norge angående verkställighet straff har fattatav m.m.
beslut verkställighet, övervakning, undanröjande förverkandeellerom
eller jämlikt 10 § lagen 1978:801 internationellt samarbeteom
rörande kriminalvård friheti fattat beslut kriminalvård i frihet. Iom
fråga den dom eller det beslut meddelats i den andra statenom som
skall bestämmelserna i 2--5 kriminalregisterlagen§§ tillämpas
motsvarande sätt.

överväganden

Vi föreslår bestämmelser motsvarande de nuvarande in iatt tas
författningarna belastningsregister, vilket innebär uppgiftattom en
från de nordiska länderna, från någon ansluten till Interpolstatannan
eller från organisationen sådan skall antecknas i registretsom om
uppgiften de uppgiftersvenska skall registreras ochmotsvarar som om
den svensk medborgare eller den har hemvist här i riketavser som
eller svensk dom eller svenskt beslut. Vi föreslår dessutom att
uppgifter fråninkommer Europol skall registreras undersom samma
förutsättningar.

6.2.5 Andra uppgifter skall registrerassom

Om enligt bestämmelserna i 2 § kriminalregisterlagen skallen person
föras in i registret, skall brottet antecknas uppgift verkställdsamt 1om
personutredning och domen eller beslutet 2§ tredje stycket iom
kriminalregisterlagen. Vidare skall antecknas brott, för vilketom
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begåttsdom, enligt domeneller villkorligskyddstillsyntilldömts
stycketstörning 2 § andraallvarlig psykiskpåverkanunder av en

kriminalregisterlagen.
också skallregistretkriminalregisterlagen följer3 § 1Av att
påföljd harförlängts,prövotid haruppgiftinnehålla attattom

ellerundanröjtspåföljd harbrott ellerförklarats även attannatavse
skall antecknaspåföljd. Vidareförträda i ställetförklarats annan

helt ellerfrihet har förklaratsmedgivenvillkorligtuppgift attom
kap.meddelats jämlikt 34beslutförverkad 3 § 2delvis attsamt om

bötesverk-andra stycketjämlikt 19 §brottsbalken eller§eller 1810
6.1979:189 3 §ställighetslagen

verkställighetensuppgifterantecknasi registretVidare skall det om
förvand-eller ålagtstill fängelsedömtsbeträffande denbörjan som

angivandemedsådana straff,frigivning frånför böterlingsstraff samt
strafftidenåterståendeprövotiden och denvillkorlig frigivningvid av

ellerövervakninganstånd medförordnande§ l4 samt omomom
dömtsbeträffande den harfårverkställighetvidare ägaatt somrum

innehållaocksåKriminalregistret skallskyddstillsyn 4 § 2.till an-
straffändratefterskänkt ellernåd harregeringenteckning att avom

mål 5 §beviljats iresning harochpåföljd 5 § 1eller attomannan
2.

innehållaregistret skallslutligenföljertredje stycket6 §Av att
14, 17jämlikt 10,eller myndighetdomstolsvenskuppgift attom

Finland,med Danmark,samarbete1963:193§ lageneller 21 om
fattatstraff harverkställighetangåendeIsland och Norge m.m.av

förverkandeellerundanröjandeövervakning,verkställighet,beslut om
samarbeteinternationellt1978:80110 § lagenjämlikteller om

kriminalvård i frihet. Ifattat beslutkriminalvård i frihetrörande om
andrameddelats i denbesluteller detden domfråga statensomom

påtillämpaskriminalregisterlageni §§bestämmelserna 2-5skall
motsvarande sätt.

uppgift denskall inbelastningsregistretochI tas om somperson-
åklagarensbrottet enligti vissa fallåtalsunderlåtelsemeddelatshar om

utvisatsböter 2 § 4,påföljdtillskulle ha lett änbedömning annanen
eller§6till 2utlämnats2§ 5,grund brott statannanav

anmärkasvidareregistret skallbesöksförbud § 7. I2meddelats om
verkställighet elleromedelbarmeddelatsharförordnande omom

brottsbalkenkap. 5 och 6 §§i 33tillgodoräknandesådant avsessom
harpolisregisterkungörelsen eller överrättstycketförsta4 § om

§till lägre 4målet återbeslutet och visat rättellerundanröjt domen
andra stycket.

denuppgifterregistret innehållanärvarande börförLiksom om som
meddelatsden harliksomtillutlämnasskall stat, om somannan

Övrigalagen.in idet börBestämmelserbesöksförbud. tasom
beträffandeskall antecknasuppgiftervilkabestämmelser ensomom
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skall registreras enligt vårt förslag till lag belastnings-person som om
register kan in i förordning. Vi föreslår dessa bestämmelsertas att
behålls i oförändrade i sak jämfört med vad gäller.stort sett som nu

I det här sammanhanget bör dock bestämmelsernanänmas i 5 §
tredje stycket polisregisterkungörelsen, enligt vilka och belast-person-
ningsregistret får innehålla uppgifter avbrott i anstaltsvistelse.om
Vidare får det antecknas den har dömts till rättspsykiatriskatt som
vård under viss del eller återstoden vârdtiden får vistas utanförav
sjukvårdsinrättningens omrâde. Bestämmelserna hanärmastsynes
tillkommit för det möjligt för polisengöra bevakaatt att personer som
har begått våldsbrott och farliga. Sådana uppgiftergrova som anses
hör enligt vår mening inte hemma i belastningsregistret, kanmen
eventuellt försvara sin plats i polisregister. författningarnaIett om
belastningsregister bör därför inte in regler motsvarande dessa setas
vidare avsnitt 8.8.2.

6.3 Utlämnande uppgifterav

6.3.1 Gällande rätt

Enligt 8 § första stycket kriminalregisterlagen och 3 § första stycket
första punkten polisregisterlagen har Riksdagens ombudsmän, Justitie-
kanslern, Justitieombudsmannen, Datainspektionen, Rikspolisstyrel-

Statens invandrarverk, Alkoholinspektionen, länsstyrelse, länsrätt,sen,
polis- och åklagarmyndighet domstol till uppgifterrättsamt ur person-
och belastningsregistret. Andra myndigheter har enligt 8 § andra
stycket kriminalregisterlagen och 3 § första stycket andra punkten
polisregisterlagen till utdrag registreträtt och i den utsträckningur om
regeringen för visst slag ärenden tillstånd till det. Regering-ett av ger

har också möjlighet föreskriva uppgiftslänmandet fåratt atten
begränsas.

Av 12 § kriminalregisterlagen och 9 § polisregisterlagen följer att
uppgifter får lämnas till den officiella statistiken och för andra
forskningsändamål. Brottsförebyggande rådet har beställaransvaret för
den officiella statistiken för rättsväsendet och kan välja mellan självatt
producera statistiken eller lägga påut ansvaret annan.

Av 3 § första stycket tredje punkten polisregisterlagen följer att en
enskild har mycket begränsad till utdrag polisregisterrätten ur
beträffande sig själv. Enskilda kan enligt paragraf under vissasamma
förutsättningar utdrag beträffande någonäven enskild. Detannan
gäller dels arbetsgivare i vissa fall behövsdet för denprövaattom

söker anställning, dels regeringen meddelar dispens eftersom om
individuell prövning och den enskilde kan styrka hans rätt äratt
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upplysningen.beroende av
föreskrifterenligt regeringensfårkriminalregisterlagen13 §Enligt

hemland.till denneslämnasutländsk medborgareuppgift om
straff-överförandevidtillocksåfår lämnasUppgifter stat avannanen

uppgiftertillstånd tilllämnaregeringenVidare kan attverkställighet.
främmandemyndighet itill stat.fall får lämnasandrai utäven en

tillfall lämnasi vissaupplysningarfårpolisregisterlagenEnligt 4 §
åklagarmyndigheterochpolis-bl.a.gällermyndigheter. Detutländska

Interpol.tillansluteneller i ärländernordiskai stat somen

förslagTidigare6.3.2 m.m.

utläm-till reglerförslagframladeskriminalregisterpromemorianI om
gällandemedöverensstämde rätt.huvudsakivilkauppgifternande av

ellerförslagettillstyrktefrågansig iyttraderemissinstanserDe som
detdockansågDatainspektionenerinran. attdetlärrmade var enutan

uppgiftslämnandetintehade övervägtsdet inte närmarebrist omatt
officielladentilluppgiftslämnandetBeträffandekunde begränsas.

ickebetänkligtdetDatainspektionenansåg atträttsstatistiken en
förafärRikspolisstyrelsensidan ettvidmyndighetpolisiär av

bordedet övervägaslagreglering ochbelastningsregister att omutan
denframställningenförbordeRikspolisstyrelseninte avansvara

rättsväsendet.förstatistikenofficiella
Utlän-Luftfartsverket,Socialstyrelsen,Kriminalvårdsstyrelsen,

olikaförespråkade ilänStockholmsiLänsstyrelsenningsnärnnden och
registret.uppgiftertillutvidgad rättavseenden uren

förtalarsjälvfalletintegritetsaspekteranförde bl.a.Regeringen att
finnsintedetlämnasinte börpåföljderådömda utuppgifter omatt om

Å fåregistrenuppgiftermästesidanandradet.skäl förvägande ur
registreringen.medsyftetutsträckningi denanvändas motsvararsom

närvarandeföranledningmening interegeringens attenligtfannsDet
registren.uppgiftslämnandeförgälleri dagreglerdeförändra ursom

enskilda skallochmyndigheterdärförbordeUtgångspunkten attvara
i dag. Denutsträckningiregistretiuppgifterdelfå somsammaav

tilluppgiftslänmandepåökade kravetoch detregisterstrukturennya
påreglernadockregeringenenligtmedför attmyndigheterutländska

föreslå sådanauppgiftidärförharViförändras. attmåstesikt
förändringar.
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l
i6.3.3 Allmänna överväganden

Vi har föreslagit den absoluta sekretessenatt för uppgifter i bl.a.
kriminalregistret upphävs, skaderekvisitomväntatt ett införs för
sådana uppgifter och reglerna i 14 kap. sekretesslagenatt görs
tillämpliga. Förslaget medför många myndigheter fåratt till utdragrätt
eller upplysning det kommande belastningsregistret med stöd deur av
sekretessbrytande reglerna i 14 kap. sekretesslagen, vilket i sin tur
medför särskilda regler utlämnandeatt till dessa myndigheter inteom
behövs i registerförfattningarna. Bl.a. krävs inga regler utlänman-om
de uppgifter till Justitiekanslern, justitieombudsmanav och Datain-

pspektionen jfr 8 första§ stycket l2 kriminalregisterlagen och 3 § första
stycket 1 polisregisterlagen. Bestämmelser domstolars tillrättom
utdrag torde inte heller behövas jfr 8 § första stycket 1 kriminal-
registerlagen och 3 § första stycket polisregisterlagen.1 De nuvaran-
de reglerna utlämnande uppgifter till allmän åklagare,om av l
polismyndighet, Rikspolisstyrelsen eller tullmyndighet kan också
undvaras jfr 8 § första stycket l och 2 kriminalregisterlagen, 3 §
första stycket lpolisregisterlagen 16 §polisregisterkungörelsen.samt

Vårt förslag till ändrade Sekretessregler medför visserligen också att
regeringen med stöd 14 kap. 1 § sekretesslagen har tillrättav
uppgifter bl.a. kriminalregistret. Bestämmelsen däremot inteur ger

för enskilträtt statsråd vid handläggningenett att ärende fordraettav
in olika sekretessbelagda uppgifter. Det behövs därför alltjämt be-
stämmelser dem i 3 a§ 1 ochmotsvarar 2 kriminalregister-som
kungörelsen och vissa statsråd till utdrag förrätt prövningsom ger av
olika förvaltningsärenden.

Regler utlämnande uppgifter till den offentliga statistikenom av
kommer också behövas jfr 12 första§att stycket kriminalregister-
lagen och 9§ polisregisterlagen. Däremot kan bestämmelser om
utlämnande för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning
undvaras eftersom forskare fortsättningsvis kommer kunnaatt ut
uppgifter registret efter sedvanlig sekretessprövning enligt sekre-ur l
tesslagen jfr 12 § andra stycket kriminalregisterlagen ioch 9 § andra
stycket polisregisterlagen.

kriminal-I och polisregisterförfattningarna finns bestämmelser om
utlänmande uppgifter till andra myndigheter deänav nämnssom

Det finns också regler enskildas till utdragovan. rätt andraom om
enskilda. Dessa regler föranleddaär den absoluta sekretessen.av
Fortsättningsvis kommer uppgifter i utsträckning kunnastor länmasatt

bl.a. enligt 14 kap. 3 § sekretesslagen.ut Om vill uppgifterattman
skall kunna lämnas vadutöver följerut de sekretessbrytandesom av
reglerna i sekretesslagen krävs särskilda bestämmelser utlämnandeom

uppgifter i registerförfattningarna. Om myndigheter ochav enskilda
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belastningsregist-upplysningarfåskall kunnafortsättningsvisäven ur
register-härom ibestämmelsersärskildakrävssekretess,oavsettret

riktlinjepropositionenuttalanden iregeringensEnligtförfattningarna.
skallenskildaochmyndigheterutgå frånvårt arbeteskall vi i att

utsträckningibelastningsregistretuppgifter ifå delkunna sammaav
ochellerkriminalregistretutdragtilldag harde i rätt person-ursom

uppdragallmäntockså fåttemellertidharbelastningsregistret. Vi ett
dentill bl.a.med hänsynbehövspå siktde ändringarföreslåatt som

förandra skälfinnsDet att taregisterstrukturen. även uppossnya
harSåbelastningsregistret.uppgifterutlämnandefrågor uravom
tillinte harnärvarandeför rättmyndigheter,antalexempelvis ett som

i skrivelserkriminalregisterpromemorian ochi remissvarutdrag, över
DatainspektionenVidare harsådanfåbegärtregeringen rätt.till att

ochutlämnandereglernabehovetpåpekat översyngångerflera avav en
reglernaintefråganväcktRikspolisstyrelsenharslutligen omom

förenklas.borde kunnautdragbegränsning av
belastningsregistretvåra ärUtgångspunkten för attresonemang

de börintegritetskänsligasåuppgifterinnehålla är attkommer att som
enskilde. Detför denskyddtillsekretessmedomgärdas sträng

åklagarepolis,användasdet skallmed registretsyftet ärprimära att av
verksamhet.brottsbeivrandeochbrottsutredandedomstolar i derasoch

ändamål inte lämnas änandrabör förregistret ut annatUppgifter ur
informationbehovetoch därpåkallatverkligendå detfall äri de av

Detintegritetskänsligtmindre sätt.någottillgodoseskaninte annat,
andraförlämnasuppgifter börfall dåmångafinns utklart detstår att

konstateratavsnitt 6.1Vi har iangivna. ettde attändamål än nyss
tillhandahålla sådanaskalldetregistretmedändamål ärviktigt att

för sinbehövamyndigheter kanalltframförbelastningsuppgifter som
olikatilluppgifter länmasochhänseendenolikaverksamhet i att

fall, enligtflertaletdetåret. I000 fallcirka 50myndigheter i storaom
uppgiftergår% fallen,80-90uppskattningsvisRikspolisstyrelsen av

medborgarskapsärenden. Iochi asyl-utlänningsmyndigheterna etttill
myndigheterandraockså tilluppgifterfall länmasantalobetydligtinte

anställningar.samband medoch iolika slagtillståndsprövningarför av
be-uppgiftslämnandetviktigtdetanförtvi har ärSom attnyss
tillmed hänsynförsvarligtnödvändigt ochdå dettill de fall ärgränsas

ochmyndigheterutlämnande tillFråganintressen.motsatta om
varitgäng hanågonemellertid intesekretessenskilda oavsett synes

sambandidetExempelvisöverväganden.för allmännaföremål synes
kriteriervilkadiskuteratsinte haförfattningsändringarmed tidigare

till utdrag.skall hamyndighetför rättgällabörallmänt attsett ensom
övervägandenmycketmed dejämförahärkanMan somnoggranna

intekontrollregisterkontroll;bestämmelsernabakomligger somenom
vanligadetregisterSäkerhetspolisens ävenomfattarenbart utan

föri ochallmänsådan ärEn översynbelastningsregistret.ochperson-
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sig angelägen. Vi har emellertid inom för vårt uppdrag interamen
möjlighet i detalj fördjupa i frågan det berättigadeatt i attoss om
lämna uppgifter i den utsträckning föreskrivs i gällandeut rätt.som
Vi därför inte heller ha underlag för företa några störreattanser oss
ändringar i förhållande till gällande det här området.rätt Däremot
vill vi lyfta fram några allmänna principer bör beaktas både isom
samband med framtida förändringar bestämmelserna och vidav
utlämnande uppgifter i de enskilda fallen. frågaDet ärav om
ändamåls-, behovs- och proportionalitetsprinciperna.

Ändamáls-, behovs- och proportionalitetsprinctperna

Behovsprincipen medför i det här fallet uppgifter inte skall lämnasatt
i de fall då detän nödvändigt förär visstut ändamål.annat Detett

innebär myndighet alltid skall uppgifterprövaatt en om om en
kriminalitet verkligen behövs i det aktuella ärendet ellerpersons om

ärendet kanske kan ändå.avgöras Proportionalitetsprincipen medför
uppgifterna inte skall inhämtas det skulle innebäraatt medettom

hänsyn till motstâende intressen oförsvarligt intrång i den personliga
integriteten. Myndigheten skall med andra ord bl.a. depröva om upp-
gifter nödvändiga kan inhämtasär något mindre integri-som annat,
tetskänsligt För behovs- ochsätt. proportionalitetsprinciperna skallatt
kunna upprätthållas krävs det beträffande varje myndighetatt ettanges

Ändamålsprincipenpreciserat ändamål med utlänmandet.noggrant
medför slutligen uppgifter naturligtvis inte får lämnas elleratt ut
användas för något det angivnaän ändamålet.annat

För ökad tyngd behovs- och proportionalitetsprincipernaatt ge
föreslår vi de skall komma till uttryck i lagtexten. Det böratt således
framgå myndighet eller enskild haratt till utdragrätt elleren som
upplysning registret, i varje särskilt fall skall behovetprövaur noga

upplysningar och det behovet kan tillgodoses på någotav om annat,
mindre integritetskärxsligt Vidare börsätt. ändamålet med utlänmandet
preciseras för varje myndighet. Vi har visserligen inte möjlighetnoga

granska ändamâlen beträffande varje enskildatt myndighet, harmen
ändå förslag till vissa generella ändringar.

hänsynAv till tidigare dömd möjligheter till resocialise-en persons
ring det viktigtär uppgifter hans brottslighet inte kommeratt framom
i fall då det inte oundgängligenär nödvändigt. vissaI fall kan det
naturligtvis ha sitt intresse, då del i samlad bildmen som en en av en

inte lämplig förär viss verksamhet. Den ornständig-person som en
heten tidigare straffad kanär enligt våratt mening aldrigen person

avgörande för han eller hon skall diskvalificeras i någotattensam vara
hänseende. Ett registerutdrag bör därför inte begäras förrän ettsom
sista i prövning. Det bör inte förekommasteg registerutdragatten
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visstanställning ellervissdem sökerbeträffande allabegärs ettensom
uppgifternarisk föruppenbardå finnseftersom detuppdrag, atten

bör i ställetRegisterutdragsorteringsgrund.enkelanvänds som en
visarövriga upplysningarkontroll,sista attbegäras omsom en

jfrliknandeför anställning elleri frågakommai fråga kanpersonen
författningstextendärförbörpolisregisterkungörelsen. Det18 § av

sökerbeträffandelänmas-inteskallframgå utdragatt person somen
hamyndigheten efterbeträffande denanställning attutan somen -
Påanställa.faktisktinformationalldeltagit attavserannanav

i ärendeför prövningintebör till utdragmotsvarande rättsätt omges
denbeträffandeendastvisst slag,auktorisationtillstånd eller utanav

information i ärendetgrundvalmyndigheten på attavserav annansom
myndighetenpånaturligtvis också ankommamåstegodkärma. Det att

någonskall tillmätasuppgifter länmasdeprövanoggrant somom
framhållitharvi tidigarefall vilken. Somoch i såbetydelse i ärendet

användasstraffadomständigheteninte den ärbör att som enpersonen
diskvaliñceringsgrund.

myndig-vissabeträffandepåpekas detsammanhangetkan iDet att
utlämnandeändamål mednågotinte harhuvudheter över angettstaget
Även vilänsstyrelserna.gäller bl.a.registren. Detuppgifter omurav

ändamålsbestämmel-detaljeradföreslåunderlag förinte har att ennu
iförfattningstextendet på sikt iangelägetvi det att angesanserse,

belastnings-uppgifterbehovlänsstyrelserna harärendenvilka urav
lämnai frågakan det inte kommavår meningEnligt utregistret. att

ankommer pådetbehövs i ärendendeuppgifter änannat somom
emellertidnärvarande användshandlägga. Förlänsstyrelsen att

Kamrnarkolle-fallremissinstans, ilänsstyrelserna vartsorts avsom en
innebärprincip inteöversättarärenden, vilket itolk- ochgiet i annat

myndighetregisterutdrag förrekvirerarlänsstyrelsenän att somen
uppfattningenligt vårbörtill sådant utdrag. Dettasjälv harinte rätt

bestämmelsenvividareTillsfå förekomma.inte att omanser
med regelbör kompletterastill utdraglänsstyrelsernas atträtt omen

författnings-länsstyrelsen harärenden dåfâr lämnas iutdrag bara en
utdrag.sådantskyldighet inhämtareglerad att

detproportionalitetsprinciperna kanochtill behovs-Med hänsyn
harsamtliga de myndighetermening ifrågasättasenligt vår som nuom

utsträckningskall ha det ifortsättningsvisutdragtill ävenrätt samma
föreslåunderlag föremellertid inteVi harnärvarande.för attsom

dockföreslår vispeciella fallförändringar. Iradikalanågra ett par
ändringar.
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Myndigheter inte längre bör ha till utdragrättsom

Enligt 3 kriminalregisterkungörelsen§ 3 har Arbetsmarknadsstyrel-a
till utdrag för utredning irätt ärende kallelse till tjänst-sen om ny

göring vapenfri tjänst, i fråga den prövningen gäller.av om som
Dessa ärenden har sedan flera år tillbaka handlagts andra myndig-av
heter Arbetsmarknadsstyrelsen.än Bestämmelsen behövs därför inte
i den lagen. Det för närvarande pliktverketär förnya som ansvarar
vapenfriärenden. Pliktverket har vid våra kontakter inte påkallat en

till utdrag i dessarätt ärenden. Något behov utdrag i sådana fallav
enligt vår mening inte heller föreligga.synes

Socialstyrelsen har jämte Socialnämnd enligt §21 polisregisterkun-
görelsen till utdrag i ärende adoptionrätt eller vårdnad barn.om om
Socialstyrelsen har emellertid i remissvar kriminalregisterprome-över
morian anfört styrelsen inte har något behov få delatt attav av
registerutdrag i ärenden adoption eller vårdnad. Bestämmelsen iom
21 § kan såvitt gäller Socialstyrelsen därför utgå.

I det här sammanhanget vill vi också belysa bestämmelserna i 83
och 84 §§ körkortsförordningen enligt vilka Rikspolisstyrelsen skall
underrätta Vägverket dom, beslut, strafföreläggande eller före-om
läggande ordningsbot i viss angiven utsträckning. Vägverket skallav
med anledning sådan underrättelse framställa registerbladettav en

skall sändas till olika länsstyrelser 86 § körkortsförordningen.som
I kriminalregisterpromemorian framhålls uppgifter i körkorts-att

registrets belastningsdel gallras efter fem år, uppgifternaattmen avses
få stå kvar längre i det belastningsregistret. Mot bakgrund häravnya
föreslås det i promemorian det med stöd 83 och 84 §§ körkorts-att av
förordningen inte skall få lämnas uppgifter äldre fem år tillär änsom
Vägverket.

Bestämmelsen i 83 § körkortsförordningen torde emellertid tolkas
på så Rikspolisstyrelsen tillsätt Vägverket skall vidarebefordraatt
underrättelser domar, beslut lämnas till Rikspolisstyrel-om m.m. som

enligt RI-förordningen. Regeln har därmed likheter med andrasen
regler underrättelseskyldighet i RI-förordningen och inteom synes

avsedd Vägverket till utdrag körkortsregistretsrätt be-attvara ge ur
lastningsdel. Det behövs därför inga särskilda regler under-attom
rättelsen inte får uppgifter viss ålder.avse av

Det kan i och för sig ifrågasättas bestämmelsen inte borde ha sinom
plats i RI-förordningen. avvaktanI den författningen över,att ses
föreslår vi dock det i förordningen belastningsregister införsatt om en
bestämmelse underrättelse till Vägverket i enlighet med vadom som

i 83 och 84 §§ körkortsförordningen.sägs
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Myndigheters terminalåtkomst till belastningsregistret

terminalåtkomst vi här möjlighet terminalMed direkt viaattmenar en
tillgång till uppgifter, dock kunna bearbeta ellerfå utan att annat

påverka dem. till terminalåtkomst för närvarandeRätten ärsätt
begränsad till vissa angivna myndigheter. Enligt 16 § polisregister-

Åtkomstenkungörelsen får tullen ha tenninalätkomst till polisregister.
beslut och godkända strafförelägganden.får bl.a. domar, Avavse

fårpolisregisterkungörelsen följer vidare länsstyrelse ha16 § atta en
terminalåtkomst till polisregister för upplysning i ärende körkorts-om

trafiktillstånd enligt yrkestrañklagen 1988:263 tillståndtillstånd, samt
biluthyrning.till uthyrningsrörelse enligt lagen 1979:561 om

Åtkomsten till uppgift den ansökerskall begränsas att avse om som
uthyrningsrörelsekörkortstillständ, trañktillstånd eller tillstånd tillom

förekommer i registret eller inte.
frågor terminalåtkomst i allmänhet. Viavsnitt 8.8.3 viI tar upp om

där terminalåtkomst får betraktas teknisk metodkonstaterar att som en
för bakgrundför uppgifter tillgängliga Motgöra mottagare.att en av

föreslagna persondatalagen vi vidare det,reglerna i den attanser
uppgifter, inte behövs några särskildaregler utlärrmandeutöver avom

reglerna ibestämmelser terminalåtkomst i lag. De nuvarandeom
terminalåtkomst behöver därför inte föraspolisregisterkungörelsen om

författningarna. Frågan i vilken utsträckningtill deöver nya om
medtenninalåtkomst bör få förekomma bör allmänt avgörassett

tillfredsställande behörig-till det går åstadkommahänsyn att enom
tillräcklig säkerhet vid överföringen.hetskontroll och

för kan inte något hinder fler myndigheteroch sig viI änmot attse
det inteför närvarande får tenninalâtkomst, under förutsättning att

tillintegritetsintrång. myndighet harinnebär ökat En rättett som
för få till terminalåt-fullständigt utdrag bör därför i och sig kunna rätt

tillfredsställande kan kontrolleras endastkomst det på sätt attettom
uppgifter registret. gäller iden behörig kan begära Dettaär ursom

fall, dvs. dådomstolar och åklagarmyndigheten I andrasynnerhet en
fullständigt utdrag, terminalåtkomstmyndighet inte har tillrätt är mer

tveksamt.

andra övervägandenVissa

enligt vissa paragrafer meddelasnärvarande skall utdragFör av
paragrafer polismyn-medan det i andraRikspolisstyrelsen, attanges

utdragregister. Vår utgångspunktdighet skall lämna utdrag är attur
Rikspolisstyrelsen börRikspolisstyrelsen,skall lämnas att gesmenav

utdrag.polismyndighet i stället lämnabefogenhet uppdra attatt
bestämmelse medpolisregisterlagen finns§ första stycketI 5 en
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stöd vilken Rikspolisstyrelsen tidigare länmade uppgifterutav ur
registret i publikationen Polisunderrättelser, vilken spreds till olika
myndigheter. Bestämmelsen obsolet och kan undvaras.är

I 3 § kriminalregisterkungörelsen ñmis bestämmelser attom
kriminalregisterutdrag vissa falli skall inhämtas, fram-nämligen när

lställning häktning innan någon döms till fängelse, vill-görs samtom l
korlig dom eller skyddstillsyn, överlämnas till rättspsykiatrisk vård llfängelseeller, föreskrivet för brottet, till missbrukarvård ellerärom

låläggs förvandlingsstraff. bestämmelseDenna riktar sig till domstolar l
och åklagare och bör inte ha sin plats i de kommande registerförfatt-
ningarna. Om det det behövs särskilda regler åklagaresattanses om
och domstolars skyldighet rekvirera kriminalregisterutdrag böratt
sådana införas i författning.annan

Kriminalregisterkungörelsen innehåller vissa regler hur begä-om en
utdrag skall framställas och hur utdraget skall utformas ochran om

utlämnas 4 7 och 8 §§, 13 § 16 §. Det behövs inte bestäm-samt
det författning.melser i I stället bör det ankomma på Rikspolis-om

styrelsen meddela föreskrifter i dessa hänseenden.att

6.3.4 Vilka uppgifter skall i tilllämnas utdragsom
myndigheter

Utdrag polisregistret meddelas enligt 3 § polisregisterlagenur som
skall innehålla samtliga uppgifter i registret. Detsamma gäller utdrag

meddelas med stöd 21 § polisregisterkungörelsen. Om utdragsom av
däremot lämnas enligt l7§ polisregisterkungörelsen skall utdraget
enligt 19 § begränsas på visst angivet Bestämmelserna vilkasätt. om
myndigheter har till begränsadeendast utdrag och vilkarättsom
begränsningar skall inte ha varit föremål för någragörassom synes
allmänna överväganden, lika lite reglerna vilka myndighetersom om

har till utdrag. reglerna begränsningEnrätt översynsom av om av
utdrag i och för sig mycket angeläget, eftersom det integritets-är av

uppgifter kundehänsyn önskvärt utlänmandet begränsasvore om av
så mycket möjligt. En fullständig skulle dock förutsättaöversynsom

vi gick igenom varje myndighets verksamhet, den författnings-att
reglering verksamheten i fråga och den praxis har 1styrsom som

iutbildats på området. sådant arbete låter sig inte inomEtt göras ramen
för vårt uppdrag. Vi föreslår därför i huvudsak reglernaatt om

överförsbegränsning utdrag oförändrade. Såvitt gäller utlärrmandeav
uppgifter förändringar.bötesdomar föreslår vi dock vissa Detomav

bör också framhållas vårt förslag till sekretessreglerändradeatt
många få uppgifterinnebär myndigheter kommer kunnaatt att ur

register stöd sekretessbrytande reglernapolisens med de i 14 kap.av
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begränsningar i frågasådana fall gäller ingasekretesslagen. I om
följer sekretesslagens regler.omfattning vadutdragets utöver som av

Utlämnande uppgifter bötesdomarav om

polisregisterkungörelsenoch 13enligt 17 § 1-4, 10utdragI som
statlig, kommunalKriminalvårdsstyrelsen, Riksbanken,lämnas till

beslutar anställninglandstingskommunal myndigheteller som om av
Lotteriinspektionen ochvårdsektorn, Sprängänmes-personal inom

bötesdomar sådanamed uppgift andrainspektionen, får inte äntas om
bestämmelse i 9 ellerfyrtio dagsböter för brottöver motsom avser

för brottför misshandelsbrott ellerbrottsbalken,14 kap. annat som
fårsådant våld.på eller hot Dessutominnefattar våld omperson

ofredandedagsböter för sexuelltböter inte barauppgift lämnas om
förpornografisk bild eller brottförfarande medeller otillåtet mot

lagenkreditreglering, narkotikastrafflagen,ochlagen valuta omom
eller vapenförordningendopningsmedel, vapenlagenförbud vissamot
§ brottsbalken dömtsmed tillämpning 30 kap. 6böter utsamt avsom

fängelse föreskrivet.för vilketför brott är
myndighetbegränsningen tordebakomTanken att avvara en

lindrigareskall få kännedom brottinteintegritetshänsyn om av
myndighetens prövning.har betydelse föreftersom det sällankaraktär,

få kännedommyndighet bör hadetOm rätt attatt om grovenanses
regel ocksåenligt vår meningmyndighetenkriminalitet, bör som

beskaffenhet. Under allalindrigarefå kännedom brottkunna om av
utlärn-försöka begränsadet dock anledningomständigheter finns att
i frågauppgifter myndighetenuppgifter till sådananandet somav

harockså intryckRegleringenhar behovverkligen att manavav. ger
de angivnabötesdomaruppgifterförsökt välja deatt ut om som

emellertid ifrågasättas. DetUrvalet kan ärmyndigheterna kan behöva.
Sprängämnesin-lämnas tillförstå varför uppgift skallsvårt attt.ex.

skallvarför kommunsexuellt ofredande ellerspektionen somenom
valutauppgift brott lagensjuksköterska skall fåanställa mot omomen
endastväljavisar hur svårt detkreditreglering. Exemplenoch är att ut

få till ståndoch ändåmyndighet har behovuppgifterde enavsom en
Även finnas anledningreglering. det kanlättillämpadenkel och attom

detalla bötesdomar,inte alltid omfattarutdrag så de ärbegränsa att
generell reglering.meduppfattning lämpligareenligt vår en mer

fortsättningsvis kommerbelastningsregistretMed hänsyn till attatt
bara fanns itidigareuppgifter bötesdomarinnehålla deäven somom

tillbegränsa utdragendet angelägnastkörkortsregistret, vi attanser
intebagatellartade brottendet demyndigheter på sättet mestatt

här frågade myndigheter detutdrag till bl.a.med. I ärkommer om
penningböter.påföljduppgiftendast med änbör därför tas annanom
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myndigheterbegränsning bör gälla andra enligt vårtSamma även som
belastningsregister skall ha till utdragförslag till förordning rättom

myndigheter enligt 21 § polis-registret, således deäven somur
från polismyndig-registerkungörelsen har till fullständigt utdragrätt

få meddelas de rättsvârdandeUppgift penningböter bör dockhet. om
myndighet beslutar fri-myndigheter här aktuella, dvs.är som omsom

utlänningsärenden, Kriminal-åtgärd i utlämnings- ellerhetsberövande
inom kriminal-regiomnyndighct, anstalt eller häktevårdsstyrelsen,

Övervakningsnänmd frivårds-Kriminalvårdsnänmden,vården, samt
myndighet.

praktisk förenkling uppgiftsutlämnandet.Vårt förslag innebär en av
uppgifter bötesbrottmedför det i viss mån flerSamtidigt att om

Vi emellertid utvidgningen försvarlig,kommer lämnasatt ut. anser
ochtill vi framhäva betydelsen behovs-med hänsyn attatt avgenom

förut-proportionalitetsprinciperna har velat skärpa de allmänna
Även föreslagnaför utlämnande uppgifter. desättningarna av

ändamålet med uppgiftslänmandet verkar iförändringarna sammaav
återigen framhållas det angelägna iriktning. Det bör dessutom att

uppgift tidigaremyndighet vilken betydelsevarje prövar en omnoga
uppgiften på böter ellerkriminalitet bör få, domoavsett om avser en

någon påföljd.strängare

Övriga utdragbegränsningar av

RevisorsnärrmdenFinansinspektionen, Fastighetsmäklarnämnden och
ialltjämt endast ha till uppgift brott 8-11, 14bör rätt om som avses

Totalför-kap. brottsbalken eller skattebrottslagen 1971:69.eller 15
ha begränsade tillpliktverk och Försvarsmakten bör den rättsvarets

följer femteframför allt våldsbrott 19 §utdrag som avom grova
polisregisterkungörelsen.stycket

förbesöksförbud lämnas regel inteUppgifter närvaran-utsomom
fortsättningsvis lämnas tillSådana uppgifter bör inte hellerde. annan
finns enligt vår mening inte hellermyndighet socialmyndighet. Detän

åtalsunderlâtelse enligt lagenskäl lämna uppgifteratt ut ungaom om
socialmyndighet. dettalagöverträdare till myndighet Iänannan

möjligheter till resocialisering tillmätashänseende bör den unges
särskild betydelse.

vi inte heller det finns anledning till myndig-Slutligen att attanser
uppgifter utlämning för brott, i synnerhetheter lämna ut som enom

utländsk dom svensk medborgare eller den har hemvistmot en som
riket regel skall registreras i belastningsregistret.här i som
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6.3.5 Myndigheter har begärt till registerutdragrättsom

remissvaren departementspromemorian allmänt krimi-I Lagöver om
nalregister 1992:32 har vissa myndigheterDs begärt få tillrättatt

Viregisterutdrag. har också från regeringen fått överlämnat antalett
utlämnande uppgifterärenden till myndigheter.om av

Kriminalvården

Kriminalvårdsstyrelsen har i remissvar anfört regionmyndighetatt
inom kriminalvården eller frivårdsmyndighet bör möjlighet fåattges
registerutdrag för lämplighetskontroll tilltänkta övervakare ochav
förtroendemän. Skälet kraven på de lekmannaövervakareär att som

ökat under åren ochanlitas har det viktigt de håller högäratt att en
standard.

Kriminalvârdsstyrelsen har för närvarande till utdrag i frågarätt om
sökerden anställning inom kriminalvården. Vi det väl såsom anser

Kriminalvårdsstyrelsenangeläget har möjlighet kontrolleraatt att en
presumtiv lekmannaövervakare inom frivården, anställda inomsom
kriminalvården. Kriminalvårdsstyrelsen bör därför tillrättges samma

i frågautdrag övervakare och förtroendemän i frågaom som om
anställda.

Socialstyrelsen

remissvar kriminalregisterpromemorian begärde SocialstyrelsenI över
få till utdrag belastningsregistret för prövning ärenderättatt ur av

lagen 1980: tillsyn hälso- och sjukvårdspersonalenenligt 11 överom
m.fl. tillsynslagen eller lagen 1984:542 behörighet utövaattom

hälso- och sjukvården behörighetslagen.yrke inom
närvarande skall domstol enligt förordningen 1982:117För om

underrättelse till Socialstyrelsen domar i vissa brottmål underrättaom
Socialstyrelsen dom, vilken legitimerad yrkesutövare,om en genom en

i sin yrkesutövning står under styrelsens tillsyn, dömts för brottsom
han eller hon har begått under utövning sitt yrke eller i övrigtsom av

för något vissa angivna brott. I betänkandet Förbättrad tillsyn överav
hälso- och sjukvårdspersonal föreslåsSOU 1995:147 det hosatt

förSocialstyrelsen inrättas register tillsynsändamål. Registretett nytt
skall bl.a. innehålla de uppgifter meddelas enligt densom nyss
nämnda förordningen. föreslås också underrättelseskyldighetenDet att
utvidgas till omfatta alla brott har medfört påföljd änatt som annan
böter. Förslaget bereds för närvarande i Socialdepartementet. Med
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anledning detta vi inte frågan utlänmande uppgiftertarav upp om av
åbelastningsregistret för prövning ärenden enligt tillsynslagen.ur av
iVi har däremot anledning ställning till Socialstyrelsensatt ta

begäran till utdrag för prövning ärenden enligt behörig-rättom av
hetslagen, dvs. i ärenden då begär legitimationen person som

läkare eller sjuksköterska.exempelvis
avslåEtt skäl ansökan legitimation kan denatt atten om vara

omständighetsökande visat sig uppenbart olämplig yrket. Enutövaatt
innebära söker legitimation skallkan attsom en person som anses

uppenbart olämplig yrket enligt Socialstyrelsen, hanutöva är,att att
,hon har begått enstaka allvarliga brott eller antal mindreeller 1ett

anfört framförallvarliga brott. Socialstyrelsen har det allt gälleratt om
eller brotten har begåtts i yrkesutövningen, också brottbrottet attmen

begångna utanför yrkesutövningen många gånger kan tyda på att
i fråga uppenbart olämplig för legitimation. Enligtärpersonen

Socialstyrelsens mening det därför nödvändigt känna till alla deär att l
i fråga haft med rättsväsendet.kontakter som personen ,lförfattningSom vi tidigare har framhållit kan inte varje i uppställt

krav lämplighet i visst hänseende, innefatta krav påett att 3anses
i fråga skall ostraffad. Socialstyrelsen har inte anfört iattpersonen vara

lnuvarande alltså inte innefattar någonden ordningen, kontrollsom av
kriminalregistret, skulle ha medfört olämpliga har fått rättatt personer

verka exempelvis läkare, det enligt uppgift handläggsatt trots attsom
mellan sådana âr.6 000 och 7 000 ärenden Inte heller detper synes
på ha inneburit några beaktansvärda nackdelar. Enligt vårsättannat
mening finns det därför inte tillräckliga skäl Socialstyrelsen rättatt ge
till utdrag kriminalregistret i samtliga legitimationsärenden.ur

Kammarkollegiet

I remissvar kriminalregisterpromemorian begärde Kommerskolle-över
gium få utdrag för prövning auktorisationärendenrätt att av om av
tolkar och revisorer. Samma begäran har framställts i skrivelse denen a
29 augusti 1988 från Länsstyrelsen i län. SkrivelsenUppsala har av
regeringen överlänmats till oss.

Det Revisorsnämnden frågor auktorisa-är prövarnumera som om ~
tion revisorer. Till Revisorsnänmden skall på begäran lämnas iav
utdrag och belastningsregistret 17 § 12 polisregisterkun-person-ur
görelsen.

Kammarkollegiet frågor auktorisation tolkar ochprövar om av
enligt förordning auktorisation1985:613 tolkaröversättare om av

1och För skall kunna auktoriseras tolköversättare. att en person som
eller skall han eller hon bl.a. vara känd för redbarhet ochöversättare

i övrigt lämplig tolk eller översättare" § första4även vara som
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stycket Kammarkollegiet4. kan upphäva auktorisationen bl.a. denom
auktoriserade uppsåtligen i sin verksamhet eller på någotgör orätt sätt
förfar oredligt §.14

Vi återigen framhålla författningvill i uppställt krav påatt ett
redbarhet och lämplighet, inte nödvändigtvis måste innefatta ettanses
krav på i fråga skall ostraffad. Vi har för vår delatt personen vara

varför den försvårt dömd brott skulle diskvalifice-äratt se som vara
tolk. Kommerskollegiumrad har i fall inte förklaratnärmarevartsom

varför belastningsuppgifter skulle nödvändiga för prövningen ivara
tolk- och översättarärenden och vilka uppgifter i så fall behövs.som
Vi därför inte det finns skäl Kammarkollegiet tillrättatt attanser ge

för prövning frågorutdrag auktorisation tolkar och över-av om av
sättare.

för närvarande förhålla sig så utdragDet ochattsynes ur person-
belastningsregistret lämnas till Kammarkollegiet länsstyrelser-genom

försorg. Det detta förfarande har föranlett Länsstyrelsenärnas som
i Uppsala län begära förenkling förfarandet på så sättatt atten av

fårutdrag lämnas Rikspolisstyrelsen direkt till Kammarkollegiet.av
oklartDet på vilken grund utdrag lämnas länsstyrelserna tillsynes av

Kammarkollegiet och vad gäller sekretess i dessa hänseenden.som om
Förfarandet kan enligt vår mening i fall inte Omvart accepteras. en

intemyndighet har till utdrag belastningsregistret, skallrätt ur
myndigheten naturligtvis inte heller kunna infordra utdraget från
någon myndighet har tillgång till sådana uppgifter.annan som

Regionchef eller kriminalvårdeninomstyresman

skrivelse den september har RikspolisstyrelsenI 5 1985 begärt atten
regionchef eller för anstalt inom kriminalvården skall hastyresman

få uppgifter direkt från polisstyrelse.rätt att
17 § 1 polisregisterkungörelsen följer Kriminalvårdsstyrel-Av att

regiomnyndighet, anstalt och häkte inom kriminalvården har rättsen,
uppgiftentill utdrag register behövs för prövning fråganärur av en

enligt lagen 1974:203 kriminalvård i anstalt eller lagenom
behandlingen1976:371 häktade och anhållna m.fl. Vi harom av

föreslagit utdrag skall lämnas Rikspolisstyrelsen eller, efteratt av
Rikspolisstyrelsens bestämmande, polismyndighet. får alltsåDetav
ankomma på Rikspolisstyrelsen regionchefutdrag tillavgöraatt om
eller för anstalt inom kriminalvården skall länmasstyresman av
Rikspolisstyrelsen eller polismyndighet.av

6 170542
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Totalförsvarets pliktverk

oktober har VärnpliktsverketI skrivelse den 7 1991 numeraen
begärt få tillgång till polisregister för vissapliktverket särskildaatt

fall.
gällande kungörelsen 1969:380den tidigare värnpliktigasI om

tjänstgöring fanns bestämmelser domstolars skyldighet attm.m. om
domar värnpliktigaunderrätta Värnpliktsverket undermotom som

hemförlovats.vissa förhållanden hade Underrättelsen hade betydelse
för frågan den värnpliktige skulle kallas till tjänstgöring ellerom ny
inte.

förordningen 1995:238 totalförsvarsplikt finnsdenI om ennya
liknande bestämmelse. kap. § den domstolI 7 5 avgörattanges som

mål för brott i 10 kap. 1-5 §§ lagenett som avsesom ansvar
kopia1994: 1809 totalförsvarsplikt skall sända domen elleren avom

beslutet till Totalförsvarets pliktverk, avgörandet har vunnit laganär
kraft.

i den överlämnade skrivelsen under-Värnpliktsverket attangav
kungörelsen inte alltid fullgjordesrättelseskyldigheten enligt 68 § av

begärde därför i stället tilldomstolarna. Värnpliktsverket rättatt
utdrag register.ur

enligt föreskrifter i förordning skyldiga under-Domstolarna är att
pliktverket vissa domar. omständigheten under-Denrätta attom

rättelseskyldigheten inte fullgörs på tillfredsställande enligtsätt ärett
i fåvår mening inte tillräckligt skäl för pliktverket stället skallett att

förutsättas sådanatill registerutdrag. får i stället rutinerDeträtt att
lämnas i de angivnainförs hos domstolarna underrättelse alltidatt

fallen.

Kronofogdemyndighet

oktober har Riksskatteverket begärtskrivelse den 26 1995I atten
fåkronofogdemyndighet för vissa särskilda fall skall generell tillgång

framför allt uppgifter i allmänna spanings-till polisregister. Det är
kronofogdemyndigheterna intresseraderegistret och vapenregistret är

säkerhet vid kronofogdemyndigheterna, RSV RapportFörbättradav
59 hand har Riksskatteverket begärt1993:7, ff.. I andra atts.

skall tillgång till uppgifter vålds-kronofogdemyndigheterna om
brottslighet.

framgår den nyssnämndaSyftet med förslagen är, som av rappor-
kronofogdemyndig-förbättra säkerheten för den personal vidten, att

förrättning i bostad ellerheterna skall genomföra en en personssom
på företag. framför allt våldsbrottDet ärett vara som avsynes
intresse.
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i föroch sig angelägetDet kronofogdemyndigheternasär att
personal inför förrättning kan få information gäldenäratten om en
tidigare har visat sig benägen tillgripa våld och kanske äratt t.0.m.

för våldsbrott.dömd I sådana situationer kan det lämpligt attvara
förrättningsmannen begär biträde polismyndigheten. Enligt 3 kap.av
3 § utsökningsförordningen får biträde begäras förrättningsmannenom
kan motstånd vid förrättning eller sådant biträdemötaantas en om av

särskild anledning behövs för förrättningen skall kunnaattannan
genomföras.

informationDen kronofogdemyndigheten kan förbehöva attsom
kunna förbereda införsig besvärlig förrättning att t.ex.en genom
begära biträde polisen, behöver emellertid inte lämnas i formav av
utdrag belastningsregistret. De uppgifter i utdraget tordeur som anges
inte heller tillräckliga för kronofogdemyndigheten skall kunnaattvara

hur riskfylldbedöma viss förrättning Vi det skulleär. tror atten vara
effektivt med personlig kontakt mellan förrättningsmannen ochmer en

polisman på den där gäldenären bosatt eller andra skålärorten av
känd. Polismannen kan bakgrund tillgängliga registeruppgiftermot av
och information bedömning polisen bör biträdagöraannan en av om
vid förrättningen eller andra försiktighetsåtgärder bör vidtas, utanom

därvid de omständigheter ligger till grund för bedöm-att ange som
Ävenningen. från integritetssynpunkt skulle den metoden attvara

föredra. Vi därför inte kronofogdemyndigheterna bör rättattanser ges
till utdrag belastningsregistret.ur

Kommuner

skrivelse den november 1996 har RiksförbundI 12 Hyresgästernasen
hemställt kommuner tillgång till polisregister vid prövningatt ges av
förvärvstillständ enligt lagen 1975:1132 förvärv hyresfastighetom av

Skrivelsen överlämnats till Registerutredningen.harm.m.
den nämnda lagen framgår det i vissa fall krävs tillståndAv attovan

för förvärv hyresfastighet. förvärvar sådan fastighetDenav en som en
skall, inte någon undantagsbestämmelse tillämplig, anmälaärom
förvärvet till den kommun där fastigheten belägen. Om kommunenär

inledande förvärvsprövning förvärvarens lämplighetefter atten anser
bör får kommunen inom månader från det anmälanprövas, tre

anmäla detta till hyresnämnden. Hyresnänmden skall dåmottogs
ålägga förvärvaren inom månad ansöka förvärvstillständ hosatt en om
nänmden.

första förvärv hyresfastighetI 4 § stycket 4 lagen attom av anges
förvärvstillständ skall bl.a. "om det kan förvärvarenvägras antas att

visad brist vid fullgörandeeljest med hänsyn till brottslig gärning eller
från olämplig innehaåligganden enligt lag, allmän synpunktär attav
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fastigheten". Under vissa förhållanden får tillstånd dock inte vägras
4 § andra stycket.se Det gäller det visas fastigheten ärattom

obebyggd, bebyggd med hyreshus eller med hyreshusänannat som
inte innehåller fler två lägenheter eller förvärvetän andel iom avser
fastigheten förvärvas i syfte bereda förvärvaren och hansattsom
familj bostad.

ÖversynHyreslagstiftningsutredningen framhöll i sitt betänkande av
förvärvslagen och hyreslagen Borgen och Pant SOU 1996: 148 att-
kommunerna inte har inhämta belastningsuppgifter exempel-rätt att ur
vis polisregistret för kontrollera förvärvare har gjort sigatt om en
skyldig till sådan brottslig verksamhet skulle kunna diskvali-som vara
ñcerande enligt nämnda punkt f..s. 86 Med hänsyn till Register-att
utredningens pågående arbete lade Hyreslagstiftningsutredningen dock
inte fram något förslag till ändrade regler i detta hänseende. Hyreslag-
stiftningsutredningen uttryckte emellertid det torde vikt föratt vara av
kommunerna få tillgång till i fall domar avseende ekonomiskatt vart
brottslighet för få så fullständigt underlag möjligt föratt ett som
förvärvsprövningen.

hyresförvärvslagen framgårAv uttryckligen förvärvaresatt en
brottsliga belastning kan skäl för avslag ansökan för-vara en om
värvstillstånd. Det därför rimligt den skall ansökanär prövaatt som
har få tillgång åtminstonetill vissa uppgifter tidigare brotts-rätt att om
lighet. Av hyresförvärvslagen framgår det ankommer på hyres-att

frågannämnden tillstånd. Frågan kommer emellertid inteprövaatt om
under prövninghyresnämndens inte kommunen vid preliminärom en
bedömning finner anledning ifrågasätta förvärvares lämplighet.att en
Kommunerna bör därför till utdrag belastningsregistret förrättges ur

kunna sådan preliminär bedömning. Utdrag bör dockgöraatt en
lämnas förendast det fall tillstånd kan Om situationenvägras. äratt

sådan tillstånd inte får därför fastighetenvägras, äratt t.ex. att
obebyggd, bör det inte komma i fråga lämna registerutdrag.att

Vi har därefter frågan vilken omfattning registerut-att ta upp om
Hyreslagstiftningsutredningendrag bör ha i dessa fall. anförde att

i fall få tillgång uppgifter ekonomiskkommunerna borde tillvart om
brottslighet. närvarande har Finansinspektionen till uppgiftFör rätt om
brott 8--11, 14 eller kap. brottsbalken och skattebrottsla-15mot mot

vid lämplighetsprövning enligt försäkrings-större ägaregen av
rörelselagen, bankrörelselagen, lagen värdepappersrörelse ochom
lagen kreditmarknadsbolag. Samma begränsade har Fastig-rättom
hetsmäklarnänmden vid lärnplighetsprövning enligt fastighetsmäklarla-

och Revisorsnärnnden vid lärnplighetsprövning enligt lagen omgen
revisorer. Vi kommuner bör motsvarande tillrättattanser ges
uppgifter fråga anmält förvärv hyresfastigheti den har ettom som av

sådan förvärvstillståndenligt förvärvslagen, situationen inte är attom
inte får vägras.
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6.3.6 Utdrag till enskild

I 9 § kriminalregisterlagen under vilka förutsättningar enskildanges en
Ävenhar till utdrag kriminalregister beträffande sig själv. irätt 3 §ur

första stycket 3 polisregisterlagen och 17 § 8 polisregisterkungörelsen
finns bestämmelser enskilds till utdrag beträffande sig själv.rättom
Vårt förslag till ändrade Sekretessregler medför enskildatt en person
kommer ha uppgifter sig själv med stödrättatt att ut om av
tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens regler. behövsDet
därför inte längre några särskilda bestämmelser i registerförfatt-
ningarna enskilds till utdrag sig själv. Däremot kan deträttom om
behövas regler hur sådana utdrag i 17§ 8 polis-om som avses

utformas.registerkungörelsen skall Dessa utdrag länmas till enskilda
behöver dem för till sin i främmande eller förrättatt ta statsom vara

vistas, arbetainresa, eller bosätta sig där. Regler vad utdragenatt om
skall innehålla och hur de i övrigt skall avfattas bör inte in itasom
registerförfattningarna, meddelas i ordning.utan arman

förstaEnligt 3 § stycket 3 polisregisterlagen har enskild i viss
också till beträffande Sådanutsträckning utdrag sig själv.rätt änannan

föreligger endast utdraget behövs för frågarätt prövaattom om
elleranställning uppdrag i verksamhet, vård eller ärsom avser som
för säkerhet förbetydelse rikets eller förebyggandet eller beivrandetav

och regeringen i förordning medgivit utdrag ellerbrott, attav
upplysning länmas för sådant ändamål eller, i fall, denannat om
enskilde styrker hans beroende upplysning registreträtt äratt av ur

regeringen medger upplysningen meddelas.och att
polisregisterkungörelsen har regeringen med stöd§ 3 och 4I 17 av

fårbestämmelsen förordnat utdrag på begäranden nyssnämnda att
lämnas till

vissalarminstallationsföretag, i lagen 1983:1097 medsom avses-
i fråga sökerbestämmelser lannanläggningar denom m.m., om som

företaget i vilken ingår befattning med lanninstalla-sådan anställning i
tioner och

enskild sammanslutning eller beslutar anställningsomperson om-
utvecklingsstörda ellerpersonal inom psykiatrisk sjukvård, vård avav

sådanvård barn och ungdom, i fråga den sökerom som an-av
ställning.

tillfredsställandeframgår utdrag skall länmas endastAv 18 § att om
för densökandens eller den anställdes lämplighetutredning om

Rikspolissty-befattning det fråga inte kan vinnas sätt.är annatom
relsen skall bakgrund härav utdrag bör lämnas. Detpröva ärmot om

någon uppgiftsskyldighet enskilda.alltså inte fråga gentemotom
första stycket polisregisterlagenbestämmelse motsvarande 3 § 3En
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17 § 3 och 4 och 18 § polisregisterkungörelsen bör enligt vårsamt
mening införas i de författningarna såvitt gäller enskilds fårätt attnya
utdrag avseende enskild. I avseende föreslår vi ändringettannan en
i förhållande till gällande finns enligtDet vår meningrätt. nämligen
inte skäl tillåta utlämnande uppgifter till enskild för prövandeatt av av

fråga anställning eller uppdrag i verksamhet ären om som av
betydelse för rikets säkerhet. sådanaI fall torde reglerna register-om
kontroll fullt tillräckliga. Någon till utdrag belastnings-rättvara ur
registret för detta ändamål behövs därför inte.

Utdrag till enskild enligt § 3 och polisregisterkungörelsen17 4 skall
begränsas pâ så endast vissa bötesdomar skall Uppgiftsätt att anges.

besöksförbud skall inte heller Vi föreslår utdragattom anges.
fortsättningsvis skall innehålla uppgift alla brott inte har för-om som
anlett penningböter. Beslut inte åtala brott, beslut utlämning föratt om
brott till besöksförbud bör däremot inte få lämnasstat samt ut.annan

Sist i 3 första§ stycket 3 polisregisterlagen ocksåenskildsägs att
har till utdrag den enskilde styrker hans beroenderätt rätt ärattom av
upplysning registret och regeringen medger upplysningenattur
meddelas. dispensbestämmelseDenna bör också överföras till den nya
författningen.

6.3.7 uppgifterUtlämnande till utlandetav

föreslagnaI den persondatalagen har tagits in förbud tillett mot att
tredje land, dvs. land utanför EU, föra personuppgifteröverett som
behandlas. Bestämmelsen vad krävs enligt EG-direkti-motsvarar som

Från förbudet finns flera undantag. viktigasteDet detär ärvet. att
tillåtet föra personuppgifter för användning i haröveratt staten som
anslutit sig till Europarådets dataskyddskonvention. Eftersom EG-
direktivet inte gäller polisens område det författningkan i meddelas
bestämmelser avviker från persondatalagen. Polisen får såledessom

uppgifter till utlandet vidare omfattninglämna i vadrätt änatt utges
framgår persondatalagen.som av

Bestämmelser utlämnande uppgifter till utlandet finns i 13 §om av
kriminalregisterlagen, 9 och 10 §§ kriminalregisterkungörelsen samt
4 § polisregisterlagen. Vi föreslår det införs bestämmelser iatt
författningarna belastningsregister, vilka huvudsakligen motsvararom
de nuvarande. Dessutom bör det införas möjlighet för Rikspolisstyrel-

särskild begäran lämna uppgifter till Europol.att utan utsen
Uppgifter till utländska myndigheter bör regel lämnassom av

Rikspolisstyrelsen. uppgifter enligt författningsförslagDe vårtsom
skall lämnas till nordiska myndigheter bör dock, efter Rikspolisstyrel-

bestämmande, få lämnas polismyndighet.ävensens av
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6.3. 8 Vandelsintyg

I 8 § polisregisterlagen finns bestämmelser vandelsintyg. Avom
paragrafen följer polismyndighet får utfärda intyg eller utlåtandeatt

någons vandel, redbarhet eller lämplighet för viss verksamhet ellerom
liknande omständighet till de myndigheter enligt 3 §om annan som

första stycket polisregisterlagen1 har generell till utdragrätten ur
polisregister, dvs. Justitiekanslern, riksdagens ombudsmän, Rikspolis-
styrelsen, den centrala utlänningsmyndigheten, länsstyrelse, länsrätt,
polismyndighet, allmän åklagare och Alkoholinspektionen 8 § första
stycket Vandelsintyg1. skall vidare lämnas till myndighet, närannan
skyldighet föreliggerdärtill enligt lag eller författning första8 §

tillstycket 2, enskild i de fall och den ordning lag eller författning
särskilt 8 § första stycket 3 till myndighet eller enskildsamtanger
i fall, regeringen tillstånd till det 8 § första stycket 4.annat om ger

Före polisregisterlagens tillkomst lämnades uppgifter från polisen
i omfattning olika vandelsintyg. Förfarandetut stor typergenom av

med vandelsintyg hade emellertid kritiserats för det innebaratt ett
alltför vidlyftigt utlänmande uppgifter. Genom polisregisterlagensav
bestämmelser avsåg bl.a. kraftigt begränsa användningenattman av
Vandelsintyg prop. 1965:18. Det ansågs utdrag kriminal-att ur
registret i många fall borde tillräckligt. fallI de sådant utdragettvara
inte till fyllest, borde emellertid kompletterande upplysningar fåvar
lämnas polisregister. Det skulle framför allt bli fråga situationerur om
då uppgifter brottsmisstankar, bötesdomar och åtalsunderlå-även om
telser borde få lämnas Eftersom intyg eller utlåtande angåendeut. ett
någons lämplighet enligt propositionen borde innehålla upplysningar

både kriminella och sociala belastningar borde de lokala polis-om
fåregistren användas för utfärdande vandelsintyg. Vid behov bordeav

myndigheterna dock få vända sig till det polisregistret.centralaäven
propositionen diskuterades två former utlämnande uppgifter,av av

nämligen lämplighetsintyg, utfärdades till den enskilde påsom
begäran, och myndigheternas begära uppgifter, den s.k.rätt att
remissrätten. Båda varianterna avsågs få förekomma, tankenmen

ha varit intygsgivningen skulle med remissförfarandeersättasattsynes
i samband med de skilda specialförfattningarna. kanDetöversyn av

lämplighetsintyg skulle lämnas i samband med ansökannoteras att om
körkort, traktorkort eller luftfartscertiñkat. fall då lämplighetsintygDe
skulle lämnas och då myndighet på begäran skulle ha till uppgifterrätt

iskulle författning. I propositionen diskuterades ingående vilkaanges
skulle ha till uppgiftermyndigheter olika slag.rättsom av

Vandelsintygen har i sin formursprungliga spelat sinutnumera
gåttroll. Utvecklingen har därhän lämplighetsintyg inte längreatt

utfärdas och allt fler myndigheter i stället har till utdragrättatt getts
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register. förekommer vissa bestämmelserpolisens Det dock i lagur
polisen skall yttranden till myndigheterattom avge om personer vars

lämplighet i olika hänseenden skall bedömas. Ett exempel på sådanen
bestämmelse kap. 14 § alkohollagen 1994: 1738. Där7 sägsär att en

inte fårskall ansökan serveringstillståndkommun prövasom en om
bifalla ansökan polismyndighetens yttrande har inhämtats.attutan
Polismyndigheten skall enligt bestämmelsen i yttrandet redovisa de

bedömning ochomständigheter ligger till grund för myndighetenssom
lämplighet försärskilt sig sökandens allmännadärvid yttra om

propositionen till alkohollagen, vilken hänvisar till 8 §verksamheten.
framhålls kommunerna inte avsågs få tillpolisregisterlagen, rättatt
kriminalregister för prövning tillståndsärendenutdrag polis- eller avur

fick i stället förutsättas1994/95:89 107 ff.. Detprop. att ens.
sådana uppgifter i den mån depolismyndighet i sitt yttrande redovisar

serveringstillstånd.på bedömningen fråganbör inverka av om
fall innehålla upplysningskall således i förekommandeYttrandet om

misstänkt för brott.sökande dömts för brott ellerden har äratt
godkännandekörkortsförordningen framgår frågorAv 64 § att om

sökandeVägverket. huruvidabl.a. trafiklärare Intygprövas avsom
lämpligpersonliga förhållanden fårhänsyn till sinamed anses som

andratrañklärare utfärdas enligt paragrafensutbildningsledare eller
i sökandens folkbokföringsort. Förpolismyndighetenstycke av

körkortsförordningen har Vägverketärenden enligt 64 §prövning av
emellertid också tillpolisregisterkungörelsenmed stöd 21 § rättav

belastningsregistret.ochutdrag ur person-
finns i § körkorts-bestämmelse vandelsintyg 11Ytterligare en om

personutredningskall detEnligt denna paragrafförordningen. göras en
Rikspolissty-antecknade isöker körkort och ärsompersoner somom
polismyndig-Personutredningen skallrelsens polisregister. göras av

sökandens lämplighetskall innehålla yttrandeheten och ett somom
för de omständigheter vilkaoch redogörelsekörkortsinnehavare en

förstalänsstyrelsen enligt 3 §dessa ärenden haryttrandet grundas. I
ochockså till utdragpolisregisterkungörelsenstycket 1 rätt person-ur

belastningsregistret.
körkortsförordningenpersonutredning i §Bestämmelserna 11om

vidluftfartsförordningen 1986: 171gäller enligt 29 § även personut-
luftfartscertiñkatmed ansökanredning i samband m.m.om

redovisas i vandels-uppgifter behöverkan deDet ettantas att som
reglerna registerut-med stödide flesta fall kan lämnasintyg ut av om
nyligen införda regelnMed hänsyn till denolika myndigheter.drag till

regeln i 8 §det mästevi docki alkohollagen övervägasatt omanser
regelverket.föras till deti någon form börpolisregisterlagen över nya

stycketi 3 § första lmyndighetergäller deSåvitt avsessom
till utdragreglernabehövs,polisregisterlagen rättutöver urom

i formutlärrmande uppgifterbestämmelsernågraregistret, inte avom
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vandelsintyg jfr 8 första§ stycket l polisregisterlagen.av
Det inte heller behövas någon särskild bestämmelsesynes attom

uppgift belastningsregistret får lämnas till myndighetur änamian som
i 3 § första stycket polisregisterlagen,l det behövs föravses attom

polismyndighet skall kunna fullgöra skyldighet enligt lag elleren
förordning utfärda intyg eller utlåtandeatt någons vandel,om
redbarhet eller lämplighet jfr 8 § första stycket 2 polisregisterlagen.
Eftersom det i sådana fall frågaär uppgiftsskyldighet fårom en
uppgifterna lämnas med stöd kap.14 1 § sekretesslagen.ut av

Såvitt vi har kunnat finna finns det inte längre några bestämmelser
lämplighetsintyg skall utfärdas på begäranatt enskild. Någonom av en

bestämmelse motsvarande den i 8 § första stycket 3 polisregisterlagen
behövs således inte.

Av 8 § första stycket 4 polisregisterlagen följer vidare uppgifteratt
får lämnas till myndighet eller enskild i fall,ut regeringenannat om

tillstånd till det. Detta bemyndigande inte ha utnyttjats,ger synes
vilket kan bero på bestämmelserna utdrag registretatt harom ur

fullt tillräckliga. Vårt förslag ändradeansetts Sekretessreglervara om
medför dessutom bestämmelsen i 14 kap. 8 § sekretesslagenatt om
regeringens möjlighet förordna undantag från sekretess bliratt om
tillämplig. Regeln i första8 § stycket 4 polisregisterlagen behöver
därför inte heller föras till belastningsregisterlagen.över

Sammanfattningsvis vi således inte det behövs någonattanser
motsvarighet till 8 § första stycket polisregisterlagen. Vandelsintyg

dock fortsättningsvis få lämnas i utsträckningavses samma som nu,
huvudsakligen med stöd 14 kap. 1 § sekretesslagenav

Den omständigheten vandelsintyg alltjämt fylla funktionatt anses en
vid sidan det sedvanliga utlämnandet registerutdrag, beroom av synes
på har det lämpligt överlåta tillatt polisen bedömaansett attman att
vilka brott bör få inverka myndighets bedömning visssom en av en
fråga. Under sådana förhållanden det naturligtvisär angeläget att
polisen inte praktiska skäl överlämnar utdrag belastnings-ettav ur
registret, vilka uppgifterprövar skallutan redovisas.noggrant som

6.4 Gallring

6.4.1 Gällande rätt

Enligt 7 § kriminalregisterlagen skall uppgift intagits ien som
kriminalregistret utgå bl.a. högre frikänt någon eller ändrat tillrättom

påföljd inte skall registrerad eller hovrätt har upphävten som vara om
tingsrätts beslut förvandlingsstraff för böter. Detsamma gällerom om
den registrerade har avlidit eller fyllt 80 år. Motsvarande bestämmel-
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polisregisterkungörelsen och föravseende polisregister i 14 §finnsser
körkortsförordningen.körkortsregistrets del i 92 §

skalluppgift skall utgå registerBestämmelserna när etturom en
innebärdvs. reglerregler s.k. rehabilitering,hållas isär från somom

registreradehänsyn till denutdrag begränsas medinnehållet i attettatt
rehabilitering finns i 10 §Reglerostraffad under antal år.varit ett om

paragraf skallföreskrivs i dennakriminalregisterlagen. Enligt vad som
den dömde efterinte länmasådömda påföljderuppgifter ut omom

fängelse varitfall påföljdenfrigivningen för deteller ärdomen
finns ibestämmelser för polisregisterMotsvarandeostraffad i tio år.

normalt tio år. frågaockså här Ipolisregisterlagen. Fristen§7 är om
frist på fem år.gäller dockböter en

i de fallför vissa myndighetergäller inteRehabiliteringsreglerna
kriminal-femte stycketfullständigt utdrag 10 §fådessa begär att ett

polisregisterlagen.§registerlagen och 7 a
uppgifterpolisregisterkungörelsenBestämmelserna i 14 § närom

finns iuppgiftertolkats såi praktikenskall utgå har att person-som
paragrafen förstörs. Iunderoch fallerbelastningsregistretoch som

tagitsrehabiliteringgrundemellertid uppgifternaharvissa fall av
Förfarandet kallasmagnetband.särskildaoch lagratsregistretut ur

uppgifterna inte skall belastaäldredeavställning. Avsikten är att
därtilltillgängliga,ändå finnasADB-registretsjälva om enmen

registret.utdragfullständigtskulle begäramyndighetberättigad ett ur
förekommer inte.uppgifteravställdaGallring av

förekommitdet aldrigRikspolisstyrelsen haruppgift frånEnligt
och belastnings-frånutdragfullständigtbegärannågon person-om

vidhar detkriminalregisterNyttEnligt SARI:sregistret. rapport m.m.
tekniskahar sådanavisat sig detmaterialetdet avställdakontroll attav

fullständigtframanvändas förskulle kunnadet intebrister ettatt taatt
det.skulle begäranågonutdrag, om

kriminalregistennaterialäldreRikspolisstyrelsenfinns hosDessutom
och be-tillaldrig förtsföre år 1945, överfrån tiden person-som

äldreuppgifteransågsdatoriseringenVidlastningsregistret. varsom
kriminalregisterkungörelsenEnligt 5 §intresse.i regel sakna25 årän

inteden januari 1945beslut före 1dom elleranteckningskall tasom
detutdragetdet istället skallmyndighet. Iutdrag tillmed i attanges

dockkungörelsen kan6§Med stödanteckningar.äldrefinns av
sådanNågonäldre uppgifterna.del defåmyndighet begära att av

framställts.emellertid aldrigbegäran har
i framtidenskall bevarasuppgifternaoch hurbedömandeVid omav

1991:446 be-arkivförordningensoch1990:782arkivlagensskall
bestämmelserarkivlagen finnsIuppmärksammas.stämmelser om

får allmännaarkivlagenEnligtmyndigheter.bl.a. statligaarkiv hos
Huvudregeln dockförstöras.varmed ärgallras, atthandlingar avses

beaktandemedGallring skall skeskall bevaras. atthandlingarna av
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arkiven del det nationellaär kulturarvet och på sådant sätten av att
det återstående arkivmaterialet fyller ändamålen med arkiven, dvs.

del allmännarätten handlingar, behovetatt ta information förav av
rättskipningen och förvaltningen forskningens behov.samt

6.4.2 Tidigare förslag m.m.

kriminalregisterpromemorianI föreslogs rehabiliteringstidernaatt
skulle till fristergöras efter vilkas utgång uppgifterna skulleom tas
bort registret. Därutöver föreslogs huvudregelur att ytterstasom en
tidsgräns på 20 år skulle gälla för bevarande uppgifter i registret.av
Oberoende vederbörande hade varit föremål för anteckning-av om nya

skulle således under alla förhållanden uppgifter äldre 20ar änsom var
år inte längre finnas kvar i registret. Vidare skulle det material som
inte längre hade sådan aktualitet det skulle kvar i registretatt vara
föras till Riksarkivet i ställetöver för bevaras hos Rikspolisstyrel-att
sen.

I promemorian behandlades också regler uppgifter skall utgånärom
grund förutsättningarna för registrering inte längre före-attav

ligger, på grund högre frikänt den tilltalade.t.ex. rätt I denattav
delen innebar förslaget inte några väsentliga förändringar imer
förhållande till vad gäller enligt 7 § kriminalregisterlagen ochsom nu

polisregisterkungörelsen.14 § Sammanfattningsvis innebar förslaget
anteckning skall bort från registret och förstöras,att dentasen om

tilltalade blivit frikänd eller dömd till påföljd inte skullesom vara
registrerad.

Varken för gallring eller avskiljande uppgifter i övrigt skulleav
gälla någon begränsning med hänsyn till registrets tekniska karaktär

det slag finns i 14 § polisregisterkungörelsen.av som nu
De remissinstanser yttrade sig i frågan tillstyrkte förslaget ellersom

lämnade det erinran. Riksdagens ombudsmän, Kriminalvårdssty-utan
relsen, Rikspolisstyrelsen och Riksarkivet framhävde dock vikten av

terminologin i registerförfattningarnaatt med denstämmer iöverens
arkivförfattningama. pekadeDe på gallring enligt arkivförfatt-att
ningarna innebär förstöring. Riksarkivet föreslog "gallras iatt
promemorieförslaget skulle med "avställas"ersättas och "tas bortatt
skulle med "gallras".ersättas

Riksdagens ombudsmän ifrågasatte de belastningsuppgifterom som
skulle in i registret verkligen har så betydelse för forskningentas stor

de i strid med integritetshänsynen borde arkiveras sedan de hadeatt
avställts ga1lrats med promemorians terminologi.

Riksarkivet ansåg vidare frågor bevarande och gallring inomatt om
rättsväsendets informationssystem och informationshantering borde be-
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till helamåste hänsynsammanhang, i vilkethandlas i större taett man
kriminalvård.domstol ochpolis, åklagare,information hoskedjan av

uppgifter i be-princippropositioneniRegeringen anförde att
registrering inte längregrund förförstöraslastningsregistret bör om

jfr 7§ kriminal-frikännande dompå grundföreligger, t.ex. av
arkivlagenspolisregisterkungörelsen. Medregisterlagen och 14§

fall alltså gallras.i dessauppgifternaterminologi skall
händaemellertid ocksåmeningregeringensenligtkunde attDet

kriminalregisterla-jfr 10 §aktualitettid saknauppgifter efter en anses
rehabiliterade uppgifternadedag fårpolisregisterlagen. I§och 7gen

fåomfattning. Rättenbegränsadmycketendast i attlärrmas ut
aldrig.sällan ellerutnyttjatsi praktikenuppgifter harfullständiga

följaktligen interegeringenkunde enligtuppgifterdessaBehovet av
kundefog därfördet medansågRegeringensärskilt attstort.vara

något behov.inte fyllerutforrrmingnuvarandereglerna i sinpåstås att
därför ändras.borderehabiliteringBestämmelserna om

utgångtidsfristensefteruppgifternaföreslogspromemorianI att
bestämrnel-arkivmyndigheten. Avtilloch överlämnasgallrasskulle
Regeringenskall bevaras.uppgifternaframgickutfomining attsens
idet angelägnapåpekanderemissinstansernasinstämde i att tennenom

Med beaktandeförfattningar.olikabetydelse igallring har avsamma
ansågbetydelsen förstörasanvänds ii arkivlagenuttrycket gallrasatt

mindrelösningenföreslagnapromemorianden iregeringen att var
ansågarkivförfattningarnagällandedebakgrundlämplig. Mot nuav

iändras såbordebestämmelseninte hellerregeringen attatt man
belastnings-Eftersomavställning.talagallring skulleförstället om

utgångspunktenbordeuppgifterkänsligainnehållaregistret kommer att
dvs.skall gallras,uppgifternaställetregeringen ienligt attvara

tid.vissutgångenefterförstöras, av
utgångspunktenbordeskall skegallringbestämmandeVid närav

borttagan-bestämmelsernagällandede i dagregeringenenligt omvara
detemellertid vidareanfördeRegeringenrehabilitering. attochde

gallring,undantag frånmedgesskalldetockså borde övervägas om
bordebestämmelserarkivförordningensocharkivlagensvarvid

deutredningentill närmaregöraöverlämnatsDet harbeaktas. att
fråga.i dennaövervägandena

överväganden gallring6.4.3 om

till uttalandenahänsynmedvårt arbeteutgångspunkterna för ärEn av
vid deskall gallrasuppgiftersåledesprincippropositioneni att

uppgifter skallinnebärborttagande.för Detgällertidpunkter attsom
kriminalregisterlagen,i §7förhållandenunder degallras angessom
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§ polisregisterkungörelsen och 92 körkortsförordningen14 § dåsamt
andra beslut, enligt vårt förslag skall föranleda registrering isom
belastningsregistret, har ändrats eller upphävts. Uppgifter skall således
gallras

dom eller beslut vunnit laga kraft, frikäntöverrätt genom somom
den registrerade för den åtalade gärningen eller funnit honom skyldig
till denna inte dömt honom till påföljd skall antecknas imen en som
registret,

domstol efter2. resning har meddelat dom eller beslutenom som
iavses

strafföreläggande eller föreläggande ordningsbot harettom av
undanröjts,

hovrätt har upphävt tingsrätts beslut förvandlingsstraff4. om en en om
för böter eller förvandlingsstraffet har bortfallit,om

åklagares beslut inte åtala har âterkallats,attom
besöksförbud har upphävts ellerom
den registrerade har avlidit.när

Uppgifter belastningsregistret skall vidare gallras vid tidpunkteri som
för rehabilitering. Bestämmelser rehabilitering finns i §gäller 7om

kriminalregisterlagen, 14 § polisregisterkungörelsen och 92 §
framhållaskörkortsförordningen. bör redan inledningsvisDet att

fembelastningsuppgifter i körkortsregistret inte skall bevaras i änmer
motsvarande har föranlettår från dagen för den dom eller som

innebär gallringsfristen för körkortsregistretregistreringen. Det äratt
polisregisterförfatt-motsvarande tider enligt kriminal- ochkortare än

med för bötespåföljder, för vilka gallringsfristenningarna undantag
fem år.också enligt de författningarna ärsenare

för m.fl. behålla de gallringsfrister förkörkortshavareAtt som
torde,närvarande gäller för uppgifter påföljder i körkortsregistretom

ogörligt.påpekas i kriminalregisterpromemorian, Upp-varasom
gifterna skall ändå finnas kvar enligt de allmänna reglerna. En

kriminalregistret körkorts-konsekvens samordningen mellan ochav
belastningsdel, måste därför bli den generella gallrings-registrets att
fem för körkortsregistret måste ändras.fristen på år

âdöms i förening med skyddstillsyn enligt 28 kap. 3 §Fängelse som
första stycket kriminalregisterlagenbrottsbalken skall enligt 10 § 1

polisregisterlagen inte med i utdrag sedan§ första stycket 27samt tas
fall förvandlings-år förflutit från domen. Fängelse itio annat samt

kriminalregisterlagenför skall enligt 10 § första stycket 2straff böter
sedan tio årpolisregisterlagen inte med7 § första stycket 3 tassamt

förflutit från frigivningen.
uppgift fängelse-enligt vår meningHuvudregeln bör att omvara
gallras sedan tio årförvandlingsstraff för böter skallstraff eller

Uppgift straff skall heltförflutit från frigivningen. ansesom som
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verkställt tidigare frihetsberövande eller från vilket någongenom
beslut nåd har befriats helt, bör dock gallras sedan tio årgenom om

förflutit från domen eller beslutet. Vidare bör uppgifter fängelseom
eller förvandlingsstraff gallras viss tid efter det pâföljdspreskriptionatt
enligt 35 kap. 8 eller brottsbalken9 § har inträtt, dvs. då påföljden
har fallit bort. Gallringstiden bör lämpligen fem âr från det attvara
påföljden har fallit bort.

Enligt 10 § första stycket kriminalregisterlagen1 7 § förstasamt
stycket 2 polisregisterlagen skall uppgift skyddstillsyn och Villkorligom
dom inte imed utdrag sedan tio år förflutit från domen ellertas
beslutet. Vi föreslår ingen ändring.

Enligt första10 § stycket kriminalregisterlagen1 7 § förstasamt
stycket 2 polisregisterlagen skall uppgift överlämnande till särskildom
vård inte imed utdrag sedan tio år förflutit från domen ellertas
beslutet. kriminalregisterpromemorianI föreslogs ingen ändring såvitt
gällde överlämnande till vård inom socialtjänsten eller vård enligt
lagen 1988:870 vård missbrukare i vissa fall. Däremotom av
föreslogs det uppgift överlämnande till rättspsykiatrisk vårdatt om
skulle förflutitgallras sedan tio år från utskrivningen. dettaMot synes
remissinstanserna inte ha haft någon erinran. föreslårVi därför samma
lösning.

Enligt första polisregisterlagen7 § stycket 1 skall uppgift böterom
inte med i utdrag sedan fem år förflutit från dom, beslut ellertas
godkännande strafföreläggande. Vi föreslår ingen ändring änav annan

detsamma skall gälla böter förelagts ordningsbot.att som genom
Enligt första stycket polisregisterlagen7 § 2 skall uppgift domom

varigenom någon enligt 30 kap. 6 brottsbalken förklarats§ fri från
påföljd beslut åklagare inte åtala brott inte imedsamt tasattom av
utdrag sedan tio år förflutit från dom eller beslut. Vi föreslår ingen
ändrad tidsfrist såvitt gäller förklaring dömdeden fri frånäratten om
påföljd. Då det gäller åklagares beslut enligt lagen vårdom av unga

inte väcka åtal, sig intresset den möjligheter tillgöratt av unges
resocialisering särskilt starkt gällande. Gallringsfristen bör därför inte

längre vad alldeles nödvändigt med hänsyn tillän ärvara som
ändamålet med registreringen. Att âtalsunderlåtelser i dessa fall skall
registreras beror bl.a. på tidigare brottslighet skall kunna beaktasatt
vid eventuellt återfall. Om den inte har gjort sig skyldig tillett unge

brott inom år efter det han har fått åtalsunderlåtelse,tre attnya anser
vi anteckningen bör kunna utgå.att

1Uppgifter förbeslut utlämning brott och besöksförbudom om om
bör gallras sedan tio år förflutit från beslutet.

10 § andra stycket kriminalregisterlagen och tredjeI 7 § stycket j
polisregisterlagen finns bestämmelser uppgifter enligtattom som
huvudregeln inte i ändåskulle med utdrag, skall med eftersomtas tas
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tillkommit. innebär uppgift skalluppgifter Regelnytterligare att en
uppgift har tagits in i registret innan fristen förfinnas kvar om en ny

finnas denuppgiften har löpt Motsvarande regel bör iäldreden ut.
anteckningendock inte gälla denlagstiftningen. Den bör om nyanya

penningböter.avser
kriminalregisterpromemorian föreslogs tidsgräns på 20I ytterstaen

från dagen för den dom eller det beslutFristen skulle räknasår. som
uppgiften fördes in i registret. Oberoendeföranledde att av om nya

uppgiften utgåi registret eller ej, skulle såledesuppgifter tagits in när
förflutit. huvudsakliga skälet tilltid hade Detdenna ytterstaatt en

uppgiftgälla i promemorianbordetidsgräns attvara en somangavs
ha någon betydelse för brottsregistre-längre kanäldre inteär anses

kriminalregisterpromemorianmed vad anfördes ilikhetringen. I som
bör införas.tjugoårsgränsvi attanser en

uppgiftinte undantagslös. EnTjugoårsfristen bör dock omvara
vård börtill rättspsykiatriskfängelsestraff eller överlämnandet.ex.

så vårdenstraffet inte avtjänat eller längeså längefinnas kvar är
förutsättning för tillämpningsådana fall börpågår. frågaI avenom

tidsfristen för gallring sådanaden vanligatjugoärsfristen att avvara
gåttuppgifter har ut.

deskall naturligtvis allauppgift registret skall gallrasDå ien
registrerade domensamband med denanteckningar har t.ex.som

domstols beslutsådan anteckning kanockså gallras. En omvara
det1989:529. Eftersomutlärmingslagenenligt 4 kap. 7 §utvisning

föravgörandekommerådömda påföljden närdenär att varasom
utgåuppgift utvisning kunnauppgifter skall gallras, kommer atten om

gäller jfrfortfarandeförbudet återvända hitregistret atttrots attur
istycket utlänningslagen. Dettakap. § andra överensstämmer4 14

polisregisterla-Enligt andra stycketgällande 7 §och för sig med rätt.
den tidmed i utdrag undersådana uppgifterskall nämligen tasgen

ådömts jämtebrottspåföljd harför denföreskrivenär somsom
utvisningen.

Justitiekanslernkriminalregisterpromemorian harremissvarI över
så längeinte skall gallrasuppgift utvisningföreslagit ettatt en om

framhållithargäller. Justitiekanslernhit alltjämtförbud återvändaatt
tillgängliga i deutvisning finnsuppgifterangelägna idet att om

samband medkontrolleras iregelmässigtregister att personensom
misstänkt för brott.grips som

registreras iinteutvisning på grund brottuppgiftEn av synesom
Vi ibelastningsregistret.ochregisternågot änannat anserperson-
tillgängligfinnassådan uppgift börJustitiekanslernlikhet med att en

särskildgäller. Enåtervända hit fortfarandeförbudså länge attett
införas.regel härom bör
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överväganden från6.4.4 undantag gallringom

Arkivlagen

offentliga arkivväsendetGrunden för det principen alla med-år att
del handlingar.borgare har allmänna Arkivlagensrätt att ta av

utgångspunkt således allmärma handlingar skall bevaras. Hand-är att
‘lingar får dock gallras under vissa förutsättningar. Av 10 § andra
‘arkivlagen framgår gallring inte får ske så ändamåletstycket attatt Earkivverksamheten träds för Arkivet delmed utgörnär. en av

och det arkivmaterial återstår efter gallring skallkulturarvet som
i tredje stycket arkivlagen.kunna tillgodose de ändamål 3 §som anges

ändamål del allmännagrundläggandeDessa är rätten att tatre av
information för rättskipningen och förvalt-handlingar, behovet av

forskningens behov.ningen samt
gallring får meddelas i lag eller förordning.Bestämmelser om

gallring integritetshänsyn särskiltSådana bestämmelser ärom av
lintegritetskänsligavanliga i de författningar reglerarsom person-
7gallringsbestämmelser inte meddelats får Riksarkivetregister. Har
lSaknasmeddela föreskrifter gallring.enligt 12 § arkivförordningen om

särskilda beslutfår Riksarkivet i stället meddelaföreskrifter om
framhållas statliga myndigheter enligt 14§gallring. börDet att

medfår gallra allmärma handlingar endast i enlighetarkivförordningen
särskilda gallringsföre-föreskrifter eller beslut Riksarkivet, inteomav

Datainspek-i eller förordning eller har meddelatsskrifter ñnns lag av
enligt datalagens bestämmelser.tionen

framgår hurregeringens motivuttalanden till arkivlagenAv närmare
utgångspunktgallring skall tolkas. inledandearkivlagens regler Enom

gallring1989/90:72i arkivpropositionen prop. är utgöratt en
syftar till arkiven inte skallnödvändighet. Gallringenpraktisk att

dubblering informationhandlingar bara utgörtyngas en avav som
informations-arkiv eller harkan sökas ibättre ettett annat somsom

markant begränsat i tiden.värde ärsom
gallring inte får arkivensi propositionenVidare betonas äventyraatt
något konkreta huvud-del kulturarvet eller deroll treavavsom en

arkivverksamheten.målen med
huvudmålen skall tillgodoses kanfordras för deVad att tresom

tiden. mellan de olikapropositionen förändras med Gränsenenligt
och forskningsintressetexempelvis kontrollintressetintressena, ärsom

iperifer karaktärVissa uppgifter, särskiltdock sällan klar. ettav mer
materialblir till sist detmed tiden sin aktualitet. Kvarärende, förlorar

också tjänarkulturarvsaspekt ochutprägladhar somen mersom
i vårt land.kunskapskälla förhållandenaforskningen omsom en

offentlighetprincipen handlingarsdet med stödYtterst är somomav
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handlingar begärs utlämnade.äldre allmännaäven

persondatalagenföreslagnaDen

arkivreglernaframgår de svenskaredogörelsenAv treatt angerovan
handlingar,del allmännaarkivvården;ändamål med rätten att ta av

och förvaltningenför rättskipningeninformationbehovet samtav
utsträckningfrågan i vilkenställtbehov. Vi harforskningens omoss

persondatalagen påverkarföreslagnadataskyddsdirektiv och denEG:s
personuppgifter för dessatillåta bevarandemöjlighetervåra att av

tid.ändamål under längre
personuppgifter skallför förstaföljer detpersondatalagenAv att

ändamål.och berättigadeuttryckligt angivnaför särskilda,samlas in
medoförenligtske påskall intebehandling sätt ärSenare ett som

undantagslös.emellertid inte Detprincipändamål. Denna ärdessa
personuppgifter förbehandlingocksåframgår nämligen att senare av

skalländamål intevetenskapligastatistiska ellerhistoriska, anses
samladesuppgifternaändamål för vilkaursprungligamed deoförenligt

förundersökningsamlats in förharPersonuppgifterin. t.ex. ensom
statistiska ochför historiska,användassåledes också fåskall veten-

persondatalagen.stridaskalländamål detskapliga motutan att anses
skall bevaraspersonuppgifter intepersondatalagen vidareI sägs att

hänsyn tillnödvändigt medtid vadlängreunder än ärsomen
Även försedd medprincipdennabehandlingen. ärändamålet med ett

tidunder längrefå bevarasnämligenPersonuppgifterundantag. avses
Enligtändamål. Data-vetenskapligaochhistoriska, statistiskaför

myndig-ändamålnämndade tidigarelagskommittén kan tre som
EG-direktivetiunder vadtillgodose hänförasskallhetsarkiven som

Personda-ändamål.vetenskapligastatistiska och"historiskakallas
, enlighet mediuppgifter bevarashindradärmed inteskulletalagen att

arkivlagen.följer avsom

rekommendationEuroparådets

personuppgifterbehandingrekommendationEuroparådetsI avom
i dengallringreglerdetaljerade änpolisen finnsinom ommer
regeluppgifterartikel 7.1persondatalagen. I sägsföreslagna att som

för vilkaändamålnödvändiga för delängrede inteskall gallras ärnär
bevaratillmätas behovetskallbetydelseSärskildde lagrades. attav

tillmed hänsynuppgifter
förundersökning,underframkommitharfalli visstvad ett ensom-

dom,frikännandei synnerhetprövning,rättsligutgången enav en-
rehabilitering,registreradesden——
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utdömt straff har avtjänats eller ej,om——
amnesti har utfärdats,om-

den registrerades ålder samt-
skillnaden mellan olika uppgifter.typer av-

Av artikel 7.2. följer vidare bestämda lagringstider skallatt ochanges
uppgifternas kvalitet skall kontrollerasatt med regelbundna intervall.

Behovet bevara uppgiften registret föratt forskningsändamálav

Mot intresset bevara handlingar för bl.a. forskningensatt behovav
står intresset handlingar gallras hänsyn tillatt den personligaav av
integriteten. Datalagens regler gallring uttryck förär ettom att
integritetshänsynen i gällande tillmätsrätt speciellt betydelse närstor
det gäller personregister. Bestämmelserna gallring i den föreslagnaom
persondatalagen och i Europarådets rekommendation också uttryckger lför det läggs särskilt vikt lvid integritetsintressena.att stor

lBelastningsregistret kommer innehålla så känsliga uppgifteratt att
det typiskt kan betraktas register där integritetsskyddshän-sett ettsom

sig särskiltgör starkt gällande. Enligt våra direktiv ochsynen
riktlinjepropositionen 1994/95: 144 skall utgångspunkten för vårt arbete

uppgifterna i belastningsregistretatt hänsyn till den enskildesvara av
personliga integritet skall gallras, dvs. förstöras, efter utgången vissav
tid. Vi har emellertid också i uppdrag detöverväga skallatt om
medges undantag från gallring, dvs. något material skall bevarasom
med hänsyn till forsknings- och insynsintressena. Därvid skall arkiv-
lagens bestämmelser beaktas.

Den första fråga vi måste ställa det finnsär skäl förattoss om
framtiden bevara några uppgifter i registret under längre tid vad viän
har i avsnitt 6.4.3. Den i tryckfrihetsförordningenangett inskrivna

till insynrätten tillgodoses enligt vår mening i tillräcklig utsträckning
uppgifteratt regel kommer finnas kvargenom attom en person som

i tio år eller Därefter får offentlighetsintresset ha avklingat.mer. anses
Detsamma gäller rättskipningens och förvaltningens behov av
information. Det avgörande för uppgifter i registret skallom isparas
under längreännu tid det behövsär med hänsyn till forskning.om
Forskningens behov ställs här den enskildes intressemot attav ,uppgifter hans kriminella förflutna vid någon tidpunkt slutligenom
glöms. I remissvar kriminalregisterpromemorianöver lDs 1992:32
ifrågasatte Riksdagens ombudsmän de belastningsuppgifterom som
skall in i registret verkligen har såtas betydelse för forskningen istor

de i strid integritetshänsynenmed bör bevaras.att I sammanhanget
borde enligt JO beaktas dels huvuddelen det aktmaterialatt ärav som
hänförligt till registeruppgifterna torde förstöras efter tio år,senast
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det slag inlöpande tillförs uppgifterrättsstatistikendels tasatt av som
kriminalregistret.i

uppgifterforskningen kan ha devilket intresseFrågan somavom
fåenligt vår meningbelastningsregistret tordeiskall registreras

uppgifterna finnsutsträckningbl.a. i vilkenbakgrundbesvaras mot av
myndighethos någonhos polisen ellertillgängliga sättannat annan
har begåttUppgifter vilka brotträttsväsendet.inom personenom

ochdomstolens aktförundersökningsmaterialet, iifinns bl.a. som
fullständiga.dock inte alltiduppgifteri domen. Dessaregel också är

rättsstatisti-beaktasdet vidareremissvaret böranförde iSom JO att
krirninal-in idet slagtillförs uppgifterlöpandeken tassom nuav

registret.

lagförda för brottStatistikregister över personer

framgårstatistikenofficielladen1992: 1668förordningen attAv om
rättsväsendetspåför statistikenBrottsförebyggande rådet ansvarar

vissa1995:1060förordningen1995:606 ochlagenområde. Av om
rådetBrottsförebyggandestatistik följerför officiellpersonregister att

lagfördaför brottregisterbrottsstatistikregister,får föra ettett om
narkotikabrott. Detförlagföringar ärregisteroch överettpersoner

lagfördaför brott ärregistretframför allt över som avpersoner
här.intresse

denredovisningarför statistiskaanvändasRegistret är attavsett av
åklaga-ordningsbotsföreläggande ellerstrafföreläggande,dom,genom
dennasbrottsligheten ochkonstateradeåtalsunderlåtelsebeslut omres

återfall i brottbrottspåföljdochefter brottetsfördelning samtart om
innehålletuppgifterfår innehållaRegistretbrottmålsprocesser.och om

strafförelägganden ochordningsbotsförelägganden,brottmål,ii domar
registret hämtasUppgifter tillnationalitet.âtalsunderlâtelser samt om

ochbrottsstatistikregistretpersonregister,Rikspolisstyrelsensfrån
totalbefolkningen.registret över

påföljd ochverkställighetuppgifterfrånBortsett omavom
registret ibeskrivnadetinnehållerutländska domar stort settnu
registretkriminalregistret. Eftersom äruppgifter attavsettsomsamma

framfåså det gåruppbyggtdetåterfall i brottspegla attär att
närvarandekriminalitet. Församladeuppgifter personsom en

framåt.1973 ochåterfall från åruppgifterregistretinnehåller om
förbehövslängreuppgifter inteinte. SådanagallrasRegistret som

Riksarkivet.tilli ställetöverlämnasrättsstatistiken
uppgifterprincip fårIsekretess.omfattasStatistikregister strängav

forskning.ochstatistikanvändas förregister barai sådana
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Slutsatser

Registret för brott lagfördaöver används för närvarande oftapersoner
forskare. Det med hänsyn till forskningens intresse väl kunnaav synes

belastningsregistret,ersätta eventuellt under förutsättning ytterligareatt
nâgra uppgifter tillförs statistikregistret.typer En fördel medav
statistikregistren, forskarnas synvinkel, de kvalitetskon-sett är attur
trolleras helt vadsätt polisen harett än möjlighetannat göraatt
med belastningsregistret. En fördel,t.ex. den enskildessettannan ur
synvinkel registrenär kringgärdadeäratt så stark sekretess attav en
uppgifter dem i princip bara får användas för forskning ochur
statistik. Mot bakgrund vad vi har anfört vi inte detav attnu anser
finns något skäl bevara uppgifter belastningsregistretatt förur
forskningens behov och lägger därför inte fram något förslag till
regler undantag från den generella principen alla uppgifterom attom
i belastningsregistret skall gallras efter viss tid.
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Misstankeregister7

förskall förasvilketmisstankeregistret,behandlaravsnittDetta
misstankeskäliguppgiftersådanatilltillgångenunderlätta omatt

tullmyndigheterochpolis-hosverksamhetibehövsbrott somom
åklagar-hosutreda brottochuppdaga samtförebygga,för att
registretiUppgifteråtal.förundersökning ochförmyndigheter
myndig-andraochpolismyndigheteranvändasockså fåskall av

tillståndsgivningochlämplighetsprövningsådanvid somheter
be-särskilddetenskilda ärförfattningi samt avomavanges

Ändamålet beskrivs närmareverksamhet.enskildesi dentydelse
7.1.avsnitti

Misstankeregistretinnehåll.registretshandlar7.2Avsnitt om
år och är15fyllthardenuppgifterinnehålla somskall somom

förellerbrottsbalkennågot brottmisstänkt för motskäligen
föreskrivet.straff böter ärsvårare änvilketförbrottnågot annat

misstänktskäligenden ärinockså förasskallUppgifter somom
förlagföringfråganutomlands,brottmotsvarandeför omomett

innehållavidareskallRegistretSverige.iskall avgörasbrottet
förvandlingtalaninlettsharvilken detdenuppgifter ommotom

brott.förutlämnadhar begärtsdenochböter somomav
uppgifterutlämnandefrågorvi uravsnitt 7.3I avtar omupp
skall kunnamisstankeregistretiUppgiftermisstankeregistret.

ochtryckfrihetsförordningenföljervadenligtlämnas ut avsom
finnasförordningochlagdet iskallsekretesslagen. Dessutom

skall ha rättsekretessmyndigheter oavsettbestämmelser somom
skyldighetbestämmelser attSådanaregistret.uppgiftertill omur

fördembehövermyndighetervissatilluppgifterlämna som
närvarande iförñmistillståndsgivningochlärnplighetsprövning

huvudsakskall ireglerna motsva-Deregisterförfattningama. nya
vissnärvarande iförliksombörUppgifternuvarande.dera

organisationerochmyndighetertilllämnaskunnautsträckning
utomlands.

misstan-Uppgifter iavsnitt 7.4.igallringFrågor tas uppom
avslutatsförundersökning har utangallrasskall närkeregistret en

lagtsharåtalmisstanken, näranledningmedväcktsåtal avatt
misstänktedenHarmeddelats.harbeslutellerdomellerned när

misstankeregistretistå kvarmisstankenuppgiftskallfrikänts om
kraft.lagavunnithardomenfrikännandedentill dess att
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7.1 Registrets ändamål

I och belastningsregistret förs förperson- närvarande in dels uppgifter
domar och andra belastningar, dels uppgifterom antecknas på desom

personblad i förundersökningarupprättas och innehållersom som
upplysningar skäligenär misstänkta för brott.om personer Isom
princippropositionen 1994/95: 144 har utgångspunkterna försom en av
den framtida utformningen brottsregistreringenav angetts att upp-
gifterna enligt den nuvarande personbladsrutinen bör föras in i ett
särskilt misstankeregister.

Något ändamål med det nuvarande och belastningsregistretperson-
finns för närvarande inte angivet i polisregisterlagen. Det övergripande
syftet med det misstankeregistret får emellertidnya attanses vara
framför allt polis- och mllmyndigheter på enkelt skall fåsättett
tillgång till de uppgifter krävs för olika förundersökningarattsom
skall kunna samordnas på effektivt Om detsätt. behövsett utnyttjas
uppgifterna i registret också på i polisenssätt brottsförebyggandeannat
och brottsbekärnpande verksamhet. Genom registret har vidare
åklagama tillgång till uppgifter behövs för förundersökning ochsom
åtal. Registret fyller också viktig funktion både för polisen ochen
andra myndigheter vid olika lämplighetsprövningtyper och till-av
ståndsgivning. Dessutom får uppgifter lämnas till enskilda vårdarbets-
givare och larrninstallationsföretag.

I avsnitt 6.1 har vi redovisat vissa uppgifter hur många utdragom
och belastningsregistret lärrmas till åklagareur person- och andrasom

myndigheter. De utdrag med dessa uppgifter innehållersom avses
upplysningar både ådömda påföljder och brottsmisstankar. Detom
förefaller rimligt ungefär lika mångaatt utdraganta att kommer att
begäras det misstankeregistret.ur nya

I kriminalregisterpromemorian Ds 1992:32 föreslogs ända-en
målsbeskrivning i enlighet med de syften för misstankeregisterett nytt

beskrivits Några invändningar inte hasom riktatsnu. synes mot
förslaget i denna del. Vi föreslår ändamålet med misstankeregistretatt
beskrivs i huvudsaklig överensstämmelse med vad föreslogs isom
promemorian. Vi har övervägt det behöver framgå ändamålsbe-om av
stämmelsen registret kan kommaatt användas för forskning och föratt
framställning rättsstatistiken har funnit så inte fallet jfrav ärattmen
avsnitt 6.1.
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innehållRegistrets7.2

avsnittetDisposition7.2.1 av

in uppgiftpolisregisterfår ipolisregisterkungörelsenEnligt 6 § tas om
polisennödvändigt fördetför brottmisstänkt är attden är omsom

uppgiftersinafullgörabrottoch uppdagaförebyggaskall kunna samt
brottsspaning.betydelse försärskildoch det dessutomövrigt äri av

belastnings-ochiregistrerasbestämmelsestöd dennaMed person-av
avsnitt 7.2.2.personbladsrutinen seden s.k.uppgifter enligtregistret
meddelatsmisstankeregistreringen harbestämmelserNärmare avom

vilkafråganföljandedetVi iRikspolisstyrelsen. personertar omupp
uppgifteroch vilka7.2.2-7.2.5avsnittregistrerasskall omsom

7.2.6.avsnittin i registretskall förasdessa som

i riketbegångnabrottMisstankar7.2.2 om

Gällande rätt

förrådallmännaföreskrifter ochRikspolisstyrelsensEnligt person-
vissaoch ipolismyndighet,lokaldetåligger441-2FAPbladsrutinen

personbladpersonblad,åklagarmyndighet, upprättatull- och ettfall att
förmisstänktskäligenfyllt 15 årharden ärsomom

brottsbalken,brott mota.
trafikbrott,vissastraff för1951:649lagenbrottb. mot om

1968:64,narkotikastrafflagenbrott motc.
och1959:264valutaförordningen

stadgatdå för brottetförfattningar ärellerandra lagarbrott mote.
disciplinstraff.ellerböterstraffsvårare än

vissa brottförbl.a.registreringenfrånundantagföreskrifterna görsI
trañkbrottslagen.ochbrottsbalkenmot

ytterligareåtalsfrågan upprättasbeslut ifattatharåklagarenSedan
Även Rikspolisstyrelsen.tillsändsdettapersonbladpersonblad,ett

belastnings-ochiregistreraspersonbladenfrånUppgifter person-
registret.

förslagTidigare m.m.

misstankeregistretdetföreslogskriminalregisterpromemorian attI
år och ärfyllt 15hardenuppgiftinnehållaskulle somsomom

brottnågotellerbrottsbalken annatbrottmisstänkt förskäligen mot
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för vilket svårare straff böter föreskrivet.än är Registret skulle också
innehålla uppgift den vilken det inlettsmot talan förvandlingom om

böter.av
En majoritet de remissinstanser yttrade sig i fråganav som var

positiva till förslaget. Vissa synpunkter framfördes dock. Länsstyrel-
i Stockholms län ansåg det angelägetsen denäven underatt är 15som

år registreras eftersom misstankeregistret skall användas främst för
samordning olika brottsutredningar beträffandeav samma person.
Sveriges Advokatsamfund anmärkte det den iatt promemorianav
föreslagna lagtexten inte kunde utläsas skall förvem som ansvara
bedömningen skälig misstanke föreligger.av om

Regeringen anförde i princippropositionen det misstanke-att nya
registret denersätta registreringavsett att uppgiftervar enligtav
personbladsrutinen i dag sker i och belastningsregistret.som person-
Misstankeregistret skulle således i första hand för samord-avsettvara
ning pågående brottsutredningar beträffandeav samma person.
Dessutom skulle registret komma få viss betydelse för brottsspa-att en
ning och vid olika lämplighetsprövningar, dessa användningsom-men
råden enligt regeringen sekundär betydelse.var av

Det hade enligt regeringen inte framkommit något i frågasom om
vilka uppgifter borde registreras anledning till någonsom gav mera
betydande avvikelse från den nuvarande ordningen. I registret skulle
alltså i första hand föras in uppgifter bl.a. den har fyllt 15 årom som
och skäligenär misstänkt för brott omfattassom personblads-som av
rutinen. Uttrycket skälig misstanke skulle enligt regeringen knyta an
till reglerna förundersökning i brottmål i 23 kap. 18 § rättegångs-om
balken.

överväganden

Såvitt gäller brott begångna i Sverige föreslår vi i likhet med kriminal-
registerpromemorian alla brott enligt brottsbalkenatt skall registreras,
liksom andra brott för vilka svårare straff böter föreskrivet.än är Det
innebär viss förenkling i förhållande till gällandeen Irätt. en
förordning misstankeregister kan lämpligen undantaggöras förom de

bagatellartade brott inte böra registreras.mer Vi föreslårsom anses li det här hänseendet ingen ändring i förhållande till vad gällersom nu l
enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter.

uFör brott någon har begått innan han har fyllt år I15 fårsom enligt
Ikap.l 6 § brottsbalken inte dömas till påföljd. Förundersökning kan

därför inte inledas och åtal inte heller väckas underårigmot en person. sOm någon kan misstänkas för ha begått brott före 15 årsatt ålder får
dock särskild utredning rörande brottet under vissa förutsättningaren
inledas enligt 31 § lagen 1964: 167 lagöverträdare. Enom unga
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förha betydelsedet kanutredning får företassådan attantasom
med avseende på densocialtjänstens insatserbehovetavgöra unge,av

fyllt år har tagitnågon har 15för klarläggadet behövs att om somom
åtkommitsför efterforska godsdet behövsi brottet,del att somom

särskild vikt utredningeller detbrottet är att enannars avomgenom
äger rum.

således inteunderårig harundersökningEn mot sammapersonen
finnasändå kanFrågan detförundersökning. ärsyfte omsom en

i och för sigundersökningar. kansådana Detsamordnabehov attav
Vivisst sådant behov.hänseende kan finnasnågotdet i ettattantas

registreringtalar förfunnit de skäl äremellertid intehar att som
straffmyndigainteför motivera barnstarka ärtillräckligt attatt som

för-föremål förpå ärregistreras sätt som personer somsamma
får i dessaIntegritetshänsynenåtalade.till och medundersökning eller

fall över.ta
SverigeskriminalregisterpromemorianremissvarenI över tog

för be-skallfråganAdvokatsamfund ansvarasomom vemupp
sådan styrkahar nåttmisstankendömningen attmot personenav om

naturligtdetvår meningskälig. Enligt ärden kan attvaraanses
misstankenför bedömningenfårförundersökningsledaren av omsvara

registreras imisstänkte skalldenuppgifternått den nivånhar att om
framgå lagtexten.ocksåmisstankeregistret. börDet av

i utlandetbegångnabrottMisstankar7.2.3 om

personblad skallframgåranvisningarRikspolisstyrelsensAv att
myndighetutländskpå begäranbeträffandeupprättas avperson somen

sådantbegånget brottlandet för i utlandetmisstänkt här ihörs avsom
personbladsrutinen.omfattasdetslag att av

beträffandepersonbladskallVidare upprättas ut-som avperson
sådantbegånget brottför i utlandetmisstänktpolis hörtsländsk avsom

överlämnatsoch målet harpersonbladsrutinenomfattasslag detatt av
åtalsfrågan.åklagarmyndighet för beslut itill svenskdirekt

skall förasdet i registretföreslogskriminalregisterpromemorianI att
misstänktskäligenfyllt år ochhar 15uppgifter den ärin somsomom

brott föranledaskullesvensk lagenligtutomlandsför sådant som
fråganförutsättningmisstankeregistret, underregistrering i att om

Sverige.skall ilagföring för brottet avgöras
förslaget.erinranhaft någoninte haRemissinstanserna motsynes

det i miss-kriminalregisterpromemorian böranfördes idetSom
för samordningbetydelseharin uppgifterendasttankeregistret tas som

kanDetochbrottsutredningarpågående mot person.sammaenav
ocksåuppgifterskäl registrerafinnasförhållandenvissaunder att om
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brott begångna i utlandet, nämligen lagföring skall vidtas iom
Sverige. sådanaI fall bör uppgifter antecknas pâ villkorsamma som

gälla för brott begångna i Sverige. Uppgifterna bör föras in iavses
registret oberoende sådan åtalsprövning föreskrivs i 2 kap.av om som
5 § brottsbalken har företagits ellerännu Det bör tillräckligtvara

frågan skall lagföras skall iatt Sverige,avgörasom var personen
naturligtvis under den grundläggande förutsättningen det föreliggeratt
skäliga misstankar i fråga.mot personen

7.2.4 Talan förvandling böterom av

Uppgift åklagaren inlett utredning i mål förvandlingattom om om
böter antecknas i och belastningsregistret enligt 6 § polis-person-
registerkungörelsen. Sådana uppgifter antecknas däremot inte enligt
personbladsrutinen.

I kriminalregisterpromemorian föreslogs det, de uppgifterutöveratt
i dag antecknas enligt personbladsrutinen, också borde antecknassom

talan förvandling böter.om av
I princippropositionen instämde regeringen i talan för-att om

Ävenvandling böter borde antecknas. i dessa fall kunde det enligtav
regeringens mening uppkomma liknande samordningsfrågor isom
fråga brottsmisstankar se 15 § andra stycket och 19 §t.ex.om
bötesverkställighetslagen l979:189.

Med hänsyn till vad anförts föreslår vi uppgiftatt attsom ovan om
åklagaren har inlett förvandlingtalan böter skall antecknas iom av
misstankeregistret.

7.2.5 Begäran utlämning för brottom

Vi har enligt regeringens uttalanden i princippropositionen i uppdrag
vilka uppgifteröverväga misstankeuppgifter, böratt utöver tassom,

in i misstankeregistret.
Personblad skall enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar inteupprättas

bara då någon skäligen misstänkt för brott,är också då någonutan
begärs utlämnad för brott. Enligt uppgift från Rikspolisstyrelsen
antecknas dock inte uppgifter det här slaget i belast-ochav person-
ningsregistret. Kriminalregisterpromemorian innehöll inte heller något
förslag uppgifter begäran utlämning skulle registre-attom om en om
ras.

förstaAv 11 § stycket lagen 1957:668 utlämning för brottom
följer den åtalad för brott, för vilket stadgat fängelseär äratt som
eller enligt dom honom skall undergå fängelse eller eljestmotsom
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omhändertas anstalt, inte får utlämnas så länge hindret består.
Detsamma gäller förundersökning har inletts för sådant brottettom

har En motsvarande bestämmelse finns i 6 första§nämnts.som nyss
stycket lagen 1959:254 utlämning för brott till Danmark,om
Finland, Island eller Enligt hindrasNorge. denna utlämning endast om

fråga brott för vilketdet föreskrivet fängelse i två âr ellerär ärom
däröver.

förundersökningMed hänsyn till och åtal hinderutgöratt mot
utlämning bör det framgå misstankeregistret utlämning harav om

föreslår därförbegärts. Vi sådan uppgifter fortsättningsvisatt
antecknas i registret.

uppgifter7.2.6 Andra skall registrerassom

På personblad skall enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar antecknas
identitetsuppgifter beträffande den misstänkte uppgift brottetsamt om

vilken myndighet handlägger ärendet. uppgifter böroch Dessasom
naturligtvis antecknas i misstankeregistret.även

personblad skall vidare innehålla uppgifter den misstänktesEtt om
personliga förhållanden, bl.a. körkortsinnehav, skolutbildning,om
anställning och hälsotillstånd. skall på personbladetDessutom
antecknas så kallade dagsbotsuppgifter, dvs. uppgifter inkomst-om

försörjningsskyldighet.och förrnögenhetsförhällanden Uppgiftersamt
betydelse för samordningen förundersökningardessa slag saknar avav

behövs därför inte i det kommande misstankeregistret. kanoch De
behöva under förundersökningen.däremot antecknas sättannat

framgår uppgifterRikspolisstyrelsens anvisningar ocksåAv att om
förundersökningen antecknasfrihetsberövanden under skall

personbladet, liksom uppgifter åklagare har övertagitatt enom
uppgifter bedömerförundersökning har inletts polisen. Dessasom av

gäller uppgiftvi kan ha intresse sarnordningssynpunkt. Detsammaur
misstanke enligt 23 kap. 18§misstänkt har delgivitsatt enom

därför irättegångsbalken. Samtliga dessa uppgifter bör antecknas
misstankeregistret.

Slutligen skall på personblad antecknas uppgift åtalsbeslut ellerom
Uppgift âtalsbeslutbeslut lägga ned förundersökning.att omom en

fortsättningsvis registreras i misstankeregistret. Däremotbör även
förundersökning skallfinns det inte skäl anteckna beslutatt att enom

gallrasned. sådana fall skall uppgifterna i registret i stället seläggas I
avsnitt 7.4.3.

vilka uppgifter skall tillföras registretVårt förslag om som
i sak medbeträffande den skall registreras, överensstämmersom

förslaget i kriminalregisterpromemorian.
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uppgifter7.3 Utlämnande av

7.3.1 Gällande rätt

första första punkten polisregisterlagen har Justitie-Enligt 3 § stycket
Rikspolisstyrelsen, den centralakanslem, riksdagens ombudsmän,

polismyndighet,utlärmingsmyndigheten, länsstyrelse, länsrätt,
till uppgifterâklagarmyndighet Alkoholinspektionen rättsamt ur

myndigheter har enligt §och belastningsregistret. Andra 3person-
till utdragandra punkten polisregisterlagenförsta stycket rätt ur

för visst slagi utsträckning regeringenregistret och den ett avom
möjlighet före-Regeringen har ocksåärenden tillstånd till det. attger

Bestämmelser utläm-uppgiftslämnandet får begränsas.skriva att om
polisregisterkungörel-myndigheter finns iuppgifter till olikanande av

sen.
vissa fall lämnas tillfår upplysningar iEnligt § polisregisterlagen4

och åklagarmyndighetermyndigheter. gäller bl.a. polis-utländska Det
till Interpol.i ansluteni nordiska länder eller ärstat somen

polisregisterlagen har enskildförsta stycket 3Enligt 3 § en en
sig själv. bestämmel-få upplysningar Avbegränsad rätt att sammaom

fâförutsättningar kan utdragenskilda under vissaföljer att urse
delsenskild. Det gällerbeträffande någonpolisregister annan

den sökerfall det behövs förarbetsgivare i vissa prövaatt somom
efter individuellmeddelar dispensanställning, dels regeringenom

beroendestyrka hansden enskilde kanprövning och rätt äratt av
få utdrag beträffandeenskildsBestämmelserupplysningen. rätt attom

polisregisterkungörelsen.enskild finns iannan
officiellauppgifter lämnas till denpolisregisterlagen fårEnligt 9 §

Brottsförebyggande rådetforskningsändamål.och för andrastatistiken
statistiken för rättsväsendet ochden officiellahar beställaransvaret för

eller läggaproducera statistikenvälja mellan självkan ut ansvaretatt
annan.

Tidigare förslag7.3.2 m.m.

kriminalregisterpromemorianfram ilades över-förslagDet som
med den avvikelsen denmed gällandei rättensstämmer attstort sett

han enligt 23 kap. 18 §del uppgifternaenskilde skulle få närav
misstanken.rättegångsbalken har underrättats om

frågan tillstyrkteyttrade sig iflesta de remissinstanserDe somav
detDatainspektionen ansåglämnade det erinran.förslaget eller attutan

begränsningar ihadebrist det inte övervägtsnärmareatt omvar en
MalmöDatainspektionen, liksomske.uppgiftslärnnandet kunnat
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Advokatsamfund, ansåg vidare det bordeoch Sverigestingsrätt att
förvaltningsärende har få delenskild ibelysas rätt attpart ettom en

förvaltningslagen 1986:223.uppgifter registret med stöd avurav
UtlänningsnärrmdenSocialstyrelsen ochKriminalvárdsstyrelsen,

uppgifteravseende utvidgad tillförespråkade i olika rätt uren
anförtsavstyrkte, skälDatainspektionenregistret. samma som

uppgifter lämnas förbelastningsregistret, skallbeträffande att
officiella statistiken.framställning denav

enskilda skall få delansåg myndigheter ochRegeringen att av
utsträckning de i dag harmisstankeregistret iuppgifter i somsamma

och belastningsregistret.uppgifter itill motsvaranderätt person-

övervägandenAllmämia7.3.3

beträffandeallmänna övervägandenvi redovisatavsnitt 6.3.3 harI
övervägandenbelastningsregistret. Dessauppgifterutlärrmande av ur

misstankeregistret. Viuppgifterför utlämnandei lika mångäller urav
häravsnitt 6.3.3 och konstaterarihänvisar därför till resonemangen

sammanfattningsvisbara
justititeom-till Justitiekanslern,regler utlämnandesärskildaatt om-

Rikspolisstyrelsen ochpolismyndighet,allmän åklagare,budsman,
inte behövs,tullmyndighet fortsättningsvis

till uttryckproportionalitetsprincipema bör kommabehovs- ochatt-
misstankeregister,särskild bestämmelse i lageni omen

i fleratill myndigheterutlänmande uppgifterändamålet medatt av-
fall preciserasbör samt

registret itill utdraglängre bör haSocialstyrelsen inte rättatt ur-
adoption.vårdnad ochärenden om

Även utlandetenskild eller tilluppgifter tillgäller utlämnandesåvitt av
belastningsregistret sebeträffandebedömningvigör av-somsamma

misstankeregist-utdragmed undantag för6.3.6 och 6.3.7,snitt att ur
polisregisterla-jfrdomstol i utlandet 4 §få lämnas tillinte börret

avsnittvandelsintygöverväganden segäller våragen. Detsamma om
6.3.8.
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7.3.4 Vilka uppgifter ibör lämnas utdragsom

Utdrag till myndigheter

Utdrag länmas Rikspolisstyrelsen enligt 17 § 1-4 och 8-14som av
polisregisterkungörelsen skall enligt 19 § sjätte stycket begränsas på
så anteckning misstanke för brott får med endastsätt att tasom om
åtal har väckts för brottet. myndigheterDe bara har tillrättsom
begränsat utdrag registret Kriminalvårdsstyrelsen, Kriminalvårds-ärur
närrmden, Riksbanken, statlig, kommunal eller landstingskommunal
myndighet skall anställa vårdpersonal, Finansinspektionen,som
Lotteriinspektionen, Fastighetsmäklarnänmden, Revisorsnämnden,
Sprängämnesinspektionen och Totalförsvarets pliktverk. tillRätt
fullständigt frågautdrag har Försvarsmakten i den sökerom som
anställning vid utlandsstyrkan, chefen för Justitiedepartementet i bl.a.
nådeärenden chefen för Utrikesdepartementet och utlännings-samt
närrmden i vissa utlänningsärenden. Vi föreslår i likhet med kriminal-
registerpromemorian ingen ändring i dessa hänseenden.

kan påpekas gällande innebär uppgift misstankeDet rättatt att om
brott får länmas uppgift påföljd för brott intetrots attom om samma

få förstaskulle länmas Av 19 § stycket polisregisterkungörelsenut.
följer nämligen uppgift bötespåföljder inte får länmasatt ut annatom

i vissa särskilt angivna fall. Någon motsvarande inskränkning finnsän
inte i fråga inte har dömts, endast misstänktännu ärutanom personen
för Uppgifter misstanke får såledesbrott. bötesbrott länmasom om

vilket brott det fråga 19 § fjärde stycket polis-Aväroavsett om.
registerkungörelsen följer vidare Finansinspektionen, Fastighets-att

till uppgiftermäklarnänmden och Revisorsnämnden endast har rätt om
får uppgifterpåföljder för ekonomisk brottslighet. Däremot om

myndigheter vilket brott detbrottsmisstankar lämnas till dessa oavsett
tillfråga gäller för uppgifter länmasMotsvarandeär somom.

Totalförsvarets pliktverk. Vårt förslag innebär ingen ändring i detta
utdraghänseende. kan naturligtvis ifrågasättas inte miss-Det om ur

tankeregistret borde begränsas på utdrag be-sätt som ursamma
reglerna hurlastningsregistret. Eftersom det skulle innebära att om

ytterligare, vi ändringutdrag skall utformas komplicerades attanser en
slaget inte bör införas inte integritetsskäl talar för sådandetav om en

Uppgifterlösning. Misstankeregistret kommer gallras fortlöpande.att
ii registret kommer således inte lagras på sättatt samma som

därför skälbelastningsregistret. finns inteDet attsamma vara
vidrestriktiv vid utformandet utdrag misstankeregistret, somav ur

utdrag belastningsregistret. samlad bedömningutformandet Enav ur
uppgifterleder därför till slutsatsen det kanoss att accepteras att ur

myndighetermisstankeregistret får länmas till oavsettom en person
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vilket brott misstanken regel under förutsättning attavser, men som
åtal har väckts den misstänkte.mot

De myndigheter enligt 21 § polisregisterkungörelsen har rättsom
till frånutdrag polismyndighet inte underkastade några begräns-är
ningar. I kriminalregisterpromemorian föreslogs ingen ändring
härvidlag. Vi har emellertid inte kunnat finna något sakligt skäl för att
upprätthålla skillnaden mellan utdrag meddelas Rikspolisstyrel-som av

och sådana meddelas polismyndighet. Samma be-sen som av en
gränsningar bör integritetsskäl gälla för de myndigheterav som avses
i 21 § polisregisterkungörelsen, för det flertalet andra.storasom
Övervakningsnänmd och frivârdsmyndighet, socialnänmd, Luftfarts-
verket och Vägverket bör således inte ha till uppgift misstankerätt om
förrän åtal har väckts för brottet.

enskildUtdrag till

Utdrag till enskild enligt 17 § 3 och 4 polisregisterkungörelsen skall
begränsas så anteckning misstanke brott skallsätt att tasom om
med endast åtal har väckts för Vi föreslårbrottet. utdrag skallattom
begränsas fortsättningsvis.sättsamma

7.3.5 Myndigheter till registerutdraghar begärt rättsom

remissvaren departementspromemorianI Lag allmänt krirni-över om
nalregister Ds 1992:32 har vissa myndigheter begärt tillrättatt
registerutdrag. har också frånVi regeringen fått överlämnat antalett
ärenden utlämnande uppgifter till myndigheter.om av

Vi hänvisar beträffande våra överväganden till avsnitt 6.3.5 och
konstaterar sammanfattningsvis

Kriminalvårdsstyrelsen bör till utdrag i frågarättatt ges samma om—~
frågaövervakare och förtroendemän i anställda,som om

Socialstyrelsen bör till utdrag för prövninginte rättatt ges av-
legitimationsärenden,

Kammarkollegiet inte bör till utdrag för prövningrättatt ges av--
ärenden auktorisation tolkar och översättare,om av

det får ankomma Rikspolisstyrelsen utdrag tillavgöraatt att om-—
förregionchef eller anstalt inom kriminalvården skallstyresman

Rikspolisstyrelsen ellerlänmas polismyndighet,avav
Totalförsvarets pliktverk inte få till medbör utdragrättatt an--

författningsenlig underrättelseskyldighet inte fullgörs,ledning att enav
bör utdrag den hoskronofogdemyndighet inte tillrättatt ges om-

genomförasvilken förrättning skall samten
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har anmälti fråga dentill utdragkommun bör rättatt somomges—-
hyresfastighet.förvärv av

Gallring7.4

Gällande7.4.1 rätt

uppgifter utgåskallpolisregisterkungörelsenEnligt 14 § person-ur
antecknats inte längremisstankebl.a.belastningsregistretoch somom

bifallitsinte harutlärrming för brottframställningföreligger, omom
förutsättningunderfyllt år, alltregistrerade har 80eller den attnär

beskaffenhet.tekniskatill registretsmed hänsynkan skedet

förslagTidigare7.4.2 m.m.

finnasuppgifterna skallföreslogskriminalregisterpromemorianI att
antingenmisstanken hartill dess prövats, attkvar i registret att genom

åtalet harväckts,åtal harnedlagtsförundersökningen har utan att
domstol.saken harned eller prövatslagts att avgenom

förslaget ellertillstyrkteyttrade sig i fråganremissinstanserDe som
enskildheterdocklämnadesSynpunktererinran.lämnade det utan

i förslaget.
RiksarkivetochKriminalvárdsstyrelsenombudsmän,Riksdagens

belastningsregistret sebeträffandeanmärkningargjorde somsamma
avsnitt 6.4.2.

hand skalluppgift i förstamisstankeregistretsanfördeRegeringen att
olika ärendensamordningunderlag förtjänaatt avensomvara

enligtbrottsutredninguppgift ärEnbeträffande om ensamma person.
såärenden baraolikasamordningenförbetydelseregeringen avav

slutligen Närinteutredningen prövats.omfattassakenlänge avsom
anledningnågonregeringen inteenligtfinns det attavslutatärendet är

enligtbordeHuvudregelnmisstankeregistret.uppgiften ibehålla
kvar iskall finnasuppgifternadärförmeningregeringens attvara

förunder-misstanken har prövats,till dess attregistret t.ex. genom
ned ellerlagtsåtalet haråtal väckts,avslutatsharsökningen utan att

uppgifternabordeskettdetta hardomstol. Närharsaken prövats av
dömtsvederbörande harfall,vissaIdvs. förstöras.gallras, t.ex. om
andratillförasuppgifterna kunna överskulle dockför brottet,

brottsmisstanke bordeuppgifterharVadregister. sagts omomsom nu
för talangälla ocksådelarmotsvarandeiregeringenenligt om

böter.förvandling av
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överväganden7.4.3

Gallring

föreslårVi uppgifter i misstankeregistret skall gallrasatt när en
förundersökning har avslutats åtal har väckts med anledningutan att

misstanken, åtal har väckts med anledningnär misstankenav som av
har lagts ned eller domstol har meddelat dom eller beslutnär med
anledning misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläg-av
gande har utfärdats i anledning misstanken.som av

uppgifterFör inte skall dubbelregistreras bör den omständighetenatt
uppgift in i belastningsregistret normalt föranledaatt tas atten

motsvarande uppgift utgår misstankeregistret. Om misstänkt harur en
fällts för det brott misstanken skall uppgift domensom avser, om
föras in i belastningsregistret redan innan domen vunnit laga kraft. Det
leder till motsvarande uppgifter i misstankeregistret bör gallras såatt

domen har meddelats. Om den misstänkte däremot frikänns börsnart
uppgifterna i misstankeregistret stå kvar till dess domen har vunnitatt
laga kraft.

Uppgift utfärdande strafföreläggande finnasbör kvar så längeom av
godkännande från den misstänkte saknas. Om den misstänkte god-
känner föreläggandet, bör uppgiften på i frågasättsamma som om
fällande dom utgå misstankeregistret och i stället föras tillöverur
belastningsregistret.

Samma gallringsregler bör gälla för uppgift talan förvand-om om
ling böter.av

Uppgift begäran utlänming brott bör gallras begäranom om om om
inte bifalls. det fall utlämning beviljasFör bör uppgiften i miss-att
tankeregistret stå kvar till dess beslutet utlämning har verk-att om
ställts.

Om uppgift i misstankeregistret kan betydelseha för fortsatten
brottsspaning kan uppgiften eventuellt in i något polisregister.tas

frånUndantag gallring

Avslutningsvis vi frågan beträffandedet misstankeregistrettar upp om
bör införas regler undantag från gallring med hänsyn till arkiv-om
lagens bestämmelser. Vi hänvisar till vad vi har anfört i avsnitt 6.4.4

konstaterar här intressetoch insyn kontrollintressetatt samtav
rättskipningens och förvaltningens behov informationav synes
tillgodosedda i tillräcklig utsträckning uppgifterdeatt tasgenom som
in i misstankeregistret också kan återfinnas i förundersökningsmateria-
let. avgörande för uppgifter i registret bör undantas frånDet om

7 I70542
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gallring de behövs för forskning. Forskningens intresseär om av
skydd föruppgifter bryts emellertid den enskildes intresse sinmot av

från gallring förpersonliga integritet. Frågan undantag attom
forskningens behov påverkas i vilken utsträckningtillgodose av

någonuppgifterna finns tillgängliga på hos polisen eller hossättannat
uppgifterna återfinnsmyndighet inom rättsväsendet. Förutom attannan

förs uppgifter misstänktaförundersökningsmaterialet,i om personer
hos Brottsförebyggandeför också in i brottsstatistikregistretbrott

rådet.
statistiskagrund förBrottsstatistikregistret är utgöraattavsett

sammansättning och variationer i tidredovisningar brottslighetensav
och förekomsten straffprocessuellaåterfall i brottoch avrum,

uppgifter anmälda brottfrihetsberövanden. Registret får innehålla om
Uppgifter till registret hämtas framför alltoch misstänkta personer.

samkörs dessutom medfrån och belastningsregistret. Registretperson-
för kontroll de angivnatotalbefollcningenregistret över atten av

tillförs registret uppgifterpersonuppgifterna korrekta. Samtidigtär om
födelseort.civilstånd, bostadsort ochmedborgarskap,

för närvarande för forskning. DetBrottsstatistikregistret används
väl kunna miss-till forskningens intressemed hänsyn ersättasynes

statistikregistrenanfört avsnitt 6.4.4.vi har itankeregistret. Som är
register och dessutomkvalitetskontrollerade polisensbättre än

och statistiskanvändning för forskningskyddade änmot annan
finns något skälbakgrund vi inte detverksamhet. häravMot attanser

ochför forskningens behovuppgifter misstankeregistretbevaraatt ur
undantagfram något förslag till reglerdärför inte hellerlägger om

uppgifter i registret skallalladen generella principenfrån attom
gallras.



SOU 1997:65 195

8 Polisdatalag

Vi föreslår polisregisterlagen med polisdatalagersättsatt en som
skall bygga på den kommande persondatalagen. Persondatalagen

enligt vår mening stöd för den behandling personuppgifterger av
krävs i den egentliga polisverksamheten. Polisdatalagen börsom

därför bara innehålla de särbeståmmelser nödvändiga påärsom
polisomrâdet.

detta kapitelI vi först persondatalagens bestämmelsertar upp
och belyser deras betydelse för polisens behandling av person-
uppgifter avsnitt 8.l-8.12. anslutningI därtill vilkaanges
särbestämmelser enligt vår mening behövs i polisdatalagensom
vid all behandling personuppgifter.av

Vi därefter frågan behovet särskilda bestämmel-tar upp om av
behandlingvid personuppgifter underrättelseverksamhetiser av

8.13.
Slutligen vi vilka särskilda bestämmelser bör gällaanger som

för egentliga register 8.14-8.20.

8.1 Polisdatalagens tillämpningsområde

Polisdatalagen bör endast innehålla de regler för polisens be-
handling personuppgifter i den egentliga polisverksamhetenav

behövs eller i stället för persondatalagensutöver bestämmel-som
ser.

bör inte omfattaLagen sådan behandling personuppgifterav
består i insamling personuppgifter i form ljud ellersom av av

bild.

8.1.1 Förhållandet till persondatalagen

Lagstifmingsteknik

Vår utgångspunkt den lag skall polisregisterlagenär ersättaatt som
skall bygga på bestämmelserna i persondatalagen. svårtDet inteär att

fördelar med heltäckande polisdatalag, där persondatalagensse en
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omfattning arbetats in. sådanbestämmelser i tillämplig har Mot en
lagstiftningsteknik omständigheten vi intetalar bl.a. den ännuatt

slutliga utfommingen persondatalagen. Vi har därförkänner till den av
särskild lag för polisens del,funnit det lämpligt utformaatt en vars

tilltillämpningsområde och innehåll får med hänsyn i vilkenavgöras
bestämmelser eller i stället förutsträckning det behövs utöver

det skulle lämpligtbestämmelserna i persondatalagen. Om attanses
lag, kan det lämpligenarbeta in persondatalagens regler i denna göras

under lagstiftningsarbetet.senare

tillämpas påPolisverksamhet lagen skallsom

ordning och förebyggamed upprätthålla allmänPolisens arbete att
faller utanför EG-sådan verksamheteller förhindra brott är som

gäller den brottsutredandetillämpningsområde.direktivets Detsamma
Säkerhetspolisens verksamhetbrottsbeivrande verksamheten.och

dataskyddsdirektivet. dessa delar får detheller Iomfattas inte av
avviker från persondatalagensåledes meddelas bestämmelser utansom

dataskyddsdirektivet.det står i strid medatt
Även personuppgifter i samband med handläggningenbehandling av

utanför direktivet.regel fallapolismyndighetsärenden kan i antasav
vapenärenden och ärendenPolismyndighetemas handläggning omav

tillställningaroch offentligaallmänna sammankomstertillstånd till
eller andrasyfta till förhindra brotttorde nämligen stör-attytterst

såledesordningen. På dessa områden torde detden allmännaningar av
avviker från data-meddela bestämmelserockså möjligt att somvara

funnit något behovemellertid inteskyddsdirektivet. Vi har av
områden.särregler på dessa

för sådan behandlingdataskyddsdirektivet gällertveksamtDet är om
verksamhet ellerpolisens hjälpandepersonuppgifter företas isomav

utgångs-Vi har dock tagitinterna administration.för polisens som
medfördirektivet tillämpliga. Detbestämmelserna ipunkt är attatt av-

Såvitt vi har kunnat finnapersondatalagen.får fråninte görassteg
tillämpa persondatala-hinder för poliseninte heller någradetmöter att

delar sin verksamhet.för dessa avgen
bestämmel-polisdatalagensvi såledesSammanfattningsvis attanser

företas förpersonuppgifterbehandlinggälla sådanbör attsomavser
polisen skall kunna

ordningenden allmännaoch andra störningarförebygga brott av
säkerheten,och

störningarsäkerheten, hindraordningen ochövervaka den allmänna2.
inträffat ellersådana haringripadärav närsamt

underbrott hörutredning i frågaspaning ochbedriva somom
åtal.allmänt
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Den lag skall polisregisterlagen betecknarersätta vi fortsätt-som
ningsvis polisdatalagen. Det beror pâ den bör innehålla bestämrnel-att

behandlingäven sådan innebärän registerser attom arman som
inrättas och förs. Vi i det följande först frågor vadtar upp om som
allmänt bör gälla för behandling personuppgifter inom polisenav
8.1-8.12. Vi följer därvid systematiken i Datalagskommitténs
betänkande såvitt gäller innehållet i den persondatalagen. Därefternya

vi frågan behovet särskilda regler vid behandlingtar upp om av av
personuppgifter i underrättelseverksarnhet 8.13 och slutligen vilka
särskilda regler bör gälla för register 8.14.som

8.1.2 Ljud bildoch

behandlingBegreppet personuppgifter i persondatalagenär avsettav
omfatta all behandling personuppgifter helt eller delvisatt av som

Ävenföretas på automatisk insamling uppgifterväg. omfattas.av
dataskyddsdirektivetI finns inte någon definition vadav som menas

med automatisk behandling personuppgifter. förstaI hand tordeav
enligt Datalagskommittén automatisk databehandling, dvs.avses
behandling uppgifter i binär form. Eftersom direktivet i och för sigav

omfattar behandling ljud-även och bilduppgifter punktse 14-17av
i ingressen har Datalagskommittén ställt sig frågan bestämmelser-om

avsedda gälla också för insamlingär uppgifteratt t.ex.na av genom
automatisk telefonavlyssning eller videoövervakning.

Datalagskommittén det osäkert direktivet är avsett attanser om
tillämpas på insamling ljud- och bilduppgifter visserligen iav som
någon mån kan automatisk, inte företas med hjälpsägas vara men som

automatisk databehandling. Exempelvis det enligt kommitténärav
tveksamt direktivet gäller för sådan insamling personuppgifterom av

innebär datorer eller upptagningenatt apparatur styrsom annan av
ljud- och bilduppgifter videoövervakning eller telefonavlyss-genom
ning. Eftersom det så osäkert vad i dataskyddsdirektivetär som avses
med automatisk behandling personuppgifter, har Datalagskommitténav
inte heller tagit in någon definition begreppet i persondatalagen.av
Kommittén har emellertid rekommenderat den vill på densom vara
säkra sidan tillämpa persondatalagens bestämmelser påatt även auto-
matisk behandling personuppgifter inte förekommer i binärav som
form.

direktivetsOm bestämmelser skall tillämpas på sådan behandling
krävs det enligt vår uppfattning ocksåatt tarsom avses ovan man

ställning till vilka konsekvenser det får för tillämpningen deav
särskilda reglerna i rättegångsbalken teleavlyssning och teleöver-om
vakning bestämmelserna kameraövervakning. Att försökasamt om
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eventuella konflikten mellan persondatalagens regler ochlösa den t.ex.
uppgift ankommer pårättegângsbalkens regler inteär som oss.en

heller omfatta insamling informationPolisdatalagen bör därför inte av
kameraövervakning.teleövervakning eller Denteleavlyssning,genom

tillämpas,på omrâde skall i ställetsärskilda lagstiftningen detta
Eftersompersondatalagens regler.eventuellt med beaktande av

insamlandethuvudsak bara omfattarteleavlyssning ireglerna m.m.om
dock tillämpas på denbör polisdatalageninformation på visst sätt,av

uppgifter kan före-lagringefterföljande bearbetning eller somav
komma med hjälp ADB.av

iutgår från dessa frågor kommerVi övervägasatt nyttatt
och dessutvärdering persondatalagenmed framtidasamband aven

bilduppgifter.behandlingen ljud- ochkonsekvenser för av

användsBegrepp8.2 som

till polisdatalag hari vårt förslagbegrepp användsDe som
persondatalagen.ibetydelse somsamma

tillmeddelas anknytermåste kunnaBestämmelser ettsom
traditionellt registerbegrepp.

definitionerin vissadataskyddsdirektivet har tagitsartikel iI 2 av
kommer användasidirektivet. begreppanvänds Dessabegrepp attsom

skallEftersom polisdatalagenpersondatalagen.betydelse ii samma
iutgångspunkt begreppenvärpersondatalagen ävenbygga är att

dei detta avsnittinnebörd. Viskallpolisdatalagen tar uppsammages
för värt arbete.väsentligastdefinitioner ärsom

Personuppgifter8.2. 1

persondatalag all informationförslaget tillpersonuppgift iMed menas
ifysiskhänföras tillindirekt kan ärdirekt eller somen personsom

kunnaskallframgårdataskyddsdirektivetlivet. Av att personen
hänvisning tilleller indirekt,direktidentifieras, antingen t.ex. genom

faktorertill eller fleraeller äridentifikationsnummerett somen
ekonomiska,fysiologiska, psykiska,fysiska,specifika för hans

sociala identitet.kulturella eller
persondata-personuppgift framgårdefinitionen begreppetAv attav

eller avlidnainte föddaomfatta uppgifterinte skalllagen ännu omom
heller juridiskaoch inte personer.ompersoner
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8.2.2 Behandling personuppgifterav

Med behandling personuppgifter enligt förslaget tillav avses person-
datalag varje åtgärd vidtas beträffande personuppgifter. Det kansom

fråga insamling, registrering,t.ex. organisering, lagring,vara om
bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning,
utlänmande översändande, spridning eller tillhandahål-genom annat
lande uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering,av
radering eller förstöring personuppgifter.av

Persondatalagen omfatta all behandling personuppgifteravses av
helt eller delvis företas på automatisk Dessutomväg. skall lagensom

gälla behandlingäven automatiskän personuppgifterannan av som
ingår i eller avseddaär ingå i register.att ett

Den nuvarande datalagen utgår från begreppet personregister, dvs.
"register, förteckning eller andra anteckningar föres med hjälpsom av
automatisk databehandling och innehåller personuppgift kansom som
hänföras till den med uppgiften 1 § datalagen.som avses

Jämförelsen mellan datalagens personregisterbegrepp och person-
datalagens begrepp behandling personuppgifter" visar attav
persondatalagen avsedd fåär vidare tillämpningsområde denatt ett än
nuvarande datalagen.

8.2.3 Register med personuppgifter

Persondatalagen

Persondatalagen skall inte bara omfatta automatisk behandling av
personuppgifter behandlingäven personuppgifter,utan t.ex.annan av
manuell behandling. Det gäller dock bara uppgifterna ingår i ellerom

avsedda ingåär i register. För persondatalagen skallatt ett att vara
tillämplig måste dock innehållet i register strukturerat efterett vara
särskilda kriterier enskilda för lätt tillgångattsom avser personer ge
till personuppgifter. Avsikten med regleringen enligt punkt 27 iär
ingressen till dataskyddsdirektivet omfattningen skyddet föratt av
enskilda inte skall bero på den teknik används, eftersompersoner som
det i sin skulle skapa allvarlig risk för kringgående.tur en

Datalagskommittén

Ett register enligt Datalagskommitténär samling personuppgif-en av
Kommittén har i sitt betänkande anfört samlingenter. måste beståatt

uppgifter krävsän Det enligt kommittén ocksåav om mer en person.
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medhög lösabeständighet. Ensamlingen har vissatt papperen
register,således inteolika ävenuppgifter utgör ett ompersonerom

alfabetisk ordning.ordnade itillfälligtvis skulledessa varapapper
uppgifter i registeralla ärnödvändigtdet inteDäremot är ettatt

registeruppgifter iställe. Om allaochkoncentrerade till ettett samma
följaktli-spelar detcentralt indexmed hjälptillgängligaär t.ex. ettav
registrettillhöreller akteruppgifter i handlingarrollingen att somgen

det förvidare anförtDatalagskommittén hargeografiskt spridda. attär
krävsregisteruppgiftssarnling skall utgöra attett sam-att ansesen

Uppgifternaenligtsorteradstrukturerad, dvs.lingen ett system.är
sammanställningsökning ellertillgängliga fördessutommåste vara

det enligtpåKommittén har pekatsärskilda kriterier.enligt att
enskildakriterierfordras dessadataskyddsdirektivet att personer.avser

visserligenmanuellt registerkommitténinnebär enligtDet att ett som
persondatalagenomfattasändå intepersonuppgifter,innehåller omav

exempel harpersonuppgifter. Sommed hjälpsökbartdet inte är av
efter löpnummerordnatsharsamling akterkommittén nämnt somen

sådanenskilda Enuppgiftersöka frammöjlighet att personer.utan om
bestämmelser förpersondatalagensomfattas inteaktsamling av

sammanfattningsvisharDatalagskommitténregister.manuella
strukturerad samlingregisterbegreppetdefinierat person-avsom en

sammanställning enligtsökning ellertillgänglig föruppgifter vilken är
kriterier.särskilda

meddelas för registerkunnamästeBestämmelser

Datalagskom-framhålla vadvill viregisterbegreppetvi lämnarInnan
registerbegreppet.tolkasvårighetenanförtmittén har attavom

ändamålsenligtförhållandeviskommitténförefaller enligtBegreppet
omfattasbehandlingarmanuellavilkadet gäller avgränsanär att som

frågapersondatalagen. Iföreslagnaoch dendataskyddsdirektivetav
fram-datorformatfinns iuppgifterbehandladeautomatiskt somom

begreppetförefallerdetsidankommittén åhåller att som omena
i dettaUppgifternatillämpningsproblem. ärmestadels skaparregister
teknikdagensochstruktureratsfysiskt harnågotfästa vidfall inte som

ellertillgängligakanhelstuppgifter görasvilkagör meratt som
Å enligthindrar dettasidanandrade finns.oberoendemindre varav

datoriserat registerregelrättfaktisktdet ärkommittén inte ettatt som
särskildaflertaletpåpekatkommittén har rörkallas för det. Somockså

traditionellaförandetochupprättandetregisterförfattningar just av
förmedvetetofta valtskommitténenligtharRegisterforrnenregister.

före-säkerhetochförutsebarhetskapaskall kunna genomatt man
strukture-visstin i sättskall läggasuppgifterskrifter ett ettattom

sökkriterier.angivnavissahjälpmedframregister och tasrat av
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ståndpunktVår

arbetakunnauppenbart behovenligt vår meningfinnsDet attett av
Svårig-på polisområdet.traditionellt slagregisterbegreppmed ett av

"egentliga" registerDatalagskommittén kallarvadhetema avgränsaatt
vid allmed modernkan inrättasfrån sådana register programvarasom

iöverdrivas. tordebör inte Detärendehandläggningelektronisk
fastställasvårigheterinnebära någrapraktiken inte heller ettatt om

hjälpmedelskallinrättastår i begrepp utgöraregister ettattsom man
ärende elleruppgifter iellerordning på handlingarför hålla ettatt om

i slutetbruk. viuppgifterna för framtida Närsyftet lagraär att av
för register,bestämmelsersärskildadiskuterar behovetdetta kapitel av

förs iregisteruttryckligen automatiskasålundaundantar vi som en
utredning.undersökning ellerförundersökning eller annan

benämning för sådanaönskvärt finnaoch för sigiDet är att en ny
kallar förDatalagskommitténdatasamlingarstrukturerade som

skulle därmed kunnaRegisterbegreppetregister.egentliga reserveras
överväganden iemellertidVi harmanuella register.för ansett att

lagstiftningsärendet, såskedeti detdenna del bör attgöras senare av
rättsområden.användning på olikaenhetligfårregisterbegreppet en

personuppgifter skallbehandling8.3 När varaav
tillåten

egentliga polisverksamhetenpersonuppgifter i denBehandling av
myndighetsutövningintei den mån denfår utgör anses--

persondatalagens meningintresse iuppgift allmäntutgöra aven
tillåten enligt persondatalagen.därmed blioch kommer att

registreringförbudet i persondatalagenkategoriskaDet mot av
polisverksamheten.uppgifter bör inte gälla ikänsligavissa

rörande behandlingbestämmelserPersondatalagens upp-av
brottsmisstankar måste komplette-lagöverträdelser ochgifter om

polisdatalagen.bestämmelser imedras

förutsättningarAllmänna8.3.1

endast denpersonregister inrättas och förasfårEnligt datalagen av
uppgifter,registret skall innehålla känsligalicens. Omlöst t.ex.som

för brott krävs i regeleller misstänksdömtsom personer som
tillstånd.Datainspektionens

bestämmelse i vilkenpersondatalag har tagits införslaget tillI en
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förutsättningarna för behandling personuppgifter skallattanges av
tillåten. Persondatalagen utgår således, liksom dataskydds-anses

direktivet, från behandling personuppgifter förbjudenäratt utomav
i de fall och på de villkor särskiltsom anges.

Av bestämmelsen i persondatalagen framgår det huvudregelatt som
kommer krävas församtycke personuppgifter skall behandlas.att att
Med samtycke varje slag frivillig, särskild informeradochmenas av
viljeyttring vilken den registrerade godtar behandlinggenom av
personuppgifter honom eller henne. Det står helt klart detrör attsom
för polisens del inte tillräckligt kunna behandla uppgifter medär att
stöd samtycke.av

samtycke får personuppgifterUtan enligt persondatalagen behandlas
endast behandlingen nödvändigärom

för fullgöra avtal med den registrerade,att ett-
för på den registrerades begäran vidta åtgärder innan avtalatt ett-

träffas,
för den persondataansvarige skall kunna fullgöra rättsligatt en-

förpliktelse,
för skydda vitala intressen för den registrerade,att-
för utföra arbetsuppgift intresse,allmäntatt en av——
för den persondataansvarige eller tredje till vilkenatt en man—

personuppgifter lämnas skall kunna utföra arbetsuppgift iut en
samband med myndighetsutövning eller

för ändamål berättigat intresse denhos persondataan-rör ettsom——
svarige eller hos sådana tredje till vilka personuppgifterna lämnasmän

detta intresse den registrerades intresse.när väger änut, tyngre

samtliga de nämnda fallen krävs det behandlingen nöd-I ärattnu
vändig. Vad med det något oklart. de allra flesta fallIärsom menas
kan uppgift utföras manuellt automatisk behandlingattutanen av
personuppgifter förekommer. Datalagskommittén har emellertid tolkat

på personuppgifter fårnödvändighetsrekvisitet det behandlassättet att
i de fall det faktiskt möjligt utföra uppgiftenäven är sätt,att annat
förfarandet underlättas användningen automatiskom genom av

databehandling.
Vissa de nyssnämnda grunderna för behandling personuppgif-av av

torde huvud inte tillämpliga för polisens del. Deöver tagetter vara
kan bli aktuella framför allt de behandlaär rätt attsom som ger

personuppgifter för arbetsuppgift allmäntutförande intresseav en av
eller led i myndighetsutövning.ettsom

Vi har kunnat konstatera den behandling personuppgifteratt somav
polisdatalagen avsedd omfatta regel torde kunnaär att som anses

led i myndighetsutövning. Skulle det undantagsvis inteutgöra ett vara
fråga myndighetsutövning vi det uppenbart polisensattom anser

med förebygga, förhindra och utreda företasarbete bl.a. brott iatt ett
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sådant allmänt intresse den behandling personuppgifter kanatt av som
nödvändig för arbete skall kunna genomföras ändå fårattvara anses

tillåten.
Vår slutsats således den föreslagnaär persondatalagen kommeratt

polisen erforderligt stöd för sådan behandling personuppgifteratt ge av
nödvändigärsom

för uppgifter allmänt intresse skall kunna utföras elleratt av-
för arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning skallatt-

kunna genomföras. Något lagstöd persondatalagen behövsutöver
enligt vår mening inte i detta hänseende.

8.3.2 Behandling uppgifter etnisktav om ursprung,
politiska religiösaeller åsikter m.m

Av den föreslagna persondatalagen framgår det i princip skallatt vara
förbjudet behandla vissa känsliga uppgifter, nämligen sådanaatt som
avslöjar eller etniskt politiska åsikter, religiös ellerras ursprung,
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och uppgifter om
hälsa eller sexualliv. finnsDet visserligen vissa undantag från
förbudet, framför allt den registrerade har samtyckt till registre-om
ringen, varken detta eller de andra undantagen kan tillämpas imen
polisens arbete. Vi det motiverat med undantag i polis-ettanser
datalagen från förbudet för den verksamhet lagen omfattar.som
Undantaget måste utformas med beaktande bestämmelsen i 2 kap.av

regeringsformen3 § enligt vilken anteckning medborgare i allmäntom
interegister hans samtycke får grundas enbart på hans politiskautan

åskådning. Dessutom bör reglerna i Europarådets rekommendation
beaktas.

artikel 2.4 i EuroparådetsAv rekommendation följer uppgifteratt
inte får samlas in enbart grund hans etniskaom en person av

sexuella läggning, politiska uppfattning eller tillhörighet tillursprung,
organisation inte förbjuden i lag. Sådana uppgifter får dockären som

samlas in det absolut nödvändigt med hänsyn till särskildärom en
undersökning.

I förslag till lag polisens underrättelseregister har vi,ett motom
bakgrund rekommendationen och dataskyddsdirektivet, tagit inav en
bestämmelse enligt vilken uppgifter inte får registrerasom en person
enbart grund vad känt etniskaärsomav om personens ursprung,
hälsa eller sexuella läggning, religiösa eller övertygelse i övrigttro
eller medlemskap i fackförening. När register redan innehållerett
uppgifter skall de enligt förslaget dock kompletterasom en person,
med uppgifter det nyssnämnda slaget, det oundgängligenärav om
nödvändigt för registrets ändamål.
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bestämmelse motsvarande den i förslaget till lag polisensEn om
underrättelseregister bör föras in i polisdatalagen.

Behandling uppgifter8.3.3 lagöverträdelser ochav om
brottsmisstankar

lagöverträdelser och brottsmisstankar omfattas inteUppgifter avom
definition begreppet känsliga uppgifter. Idataskyddsdirektivets av

sådana uppgifter i princip bara får behandlasartikel 8.5 dock attanges
fullständigt register brott-kontroll myndighet. Ettunder överav en

kontrollfår enligt artikel föras endast undermålsdomar av ensamma
finns dataskyddsdirektivet inte några särreglermyndighet. I övrigt i

uppgifter lagöverträdelser och brottmålsdomar.för behandling omav
personuppgif-för behandlingde grundläggande kravenFörutsatt att av

får sådana uppgifter behandlas. Någrauppfyllda såledesär äventer
behandling uppgifter domar ellersärskilda bestämmelser omom av

tagits in den föreslagna persondatala-brottsmisstankar har inte heller i
från den nuvarandeskiljer sig härigenomLagen avsevärtgen.

synnerliga skäl förenligt vilken det regel krävsdatalagen attsom
eller dömd för brottuppgift någon misstänktregister med ärattom

omfattas data-Eftersom polisens verksamhet inteskall få föras. av
det behövs,bestämmelser kan vi, viskyddsdirektivets attom anser
såvitt gälleri förhållande till persondatalagenföreslå begränsningar

lagöverträdelser och brottsmiss-uppgifter bl.a.behandlarätten att om
tankar.

uppfattning såvitt gällerbehövs enligt vårSådana bestämmelser
personuppgifter underrättelseka-befogenhet behandlapolisens att av

KriminalunderrättelseregisterdelbetänkandeVi har i vårtraktär. -
särskilda regler1996:35 lämnat förslag tillDNA-register SOU om

utformats bakgrundkriminalunderrättelseregister. Dessa regler har mot
emellertid begränsningar de be-fårdatalagen. De ses som avav

polisen allmänkommerstämmelser i persondatalagen att ge ensom
befattauppgifterbefogenhet behandla antasatt t.ex. personer somom

polisensverksamhet. föreslagna lagensig med brottslig Den om
inarbetas i polisdatalagen vidareunderrättelseregister bör därför se

8.13 och 8.14.avsnitt
polisensbör i frågainskränkningarDe göras rätt attomsom

ochhänför sig i övrigt till inrättabehandla personuppgifter rätten att
Särskildavi under rubrikenregister. frågorföra Dessa tar upp

register i avsnitt 8.14.bestämmelser om
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8.4 Grundläggande krav på all behandling av
personuppgifter

Persondatalagens krav vad skall iakttas vid all behandlingsom
personuppgifter bör enligt vår mening gälla inskränkningutanav

för polisen.
Reglerna i persondatalagen bör kompletteras med bestäm-en

i polisdatalagenmelse upplysningar normalt skall lämnasattom
uppgiftslämnares tillförlitlighet och uppgifters sakrilctighet.om

Handlingarna i avslutad förundersökning eller särskilden
undersökning eller utredning bör i princip bevarasannan

de förekommer på eller datame-sätt oavsettsamma om papper
dium.

8.4.1 God vid behandling personuppgiftersed av

föreslagna persondatalagen påI den vissa grundläggande kravtas upp
behandlingen personuppgifter.av

Personuppgifter skall enligt persondatalagen för det första behandlas
bara det lagligt och korrekt Vidare skallnär är sätt.ett personupp-

särskilda, berättigadegifter samlas in bara för uttryckligt angivna och
behandling får inte ske för något ändamåländamål. Senare ärsom

för vilket uppgifterna samlades Behandlingoförenligt med det in. av
statistiska eller ändamål skalluppgifter för historiska, vetenskapliga

oförenligt med de ändamål för vilka uppgifternadock inte anses som
samlades in.

förslaget till persondatalag följer vidare personuppgifterAv att som
förhållande ändamåletbehandlas skall adekvata och relevanta i tillvara

får inte behandlas vadmed behandlingen. Fler personuppgifter än som
Uppgifterna skallnödvändigt med hänsyn till ändamålet.är vara

nödvändigt, aktuella. Alla rimliga åtgärder skallriktiga och, det ärom
för blockera eller utplåna sådana personuppgiftervidtas rätta,att som

missvisande eller ofullständiga med hänsyn till ändamålenfelaktiga,är
behandlingen. Slutligen skall personuppgifter inte bevaras undermed

nödvändigt med hänsyn till ändamålet.längre tid vadän ärsomen
bevaras under längre tid för historiska,Personuppgifter får dock

ändamål.statistiska eller vetenskapliga
kan uttrycka vadgrundläggande kraven i persondatalagenDe sägas

personuppgifter.god sed vid behandling Deskall utgöra avsom
behandling skall hålla för få företas.uttrycker den standard all attsom

vad föreskrivet i datalageni styckenKraven ärmotsvarar stora som
delskyldigheter. fångar ocksåden registeransvariges De upp enom
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de regler brukat ställas vid tillståndsgivning enligtav som upp
datalagen eller i samband med s.k. statsmaktsregister inrättats.att ett
Genom det i persondatalagen läggs fast vissa föratt allnormer
behandling personuppgifter i lag kan övergå från ettav systemman

baserat på tillståndskrav förär personregister till ettsom system som
baseras på tillsyn behandlingöver personuppgifter.av

Datalagen ägnad tillgodose integritetsskyddet vid automatiskattvar
behandling personuppgifter så länge tekniken klara förgränsersatteav
möjligheterna lagra och återvinna information. Minnesfunktionenatt

Återvinningenkrävde datakapacitet och följaktligen dyrbar.stor var
Överföringeninformationen kunde bara ske enligt bestämda mallar.av

information från dator till kompliceradav en en annan var en process
med manuella inslag.stora

bildenDen i dag radikalt förändrad. Tekniskaär hinder för lagring
Återvinnings-ofantliga datamängder existerar knappast längre.av

har införts sekundsnabbt fram uppgifter efter-system tarsom som
frågas och dem efter önskemål. Informationen kan överförassorterar
till andra datorer direktkommunikation. i denDet verklighe-ärgenom

persondatalagens regelsystem skall basen för skyddet denten utgöra av
personliga integriteten.

De grundläggande krav ställs för behandlingattsom upp av person-
uppgifter skall få kan förefalla självklara. självaäga I verketrum
torde efterlevnaden dem förutsätta grundlig genomgångav en av
befintliga regler för åtkomst personuppgifter i lagrad information.av
Att persondatalagen kommer utfommingen data- ochatt styra av nya
kommunikationssystem förefaller uppenbart, liksom betydandeatt
tekniska ingrepp kan visa sig nödvändiga i befintliga system.

kanDet naturligtvis inte komma i fråga varje uppgift iatt som
något sammanhang lämnats till polismyndighet eller inhämtatsen av
myndigheten skall få lagras elektroniskt och sökbarvara av vem som
helst inom polismyndigheten eller polisväsendet i dess helhet.
Persondatalagens krav på varje insamling personuppgifter skallatt av
ske på lagligt och korrekt och för bestämt ändamålsättett ett samt att
behandling uppgifter för ändamål det för vilket deänett annatav
inhämtats inte får förekomma ägnade förebygga sådanär att en
tillämpning. Utgångspunkten måste sålunda uppgifterattvara som
samlas in i förundersökning rörande visst brott får utnyttjas ietten
princip endast för ändamålet med denna. Detsamma bör gälla sådana
särskilda undersökningar förekommer i underrättelseverksamhetensom
eller i andra utredningar. fårMan tänka sig lagringen uppgifteratt av
sker i väl åtskilda databaser, mellan vilka kommunikation får före-
komma endast under på förhand bestämda villkor. minst viktigtInte
blir det beakta sådana villkor vid användning s.k. scannerteknik,att av

det möjligt för polisen lägga helain dokument igör databasattsom en
elektronisk kopiering. Förfarandet vid registrering in-genom av
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och inom myndigheten upprättade handlingar enligt 15kommande
information arkiveratsekretesslagen, liksom återsökning ikap. av

material, frågor detta sammanhang tilldrar sig uppmärksam-iär som
het.

frågan kan ställas polisverksamhetens bör föranledaDen naturom
persondatalagens grundläggande krav behandlingatt av personupp-

inte polisvä-bör mildras i något hänseende. Vi det. Inomgifter anser
integritetskänslig information. kansendet hanteras mängder Detstora

vidbetydelsen god sed iakttasdärför hävdastvärtom att attav
personuppgifter särskilt framträdande inom polisen.registrering ärav

tillsig naturligtvis så möjligheternaSamtidigt förhåller det att en
måste få utnyttjas förförbättrad informationsbehandling i rimlig grad

behövs ieffektivisera polisens arbete. avvägningarDeatt som synes
utsträckning få regeringen och, efter bemyndigande,görasstor avav

efter persondatalagens och polisdatalagensberörda myndigheter det att
riksdagen.slutliga avfattning bestämts av

först redovisa relevanta delardetta kapitel har vi valtI att av
förbestämmelsernas betydelsepersondatalagen och kommentera

sammanhangetdet lämpligt i det härverksamhet. Detpolisens gör att
några bestämrnel-två särskilda hänseenden behövsundersöka det iom

frågan i vilkenför det förstai polisdatalagen. Det är ut-omser
uppgifterolikasträckning det åtskillnad mellanbör göras typer av

gallringsärskilda regleroch för det andra det behövs8.4.2 omom
hos polisen 8.4.3.personuppgifter lagrasav som

Åtskillnad olika uppgiftermellan8.4.2 typer av

behandlingEuroparådets rekommendationartikel 3.2 iI avom
uppgifterolika kategorierpolisenpersonuppgifter inom att avanges

därvid tillsärskiljas. skallmöjligt skall Hänsynså långt det är tas
särskilt viktigttillförlitlighet.uppgifternas riktighet och Det är att

uppgiftergrundas på fakta ochmellan uppgifterskilja somsom
personliga värderingar.åsikter ellergrundas

framgårrekommendationen till punkt 3.2.ikommentarenAv att
mellanoch obekräftade uppgifter,skilja mellan bekräftadebörman

information och informationmellan pålitligfakta och åsikter, som
infonnatio-antagandetmellan fall dåpå gissningargrundas samt om

finnsskäl och fall då det intesig konkretariktighet grundarnens
antagande.stöd för sådantsakskäl tillnågra ett

kravrekommendationen innefattarpunkt iBestämmelsen i 3.2 ett
tillförlitligmöjligt bör hurutsträckning detdet i denpå äratt anges

fakta.antaganden eller pågrundasuppgift och denär t.ex.omen
bestämmelsepolisdatalagen indärför ibörDet atttas person-en om
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uppgifter behandlas skall förses med upplysningarsom om upp-
giftslämnares trovärdighet och uppgifternas sakriktighet. Sådana
upplysningar bör dock inte behöva länmas de saknar betydelse förom
syftet med behandlingen.

8.4.3 Gallring

I avsnitt 6.4.4 har vi lämnat redogörelse för reglerna gallringen om
i EG:s dataskyddsdirektiv, Europarådets rekommendation om
användning personuppgifter inom polisen och gällande svensk rätt.av
Vi hänvisar till vad vi har anfört där och konstaterar här samman-
fattningsvis arkivlagens utgångspunkt allmänna handlingaratt är att
skall bevaras, handlingar dock under vissa förutsättningar fårattmen
gallras. Av 10 § andra stycket arkivlagen framgår det vid gallringatt
alltid skall beaktas arkivet del kulturarvetutgör ochatt detatten av
arkivmaterial återstår skall kunna tillgodose de ändamålsom som

i 3 § tredje stycket arkivlagen. Dessa grundläggandeanges tre
ändamål är del allmännarätten handlingar, behovetatt ta av av
information för rättskipningen och förvaltningen forskningenssamt
behov.

intressetMot bevara handlingar för bl.a. forskningens behovattav
står intresset handlingar gallras hänsyn till den personligaattav av
integriteten. Frågan uppgifterär behandlas med stödom som av
polisdatalagen, och allmänt får betraktas integri-settsom som
tetskänsliga, bör bevaras längre vad behövsän med hänsyn tillsom
det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. harVi funnit det
lämpligt i gallringshänseende skilja mellan å sidan uppgifteratt ena

samlas in och lagras i register för framtida bruk åoch andrasom
sidan uppgifter samlas in för användas i ärende någotatt ettsom av
slag. Vi här frågan gallring uppgifter i förunder-tar upp om av en
sökning eller något ärende, uppgifterna strukturerasannat oavsett om
så de kan ingå i register ellersägas de behandlasatt ett utan att tasom
in i register jfr avsnitt 8.2.3. Frågan gallring register vitarom av

i avsnitt 8.20.upp
Våra överväganden gallring bara sådana uppgifterom avser som

behandlas med stöd polisdatalagen. En manuellt förd förunder-av
sökning omfattas inte polisdatalagens regler, medan motsatsenav
gäller för elektronisk handläggning förundersökning. Detsammaav en
gäller särskild undersökning i polisens underrättelseverksamhet.en
Om undersökningen dokumenteras manuellt gäller inte polisdatalagen.
Däremot lagen tillämplig undersökningenär bedrivs med hjälpom av
ADB.

Uppgifter i förundersökningar och andra ärenden hos polisen som
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på bevaras för närvarande för framtiden intedokumenteras ompapper
föreskrifter beslut från Riksarkivet fårenligt särskilda ellerakten

uppgifter i sådana handlingar bör inteFrågan gallringgallras. avom
hjälpmedel polisen väljer för sittberoende vilka tekniskavara av

Uppgifter i förundersökning eller undersökningarbete. en aven
därför, sedan ärendet har avslutats, bevarasunderrättelsekaraktär bör

utsträckning elektroniskför forskningsändamål i oavsettsamma om
enligheteller Utgångspunkten bör dock ihandläggning förekommer

gallraspersondatalagen uppgifterna skallimed vad sägs attvarasom
hindrar inteför sitt ändamål. Dettainte längre behövsdenär att

med arkivlagens be-under längre tid i enlighetuppgifter bevaras
kommer följabestämmelser vadstämmelser. Några utöver att avsom

Riksarkivet i enlighet medbehövs därför inte förpersondatalagen att
föreskrifter och beslutskall få meddelaarkivlagens bestämmelser om

här frågasådana uppgifter detgallring ärsom om.av

registreradeInformation till den8.5

vikt vid den registrera-persondatalagen läggsföreslagnaI den attstor
bearbetas,uppgifter honom samlas in,informerasskallde att omom

persondataansvarige skallbehandlas. Deneller pålämnas sättannatut
in från den registreradeuppgifter samlaslämna information oavsett om

Information behöver docksamlas in påeller desjälv sätt.annatom
till.registrerade inte redan kärmer Detsådant denbara länmas somom

information denframhållas det härförtjänar äratt att somsom avses
registreradOm denpersondataansvarige skall lämna självmant. ärsom

regler tillämpas.uppgifter skall sekretesslagensfå delbegär att ta av
registreradeföljer dessutom dentill persondatalagförslagetAv att

information hanfå denkalenderår gratisskall ha gångrätt att en per
begär.

den persondataan-skall lämnas självmantinformationDen avsom
persondataansvariges identitet ochdenupplysningarsvarige är om

ytterligare informationalländamålet med behandlingen samt som
till sina rättigheter.registrerade skall kunnabehövs för den taatt vara

uppgiftervilka kategorierkan det behövaExempelvis somavanges
uppgifterna kommer lärrmasoch till vilkabehandlingen gäller ut.att

registrerade fâhur den kanockså behöva lämnasInformation kan om
rättadengår till få demuppgifterna och hur dettillgång till att

iskall hanregistrerade självin från denuppgifter samlasOm
till.uppgifterna skall användasvadsamband därmed upplysas om

informationenkälla skallfrån någonuppgifterna inSamlas annan
uppgifterna avseddaantecknas. Omuppgifternalämnas ärnär att

lämnas förstinformationen docktill tredje behöver närlämnas ut man,
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uppgifterna lärrmas för första gången.ut
Skyldigheten upplysa han har registrerats syftaratt atten person om

till det möjligt förgöra honom bevaka sinaatt rättigheter ochatt
eventuellt begära få del de registrerade uppgifterna.att ta In-av
forrnationsskyldigheten såledesär viktig del regelverket tillen av
skydd för den enskildes integritet. Samtidigt det viktigtär in-att
formation inte behöver lämnas det skulle kunna till skadaom vara
antingen för någon eller för polisverksamheten.annan person
Bestämmelserna i persondatalagen innebär inte heller informationatt
kommer behöva länmas i alla tänkbara fall. det förstaFör skallatt in-
formation inte behöva lämnas det finns bestämmelser registre-om om
randet eller utlärnnandet personuppgifter i lag eller någonav en annan
författning. Det innebär för polisens del bl.a. information inteatt
behöver lärrmas registrering eller utlänmande uppgifter enligtom av
de föreslagna lagarna allmänt belastningsregister ochav oss om
misstankeregister. Information behöver inte heller lämnas sådanom
registrering personuppgifter företas enligt de särskildaav som
bestämmelserna i polisdatalagen underrättelseregister, DNA-om
register, fingeravtrycks- och signalementsregister, register över
kvarstående brottsmisstankar register förs för övervakningsamt som

se avsnitt 8.14-8.l8.av personer
Ett undantag innebär information inte skall behöva lämnasannat att

det visar sig omöjligt eller skulle innebära oproportionerligtom en
ansträngning. Av ingressen till dataskyddsdirektivet framgårstor att
vid bedömningen denna undantagsregel tillämplig ellerärman av om

bl.a. bör kunna beakta hur många registrerade, hur gamlaärsom
uppgifterna och vilka åtgärderär kan vidtas i stället för infor-attsom
mation lämnas till de registrerade. Undantagsregelns innebörd bör en-
ligt Datalagskommittén kunna preciseras regeringen ellernämnare av
Datainspektionen. Vi konstaterar bara här polisen i varje enskiltatt
fall får regeln kan tillämpas.avgöra de fallI då denna eller denom
tidigare nämnda undantagsregeln inte tillämpliga, skulle polisenär
således skyldig lämna information till registreradattvara en person

behandling personuppgifter honom. skulleDetrörom av som
emellertid kunna stå i strid med de intressen skyddassom genom
sekretesslagens bestämmelser.

Enligt dataskyddsdirektivet får för registreradrätten atten person
få information behandling personuppgifter begränsas medävenom av
hänsyn till skyddet för den registrerades eller andras fri- och rättig-
heter. Begränsningar får också med hänsyn till säkerhet,göras statens
allmän säkerhet och intresset förebygga, utreda eller beivraattav
brott. De svenska sekretessreglerna enligt Datalagskommitténutgör
exempel på regler bör få inskränka till information.rättensom
Kommittén har därför föreslagit bestämmelse i persondatalagenen
enligt vilken information inte skallrätten gälla i den utsträckningatt
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uppgifterna inte får lämnas Detsärskilda reglerdet finns ut.attom
tystnadsplikt och sekretess kommerbestämmelserinnebär attatt om

registreradepersondatalagen för denframför reglerna igälla rättenom
informeraskulle således inte behövainformation. Polisenfäatt om

sekre-därigenom skulle röjapersonuppgifterbehandling om manav
Information skulle intenågon enskild.uppgiftertessbelagda om annan

polisenssärskilt fall kundelämnas det iheller behöva antas attettom
kap. § sekretesslagen.skulle motverkas 5 1därigenomverksamhet

polisen persondataansva-viSammanfattningsvis konstaterar att som
registreras, delsinformation till denvissrig skall lämna omsom

samlassjälv, dels dein från den registreradeuppgifterna samlas om
in från denuppgifterna samlaskälla. Omfrån någonin annan

frånregel kunna utgåtorderegistrerade själv att personensomman
regelskall användas till. Somuppgifternatill vadi fråga känner

till denbehöva lämnasdärför inteinformationkommer t.ex.att som
därvidmisstänkt ochvittne ellereller hörsbrottanmäler ett som
någonförutseockså svårtsin Detuppgifterlämnar är attom person.

registrerade medtill deninformationpolisen måste lämnasituation då
själv.honomsamlas in från någonuppgifteranledning änatt annanav

Informationtillämpliga.undantagsreglernanågontordeOfta varaav
persondataansvarigedenlämnas självmantsåledes intebehöver omav

det
uppgifter,behandlingförfattningsregleradfrågaär avom en—

infonnationen,lämnaomöjligtskulle attvara-
ansträngning elleroproportionerligtinnebäraskulle storen-

sekretessreglerna.stridaskulle mot-

informationlämnaskyldighetenfrånytterligare undantagNågra att
del.för polisensmening inteenligt vårbehövs

Rättelse8.6

uppgifterfelaktigarättelsebestämmelserPersondatalagens avom
från polis-föreslår hänvisningVipolisområdet.gällabör en

hänseende.dettaregler itill persondatalagensdatalagen

rättelsebestämmelseintagitspersondatalagen harI avomen
persondataansvarigeskall denbestämmelseEnligt dennauppgifter.

sådanautplånablockera ellerregistreradedenbegäran rätta,av
persondatala-enlighet medbehandlats ipersonuppgifter inte harsom
lagen. Data-med stödutfärdatsföreskrifter hareller avsomgen

regel kanpersondataansvarigedenanförtlagskommittén har att som
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välja vilken metod bör användas för korrigera uppgift.attsom en
Rättelse innebär felaktig uppgift korrekt. Det finnsatt ersättsen av en
inget krav på den felaktiga uppgiften skall utplånas. Ett alternativatt
till rättelse utplånande, vilket innebärär uppgifterna förstörsatt utan

kunna återskapas. Med blockering åtgärd vidtas föratt avses en som
de aktuella uppgifterna i alla sammanhang skall förknippadeatt vara

med tydlig information de spärrade och anledningenär tillattom om
för uppgifterna inte skall lämnasspärren till tredjesamt att ut man.

Den persondataansvarige skall enligt förslaget till persondatalag
också underrätta de tredje till vilka uppgifterna harmän lämnats om
åtgärden, den registrerade begär det eller underrättelseom om en
skulle kunna undvika betydande skada eller olägenhet för denmera
registrerade. Som exempel på fall då tredje bör underrättas harman
kommittén särskilt känslig personuppgift har visat sigangett att en

felaktig, uppgift den registrerade sjuk eller harärt.ex. attvara en om
politisk övertygelse. Tredje skall dock inte behövaextremen man

underrättas detta visar sig omöjligt eller skulle innebäraom vara en
oproportionerligt ansträngning. Kommittén har framhållit detstor att
inte finns någon skyldighet för den persondataansvarige hålla redaatt
pâ till vilka uppgifter länmas Skulle uppgifter ha lämnats tillut. ut
väldigt många torde underrättelse inte behöva lämnas.

Vi de redovisade bestämmelserna bör gälla förävenattanser ovan
polisens del. Bestämmelsen i persondatalagen föreslås dock endast
gälla för personuppgifter inte har behandlats i enlighet medsom
persondatalagen eller föreskrifter har utfärdats med stöd lagen.som av

innebärDet bestämmelsen inte skulle bli tillämplig vid behand-att
lingar i strid med polisdatalagen. Enligt vår mening bört.ex. samma
regler rättelse felaktiga uppgifter gälla vid all sådan behandlingom av

personuppgifter i och för omfattassig persondatalagen,av som av
särskilda föreskrifter för behandlingen har meddelats ioavsett t.ex.om

registerförfattning. förslagetSom till persondatalag utformatären
vi det emellertid nödvändigt med uttrycklig hänvisning frånanser en

polisdatalagen till persondatalagens bestämmelser rättelse.om
Motsvarande hänvisningar bör också införas i belastnings- och
misstankeregisterlagarna.

Värt förslag medför polisen blir skyldig korrigera bl.a.att att
felaktiga uppgifter och upplysa den har fått del felaktigatt som av en
uppgift det förhållandet. Om polisen har registreraträttaom en person

misstänkt för visst brott, misstanken under skedeettsom men senare
utredningsarbetet inte längre visar sig hållbar, den ursprungligaärav

uppgiften dock inte felaktig i persondatalagens mening. kommerDet
därför finnasinte någon skyldighet för polisen underrätta tredjeatt att

inte längre misstänkt för brott eller, föräratt attman om en person
exempel, den dömts för brott efter över-ta ett annat att ettsom

klagande har frikänts.
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vid behandlingen8.7 Säkerhet

behandlingen börbestämmelser säkerhet vidPersondatalagens om
behövs intepolisområdet. Några särskilda bestämmelsergälla på

polisdatalagen.i

bestämmelser säkerhet vidDatalagskommittén har föreslagit vissa om
följer bl.a.personuppgifter. dessabehandling Av att en person-av

organisatoriska åtgärderlämpliga tekniska ochdataansvarig skall vidta
Åtgärderna skallpersonuppgifter behandlas.skyddaför deatt som

beaktandelämplig medsäkerhetsnivååstadkomma är avsomen
finns,tekniska möjligheterde som-

genomföra åtgärderna,vad skulle kostadet att—
personuppgif-behandlingenfinns medsärskilda riskerde avsom—

ochterna
personuppgifternabehandladekänsliga dehur är.pass-

kunna meddela föreskrifterenligt förslagetDatainspektionen skall om
enskilda fall. Vidare föreslås detbehövs isäkerhetsâtgärderde attsom

för det fallbefogenhet föreskriva viteskall fåDatainspektionen attatt
frivilligt.följsföreskrift inteen

Någraockså för polisen.bestämmelser bör gällaVi dessaattanser
enligt vårvid behandlingen behövssäkerhetreglerytterligare om

inte.mening

uppgifterUtlänmande8.8 av

bestämmelseriket behövsutlämnande uppgifter inomFör enav
till rättsstatistiken.endast

ikunna skeutlandet bör störreUtlänmande till imottagare
sekretessla-första stycketföljer kap. 3 §omfattning 1än som av

gen.
sarnbearbetningtill ochterrninalåtkomstSärskilda regler avom

register behövs inte.

riketuppgifter inomUtlämnande8.8.1 av

efterpolisenförekommer hospersonuppgifterVi har föreslagit att som
enskilda ioch tillmyndigheterfå lärrmas tillskadeprövning skall

flesta falldesekretesslagen. I ärbestämmelser ienlighet med
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sekretesslagens regler tillräckliga för uppgifter hos polisen skallatt
kunna lämnas till de myndigheter kan behöva dem. Exempelvisut som
kan uppgifter lärrmas mellan polismyndighetema och mellan polis och
åklagare med stöd generalklausulen i 14 kap. 3 § sekretesslagen.av
Om uppgifter sekretess skall kunna lämnas till andra myndig-oavsett
heter krävs dock särskilda bestämmelser uppgiftsskyldighet i lag.om

Såvitt gäller belastningsregistret och misstankeregistret avses
uppgifter få lämnas till olika svenska myndigheter och enskildaut

i enlighet med föreskrifter i de särskilda registerlagarna. Andraorgan
uppgifter lagras hos polisen med hjälp ADB torde inte lämnassom av

inom riket i samband med registerkontroll i enlighetut utom med
säkerhetsskyddslagen och till länsstyrelserna för prövning enligt lagen

bevakningsföretag. behövsDet därför regler utlämnandeom om ur
Säkerhetspolisens register. Till detta återkommer vi i avsnitt I
polisdatalagen i övrigt endast behövas regel uppgifterattsynes en om

sekretess får lämnas till den offentliga statistiken.oavsett

8.8.2 Utlämnande uppgifter till utlandetav

I den föreslagna persondatalagen har tagits in förbud tillett mot att
tredje land, dvs. land utanför föraEU, personuppgifteröverett som
behandlas. Bestämmelsen vad krävs enligt EG-motsvarar som
direktivet. Från förbudet finns flera undantag. Det viktigaste detär att
kommer tillåtet föra personuppgifter föröver användningatt attvara
i har anslutit sig till Europarådets dataskyddskonvention.staten som
Eftersom EG-direktivet inte gäller på polisens område kan det i
författning meddelas bestämmelser avviker från persondatalagen.som
Polisen får således lämna uppgifter till utlandet irätt vidareatt utges
omfattning vad framgårän persondatalagen.som av

Av kap. 31 § tredje stycket sekretesslagen följer uppgift fåratt en
lämnas till utländska myndigheter uppgiften i motsvarande fallom
skulle lämnas till svensk myndighet och det dessutom står klarten

det förenligt med svenskaär intressen uppgiften länmas. Viatt att
det behövs regler det möjligt för polisen lämnagöratt attanser som

uppgifter inom det internationella polissamarbetet sådanut utan en
prövning i varje särskilt fall. Uppgifter bör framför allt få lämnas till
Europol. Med hänsyn till vad följer Europolkonventionen börsom av
uppgifter få lämnas särskild begäran. denI utsträckning regering-utan

medger det bör uppgifter pä begäran få lämnas till Interpolävenen
och till polis- åklagarmyndigheteroch i länder medlemmar iärsom
Interpol, det behövs för myndigheten eller organisationen skallattom
kunna förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott. Regeringen bör
slutligen bemyndigas förordna utlämnande uppgifter ocksåatt om av
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nyssnämnda.fall dei andra än
bestämmelserför närvarandepolisregisterlagen finnsI attom

behövs idetutländska myndigheterfår tilluppgifter lämnas ettom
misstanke- ochskall uppgifterEnligt våra förslagutlänningsärende. ur

sådana ärenden. Dettill utlandet ifå lämnasbelastningsregistren
register elleruppgifter andralika klartframstår inte ävenatt ursom

handläggningförtill utlandetkunna lämnasandra slag behöver avav
styckettredjeföljer kap. 3 §vad 1utlänningsärenden utöver avsom

något förslagdärför inte framVi läggersekretesslagen. motsvararsom
i denna del.polisregisterlagen

Tenninalâtkomst8.8.3

via terminaldirektmöjlighetvi härterminalåtkomstMed attenmenar
ellerbearbetadock kunnauppgifter,tillgång till annatfå utan att

uppgifterfåharmyndighet rättpåverka dem. För attsätt att somen
förregistret krävsterminalåtkomst tillfå haskallpersonregisterettur

medgivande frånförfattning ellerhärom ibestämmelsernärvarande ett
särreglerdock ingainnehållerDataskyddsdirektivetDatainspektionen.

bestämmelserPersondatalagensterminalåtkomst.beträffande synes
tillgängligauppgifter fårinnebära görasockså komma attatt genom

behandlingförförutsättningarnaallmännadeterminalåtkomst avom
uppfyllda.personuppgifter är

teknisk metoddet inteviTenninalâtkomst änär annat ensersom
bestämmel-Någratillgängliga föruppgifterför mottagare.göraatt en

i vilkenFrågandärför inte i lag.behövsterminalåtkomst omser om
medförekomma börbör fâ avgörasterminalåtkomstutsträckning

tillfredsställande behörig-åstadkommagårtill dethänsyn att enom
vid överföringen.tillräcklig säkerhethetskontroll och

uppgifterSambearbetning8.8.4 av

särskilthittillsregister har utgöraolikaSambearbetning ettansettsav
datalagennuvarandedeninformation. Avinhämtakänsligt försätt att

skallpersonregisterföratillstånd fördet krävsföljer ettattatt som
personregister.från någotinhämtasuppgifterinnehålla annatsom

särregler be-innehålla någrainteföreslås dockPersondatalagen
från någonuppgifterinsamlingdvs.Sambearbetning,träffande avom

uppgifterinhämtatorde därförPolisendatabas. genomannan
databasermyndigheterseller andraautomatisk behandling omegnaav

personuppgifterbehandling ärförförutsättningarnaallmännade av
emellertidrekommendationEuroparådets sägs5.6 iartikeluppfyllda. I
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sambearbetningar register interconnectionatt of files inom polisenav
inte bör förekomma särskilt lagstöd eller, det behövsutan förom en
särskild förundersökning, tillstånd den nationella tillsynsmyndig-av
heten. Med anledning rekommendationens bestämmelse har vi ställtav

frågan persondatalagens bestämmelser kan tillräckliga ioss om anses
detta hänseende.

Enligt vår mening bör polisen under förundersökning få hämtaen
in de uppgifter misstänkt vilka kan finnast.ex. lagradeom en person
sedan tidigare. Det självklartär närmast polisen skall kontrolleraatt

den misstänkte redan förekommer i belastnings- ellerom t.ex.
misstankeregistret. Vi inte polisens samla inrätt uppgifteratt attanser
under förundersökning sambearbetning behöver begränsasen genom
i förhållande till vad följa persondatalagen.som avses av

I samband med särskild undersökning underrättelsekaraktären av
bör polisen också, vi har föreslagit i vårt delbetänkande, få hämtasom
in uppgifter från andra register förs polisen.som av

Det osäkertär det ñmis anledning sambearbeta olikaattom
polisiära register i samband medän underrättelseverksamhetannat
eller under förundersökning. Om så skulle fallet vien vara anser
emellertid sambearbetning bör få förekomma, naturligtvisatt under
förutsättning sarnbearbetningen sker för uttryckligt angivetatt ochett
berättigat ändamål. Inte heller i dessa fall vi det finns någotattanser
behov regler vad följersträngare än persondatalagen.av som av

Det vi har tagit frågan sambearbetningär uppgifterovan upp om av
lagras hos polisen. kanDet emellertid också finnas behov försom ett

polisen samla in information från andra myndigheteratt genom
sambearbetning. Polisens få del uppgifterrätt lagras hosatt ta av som

myndighet följer sekretesslagens regler. Om uppgifteren annan av
enligt dessa bestämmelser får lämnas från myndighet till polisenen
bör sambearbetning enligt vår mening också fá förekomma, givetvis
endast de allmänna förutsättningarna för behandlingom av personupp-
gifter uppfyllda. Någraär särskilda regler härom behövs inte i
polisdatalagen.

8.9 Anmälan

Polisen bör endast i vissa fall skyldig sådangöraattvara en
anmälan till Datainspektionen föreskrivs i persondatalagen.som
Frågan vidare i avsnitt 8.20.tas upp

I persondatalagen har tagits in bestämmelser skyldighet anmälaattom
behandling personuppgifter. Innan sådan behandling genomförsav en
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till Datainspektio-skriftligen anmäla detpersondataansvarigeskall den
behandlingar harserie sådanagäller innanDetsamma somen avnen.

Amnälningsförfarandetändamål påbörjas.eller liknande ärsamma
egenskaperoch viktigastebehandlingens ändamålgöraavsett att

undantagtagits in vissaemellertidi persondatalagenkända. harDet
personuppgifter.behandlingförhandsanmälaskyldighetenfrån att av

behövainte skallanmälanundantaget görasviktigasteDet är att om
Persondataombudet skall ha tillpersondataombud hars.k. utsetts.ett

behandlarpersondataansvarigedensjälvständigt tilluppgift attatt se
eventuellapåpekalagligt ochpersonuppgifter på korrekt och sättett

föra förteck-skall dessutomPersondataombudetför denne.brister en
ochpersondataansvarigeutförs denbehandlingardening över avsom

anmälningsskyldigheten.ha omfattatsskulle avannarssom
förgällaanmälningsskyldighet bör ävenBestämmelserna om

persondataombud kommeruppenbartförefallerdel. Detpolisens attatt
personuppgifter inom polisenBehandlingpolisens del.förinrättas av

Vitill Datainspektionen.anmälasbehövadärmed intekommer att
register börautomatiseradefråganavsnitt 8.20 tilliåterkommer om

persondataombud inrättas.Datainspektionen,tillanmälas trots att

Sanktioner10

förbör gällabestämmelser sanktionerPersondatalagens om
polisdatalagen tillhänvisning frånVi föreslårpolisen. person-en

skadestånd.datalagens regler om

denbestämmelserenligt dessaskall ersättapersondataansvarigeDen
personuppgifter ibehandlingför skadaregistrerade den avensom

medmeddelatsharföreskrifterpersondatalagen ellermedstrid som
betalas för denskall ocksåErsättningfört med sig.lagen harstöd av

behandlingen harintegritetenpersonligakränkning den somav
jämkaskunnaenligt förslagetskallErsättningsskyldigheteninneburit.

felet intevisarpersondataansvarigedenfalla borteller helt attom
eller henne.berodde på honom

straffbestämmelse. Böterföreslagithar vidareDatalagskommittén en
elleruppsåtligennågondömastvå år skall kunnafängelseeller ut om

registrera-till denuppgift, antingenoaktsamhet lämnar osanngrovav
eller tillpersondatalagenenligttill dennelämnasinformationde i som
särskildeller påpersondatalagenenligtanmälanDatainspektionen i

inspektionen.begäran av
gällavår meningbör enligt ävensanktionerbestämmelserDessa om

Bestämmelsen föreslåsskadeståndpersondatalagenipolisen.för om



218 Polisdatalag SOU 1997:65

dock endast gälla personuppgifter behandlats i strid medom person-
datalagen eller föreskrifter har utfärdats med stöd lagen. Detsom av
innebär bestämmelsen inte skulle bli tillämpligatt vid behandlingar i
strid med polisdatalagen. Enligt vår mening bört.ex. reglersamma

skadestånd gälla vid all sådan behandling personuppgifterom av som
i och för sig omfattas persondatalagen, särskilda före-oavsettav om
skrifter för behandlingen har meddelats i registerförfattning.t.ex en
Som förslaget till persondatalag utformatär vi det emellertidanser
nödvändigt med uttrycklig hänvisning från polisdatalagen tillen
persondatalagens bestämmelser skadestånd. Motsvarande hänvis-om
ningar bör också införas i belastnings- och misstankeregisterlagama.

8.11 Datainspektionens befogenheter

Persondatalagens bestämmelser bör gälla polisomrâdet.även

Datainspektionen skall enligt Datalagskommitténs förslag ha till
uppgift tillsyn tillämpningenutöva över persondatalagenatt och deav
särskilda registerförfattningar kan komma finnas. Föratt attsom
inspektionen på effektivt skall kunna fullgörasätt sinaett uppgifter
föreslås myndigheten på begäran fårätt att

tillgång till de personuppgifter behandlas,som-
upplysningar och dokumentation rörande behandlingen av person--

uppgifter och säkerheten vid denna och
tillträde till lokaler har anknytning till behandlingensom av-

personuppgifter.

Om Datainspektionen inte kan få tillräckligt underlag för konstateraatt
behandling personuppgifteratt laglig, föreslåsär deten av att

inspektionen vid vite skall få förbjuda den persondataansvarige att
behandla personuppgifterna på sätt lagra dem.än Omannat attgenom
Datainspektionen får reda på personuppgifter behandlas eller kanatt
komma behandlas på olagligt föreslås inspektionenatt sätt också,ett

sista förbjuda behandlingenutväg, vid vite. Som vi tidigaresom en
har inspektionennämnt också få föreskriva viteavses om en person-
dataansvarig inte följer beslut skyddsåtgärder.ett om

De föreslagna bestämmelserna Datainspektionens befogenheterom
bör tillämpliga vid behandlingäven personuppgifter inomvara av
polisen.
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Sammanfattning12

persondatalagensammanfattningsvis den föreslagnaVi konstaterar att
behandlingtillämpas vidundantag bör kunnai ävensett utanstort av

förpersonuppgifter polisens verksamheti att
ordningenstörningar den allmännabrott och andraförebygga av

säkerheten,och
hindra störningaroch säkerheten,den allmänna ordningenövervaka2.

ellersådana har inträffatingripadärav närsamt
hör underutredning i fråga brottbedriva spaning och3. om som

åtal.allmänt

fördel undantaganledning för polisensdock funnitVi har göraatt
uppgifterkänsligabehandling vissaförbudpersondatalagens mot av

bestämmelsesärskildhar vi föreslagit8.3.2.avsnitt Dessutom omen
nänmdapolisen för debehandlas hospersonuppgifteratt ovansom

uppgiftslämnaresupplysningarförses medändamålen skall om
ocksåVi harsakriktighet avsnitt 8.4.2.uppgifternastrovärdighet och

utläm-särskild bestämmelseinföradet nödvändigt attansett omen
innebär också ibestämmelsetill utlandet. Dennauppgifternande av

avsnittbestämmelserfrån persondatalagensmån avvikelseviss en
reglerpersondatalagensföreslagitSlutligen har vi8.8.2. att om

enligt polis-vid behandlingskadestånd skall gällarättelse och även
8.6 och 8.10.avsnittdatalagen

personuppgifter iBehandling8.13 av
kriminalunderrättelseverksamhet

behandlingbestämmelsersärskildabehövsDet personupp-om av
debörunderrättelseverksamhet. Dessapolisensgifter i motsvara

analysregister.förföreslagna reglernadelbetänkandetiav oss
dock inte.gallring behövssärskilda reglerNågra om

grund förPersondatalagen lägger8.13.1 nyen
krirninalunderrättelseverksamhetADB-användning i

finanspolisRikspolisstyrelsensSäkerhetspolisen ochhittills baraDet är
underrättelseverk-polisensADB-stöd iutnyttjahar rättgetts attsom

för polisendock talaeffektivitetshänsyn harStarkasamhet. attansetts
iADB-användningökadmöjlighet till ävenskulle få annanen

lade vi1996:35delbetänkande SOUvårtunderrättelseverksamhet. I
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möjligheterna utnyttja ADB-fram förslag till sådan vidgning attaven
kriminalunderrättelseverksarnhet. Förslagetkalladestöd i vad vi

väl Finanspolisen.inte Säkerhetspolisen,omfattade men
bakgrunddelbetänkandet hade utformatsVårt förslag i mot av

inrättadärför sikte på möjligheternadatalagen. Det atttog person-
utformats frånfram har däremotlagförslag vi läggerregister. De nu

persondatalag skall datalagen.utgångspunkten ersättaatt en ny
omfatta all automatisk behandlingPersondatalagen skall av personupp-

uppgifter. Viregisterhantering sådanasålunda inte baragifter och av
följer grundvalen förvilka konsekvenserhar övervägt attsom av

har ändrats.bestämmelserna
ikrav ställsfast de grundläggandeVi har förut slagit att uppsom

personuppgifter innebär detför all behandlingpersondatalagen attav
gälla för polisen.behandlingen börstandard företableras ävensomen
har vi inteunderrättelseverksamhetenNågot undantag för ansett vara

påkallat.
föreslagna persondatalagenvår genomgång denanslutning tillI av

polisdatalagen ibehövs iredovisat vilka bestämmelserhar vi som
vårföljer persondatalagen. Deteller vad ärstället för utöver som av

i under-föreslagit bör gällade regler vi haruppfattning ävenatt
rättelseverksamhet.

behövsytterligare bestämmelser8.13.2 Vissa

delbetänkandeföreslagit i vårtanalysregister vi har utgörDe person-
har emellertidregisterdatalagens mening. Begreppetregister i en

den nuvarandebetydelse i persondatalageninskränktmycket änmer
inrättasvårt tidigare förslaganalysregister skall enligtdatalagen. Ett

har inletts.särskild undersökninghjälpföras med ADBoch när enav
samband medframkommer iskall all informationanalysregistretI som

polisende slutsatserantecknas, liksomundersökningen kunna som
frågapraktiken blikommer ibeslut fattas. Detdrar och de att omsom

vilket kan järn-särskilda undersökningar,handläggningelektronisk av
för-förundersökningar. Omhandläggningelektroniskföras med enav
dethandläggs med hjälp ADBför närvarandeundersökning ansesav

mening. Denpersonregister i datalagensförandefråga nyaom avvara
hand-emellertid elektroniskmedförterminologipersondatalagens att

in-registerkan innebäraärende inte i sigläggning att ettett ansesav
inrättas inomsärskilda registernaturligtviskanDäremoträttas. ramen

harför förteckna deförundersökningen,för attt.ex. personer som
inkommit.har Ihandlingar öv-utredningen eller deunderhörts som

behand-betraktasförundersökningfår handläggningenrigt somav en
härmedlikhetbemärkelse. Ipersonuppgifter i allmänling meraav
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vi analysregister inte heller register i egentlig mening.utgörattanser
starka farhågor för otillbörligaDe intrång i den personliga in-

tegriteten kommit till uttryck i olika sammanhang frågannärsom om
iADB-stöd underrättelseverksamheten varit på tal har, såsom

datalagen konstruerad, sammanställning uppgifter iär avsett av
register. Någon diskussion behovet särskilda förregler ävenom av

behandling personuppgifter i sådan verksamhet har naturligtannan av
inte förekommit. Våra denna delöverväganden i har lett fram tillnog

följande.
föreligger betydande skillnad mellan den situationen detDet atten

finns anledning konkret brott har förövats och den detanta att ett att
ñmis anledning brottslighet förekommer. förstnämndaI denanta att
situationen skall förundersökning inledas. Förfarandet är noggrant

i rättegångsbalken. Bestämmelserna i rättegångsbalkenreglerat om
tvångsmedel har utgångspunkt någon kan misstänkas föratt ettsom
konkret det inte med lika starka misstankarbrott; räcker attom en

befattning med brottslig verksamhet. Förfarandet i under-tarperson
faktumrättelseverksamhet huvud inte reglerat,är över etttaget som

föranledde i förslaget till lag register i polisens underrät-attoss om
sådan verksam-telseverksamhet precisera vad i lagen avsågs medsom

behandlahet. lätt förstå oinskränkt för polisenDet är rättatt att atten
personuppgifter i underrättelseverksamhet den givetvisäven om-

persondatalagens bestämmelser kanskulle med beaktandeutövas av -
intrång i deninge för utveckling leder till otillbörligaoro en som

personliga integriteten. Vissa begränsningar bör därför ställas upp.
underrättelseverksamhetManuell hantering personuppgifter i ärav

Någon anledning för närvarandetillåten och förekommer i dag. att
föreligga.personuppgifter inte Dereglera sådan behandling av synes

därför behandling heltbegränsningar bör börgöras äravse somsom
Sådan behandling i likhet med vad vieller delvis automatiskt. bör -

särskilda under-föreslog delbetänkandet bara få förekomma vidi -
sökningar

allvarlig brottslighet,rörsom-
för beslut förundersökning ellersyftar till underlagatt ge omsom-

åtgärder för förebygga eller förhindra brott ochsärskilda attom
därRikspolisstyrelsen eller polismyndighetföretas enensom av-

chef.länspolismästare är

får pågå undersärskild undersökninginte godtagbartDet är att en
till bestämmel-sådan ordning skulle bl.a. ledaobegränsad tid. En att

nedan delvisunderrättelseregister varom sattes urmeraserna om
särskildföreskrivas beslut inledaspel. bör därförDet att ett att en

behandlinginnehålla uppgifter ändamålet medundersökning skall om
skallundersökningen och dennapersonuppgifter i när varaav

behövsinnehålla de bestämmelser i övrigtBeslutet böravslutad. som
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för förebygga intrång i den personliga integriteten. Rikspolisstyrel-att
bör föra förteckning beslut behandlaöver personuppgifterattsen en

i underrättelseverksamhet. Regeringen bör bemyndigas meddelaatt
föreskrifter förutsättningarna förnärmare behandlingom av person-

uppgifter i polisens underrättelseverksamhet.
vårt delbetänkandeI hade vi bakgrund datalagen knutitmot av- -

bestämmelserde vi har talat till inrättandet analysregister.om nu av
Som konsekvens persondatalagen bör de i stället gälla viden av
automatisk behandling personuppgifter. Något hinder inommot attav

för särskild undersökning föra de hjälpregister behövsramen en som
bör inte föreligga. Att vissa bestämmelser däremot behövs för

register i underrättelseverksarnheten återkommer vi till ipermanenta
avsnitt 8.15. vi frågorInnan särskilda register vill vi docktar upp om
uppehålla vid frågan gallring uppgifter behandlas ioss om av som
polisens underrättelseverksamhet.

13.3 Gallring

Vi har i vårt delbetänkande föreslagit regler gallring analys-om av
register. Utgångspunkten uppgifter skall gallras de inteär näratt
längre behövs och analysregistret enligt tidigare beslut skallnärsenast
upphöra, dvs. den särskilda undersökningen skall avslutad.när vara

undersökningenOm vid den tidpunkten inte klar skall registret dockär
få bestå längre vad ursprungligen bestämts, detän ärsom om av
särskild betydelse för undersökningen skall kunna avslutas. Tankenatt
bakom gallringsregeln inte all information samlats inattvar som
under undersökningen skulle utplånas. Tvärtom framhöll vi i delbe-
tänkandet uppgifter analysregistren på något bordesättatt ur sparas

forsknings-för och kontrolländamâl. Det kunde dock lämpligen ske
undersökningar upprättades påöver motsvarandeatt rapportergenom

protokoll förundersökningar. ansågsätt upprättas Därutöveröversom
vi inte det farms behov för forskningsändamål bevaraatt att t.ex.av
också analysregistren sådana.som

vi har framhållitSom inledningsvis i detta avsnitt får förandet av
analysregister emellertid betraktas form elektronisksom en av
handläggning särskilda undersökningar, vilket kan jämföras medav
elektronisk handläggning förundersökningar. I avsnitt 8.4.3 har viav
tagit frågor gallring uppgifter i förundersökning ochupp om av en
andra ärenden. Vi har där framhållit uppgifter i förundersökningaratt
och andra ärenden hos polisen dokumenteras på försom papper
närvarande bevaras för framtiden inte akten enligt särskildaom
föreskrifter eller frånbeslut Riksarkivet får gallras. Frågan om
gallring uppgifter i sådana handlingar bör enligt vår bedömning inteav
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beroende vilka tekniska hjälpmedel polisen väljer för sittvara av
Uppgifter iarbete. förundersökning eller undersökningen en av

underrättelsekaraktär bör därför, sedan ärendet har avslutats, bevaras
för forskningsändamål i utsträckning elektroniskoavsettsamma om
handläggning förekommer eller Någon särskild bestämmelse attom
uppgifter behandlats med ADB inom för särskildsom ramen en
undersökning inte får bevaras i binär form sedan undersökningen

behövs såledesavslutats inte.
föreslagna bestämmelsenDen i 10 § andra stycket under-av oss

rättelseregisterlagen fyller emellertid funktion. Denäven en annan
påminnelse undersökningar inom kriminal-närmastutgör atten om

underrättelsearbete inte skall bedrivas under obegränsad tid, utan
inom viss tid.avslutas Denna tid skall förhand ochen anges

beräknas med hänsyn till vad undersökningen skall När tiden haravse.
Ärgått till ända skall undersökningen också normalt avslutad.vara

den inte det, bör endast i undantagsfall kunna få hålla på någotman
längre. bestämmelse detta behöverEn emellertid inte få formenom av

gallringsregel. frågaDet regel hur under-ären snarare om en om
rättelseverksamhet skall bedrivas. Som vi har anfört i delbetänkandet

det brist sådana regler för närvarande inte finns. I avvaktanär atten
på bestämmelser polisens underrättelseverksamhet kan utarbetasatt om
skulle i och för sig kunna tänka sig in vissa regler blandatt taman
registerbestänunelserna. Det emellertid mindre lämplig lösning.är en
Vi förordar därför gallringsregeln i 10 § andra stycket under-att
rättelseregisterlagen inte förs till polisdatalagen.över

8.14 Särskilda registerbestämmelser om

kan lätt insedda skäl inte komma i fråga reglera allaDet gärna attav
polisens register i lag eller förordning. Ett sådant skulle blisystem
alltför stelbent. Regleringen i lag i ställetbör begränsas till att avse
särskilt omfattande register och sådana register grundsom av
kriterierna för registreringen får särskilt känsliga. Med hänsynanses
härtill bör bestämmelser polisdatalagen införas beträffandei

underrättelseregister avsnitt 8.15,-
DNA-register avsnitt 8.16,-
ñngeravtrycks- och signalementsregister avsnitt 8.17,-
register kvarstående brottsmisstankar avsnitt 8.18 ochöver-
register förs för övervakning avsnitt 8.19.som av personer——

Bestämmelser Säkerhetspolisens register bör också föras in iom
polisdatalagen.

register dem vi har börandraFör än nämntpermanenta som nu
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de allmänna bestämmelser för behandlingskall gälla allutöver som av
personuppgifter dessutom gälla bestämmelservissa särskilda om

till Datainspektionenanmälan och gallring avsnitt 8.20. Dessaom
regler bör dock inte manuella register. sådana registerFör böravse
de allmänna bestämmelserna i polisdatalagen fullt tillräckliga.vara

särskilda bestämmelserna för inte avseddaDe register gällaär att
sådana register förs i förundersökning eller undersök-annansom en

eller utredning.ning

Kriminalunderrättelseregister15

polisdatalagen bör in regler kriminalunderrättelseregis-I tas om
föreslagnavilka bör de i delbetänkandetter, motsvara ossav

för infonnationsregister i underrättelseverksam-reglerna polisens
het.

underrättelseregisterlagen vi föreslagit regler analys- ochI har om
särskilda regler föreslårinformationsregister. Som framgått skall de vi

handläggningenför register inte omfatta register förs till stöd försom
Inforrnationsregistren har syfte.i särskild undersökning. ett annaten

i alltregler vi föreslog i delbetänkandet för sådana register börDe
Registren kallas kriminal-väsentligt föras in i polisdatalagen. bör

Reglerna för dessa bör inte Säkerhetspoli-underrättelseregister. avse
avsnittregister, för vilka särskilda bestämmelser bör gälla se 9.sens

kriminalunderrättelseregisterNågot tillstånd för polisen föraatt
behövs inte i polisdatalagen. Persondatalagens regler i det hän-är

begränsningseendet tillräckliga. bör detDäremot attsom en anges
försådana register får föras endast för underlag beslutatt omge

brottslighetsärskilda undersökningar allvarlig och endastavser avsom
länspolismästareRikspolisstyrelsen eller polismyndighet där ären en

informationsregisters innehåll och gallringchef. Bestämmelsen om om
register bör föras till polisdatalagen.sådana överav

DNA-register16

föreslagna reglerna DNA-registeri delbetänkandetDe omav oss
överföras till polisdatalagen.bör

DNA-register harvårt delbetänkande KriminalunderrättelseregisterI -
lagt fram förslag till två DNA-register, personregister ochvi ettett
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spårregister. Dessa regler får, liksom reglerna underrättelseregis-om
begränsningar i den behandla personuppgifter ochrättter, attses som

föra register för polisens del följer den föreslagna persondata-som av
lagen. Liksom andra regler begränsningar i denna börrätt ävenom
reglerna DNA-register inarbetas i den polisdatalagen. börDetom nya
för det första framgå de bestämmelserna register medattav nya
uppgifter DN A-analys bara får föras Rikspolisstyrelsen jfr §1om av
DNA-registerlagen. Däremot behöver det inte särskilt attanges
sådana register får föras med hjälp ADB, eftersom det följerav av
persondatalagen. Registrens ändamål bör i överensstämmelseanges
med 3 § DNA-registerlagen. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ DNA-
registerlagen personregistrets innehåll bör överföras oförändradeom
till polisdatalagen.

Även de tidigare föreslagna reglerna spårregistret börom av
praktiska skäl in i polisdatalagen, registret intetas ärtrots att avsett

innehålla uppgifter enskilda och därför inte omfattasatt om personer
persondatalagen. Bestämmelsen i 19 § DNA-registerlagenav om

spårregistrets innehåll och 20 § vad spårregistret får användas tillom
bör därför föras till polisdatalagen.över

Reglerna utlämnande uppgifter registren behövs inteom av ur
längre eftersom den absoluta registersekretessen föreslås upphöra. De
allmänna reglerna i kap.14 sekretesslagen i stället tillräckliga.är

Bestämmelsen i 10 § DNA-registerlagen gallring registrenom av
bör också överföras till polisdatalagen.

§ DNA-registerlagenI 11 har vi föreslagit bestämmelseen om
har tagits i jämförelsesyfte från målsägande och andraprover som

inte misstänks för brott. Analysresultat avseende sådanapersoner som
skall visserligen inte registreras i DNA-registret,prover men

paragrafen innehåller föreskrifter hur i övrigt skall förfaraom man
med jämförelseprover. Regeln hör egentligen inte hemma i en
författning handlar registrering analysresultat. Densom om av passar
inte heller in i rättegångsbalkens systematik eftersom provtagning av
målsägande inte regleras där. I brist på bättre lösning har regelnen
därför placerats i DNA-registerlagen. Vi föreslår i konsekvens därmed

den överförs till polisdatalagen.att

8.17 Fingeravtrycks- signalementsregisteroch

Fingeravtrycks- signalementsregisteroch förs för under-attsom
lätta identifiering i samband med brott skall endast fåav personer
innehålla uppgifter misstänkta och dömda Registrenom personer.
skall gallras.

8 170542
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Fingeravtrycksregistret17. 1

Datainspektionen denförs med tillstånd 30Fingeravtrycksregistret av
Datainspektionen har meddelatden augusti 1989.1976 23samtmars

föreskrifter för registret.
1976 har undertillståndsbeslut den 30DatainspektionensI mars

följande:registerändamål antecknatsrubriken
angående dedaktylogram fingeravtryckRegistret omfattar

enligt 28 kap. §varit föremål för åtgärd 14sompersoner
enligt 6 § kungörelsenFingeravtryck skallrättegångsbalken.

till rikspolisstyrelsen.fingeravtryck insändas1947:850 om
brottsspaningssarrirnanhang, delshjälpmedel dels iRegistret är ett

eller okänd identitet.med tvistigför identifiering av person
sålunda bestänirnel-polisregister och reglerasRegistret är ett av

1965:94 polisregisteri lagen m.m.omserna

A-register och B-register.två delregister,Registret uppdelat iär ettett
fingeravtryck med stödinnehåller uppgifterB-registret tas avsomom

vidstyrka sin identitetinte kanutlänningslagen utlänningar somav
uppehållstillståndeller vid ansökantill Sverigeankomsten omsenare

bestämmelserna i utlän-förvar enligtkan komma ieller att tassom
§också uppgifter i 19B-registret innehållerningslagen. avsessom

hittillsutlänningskontroll. B-registret harsärskildlagen 1991 :572 om
fingeravtryckinnehållerden delRikspolisstyrelsen,förts sommenav

genomfördefter nyligenutlänningslagen skallenligttas ensom
1996:1389, vilkenInvandrarverket SFSlagändring i stället föras av

kraft den i januari 1997.trädde i
misstänks för brottuppgifter denregistrerasA-registretI somom

uppstått lämnafråga harhäktats därföreller har att utatt omsom
uppgifterRegistret bygger pâfrämmandetill stat. sompersonen en

förordningen 1992:824enligt §till Rikspolisstyrelsen 7sänds om
skall fingeravtryckbestämmelsefingeravtryck Enligt denna somm.m.

under utredningrättegångsbalkenstöd 28 kap. 14 §har tagits med av
medRikspolisstyrelsen tillsammanssändas tillskyndsamtbrott enom

fingeravtryckdock integällerbeskrivning Detta tassompersonen.av
förinte misstänkt brott.den ärsomav

Rikspolisstyrelsenskall förasalltjämtdel B-registretDen avsomav
enligt 19 § lagenfingeravtryckinnehålla uppgifterskall tassomom

enligt dennaFingeravtryck fårutlänningskontroll.särskildom
utlänningförbetydelsebestämmelse det utrönaär atttas om enom av

eller verkar förhan tillhörorganisation ellereller grupp somen
våld, ellerinnebär hotnågon gärningeller förberederplanlägger som

för vilket lindrigareinnefattar brottsyften ochtvång för politiska som
i 19 §Bestämmelsenföreskrivet.fängelse två år intestraff ärän
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tillämpas i fråga utlänning i den mån regeringen eller domstolom en
har bestämt det enligt lagen utlänningskontroll. Om sådantom ett
beslut har fattats får Rikspolisstyrelsen eller polismyndigheten
förordna tagande fingeravtryckom av

Beträffande de skall registreras får enligt Datainspek-personer som
tionens föreskrifter endast införas uppgift år för daktyloskopering,om

och mönstertyp särskilda biologiskapersonnummer, processnummer
särrnärken finns i varje fingeravtryck.som

8.17.2 Signalements- och känneteckensregistret

Registret förs med tillstånd Datainspektionen den 30 1976av mars
den 23 augusti 1989. Datainspektionensamt har också meddelat

föreskrifter för registret. I Datainspektionens tillståndsbeslut har under
rubriken registerändamål antecknats följande:

Registret omfattar signalement och kännetecken angående de
varit föremål för åtgärd enligt 28 kap. 14 §personer som

rättegångsbalken. Fingeravtryck skall enligt 6 § kungörelsen
1947:950 fingeravtryck insändas till rikspolisstyrelsen.om
Registret hjälpmedelår dels i brottsspaningssammanhang,ett dels
för identifiering med tvistig eller okänd identitet.av person
Registret polisregisterär och regleras sålundaett bestärnmel-av

i lagen 1965:94 polisregisterserna om m.m.

Registret bygger på uppgifter sänds till Rikspolisstyrelsen enligtsom
förordningen7 § 1992:824 fingeravtryck Enligt dennaom m.m.

bestämmelse skall beskrivning sändas in till Rikspolis-en av en person
styrelsen då fingeravtryck sänds in. De registreras ipersoner som
signalements- och känneteckensregistret således desammaär förssom
in fingeravtrycksregistret.i Beträffande dessa skall förutom administ-
rativa uppgifter registreras uppgift ochom namn personnummer,

fotografi, nationalitet, kroppslängd, kroppsbyggnad,nummer
ansiktsfärg, hårfärg, skallighet, hårforrn, ögonfärg, näsforrn, tandsta-

tatueringar och andra kännetecken.tus,

överväganden8.17.3
.

Vi har tidigare anfört det i polisdatalagen bör införasatt regler om
Ävenfingeravtrycksregister. det närbesläktade signalements- och

känneteckensregistret bör regleras i polisdatalagen.
Ändamålet med fingeravtrycksregistret och signalements- och

känneteckensregistret skall underlätta identifieringattvara av personer
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tjänarregistrenEftersombrott.med utredningsambandi sammaom
meddelaskunnapolisdatalagen börivi detändamål att gemen-anser

persondataansvarigRikspolisstyrelsen börför dem.regler varasamma
registren.bådaför

fingeravtrycks- ochiregistrerasnärvarande fårförDe personer som
och har fåttför brottmisstänktasignalementsregister de ärär somsom

ochrättegångsbalkenkap. 14 §stöd 28fingeravtryck medlänma av
detVifingeravtryck1992:824 attförordningen anserm.m.om

misstänktafrågaskallrekvisitet detväsentliga är att personer.vara om
mening onödig.vårfingeravtryck enligtreglerna ärtillKopplingen om

misstänkt upprättassignalement utan attSkulle ett personenav
det således intefråga, börisamtidigtfingeravtryck tas personenav

Registretsignalementet.detregistreranågot hinder ävenfinnas mot att
lämnahar fåttdenuppgifterinnehållafådessutombör somom

utlärmingskontroll. Detsärskildlagenenligt 19 §fingeravtryck om
häktatsharregistrera denanledninginte finnasdäremot att somsynes

främman-tilllämnauppståtthardärför fråga utattatt personen enom
fingeravtryck jfrfått lämnadärmed harsambandiochde stat som

fingeravtryck m.m..förordningen3 § om
signalements-ellerfingeravtrycks-iregistrerasBeträffande den som

fingeravtryck, dvs. mönstertyp,uppgifterregister bör utöver om
uppgifterfå antecknasendastkänneteckenochsignalement om

identitet.registreradesoch denärendenummer
och signale-fingeravtrycks-uppgifter iutgångspunktVår är att

förunder-gallrasskallmisstänktmentsregister ompersonenom
ned elleråtal läggselleråtal väcksläggs nedsökningen utan att om

emellertidviföreslår8.18avsnittfrikänns. I attmisstänkteden
få lagrasskall kunnavissa fallimisstänktuppgifter personom en

förutsättningar bör ävenUnderhar väckts.åtal inteäven sammaom
förundersökningOmkunnaidentifieringsregisteruppgifter i sparas. en

bevisning börbristandegrundned pålagtsharmot avpersonen
underfå bevaras,signalementochfingeravtrycksåledes m.m.

skäligenbedömningåklagaresenligt ärmisstänktedenförutsättning att
förundersökningenförbehövsuppgifternaochmisstänkt för brottet att

skall kunna nytt.tas upp
efter detuppgifterföreslår vi attavsnitt 8.18I att som sparas

år.efter Närgallrasned skalllagtsförundersökning har tresenast
uppgifterregel bördennaenligtgallrasmisstänktedenuppgifter om

också gallras.signalementsregisterfingeravtrycks- ellerihonomom
uppgifterbrottet börpåståddaför detdömsmisstänktOm personen

såstå kvarfåsignalementsregisterochfingeravtrycks-ihonomom
belastningsregistret. Närallmännadetregistrerad ihanlänge är

uppgifterbörbelastningsregistretiförekommerlängreintepersonen
också gallras.registeri dessa

lagenenligtfingeravtryckfått lämnaharUppgifter den omsomom
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särskild utlänningskontroll bör också gallras efter viss tid. Det bör
ankomma på regeringen meddela föreskrifternärmareatt närom
sådana uppgifter skall gallras.

8.18 Register kvarståendeöver brottsmisstankar

Uppgifter misstänkt för brottattom trots atten person anses
förundersökning honom har lagts ned skall få registrerasmot
endast under vissa särskilda förutsättningar. Om åtal mot en

har lagts ned eller ogillats skall uppgift iperson attom personen
fråga ändå misstänkt inte få registreras.anses

Vi har tidigare konstaterat det inte finns skäl i förhållande tillatt att
den kommande persondatalagen begränsa polisens behandlarätt att
personuppgifter under förundersökning. Om finnsdet anledning atten

brott har begåtts bör uppgifter den misstänksanta att ett förom som
brottet således få behandlas i all den utsträckning det behövs för att
förundersökningen skall kunna bedrivas på effektivt Närsätt.ett
misstanken har nått sådan nivå den kan skälig skallsägasatten vara
uppgifter den misstänkte också registreras i misstankeregistret. Omom
förundersökningen läggs ned åtal väcks skall de ADB-utan attsenare
behandlade uppgifterna i förundersökningen gallras, de inte skallom
bevaras för framtiden och därför fixeras på eller CD-t.ex. papper

ÄvenROM. uppgifterna i misstankeregistret skall gallras. Detsamma
gäller förundersökningen visserligen leder till åtal, åtaletom men
sedermera ogillas.

I vissa sådana fall har kan misstankennänmts motsom nu personen
kvarstå förundersökning har lagts ned. Det gäller framförtrots att allt

det bristande bevisningär ligger till grund för beslutet inteom attsom
åtala. sådana fallI kan polisen ha berättigat intresse fortsättaett attav

få lagra uppgifter den misstänkte. Om dessaatt uppgifter fårom
sammanföras med information kan bli tillgänglig kan detsom senare
leda till det blir möjligt förundersökningen.att att nytt ta upp

Uppgifter det här slaget för närvarande förekomma i detav synes
allmänna spaningsregistret. Vi register med sådana uppgifterattanser
i fallvissa fortsättningsvis böräven kunna få förekomma detom
behövs för förundersökningen skall kunna på Dessaatt tas nytt.upp
register bör dock omgärdas bestämmelser i lag.av

uppgifterDe det här fråga har i viss månär likheter medom
uppgifter underrättelsekaraktär, eftersom det rör motav en person
vilken förundersökning inte pågår. Personen dock misstänkt förär ett
konkret brott, vilket bestämmelserna underrättelseregistergör att om
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föreslår därför införs särskildadirekt tillämpliga. Vi detinte är att
kvarstående brottsmisstankar.för registerregler över

uppgifter misstänktpolisen skall få lagraFör äratt attom en person
bör det för det förstaför brott förundersökning har lagts nedtrots att

misstänkt föri fråga alltjämt skäligenkrävas att ansespersonen
bedömningenankomma åklagarebrottet. Det bör göraatt av om

erforderliga styrkan. Vidare bör det krävas detmisstanken har den att
lagts ned.bevisning förundersökningen har Avberor på bristande att

i persondatalagen följer det endastallmänna bestämmelsernade äratt
påståddaför utredning det brottetuppgifter relevantaär somsom om

får antecknas.
kommit fram sådanaförhållandevis kort tid harOm det inte inom en

förundersökningen kan böruppgifter tas nyttatt upp-uppnya
uppgifterna få bevaras i år.gallras. längst börgifterna Som tre

fall förunder-endast gälla för detföreslagna reglerna börDe att
få före-frikänts bör det intelagts ned. åtaladsökning har Har en

polisens register.misstänkt i Enkomma han antecknasatt personsom
åtalmisstänkt i registerheller få föras inbör inte motett omsom

eftersom dengrund bristande bevisning,har lagts nedhonom av
jfrtill frikännande domunder sådana förhållanden haråtalade rätt

bör komma tillrättegångsbalken. Dettakap. 9 § andra stycket20
förbuduttryckligtuttryck i lagtexten mot attett personergenom

ned ellerefter åtal har lagtsmisstänkta detregistreras attsom
vunnit laga kraft.meddelats ochfrikännande dom har

övervakningRegister förs för8.19 av personersom

skallunderlätta övervakningförs förRegister att av personersom
kriminellt belastadeallvarligtfå innehålla uppgifterendast om

farliga förkaneller antas annansvarapersoner sompersoner
skall gallras.säkerhet. Registren

Gällande8.19.1 rätt

Rikspolisstyrelsenskonstaterade efter granskningDatainspektionen av
spanings-1989 allmännaseptemberbeslut den 28register i attett

brottsbelastadesvårttillfördes anteckningarkontinuerligtregistret om
dessainte fanns misstankardetäven mot om nypersonerompersoner

Datainspektionenenligtkundei beslutet. Detbrottslighet 17s.
hadeförhållandenunder sådanauppgifternainteifrågasättas om

Uppgifterregistreras.vilket inte fickförspaningsuppgifter,karaktär av



sou 1997:65 Polisdatalag 231

svårt brottsbelastade polisen olika skäl behöverom personer som av
övervaka får dock enligt gällande i vissrätt utsträckning registreras
även det i och för sig inte finns misstanke demom mot om ny
brottslighet. Av 5 § andra och tredje styckena polisregisterkungörelsen
följer således det i polisregister får inatt uppgifttas om

intagning i eller utskrivning från sjukvårdsinrättning denav som en-
domstol har överlärrmat till rättspsykiatrisk vård,

intagning i eller utskrivning från sjukvårdsinrättning denav som-
under påverkan allvarlig psykisk störning har begått brottav mot

personliga säkerhet eller psykiska eller fysiska hälsa, för vilketannans
åtal inte väckts, intagning skett med stöd lagen 1993:388om av om
införande lagen 1993:387 stöd och service till vissa funktions-av om
hindrade eller lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård,om

avbrott i anstaltsvistelse samt——
patient dömts till och tagits in föratt vård, under viss delen som—

eller återstoden vårdtiden får vistas utanför sjukvårdsinrättningensav
område.

överväganden8.19.2 beträffande dömdaärpersoner som
för brott

Bestämmelserna i 5 § polisregisterkungörelsen syfta tillnärmastsynes
det möjligt förgöra polisen bevakaatt har begåttatt personer som

Ävenvåldsbrott och kan farliga för säkerhet.grova som vara annans
den registrering allvarligt kriminellt belastade kanav personer som
förekomma i allmänna spaningsregistret ha syfte. Detsynes samma
kan enligt vår mening finnas skäl för polisen registrera uppgifteratt

vissa allvarligt kriminellt belastade ochom personer om personer som
kan farliga för säkerhet, förantas därigenom påvara att ettannans
effektivt kunna förebyggasätt och förhindra ytterligare brott. Sådana
uppgifter har visserligen karaktärnärmast underrättelseinforrnation,av

bör registreras förutsättningarna för behandlingutan attmen av
sådan information uppfyllda,är dvs. detäven inte finns någotom
konkret pekar på kommer begå allvarligaatt attsom en person nya,
brott. Register förs för övervakning bör docksom av personer
omgärdas särskilda bestämmelser i lag.av

Även uppgifter i dessa syften enligt 5 § polisregisterkungörelsenom
för närvarande antecknas i och belastningsregistret har vi inteperson-

de hör hemma i det belastningsregistret. Viansett att har därförnya
inte heller överfört bestämmelserna i den nyssnämnda bestämmelsen
till belastningsregisterlagen. Vi föreslår i stället det införs särskildaatt
regler i polisdatalagen för register förs för övervakningsom av

Sådana register bör få innehålla uppgifter dömdapersoner. om
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belastade eller kankriminelltallvarligtantingen är sompersoner som
fåRegeringen börpersonliga säkerhet.förfarligaantas annansvara

skall gälla förkriterierföreskrifter vilkameddela att ensomom
eller farlig förkriminellt belastadallvarligtskall anses varaperson

säkerhet.annans
degallras intefråga börslag det här närUppgifter det är omav

harsamtliga uppgifterbehövs ochlängre närsenast om personen
belastningsregistret.allmännagallrats detur

polisregister fårdet iföljerpolisregisterkungörelsen5 §Av tasatt
intagning i ellerbl.a.anstaltsvistelseavbrott iuppgiftin samtom

har dömts tilldensjukvårdsinrättningfrånutskrivning somav
deenligtuppgifter torde få registrerasvård. Sådanarättspsykiatrisk

föreslagnaoch denpersondatalagenibestämmelsernaallmärma ossav
sådanabehandlingreglersärskildaNågrapolisdatalagen. avom
till detillgångPolisen har dessutomerforderligt.inteuppgifter synes

kriminalvårdensiantecknaspennissioneruppgifter somm.m.om
register.

överväganden intebeträffande är8.19.3 personer som
brottdömda för

iuppgift infårpolisregisterkungörelsenstycket§ andra tasEnligt 5
frånutskrivningellerintagningbelastningsregistretoch omperson-

allvarlig psykiskinflytandeundersjukvårdsinrättning den avsomav
eller psykiskapersonliga säkerhetbegått brottharstörning mot annans

skettintagningväckts,åtal inte harför vilkethälsa,fysiskaeller om
1993:387lageninförande1993:388lagenmed stöd omavomav

1991:1128lagenfunktionshindrade ellervissaservice tillstöd och
meningenandratredje stycket§tvångsvård. Av 5psykiatriskom

sådanafår antecknasdetföljer vidarepolisregisterkungörelsen att om
utanförvårdtiden får vistasåterstodendel ellerunder viss avpersoner

omrâde.sjukvårdsinrättningens
Dsbrottsregisterdepartementspromemorian LagAv m.m.om

cirkulärtillbaka pågärbestämmelsenframgår1985:8 68 ettatts.
författningssamlingmedicinalväsendetsin ihade tagitstidigaresom

utskrivningsnärnndenolika fallcirkuläret när1967:62. I treangavs
hadepatienterfall gälldeutskrivning. Dessaskulle besluta somom

patienterförordnande N-fall,domstolsgrundin påtagits somav
anstaltsvårdenförtidenunderkriminalvårdsanstaltivarit intagna men

psykiatriskför slutentagits inupphörtdennasamband medeller i att
psykisk sjukdominflytandeunderpatienterPN-fallvård samt avsom

väcktsåtal inteför vilketsäkerhet,personligabegått brott mot annans
för värderingencirkuläretredogjordes iO-fallenSåvitt gälldeO-fall.
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bevisningen och sambandet mellan brottet och sjukdomen seav prop.
1990/91:58 90. brottskatalogI vilka brott i brottsbalkens. en angavs

skulle medföra rubricering O-fall. Det kan i sammanhangetsom som
påpekas rubriceringen O-fall inte krävde gärningen hadeatt attsom
bedömts polis eller åklagare se nyssnärrmda proposition 90 ochav s.

rubriceringen inte kunde hävas den grunden patienten inteatt att
längre framstod farlig för andra.som

s.k. N-fallenDe registrerades i kriminalregistret redan på grund av
domen. -fallenAtt PN skulle registreras framgick tidigare 5 § förstaav
stycket 2 polisregisterkungörelsen. Denna bestämmelse dock borttogs

SFS 1991:1416. I 5 § andra stycket polisregisterkungörelsengenom
finns fortfarande regel registrering O-fallen.en om av

År 1991 kom lagar på den psykiatriska vårdens område. Enligtnya
lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård saknas grund förom
klassificering patienter på det har Departe-sätt nänmts.av som nyss
mentschefen underströk förslaget inte syftade till bevara äldreatt att en
tids tradition förse vissa patienter med någon form farlighetsbe-att av

förteckning obestämd tid ledde till särbehandling demsom av som
säkerhetsrisker prop. 1990/91:58 98.s.

kanDet den lagstiftningen borde ha lett till attsynas som om nya
patienter tidigare ansågs tillhöra O-fallen och PN-fallen intesom

bordelängre ha registrerats i kriminalregistret. Bestämmelsen i 5 §
första stycket 2 registrering PN-fallen också bort itogsom av
samband med de reglerna psykiatrisk vård. departementspro-Inya om
memorian Lag kriminalregister föreslogsDs 1992:32 70om m.m. s.
inte någon bestämmelse motsvarande den nuvarande registreringom

O-fallen. heller vi såInte de kallade O-fallen börattav anser
registreras. Någon bestämmelse motsvarande den i § andra stycket5
bör därför inte in i polisdatalagen. Vi föreslår inte heller någontas
bestämmelse registrering intagna för vård underattom av personer
viss del eller återstoden vårdtiden får vistas utanför sjukvårdsin-av
rättningens område. Tvärtom vi sådana register försattanser som av
polisen för övervakning i syfte förebygga ochattav personer
förhindra brott endast bör få innehålla uppgifter dömdaom personer.
Detta bör uttryckligen framgå lagtexten.av
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8.20 Andra register

Andra register hos polisen de tidigare har skallän nämntssom
anmälas till Datainspektionen de skall innehålla uppgifterom om

dömd för brott, eller har varit misstänkt förär äratt en person
brott eller kan befattning med brottslig verksamhet.antas ta

register inrättas skallInnan registrets ändamål och innehåll be-ett
Tiden för gallring registret skall också fastställas.stärnrnas. av

8.20.1 till DatainspektionenAnmälan

framgårSom avsnitt 8.9 har i förslaget till persondatalag tagits inav
bestämmelser skyldighet anmäla behandling personuppgifter.attom av

sådanInnan behandling genomförs skall den persondataansvarigeen
skriftligen anmäla det till Datainspektionen. Detsamma skall gälla
innan serie sådana behandlingar har eller liknandeen av som samma
ändamål påbörjas. Om persondataombud inrättas behöver be-ett
handling personuppgifter inom polisen föri och sig inte amnälas tillav
Datainspektionen för tillsyn. Vi utgår från persondataombudatt
kommer inrättas inom polisen, vilket i och för sig medföratt att
behandling uppgifter inte behöver förhandsanmälas till Datainspek-av

Uppgiftertionen. misstänks för brott eller förattom en person
delaktighet i brottslig verksamhet eller fördömd brott har emeller-är
tid så integritetskänslig karaktär register sådanamed uppgifteratt
enligt vår mening ändå bör anmälas till Datainspektionen. Vi föreslår
därför bestämmelse i stället för vad i persondatala-sägsen som, som

innebär register innehåller uppgifter upplysningattgen, som som ger
dömd för brott, eller har varit misstänkt förär ärattom en person

brott eller kan befattning med brottslig verksamhet alltid skallantas ta
föramnälas till Datainspektionen förhandskontroll innan registret tas

i bruk. Bestämmelsen bör vi tidigare har intenämntsom vara
tillämplig på register förs i förundersökning liknandeellersom en
undersökning och inte heller på manuella register.

8.20.2 Gallring

Inledning

avsnitt 6.4.4 har vi anfört integritetshänsynen sig starktI göratt
gällande såvitt gäller belastningsregistret. Detsamma gäller även

förmisstankeregistret. Polisdatalagen avsedd gälla behandlingär att



PolisdatalagSOU 1997:65 235

bl.a. uppgifter misstänkta eller dömda förär brott,attav om personer
dvs. uppgifter slag dem ingår i belastnings- ochav samma som som
misstankeregistren. Dessutom omfattas uppgifter ingår i kriminal-som
underrättelseregister, dvs. uppgifter kanatt antasom personer vara
delaktiga i brottslig verksamhet eller de kan komma begåatt antas att
brott. Polisdatalagen skall också gälla för Säkerhetspolisens register.
Intresset skydd för den personliga integriteten kan därför sägasav vara
minst lika för uppgifter behandlas enligt polisdatalagen,stort som som
för uppgifter ingår i belastnings- och misstankeregistren. Detsom
gäller i fall för uppgifter samlas in och lagras i registervart ettsom
för framtida bruk.

Utgångspunkten för vårt arbete såvitt gäller belastnings- och
misstankeregistren uppgifter i dessa registerär skall gallras deatt när
inte längre behövs för sitt egentliga ändamål. Samma utgångspunkt bör
gälla för de register förs enligt polisdatalagen. Frågan ärsom
emellertid uppgifter i sådana register med hänsyn till forskningensom
behov bör bevaras uppgifterna inte längre behövs för dettrots att
ändamål för vilket de samlades in. Av särskild betydelse deär om
uppgifter det fråga tillgängliga påär hos polisenär ellersätt,annatom
någon myndighet. Då det gäller uppgifter i belastnings- ochannan
misstankeregistren har vi funnit forskningens behov kan tillgodosesatt

statistikregistren. uppgifterDe omfattas polisdatalagengenom som av
och har samlats i register förekommer emellertid inte i statistik-som
register på motsvarande uppgifter anmäldasätt brott utgör ettom

frånundantag denna regel. Däremot återfinns många uppgifter i t.ex.
utredningshandlingar, eller aktmaterial. Fråganrapporter annat om
vilka regler undantag från gallring skall gälla för polisensom som
register påverkas vad gäller gallring sådant material hosav som om av
polisen eller i rättsväsendet i övrigt.

Riksarkivets promemoria

Av promemoria från Riksarkivet riktlinjer för bevarande ochen om
gallring handlingar inom rättsväsendet daterad den 20 februari 1996av
framgår det sedan länge har funnits behov samordnade regleratt ett av
för gallring inom rättsväsendet. För polisväsendets del har Riksarkivet
visserligen utfärdat gallringsföreskrifter i princip innebär akterattsom
får eftergallras tio år. Samtidigt har Riksarkivet påpekat det krävsatt

samordning föreskrifterna gallring hos polis, åklagare ochen av om
allmänna domstolar. Arbetet med fram bevarande-att ta gemensamma
och gallringsregler pågår inom Riksarkivet och de berörda myndig-
heterna.

Antalet register hos polisen Det uppenbart det inteär stort. attsynes
finns intresse bevara alla register och detta intresse, där detatt attav
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starkt.eller mindreföreligger, kan vara mer
forskningsintresset börtillmed hänsynskulle detOm det attanses

frågan vilkaför framtiden,visst register äruppgifterbevaras ettur
uppgifterna. I denbevarandeförskall gällakriterier nyss-avsom

vilka kriterierna börRiksarkivet tagitpromemorian harnärrmda upp
Promemorian gårrättsväsendet.gallring inombevarande ochförvara

inteoch berörintegritetshänsyngallringpå frågordock inte in avom
längd.gallringsfristemasheller

handlingarpromemorianiRiksarkivet pekar ärmetodEn attsom
lämpligt förbevarande inteSådanti urval.endastbevaras anses

individer, enskildaenskildainformationinnehållerarkivserier omsom
enligt normalaövrigtföreteelser ienskildaellerhändelser som

Riksarkivetkan enligtDetskulle bevaras.gallringsrutiner t.ex.annars
urvalsmodellen.enligtdomböckergallrafrågaaldrig bli attom

intressantdär detverksamheterdet i ärkanDäremot göra somman
samlade arkiven,dekan utläsasförhållandenkvantitativaär avsom

ärendet i sigindividuella ärdokumentation detdär avavmen
bildamöjlighetenocksåRiksarkivetintresse.underordnat atttar upp

myndighet. Enuppgifter hosalladvs. bevaratyparkiv, att annanen
vissföddauppgifterbevaragallringsmetod kan att personeromvara

svårheteller vissvissför brottdömdadag eller artavpersonerom
påföljd.visseller till

till börjakan detskall bevarasuppgifter huvud attOm över taget
då dettyparkivbilda ärbli aktuelltkandet intekonstaterasmed attatt

unikt.register EttVarjeregister. ärcentralauppgifter ifråga om
bestäms förurvalsprincipfinnaförsökaalternativ kan att somenvara

syfte kansådantsyfte.visst Etttillgodose att ge enett varaatt
urvalsprincipernainnebärfunktion. Detregistretsuppfattning attom

fall kan detfunktion. vissaIregistrensde olikavariera medmåste
uppgifterenstakaendastbevarai frågakommaintekanske att

kanskestället börIantaleller mindrebeträffande störreett personer.
fall kanandrabevaras. Ibeträffande vissauppgiftersamtliga personer

avgörande. Förutomblisvårhet fåeller attaktuella brottetsdet art
på vilketocksåmåste det avgörasmåste bestämmasurvalsprinciper

dokumenterasde skallexempelvisskalluppgifternasätt omsparas,
skallarkivändamålför upprättas.ADB-registereller nyaompapper

förs löpande,de registeruppgifternafall börI uttas somvart ur
kommaskullebeträffande vissa attdeeftersom personerannars

förefallerDetandrabeträffandeuppgifterinnehålla äldre än personer.
alternativregister. Etturvalsgrund förrationellfastställasvårt att en

helhet.i derasregisterbevarastället kunnaskulle i attvara
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slutsatserVåra

forskningsintressetmåste ställa sigfrågaförsta ärDen omsom man
visst register.integritetsskyddsintresset i frågabör väga över ettom
vissa registerinnehåller bestämmelsertill polisdatalagVårt förslag om

eller sitttill följd sitt omfångnämligen sådanapolisen,hos som av
Bland dessa intarbeslutas riksdagen.känsliga innehåll börsärskilt av

forskningsin-Visärställning.Säkerhetspolisens register attanseren
verksamhet motiverarSäkerhetspolisenspå insyn ioch kravettresset

avsnittfrån gallring detta register seomfattande undantagtämligen av
9.

identifie-förs förregistervidarepolisdatalagenI treupptas som
ñngeravtrycksregistret ochDNA-registret,nämligenringsändamål,

gallringsreglerhar vi föreslagitBeträffande demsignalementsregistret.
dessamisstankeregistren. Förtill belastnings- ochanknyternärasom

funnit anledningframgått tidigare intehar viregistertvå somsenare
tillgallringsreglerna med hänsynfrånföreslå några undantagatt

motsvarandetillframför allt med hänsynintressen,forskningens att
DNA-register,Uppgifter istatistikregister.uppgifter bevaras i

kommer intesignalementsregisterñngeravtrycksregister och att
viregister. detnågot Trotsmotsvarande bevaras i attsätt annat anser

starkade mycketgallras, eftersomböruppgifter i dessa register
forskningsin-degällandesigintegritetsintressen övergör tarsom

kan finnas.tressen som
kriminalunderrättelseregister, register överangårVad slutligen

övervakningförs förregisterbrottsmisstankar ochkvarstående avsom
Ävengallringsfrister.föreslagit kortaintegritetsskälviharpersoner av

integritetsintres-vikänsliga registermycketbeträffande dessa attanser
bevarai frågakan kommadet knappastså starka attär attsena

framtiden.förregistrenuppgifter i
integritetsskyddsintresseochbevarandeintressemellanAvvägningen

fallöverväganden frånpolisen förutsätterregister hosandrai fråga om
polisenregister förssamtliga deVi har gått itill fall. avsomgenom

redovisning för dessalokala registren endel decentralt och en av
sådanaregistrenfråganoch ställt äri bilaga 5finnsregister omoss

forskningframtidaförinte bör bevarasintegritetsskälde utanatt av
talar förstarktintegritetsskälgallras. Vår slutsatsstället är atti att

börregisterframtiden. Polisensförbevarasregister intepolisens
gallras.således

bevarasskallpersonuppgifter inteföljerpersondatalagenAv att
tillmed hänsynnödvändigtvadtidlängre ärunder än somen

vår meningenligtbör detbehandlingen. Därutöverändamålen med
försregisterfastställs för varjegallringsfristkrävas avatt somen

Dåpolisdatalagen.in ihärom börbestämmelsepolisen. En tas
hänsynsärskildbörskall bestämmasregistergallringstiden för tasett
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till de omständigheter i artikel 7.1 i Europarådets rekom-som anges
mendation och har återgetts i avsnitt 6.4.4. Om forskningsin-som

undantagsvis skulle integritetsintressenatressen över i frågata ettom
visst register, bör regeringen få medge registret undantas frånatt
gallringsskyldigheten.
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Behandling personuppgifter i9 av

Säkerhetspolisens Verksamhet

behandlingdetta avsnitt utredningen fråganI tar avupp om
personuppgifter i Säkerhetspolisens verksamhet till en samman-

Avsnittet inledshållen genomlysning. med kort bakgrunds-en
teckning 9.1, där bl.a. tidigare utredningar starkt harsom
påverkat dagens förhållanden Därefter behandlas frågannänms.

konsekvenserna för Säkerhetspolisens vidkommande attom av
persondatalagen kommer bakgrund för all behandlingutgöraatt

personuppgifter 9.2.. I avsnitt 9.3 lämnas redogörelse förav en
gällande bestämmelser och tidigare utredningars synpunkter på
SÄPO-registret. I avsnitt 9.4 redovisar utredningen sina syn-

SÄPO-registret.punkter och förslag i fråga Det avslutandeom
avsnittet 9.5 sekretess- och utlärrmandefrågor.ägnas

1 Bakgrund

Säkerhetspolisens9.1.1 plats i polisorganisationen

stödMed 7 § polislagen har regeringen uppdragit Rikspolissty-av
relsen leda polisverksarnhet för förebygga och avslöja brottatt att mot
rikets säkerhet. Rikspolisstyrelsen leder ocksâ, verksamhetenäven om
inte förebygga eller avslöja brott rikets säkerhet,att motavser
polisverksamhet i fråga om

terrorismbekärnpning,
2. bevaknings- och säkerhetsarbete den centrala stats-som avser
ledningen eller har samband med statsbesök och liknandesom
händelser samt

personskydd i den utsträckning styrelsen bestårnrner.annat

RikspolisstyrelsenInom bedrivs den polisverksarnhet vidsagtssom nu
Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen skall också fullgöra de uppgifter Rikspolissty-som
har utförarelsen enligt säkerhetsskyddslagen 1996:627 ochatt

säkerhetsskyddsförordningen 1996:633, för den beredskapspla-svara
nering Rikspolisstyrelsen har utföra och lämna tekniskt biträdeattsom

polisväsendet i den utsträckning det lämpligt med hänsyn tillärsom
verksamhetens art.

Verksamheten vid Säkerhetspolisen leds säkerhetspolischefenav som
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generaldirektör. Säkerhetspolischefen för den löpandeär ansvarar
Säkerhetspolisen uppgifter övrigtverksamheten vid och för de i som
chef har utföra enligt verksförordningenmyndighets atten

rikspolischefenSäkerhetspolischefen skall hålla in-1995:1322.
Rikspolischefen sådana frågor påformerad verksamheten. avgörom

sådanaområde särskild vikt och säker-Säkerhetspolisens ärsom av
Rikspolischefenhetsfrågor också berör andra polismyndigheter.som

fall fråga.får också i särskilt avgöraett en
författningar reglerar polisens verksamhetBestämmelser i olika som

Till skillnad från vadgäller i huvudsak för Säkerhetspolisen.även som
många länder alltså den civila svenska säkerhets-fallet i andraär är

i polisväsendet. därför naturligt dentjänsten fast integrerad Det är att
vårt förslag skall polisregisterlagen skallpolisdatalag enligt ersättasom

också utgångspunkten iomfatta Säkerhetspolisen. Dettaäven är
direktiven till Registerutredningen.

Utredningar Säkerhetspolisen9.1.2 om

tillfällen.Säkerhetspolisens verksamhet har granskats vid upprepade
Sedan flygöversten Stig år 1963 gripits och sedermeraWennerström

dömts till livstids fängelse för spioneri, blev Säkerhetspolisens
föremål för tvåhandläggning ärendet granskning regeringenav av av

juristkommission och parlamentarisktillsatta nänmd.organ, en en
redovisade resultatet sitt arbete i betänkandena SOU 1964:Dessa 15av

respektive SOU och 1968:4.1964:17
År 1979 avslöjades f.d. polisman, Stig Bergling, hadeatt en

bedrivit spioneri för Sovjetunionen, bl.a. under tjänstgöring vid
Säkerhetspolisen och försvarets säkerhetsavdelning. Bergling dömdes
för detta till livstids fängelse. Berglingaffären granskades av en
juristkommission tillsatts regeringen. Den redovisade sittsom av
arbete i Ds Ju 1979:18 och 1980:2.rapporterna

granskningsarbete ledde till såvälDet författnings-nämntssom nu
ändringar organisatoriska förändringar inom Säkerhetspolisen.som
Till del de synpunkter länmades vid granskningarnaen av som
återkommer vi i följande,det särskilt Wennerströmnänmdens

SÄPO-registretssynpunkter på det s.k. betydelse för Säkerhetspolisens
arbete.

År 1986 inträffade mordet statsminister Olof Palme. fick tillDet
SÄPO-kommittén,följd parlamentariskt kommitté,att sammansatten

tillsattes följande år för Säkerhetspolisen. Huvuduppgiftenöveratt se
skulle enligt kommittédirektiven undersöka i vad månattvara
förändringar behövde för Säkerhetspolisens inriktninggöras ochatt
organisation skulle bli avvägda. Särskilt viktigt kommitténrätt attvar
lade fram förslag ägnade stärka verksamhetens demokratis-attsom var
ka förankring. uppdragetI ingick också förutsättningslöst prövaatt
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medborgerlig pålitlighetför kontrollborde finnasvilket system avsom
säkerhetskänsligatillträdaellerinneharhos avsessompersoner

personalkontroll.befattningar s.k.
inriktningSäkerhetspolisensbetänkandenairedovisadesUppdraget

arbetsmetoder,Säkerhetspolisensoch1988: 16organisation SOUoch
detEftermeddelarfrihet SOU 1990:51.personalkontroll och att

uppdraregeringen1988 beslötavgivits årbetänkandetförsta att en
ambassadörenordförandedittillsvarandekommitténsutredare,särskild

arbete.kommitténs fortsattaförunderlagframLidbom,Carl att ta
innefattaskulle dettaför uppdragetanvisningarnaEnligt genom-en

med sikteverksamhetsäkerhetstjänstenspolisiäradenlysning av
arbetsmetoder ochspaningsregister,Säkerhetspolisenssådant som

internationellaSäkerhetspolisenshärtilli anslutningrutiner samt
personalkontrollsyste-studera hurutredarenVidare bordesamarbete.

fungerade i praktiken.met
SÄPO-kommitténs avsåggenomförts. Såvittdelarförslag har i stora

förutredning nödvändigdock fortsattpersonalkontrollen ansågs att en
kundepersonalkontrollförfarandeterhållas hurbelysning skulle av

förfarande inommotsvarandeöverensstämmelse medbringas i bättre
Uppdraget försäkerhetsklarering.s.k.länder i Västeuropa,jämförbara

tillkallades tillvidgades sedermerasärskilde utredareden attsom
myndighetersäkerhetsskyddet hoslagregleringomfatta m.m.aven

isitt arbeteredovisade resultatetSäkerhetsskyddsutredningen av
förslagUtredningensSäkerhetsskydd SOU 1994:149.betänkandet

kraftträdde isäkerhetsskyddslag 1996:627resulterade i somen ny
juli 1996.den 1

uppdragpå regeringensJustitiekanslernSlutligen må här nämnas att
förekommitåsiktsregistreringifrågasatt otillåten1989 utreddeår om

Säkerhetspolisen.inom

Kommentar9. 1

lämnatvarierande utsträckninghar iutredningarDe nämnts ovansom
organisation, arbetsupp-säkerhetstjänstensbakgrundsbeskrivningar av

fyllig bakgrundsteckningen iarbetsmetoder. Särskiltgifter och är
SÄPO-kommitténs ocksåförsta betänkande SOU 1988:16, som

för riksdags-tillbakablick och redogörelserhistoriskinrymmer en
förts Säkerhets-förekommit och den pressdebattdebatter som omsom

Säkerhetspolisenfullständig redovisningpolisen. För aven mera
SÄPO-kommitténs Innehållet itill betänkanden.hänvisas framför allt

förslag i det följandeutredningars synpunkter ochoch övrigadessa tas
belysning deutsträckning de relevantamed endast i den är som av

har ställning till.frågor Registerutredningen att ta
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9.2 Persondatalagen grund för behandlingsom av
personuppgifter vid Säkerhetspolisen

De allmänna bestämmelserna i vårt förslag till polisdatalag bör
gälla för Säkerhetspolisen, däremotäven inte de särskilda
bestämmelserna behandling personuppgifter i kriminal-om av
underrättelseverksanlhet. Särskilda bestämmelser bör meddelas

SÄPO-registret.för

9.2.1 Behovet särbestämmelser avseende all behandlingav

Vi erinrar först all behandling personuppgifter framdelesattom av
måste ha stöd i persondatalagen för få företas. framgåttSomatt av
avsnitt 8 vi polisens behandling personuppgifter kanattanser av
stödjas på den regel i persondatalagen behandlingensäger fårattsom
ske den enskildes medgivande, den nödvändig förär denutan attom
persondataansvarige skall kunna utföra arbetsuppgift allmänten av
intresse eller i samband med myndighetsutövning. Detta konstaterande
gäller naturligtvis också Säkerhetspolisen.

I avsnitt har8 vi vidare undersökt vilka bestämmelser behövssom
för polisens del i stället för eller föreskrifterna iutöver persondata-
lagen. Undersökningen resulterade i följande bör gälla vid allatt
behandling personuppgifter inom den allmänna polisverksamheten.av

Förbudet behandling vissa känsliga uppgifter ras, religion,mot av
etniskt etc. bör avfattas så det förbudattursprung motavser
behandling enbart på sådan grund.

Personuppgifter skall, det inte framstår obehövligt, försesom som
med upplysningar uppgiftslämnares trovärdighet och uppgifternasom
sakriktighet.

Vissa bestämmelser behövs utlämnande uppgifter tillom av
inom och riket.mottagare utom

Särskilda bestämmelser rättelse och skadestånd har också före-om
slagits.

På Säkerhetspolisens område tilldrar sig förbudet politiskmot
åsiktsregistrering särskild uppmärksamhet. Frågor sammanhängersom
med uppgifter politisk uppfattning lagras iatt Säkerhetspolisensom
register vi till ingående behandling itar avsnitt 9.3.3. Somupp
kommer framgå vi inte det behövs någonatt särbestämmelseattanser
för Säkerhetspolisens del i det avseendet. Regeln personuppgif-attom

skall förses med upplysningarter uppgiftslämnares trovärdighetom
och uppgifters riktighet i sak tillämpas i huvudsak redan vid Säker-
hetspolisen. Inte heller i det avseendet bör Säkerhetspolisen undantas
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gäller bestämmelsernafrån allmänna bestämmelserna. Detsammade
Vi konstaterar förutlämnande uppgifter behandlas. attsomavom

stycket sistabestämmelsen i kap. 3 § tredjeSäkerhetspolisens del l
underrättelsersekretesslagen ofta torde tillämpligpunkten närvara

utländska samarbetspartners.mellan Säkerhetspolisen ochutväxlas
uppgifter får lämnas tillsekretessbelagdaRegeln säger mottagareatt

svensk myndighet och det stårutlärrmande får ske tillutlandeti enom
förenligt med svenska intressen.utlämnandetklart äratt

särskilda ibestämmelser9.2.2 Behovet av
underrättelseverksamhet

be-uppehållit vid behovet särskildaavsnitt 8.13 har viI oss av
beträffande kriminalunderrättelseverksam-stämmelser i polisdatalagen
nödvändigt ställa vissa kriterier förVi har funnit dethet. är attatt upp

personuppgifter skall ske i sådanautomatisk behandlingatt av
verksamhet:

undersökningarfår endast förekomma i särskildabehandling
allvarlig brottslighet,rörande viss

syfta underlag för beslutundersökningarna skall till2. att ge om
särskilda åtgärder för förebygga ellerförundersökningar eller att

förhindra brott och
Rikspolisstyrelsen ellerundersökningarna skall ledas3. av en

länspolismästare chef.polismyndighet där ären

ordningskaraktärföreslår vi vissa bestämmelserDärjämte närmast av
föreskrifterregeringen skall fâ meddela be-och närmareatt om

personuppgifter i kriminalunderrättelseverksamhet.handling av
Säkerhetspolisens verksamhet vilar pâ under-Tyngdpunkten i

Verksamheten inriktad på mycket allvarlig brottsligheträttelsetj änst. är
Till viss deloch leds självständig enhet inom Rikspolisstyrelsen.enav

alltså kriterierna uppfyllda.är ovan
Verksamheten vid Säkerhetspolisen inriktad brottslighetär mot som

syftar främsttill sin mycket svår upptäcka. Verksamhetenärnatur att
vår suveräni-till skydda värt nationella oberoende och territoriellaatt

SäkerhetspolisensSkyddsintressenas det angelägetgörtet. natur att
handlingsmöjligheter inte begränsas. Säkerhetspolisen har lång

personuppgifter i underrättelseverksan1heterfarenhet behandlaattav
medan motsvarande verksamhet håller byggas inom detatt upp
allmärma polisväsendet. Vi därför de begränsningar ochattanser

föreslagit försärskilda regler vi kriminalunderrättelseverksam-som
heten inte bör gälla för Säkerhetspolisen.
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registerSärskilda bestämmelser9.2.3 om

vår mening börbestämmelser enligtframgår särskildaavsnitt 8Av att
delvisförs helt ellerför registeri polisdatalageninföras automa-som

förunder-förs igälla registerskall inteBestämmelsernatiskt. som en
utredning. Före-undersökning ellersärskildsökning eller annan

viregister på detträffa egentligaavsedda sättskrifterna är att
avsnitt 8.2.3 och 8.14.vid iuppehållit oss

föreslår vi be-kriminalunderrättelseverksarnhetregister iFör
stämmelser om

ändamål,registrens
får föra registren,2. vem som

registrering igälla förskallvilka kriterier av personersom
ochregistren

gallring.4. om

särskildavidkommande krävsför SäkerhetspolisensdetVi attanser
personuppgifter innebärför sådan behandlingbestämmelser attsomav

vi vill kallai särskilt registersamlas in och lagrasuppgifter ett som
SÄPO-registret. särskilda stadgandenbör framgåBestämmelserna av

fråga kriminal-med vad vi föreslår ipolisdatalagen. likheti I om
meddela före-regeringen bemyndigasunderrättelseregister bör att

SÄPO-registret.förskrifter

SÄPO-registret9.3

SÄPO-registret bestämrnel-vad vilkaavsnitt beskrivsI detta är,
uppgifter ochinnehåll, utlämnandefinns ändamål, avsom omser

dessautredningar uttalat igallring vad tidigaresamt av-om
seenden.

SÄPO-registret3.1 Vad är

till Säkerhetspolisen ellerhandlingar kommer inAllmänna som
föreskrifterna i l5 kap.där registreras med tillämpningupprättas av

innebär§sekretessförordningen. Detoch sekretesslagen 6l 2 samt
diariumcentralt i allmänti huvudsak registreringen sker ärettatt som

vidVissa ärendegrupper registreras docktillgängligt för allmänheten.
registrerasdet allmänna diarietrespektive handläggande enhet. I

det finns uppgifter i ärendetkronologisk ordning. Omärendena i som
i sekretesslagen,enligt någon bestämmelseunderkastade sekretessär

ofta bara ankomst- eller upprättande-i det allmänna diarietantecknas
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fylligareregistrerasdiariumhemligtIdiarienummer.ochdatum ett
finnsinnehåll. Dethandlingensochavsändare,uppgifter mottagareom

sådanahandlingar, dvs.hemligakvalificeratfördiariumockså somett
säkerhet.riketsförbetydelsesynnerligär av

ärendeni olikahandlingarsarnrnanförslämpligtdetNär anses
i olikaHandlingarpersonakt.akt,tillvissrörande enenpersonen

e.d.företagvisstorganisation,viss ettärenden rör samman-ensom
denåsättspersonaktEns.k. sakakt.tillmotsvarande sätt re-förs en

organisations-ellerföretags-Sakaktengistrerades gespersonnummer.
uppbyggtvisstkan ske, sättdet inteeller, ett nummer.närnumret
centralregistret. Is.k.i detregistrerassakakterochPerson-

handlingdiariefördvilketunderdetantecknasdiarierna ennummer
uppgifterandravissaochUnderrättelsercentralregistret.iåterfinns

centralregistrettillförs docksekretessförordningeni 6 §avsessom
anteckningsådan görs.attutan

registre-ärendenavslutadeihandlingar styrsArkiveringen avav
Ärenden diarietallmännaendast i detförekommerringen. som

Handlingarordning.kronologiskiunder löpnummersålundaarkiveras
centralregistretiregistreratsakter ochtillsammanförtsärendeni som

medföråsatts. Systemetakternade attefterdäremotarkiveras nummer
sammanställtsuppgifterallatilltillgånggår fåsnabbtdet att som

organisation.vissellerrörande t.ex. enpersonsamma
iregistrerasaktiviteterochhändelser storAnteckningar om
förstaregistrerascentralregistret. Näriendastutsträckning personen

uppgiftermedpådock alltiddetdokumenterasgången, ompapper
denna.beslutatochregistreringenförgrunden omvem som

enligtdatabehandlingautomatiskmed hjälpförsCentralregistret av
juni 1980.den 26regeringenbeslut av

upplysningregistretoch de aktercentralregistretDet är omgersom
SÄPO-registret.benämningenmedfrämst avsessom

SÄPO-registret ocksåhörTill
filmarkivetakternasäkerhetskopiorarkiv överett av-

andraochförundersökningarundersökningsdatabaser för ut-——
ochredningar

signalspaningsregistret.—-

Ändamål9.3.2

SÄPO-registret, polis-intedäremottillämplig påPolisregisterlagen är
1969:446personalkontrollkungörelsen2 §registerkungörelsen. I

framgick bl.a.registret. Av dessabestämmelsertidigare attfanns om
uppdagandeochhindrandeförpolisverksamhetensärskildai dendet

inomsäkerhetsavdelningenvidpolisregisterfördesbrott m.m.av
samtidigtupphävdesPersonalkontrollkungörelsenRikspolisstyrelsen.

Kungörel-juli 1996.kraft denträdde i 1säkerhetsskyddslagenmed att
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2 § överfördes emellertid till instruktionen för Rikspolisstyrelsen,sens
där den infogats 5 § i avvaktan på resultatet Registerutred-som a av
ningens arbete SFS 1996:731.

Personalkontrollkungörelsen tillkom efter rekommendation denav
SÄPO-kommitténparlamentariska nämnden i Wennerströmärendet.

föreslog i sitt slutbetänkande särskild lag Säkerhetspolisensen om
Ändamåletregister. med registret har i förslaget uttryckts i form av

konstaterande: Vid Säkerhetspolisen förs särskiltett polisregisterett
för polisverksamheten för förebygga och avslöja brott riketsatt mot
säkerhet och för verksamhet ankommer på säkerhetspoli-annan som
sen.

I Säkerhetspolisens arbetsordning registretsägs polis-äratt ett
register har till ändamålsom

spaningsregister iutgöra Säkerhetspolisens verksamhet föratt ett att
förebygga och avslöja brott rikets säkerhet och för bekämpamot att
terrorism och politiskt motiverat våldannat samt

underlag för vadutgöra kallas registerkontroll.att som numera

3 3 Innehåll
.

Nuvarande ordning

Som innehöll 2 § personalkontrollkungörelsen föreskriftersagtsnyss
SÄPO-registret. Av dessa bestämmelser, alltsåom som numera

överflyttats till 5 § förordningen instruktionmed för Rikspolisstyrel-a
framgår Rikspolisstyrelsen i registret får antecknaatt de uppgiftersen
behövs för den särskilda polisverksamheten. I registret får docksom

anteckning inte enbart detgöras skälet någon tillhörighetattav genom
till organisation eller på sätt uttryck för politisk uppfattning.annat gett
För tillämpningen denna bestämmelse har regeringen den 22av
september 1972 meddelat och denöppna 3 december 1981 hemliga
föreskrifter. I de föreskrifternaöppna åtskillnadgörs mellan, å ena
sidan, organisationer med revolutionärt och, å andraett program
sidan, i praktiken kan befaras bedriva ornstörtandegrupper som
verksamhet med våldsamma medel. Medlemmar och sympatisörer i
förstnämnda slag organisationer får registreras endast deav om
framstår säkerhetsrisker till följd sitt beteende. När detsom egetav
gäller det slaget däremotär redan medlemskap ellergrupper av senare
sympati med skäl för registrering. De hemligaett föreskrif-gruppen

innebär bl.a.terna med anknytning tillatt vissa slagpersoner av
extremistorganisationer skall antecknas i registret under närmare
angivna förutsättningar.

Med utgångspunkt i regeringens föreskrifter har förutsättningarna
SÄPO-registretför införande uppgifter i preciserats i Säkerhetspoli-av

arbetsordning. Där understryks vikten bara sådanasens attav
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dettaändamål sådantregistretsförbehövsregistrerasuppgifter som
registre-ledningmedBehoveti arbetsordningen. prövasbestämts av

uttalanden denvägledandepåbl.a.byggerringsanvisningar avsom
nedan.Wennerströmärendet varominämndenparlamentariska mera

föregåsviktig ochbetraktasförstagångsregistreringenSärskilt avsom
grunden förskallnyregistreringVid allkvalificerad nivå.prövning

registre-motiverarövrigtomständigheter ioch deregistreringen som
Även anteck-kompletterandehandling.särskildframgåringen av en

obehövligt.uppenbartintedetdokumenteras ärskallningar om
intebeträffande ärskallnotering görasOm somen personen

registre-grund förföreliggerinte hellervilken detoch förregistrerad
blirsådantinte sättfår noteringenring, göras attett personen

sökbar.
uppgiftframgår vidareföreskrifternainternadeAv att om en

skallärende.i varje Detskall finnastillförlitlighetuppgiftslämnares
uppgiftslämnarensbyggeruppgifternaockså egnaomanges

Vidandrahandsuppgifter.frågadetiakttagelser eller är omom
och omdömen.mellan faktaskall åtskillnadregistrering göras

klassificeras.skall ocksåtillförlitlighetUppgifternas
på under-verksamhet liggerSäkerhetspolisensTyngdpunkten i

fastställdofficielltinte harrättelseverksanrhet; term ensomen
under-delbetänkandeRegisterutredningensiinnebörd ommen som

tillsyftarpolisverksamhetpreciserades sådanrättelseregister somsom
kanpågår ellerverksamhet förekommit,brottsligklarläggaatt om

kap.förundersökning enligt 23och inte rätte-förväntas utgörsom
underrättelseverksarnheten tillförsfrångångsbalken. Uppgifter
för registrering.fall det finns grundi deregistret

rörande sådana brottutför också förundersökningarSäkerhetspolisen
tillförasverksamhetsområde. Uppgifter kanfaller inom desssom

SÄPO-registret från sådana förundersökningar.även
registerkontroll följerändamål underlag förAv registrets utgöraatt

för nationellhögt anseendeåtnjutervidare ävenatt personer som
registret. gälleri vissa fall antecknas i Detpålitlighet personer som

vilka hänförs tillanförtros i samhället,registerkontrollefter poster
säkerhetsskyddslagen. Registreringeneller 2 enligtsäkerhetsklass l

tiden uppmärksamma händelser ellertill syftehar här överatt
fortsattanledning ifrågasättaföreteelser äratt om personensom ger

sina uppgifter.lämplig för

Wennerströmärendetutredningar: Nämnden iTidigare

i sitti Wennerströmärendet uppehöll sigparlamentariska nämndenDen
säkerhetsfrågor ingående vid1968:4 Handläggningenutlåtande av

Eftersom nämndens uttalanden har varitSäkerhetspolisens register.
utformningen och för den praxisvägledande för reglerav som
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utvecklats för registreringen inom Säkerhetspolisen redovisas de i det
följande tämligen fylligt.

Den särskilda polisverksamhetens register skall, anförde nänmden,
innehålla uppgifter polisen måste ha tillgång till i sin verksamhetsom
till förebyggande och uppdagande brott, dvs. i detta fall huvudsak-av
ligen vid spaning rörande brott rikets säkerhet. I registret skallmot
också ingå uppgifter Säkerhetspolisen förbehöver kunnaattsom
fullgöra sin verksamhet i övrigt. viktigEn del denna övriga verk-av
samhet bidraga till utredningen vid den säkerhetsriskbedömningär att

i personalkontrollärenden.ägersom rum
förVid tiden den parlamentariska nämndens verksamhet reglerades

personalkontrollen särskilda ämbetsskrivelser dels till de olikagenom
myndigheter eller sammanslutningar dessa skrivelser fåttsom genom

företa personalkontroll, dels till statspolisintendenten.rätt Amn.att
Dennes uppgifter hade övertagits Rikspolisstyrelsen vid detav
kommunala polisväsendets förstatligande år 1965. detl Kungl. brev
den 30 juni 1961 reglerade utlänmande uppgifter vid personal-som av
kontroll vilka krav registret i detta avseende skulle tillgodose.angavs

krav påverkadeDessa registrets omfattning. Nämnden framhöll att ett
uppföljande det säkerhetspolitiska läget, underrättelseverksanuhetensav
yttringar inom och riket, de tekniska förutsättningarna förutom
spionage och sabotage utgjorde ytterligare anledningar tillm.m.
insamlande omfattande informationsmaterial måsteettav som
registreras för vid behov lätt tillgängligt.att vara

Nänmden anförde vidare: Det varpå den säkerhetshotandesätt
verksamheten bedrivs och dess farlighet och betydelse för riket medför

behovet mycket ingående registrering föratt denstörreav en var
särskilda polisverksamheten för polisverksamhetenän i övrigt.
Bedömningen vilka data kan betydelse för registrering-av som vara av

angivna syften naturligt i många fallär ganska komplice-ens nyss nog
rad. En upplysning förefaller harrnlös kan den sammanställssom om
med flera kanske också i och för sig skenbart betydelselösa upp-- ——
lysningar bli värde vid säkerhetsriskavvägning. Härtill kommerav en

dessa olika uppgifter kanske föreligger samtidigt, vilketatt försvårar
avgörande vilka informationer skall intas i registret. Attav som
sålunda tillsynes oförargliga uppgifter kan bli intresse vidav en
sammanställning med andra upplysningar från allär polisiärett
spaning välkänt faktum, dock får ytterligare tyngd inom säker-som
hetstjänsten. Detta sammanhänger framför allt med denna tjänst iatt
högre grad polistjänstän måste inriktas på söka spåra redanattannan
risken för brott. Då det gäller exempelvis farhågor för sabotage i ett
kritiskt läge, kan säkerhetstjänstens arbete i huvudsak inriktas endast
på kartlägga riskerna härför. Vidatt personalkontrollen förär övrigt

prövning den abstrakta risken det primära. Denna risk kanen av
fordra beaktande denäven ganska obetydlig, förutsattär det ärom att

vården vill skydda. Så oftaststora falletär inom säkerhetssek-man
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diskussionvidunderstrykasalltså intekanDet omentorn. nog
säkerhetsbedömningari viktigaregisterSäkerhetspolisens att man

antydningarochomständigheterobetydligasigoch föribeaktamåste
sådanaflerakombinationoftaopâlitlighet. Det ärförtill risk aven

tillledakanantydningaroch attomständigheter personensom
befattning.säkerhetskänsliganförtroslämpligen börabefinnes en
de kravnämnden lämnatredogörelsedenbakgrund somMot avav

förregisterstödbehov attsäkerhetstjänstensochregistretpåställdes av
detfastnärrmden ytterstslogarbetesitt attfullgöra varkunna

uppgifter iinförandefrågadirektiv ilämnavanskligt avatt om
deninskränkning iönskvärdickeinnebäraskulleDetregistret. en
ochspanings-desseffektivitet,säkerhetstjänstenspolisiära om

avseendemedbestämmelserdetaljeradeunderkastadesarbetsregister
skiftarunderrättelseverksanlheteninternationellainnehållet. Denpå

tillbindningarmåstesäkerhetstjänstenochmedel utanochmål
föränderlighetochutvecklingmed i denföljaregler kunnafastlåsta

område.på dettaråder ävensom
begränsningar iställainteangelägetsålundaOm det att uppvar

påkallatså mycketdetuppgifter, attregistrera merarätten att var
Säkerhetspoli-uppgifterutlämnandevidrestriktivitetiaktta urstor av

i deändringarföreslå vissanämndenföranleddeDetregister. attsens
personalkontroll.vidgällde, främstdåregler som

enlighetiochstatsmakternagodtogsbedömningarNämndens av
personalkontroll-regeringenutfärdaderekommendationnämndensmed

1969:446.kungörelsen

LidbomCarlAmbassadören

arbetsmetoderSäkerhetspolisens1989:18SOUsinI rapport
ibestämmelsentillLidbomCarlsärskilde utredarenhänvisade den

registrerafårSäkerhetspolisenpersonalkontrollkungörelsen attom
konstateradeverksamhet. Hanför sinden behöver attuppgifter som

SÄPO-registreringen ipå bedömningenviladebestämmelsen att
verksamhetenstilldetalj med hänsynireglerasinte börregistret

avvikandeingenden delenhade iLidbombeskaffenhet.särskilda
uppgiftsregistre-regleringalltså inte någonförordadeochmening av

bordeSäkerhetspoliseninomLidbomansågringen. Däremot att man
detmaterialvilketfråganomprövningförutsättningslösgöra omaven

sig bevara.lönaregentligen att
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SÄPO-kommittén

SÄPO-kommittén framhöll i sitt slutbetänkande SOU 1990:51 att
kommittén i likhet med den parlamentariska närrmden i Wennerström-
ärendet fann det nödvändigt vid diskussion Säkerhetspolisensatt en om
register skilja mellan å sidan införandet uppgifter i registret ochena av
å andra sidan utlämnandet uppgifter registrerade. En utgångs-av om
punkt för kommitténs överväganden med hänsyn till Säkerhets-var -
polisens uppgifter inom kontraspionage och terrorismbekämpning -

registerhanteringen, på det gälleratt sätt övriganärsamma som
arbetsmetoder, måste präglas det för Säkerhetspolisen frågaatt ärav

bekämpa brottslighet särskilt svåratt är komma åt.om attsom
Kommittén konstaterade det den bakgrunden naturligtatt mot ansetts

inte ställa några direktiv för insamlandenärmareatt och registre-upp
ring uppgifter i Säkerhetspolisens register. Efter ha granskatav att

för denna ståndpunkt uttalade kommitténargumenten s. 149
sammanfattningsvis det för registreringar i Säkerhetspolisensatt
register inte fanns anledning införa andra bestämmelser deatt än
gällande. Huvudregeln borde alltså enligt kommittén deattvara
uppgifter fär registreras behövs för verksamheten. Utlänmandesom av
uppgifter borde ske enligt bestämmelser fastlagts i lag. Kommit-som
tén lade också fram förslag till lag personalkontroll.ett om

De särskilda föreskrifterna

Särskilda bestämmelser har meddelats för Säkerhetspolisen i form av
föreskrifteröppna den 22 september 1972 och hemliga föreskrifterav

den 3 december 1981. bådaI fallen syftar bestämmelserna tillav att
SÄPO-vägledning Säkerhetspolisen vid anteckning uppgifter ige av

registret med hänsyn till förbudet åsiktsregistrering.mot
Lidbom uttalade i sin Säkerhetspolisens arbetsmetoderrapport om

SOU 1989: 18 de hemliga föreskrifterna bordeatt upphävas. Som en
följd därav skulle den schablonartade registrering skedde medsom
stöd 1981 års förordning upphöra. I stället skulle Säkerhetspolisenav
från fall till fall och med utgångspunkt i de föreskrifternaöppna få
bedöma borde registreras med hänsyn till hanom en person att
utgjorde säkerhetsrisk, prövning i så fall skulle kommaen en som att

på polisiäragöras och inte politiska grunder.
SÄPO-kommittén ville inte ansluta sig helt till den uppfattning som

Lidbom förfäktat. De hemliga föreskrifterna borde visserligen
upphävas det kommittén såg det, olämpligt heltmen vore, som att
överlåta Säkerhetspolisen själv registreringavgöra när skallatt ske.
Även Säkerhetspolisen därvid måste följa de offentliga föreskrifterom

finns, i polisregisterlagen, så skullet.ex. dänned inte tillräckligasom
garantier skapas för omfattningen Säkerhetspolisensatt registrering-av
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efter vilkanivå. Fråganacceptabelskulle hålla sig omenar
för övrigt sådanskulle skeregistreringgrunder denna naturav envar

regeringen. Kommitténborde vilahärför ytterstansvaretatt
Säkerhetspoli-sin granskningJustitiekanslern viderinrade att avom

uppfattning.register uttalat sammasens
SÄPO-kommitténs emellertid de hemligamening bordeEnligt

riktlinjerkunde in i demed anvisningarföreskrifterna ersättas tassom
utfärdaregeringen föreslogsverksamhetSäkerhetspolisensför som

godtogssärskilda riktlinjerKommitténs förslagårligen. avom
budgetåretgången förmeddelades förstaoch riktlinjerregeringen
upphävts.emellertid inteföreskrifterna harhemliga1991/92 De

uppgifterlämnaföreslog också beslutKommittén att utatt urom
fattasregisterkontroll skullei samband medSäkerhetspolisens register

till uppgiftnämnd skulle hasärskild nämnd. Denna även attav en
registerhantering.Säkerhetspolisensoch granskatillsyn överutöva

med instruktionförordning 1996:730genomfördesFörslaget genom
säkerhetsskyddslagen träddeRegisternämnden i samband medför att

bestämmelserinnehåller bl.a.kraft juli 1996. Lageni den 1 nya om
registerkontroll.

uppgifterUtlämnande9.3.4 av

SÄPO-registret sekretesslagen.enligt kap.17 §gäller sekretess 7För
intei kap. sekretesslagensekretessbrytande reglerna 14 ärDe

enligt vadUppgifter registret får lämnastillämpliga. i ärut som
säkerhetsskyddslagen ochpolisregisterlagen iföreskrivet i samt

säkerhetsskyddsförordningen.
uppgifter harbestämmelser utlänmandePolisregisterlagens om av

någon skillnad mellanavsnitt lagen intebehandlats i l görs
Beträffandepolisregister.register och andraSäkerhetspolisens

tillhänvisar vi därförutlänmandebestärmnelsernainnebörden av
avsnitt

registerkontrollinnehåller bestämmelserSäkerhetsskyddslagen om
från polis-kontroll uppgifter hämtasMed sådan12-16 §§. attavses

säkerhetsprövning gällerRegisterkontroll skall vidregister. göras som
verksamheter,bl.a. deltagande i vissaoch därutöveranställning

säkerhetsklass.deltagandet placerats ianställningen ellerförutsatt att
fall, det behövs förfår dock i andraRegisterkontroll ävengöras om

särskilda §. Förut-terrorism och det finns skäl 14skyddet mot
uppgifter reglerade i 21-26 §§för utlärrmandesättningarna ärav
utlämnande fattas Registernämn-säkerhetsskyddslagen. Beslut om av

den.
Wennerströmärendet ochnämnden iparlamentariskaBåde den

SÄPO-kommittén uppgifter i registret lärrmasbetonade vikten attav
föranledde införan-Nämndens uttalandenrestriktivt avsnitt 9.3.3.ut
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SÄPO-kommittén föreslogdet personalkontrollkungörelsen. attav
i Förslaget föranledde dock intepersonalkontrollen skulle regleras lag.

Säkerhetsskyddsutredningen.lagstiftning förrän efter fortsatt arbete av

Gallring9.3.5

ordningNuvarande

gäller bestämmelserna iarkivvården hos SäkerhetspolisenFör
övergångsbestämmelse till arkivlagenarkivlagen 1990:782. Enligt en

från tillsyn någonSäkerhetspolisen tills vidare undantagenär av
arkivmyndighet.

föreskriver allmänna handlingar skall bevaras förArkivlagen att
vårdas påarkiv skall bevaras,hällas ordnat ochframtiden. Ett ett

del allmänna handlingar,sådant det tillgodosersätt rätten att taatt av
för rättskipningen och förvaltningenbehovet information samtav

tillåten eftersom bevarande alltforskningens behov. Gallring är av
arkivens ändamål ellermaterial varken behövs för tillgodose äratt

möjligt. Vid gallring skall iakttas arkiven delpraktiskt utgöratt en av
återstår skall tillgodose devårt kulturarv. arkivmaterialDet som

ändamål med arkiven nämnts.som nyss
SÄPO-Säkerhetspolisens arkiv förvaras handlingar tillhörandeI

år handlingar alltså sökbara under akt-registret sedan 1929, ärsom
centralregistret. Andra arkivhandlingar såsom diarier o.d.inummer

Äldreframåt.hos Säkerhetspolisen för tiden från är 1946 ochförvaras
material har i huvudsak överlämnats till Riksarkivet.sådant

gäller särskildagallring handlingar hos SäkerhetspolisenFör av
föreskrifter utfärdats regeringen Inrikesdepartementet denharsom av

Säkerhetspolisen gallraapril 1961. Föreskrifterna14 rätt attger
sådana inte längre behövs i verksamheten.förstöra handlingar som

företagits åren har praktiskt uteslutandeGallring tagetsom genom
fråga sakakterna har integritetsskyddshänsynIpersonposter.avsett om

Sådana finnsinte gjort sig gällande akter därförsätt.samma
bevarade i arkivet sedan år 1929.

SÄPO-registretGallring handlingar tillhör har skett enligtav som
gallringsbeslut. sådant registret moderni-särskilda Ett beslut närtogs

samband med informationen överfördesserades år 1948. I s.k.att
företogs omfattandeflexoremsor rotundor gallringuppsatta en av

uppgifter inte längre ansågs behövliga i verksamheten. 13Densom
maj 1949 utfärdade Kungl. Majzt brev enligt vilket allt materialett

erhållits vid den allmänna säkerhetstjänstens trañkmedelskontrollsom
under andra världskriget telefonavlyssning, och telegram-post-
kontroll skulle förstöras det inte betydelse för upptäckandeom var av

brott rikets säkerhet.motav
gallringsföreskrifterInterna har sedermera meddelats vid raden
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personalkontrollkungörelsen år 1969 föran-tillfällen. Införandet av
Särskilda gall-hundrasålunda gallringledde närmare tusen poster.av

datoriseringenföretagits i samband medhar ocksåringsinsatser av
har gallring skettviss utsträckningvilken inleddes 1970. Iregistret,

med stöd regeringensregistreratsautomatik. Uppgiftermed avsom
gallratsaktiviteter harpolitiskaregistreringföreskrifter år 1972 avom

gallringenövrigt harkända aktiviteten. Idenår eftertio senast
fall till fall.meddelats frånmed riktlinjerenlighetföretagits i som

SÄPO-registret dag enligt be-sker iihandlingarGallring av
framgårdessaSäkerhetspolisen. Avföri arbetsordningenstämmelser

nyregistrering förvid allskallgallringsspärr sättas attutatt en
spärrtiderarkivet. Olikaokontrollerad tillväxtförhindra aven

inte påförtsår. objektetvanligaste tio Omdenförekommer är nyamen
inteutgå, såvidaanteckningenspärrtiden skallunderuppgifter

skall finnas kvar.för denskäl föreliggersärskilda att
betydelseegentliginte någontillmättes tidigareBevarandeintressen

SÄPO-registret. Uppgifterigallringvid personposter en personomav
därefterverksamheten,behövdes iså länge dei registretfick stå kvar

det kundeförstördeshandlingarnadataregistret ochde iutplånades om
gick förlorat.borde finnas kvarmaterialske attutan som

i personakterhandlingaremellertidtillbaka gällernågra årSedan att
i denskerbevaras. Detför forskningenintressebedöms avvarasom

och förscentralregistretutgåruppgifternaformen att personen urom
historiskatill detTillgånghistoriska registret.detkallasin i vad som

Förutsättningarnabefattningshavare.handfullhar endastregistret en
historiskauppgifter i detskall få delutomståendeför att aven

SÄPO-registret. Absolutuppgifter ifördesammaregistret är som
för uppgiftersekretesslagen§enligt 17 kap. 7 ävengällersekretess

polisregister.avlägsnats ettursom
dokumentation i formfinnssker i daggallringallFör avsom

och iendastframgårdemAvförstörelserapporter. namnpersonens
finnsförstörelserapporternaTillfall aktnummer. ettförekommande

sökregister.datoriserat
uppgiftergallringförfarandet vidalltsåinnebärtekniskt attRent om

harOmförstörs.centralregistreti egenenpersonenpersonen
förstörasden kanförutsattförstörs dennapersonakt utan attatt annan

överinseendegallras underUppgifternaförlorad.gårinformation av
medverkanunderledning ochSäkerhetspolisensförrepresentant aven

med gallrings-sysselsattpolispersonalden ärarkivarie. När somen
bevarandeintresse,saknaruppgifteruppenbartdetarbetet attanser

medfrågantveksamhetVidgallring.självdenbeslutar tas uppom
med ledningen.denfall diskuterari vissai sinarkivarien tursom
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9.4 Utredningens synpunkter och förslag

I detta avsnitt föreslår vi det i polisdatalagen införs bestäm-att
melser SAPO-registrets ändamål och innehåll samtom om
gallring.

SÄPO-registret9.4. 1

Register förs vid Säkerhetspolisen för olika ändamål. I avsnitt 9.3.1
SÄPO-registrethar vi konstaterat beteckningen främst detatt avser

datoriserade centralregistret och de akter registret upplysningsom ger
Akterna och sakakter.utgörsom. av person-

Till registret hör också de särskilda databaser funnits antalettsom
år för elektronisk handläggning förundersökningar och andraav
utredningar. De förs i stordatormiljö och håller på bruk.att tas ur
Säkerhetspolisen går till hantera material i förundersök-över attnu
ningar och utredningar i persondatormiljö. I enlighet med datalagens
krav har bestämmelser förmeddelats inrättande friståendeav person-

handläggning.register vid sådan intresseAv i detta sammanhang är
föreskriften registrerad i centralregistretäratt om en person som
antecknas i fristående register skall hänvisning till detäven ett en
registret införas i centralregistret. Uppgifter i fristående registerett
skall tillföras centralregistret, det finns grund för registrering där.när

Centralregistret kan därför i dag beskrivas registerettsom som ger
upplysning och sakakter, dessa förekommer påoavsettom person- om

eller på datamedium.papper
Inom Säkerhetspolisen pågår förberedelser för övergång till ett

i princip medger helt elektronisk ärendehantering.system som en
Systemet beräknas medföra betydande rationalisering ochen en
avsevärd effektivisering verksamheten.av

I avsnittet 8.4.1 God sed vid behandling personuppgifter har viav
uttalat det naturligtvis inte kan komma i fråga uppgiftvarjeatt att som
i något sammanhang lämnats till polismyndighet eller inhämtatsen av
myndigheten skall få lagras på datamedium och sökbarvara av vem

helst inom polismyndigheten. Säkerhetspolisen skiljer sigsom
frånvisserligen vanlig polismyndighet. förefaller ändåDeten

uppenbart motsvarande måste anläggas på hanteringensynsättatt av
information Säkerhetspolisen inhämtar.som

Elektronisk lagring uppgifter inhämtats förekommer redanav som
i dag. tidsfrågaDet praktiskt all informationär när tageten som
inhämtas kommer lagras i databaser. Om den samlade informatio-att

i databaserna tillgänglig sökprogram, uppkommergörs ettnen genom
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situation radikalt skiljer sig från den hittills variten som som
förhärskande. baraInte på någon grund registrerats ipersoner som
SÄPO-registrets datadel, det s.k. centralregistret, också varjeutan

antecknats i utredning något slag skulleannan person som en av
påträffas vid sökning. skulle självfalletDetsamma gälla uppgifteren

slag personuppgifter. Förutsättningar skulle uppkommaänannat attav
kombinera lagrade uppgifter i obegränsad omfattning.

förutgångspunkt våra fortsatta överväganden sådanEn är att en
ordning inte kan i demokratiskt samhälle. måsteDetaccepteras ett
krävas för infonnationsåtervinning fortsättningsvisatt systemen

sådantutformas information endast kan nåssättett att ettgenom
har registreratsregister vissa bestämda grunder.över personer som

bör i likhet detDet registret med nuvarande centralregistret fåäven
omfatta organisationer och företag.

Registret bör utformas den enda ingången till den samladesom
informationsmängden hos Säkerhetspolisen. Inte minst den snabba
utvecklingen på IT-området det nödvändigt sågör att noggrant som
möjligt definiera vad förstås med detta register, dvs. för vilkasom
ändamål fårdet föras, vad det får innehålla, hur uppgifter i registret
får lärrmas och skall frågavad gälla i gallring. Bestärnrnel-ut som om

härom bör in i polisdatalagen med bemyndigande förtas ettser
regeringen meddela föreskrifter för registret. bör benårrmasDetatt
SÄPO-registret.

9.4.2 Registrets ändamål

Det allmänt Önskvärt ändamålet med formulerasregisterär sett att ett
så tydligt möjligt. Från den synpunkten ändamålsbeskriv-som synes
ningen i Säkerhetspolisens arbetsordning föredra framförattvara

SÄPO-kommitténsuttryckssättet i förslag. I arbetsordningen sägs att
registret polisregister har till ändamålär ett som

spaningsregister i Säkerhetspolisens verksamhet förutgöra ettatt att
förebygga och avslöja brott rikets säkerhet och för bekämpamot att
terrorism och politiskt motiverat våldannat samt

underlag för vad kallas registerkontroll.utgöraatt som numera
Som framgår förekommer i beskrivningen uttrycket politisktovan

motiverat våld. används utomlands oftaDet tillsom en synonym
terrorism. det i arbetsordningenNär jämte terrorism, tordenämns
anledningen ha varit fånga in del företeelser detsträvan atten en som
rått viss oklarhet Ett exempel på sådant politiskt motiverat våldom.

skulle kunna föranleda registrering hot yttrandefrihetenutgör motsom
i form trakasserier journalister och samhällsdebattörer förmotav

ställningstagandenderas ytterlighetsrörelser eller kriminellamot
Sådanaorganisationer. aktiviteter torde omfattas begreppetav

terrorism. lagtext därförI bör endast detta användas.en
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framgå ändamålsbe-kan diskuteras det särskilt behöverDet avom
förregistret skall underlag registerkontroll.skrivningen utgöraatt

kan möjligen ligga implicit i beskrivningen iändamålDetta sägas
och eftersom detta syfte med registretövrigt. klarhetens intresseI

oförvitliga bör formule-föranleder registrering heltäven personerav
emellertid behållas.ringen

SÄPO-registretÄndamålsbeståmningen frånägnadär avgränsaatt
det kravet bör gällaregister förs vid Säkerhetspolisen. Menandra som

SÄPO-registret antecknasregistrerad i ävenäratt person somom en
SÄPO-införas iskall hänvisning till det registreti registerett annat en
SÄPO-skall tillförasfristående registerregistret. Uppgifter i ett

finns grund för registrering där.registret detnär
Ändamålsbeskrivningen registretockså avsedd klargöraär att att

ellermed alla personuppgifter lagrats påinte liktydigtär pappersom
på personuppgifteri verksamheten. Sökning i registretdatarnedium

fråga registrerats enligtskall alltså bara resultat i om personer somge
skall gälla för registret.någon de registreringsgrunder Detsomav

informationssökningssystemtillåtet med hjälpskall inte att ettvara av
kommit i samband medreda på omnämnasattta om personer som

bli införda förekommerundersökning själva i registretnågon utan att
databaser.Säkerhetspolisensi

registerkontroll enligtbetydelse bl.a. vidAvgränsningen blir av
sådan kontroll enligt 12 §säkerhetsskyddslagen. Med attavses

Utlämnande uppgifter frånuppgifter hämtas från polisregister. av
uppgiftfår omfatta för säkerhetsklass och 2 varjepolisregister 1 som

kontrollerade. säkerhets-finns tillgänglig i polisregister den Förom
för skyddetvid sådan kontroll enligt 14 §klass 3 och ägersom rum

uppgifter Säkerhetspolisensterrorism får utlämnande ske imot av
belastningsregistret med vissa begränsningaroch ochregister person-

till den definitionvid kontroll enligt §. Bestämmelserna knyter14 an
begreppsbestärrmingpolisregister finns i polisregisterlagen, ensomav
Föreskrifterna måstefår någon motsvarighet i polisdatalagen.intesom

stället bör gälla blir framför alltföljaktligen ändras. Vad isom
SÄPO-för införande uppgifter iberoende hur kriterierna avav

registret bestäms.

Registrets innehåll9.4.3

utredningar har vid sin granskningParlamentariskt sammansatta av
Såvälbetonat registrets centrala roll.Säkerhetspolisens verksamhet

SÄPO-kommittén och den särskilde utreda-Wennerströmnämnden som
arbetsmetoder, ambassadören Carl Lidbom,Säkerhetspolisensren av

för registreringen bibehölls.den rådande ordningenförordade att
den sigregistrera de uppgifterSäkerhetspolisen borde som anser

också innebörden denför lösa sina uppgifter. Detbehöva äratt av
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bestämmelse i 5 a§ förordningen 1964:387 med instruktion för
Rikspolisstyrelsen överförts dit från personalkontrollkungörelsen.som

Sedan företogs har det inte förekommit någotöversynerna vid
SÄPO-registretSäkerhetspolisens behandling anledningav som ger oss

till bedömning. När vi likväl ifrågasätter den rådandeen annan
ordningen, det sålunda inte förekommenpå anledning. Skälenär
ligger på plan.ett annat

måsteDet uppmärksammas Wennerströmnänmden genomfördeatt
sin undersökning innan datorerna gjort sitt inträde i polisverk-ännu
samheten. Lagringen inhämtad information i alla avseendenav var en

manuell historia. sinnriktEtt manuellt för informations-rent system
återvinning hade utformats självfallet står det sig slätt vidmen en
jämförelse med dagens automatiska söksystem. Några hjälpmedel för

bearbeta informationen fanns egentligen inte. Man kan inte föratt ta
givet nämndens rekommendationer reservationer bör gällaatt utan

år efter detrettio det avgavs.
Förhållandena hade visserligen ändrats vid slutet 1980-avsevärt av

SÄPO-kommitténtalet, då Lidbom företogoch sina granskningar.
Ensamutredaren och kommittén vägde givetvis in datoriseringens
betydelse vid sina bedömningar hur behovet effektivav enav
registrering skulle skyddet enskildas integritet. Vadvägas mot av som

SÄPO-registretaktuellt emellertid reglering ledär är ettnu en av som
i arbetet samlad lagstiftning polisens behandlingen ny om av
personuppgifter, lagstiftning skall utvecklas grundvalen som av en

datalag, den Datalagskommittén föreslagna persondatalagen.ny av
lagen har utformats utifrån insiktenDen den utveckling pågåratt som

inom data- och telekommunikationsområdet, effekteroch fåttvars
bredgenomslag på front först under 1990-talet, kräver helt nya
skydd för friaregelsystem till det informationsflödet och personli-den

integriteten.ga
tekniskaDen miljö för inhämtning, lagring, återsökning, bearbet-

ning och informationkommunicering fram vid Säker-växersom nuav
hetspolisen liksom håll inom polisväsendetför övrigt på andra
kommer otvivelaktigt erbjuda helt möjligheter effektiviseraattatt nya
arbetet. Som vi framhållit i avsnitt 4 bör informationsteknikens
möjligheter få lagliga hinder föranledsutnyttjas andra änutan som av
bl.a. skyddet människors personliga integritet. Fråganenskildaav om
SÄPO-registrets uppenbarligen område där effektivi-innehåll utgör ett
tetsintresset måste integritetsskyddet.avvägas mot

Registreringsgrunder

SÄPO-registretDet har hittills godtagits personuppgifter förs in iatt
på grunder endast återfinns i interna föreskrifter. Som tidigaresom
påpekats Wennerströmnämndens uttalanden varit i hög gradhar

9 170542
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knappastföreskrifterna. Detvid utformningen ägnatvägledande årav
in- ochregistreringsgrunder återspeglardessaförvåna delattatt en av

följergäller i dag. Detförhållanden inteutrikespolitiska avsom
intepolitiska konjunkturernaförändringar i deverksamhetens natur att

detföreskrifter denrevisionföranleder omedelbar ärartav aven
tillämpningen.förändringarna igivetvis återspeglasfråga Menom nu.
ifrågasättasutgångspunkteremellertid från allmännakanDet om

SÄPO-registeri så känsligtför registreringinte grunderna ett som
Enligt vår mening detstatsmakterna.borde bestämmas ärregistret av

frågormeddvs. i samband rördet skerlämpligt attatt somnu,
och lagringpersonuppgifter i allmänhetbehandlingpolisens avav

till samladi synnerhet, kommeruppgifter i registersådana upp en
bedörrming.

på sådantså fall bestämmasmåste i sättRegistreringsgrunderna ett
med registerända-innehåll kommer överensstämmaregistrets attatt

brott detoch uppdagaförebyggadessamålen. Ett är att somav
därför förstVibekämpa.Säkerhetspolisenankommer taratt upp

brottmisstankeför registreringbör krävasfrågan vad när omsom
särskiltkommit tillregistret harändamål medföreligger. Ett som

registerkontroll enligtunderlag viddess funktionuttryck utgöraär att
registreringar kanfrågansäkerhetsskyddslagen. Vi tar somomupp

ostridigt detemellertidtordedet ändamålet. Detföranledas attvaraav
vissairegistrerabehov ävenlegitimtföreligger attett personerav

behovetföranledsavvägningensvårastefall. Denandra attav
befattning medförkan misstänkasinteregistrera att tapersoner som

föremål för register-varitheller inte harverksamhet ochbrottslig som
särskilt.problematikendenföljande vikontroll. detI tar upp

verksamhetbrottsligtillAnknytning

SÄPO-registret registre-underrättelseregister. Förhandi förstaär ett
konkretmisstankekrav påuppställassådant kan intering i ettett om

befara brottsliganledningfinnsmed detbör räckabrott. Det attattatt
eller planeras.förekommerverksamhet

kriminalunderrättelseregisterifå registrerasskallFör att personer
kankonkreta grunderpådet skall krävasföreslår vi attatt personen

brottslighet eller kommaallvarligsigeller hasig ägnatägnaantas
vadantagandetgrund förkonkretMed kravetbegå brott. avsesatt

misstanke.skäligrättegångsbalken betecknasisom
SÄPO-införing iförmåstemisstankegradlägreEn accepteras

misstankegradlägstaolika Denformuleraskan sätt.registret. Den
misstänkas förkannågonrättegångsbalkeniförekommer är attsom

tidigareVi emellertidrättegångsbalken. har9 §jfr 23 kapbrott
till fall dåtankarnadet förmisstanke, eftersomundvikit begreppet

finnskonkretiserat detsåför brottkan pekas ärnågon attettut som
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förgrund inleda förundersökning jfr SOU 1996:35,att 84 Ens.
formulering förekommer i rättegångsbalken det finnsärannan som att

anledning visst förhållande föreligger jfr 23 kap.anta att ett 1 §
rättegångsbalken. Begreppet innebära mycket lågt ställt kravettsynes
på bevisning för exempelvis brott har begåtts elleratt ett att en person

delaktig i brottsligär verksamhet. Det förefaller lämpligt anknytaatt
till den bestämmelsen och förutsättning för registrering kräva attsom
det finns anledning sig eller harägnar siganta att ägnatpersonen

brottslig verksamhet hot rikets säkerhetutgör ellermotsom
terrorism eller kan komma begå sådant brott.att

Registerkontroll

Ett registrets ändamål underlag förär registerkontroll.utgöraattav
För detta syfte skall kunna tillgodoses registreras föratt närvarande i
viss utsträckning varit föremål för registerkontroll enligtpersoner som
säkerhetsskyddslagen, förutsatt dock vederbörande fått denatt
anställning eller motsvarande kontrollen Syftet sörjaäravsett. attsom
för upplysningar tiden kommeröver fram den registreradeatt som om
och anledning ifrågasätta hans eller hennessammantagna attsom ger
pålitlighet uppmärksammas. Här måste alltså godta attman personer

vilka det vid registreringen inte föreligger några helstmot som
misstankar brott bristandeeller pålitlighet införs i registret. Viktenom

tecken på sviktande lojalitet de intressen bäratt motav som upp
säkerhetsskyddslagen uppmärksammas eller på sättatt annatpersonen
har blivit säkerhetsrisk deväger registreradesän krav påtyngreen
skydd för sin integritet.personliga

Obligatorisk registrering sker bara dem placerats i säker-av som
hetsklass eller1 2 vid registerkontrollen. innebärDet inte skälatt
skulle saknas för registrering dem placerats i säker-även av som
hetsklass En sådan ordning skulle emellertid medföra utvidgningen

SÄPO-registret med långt 100 000 Registreringenöverav personer.
skulle innebära kraftig administrativ belastning eftersom uppgifteren

anställning o.d. måste hållas å jour. Det avgörande skäletom mot en
obligatorisk registrering alla underkastats registerkontroll ärav som
dock det i mycket antal fall inte skulle kunna hävdasatt ett stort att
intresset tecken bristande pålitlighet uppmärksammasattav
överstiger de registrerades intresse slippa det integritetsintrångattav

registreringen innebär. Omvänt står det klart det i fallvissaattsom
finns speciella skäl för Säkerhetspolisen försäkra sig det inteatt attom
finns någon anledning tvivla på pålitligheten hosatt personer som
tillhör säkerhetsklass Det kan gälla enstaka individer eller alla som

i utvecklingsprojekt inom försvaret. Registreringt.ex. ettengageras
sådana förutsätter prövning från fall till fall.av personer en

Enligt vår mening följer syftet med registerkontroll enligt säker-av
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underkastas sådan kontrolluppgifter demhetsskyddslagen att somom
kontrollen avsetteller motsvarandeerhåller den befattningoch som

SÄPO-registret, vid registreringen intedetifå föras inbör trots att
sig brottsligde kommerbefarafinns anledning ägnaattattatt

omfattning registreringi vilkenbestämmelserverksamhet. Några om
andra fall skall kunnavilka skäl iobligatorisk ellerskall somvara

meddelas i lag.registrering bör inteföranleda

registreringsgrundytterligareEn

säkerhetskänsligaengagerade i mycketifrån allaLångt ärsom
led i säker-registerkontroll. Somunderkastatsverksamheter har ett

utsträckningnödvändigt i vissdethetsunderrättelsetjänsten attanses
ingår meduppgifterSäkerhetspolisenssådana Iregistera attpersoner.

Säkerhetspolisen ellerfinns hoskännedomutgångspunkt från den som
följa sådanaförsvarsindustrininomFörsvarsmakten ellerhost.ex.

infonnationsläckor före-risker förförverksamheter utrönaatt om
Syftettillfredsställande utformatsäkerhetsskyddetligger, är osv.om

observeramöjlighetskall fåregistreringenmed är attatt omman
underrättelse-främmandenärrnanden frånföremål förblir enpersonen

finnsanledningsådan situationråkar iellertjänst sätt attannat en
vederbörande.medsäkerhetssamtals.k.till ett

registerkontrollunderkastasintestatsledningeniPersoner som
hoti sådanabedöma allvaretmotiv. Attpolitiskaofta för hotutsätts av

sammanställakunnauppgift. Förgrannlagasynnerligen attär en
olikariktadetidpunkter ochfrån olikauppgifter hot mot personerom

SÄPO-registret.iförekommerväsentligtdet att personernaanses
spelarpolisväsendetallmännainom detliksomsäkerhetstjänstenFör
sällanverksamheten. Interoll förfrån informatöreruppgifter storen

blir kändasådanauppgifterbetydande viktdetär att personeromav
uppgiftsläm-rollkan bedömas. Derastillförlitlighetderasså somatt

Registrering kanefter lång tid.uppmärksammasbehövakannare
motiverad.därför vara

förmöjlighettorde denterrorism öppnasförebyggaFör att som
brottsligmedbefattningbefaraskanregistrering tasomav personer

mellansambandavslöjatillräcklig. Förallmänhetverksamhet i attvara
oppositionellideltagitefter havårt landin iflyttat attpersoner som

erfarenhetsmässigtdet dockhemlandeti storverksamhet vara avanses
grundobjektivvissaregistrerakunnabetydelse attutanatt personer

i vissaregimenkäntföreligger. Detbrottsmisstanke ärför att
asylsökande förblandinformatörerin attsmugglardiktaturländer

detföreligga tordesituationsådanlandsmän. Närspionera antasen
påregistreramöjligtalltid,inteflesta fall,i de att personervaramen

registreringförbud närNågotmisstanke brott.grund motomav
ställasbörainteuppfylltmisstankekriteriet inte är upp.anses
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Under efterkrigstiden har besökare från vissa länder införts i
Ävenregistret, liksom svenskar besökt dessa länder. kontaktersom

med vissa främmande beskickningar har böra registreras.ansetts
Sådana registreringsgrunder måste naturligtvis bakgrundenmotses av
de politiska förhållanden varit rådande i vår omvärld.som

Det ofrånkomligtär risken för otillbörliga integritetsintrång ökaratt
kravet på objektiva grunder skall ha anledningattom man att

befara brottslig verksamhet släpps i omfattningstörre än sagtssom
förut. Det bör också uppmärksammas behovet registrering iatt av
SÄPO-registret minskat följd de ökade möjlighetersom en av som

föreligger inom för förundersökning ellerattnumera ramen en annan
utredning de registersarrunanställningargöra förenliga medärsom

utredningensundersökningens eller ändamål. Det likväl klart attsynes
det finns typsituationer då det föreligger godtagbara skäl för registre-
ring. En möjlighet registrera det finns anledningatt utan attpersoner

de befattning med brottslig verksamhet elleranta att tar har varit
föremål för registerkontroll bör därför föreligga. För markeraatt att
registrering i sådana fall skall ske restriktivt vi det för-attanser som
utsättning för registrering skall ställas krav på särskilda skäl.ettupp

särskildaDe föreskrifterna

Bestämmelserna i de särskilda föreskrifter regeringen meddelatsom
SÄPO-registretrörande ipräglas hög grad förhållanden råddeav som

vid deras tillkomst 1970-på och 1980-talen och faktiskt redansom
dessförinnan undergällt andra världskriget och tiden därefter.
Föreskrifterna iskall ljuset förbudet i 2 kap 3 § regerings-ses av
formen politisk åsiktsregistrering. Samhällsbilden i dagmot är

förändrad. Ytterlighetsgrupperingaravsevärt förekommer förvisso
De uppträderäven ofta på visar deras respekt försättett attnu. som

demokratiska ideal och spelregler begränsad. De organisationerär som
förekommer präglas dock inte nationell opâlitlighet i gradav samma

förr. Samröre landetsöver med motsvarandegränser gruppering-som
i andra länder torde förekomma inte med statsbärande partierar men

i länder i vårt närområde. tordeDet ha varit just beredskapen att
främmande makt till handa i händelse krisläge gjorde vissaettav som
ytterlighetsrörelser så farliga i tidigare skede.ett

De grupperingar främst tilldrar sig Säkerhetspolisens intressesom
i dag sådana befinnerär sig på den politiska skalans ytterstasom
högerflygel. Deltagarna i aktiviteter organiseras sådanasom av

sig ofta skyldiga till lagbrott ochgör bevisligen bereddaärgrupper att
begå brott för främja syften. Det självklart uppgiftäratt gruppens en
för Säkerhetspolisen hålla medlemmar i och sympatisörer medatt
sådana under uppsikt för förebygga och avslöjaattgrupper noggrann
brott. Detsamma gäller grupperingar för vilka bekämpningen av



Säkerhetspolisen SOU 1997:65

har visat sigförenande bandet. Dedet endaoch rasismnazism är vara
tillsyften, vilket ofta lettför sinaanvända våld i kampenberedda att

respekten förupprätthållaharmed polisen,sammanstötningar attsom
allmännauppfattningar vidpolitiskaframföra ävenrätten extremaatt

sammankomster.
missnöjevägledasoftastytterlighetsgrupperingarAndra avsynes

miljöförstöringen, djur-samhället såsomiolika företeelsermed
utomparla-verksamheti derasVanliga inslag äre.d.hanteringen
syftenför främjametodersällan olagligaoch intementariska att som

ordningdemokratiskrespekt för iBristen pålegitima.för sigi och är
måste fördömas. Menvåldsanvändningochbeslut kan beklagasfattade

Någottaldet knappastsamhällsomstörtande verksamhetnågon är om.
Detde alltså intestatsskicket kan utgöra.svenskadethot mot anses

aktivisterssådanaföljerSäkerhetspolisennaturligtdockär att
framväxtenuppmärksammakunnaförtillräckligt välverksamhet att

vissaorganisationerkriminellagrupperingar. Rentfarliga somav
hotinnefattarverksamhetmotorcykelklubbar motutövar somen

vilketmyndigheterrättsväsendetsinfiltrationvittnen, etc., uppen-av
organisatoriskför Detfara är närmastbarligen rättsstaten.utgör enen

Säkerhetspolisensställning tillregeringen harfråga att ta omsom
ellerkriminalitetklubbarnasbekämpningeniskall utnyttjas avresurser

allmänna polisen.denenbartuppgiften skall liggaom
finnsdetår 1972föreskrifter sägsregeringens attI öppna av

eller i andrai riketbefaras härkanochorganisationer grupper som
variomstörtningsverksamhetbedrivit politiskeller habedrivastater

Uppgiftmedel.tvångellervåld, hotutnyttjandeingår enomsomav
iskall antecknasorganisationsådansympatisör medellermedlem i

SÄPO-registret. i stridskall ståintebestämmelsenFör motatt
innebärafår denåsiktsregistreringpolitisk attförbudet mot anses

delaktighet i brottför misstankegrundi sigmedlemskapet utgör om
och för sig ingetfinns iverksamhet. Detbrottsligplaneringeller av

organisa-medsympatisöreri ochmedlemmarinvända mot att enatt
brottsföre-iverksamhet registrerasbrottsligsigtion ägnarsom

motivhar politiskakriminalitetenförhållandetsyfte.byggande Det att
bedönming.föranleder ingen annan

organisationer ivissavidare antagetföreskrifterna sägsI att
omvandlaförskall verkaorganisationenhar attangett attprogram

medlemmarorganisationersdel sådanamed våld. Ensamhället stor av
vadmedverka tillkommaemellertid aldrig attkan attantas som

tilltillhörighetEnbartförverkligas.isålunda uttalas programmet en
ianteckna någonskäldärför inteskallorganisation utgörasådan att

SÄPO-registret. ellermedlemnågondock ske,fårAnteckning om
misstanketillanledningharåtgärder attsinasympatisör gettgenom

för riketsinnebär faraverksamhetdelta ibereddkanhan att somvara
demokratiskadetförändramed våldtillsyftarellersäkerhet attsom

oberoendeställningriketspåverkaeller stat.statsskicket som
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Särskilt inom den förekomvänstern tidigareyttersta floraen av
organisationer i sina manifest förordade förvandlingsom en av
samhället med våld. Erfarenhetsmässigt har våldsagitationen tagits på
egentligt allvar bara hård kärna inom organisationen, medanav en
medlemmar i allmänhet långt ifrån alltid varit beredda tillgripa våldatt
i praktiken. Det har därför krävts kan aktuellaatt personer som vara
för registrering framstår säkerhetsrisker till följd sittsom egetav
beteende. Det enligt vårär mening naturligt uppfatta bestämmelsenatt

uttryck för medlem iett organisation inteatt får registrerassom en en
Säkerhetspolisen förstutan att individuellgör prövningen av om

medlemmen kan misstänkas för delaktighet i brottslig verksamhet.
I de hemliga föreskrifterna från år 1981 preciseradeges mer an-

visningar för i vilka fall Säkerhetspolisen får registrera medlemmar
och sympatisörer tillhörande organisationer i de öppnasom avses
föreskrifterna. De hemliga föreskrifterna kritiserades ambassadörenav
Carl Lidbom i hans år 1989 Säkerhetspolisens arbets-rapport om
metoder. Enligt vår mening kritiken i förstaär hand befogad därför att
föreskrifterna, Lidbom påpekade, kommer farligt förbudetnärasom

åsiktsregistrering. Därtill kommer,mot Lidbom också framhöll,som
de i praktiken medföraatt extensiv registrering änsynes en mera som
påkalladär omständigheterna.av
Enligt vår mening kan ytterligare skäl de hemliga före-ett mot

skrifterna anföras. Regeringen naturligtvisär ansvarig för riketsytterst
säkerhet. Det förefaller dock inte helt problemfritt från demokratisk
synvinkel regeringen hemliga föreskrifter åläggeratt säkerhets-genom
tjänsten särskild uppmärksamhetägna vissaatt organisationer som
bedriver i och för sig tillåten politisk verksamhet. Det skeren
naturligtvis för regeringen organisationernas verksamhetatt anser
äventyrlig för vårt fria statsskick. Men den misstanken kan uppkomma

andra hänsyn får påverka föreskrifternas innehåll.att
En ordning skulle kunna Säkerhetspolisen själv fårattannan vara

tilltänktavgöra registrering kan företas förbudetom utanen att mot
äsiktsregistrering tråds för En avgörande fråganär. i det samman-
hanget vilka kontrollmöjligheterär står till buds. Detsom ger oss
anledning framhålla följande.att

De svårigheter få insyn i Säkerhetspolisens verksamhetatt oftasom
påtalats har såvitt det gäller registerfrågor kommit i läge efterett annat
Registernärrmdens tillkomst. Nämnden har till uppgift frågorprövaatt

utlämnande uppgifter Säkerhetspolisens register. Den skallom av ur
också enligt sin instruktion 1996:730 följa Säkerhetspolisens
registrering uppgifter ipolisregister, särskilt med avseende på 5 §av a
i Rikspolisstyrelsens instruktion. Om vårt förslag till föreskrifter för
SÄPO-registret genomförs, kommer visserligen hänvisningen till
denna bestämmelse bort. Men uppgiften följa registreringenatt tas att
i Säkerhetspolisens register med avseende på förbudet politiskmot
äsiktsregistrering blir inte för den skull mindre vikt.av
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såvittoch,JO och JKSäkerhetspolisen utövasTillsyn över avserav
databehandling,automatiskmed hjälpförspersonregister avavsom

sporadisknödvändighetmedTillsynen blir natur.Datainspektionen. av
SÄPO-registret innebärgranskningfortlöpandeRegisternärrmdens av

tillsynenbetydelsefull ökningochinsyn ikontinuerlig enavavenen
skall årligenNårrmdenverksamhet.Säkerhetspolisensdelviktig av

därmedregeringentillverksamhetsinberättelseavlämna somomen
påkallade.åtgärdervidta demöjlighetfår att ansessom

till demed hänsynochgrundernaanfördatidigarePå de nu
föreskrifter-nuvarandevi dekontrollmöjligheternabeskrivna attanser

dockbörRegeringenbort.börregisterSäkerhetspolisensför tasna
grunderna förföreslagnabakgrund debemyndigas motatt, ossavav

SÄPO-registret, föreskriftermeddela närmareiregistrering om
innehåll.registrets

Sammanfattning

fårpersonuppgifteranförtdet vi harinnebärSammanfattningsvis att
SÄPO-registret endastiföras in

uppgifternameddenanledningfinnsdet attanta avsessomom
innefattarverksamhetbrottsligsigharellersig ägnatägnar som

begå brotteller kommerterrorismellersäkerhet attriketshot avmot
slag,sådant

enligtregisterkontrollundergåttharden2. avsesperson somom
eller detanställningdendärefter fåttochsäkerhetsskyddslagen

ellerkontrollenverksamhetden avsett,delta ifåttelleruppdrag som
skäl till det.särskildafinnsdet armarsom

Gallring9.4.4

enskildsuppgifterförsekretessi frågadirektivvåra sägsI omom
insynföranföras störreskäl kanstarkaförhållandenpersonliga att en

visserligenmåsterestriktivitetregister. EnSäkerhetspolisensi stor
emellertidfinnsSäkerhetspolisenHosinsyn.sådanförgälla en

enligtkulturarv. Dethistoriska ärvårtförbetydelsehandlingar storav
allmänhetensundanhållsuppgifter intedessaviktigtdirektiven att

nödvändigt.vadutsträckning äräniinsyn större som
avsnitt. Detföljandevi iåterkommersekretessfrågornaTill synes

iinsynför fråganbetydelsedetuppenbart äremellertid omatt av
bevarandebestämmelsernahurforskningenförefterhand liksom om

SÄPO-registret utformas.uppgifter igallringoch av
SÄPO-registret gallrasskalluppgifter iföljerpersondatalagenAv att

intedocktordeändamål. Lagenför sittbehövslängrede intenär
iuppgifternabevarandefortsattförhinder ilägga vägen annanett av
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form för forskningsändamål. Det därför ändamålsenligtår skilja påatt
SÄPO-registretavlägsnande uppgifter och gallringav ur av upp-

gifterna och de handlingar eller akter uppgifterna hänvisar till.som
Bedömningen hur länge uppgifter behöver bevaras i registret förav

spaningsändamål och registerkontroll måste få Säkerhetspoli-göras av
själv från fall till fall med hänsyn till vad kan ha kommitsen som

fram den registrerade efter det registreringen skedde. Eftersomattom
varje registrering kan integritetsintrång bör det emellertidettses som
meddelas bestämmelser uppgifterna nonnalt skallattom om en person
utgå efter viss bestämd tid. Tidsfristerna måste anpassade tillvara
olika registreringsanledningar och blir följdtill därav ganskatyper av
detaljerade. De bör därför inte in i lag. Det bör ankomma påtas
regeringen eller efter regeringens bemyndigande Säkerhetspolisen att
besluta dessa uppgifter skall utgånär registret. Vinormer om ur -SÄPO-kommitténerinrar framförde vissa synpunkter på fråganattom

gallring uppgifter registret SOU 1990:51, 257 .om av ur s.
Vad därefter gäller gallringen uppgifterna första frågaav synes en

bli registret sådant skall bevaras för framtiden för forsk-om som
ningens behov. Det skulle i så fall kunna ske kopiaattgenom en av
registret framställdes för arkivändamål gång året. Det ärt.ex. en om

sekretesskäl uteslutet sådana kopior skulle lärrmas frånatt utav
Säkerhetspolisen förrän lång tid efter det alla uppgifter finnsatt som

Åi kopian utgått det levande registret. andra sidan det någotärur
motsägelsefullt föreskriva Säkerhetspolisen skall bevaraatt att
kopiorna och alltså ha tillgång till uppgifter integritetsskälsom av

SÄPO-registret.gallrats Rent tekniskt kunde väl problemet lösasur
föreskrift kopian fick utnyttjas först efter beslutattgenom en om av

förefallerregeringen. Frågan emellertid teoretiskatt natur.vara av
registret skallFör något intresse för eftervärlden tordeatt vara av

nämligen krävas de handlingar eller akter registret hänvisar tillatt som
finns bevarade. Konsekvensen föreskrift bevarande t.ex.av en om av
årgångar av registret i dess helhet följaktligen bli ävenattsynes
aktmaterialet måste bevaras intakt för all framtid. sådanEn ordning

inte tillräckligt motiverad insyns- eller forskningsintressesynes vara av
och kan hur helst inte med hänsyn till kravet på skyddaccepterassom

de registrerades personliga integritet.av
Om det sålunda inte godtagbart bevara register och akt-är att

material i dess helhet åoch det andra sidan hänsynmed till insyns-
intresset inte kan komma i fråga förstöra aktmaterialet i takt medatt

hänvisningen till akterna utgår registret, återstår fastställaatt attur
urvalsgrunder för gallring uppgifter utgått registret ochav som ur av
aktmaterial. Registeruppgifter till det aktmaterial efter sådansom en
prövning skall bevaras därefter böra föras till arkivre-över ettsynes
gister.

frågaI urvalsgrunderna kan anföras följande.om
I det övervägande antalet fall registreringar föranlettsav som av
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anteckningaranledning tillinteregisterkontroll uppkommer av
uppgifter denregistrerade. Någrarörande deniakttagelser om

eller hon självakt de handå inte iregistrerade finns utöverpersonens
finnsbevara dessaNågon anledningregisterkontrollen.införlämnat att

registre-tillförts denförekommande fall hariAnteckningarinte. som
Ävenhannlösa.skäligensällanframstår interades akt omsom

innebäramaterial inte skulle nämnvärtsådantbevarandet ettav
registreringenligga i självakanintegritetsintrång detutöver ansessom

före-detde förstörs. Menkrävadet gäller haden rätt attattsynes
Avså beskedliginteuppgifternaockså ärkommer natur.att enav

infarnerande för denkanuppgifternaregistret följersyftet med att vara
denne,kränkandeuppfattas djuptoch skulleregistrerade omavsom

eventuellt kanUppgifter vaddem.kände tilleller honhan om som
i registrera-väsentliga drag denkan angåpå opålitlighetteckenutgöra

sålundaintegritetden registreradesSkyddetpersonlighet.des synesav
uppgifternagallrasaktmaterialregisteruppgifter och närkräva att

SÄPO-registret.avlägsnas ur
funnitsOm detregel intesådanbör dockundantagslösHelt vara.en

utredningellerförundersökningföretaanledning att omannanen
också finnaskanbevarande. Detförstarka skältalar ettpersonen

iakttagelsergjordarörandebevara akten näranledning att en person,
tillinformationvederbörande ellersäkerhetssamtal medföranletthar

säkerhetsrisk.kaneller utgöraarbetsgivare att enpersonenannan om
registerkontrollsamband medregistreratsfråga denI utansomom

Om det inte,anläggas.kunnamotsvarandei huvudsak synsätttorde
framkommitutgå, hartidsfrist skallfastställduppgift enligtnär en
registrering-anledningen tillursprungligadenbekräftarnågot attsom

tilllettgjorts intenoteringardeför sig ellerhade fog somomen
förbestämdgällandeenligt ärden tidförlängning normersomav

förstöras.registreradeuppgifter denbefintligabörregistreringen, om
detföretagits tordeutredningförundersökning ellerOm annanen

fastänmaterialetbevaraallmänt intressedäremot att person-vara av
registret avlägsnats.uppgifterna i

SÄPO-registret och aktmate-utgåttuppgifterGallring avursomav
tillledautvecklats här kansynpunkterenlighet med derial i antassom

relativtbevarasmaterial kommerdetomfattningen settattatt somav
ochgallring registermöjligt denomfattning. Detblir ringa är att avav

till nödvändighetenmed hänsynförordatshär harhandlingar attsom
skiljer sigintegritet inte närrmvärtpersonligaregistreradesskydda de

meddela medskulleRiksarkivetreglerenligtgallringfrån som
hade denmyndighetenbestämmelser,i arkivlagensutgångspunkt om

ibeaktasintegritetsskyddsintressetViktenbefogenheten. attav
ibestämmelservissaemellertid förtalarutsträckningtillräcklig att
ialternativ kanstatsmaktsnivå. Ettmeddelas attämnet vara

integritetsskyddetviktenerinraninpolisdatalagen attta om aven
lösninglämpligaregallringsregler. Enutfommingenvidbeaktas av
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emellertid det i polisdatalagen in bestämmelseattsynes tasvara en
ålägger regeringen meddela riktlinjer för hur gallringatt skall skesom

SÄPO-registret och aktmaterial. Med ledning riktlinjerna kanav av
Riksarkivet bemyndigas meddela de föreskrifter behövs.att som

Tillsynsfrdgan

Utgångspunkten för våra överväganden angående arkivering och
gallring bör enligt våra direktiv Säkerhetspolisen skall ståattvara
under tillsyn arkivmyndighet.av en

l skrivelse till Justitiedepartementet 1993-06-07 anmäldeen
Säkerhetspolisen den med Riksarkivet träffat överenskommelseatt en

tillsyn Säkerhetspolisensöver arkiv. Skrivelsen utmynnade iom en
hemställan punkt 4 i övergångsbestärrunelsernaatt till arkivlagen skulle
upphävas. Säkerhetspolisen borde stå under Riksarkivets tillsyn på

andrasätt myndigheter. Kungl. Majzts brev den 14 aprilsamma som
SÄPO-1961 till Statspolisintendenten gallring uppgifter iom av

registret kunde dänned upphävas. Detta borde dock inte ske förrän
frågan särbestämmelser för Säkerhetspolisen blivit allsidigt belystom
i samband med författningsreglering Säkerhetspolisens registeren av
och arkiv.

Om våra förslag föranleder lagstiftning, det inte föreliggasynes
nâgra skäl för behålla övergångsbestämmelsen till arkivlagen.att Vi
förordar den bort och Säkerhetspolisen därmedatt kommertas att att
stå under arkivmyndighets tillsyn. Kungl. Majzts brev den 14 april
1961 gallring kan då också upphävas.om

9.5 Sekretess

De förändringar vi föreslagit i fråga registersekretessen börom
SÄPO-registret.ävenavse

Bestämmelsen i kap.15 § sekretesslagen bör ändras så att
sekretessen för uppgifter behandlas Säkerhetspolisensom av
skärps. I likhet med vad gäller för försvarssekretessen börsom
regeringen ha möjlighet föreskriva sekretessen skall gällaatt att
längre tid.

Bestämmelser bör meddelas i polisdatalagen utlämnandeom av
uppgifter i visst fall.
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ändrasbörSekretessreglema9.5.1

SÄPO-registret i sekre-bestämmelserolikaomfattasUppgifter i av
personligaenskildsuppgifter rörförskyddTilltesslagen. som

Någonkap. 17enligt 7sekretessabsolutgällerförhållanden
ochuppgiftersådanakringsekretessenförgäller intetidsbegränsning
inteuppgiftertillämpliga. Förintekap.i 14bestämmelserna är som

kap. 1enligt 5sekretessgällerförhållandenpersonligaenskildsrör
åtgärderförutseddaellerbeslutademedsyftetkandet attantasom

verksamhetenbrottsförebyggandei denförundersökning ellerunder en
skadasverksamhetenframtidaeller denmotverkasskulle om upp-

sekretessengällerhandlinguppgifter i allmänsådanaröjs. Förgifterna
sekretessla-14 kap.reglerna isekretessbrytandefyrtio år. Dei högst

tillämpliga.ärgen
iuppgifterutredningenföreslåravsnitt 5 attframgåttSom av

skallinteförhållandenpersonligaenskildspolisregister rörsom
personuppgif-andraförgällerdensekretess änomfattas somannanav
sekretesslagen§kap. 17vilka 9och påpolisenbehandlaster avsom

omväntskall dock ersättasskaderekvisitet ettrakatillämplig. Det avär
för brott,dömd äräruppgiftergällersåvittrekvisit att personenom

medbefattningeller kanbrottförmisstänkt tavarit antaseller har
gällasåledesskalluppgiftersådanaförSekretessverksamhet.brottslig

enskilde ellerdenröjaskanuppgiften attstår klart utandet inte attom
belystviharavsnitt 5 närmareIlidernärståendehonomnågon men.

SÄPO-registrets speciellaFråganändringar. ärdessaeffekterna omav
frågaställningstagande imedföra personupp-börkaraktär omannatett

register.i dettagifter
sekretessen är ägnatabsoluta attdenupphävandeförslagVårt avom

§17nuvarande 7 kap.deniregelnolägenheterdeundanröja som
offentlighetsprincipenvarförförklaravarit svårtharmedfört. Det att

uppgiftutlämnandestår klartdetgälla ettskall att av eninte omens
honomnågonenskild ellerförellerskadaföranledaskulleinte men

SäkerhetspolisensjustillustreratsharSvårighetennärstående.
tillkomstenmedgenomförtsnyligenlagändringden avområde somav

regeringenvilkenpolisregisterlagen,i §bestämmelsen 9den geranya
särskiltförskäl,synnerligapåkallat ettdetbefogenhet ärnäratt, av

polis-uppgifter iförfrån sekretess ettundantagförordnafall om
utlärn-desannoliktSäkerhetspolisen. Det är attförsregister avsom

hade kunnatlösningdenna temporäraföranleddenandeärenden som
hade kunnatskadeprövningtillfredsställandehanteras om enmera

uppgifterlidahade kunnat att enomföretas. De men avsompersoner
och deefterlevandefall dennesi dessaröjdesavlidenviss varperson

ske.fickutlämnandemedgettuttryckligenhade att
uppgifterråder försekretessevigockså riktatsharKritik attmot

iändringtill denmed förslagprop.1995/96:178polisregister. Ii
det hossålundaframhölls attpolisregisterlagen närrmts nusom
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Säkerhetspolisen finns handlingar innehåller uppgifter ärsom som av
betydelse för vårt historiska kulturarv och det viktigtärstor att att

uppgifterdessa inte undanhålls från allmänhetens insyn än ärmer som
nödvändigt. I tilläggsdirektiven för Registerutredningen betonas vikten

finna lösning sekretessfrågorna kringatt permanenten meraav
Säkerhetspolisens register.

Den lösning föreslås beträffande sekretess skydd förtillsom
enskilds personliga och ekonomiska förhållanden vad uppgifteravser

i dag omfattas absolut sekretess förefaller ägnad fungera välattsom av
på Säkerhetspolisens område. gäller såväl i fråga denDetäven om

öppenhet allmänheten följer införandetstörre mot ettsom av av
skaderekvisit föri stället den absoluta sekretessen tidsbegräns-som
ningen sekretessen till sjuttio âr. Utredningen har inte kunnat finnaav

behövssärregler i dessa hänseenden för Säkerhetspolisen.att
därefterVad gäller de sekretessbrytande reglerna i kap.14

enligt förslagsekretesslagen, utredningens blir tillämpliga påsom
uppgifter ingår i polisregister, krävs givetvis särskild analyssom en

förkonsekvenserna Säkerhetspolisens vidkommande. förefallerDetav
dock det egentligen bara det förhållandet den s.k.är attsom om
generalklausulen i kap. 3 § blir tillämplig uppgifter14 även som
ingår i Säkerhetspolisens register kräver kommentar.som en

uppgiftstadgandet följer får lämnas till myndighet,Av utöveratt
vad följer eller 2 det uppenbart intresset1 är att attomsom av av

företräde framföruppgiften lämnas har det intresse sekretessensom
skall skydda. myndighet kan ha intresse få del uppgifterEn attav av

Säkerhetspolisens register rörande myndigheten villi en person som
anlita för känsligaanställa eller arbetsuppgifter. Om arbetsupp-annars

rikets säkerhet eller har betydelse för skyddetgifterna rör mot
förutsättningarna för uppgifterterrorism, har utlämnandeett av ur

polisregister reglerats säkerhetsskyddslagen. får utesluteti Det anses
bifalla sådan frånSäkerhetspolisen skulle kunna begäranatt en en

företa registerkontroll. Myndighetenmyndighet inte har rätt attsom
naturligtvis, åtminstone teoretiskt, åberopa något skäl förkan annat att

får uppgifter svårt föreställa sig någonDet är attut om en person.
situation inte säkerhetsskyddslagen den likvältäcks men omsom av

för skall brytas Säkerhets-skulle dyka krävs det sekretessenatt attupp
finner det myndighetens intresse fåpolisen uppenbart att att utav

uppgiften skall företräde framför det intresse sekretessen skallges som
skydda. förefaller högst osannolikt sådan prövning skulleDet att en

utlämnande, uppenbarhetsrekvisitet verkligenresultera i ett men om
skulle uppfyllt i givet fall bör något hinder utlämnandeett motanses

därför inte fims annorlundainte föreligga. Vi det skälatt att seanser
frågapå tillämpningen kap. 3 § sekretesslagen i Säkerhets-14 omav

polisen det gäller polisverksamhet.än när annan
blir tillämplig på uppgifter hossekretesslagenAtt 14 kap. även

den särskilda bestämmelse i 9 §Säkerhetspolisen medför givetvis att a
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dispens-polisregisterlagen regeringen möjlighet efterattsom ger
längreprövning lämna uppgifter Säkerhetspolisens register inteut ur

dispensregeln i kap. 8 §behövs. stället blir den generella 14I
tillämplig.

liksom för polisverksamhet,För Säkerhetspolisen gäller, annan
sekretesslagen bl.a. förundersökningssekretess och5 kap. §1 om

brottsförebyggande verksamheten, "om det kansekretess i den antas
ellersyftet beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas denmedatt

alltsåuppgiften röjs". Att det råderframtida verksamheten skadas om
offentlighet för uppgifter hos Säkerhetspolisenpresumtion för somen

förhållandetpersonuppgift har, i den måninte har karaktär av
Uppgifterna harvållat några olägenheter.uppmärksammats, knappast

registersekretessen.för utomstående till följdoåtkomligaansetts av
Säkerhets-kring uppgifter hanterassekretessenDen stränga avsom

för verksamheten, inte minst i dehar varit betydelsepolisen storav
därför nödvändigtinternationella relationerna. Det omprövaär att

Slopandet den absolutasekretesslagen.sekretessen enligt 5 kap. 1 § av
SÄPO-registret skaderekvisitmotiverarsekretessen kring att samma

Vibehandlas Säkerhetspolisen.får gälla för alla uppgifter som av
kommerbestämmelsen ändras så sekretessföreslår därför attattatt

polisverksamheten för förebyggauppgift den särskildagälla för i att
terrorism,säkerhet eller förebyggaavslöja brott riketseller mot om

verksamheten skadas.uppgiften kan röjasinte står klartdet utan attatt
gälla för spaningsuppgiftersekretessDärmed kommer strängare atten

misstänks för lands-organisationer ellerrör t.ex. grupper somsom
med terrorverksamhet.för befattningskadlig verksamhet eller att ta

Ändringen denpersonuppgiftermedför också rör änatt som annan
det inte stårför inte får röjas såvidadömd eller misstänks brottärsom

skadas.verksamheten inteklart att
enligt kap.handling gäller sekretessen 5uppgift i allmänfrågaI om

kap.tid gäller enligt 2i fyrtio år. Sammasekretesslagen1 §
respektive försvarssekretessen. För denför utrikes-och 2 §§1 senare

särskilda skäl fårdet föreliggerregeringengäller emellertid att om
under längre tid. Detskall gällaföreskriva sekretessenatt synes

uppgifter hosregel i frågainföra motsvarandelämpligt att om
Säkerhetspolisen.

uppgifterUtlämnande9.5.2 av

uppgifter inom riketUtlämnande av

behandlasuppgifter hosvi föreslagitföregående avsnitt harI att som
sekretessla-bestämmelserna ienligtSäkerhetspolisen skall lämnas ut

dessutom utiSäkerhetspolisens register lämnasgen.Uppgifter sam-ur
i säkerhets-Bestämmelser detta finnsregisterkontroll.band med om
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skyddslagen. Någon ytterligare regel i polisdatalagen behövs inte i
detta hänseende. Däremot kan det behövas bestämmelser utläm-om
nande uppgifter för prövning anställda i bevakningsföretag.av av

lagenAv 4 § 1974:191 bevakningsföretag framgår allattom
personal hos auktoriserat bevakningsföretag skall godkänd vidvara
prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt
lämplighet i övrigt för anställning i sådant företag. Detsamma gäller
föreståndaren för verksamheten ledamöter i bevakningsföretagssamt
styrelse. Prövningen skall enligt 6 § beträffande personalen hos ett
auktoriserat bevakningsföretag länsstyrelsen i det län där dengöras av

prövningen gäller huvudsakligen komma tjänstgöra. Iattsom avses
fråga föreståndaren för verksamheten och ledamöter i företagetsom
styrelse skall prövningen den länsstyrelse tillsyngöras utövarav som

företaget.över
Vid sådan prövning medborgerliga pålitlighetav en persons som

i lagen bevakningsföretag skall länsstyrelsen enligt 10 §avses om
förordningen 1989:149 bevakningsföretag inhämtaom m.m.
uppgifter i 21 § 2 säkerhetsskyddslagen 1996:627, dvs.som avses
uppgifter i belastningsregistretoch och i Säkerhetspolisensperson-
register.

Person- och belastningsregistret skall enligt våra förslag ersättas av
belastningsregisterallmänt och misstankeregister. Länsstyrelsenett ett
stöd särskilda författningarnamed de för dessa register ävenavses av

fortsättningsvis fåkunna uppgifter behövs för prövning enligtut som
lagen bevakningsföretag. polisdatalagenI bör dessutom införasom en

SÄPO-registretuppgifterbestämmelse skall lämnas föratt utom ur
sådan prövning.

Utlämnande uppgifter utomlandsav

kap. 3 tredjeAv l § stycket sekretesslagen följer uppgift fåratt en
lämnas till utländska myndigheter uppgiften i motsvarande fallom
skulle få lämnas till svensk myndighet och det dessutom står klarten

det förenligt med svenska intressen uppgiften lämnas. Vi haräratt att
i avsnitt 8.8.2 föreslagit bestämmelse det möjligt förgören som
polisen lämna uppgifter inom det internationella polissamarbetet.att ut
Uppgifter skall framför allt få lämnas till Europol, särskildäven utan
begäran. denI utsträckning regeringen medger det uppgifter påavses
begäran få lämnas till Interpol och till polis- och âklagannyndig-även
heter i länder medlemmar i Interpol, det förbehövsär attsom om
myndigheten eller organisationen skall kunna förebygga, uppdaga,
utreda eller beivra brott. Regeringen föreslås också bemyndigas att
förordna utlämnande uppgifter också i andra fall deänom av nyss
nämnda. föreslagna bestämmelsenDen bör gälla för Säkerhetspo-även
lisen.
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Övergångsbestämmelser10

i kraftskall trädapersondatalagenföreslagitharDatalagskommittén att
gälla.upphöraockså skalldatalagen1999, dåjanuari attden 1

persondatalagen.föreslagnatill denanpassadevåra förslagSamtliga är
förräni kraftdem trädamöjligt låtadärför knappastDet attär

senareläggaskälhellerkraft. finns intei Detpersondatalagen träder att
belastnings-allmäntdärför lagenföreslårViikraftträdandet. ettatt om
behandlingpolisensoch lagenmisstankeregisterlagenregister, omom

1999, dåjanuarikraft den 1träda iskallpersonuppgifter m.m.av
Ävengälla.bör upphöraocksåpolisregisterlagarnakriminal- och att

tidpunkt.dennai kraft vidbör trädalagändringarföreslagnaövriga
enligt1999 skalljanuaripågår den 1behandlingarFör som

till dengällafortsättadatalagenförslagDatalagskommitténs att
för polisensmening gällaenligt vårbör ävenoktober 2001. Detta1

före-tillstånd ochdeuttalathar vidareDatalagskommitténdel. att
beträffandemeddelatkan haDatainspektionenskrifter ensom

persondatala-densin verkanha förlorat närskallbehandling nyaanses
sådetVi uppfattarbehandlingen.beträffande atti kraftträdergen

medenlighetifår fortsättajanuari 1999pågår den 1behandlingar som
2001.oktoberföreskrifter till den ltillstånd ochDatainspektionens

fortsättapolisregisterlagenbör dessutomuppfattning attEnligt vår
bestämmer,regeringenden tidpunkttillbehandlingarför sådanagälla

oktober 2001.till den 1längstdock
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Kostnader1 1

till riktlinjer förregeringen fram förslag1994/95:144 ladeI prop.
ochinnefattadepåföljder Förslagetregistrering att person-av m.m.

belastnings-två register;belastningsregistret skulle ersättas ettav nya
godtagit vadRiksdagen harmisstankeregister.register och ett som

frambetänkande bl.a.lägger i dettapropositionen. Vianfördes i
enligtregisterreglering för de bådatill rättsligförslag somen

skall inrättas.riksdagens beslut
kostnader läggaförenat meduppenbart detDet ärär attstoraatt om

i riktlinjepropositionen. Detanvisasregisterstrukturen på det sätt som
eventuellt kankostnaderberäkna vilkaemellertid integår extraatt som

ökad ellerfrågavi föreslår itill de lösningarhänföra sig t.ex. enom
uppgifter.skyldighet lämnaminskad utatt

polisdatalagförslag tillinnehåller ocksåbetänkandeVårt somen ny
polisensföranlettpolisregisterlagen. Förslagetskall ärersätta attav

kring dettarättsliga regleringenpersonuppgifter och denbehandling av
2001.den oktober Denpersondatalagen ltillmåste senastanpassas

medföra ökadeinledningsvisanpassningen kanpraktiska antas
Vårt valkan dock inte beräknaskostnaderkostnader. Dessa avnu.

personuppgifter torde ipolisens behandlingförrättsliga lösningar av
för hur dessaegentlig betydelsenågoninte hasammanhanget stora

blir.kostnader
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Författningskommentar12

allmännadettill lagFörslag12.1 om
belastningsregistret

belastningsregister.allmäntskall förasRikspolisstyrelsen1 § Hos ett

föraRilmpolisstyrelsenskyldighet för ettinnebär attBestämmelsen en
Rikspolisstyrelsen ärbelastningsregister. Det ärallmänt person-som

mening.persondatalagensdataansvarig i
detdetinnebärvilket ärallmänt,skall attBelastningsregistret vara

fâ före-skallbrottsmålsdomarregisterfullständiga överenda som
komma.

Ändamål

underlättaföras förskallbelastningsregistret attallmänna2 § Det
verksamhetbehövs ibelastningsuppgiftersådanatilltillgången som

hos
utredaochuppdagaförebygga,förtullmyndigheterochpolis- att

brott,
vidåtalochförundersökningföråklagarmyndigheter samt

strajföreläggande,utfärdande av
påföljd ellervalochstrajfmätningfördomstolarallmänna av

lämplig-sådanvidmyndigheterandraochpolisnzyndigheter
författning.itillståndsgivningochhetsprövning angessom

uppgiftenskild lämnatillockså föranvändasfårRegistret att som
verksamhet.dennessärskild betydelse iär av

Någonavsnitt 6.1.registret semedändamåletbeskriverParagrafen
polis-kriminal- ochgällandei deintefinnsmotsvarighetdirekt

registerförfattningarna.
underlättaförskall förasregistret attfastparagrafen slåsI att

verksamhetibehövsbelastningsuppgiftersådanatilltillgången som
ochåtalbrottsutredningar,fördomstolarochåklagaretull,polis,hos

påföljd.val av
ändamåltillhavidare attskall registretpunkt 4framgårSom av

prövningförbehövsuppgiftermed depolismyndigheternaförse som
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bl.a. olika slag tillståndsärenden enligt lag ellerav för-av annan
fattning, passärenden ocht.ex. vapenärenden. Dessutom skall även
andra myndigheter fâ tillgång till uppgifter betydelse förärsom av en
prövning det åligger myndigheten i frågagöra visssom att om en

Som exempel kan kriminalvârdsmyndigheternasnämnasperson. pröv-
ning enligt lagen kriminalvård i anstalt, länsstyrelsernas prövningom
i körkortsärenden och socialnämndemas prövning i vârdnadsärenden.

Av andra stycket framgår registret fâr användas föratt även att
lämna uppgifter till enskilda. Som villkor gäller dock uppgiften äratt

särskild betydelse i den enskildes verksamhet. Uppgifter fåav avses
lämnas till larminstallationsföretag och enskilda arbetsgivare inom
vârdsektom.

Även det inte framgår ändamâlsbestärmnelsen får uppgifterom av
i registret användas för statistikändarnål för forskning. Be-samt
handling uppgifter för sådana ändamål kan inte strida detav motanses
egentliga ändamålet med registret och behöver därför inte anges
särskilt jfr den föreslagna persondatalagen.

Innehåll

I 3-5 §§ vilka skall registreras i belastnings-anges personer som
registret. Som framgår den allmänna motiveringen avsnitt 6.2.1av
skall registret innehålla uppgifter i huvudsak demmotsvararsom som
i dag in i och belastningsregistrettas med stöd kriminal-person- av
och polisregisterlagarna i körkortsregistrets belastningsdel.samt

3 ochI 4 §§ vilka skall registreras på grundanges personer som av
i riket meddelade domar och beslut. De grundläggande fallen ianges
3 medan 4 § vissa särfall har betydelse för körkorts-tar upp som
frågor. I § finns5 bestämmelser skallnär registreras påom personer
grund domar och beslut meddelade i utlandet.av

Kompletterande bestämmelser vilka uppgifter skallom som
antecknas skall enligt 6 § in i förordning.tasom en person

De enligt 3-5 §§ skall föras in i registret skallpersoner som
registreras hinder domen eller beslutet inte har vunnitutan lagaattav
kraft. Att dom eller beslut har vunnit laga kraft eller har överklagats
skall antecknas särskilt. Bestämmelse härom bör in i förordning.tas

riketI meddelade domar eller beslut

3 § I registret skall föras in uppgifter denom som
dom eller strafléreldggande har ålagts påföljd för brottgenom

för vilket inte endast penningböter föreskrivet,är
har ålagts förvandlingsstrajf för böter,



Författningskommentar 2791997:65SOU

fribrottsbalken har förklaratstillämpning 30 kap. 6 §med av
påföljd.från

lagen 1964:167åklagares beslut enligt 9 eller 1 7 §på grund av
har åtalatslagöverträdare intesärskilda bestämmelsermed om unga

till fängelse,bedömande skulle ha lettenligt åklagarensför brott, som
skyddstillsyn,Villkorlig dom eller

för brott1957:668 utlämningenligt lagenskall utlämnas om
för till Danmark,utlämning brott1959:254eller enligt lagen om

Island och ellerFinland, Norge
besöksför-1988:688besöksförbud enligt lagenmeddelatshar om

bud.

föras inskallbestämmelser vilkaochPunkt 21 personer somomger
påföljd ellertill vissde har dömtsregistret därföri att genom

övriga grunder3-6 deålagts påföljd. I punktstrafföreläggande anges
registrering.föranledaskallsom

normaltkriminalregistret skallregistrering iförnedreSom gräns
vilket inte endastpåföljd för brott förhar dömts tillgälla att personen

medgälla i sambandskallföreskrivet. Detsammapenningböter är
registretenligt vilkenframgår punktenstrafföreläggande. Detta av

ellerdömts tilluppgift den harinnehållaskall genomsomom
endastvilket intepåföljd för brott förålagtsstrafföreläggande

tillhar dömtsföljer denföreskrivet. Häravpenningböter är att som
skall registreras.skyddstillsyn eller böterdom,Villkorligfängelse,

Även enligt 31 kap.särskild vårdöverlämnats tillharden som
huvudsakenligt punkten Iregistrerasbrottsbalken skall motsvaran-

kriminalregisterlagen och 2 §enligt §i dag 2registrerasde uppgifter
förhållandeförenklats idockpolisregisterkungörelsen. Lagtexten har

bestämmelser.till dessa
ibestämmelsertill demotsvarighetertagits inhar inteI lagen som

ochkriminalregisterlagen§styckena i 2andra och tredjefinns idag
personutredninguppgiftinnehållaskallinnebär registretatt omsom

under påverkanbegåttsbrott harvissa fall ocksåoch i att av enom
uppgifter skallsådanaBestämmelserstörning.allvarlig psykisk attom

i förordning.bör dock inantecknas tas
innebär denmotiveringenallmännapåpekats i denharSom nya

inuvarande reglernatill deförhållandeändringar iregleringen vissa
harregistreringgällersåvittpolisregisterkungörelsen personer somav

iregistrerasskalldömts till böterhartill böter. Alladömts som
förföreskrivetpenningböterendastinte ärbelastningsregistret om

särskilda§undantag. I 4heltdock inteRegelnbrottet. är utan ges
m.fl.körkortinnehavarebestämmelser avom

förvandlingsstraff förtillhar dömtsgäller denPunkten somsom
polisregister-och 2 § 3kriminalregisterlagen32 §böter, motsvarar

kungörelsen.



280 Författningskommentar SOU 1997:65

Punkten 3 gäller fall där någon med stöd 30 kap. 6 § brotts-av
balken har förklarats fri från påföljd. Motsvarighet finns i 2 § 2
polisregisterkungörelsen.

Punkten 4 den i vissa fall inte har åtalats för brott. Tillavser som
skillnad från vad gäller enligt 2 § 4 polisregisterkungörelsen skallsom
registret endast innehålla uppgift den på grund åklagaresom som av
beslut enligt 9 eller 17 § lagen 1964: 167 med särskilda bestämmelser

lagöverträdare inte har åtalats för brott. Förom unga att en person
inte har åtalats skall registreras i belastningsregistret skall krävassom

brottet enligt åklagarens bedömandeatt skulle ha lett till fängelse,
ÅtalsunderlåtelseVillkorlig dom eller skyddstillsyn. enligt 20 kap. 7 §

första stycket 4 rättegångsbalken beslut inte åtala enligt vissasamt att
bestämmelser i lagen vård missbrukare skall inte längreom av
registreras. Skälen härför i avsnitt 6.2.3.anges

Punkt 5 behandlar registrering den skall utlämnas tillav som annan
och 2 § 6 polisregisterkungörelsen.stat motsvarar

Punkten 6 gäller den har fått besöksförbud enligt lagen be-som om
söksförbud. Bestämmelsen 2 § polisregisterkungörelsen.7motsvarar

Enligt 2 § 5 polisregisterkungörelsen skall i polisregister intas
uppgift utvisning på grund brott enligt 4 kap. 7 § utlännings-om av
lagen. Utvisningen här rättsverkanutgör brott och kan därförettav
inte innefatta sådan självständig registreringsgrund böranses en som

i förevarande paragraf. I stället bör dettas i förordning inupp tas
bestämmelser beslut utvisning skall antecknas.attom om

Ändrar högre avgöranderätt lägre instans, skall registretett av en
innehålla uppgift båda domstolarnas avgöranden under förut-om
sättning avgörande inteöverrättens innebär uppgiftenatt enligt 14 §att
skall utgå registret. Detta gäller både vid överklagande i ordinärur
ordning och då dom ändras efter beslut resning.en om

I paragrafen har inte tagits in någon motsvarighet till 5 § andra och
tredje styckena i polisregisterkungörelsen, vilka innebär vissaatt
uppgifter den har tagits in kriminalvårdsanstalt ellerom som
sjukvârdsinrättning skall antecknas. Skälen till detta återfinns i avsnitt
6.2.5 och 8.19.

4 § Utöver vad följer 3 § skall i registret föras in uppgiftsom av om
den har körkort, traktorkort eller körkortstillstánd och harsom som
ålagts böter för brott vid förande motordrivet fordon ellerannat av
spårvagn. Vad har gäller dock inte brott 3 § lagensagts motsom nu
1971:965 strafi‘ för trajikbrott begåtts utomlands ellerom som
överträdelse 72 § 7 eller första74 § stycket 3 vägtrafikkungörelsenav
1972:603.

Vad i förstasägs stycket gäller den för vilken begränsadävensom
giltighetstid enligt 19 körkortslagen§ 1 977.473 eller spärrtid enligt
21 § lag har beslutats inte har löptännusamma ut.men
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i registretskall inkörkortutländsktden harUppgift tassomom
landet.här ifolkbokfördeller honhanendast ärom

registreringreglerinparagraf har tagitsI denna sompersoneravom
vilkaochkörkortsförordningenenligt 83 §antecknasnärvarandeför

lag.dennaenligt 3 §antecknasskallinte
ellerhar dömtsinnebärBestämmelsen genomatt personer som

iantecknasskalltrañkförseelserförbötfälltsstrafföreläggande
föreskrivenpenningböterpåföljd ärinte änregistret även annanom

ellertraktorkortkörkort,hargäller denRegleringenför brottet. som
körkortstillstånd.

denbeträffandetillämpasandra stycket ävenenligtskallParagrafen
Sådanlöper.1977:477körkortslagen§enligt 21spärrtidvilkenför

prövningenviddetbestämmas21 §skall enligtspärrtid enavom
hinderkörkortstillstånd finnsförhandsbesked eller mot attansökan om

för-personligasökandensgrundkörkortstillstånd påmeddela av
återkallaskörkortstillståndkörkort ellerhållanden eller ettettom

körkortslagenEnligt 19 §förhållande.liknandeellerbrottgrund av
slutligtavvaktaninterimistiskt iåterkallaskörkortkan av-ett

misstankepågrundasbeslutetåterkallelsefrågan. Omgörande omav
vadenligtgiltighetstid begränsasbeslutetsskallgärning,brottslig som

21spärrtid enligtförgäller
begränsningmedinterimistisktåterkallatskörkort harDen envars

§i 83bestämmelseninteformelltomfattasgiltighetstiden avav
fall pådock sådanabehandlaspraktikenIkörkortsförordningen.

ianteckningsåledesföranlederspärrtidsfall ochsätt somsamma
yttrandeiTrafiksäkerhetsverket harbelastningsdel.körkortsregistrets

någotanförtkriminalregisterpromemorian annati attförslagenöver
bördettamening,lagstiftarensvarithar attinteuppenbarligen men

ombudallmännaförFöreningenuttryck i lagtexten.klarttillkomma
bakgrund häravsynpunkter. Motliknandekörkortsfrågor har lämnati
bestämmelsernaenligt vilkenregelintagitsandra styckethar i 4 § en

gil-begränsadvilkenförbeträffande denskall gällaparagrafen äveni
löptintebeslutatshar ännu ut.körkortslagen19 §tighetstid enligt men

utlandetmeddelas ibeslutochDomar som

frånbeslutellermed dom ettUppgifter den5 § enavsessomom
innehålluppgiftensregistret, motsvarariskall föras inutlandet om

uppgiftenochi 3 §vad sägssom
Internationellatillhörmyndighet ifrånkommer stat somenen

frånellerorganisationdennafrånkriminalpolisorganisationen,
härhemvisthardenellermedborgaresvenskochEuropol, somavser

riket elleri
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lämnas från enligt överenskommelse mellan Sverigestaten en
och den staten.

Paragrafen innebär har dömts i utlandet i vissa fallatt personer som
skall föras in i belastningsregistret. Bestämmelsen imotsvarar
huvudsak 6 § första stycket kriminalregisterlagen och 7 § polis-
registerkungörelsen. En grundläggande förutsättning för registrering

uppgiften i denär utländska domen eller beslutetatt vadmotsvarar
i 3 Vidaresägs krävs enligt första punkten i frågasom att personen

svensk medborgareär eller har hemvist här i riket och uppgiftenatt
kommer från Interpol eller land anslutet till Interpol eller frånett
Europol. En skall enligt andra punkten också registrerasperson om
det följer internationell överenskommelse.av en

Uppgifter skall tillföras registretsom

6 § Beträffande den skall registreras enligt 3-5 §§ skall registretsom
tillföras de uppgifter regeringen bestämmer.

Enligt denna bestämmelse får regeringen i förordning meddela
föreskrifter vilka uppgifter skall antecknas deom som om personer

enligt 3-5 skall föras in i belastningsregistret. Det börsom som
antecknas för det första uppgiftär adress ochom nanm, personnum-

eller de andra uppgifter behövs för identifiering denmer som av
registrerade, uppgift domen eller beslutet såväl i underrättom som
överrätt och de brott den registrerade har begått och på-om som om
följden.

Det bör vidare antecknas brott, för vilket någon har dömtsettom
till böter, Villkorlig dom eller skyddstillsyn, enligt domen har begåtts
under påverkan sådan allvarlig psykisk störning iav en som avses
30 kap. 6 § brottsbalken.

Registret bör också innehålla uppgift beslut förlängningom om av
prövotid, förklaring viss påföljd skall brott, denävenatt annat attavse
skall undanröjas eller träda i stället för påföljd, beslut heltannan om
eller delvis förverkande villkorligt medgiven frihet, domstols beslutav

utvisning Sverige enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen, för-om ur
ordnande omedelbar verkställighet eller sådant tillgodoräknan-om om
de i 33 kap. och5 6 §§ brottsbalken, företagen personut-som avses
redning, beslut enligt 34 kap. 10 eller 18 brottsbalken§ eller jämlikt
19 § andra stycket bötesverkställighetslagen uppgift domsamt attom
eller beslut såvitt angår den ådömda påföljden har vunnit laga kraft
eller har överklagats.

Vissa uppgifter verkställighet bör också antecknas, nämligenom
tidpunkt för verkställighet fängelse eller förvandlingsstraff förav
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böter, tidpunkt för frigivning från sådana straff vid Villkorligsamt,
Ävenfrigivning, prövotid och återstående strafftid. uppgift om

intagning i eller utskrivning från sjukvårdsinrättning denav som en
domstol har överlämnat till rättspsykiatrisk vård bör antecknas, liksom
förordnande övervakningen med anledning dom påattom av en
skyddstillsyn skall anstå eller vidare verkställighet inte får ägaatt rum.

Registret bör också innehålla uppgift undanröjt domöverrättattom
eller beslut och visat målet åter till lägre regeringen nådrätt, att av
har efterskänkt eller ändrat straff eller påföljd harannan som

i registret eller resning har beviljats i mål i vilket harantecknats att ett
dömts till påföljd har antecknats i registret.som

också uppgifterregistret bör antecknas vissa beslutI om av
myndigheter i utlandet, nämligen beslut myndighet i Danmark,av
Finland, Island eller överflyttning till denNorge statenom av
verkställighet fängelse eller övervakning den villkorligtav somav
frigivits eller dömts till skyddstillsyn beslut myndighetsamt annat av
i främmande verkställighet här i landet ådömd påföljd.stat om av

Slutligen bör också vissa svenska beslut utländska domarrörsom
nämligen beslut svensk domstol eller myndighet enligtantecknas, av

lagen samarbete Danmark, Finland,10, 14, 17 eller 21 § medom
verkställighet straff verkstäl-Island och angåendeNorge omav m.m.

undanröjande eller förverkande beslutlighet, övervakning, samt av
domstol eller myndighet enligt 10 § lagen internationelltsvensk om

kriminalvård i frihet.samarbete rörande

uppgifterUtlänmande av

bestämmelser utlämnande uppgifter. 7§finnsI 7-12 om av
till de myndigheter harinnehåller allmänna bestämmelser riktade som

och förutsätt-till utdrag eller uppgifter registret. I 8 9 §§rätt angesur
tillenskilda inom riket skall fåningarna för myndigheter och rättatt

myndigheterregistret. Motsvarande bestämmelser förupplysningar ur
§ finns regleroch organisationer i utlandet finns i 10 och 11 §§. I 12

fråga utlämnande uppgifter.skall prövasom om avom vem en
bakgrund deBestämmelserna utlämnande skall mot avsesom

för uppgifter hos polisen avsnittändrade reglerna sekretess seom
begäras enligt tryck-Utdrag registret kommer kunna6.3.3. attav

sekretessreglerna inte läggerfrihetsförordningens bestämmelser. Om
jfr deden begär dethinder i skall utdrag lämnas tillvägen som

skydd försekretesslagen. Sekretess tilländrade reglerna i kap. §7 17
isekretesslagen integäller enligt 14 kap. 4§enskilden person

därförenskilde själv. En enskild kommerförhållande till den även
beträffandetill utdrag belastningsregistretfortsättningsvis ha rättatt ur

registerförfattningarnadet inte framgår sesig själv, även om av
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avsnitt 6.3.6. Av den föreslagna persondatalagen följer dessutom att
registrerad har gång kalenderår kostnadsfritträtt få vissatten en per

information de uppgifter har registrerats honom.om som om
sekretessbrytandeDe reglerna i kap.14 sekretesslagen skall

fortsättningsvis tillämpliga på uppgifter i belastningsregistret. Detvara
medför många myndigheter har till utdrag eller upplysningrättatt ur
registret särskilda regler uppgiftsskyldighet införs iutan att om
registerförfattningarna. Bl.a. krävs inga regler utlänmandeom av
uppgifter till Justitiekanslern, justitieombudsman eller Datainspektio-

jfr 8 § första stycket 2 kriminalregisterlagen och första3 §nen
stycket 1 polisregisterlagen, avsnitt 5.11.2. Bestämmelserävense om
domstolars till utdrag behövs inte heller jfr 8 förstarätt § stycket 1
kriminalregisterlagen och 3 § första stycket 1 polisregisterlagen, se

avsnitt 5.11.2. De nuvarande reglerna utlärrmandeäven om av
uppgifter till allmän åklagare, polismyndighet, Rikspolisstyrelsen eller
tullmyndighet ocksåkan undvaras jfr 8 § första stycket l och 2
kriminalregisterlagen, första3 § stycket 1 polisregisterlagen §16samt

Ävenpolisregisterkungörelsen, avsnitt 5.11.3. dessaävense om
intemyndigheter i bestämmelserna utlämnande uppgifternämns om av

har alltså tillde utdrag registret enligt allmänna bestämmelser.rätt ur
Lagen innehåller inga särskilda regler utlämnande uppgifterom av

för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning eftersom forskare
kommer fâkunna uppgifter registret efter sedvanlig sekretess-att ut ur
prövning enligt sekretesslagen jfr andra stycket12 § kriminal-
registerlagen och 9 § andra stycket polisregisterlagen.

lagen inte några bestämmelserI har tagits in motsvarande dem i §5
första stycket polisregisterlagen och 22 § polisregisterkungörelsen.
Med dessa bestämmelser lärrmade Rikspolisstyrelsen tidigarestöd av

uppgifter i publikationenregistret polisunderrättelser, vilkenut ur
spreds till olika myndigheter. Bestämmelsen obsolet och har därförär

kunna undvaras.ansetts

riketInom

§ myndighet enskild7 En eller har till utdrag eller upplysningrättsom
skall, fall,registret i varje särskilt behovet informa-prövanogaur av

Utdrag eller får begäras endasttion. upplysningar registretur om
skälet till det det intrång eller det innebär föri övrigtuppväger men
den berörs.som

förParagrafen uttryck behovs- och proportionalitetsprincipernaattger
skall tillämpas då uppgifter begärs registret motiveringen närmareur
finns myndighet eller enskildi avsnitt 6.3.3. En överväger atten som
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begära uppgifter eventuellt kriminella förflutna för attom en persons
använda uppgifterna i ärende något slag, skall för det förstaett av

Ävenhur behovet upplysningar.sådanapröva ärstort av om en
myndighet i och för sig till uppgifter i ärende visst slag,har rätt ett av

uppgifterbör inte begäras ärende avseende viss kanettom en person
finnsmyndigheten har kännedom vadavgöras utan att om som

antecknat honom i medförbelastningsregistret. Det attom en
myndighet inte bör begära utdrag registret förrän i slutskedetur av en
prövning.

Utdrag eller upplysningar skallregistret vidare få begäras endastur
skälet till det det intrång eller i övrigt det innebäruppvägerom men

för den berörs. innebär myndighet eller enskildDet attsom en en som
informationhar till utdrag skall behovet kanrätt pröva om av

mindre ingripandetillgodoses på något Förstsätt.annat, om man
finns tillräckligt bra alternativ får utdragfinner det inte ettatt ett

begäras.

skall8 vad följer 14 kap. sekretesslagen 1980:100§ Utöver som av
eller upplysning innehållet registret lämnasutdrag i närett ur en om

detta begärs av
myndighet den utsträckning regeringen för vissa slag ärendeni av

tillstånd till det ellerger
enskild den registreradeänannan

tillståndutsträckning regeringen för falli den vissa typer gerav-
fråga anställning elleroch det behövs förtill det prövaatt en om

verksamhet vård eller betydelse föruppdrag i ärsom avser som aven
beivrande brott ellerförebyggande eller av

enskilde styrker beroendefall, den hansi rätt ärattannat om av-
upplysningenregistret och regeringen medgerupplysning attur

meddelas.

reglerna för utlämnandeparagrafen grundläggandeI de avges
bestämmelser vilka myndigheteruppgifter inom riket. Närmare om

Regleringenskall ha skall meddelas i förordning.till utdragrättsom
i 8 § andra stycketsåvitt gäller myndigheter, vad sägsmotsvarar, som

Ävenpolisregisterlagen.kriminalregisterlagen första stycket 2och 3 §
registret.fall till utdragenskilda skall i vissa kunna rätt ur
stycket 33 § förstaBestämmelsen härom i andra punkten motsvarar

fåuppgifter inte längre skallpolisregisterlagen den skillnadenmed att
ifråga anställning eller uppdraglänmas för prövande omav en

sådana fall fårbetydelse för rikets säkerhet. Iverksamhet ärsom av
registerkontroll tillämpas.reglerna om

§ första stycket 3i 8Bestämmelser stort sett motsvararsom
19 ochkriminalregisterkungörelsen, 17,kriminalregisterlagen, 3 §a

körkortsförordningen börpolisregisterkungörelsen 93 §21 §§ tassamt
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in förordning.i Vissa myndigheter bör dock inte längre ha tillrätt
utdrag se avsnitt 6.3.3. Det gäller dels Arbetsmarknadsstyrelsen för
utredning i ärende kallelse till tjänstgöring vapenfri tjänstom ny av

kriminalregisterkungörelsen,3 § 3 dels Socialstyrelsen i ärendea om
adoption eller vårdnad 21 § polisregisterkungörelsen. Listan över
myndigheter har till utdrag för olika ändamålrätt bör dessutomsom
kompletteras såvitt gäller Kriminalvårdsstyrelsen bör hasom samma

till utdrag i fråga övervakarerätt och förtroendemän i frågaom som
anställda jfr 17§ polisregisterkungörelsen,1 avsnittävenom se

6.3.5. Kommunerna bör också till begränsat utdrag i frågaråttges
den har anmält förvärv hyresfastighet avsnittse 6.3.5.om som av

För behovs- och proportionalitetsprinciperna skall kunna iakttasatt
måste ändamålen med utlämnande uppgifter så noggrantav anges som
möjligt i den förordning regeringen utfärdar. I vissa fall finns för
närvarande inte något ändamål angivet i registerförfattningarna. Det
gäller bl.a. länsstyrelserna. På sikt bör det i vilka ärendenanges
länsstyrelserna har till utdrag. avvaktanI det kanrätt utredasatt
vilka ärenden dessa kan det tillräckligt med regelär, attvara en om
utdrag bara får lämnas ärendeni då länsstyrelsen har författnings-en
reglerad skyldighet inhämta sådant utdrag avsnitt 6.3.3.seatt

19 polisregisterkungörelsenI § finns regler registerutdrag tillattom
myndigheter skall begränsas på olika beroende på detsätt ärvem som
skall ha utdraget. Då bestämmelser meddelas i förordning om
myndigheters och enskildas till utdrag bör liknande reglerrätt om
begränsning utdrag meddelas. Reglerna bör dock kunna förenklasav
något. En beskrivning hur reglerna bör utformas finnsnärmare iav
avsnitt 6.3.4.

Såvitt gäller utlämnande uppgifter till enskilda bör i för-detav
ordning meddelas regler i huvudsak 17 § 3 och 4motsvararsom
polisregisterkungörelsen. Uppgifter bör således få lämnas till larm-ut
installationsföretag och till enskilda arbetsgivare inom vårdsektorn se
avsnitt 6.3.6. iDet dessa fall inte fråga någon uppgiftsskyldig-är om
het. stället ankommerI det Rikspolisstyrelsen utdragprövaatt om
bör lärrmas.

Utdrag till enskilda bör begränsas så brott harsätt att som
föranlett penningböter inte Beslut inte åtala brott, beslutattanges. om
utlänming för brott till besöksförbud bör inte heller fåstat samtannan
lämnas ut.

9 § Uppgifter nödvändiga för framställa réittsstatistikenär attsom
skall lämnas till Brottsförebyggande rådet.

Bestämmelsen i första12 § stycket kriminalregis-motsvarar stort sett
terlagen och första9 § stycket polisregisterlagen. någon månI har
bestämmelsen dock uppgifter fâFör skall länmasstramats att utupp.
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krävs således de nödvändiga för framställningenär rättsstati-att av
stiken.

Uppgifterna skall länmas till Brottsförebyggande rådet enligtsom
förordningen 1992:1668 den officiella statistiken förom ansvarar
den officiella statistiken inom rättsväsendet. lagAv 1995:606 och
förordning 1995:1060 vissa personregister för officiell statistikom
framgår vilka personregister Brottsförebyggande rådet får föra för
rättsstatistiken, vilka uppgifter dessa fårregister innehålla och från
vilka register uppgifter får inhämtas.

Någon motsvarighet till det förbudetnuvarande lämnaatt ut namnen
på registrerasdem har inte tagits med. Förbudet delvisärsom
missvisande, eftersom för närvarande lämnas tillpersonnummer
Brottsförebyggande rådet. Identitetsuppgifter något slag behöverav
lämnas till statistikmyndigheten eftersom rättsstatistiken bl.a. omfattar
uppgifter återfall i brott. Uppgifter ochom om namn personnummer
får dock lämnas bara det nödvändigt.ärom

Till utlandet

10 § Ett utdrag eller upplysning innehållet i skallregistretur en om
lämnas till domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i Danmark,
Finland, Island eller Norge det begärs för utredning i brottmål.om

Uppgifter får vidare lämnas till utländsk myndighet elleren en
mellanfolklig organisation, utlämnandet följer internationellom av en
konvention har bitrâtt.Sverigesom

fårUppgifter på begäran lämnas till domstol eller polis- elleräven
åklagarmyndighet i ansluten till internationellaärstaten som
kriminaloolisorganisationen eller till denna organisation det behövsom
för myndigheten eller organisationen skall förebygga,kunnaatt
uppdaga, utreda eller beivra förbrott eller utlänningsärende.ett

Regeringen fär meddela föreskrifter uppgifter får lämnas tillattom
domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i än sägsstatannan som
i tredje stycket, det behövs för utredning i brottmål ellerett ettom
utlänningsärende.

får ocksåRegeringen meddela föreskrifter uppgifter be-attom
träffande den medborgare främmande eller hariär statsom en som
hemvist där, får lämnas till myndighet deni staten.en

uppgifter fårAtt lämnas andra fall framgår kap.i vissa 1ävenut av
3 tredje§ stycket sekretesslagen 1980:100.

Paragrafen innehåller regler utlärrmande uppgifter belast-om av ur
ningsregistret till utlandet avsnitt 6.3.7. Regler utlämnandese om av
uppgifter till utlandet finns också i stycket1 kap. 3 § tredje sekre-
tesslagen. Uppgift för vilken sekretess råder får enligt denna be-
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mellanfolkligutländsk myndighet ellerröjas förintestämmelse
få tillfall skulle lämnasuppgiften i motsvarandeinteorganisation om

utlämnande myndighetensenligtoch det densvensk myndigheten
svenska intressenförenligt meddetstår klartprövning är attatt

mellanfolkligaellermyndighetentill den utländskauppgiften lämnas
regleratsdet harockså lämnasUppgifter fårorganisationen. om

förordning.i lag ellersärskilt
till utländskafrån polisenlämnasuppgifter kunnafall tordemångaI

vadInterpol i enlighet medeller tillåklagarmyndigheterpolis- eller
harsekretesslagen. Dessutomregeln ibeskrivnai densägs ovansom

särskilda reglerinmöjlighetenutnyttjatsi gällande rätt att ta om
registerförfattningama. Sådanautlandet iuppgifter tillutlämnande av

kriminalregister-femte styckenafjärde ochförsta,finns i 13 §regler
§polisregisterlagen. Denochkriminalregisterktmgörelsen 4lagen, 9 §

gäller enligt dessavadhuvudsaki§föreslagna 11 motsvarar som
bestämmelser.

kriminalregisterkungörel-9 §paragrafenstycket iFörsta motsvarar
den bör inden karaktärenbestämmelsen harVi tasattattansersen.

förordning.ioch intei lag
får lämnasuppgifterinnebärBestämmelsenstycketAndra är attnytt.

organisation,mellanfolkligellermyndighetutländsktill omenen
Sverige harkonventioninternationellföljerutlärrmandet somav en

bliEuropol kommertillutlämnandeframför allt attbiträtt. Det är som
framgårändamålför delämnasUppgifter fåraktuellt. avsom

myndighetenutländskafrån denbegäranNågonEuropolkonventionen.
fåskall lämnasuppgifterförinte ut.organisationen krävseller att

Även aktuella kon-i denbestämmelsemaskallhänseendei detta
styrande.fâventionen vara

ocksåuppgifterstycket kanandrabestämmelsen iMed stöd av
dagtecknadeapril 1959den 20i Strasbourgenligt denlämnas

SÖbrottmålrättshjälp iinbördeskonventionenEuropeiska om
SÖ enligt dennauppgifter1992:4. Att1977:88 och1968:15,

imedborgaremyndigheterutländskatilllämnaskonvention skall om
närvarandeföljer föri riketdöms härkonventionsländerna avsom

april 196819denkungligt brevochkriminalregisterlagen§13 ett av
2251/67.dnrJu.dep.

krirninal-stycketfjärdehuvudsak 13 §istycketTredje motsvarar
deEnligtpolisregisterlagen.stycketförstaoch 4§registerlagen

brottmålutredning iföruppgifter lämnasfårreglernagällande ut
få lämnaskunnaalltjämtUppgifter skall ututlänningsärende.eller

brottmåliutredningutlänningsärende. Begreppetibehövsdet ettom
uppgifter får lämnasinnebärlydelsen utDenhar att omersatts. nya

skallorganisationenellermyndighetenutländskadenfördet behövs att
innebärDetbeivra brott.utreda eller attuppdaga,förebygga,kunna

fårocksåunderrättelseverksamhetförbetydelseharuppgifter som
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lämnas ut.
Fjärde stycket 4 § första stycket sista meningen polis-motsvarar

registerlagen.
Femte stycket 13 § första stycket kriminalregisterlagenmotsvarar

och 4§ andra stycket polisregisterlagen. l förordning bör intas
bestämmelser i huvudsak 10 § första stycket kriminal-motsvararsom
registerkungörelsen och innebär uppgifter har tillförtsattsom som
belastningsregistret och den medborgare eller harärsom avser som
hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge ofördröjligen skall
meddelas registreringsmyndigheten i den En viss ändring ärstaten.
dock påkallad. För närvarande lämnas nämligen inte underrättelse om
bötesdomar, eftersom sådana inte ingår i kriminalregistret. Böter skall
dock registreras i belastningsregistret. Vi har inte kunnat finna något
skäl utvidga underrättelseskyldigheten de nordiskaatt gentemot
länderna till också bötesdomar. Underrättelseskyldigheten böratt avse
därför begränsas till endast uppgifter påföljd änatt avse om annan
böter.

11 § Om verkställighet påföljd böter har förts hitän överav annan
från Danmark, Finland, Island eller Norge eller härifrån till någon av
dessa får uppgifter den med beslutet övedlytt-stater, om som avses om
ning lämnas till den från eller till vilken överflyttning har skett.stat

frågaDetsamma gäller i anteckning, gjorts rörande tillämp-om som
ningen 14 eller 21 § lagen samarbete med Danmark, Finland,av om
Island och Norge angående verkställighet strajfav m.m.

Om verkställighet påföljd flyttatshar hit frånöver statav annan
eller härifrån till enligt lagen 1972:260 internationelltstatannan om
samarbete rörande verkställighet brottmålsdom eller lagenav

internationellt1978:801 samarbete rörande kriminalvård frihet,iom
tillämpas första stycket, första meningen.

Regeringen får meddela föreskrifter utlämnandenärmare om av
uppgifter enligt denna paragraf.

Bestämmelsen 13 andra§ och tredje styckena kriminal-motsvarar
registerlagen. förordningI bör meddelas bestämmelser motsvararsom
10 § andra stycket kriminalregisterkungörelsen och innebär attsom
sådana uppgifter överflyttning verkställighet i §11om av som avses
första stycket belastningsregisterlagen skall redovisas tillgenast
registreringsmyndighet i den från eller till vilken verkställighetenstat
har flyttats över.

10 170542
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Utlämnande myndighet

Rikspolis-uppgifter§ begäran utlämnande12 En prövas avavom
bestämmer fåreller den myndighet regeringenstyrelsen. Regeringen

polismyndighet fall fårföreskrifter i vissadock meddela attom en
uppgifter.lämna ut

Rikspolis-regel bör ankommaparagrafen framgår detAv att som
dockutlämnande. vissa fall bör detfrågor Istyrelsen prövaatt om

uppgifter.polismyndighet länmalokalmöjligt låta utatt envara
utsträckning Riks-bör i denmyndigheter inom riketUtdrag till

polismyndighet. Detsammadet få meddelaspolisstyrelsen medger av
skall lämnas tillförsta stycketenligt 10 §gälla utdragbör ensom

på Rikspolissty-alltid ankommabör detnordisk myndighet. Däremot
larminstallationsföretag ochtillutdrag enligt 8§lämnarelsen att

dáutlandet i de falltillvårdsektomarbetsgivare inomenskilda samt
härom bör meddelasBestämmelserinte föreligger.uppgiftsskyldighet

förordning.i

Gallring

uppgifternainnebärGallringgallring.§§ finns regler13-15I attom
gamlamed avställningförfarandettidigareförstöras. Detskall av

belastningsregistretUppgifter itillämpas.skall inte längreuppgifter
förgallras skall inte bevarasde skallblivit så gamlahar attsom

statistikregisterfår i stället desådant ändamålforskningsändamâl. För
avsnitt 6.4.4.användasBrottsförebyggande rådet seförs hossom

gallras registretuppgift skall13 § En ur
frikäntlaga kraft,vunnitdom eller beslutäverrätt somgenomom

funnit skyldigeller honomåtalade gärningenför denregistreradeden
skall antecknas ipåföljdtilldömt honomtill denna inte somenmen

registret,
eller beslutmeddelat domhardomstol efter resning somom en

iavses
ordningsbot harföreläggandeellerstrajföreläggande avom

undanröjts,
förvandlingsstrajf förbesluthar upphävtöverrätt ett omom

böter,
återkallats,åtala harinteåklagares beslut attom

ellerhar upphävtsbesöksförbudom
avlidit.registrerade hardennär
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Paragrafen innehåller regler uppgifter skall gallrasnär medom
anledning dom eller beslut har ändrats pâ såatt sättettav atten
förutsättningar för registrering inte längre föreligger se avsnitt 6.4.3.
Bestämmelserna i huvudsak 7 § 1 och 2 kriminalregisterla-motsvarar

och §14 2-4 polisregisterkungörelsen.gen
sjundeAv punkten följer uppgifter alltid skall gallras dennäratt

registrerade har avlidit. En motsvarande bestämmelse finns i 7 § 3
kriminalregisterlagen.

Paragrafen saknar motsvarighet till reglerna i 7 § kriminal-4
registerlagen och 14 § 6 polisregisterkungörelsen uppgiftattom en
skall utgå den registrerade har fyllt år.när 80 Denna regel kan inte
längre ha någon betydelse med hänsyn tillstörre uppgifterattanses
enligt den föreslagna 15 § regel alltid skall gallras tjugo årnärsom
förflutit från domen eller beslutet.

14 § Utöver vad följer 13 § skallsom av
uppgift fängelse eller förvandlingsstraff för böter gallrasom

förflutitsedan tio år från frigivningen,
uppgift fängelse skall helt verkställt tidigareom som anses genom

frihetsberövande eller från vilket någon beslut nåd hargenom om
befriats helt gallras sedan år förflutittio från domen eller beslutet,

uppgift fängelse har fallit bort enligt kap.35 8 eller 9 §om som
brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter har fallit bortom som
enligt 18 eller bötesverkställighetslagen21 § 1979:189 gallras sedan
fem år förflutit från det straflet föll bort,att

uppgift skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras sedan tio årom
förflutit från domen eller beslutet,

uppgift överlämnande till vård inom socialtjänsten eller vårdom
enligt lagen 1988:870 vård missbrukarei vissa fall gallrasom av
sedan tio år förflutit från domen eller beslutet,

uppgift överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras sedanom
förflutittio år från utskrivningen,

uppgift böter gallras sedan fem år förflutit från dom, beslutom
eller godkännande strajföreläggande eller föreläggandeav av
ordningsbot,

uppgift någon enligt kap. 630 § har förklarats fri frånattom
påföljd gallras sedan tio år förflutit från dom eller beslut,

uppgift åklagares beslut inte åtala brott gallras sedanatt treom
år förflutit från beslutet och

10. uppgift beslut besöksförbud gallras sedan tio år förflutitom om
från beslutet.

Paragrafen innehåller regler uppgifter skall gallras då vissattom en
längre tid förflutit se avsnitt 6.4.3. principI bestämmel-motsvarar

de nuvarande reglerna så kallad rehabilitering i kriminal-serna om
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polisregisterförfattningarna.och
uppgift eller förvandlingsstraff förPunkt I innebär fängelseatt om

böter, med vissa nedan angivna undantag, skall gallras tio år efter
kriminal-frigivningen. Bestämmelsen 10 § första stycket 2motsvarar

skillnadenregisterlagen och 7 § 3 polisregisterlagen med den att
omfattar fängelse ådömts i kombinationbestämmelsen också harsom

anteckningmed skyddstillsyn. närvarande gällerFör att en om en
tio år förflutitpåföljd inte skall med i registerutdrag sedansådan tas

fängelsestraff idock anledning behandlafrån domen. Det saknas att
fängelsestraff i övrigt.dessa fall annorlunda än

uppgift fängelse-och innebär för det förstaPunkt 2 är att en omny
verkställt tidigare frihetsberövandestraff skall helt genomsom anses

nåd befriats frånskall gallras tio år efter domen. Har en person genom
år frånfängelsestraff uppgiften enligt punkt 2 gallras tio beslutetskall

nåd.om
behandlar situationer då fängelsestraff harPunkt 3 också ochär ny

då för-kap. 8 eller 9 § brottsbalken ochpreskriberats enligt 35
särskilda reglerna ivandlingsstraff för har fallit bort enligt deböter

förvandlingsstraff det frågaSåvitt gällerbötesverkställighetslagen. är
dels då betalning sker efter dettvå delvis olika fall, nämligen attom

bötesverkställighetslagen,förvandlats till fängelse 18 §böterna har
verkställas inom år frånförvandlingsstraffet inte har börjatdels då tre

funnit detkraft lag. Vi harbeslutet laga 21 §det att sammavann
straffet föll bort.gallringstid fem år från detrimligt med atten

skyddstillsyn eller villkorliginnebär uppgiftPunkt att omsom
eller beslutet,tio år förflutit från domenskall gallras sedandom

och 2 polis-stycket kriminalregisterlagen 7 §10 § första 1motsvarar
i kombination medmed den skillnaden fängelseregisterlagen att

fängelsestraff punkt 1.skyddstillsyn skall jämställas med andra se
ochstycket kriminalregisterlagen10 § första 1Punkt 5 motsvarar
tilluppgift överlämnandepolisregisterlagen och innebär§ 27 att om

eftermissbrukarvård skall gallras tio årsocialtjänsten ellervård inom
domen eller beslutet.

vårdgäller sådanTill skillnad från vadPunkt 6 är somsomny.
gäller uppgift överläm-skall gallringsfristen såvitti punkt 5 omavses

frånräknas från domsdagenrättspsykiatrisk vård intenande till utan
år.utskrivningsdagen. Fristen tioär

fem åruppgift skall gallras sedaninnebär böterPunkt 7 att om
ellerstrafföreläggandegodkärmandefrån dom, beslut ellerförflutit av

huvudsakiBestämmelsenföreläggande ordningsbot. motsvararav
Eftersomkörkortsförordningen.och 92 §polisregisterlagen§7 l

uppgifterockså vissainnehållakommerbelastningsregistret att om
på före-gjorts tillämpligbestämmelsen docktrafikbrott har även

ordningsbot.läggande av
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Punkt 8 gäller fall då någon har förklarats fri från påföljd. Uppgift
härom skall i likhet med vad gäller enligt 7 § 2 polisregisterlagensom
gallras sedan tio år förflutit från dom eller beslut.

Punkt 9 behandlar uppgifter åtalsunderlåtelse eller åklagaresom
beslut efter särskild åtalsprövningatt inte åtala brott. Det endastär
sådana beslut fattas enligt lagen vårdsom skallom av unga som
registreras se kommentaren till 3 § avsnitt 6.2.3. Gallringstidensamt
bör med hänsyn till intresset den möjligheter till resocialise-av unges
ring inte längre vadän absolutär nödvändigt förvara tidigaresom att
brottslighet skall kunna beaktas. Fristen har därför bestämts till årtre
från beslutet.

Punkt 10 ochär innebär uppgift beslut besöksförbudattny om om
gallras sedan tio år förflutit från beslutet.

15 § Om det före utgången den tid i 14 § har gjortsav som anges en
anteckning enligt 3 eller § beträffande5ny skall ingensamma person,
uppgifterna gallras så länge någon dem skallav finnas kvar iav

registret. Detta skall dock inte gälla den anteckningenom nya avser
penningböter.

En uppgift skall alltid gallras sedan tjugo år förflutit från den dom
eller det beslut föranledde uppgiften fördes in iatt registret.som I

fråga uppgift i 14 § eller1 6 gäller detta endastom desom avses om
tidsfrister där har gåttsom ut.anges

Skall uppgift i 3-5 §§ gallras enligt dennaen paragrafsom avses
skall sådanaäven uppgifter har antecknats i anslutning därtillsom
gallras, inte regeringen förordnarom annat.

Paragrafen innehåller bestämmelser undantag från reglernaom om
gallring i 14 En uppgift skall således, vad i 14sägsoavsett som
stå kvar i registret det före utgången den frist gäller enligtom av som
14 § har tagits in uppgift beträffande Motsvaran-en ny samma person.
de bestämmelser finns i 10 § andra stycket kriminalregisterlagen och
7 § tredje stycket polisregisterlagen. Regeln gäller dock endast denom

anteckningen påföljd penningböter.än Ennya uppgiftavser annan som
bagatellartade brott skall således inte påverkaavser de normalamer

gallringsfristerna.
I Ävenparagrafen finns också regel tidsfrist.ytterstaen om en om

uppgifter har tillförts, skall tidigare uppgifter gallras detnya harnär
gått tjugo år från dagen för den dom eller det beslut föranleddesom

uppgift fördes in iatt registret. Tjugoârsfristen dock inteen är
undantagslös. En uppgift fängelsestraff eller överlämnande tillom
rättspsykiatrisk vård skall finnas kvar så länge straffet inte avtjänatär
eller så länge vården alltjämt pågår. I fråga fall i 14 §om som avses
l och 6 har därför föreskrivits tjugoârsfristen skall tillämpas endastatt
under förutsättning de gallringsfrister iatt 14 § har gåttsom ut.anges
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gallras.skalli 3-5uppgifterdeinte baraDet är somsom avses
i enlighetuppgifterdehuvudregelskallGallringen även somavsesom

därtill.anslutningiantecknasskallregeringen bestämmervadmed
meddelabemyndigatsstyckeandraparagrafensi attRegeringen har

Uppgifterhuvudregel.frän dennaundantagföreskrifter omom
ochuppgift brottetbör,brottpå grund ävenutvisning omomav

förbudetså längei registretstâ kvar atthar gallrats,påföljden
iinförasbörbestämmelse häromgäller. Enfortfarandehitåtervända

förordning.

Sekretess

uppgifterdelfåttlag hardennastödmed§16 Den omavavsom
vad hanrojaobehörigenfår inteförhållandenpersonligaannans

erfarit.sålunda
ibestämmelsernaställetitillämpasverksamhetallmännasdetI

1980:100.sekretesslagen

polis-l0§ochtystnadsplikthandlarParagrafen motsvaras avom
sekretess-ställetgäller iverksamhetdet allmännasIregisterlagen.

sekretesslagen§17bestämmelsen i 7 kap.dethandförstaI ärlagen.
sekretessenföljersekretesslagen2 §12 kap. attaktuell. Avblirsom

verksamhet.rättsvårdanderättskipande ellerdomstolarnasigällerinte

skadeståndochRättelse

vidskadestånd gällerochrättelsereglerPersondatalagens§17 om
föreskrifterellerlagdennaenligtpersonuppgifterbehandling somav

lagen.med stödmeddelatshar av

persondataansvarigföljerpersondatalagtillförslaget attAv en
sådanautplånaellerblockeraregistrerade skallden rätta,begäran av

persondata-medenlighetbehandlats iharintepersonuppgifter som
lagen. Före-stödmedutfärdatsharföreskrifterellerlagen avsom

föreliggerskyldighetmedförbestämmelsevarande att omsamma
förordningellerdenna lagstrid mediregistreratsharuppgifter som

lagen.stödutfärdats medhar av
antingenskall den rättas,registreratsuppgift harfelaktigOm en

förstöras.elleruppgiftkorrekt attersättas genomatt av engenom
informationmed tydligförsesdvs.också blockeras,kan omUppgiften

fârintedenochtillanledningen spärren attspärrad,den är omatt om
följerpersondatalagenibestämmelsentredje Avtilllämnas ut man.

under-skallhar lämnatsuppgiftervilkatillde tredje mänvidare att
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rättas eventuell rättelse. Rikspolisstyrelsen behöverom en dock inte
lämna underrättelse denän registreradeannat begär det ellerom om

underrättelse skulle kunna undvikaen betydande skada ellermera
olägenhet för den registrerade. Underrättelse behöver inte heller
lämnas det skulle innebära oproportionerligtom ansträngning,en stor

uppgifter skullet.ex. ha lämnats till väldigt många.om Bestämmelsen
medför inte någon skyldighet för Rikspolisstyrelsen hålla reda påatt
till vilka uppgifter lämnas En redogörelsenärmareut. för vad kravet
på rättelse innebär finns i avsnitt 8.6.

Det förtjänar framhållasatt uppgiftatt haratten om en person
dömts för brott inte kan felaktig i paragrafens mening denanses om
dömde efter överklagande frikänns. Visserligen innebär frikännandeen
överrättsdom uppgifter den fällandeatt underrättsdomen skallom
gallras. Det medför däremot inte skyldighet för Rikspolisstyrelsen att
lämna underrättelse frikännande dom till den tidigare harom en som
fått del uppgifter fällande dom. Det får däremotav om en anses
ankomma på de myndigheter får del utdrag registretsom av att,ur
innan de lägger uppgifterna i utdrag till grund för lämplighetspröv-ett
ning eller liknande, kontrollera enligt utdraget inteännuom en
lagakraftvunnen dom har ändrats.

Av förslaget till persondatalag följer vidare den persondataansva-att
rige skall denersätta registrerade för den skada behandlingsom en av
personuppgifter i strid med persondatalagen eller föreskrifter harsom
meddelats med stöd lagen har fört med sig. Ersättning skall ocksåav
betalas för den kränkning den personliga integriteten be-av som
handlingen har inneburit. Ersättningsskyldigheten skall enligt förslaget
kunna jämkas eller helt falla bort den persondataansvarige visarom att
felet inte berodde på honom eller henne. Bestämmelsen i 17 §
belastningsregisterlagen medför skyldighet föreliggeratt samma om
uppgifter har registrerats i strid med denna lag eller förordning som
har utfärdats med stöd lagen se vidare avsnitt 8.10.av

12.2 Förslag till lag misstankeregisterom

1 § Hos Rikspolisstyrelsen skall föras register för uppgifterett om
skälig misstanke brott misstankeregistret.om

I paragrafen register med uppgifteratt skäligenanges om personer
misstänkta för brott skall föras Rikspolisstyrelsen.av

Begreppet skälig misstanke haär innebörd iavsett att samma som
rättegångsbalken. Det innebär det skall finnas konkretaatt omständig-
heter viss styrka pekar på den misstänkte har begåttatt brottetav som
se bl.a. JO 1986/87 83. Bedömningen får således inte utgå fråns.
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kännedomgrundade påantagandenexempelvis personsenom
stöd förgrunder tillobjektivamåste finnasförflutna. Detkriminella

Carl M.irrelevantaantagandensubjektiva ärmisstanken. Rent
harinte detdetkrävsDäremotskäl, 62.Tillräckliga attElwing, s.

räckerDetbrott.begåttshar utgörgärningden ettfastslagits att som
vilketbegåtts,harbrottanledningfinnssig detoch för att etti antaatt

kanfå inledas. Enskallförundersökningförtillräckligt personär att
deifull klarhetfåttharmisstänkt innanskäligensåledes ommanvara

emellertiddet äruppfyllda. Omverkligenbrottsrekvisiten ärobjektiva
det åbrott,verkligengärning utgör ettosäkertmycket menom en

få krävastorde detgärningsman,möjligbara ñmissidanandra en
skalldetförsjälva brottetutredning attytterligarenågon varaom

misstanke.skäligtalabefogat att enom

Ändamål

tilltillgångenunderlättaförskall förasMisstankeregistret§ att2
verksam-behövs ibrottmisstankeskäliguppgiftersådana somomom

hoshet
förundersökningarsamordnaförtullmyndigheterochpolis- att

iutreda brottochuppdaga samt,förebygga,ochmot personsamma
till-ochlämplighetsprövningsådanvidpolismyndigheter,fråga om

författning,iståndsgivning angessom
eller,och åtalförundersökningföråklagarmyndigheter

lämplig-sådanvidmyndigheterandraochpolismyndigheter
författningitillståndsgivningochhetsprövning angessom .

uppgiftenskild lämnatillockså föranvändasfår somRegistret att
verksamhet.dennesbetydelse isärskildär av

Någonavsnitt 7.1.registret semedändamåletbeskriverParagrafen
polisregisterförfatt-gällandedeiintemotsvarighet finnsdirekt

ningarna.
underlättaförförasskallregistretfast attslåsparagrafenI att

verk-ibehövsmisstankeskäliguppgifterpå sådanatillgången somom
åtal.ochbrottsutredningarföråklagareochtullpolis,hossamhet

till detillgångfåregistretpolismyndigheternaskallDärutöver genom
tillstånds-slagolikabl.a.prövningförbehövsuppgifter avavsom

ochpassärendenförfattning,ellerlagenligt t.ex.ärenden annan
vapenärenden.

ändamåltillhavidareregistret attskallpunkt 4framgårSom av
betydelse föruppgifter ärmedmyndigheterandra enförse avsom

vissfrågaimyndigheten göraåliggerdet attprövning om ensom
kriminalvârdsmyndigheternasexempel kan nämnasSomperson.

länsstyrelsernasanstalt,ikriminalvårdlagenenligtprövning om
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prövning i körkortsärenden och socialnåmndernas prövning i vårdnads-
ärenden.

Av andra stycket framgår registret får användas föratt även att
förse enskild med uppgifter. Som villkor gäller dock uppgiften äratt

särskild betydelse i den enskildes verksamhet.av

Innehåll

3 § I registret skall föras in uppgifter den har fyllt femton årom som
och enligt förundersökningsledarens bedömning skäligenärsom
misstänkt för

brott brottsbalken,mot
brott för vilket svårare straff böterannat föreskrivetän ellerär

sådant brott utomlands enligt svensk lag brottmotsvararsom
enligt eller1 under förutsättning frågan lagföring för brottetatt om
skall i Sverige.avgöras

Uppgifter skall föras in denäven vilken allmän åklagare harmotom
inlett utredning i mål förvandling böter och den harom av om som
begärts utlämnad för brott.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskri va
registreringen begränsasskall på visstatt sätt.

Paragrafen reglerar vilka skall registreras i miss-personer som
tankeregistret. Det grundläggande kravet det frågaär äratt om en

skäligen misstänkt förär brott se kommentaren underperson som
1 § och har fyllt 15 år. Då det gäller brott begångna i Sverigesom
skall i huvudsak registreras enligt personblads-samma personer som
rutinen för närvarande antecknas i och belastningsregistret seperson-
avsnitt 7.2.2. För förenkla regleringen föreskrivs alla brottatt att
enligt brottsbalken får registreras, liksom andra brott för vilka svårare
straff böter föreskrivet.än är I förordning misstankeregister bören om

undantag förgöras de bagatellartade brott inte böramer som anses
registreras. Undantag bör för de brottgöras inte föranledersom
registrering enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter personblad, dvs.om
vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med trafikolycka,
egemnäktigt förfarande bestående i olovlig uppställning fordon påav
någon parkeringsplats förargelseväckande beteende.samtannans
Regeringen bör också kunna bemyndiga Rikspolisstyrelsen göraatt
undantag för de fall då det Säkerhetspolisen bedriverär som en
förundersökning.

Av redogörelsen för personbladsrutinen i den allmänna motiveringen
framgår personblad i vissa fall skall det frågaatt upprättas även ärom

brott har begåtts utanför Sverige avsnitt 7.2.3. Eftersomom som
misstankeregistret i första hand skall till för underlättaattvara
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bedrivs i Sverige, börförundersökningarsamordningen somav
lagföring för brottdå frågantill de fallregistreringen begränsas ettom

Bestämmelsen harhär.skallutomlandsförövats avgörassom
skall registrerasden misstänktepå det ävenutfonnats sättet att om

föreskrivsåtalsprövningföretagit sådaninte haråklagaren ännu som
skallbegåtts riket. Detför brottbrottsbalkenkap. 5 §i 2 utomsom

skalllagföring skall skehuruvida avgörastillräckligt fråganattvara
förutsättningengrundläggandeunder denSverige, naturligtvisi att

skälig.styrka den kannått sådanmisstanken har sägasatt varaen
skallframgår registretstyckeparagrafens andra ävenAv att

inlett talanåklagare harvilkauppgifterinnehålla mot ompersonerom
uppgiftskallSlutligenavsnitt 7.2.4. ävenböter seförvandling omav

eftersomi registretantecknasför brottutlämningbegäran om
utlämning sehinder förfallåtal i vissaförundersökning och utgör

avsnitt 7.2.5.

skallenligt 3 §registreringsamband medharUppgifter4 § ensom
bestämmer.regeringenden utsträckningregistretiföras in i

pågåendesamordningförförsta handMisstankeregistret iär avsett av
samordning förut-Enbeträffandebrottsutredningar person.samma

mellan myndighetema. Detsamråd ärdirektkontakt ochnormaltsätter
uppgifterkortfattaderelativtini registretonödigt ändärför annattaatt

avsnittmyndigheten sehandläggandefråga och denipersonenom
7.2.6.

uppgift deninnehållanaturligtvisregistretfrämst börochFörst om
förmisstänkshanvilka brottvilket elleridentitet, samtmisstänktes

handläggs.förundersökningenvilkenmyndighet viddenuppgift om
ocksåförundersökningen börfrihetsberövanden underUppgifter om

förunder-övertagitharåklagareuppgiftliksomantecknas, att enom
Även den miss-uppgiftpolisen.inlettssökning har attomavsom

misstanke bördelgettsrättegångsbalken har18 §enligt 23 kap.tänkte
Vad haråtalsbeslut registreras.ocksåbörSlutligenantecknas. som nu

bötesför-utredningarförgällatillämpliga delarskall i även omsagts
börskall antecknasuppgiftervilkaFöreskrifter tasvandling. somom

förordning.in i

uppgifterUtlämnande av

uppgifter. § inne-5utlämnandebestämmelserfinns5-9 §§I lavom
lharmyndigheter rätttill debestämmelser riktadehåller allmänna som

förutsätt-och §§6 7registret. Iuppgifterellertill utdrag angesur
tillskall fåriketenskilda inom rättochmyndigheterförningarna att

myndigheterförbestämmelserMotsvaranderegistret.upplysningar ur
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och organisationer i utlandet finns i 8 I 9 § finns regler om vem
skall frågapröva utlämnande uppgifter.som en om av

Bestämmelserna utlämnande skall bakgrund demotom ses av
ändrade reglerna sekretess för uppgifter hos polisen se avsnittom
7.3.3. Utdrag registret kommer kunna begäras enligt tryck-attav
frihetsförordningens bestämmelser. Om sekretessreglerna inte lägger
hinder i skallvägen utdrag länmas till den begär det jfr desom
ändrade reglerna i kap.7 17 § sekretesslagen.

Sekretess till skydd för enskild gäller enligt 14 kap. 4 §en person
sekretesslagen visserligen inte i förhållande till den enskilde själv.
Såvitt gäller uppgifter i misstankeregistret kommer dock den s.k.även
förundersökningssekretessen enligt kap5 l § sekretesslagen kunnaatt
åberopas. En enskild kommer därför inte få till utdragrättatt ur
registret det kan syftet med beslutade eller förutseddaantas attom
åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om
uppgiften röjs. När registrerad har delgetts misstanke brott kanen om
förundersökningssekretessen dock inte längre åberopas honom. Enmot
registrerad bör därför i fall från och med delgivningenvartperson
kunna få utdrag registret. Av den föreslagna persondatalagen följerur

registrerad har gångrätt kalenderåratt kostnadsfritt fåatten en per
upplysningar förutsättningunder sekretess inte hindraratt att upp--
lysningar lämnas.

De sekretessbrytande reglerna i 14 kap. sekretesslagen skall fortsätt-
ningsvis tillämpliga på uppgifter i misstankeregistret. Det medförvara

många myndigheter har till utdrag ellerrätt upplysningatt registretur
särskilda regler uppgiftsskyldighet införs i registerförfatt-utan att om

ningarna. Bl.a. ingakrävs regler utlämnande uppgifter tillom av
Justitiekanslern, justitieombudsman eller Datainspektionen jfr 3 §
första stycket polisregisterlagen,1 avsnitt 5.11.2.även Bestäm-se
melser domstolars till utdrag behövs interätt heller jfr 3 första§om
stycket 1 polisregisterlagen, avsnitt 5.11.2. Deäven nuvarandese
reglerna utlänmande uppgifter till allmän åklagare, polismyn-om av
dighet, Rikspolisstyrelsen eller tullmyndighet kan också undvaras jfr
3 §första stycket l polisregisterlagen 16 §polisregisterkungörel-samt

Ävenavsnittäven 5.11.3. dessa myndigheter inte nämnssen, se om
i bestämmelserna utlärrmande uppgifter har de alltså tillrättom av
utdrag registret enligt allmänna bestämmelser.ur

Lagen innehåller inga särskilda regler utlämnande uppgifterom av
för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning eftersom forskare
kommer kunna få uppgifter registret efter sedvanlig sekretess-att ut ur
prövning enligt sekretesslagen jfr 9 § andra stycket polisregisterla-
gen.

lagenI har inte tagits in några bestämmelser motsvarande dem i 5 §
första stycket polisregisterlagen och 22 § polisregisterkungörelsen.
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tidigareRikspolisstyrelsenlärnnandebestämmelserdessaMed stöd av
vilkenpolisunderrättelser,publikationeniuppgifter registretut ur

och har därförobsoletBestämmelsenmyndigheter.olika ärspreds till
undvaras.kunnaansetts

riketInom

upplysningutdrag ellertillenskild harellermyndighet rått5 § En som
informa-behovetsärskilt fall,skall varje prövairegistret avnogaur

endastfår begärasregistreteller upplysningarUtdragtion. omur
förinnebärdeteller i övrigtdet intrångtill detskälet uppväger men

berörs.den som

i § belast-tagits in 7regel harmotsvarandeEnBestämmelsen är ny.
avsnitt 12.1. Denikommenterasvilken närmareningsregisterlagen,

i avsnittparagraf återfinnsförevarandetillmotiveringenallmänna
7.3.3.

1980:100 skallsekretesslagenkap.följer 14vad§6 Utöver avsom
lämnasinnehållet i registret närupplysningellerutdragett omenur

detta begärs av
ärendenslagför vissaregeringenutsträckningmyndighet deni av

till dettillstånd samtger
enskild

tillståndavfallför vissautsträckning regeringeni den typer ger-
anställning ellerfrågafördet behövsdet och prövatill att omen

förbetydelsevård ellerverksamhet äruppdrag i som avsom avseren
ellerbeivrande brottförebyggande eller av

beroendehansenskilde styrker rätt ärdenfall,i att avannat om-
upplysningenmedgeroch regeringenregistretupplysning attur

meddelas.

utlämnandeförgrundläggande reglernadeparagrafenI avges
tilllämnaskunnaskall såledesUppgifterinom riket. utuppgifter

förordning.det imedgerregeringenutsträckningi denmyndigheter
polisregisterlagen.stycket 2förstai 3 §vad sägsDetta motsvarar som

Även registret.till utdragfåfall kunnavissa rättenskilda skall i ur
stycket 3första3 §punkteni andrahäromBestämmelsen motsvarar

längre fåskalluppgifter inteskillnadenmed denpolisregisterlagen att
ieller uppdraganställningfrågaprövandeförlämnas omenav

fårsådana fallsäkerhet. Ibetydelse för riketsverksamhet är avsom
registerkontroll tillämpas.reglerna om

§§ polis-och 211917,iBestämmelser motsvararstort settsom
in ibörkörkortsförordningen93 §registerkungörelsen tassamt
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förordning. Socialstyrelsen bör dock inte längre ha till utdrag irätt
ärende adoption eller vårdnad 21 § polisregisterkungörelsen,om se
avsnitt 7.3.3 och 6.3.3. Listan myndigheter haröver tillrättsom
utdrag för olika ändamål bör dessutom kompletteras såvitt gäller
Kriminalvårdsstyrelsen bör ha till utdrag i frågarättsom samma om
övervakare och förtroendemän i fråga anställda jfr §17 1som om
polisregisterkungörelsen. Kommunerna bör också till utdragrättges
i fråga den har anmält förvärv hyresfastighet se ävenom som av
avsnitt 7.3.5 och 6.3.5.

För behovs- och proportionalitetsprincipema skallatt kunna iakttas
måste ändamålen med utlämnande uppgifter så noggrantav anges som
möjligt i den förordning regeringen utfärdar. vissaI fall finns för
närvarande inte något ändamål angivet i registerförfattningarna. Det
gäller bl.a. länsstyrelserna. l avvaktan på det kan utredas vilkaatt
ärenden dessa kan det tillräckligtär, med regel utdragattvara en om
bara får lämnas i ärenden då länsstyrelsen har författningsregleraden
skyldighet inhämta sådant utdrag jfr avsnitt 6.3.3.att

Polisregisterkungörelsen innehåller regler utdrag till vissaattom
myndigheter skall begränsas så anteckning misstankesätt föratt om
brott får med endast åtal har väckts för brottet.tas Det endastärom
utdrag lämnas Rikspolisstyrelsen skall begränsas. Desom av som
myndigheter har till utdrag frånrätt polismyndighet har såledessom

till uppgift misstankerätt även inte har lett till åtalännu seom som
avsnitt 7.3.4.närmare Reglerna har ändrats på så frågansätt att om

utdrag skall begränsas eller inte beroendeär vilkenett myndighetav
skall lämna utdraget. Fullständigt utdrag bör fortsättningsvissom

lämnas till de statsråd föredragandeär i olika förvaltnings-som
ärenden, till länsstyrelse, till Statens invandrarverk till För-samt
svarsmakten. Bestämmelser härom bör meddelas i förordning.

Såvitt gäller utlämnande uppgifter till enskilda bör det i för-av
ordning meddelas regler i huvudsak 17 § 3 och 4motsvararsom
polisregisterkungörelsen. Uppgifter bör således få lämnas tillut
larminstallationsföretag och till enskilda arbetsgivare inom vårdsek-

se avsnitt 6.3.6. Det i dessa fall inte fråga någontorn, är om
uppgiftsskyldighet. ställetI ankommer det Rikspolisstyrelsen att

utdrag börpröva lämnas.om
Utdrag till enskilda bör begränsas så anteckningsätt att om

misstanke harinte lett tillännu åtal inte med.tassom

7 § Uppgifter nödvändiga för framställaär rättsstatistikenattsom
skall lämnas till Brottsförebyggande rådet.

Bestärmnelsen i 9 § polisregisterlagen. någonImotsvarar stort sett
mån har bestämmelsen dock För uppgifter skall fåstramats attupp.
lämnas krävs således de nödvändiga för framställningenärut att av
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finns ibestämmelsenkommentar tillrättsstatistiken. En nämnare
belastningsregisterlagen.till 9 §anslutning

Till utlandet

fårinnehållet registretiupplysningutdrag eller8 § Ett omenur
mellanfolklig organisation,myndighet ellerutländsktilllämnas enen

Sverige harkonventioninternationellutlämnandet följer somenavom
biträtt.

eller åklagarmyn-till polis-lämnasUppgifter får på begäran även
kriminalpolisorgani-internationellatillanslutendighet i ärstat somen

för myndig-det behövsorganisationdennaeller tillsationen attom
utredauppdaga,förebygga,skall kunnaeller organisationenheten

utlänningsärende.förbrott ellereller beivra ett
tilluppgifter får lämnasföreskrifterfår meddelaRegeringen attom

stycket,andraiåklagarmyndighet i sägseller änpolis- stat somannan
utlänningsärende.ellerbrottmålutredning ifördet behövs ettettom

be-uppgifterföreskriftermeddelaocksåfårRegeringen attom
har hem-ellermedborgare identräffande är stat somannanensom

myndighet denilämnas tilldär,vist staten.en
framgår 1 kap.andra falli vissauppgifter får lämnas ävenAtt ut av

1980:100.sekretesslagenstycket§ tredje3

miss-uppgifterutlänmandeinnehåller reglerParagrafen uravom
Bestämmelsenoch 6.3.7.7.3.3utlandettill setankeregistret även

polisregisterlagen.§enligt 4vad gällerhuvudsakimotsvarar som
stycket§ tredjeenligt kap. 31också lämnasregistret kanUppgifter ur

sekretesslagen.
uppgifter fårinnebärBestämmelsenstycket attFörsta är nytt.
organisation,mellanfolkligmyndighet ellerutländsktilllänmas enen

Sverige harkonventioninternationellföljerutlärnnandet somenavom
blikommerEuropolutlänmande tillalltframför attbiträtt. Det är som

framgårändamålför defâr länmasUppgifteraktuellt. avsom
myndighetenutländskafrån denbegäranNågonEuropolkonventionen.

skall få lämnasuppgifterinte förorganisationen krävs ut.eller att
Även aktuella kon-i denbestämmelsernaskallhänseendei detta

styrande.fåventionen vara
polisregister-stycketförstahuvudsak 4 §istycketAndra motsvarar

förlämnasuppgifterfårreglernagällandeEnligt de utlagen.
skall alltjämtUppgifterutlänningsärende".brottmål elleri"utredning

utlänningsärende. Begreppetidet behövsfå länmaskunna ettut om
uppgifterinnebärlydelsenDenbrottmål hari attutredning ersatts. nya

ellermyndighetenutländskaför denbehövsdetfår lämnas attut om
beivrautreda elleruppdaga,"förebygga,skall kunnaorganisationen
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brott. Det innebär uppgifter har betydelse för underrättelse-att som
verksamhet också får lämnas ut.

Tredje stycket 4 § första stycket sista meningen polis-motsvarar
registerlagen.

Fjärde stycket §4 andra stycket polisregisterlagen.motsvarar

Utlämnande myndighet

9 § begäranEn utlämnande uppgifter Rikspolisstyrel-prövasom av av
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får docksen.

meddela föreskrifter polismyndighet i vissa fall får lämnaattom uten
uppgifter.

Av paragrafen framgår det regel bör ankomma på Rikspolis-att som
styrelsen frågor utlämnande.pröva I vissa fall bör det dockatt om

möjligt låta lokal polismyndighet lämna uppgifter.attvara uten
Utdrag till myndigheter inom riket bör i den utsträckning Riks-
polisstyrelsen medger det få meddelas polismyndighet. Däremot börav
det alltid ankomma på Rikspolisstyrelsen länma utdrag till enskildaatt

till myndigheter och organisationer i utlandet. Bestämmelsersamt
härom bör meddelas i förordning.

Gallring

10 § En uppgift skall gallras
förundersökning har avslutatsnär åtal väckts medutan atten an-

ledning misstanken,av
åtal harnär väckts med anledning misstanken har lagtssom av

ned,
domstol har meddelatnär dom eller beslut med anledning av

misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande harsom
utfärdats i anledning misstanken. Om den tilltalade har frikäntsav
skall uppgift i misstankeregistret gallras först domen har vunnitnär
laga kraft eller

begäran utlämning har avslagitsnär eller verkställts.en om
Vad förstai stycket skallsägs i tillämpliga delar gälla ävensom

uppgifter talan förvandling böter.om om av

Paragrafen innehåller regler gallring. Gallring innebär attom
uppgifterna skall förstöras. Uppgifter i misstankeregistret skall inte
bevaras för forskningsändamål. sådantFör ändamål får i stället de
statistikregister förs hos Brottsförebyggande rådet användas sesom
avsnitt 7.4.3 och 6.4.4.
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punkten innebär uppgifter skall gallras förunder-Första näratt en
sökning har avslutats åtal har väckts med anledningutan att av
misstanken. vissa fall misstankeuppgiften föras tillI kan över ett

jfrsärskilt register kvarstående brottsmisstankar 33 § lagenöver om
polisens behandling personuppgifter.av

Andra punkten medför uppgifter skall gallras åtaläven näratt som
ned.har väckts med anledning misstanken har lagtsav

Tredje punkten medför uppgifter skall gallras inäratt personen
fråga i stället skall föras in i belastningsregistret, dvs. domstol harnär
meddelat dom eller beslut med anledning misstanken eller denav

godkänt strafföreläggande har utfärdats i anledningmisstänkte har som
frikänts skall uppgift i miss-misstanken. Om den tilltalade harav

vunnit kraft.tankeregistret dock gallras först domen har laganär
misstänkte i högre vilket leder till han registrerasDöms den rätt, att

i misstankeregistretbelastningsregistret, skall uppgiften honomi om
utgå.omedelbart

uppgifter begäranFjärde punkten medför slutligen att omom
utlämning inte beviljas. Beslutas det denutlämning skall gallras attom

skall uppgiften honom stå kvar iregistrerade skall utlämnas, om
beslutet har kunnat verkställas.registret till dess att

Sekretess

uppgifterdenna lag har fått del§ med stöd11 Den av omavsom
obehörigen röja vad hanförhållanden får intepersonligaannans

erfarit.sålunda
stället bestämmelserna iverksamhet tillämpas idet allmännasI

sekretesslagen 1 980: 00.

polis-tystnadsplikt och 10 §Paragrafen handlar motsvaras avom
gäller i stället sekretessla-det allmännas verksamhetregisterlagen. I

sekretsslagendet bestämmelsen i 7 kap. 17 §första handI ärgen.
blir aktuell.som

skadeståndochRättelse

vidoch skadestånd gällerregler rättelse12 § Persondatalagens om
lag eller föreskrifterpersonuppgifter enligt dennabehandling somav

med stöd lagen.meddelatshar av

påpersondataansvarigpersondatalag följerförslaget tillAv att en
utplåna sådanaregistrerade skall blockera ellerdenbegäran rätta,av
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persondata-enlighet medbehandlats iinte harpersonuppgifter som
stöd lagen. Före-utfärdats medföreskrifter harellerlagen avsom

föreliggerskyldighetbestämmelse medförvarande att omsamma
eller förordningdenna lagi strid meduppgifter registreratshar som

för vadredogörelsemed stöd lagen. Enutfärdats närmarehar av
tilli kommentareni avsnitt 8.6 ochinnebär finnspå rättelsekravet

belastningsregistret..det allmänna§ lagen17 om
persondataansva-följer vidare denpersondatalagförslaget tillAv att

behandlingför den skadaregistreradedenrige skall ersätta avsom en
föreskrifter harellerpersondatalagenstrid medpersonuppgifter i som

ocksåErsättning skallmed sig.har förtstöd lagenmeddelats med av
be-integritetenpersonligakränkning denför denbetalas somav

enligt förslagetskallErsättningsskyldigheteninneburit.harhandlingen
persondataansvarige visarfalla bort deneller heltjämkas attkunna om

ii 12§Bestämmelseneller henne.honominte beroddefelet
skyldighet föreliggermedförmisstankeregisterlagen att omsamma

förordningdenna lag elleri strid medregistreratsuppgifter har som
och kommen-avsnitt 8.10vidarestöd lagen seutfärdats medhar av

belastningsregistret.allmännadetlagentill 17 §taren om

behandlingpolisenstillFörslag lag12.3 avom

personuppgifter

bestämmelserAllmänna

allmänna be-delshuvudavsnitt, nämligenindelad iLagen är tre
behandlingsärskilda bestämmelserdels1-10 §§,stämmelser avom

dels11-13 §§,kriminalunderrättelseverksamhetpersonuppgifter i
bestäm-allmänna14-37 §§. Deregisterbestämmelser försärskilda

personuppgifterbehandlingsådanpå allskall tillämpasmelserna av
särskilda be-i 3 Debeaktande undantageni 2 med avsom avses
registersådanatillämpas påskallför endaststämmelserna register som

utredningundersökning ellerförundersökning ellerförs iinte annanen
§.vidare 14manuellt seförsheller på registeroch inte som
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Lagens tillämpningsområde

1 § Vid behandling personuppgifter inom polisen gällerav person-
datalagen 0000.00 inte avvikande bestämmelsermeddelas i dennaom
lag.

Paragrafen innehåller erinran persondatalagens bestämmelseratten om
skall tillämpas inte särskilda bestämmelser i denna lag. Detom ges
innebär bl.a. begreppen personuppgifter, behandlingatt av personupp-
gifter och register används i polisdatalagen i mening isamma som
persondatalagen. Innebörden dessa begrepp framgår avsnittenav av
8.2.1-8.2.3. Vidare medför det polisdatalagen bara gälleratt sådan
behandling personuppgifter helt eller delvis är automatiskav som samt

behandling uppgifter ingår i eller avseddaannan är ingå iav som att
register.ett

2 § Lagen gäller vid behandling personuppgifteri polisens verksam-av
het för att

förebygga brott och andra störningar den allmänna ordningenav
och säkerheten,

övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra stör-
ningar därav ingripa sådana harnär inträffatsamt eller

bedriva spaning och utredning i fråga brott hör underom som
allmänt åtal.

Lagen gäller också behandling sådana uppgifter iav som avses
25 och 26 §§.

bestämmelsenI lagens tillämpningsområde se avsnitt 8.1. Detanges
den egentligaär polisverksamheten Handläggningensom avses. av

polismyndighetsärenden omfattas således inte lagen och inte hellerav
polisens hjälpande verksamhet eller den interna administrationen. För
dessa delar polisens verksamhet gäller dock den föreslagnaav
persondatalagen.

I andra stycket lagensägs också gäller behandling vissaatt andraav
uppgifter än personuppgifter. Det s.k. spårregister,är dvs.som avses
DNA-register skall innehålla sådana resultat DNA-analyssom av som
inte kan knytas till vissen person.

3 § Lagen gäller inte för behandling personuppgifter företasav som
med stöd lagen 0000:00 allmänt belastningsregister ellerettav om
lagen 0000:00 misstankeregister. Lagen gäller inte heller vidom
insamling personuppgifter teleavlyssning, teleövervakningav genom
eller kameraövervakning.
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ochbelastningsregistretdet allmännaframgårbestämmelsenAv att
dessapolisdatalagen. Föromfattasskallintemisstankeregistret av

persondatalagenregisterlagamasärskilda ävendeskallregister utöver
gälla.

insamlingvidgällerintelagenandra styckeparagrafens attI anges
ellerteleövervakningteleavlyssning,personuppgifter genomav

ställetifinnsuppgifterinsamlingsådankameraövervakning. För av
1990:484och i lagenrättegångsbalkenspecialbestämmelser i om

skallpersondatalagentveksamtDet ärövervakningskameror omm.m.
8.1.2.avsnittbilduppgifter seljud- ochinsamlingvidtillämpas av

Definitioner

polisverksamhetlagdennaiunderrättelseverksamhetMed4 § avses
som

förekommit,harverksamhetbrottsligklarläggatillsyftar att om-
ochförutseskanellerpågår

rättegångsbalken.kap.enligt 23förundersökninginte utgör- underrättelse-kriminalunderrättelseverksamhetMed annanavses
Säkerhetspolisen.bedrivsdenverksamhet än avsom

föranvändaskanförfarandevarjeDNA-analysMed somavses
acid.deoxyribonucleicdeoxyribonukleinsyraanalys av

Definitio-i lagen.användsvissa begreppdefinierasparagrafenI som
ii 2 §återfinnsdenunderrättelseverksamhet motsvarar somavnen

1996:35,SOUunderrättelseregisterpolisenstill lagförslagvärt om
definitionenmedanDNA-register,Kriminalunderrättelseregister av-

medregistertill lagförslaget§ i2DNA-analys ommotsvaras av
brottmål.DNA-analys iuppgifter om

polis-paragrafenenligtskallunderrättelseverksamhetMed avses
harverksamhetbrottsligklarläggatillsyftarverksamhet att omsom
för-inte utgörochförutseskanellerpågårellerförekommit som

Undersökningarrättegångsbalken.kap.enligt 23undersökning som
förekommaför sigochibegåtts kanharbrotttillsyftar utrönaatt om

skallFörundersökningförundersökning.förockså inom enramen
begåtts.harbrottkonkretanledningfinnsdet ettinledas anta attom

brottsliganledningharendast attpolisen antadåfall,andraI som
under-företasundersökningenfår ettförövats,harverksamhet som

rättelseprojekt.
p MedSäkerhetspolisen.bedrivsUnderrättelseverksamhet även av

sådanendastdocklagenikriminalunderrättelseverksarnhet avses
Säkerhetspolisen.bedrivsinteunderrättelseverksamhet avsom
krirninalunderrät-personuppgifter ibehandlingBestämmelserna avom

följaktligenskallkriminalunderrättelseregisterochtelseverksarnhet om
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inte gälla för Säkerhetspolisen.

Behandling personuppgifterav

5 § Uppgifter får inte behandlas enbart på grund vadom en person av
käntär eller etniska politiska åsikter,som om personens ras ursprung,

religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening eller
hälsa eller sexuella läggning.

Om uppgifter behandlas på fårgrundom en person annan upp-
gifterna kompletteras med sådana uppgifter i första stycket,som avses

det oundgängligenär nödvändigt för syftet med behandlingen.om

Paragrafen innebär undantag från det i persondatalagen intagnaett
förbudet behandling vissa känsliga personuppgifter.mot Enav
motsvarande bestämmelse finns i 8 § i vårt förslag till lag polisensom
underrättelseregister SOU 1996:35, Kriminalunderrättelseregister -
DNA-register.

Av första stycket framgår uppgifter aldrig fâratt om en person
registreras enbart på den grunden han har visst etnisktatt t.ex. ett

Om uppgifter behandlas andra skäl fårursprung. om en person av
särskilt känsliga uppgifter i fråga i viss mån ocksåom personen
behandlas. Det krävs dock det oundgängligenär nödvändigt medatt
hänsyn till behandlingens ändamål. I samband med förundersökningen
får uppgifter den misstänktes eller etniskat.ex. om ras ursprung
behandlas det betydelse för spaningen.är Under utredningom av om

sexualbrott kan det också befogat anteckna denett misstänktesattvara
sexuella läggning. Det kan också fallet i samband med ettvara
kriminalunderrättelseprojekt rörande barnpomografibrott. Bestämrnel-

motiveras i avsnitt 8.3.2.närmaresen
Det bör påpekas det redan 2 kap. 3 § regeringsformen följeratt av

anteckning medborgare i allmänt registeratt inte hansutanom
samtycke får grundas enbart hans politiska âskådning. Förevarande
paragraf innebär långtgående förbud registrering enbartett motmer
på grund vad käntär politiskat.ex.av som om en persons upp-
fattning. Samtycke har således ingen betydelse för frågan om
registrering och paragrafen omfattar dessutom andra svenskaäven än
medborgare.

6 § Personuppgifter behandlas skall förses med upplysningarsom om
uppgiftslämnares trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak. Sådana
upplysningar behöver dock lämnasinte det saknar betydelse förom
syftet med behandlingen.
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uppgiftsläm-upplysningarframgårparagrafförevarandeAv att om en
skall länmasalltidsakriktighetuppgifternastrovärdighet och omnares

tydligtdetAvsiktenbehandlas.uppgift ärtillanslutning atti att en
antagandeneller på sepå faktauppgift grundasframgåskall om en

verksamhet och inomSäkerhetspolisensSärskilt inom8.4.2.avsnitt
framgårtydligtdetangelägetdetunderrättelseverksamhet är attannan

ocksåemellertidBestämmelsen fåruppgifttillförlitlig är.hur en
för be-betydelsesaknarOm detförundersökningar.betydelse i

sakriktig-ochtillförlitlighetupplysningardockhandlingen behöver om
behandladevärderingendockregel tordeSomlärrmas.intehet av

därmed förbättrasbeslutsunderlagpolisensochunderlättasuppgifter
Omfrågadet härupplysningar ärsådana upp-om.somgenom

fårellerlärrmassakriktighet börochtillförlitlighetlysningar om
bedömning detuppgift, efterbehandlardenavgöras avenensomav

fallet.enskilda
försådantnärvarandeförutvecklaspolisen systemInom ett

fyrainnehållerSystemetinformationvärdering avses ovan.somav
uppgifternasfyra förtillförlitlighet ochuppgiftslänmarensförvariabler

beteck-användstillförlitlighetuppgiftslämnarenssakriktighet. För
finnsintedetBeteckningen åsättsAoch X.CA, B,ningarna om

vidhantillförlitlig elleruppgiftslämnaren ärtvivelnågot att omom
i deuppgiftslämnarentillförlitlig. Omsighar visattillfällentidigare

Cmedanbeteckningen B,användstillförlitligvaritfall harflesta
tillförlitlig.har varitfall intei de flestauppgiftslämnareninnebär att

tillförlitligheten.bedömagårdet inteanvändsBeteckningen X attom
Om det1-4.beteckningarnaanvändssakriktighetinformationensFör

ellerriktiginformationentveksamhet ärråder någoninte att omom
A-källoroberoendevarandratvâminstbekräftasuppgifterna avav

frågadetanvändsBeteckningen 2 ärbeteckningenåsätts omom
ögonvitt-lärrmasupplysningarförstahandsinformation, ettt.ex. avsom

andrahandsinformationdet3beteckningen äroch somomne,
uppgifternasinnebärBeteckningen 4uppgifter.andra attbekräftas av

bedömas.kanintesakriktighet

uppgifterUtlämnande av

kap. 17 §i 7registersekretessenabsolutadenföreslagitVi har att
iuppgifterinförs förskaderekvisitupphävs,sekretesslagen att ett

blirsekretesslagen14 kap.bestämmelserna iochpolisens register att
uppgifter kommermedföruppgifter. Detsådana atttillämpliga att

skadeprövning.eftermyndigheterenskilda ochtilllämnaskunna ut en
riketmyndigheter inomtilllämnasockså kunnaUppgifter kommer att

sekretesslagen.i 14 kap.reglernasekretessbrytandedemed stöd av
medlärrmasuppgifter kunnakommermyndigheterutländskaTill att



310 Författningskommentar SOU 1997:65

stöd 1 kap. 3 § tredje stycket sekretesslagen. Detta medför i sinav tur
särskilda utlämnandebestännnelser baraatt behövs för det fall att

uppgifter skall kunna lämnas vad framgårutöver sekre-ut som av
tesslagen. På polisdatalagens område har vi funnit sekretesslagensatt
regler tillräckligaär såvitt gäller utlämnande inom riket, i frågautom

luppgifter lämnas för statistiska ändamål. För utlämnandeom som av luppgifter till utlandet behövs också särskild bestämmelse.en l
l

7 § Uppgifter nödvändiga förär framställa rättsstatistikenattsom
skall lämnas till Brottsförebyggande rådet.

Bestämmelsen medför de uppgifter behövs för rättsstatistikenatt som
får lämnas sekretessprövning. Vilka uppgifterut utan behövs försom
rättsstatistiken framgår lagen 1995:606 och förordningenav
1995:1060 vissa personregister för officiell statistik. Utöverom
uppgifter det allmänna belastningsregistret och misstankeregistret,ur
vilka inte regleras denna lag, det för närvarande baraav synes vara
uppgifter anmälda brott skall lämnas till Brottsförebyggandeom som
rådet.

8 § Uppgifter får lämnas till utländsk myndighet ellerut en en
mellanfolklig organisation, utlämnandet följer internationellom av en
konvention Sverige har biträtt.som

Regeringen får meddela föreskrifter uppgifter pá begäran fårattom
lämnas till polis- eller åklagarmyndighet i ansluten tillärstaten som
internationella kriminalpolisorganisationen eller till denna organisa-
tion, det behövs för myndigheten eller organisationen skallattom
kunna förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott.

Att uppgifter får lämnas i vissa andra fall framgåräven kap.1ut av
3 § tredje stycket sekretesslagen 1980:100.

Paragrafen innehåller bestämmelser uppgifter i vissa fall fårattom
länmas till utländska myndigheter och organisationer vadutöver som
följer kap.1 3 § tredje stycket sekretesslagen se avsnitt 8.8.2. Avav
första stycket följer uppgifter får lämnas till utländsk myndighetatt en
eller mellanfolklig organisation det följer internationellen om av en
konvention Sverige har biträtt. En motsvarande bestämmelse finnssom
i 9 § tredje stycket i förslaget till lag polisens underrättelseregister.om
Bestämmelsen framför allt sikte utlänmande uppgiftertar tillav
Europol. Uppgifter får lämnas särskild begäran.utan

I paragrafens andra stycke uppgifter på begäran också fårattanges
lämnas till polis- och åklagarmyndigheter i anslutna tillärstater som
Interpol till organisationen sådan. Det förutsätter docksamt attsom
regeringen har meddelat föreskrifter i vilka fall uppgifter fårom
länmas. Föreskrifterna kan viss uppgift ellert.ex. typavse en av
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krävsskall få lämnasuppgiftervisst register. Föruppgifter utattettur
organisationenellermyndighetenutländskaför dendet behövs attatt

Bestämmel-beivra brott.utreda elleruppdaga,förebygga,skall kunna
polisregisterlagen.stycketförstahuvudsak 4 §imotsvararsen

utlännings-användas iförfå lämnasdock inteUppgifter attutavses
avsnitt 8.8.2.ärenden se

andraifår lämnasuppgifter ävenfår förordnaRegeringen9 § utatt
och 8 §§.i 7fall sägsän som

utlämnandeförordnaparagrafdennabemyndigas iRegeringen att om
stödparagraferna. Medi de tidigarefall dei andra än avavsessom

utlämnandeföreskriftermeddelaregeringenbemyndigandet kan avom
upplysningarinnehållervilkenU-boken,så kalladeuppgifter denur

därmed jfr §samband 5haroch beslutriketavlägsnanden somurom
polisregisterkungörelsen.§polisregisterlagen 22stycketandra samt

skadeståndochRättelse

gäller vidskadeståndochrättelsereglerPersondatalagens10 § om
föreskrifterellerdenna lagpersonuppgifter enligtbehandling somav

stöd lagen.medmeddelatshar av

påpersondataansvarigföljerpersondatalagtillförslaget attAv en
sådanautplånaellerskall blockeraregistreradeden rätta,begäran av

persondatala-enlighet medbehandlats iinte harpersonuppgifter som
lagen. Förevaran-utfärdats med stödharföreskriftereller avsomgen

uppgifterföreliggerskyldighetmedförbestämmelsede att omsamma
harförordningellerlagmed dennai stridregistreratshar som

vad kravetredogörelse förEnmed stöd lagen.utfärdats närmareav
till §17och i kommentarenavsnitt 8.6iinnebär finnspå rättelse

belastningsregistret.det allmännalagen om
persondataansva-denföljer vidarepersondatalagförslaget till attAv

behandlingskadaför denregistreradedenskallrige ersätta avsom en
föreskrifter harellerpersondatalagenmedpersonuppgifter i strid som

ocksåskallErsättningmed sig.har förtlagenmed stödmeddelats av
be-integritetenpersonligadenkränkningför denbetalas somav

förslagetskall enligtErsättningsskyldighetenhar inneburit.handlingen
visarpersondataansvarigedenfalla borteller helt attjämkaskunna om

10 §Bestämmelsen ihenne.ellerhonomberoddefelet inte
uppgifterföreliggerskyldighetmedförpolisdatalagen att omsamma

harförordningellerlagmed dennastridiregistreratshar som
och kommentarenavsnitt 8.10vidarestöd lagen semedutfärdats av

belastningsregistret.allmännadetlagentill 17 § om
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Särskilda bestämmelser behandling personuppgifter iom av
kriminalunderrättelseverksamhet

I 11-13 har tagits in bestämmelser behandlingom av personupp-
gifter i kriminalunderrättelseverksamhet. Dessa bestämmelser motsva-

i huvudsak reglerna analysregister i vårt förslag tillrar lagom om
polisens underrättelseregister. De tidigare föreslagna analysregistren
kan inte registerutgöra i egentlig mening. Mot bakgrundanses denav

Datalagskommittén föreslagna persondatalagen har vi därförav valt att
inte längre tala analysregister behandlingutan personuppgif-om om av

En nämnare redogörelse förter. skälen till denna förändring finns i
avsnitt 8.13. Bestämmelserna utformadeär begränsningar i densom

för polisenrätt behandla personuppgifter vilkenatt följer personda-av
talagen. Någon skillnad i sak inteär avsedd i förhållande till vårt
tidigare förslag. Kommentaren till bestämmelserna inskränker sig
därför till hänvisning till motsvarande paragraf i förslaget tillen lag

polisens underrättelseregister. Det förtjänar dock här påpekasom att
regeln gallring analysregisteratt inte har överförts till polis-om av

datalagen. När särskild undersökning har avslutats skall deten
material har samlats in behandlas på sättsom oavsettsamma om
undersökningen förs manuellt eller med hjälp ADB. Det innebär attav
uppgifterna skall bevaras för bl.a. forskningsändamål de inte enligtom
särskilda föreskrifter eller beslut från Riksarkivet skall gallras. Någon
särskild bestämmelse undersökningen skall avslutasatt vid den påom
förhand bestämda tidpunkten har vi inte bör in i polis-ansett tas
datalagen eftersom det närmast regelär hur underrättelseverk-en om
samhet bör bedrivas. Den särskilda bestämmelsen utlänmandeom av
uppgifter har inte heller tagits med. I stället skall sekretesslagens
regler tillämpas, liksom 7-9 §§ i polisdatalagen kommentarense till
dessa paragrafer.

Regler för de egentliga register skall få föras i kriminal-som
underrättelseverksamheten har i polisdatalagen tagits in bland de
särskilda registerbestämmelserna se 20-22 §§.

11 § I kriminalunderrättelseverksamhetfár personuppgifter behandlas
helt eller delvis automatiskt endast i särskilda undersökningar rörande
viss allvarlig brottslighet

vilka syftar till underlag för beslut förundersökningatt ge om-
eller särskilda åtgärder för förebygga eller förhindra brott ochom att

leds Rikspolisstyrelsen eller polismyndighet därsom av en en-
länspolismästare chef.är

Personuppgifter får också samlas in och lagras i kriminalunder-
rättelseregister.
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istycket3 § förstaochstycketförstaBestämmelsen l §motsvarar
underrättelseregister.polisenstill lagförslaget om

förskall gällaförutsättningarframgår de attparagrafenAv som
automatiskt ieller delvisheltbehandlasskall fåpersonuppgifter

kriminalunderrättelseverksarnhet.
underrättelseverksamhetendetförsta krävsdetFör att avser

alltframförbrottslighetallvarligbrottslighet. Medallvarlig avses
straff-med högtinnefatta brottförmodaskanbrottslighetsådan som

narkotikabrott.ellerekonomiska brottvärde, t.ex. grovagrova
brottförekommaförmodasdet kanfall dåsådanaDessutom somavses

förekommerslag,allvarligtlikasig inteför är sommentagna avvar
betraktasmåsteändåbrottslighetenomfattningbetydandei så att som

fåttharskattebrottfrågaexempelviskanallvarlig. Det somomvara
ocksåbrottslighet börallvarligbransch. Somvissutbredning istor en

omfattandeslag,olikaseriebrottslighetbetraktas t.ex.kunna av
också hit.ligabrottslighet hörFarligmedfuskellerstöldturnéer taxor.

skalleller intefå förekommaregistrering börföravgörandeDet om
bedömningsamladvidbrottslighetenförrnodadeden avenomvara

allvarlig.betraktaskanfaktatillgängligaalla som
bedrivsunderrättelseverksamhetendetkrävsandradetFör att av

länspolis-ledspolismyndighetellerRikspolisstyrelsen avsomenav
behandlingintegritetsrisktill denMed hänsyn person-avmästare. som

sådana be-innebär börkriminalunderrättelseverksamhetiuppgifter
polisen.inomnivåpå lokalförekommafåintesåledeshandlingar

länspolismästareRikspolisstyrelsen ellertredje fordrasdetFör att en
allvarligrörande vissundersökningsärskildinledabeslutathar en

Ändamålet skallundersökningsådanmed attbrottslighet. gevaraen
vidtaellerförundersökninginledabeslutför attunderlagpolisen att en

förhindra brott.ellerförebyggaföråtgärdersärskilda att

personuppgifterbehandlingsådaninledabeslut12 § Ett somatt av
behandlingenmedändamåletuppgifterinnehållaskall§i 9 omavses
avslutadskallundersökning samtsärskildadenoch när varaavsessom

intrångotillbörligtförebyggaförbehövsföreskrifteri övrigtde attsom
integritet.personligaregistreradesdei

behandlabeslutförteckningföra överskall attRikspolisstyrelsen en
underrättelseverksamhet.personuppgifteri

tillförslagetstyckena iandraochförsta4 §Bestämmelsen motsvarar
underrättelseregister.polisenslag om

behandlinginledabeslutparagrafen följer attAv ett avatt om
med be-ändamåletuppgifterinnehållaskallpersonuppgifter om

skallundersökningsärskildadenochhandlingen när varaavsessom
normaltundersökningenskalländagått tilltid haravslutad. Då denna
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Äravslutad. den inte det, bör endast i undantagsfall få hållavara man
på längre. När undersökningen väl avslutad skallär materialet tas om
hand enligt vad följer arkivlagen och de eventuella föreskriftersom av

Riksarkivet kan ha meddelat se vidare avsnitt 8.13.3.som
Den för behandling personuppgifter i kriminal-som ansvarar av

underrättelseverksamhet skall också meddela de föreskrifter i övrigt
behövs för förebygga intrång i de registreradesatt personliga in-som

tegritet. Vilka föreskrifter behövs beror på ändamålet medsom
undersökningen. Det kan behövas föreskrifter hur informa-t.ex. om
tion skall få inhämtas och hur ofta och på vilket arbetet skallsätt av-
rapporteras.

För underlätta kontroll och tillsyn den behandlingatt av av
personuppgifter kan förekomma inom underrättelsetjänsten skallsom
vid Rikspolisstyrelsen föras förteckningcentral samtligaöveren
pågående undersökningar inom polisen.

13 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifternärmare behandling personuppgifter iom av
kriminalunderrättelseverksamhet.

Bestämmelsen möjlighet föröppnar regeringen bl.a. meddelaatt
föreskrifternärmare vad förstås med allvarlig brottslighet.om som

Särskilda bestämmelser registerom

14 § De särskilda bestämmelserna register gäller inteom
behandling personuppgifter i samband med förunder-av en—

sökning eller undersökning eller utredning ellerannan
manuella register.-

Polisdatalagen innehåller dels allmänna bestämmelser all be-om
handling personuppgifter, dels bestämmelser behandlingav om av
personuppgifter i kriminalunderrättelseverksamhet, dels särskilda
bestämmelser register. Vad förstås med register kommenterasom som
i avsnitt 8.2.3. De särskilda bestämmelserna register skallom som
framgår paragrafen inte gälla sådana register förs iav som en
förundersökning eller någon undersökning. Om det iannan en
förundersökning förteckningupprättas inkomna hand-övert.ex. en
lingar eller över förekommer i utredningen ellerpersoner som en
sammanställning vittnesförhör med angivande vittnenas ärav av namn
detta således inte sådana register skall omfattas de särskildasom av
registerbestärnmelserna. Däremot skall de allmänna bestämmelserna

behandling personuppgifter gälla. Manuella register skall inteom av
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register.bestämmelsernade särskildaomfattasheller omav

förpersondataansvarigRikspolisstyrelsen§ Om inte15 sägs ärannat
förs förregisterför andradenna lag ochide register somsom avses

polisväsendets behov.hela

sigfallercentrala register. Deti lagenregister ärDe som avses
Kriminal-dessa.ansvarig förRikspolisstyrelsennaturligt äratt

polismyndigheter,få förasdockunderrättelseregister bör även av
sådana register.bestämmelsesärskilt i denvilket som avseranges

Även Rikspolisstyrelsenböruttryckligenintedet varaangesom
kan kommaregisterför andra centralapersondataansvarig även som

inrättas.att

Underrättelseregister

registerSäkerhetspolisens

tillharregisterRikspolisstyrelsen skall föras§ Hos16 ett som
ändamål

avslöja brottochsyfte förebyggaspaning iunderlätta motattatt-
terrorism ochbekämpaellersäkerhetrikets

säkerhetsskydds-enligtregisterkontrollunderlag förutgöraatt-
1996:627.lagen

benämnspersondataansvarig för registret,Säkerhetspolisen är som
SÄPO-registret.

skalländamåletangivnamed detregisterframgårparagrafenAv att ett
SÄPO-ändamålet medBeskrivningenRikspolisstyrelsen.föras hos av

arbetsordningSäkerhetspolisensfinns idenregistret motsvarar som nu
våld, hotanvändningenMed terrorismavsnitt 9.4.2.se avavses

särskild1991:572jfr lagensyftenför politiskaeller tvång om
samhällsviktigaförskyddlagen 1990:217utlänningskontroll och om

m.m..anläggningar

SÄPO-registret tillhänförasuppgifter kanfår föras in§ I17 ensom
endastenskild person

med uppgiftendenanledningdet finns anta att avsessomom
innefattarverksamhetåt brottsligsigåt eller harsig ägnatägnar som

begå brotteller kommereller terrorismsäkerhetriketshot att avmot
sådant slag,

säkerhets-registerkontroll enligtundergåttharpersonenom
detelleranställningdärefter fått denoch1996:627skyddslagen
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uppdrag eller fått delta deni verksamhet kontrollen elleravsettsom
det finns särskilda skäl till det.om annars

Regeringen får meddela föreskrifternärmare registrets innehåll.om

SÄPO-registretAv persondatalagens allmänna regler följer endastatt
får innehålla de uppgifter nödvändigaär och relevanta i för-som
hållande till registrets ändamål. I paragrafen har tagits in ytterligare
bestämmelser innehållet i registret.om

I punkt I beskrivs förutsättningarna för registrering iav personer
syfte förebygga och avslöja brott rikets säkerhetatt eller bekämpamot
terrorism. Bestämmelsen avsedd kunnaär både deersättaatt öppna
och de hemliga föreskrifter regeringen har meddelat för Säker-som
hetspolisen. Dessa föreskrifter tillhörrör eller sympati-personer som

med vissa organisationer eller med organisationer visst slag.serar av
Enligt den förevarande paragrafen räcker det inte tillhöratt en person

viss organisation. Tyngdpunkten läggs i stället på uppgifteren att en
inte får registreras det inte finns åtminstone någonperson om

anledning befara han antingen sig brottsligägnar verksamhetatt att
sådant slag det ankommer på Säkerhetspolisen förebyggaav som att

eller avslöja eller han kommer begå sådana brott. Den gradatt att av
misstanke brottslig verksamhet krävs lägre vadär änom som som

gälla för registrering i kriminalunderrättelseregister. Föravses
Säkerhetspolisens del skall det tillräckligt det finns anledningattvara

brottslig verksamhet förekommer eller kan befaras.anta att
I punkt 2 uppgifternär får antecknas i sambandanges om en person

med registerkontroll. Tanken alla de harär varit föremål föratt som
registerkontroll skall registreras under förutsättning de har fåttatt
den anställning eller liknande kontrollen har Endastavsett.som en
liten del alla registerkontroller företas föranleder i dagav som en
notering. Någon ändring inte avsedd. Syftetär med registreringen
skall underlätta för Säkerhetspolisen under den tidatt attvara

i fråga innehar anställningen kontinuerligt kunna kontrollerapersonen
inget inträffar anledning ifrågasätta hans elleratt hennesattsom ger

pålitlighet.
Punkt 3 slutligen Säkerhetspolisen möjlighet registrerager att

uppgifter också på grund framgår punktänom personer annan som av
1 och Bestämmelsen har tillkommit med hänsyn bl.a. till Säkerhets-
polisens uppgift samla information kan bliatt utsattaom personer som
för hot olika slag eller i känsliga verksamheter kan bli föremålav som
för närrnanden från främmande underrättelsetjänster. För in-att
formation sådana lättare skall kunna sammanställas kanom personer
det finnas skäl registrera de inte självaatt ärtrots attpersonerna,
misstänkta för delaktighet i någon brottslig verksamhet. Det kan också
finnas anledning registrera upplysningar informatöreratt om vars
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Äventrovärdighet kontinuerligt behöver bedömas. i andra fall kan det
finnas behov för Säkerhetspolisen anteckna uppgifterett att om en

det i och för sig finns anledning hanutan att ägnaratt anta attperson
sig brottslig verksamhet. Registreringen skall i sådana fall ha
karaktär undantag, vilket i lagtexten har markerats på så detsätt attav
krävs särskilda skäl.

SÄPO-registret18 § Uppgifteri skall lämnas till länsstyrelse för sådan
prövning personal hos auktoriserat bevakningsföretagettav som avses

lageni 1974:191 bevakningsföretag. Detsamma gäller vidom
prövning föreståndaren för verksamheten eller ledamöter iav av
bevakningsföretags styrelse.

SÄPO-registretUppgifter i får lämnas till myndigheter och enskilda
i enlighet med säkerhetsskyddslagen. De föreslagna ändringarna i
sekretesslagen medför dessutom uppgifter skall kunna lämnas iatt ut

medenlighet bestämmelserna i den lagen. Vidare får uppgifter ur
SÄPO-registret lämnas i enlighet med 7-9 i§§ polisdatalagen.ut
Bestämmelsen i förevarande paragraf slutligen länsstyrelserna rättger

få de uppgifter behövs för prövning anställda m.fl. iatt ut som av
bevakningsföretag. Avsikten givetvis uppgifter harär ävenatt som
föranlett registrering skall lämnas Bestämmelsen motiverasut.

i avsnitt 9.5.2.närmare

19 § Uppgifter kan hänföras till enskild skall gallrassom en person
förde inte längre behövs sitt ändamål. fårnär Regeringen meddela

föreskrifter uppgifter i stället får bevaras för forskningsända-attom
mål.

Persondatalagen innebär uppgifter i register skall utgå detnäratt ett
inte längre behövs för det ursprungliga ändamålet. Det bör meddelas

SÄPO-registret.bestämmelser uppgifter skall utgå Tids-närom ur
fristerna bör bestämmas med hänsyn till olika uppgifterde typer av

få förekomma i registret. Om uppgifter har tillförtssom avses nya
eller det andra skäl alltjämt finns förskäl registrering bör ut-om av
gångspunkten uppgifter skall få bevaras i registret efterävenattvara
utgången på förhand bestämd tidsfrist. Bestämmelser närav en om
uppgifter skall utgå bör lämpligen utformas regeringen eftereller,av
regeringens bestämmande, Säkerhetspolisen.av

Av paragrafen framgår gallring uppgifterna skallatt av vara
huvudregel. Regeringen får meddela bestämmelser uppgifter iattom
SÄPO-registret i stället får bevaras för ändamål i arkiv-som avses
lagen. Tanken regeringen skall ställa riktlinjer för i vilkaär att upp
fall uppgifter i registret integritetsskäl skall gallras, och i vilka fallav
forskningshänsynen bör och uppgifterna därför bevarasöver setar
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avsnitt 9.4.4.
personuppgifterför sig endast ingårParagrafen omfattar i och som

SÄPO-registret. enligt bestämmel-uppgifterna inte skall bevarasi Om
givetvis det aktmaterial tillmeddelas regeringen skallser som av

också gallras.vilket uppgifterna hänvisar

Kriminalunderrättelseregister

ikriminalunderrättelseregister har tagits inBestämmelser om
föreslagnade i delbetänkandetregler20-22 §§. Dessa motsvarar

analysregisterEftersom begreppetinfonnationsregister.reglerna om
bli deinforrnationsregistrenskall användas kommerinte längre att

krirninalunderrättelseverksamhet. Det harfär iregister förasenda som
kriminalunderrättelse-i stället kalla demdärmed fallit sig naturligt att

register.
begränsningar i den förautformadeBestämmelserna rättär attsom

Någon ändringpersondatalagen.för polisens del följerregister avsom
avsedd.förslag intetill vårt tidigarei förhållande är

förföras endastkriminalunderrättelseverksamhet får register20 § I att
all-vissundersökningarför särskildaunderlag beslut som avseromge

polismyndig-får förasSådana registerbrottslighet.varlig även enav
chef.där länspolismästarehet ären

stycket istycket och 3 § andra§ förstaBestämmelsen 1motsvarar
underrättelseregister.till lag polisensförslaget om

manuella register,inte gällerenligt 14paragrafen,Av som
visstendast förkriminalunderrättelseregister får förasframgår ettatt

särskildaför beslutunderlagnämligen förändamål, att omge
medförståsbrottslighet. Vadallvarligundersökningar somsom avser

brottslighet beskrivsallvarligundersökningar och begreppetsärskilda
tillkommentaren 11i

persondataansvarig förRikspolisstyrelsenföljer§ ärAv 15 att
förevarandefår enligtregisterkriminalunderrättelseregister. Sådana

leds läns-polismyndigheterföras deparagraf dessutom avsomav
polismästare.

uppgifter kanföras inkriminalunderrättelseregister fär21 § I ett som
med uppgiftendenenskild endasthänföras till som avsesomen person

ätsigät eller hagrunder kan sig ägnatpå konkreta ägnaantas
begå allvarliga brott.brottslighet eller kommaallvarlig att

fär meddelabestämmermyndighet regeringeneller denRegeringen
fär registreras.vilka uppgifterföreskrifternärmare somom
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Bestämmelsen 7 och förslaget11 i till lag polisensmotsvarar om
underrättelseregister.

paragrafen förutsättningarnaI för uppgifter kanattanges som
hänföras till enskild skall föras in i kriminalunderrät-etten person
telseregister. Utöver vad följer paragrafen får i sådantettsom av
register också föras in uppgifter visserligen enskildsom avser en

inte kan hänföras till den med uppgifterna.person men som som avses
För sådana uppgifter, liksom uppgifter huvud inteatt över tagetsom

enskild skall registreras krävs inte änannat attavser person
uppgifterna nödvändiga för registretsär ändamål.

Uppgifter kan hänföras till enskild får enligt paragrafensom person
registreras endast i fråga konkreta grunder antingenom personen
kan sig eller ha sig brottslig verksamhetägna ägnat allvar-antas av
ligt slag eller kan komma begå brott allvarlig beskaffen-antas att av

Ändamålethet. med registreringen skall enligt 20 § få framattvara
underlag för djupgående undersökning underrättelsekarak-en mer av

vilken i sin skall kunna leda framtär, till förundersökning ellertur en
något beslut brottsförebyggande eller brottsförhindrandeannat av
karaktär.

För registrering i kriminalunderrättelseregister krävs såledesett att
det finns konkreta omständigheter med viss styrka talar för attsom en

sig brottslig verksamhet.ägnar Beviskravet imotsvararperson
styrka vad i samband förundersökningarmed sammanfattas isom
begreppet skälig misstanke".

Även de nämnda förutsättningarna uppfyllda börärom nyss
kriminalunderrättelseregister inte få innehålla varje tillgänglig uppgift

registrerad Av hänsyn till integritetsskyddsintresset börom en person.
föreskrifter meddelas så tydligt möjligt vilka kategoriersom som anger

personuppgifter får registreras. De uppgifter bör fåav som som
förekomma för det första upplysningar denär registreradesom
identitet, nationalitet, adress ocht.ex. nanm, personnummer, ar-
betsplats. Av 5 § andra stycket följer uppgift etnisktävenatt t.ex.om

får del identitetsuppgiften det ärursprung anges som en av om
oundgängligen nödvändigt för registrets ändamål. Förutom uppgifter

den registrerades identitet bör de omständigheter liggerom anges som
till grund för bedömningen den registrerade befattning medatt antas ta
brottslig verksamhet. Det de konkreta omständigheterna iär det
särskilda fallet bör De bör vidare så utförligt detattsom anges. anges

möjligt kontrollera registreringenär står i överensstämmelseatt att
med lagen. Registret bör också innehålla upplysning brottslig-om
hetens karaktär, dvs. de omständigheter polisen har funnitgör attsom
anledning viss brottslig verksamhet förekommer, har förekom-anta att
mit eller kan förväntas. Av uppgifterna bör tydligt framgå varför
brottsligheten kan betraktas allvarlig i lagens mening. börDetsom
också få förekomma hänvisningar till andra registrerade personer som
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brottslighet upplysningarbefattning med samt attantas ta samma om
förekommer iinletts ochundersökning harsärskild att personenen

stycke bemyndigatsi paragrafens andraregister. Regeringen harannat
kriminalunderrättelse-föreskrifter innehållet imeddela närmareatt om

reg1ster.

årkriminalunderrättelseregisterskall gallrasUppgifterna22 § i ettett
enligt 21 § kanuppgiftefter det sådanatt personen somomen

infördes. särskild under-gången Harföranleda registrering sista en
uppgifter ståinletts, får dockregistreradsökning rör personensom

har avslutats.till dess undersökningenkvar att

förslaget till lag§ tredje stycket iBestämmelsen 10motsvarar om
underrättelseregister.polisens

uppgifter inteföljeri persondatalagenallmänna bestämmelserAv att
nödvändigt medlängre vadstå kvar i registerskall än ärett som

uppgiftparagraf innebärändamål.till registrets Dennahänsyn att en
förhållanden skall gallrasunder allakriminalunderrättelseregisteri ett

tid har gåttdet innan dennauppgiften infördes. Harår efter det attett
börjaruppgiftertill ända förts in person en nyom sammanya

uppgifterdet frågaettårsfrist löpa. krävs dockDet äratt som avsesom
tillräckliga föri och för sigdvs. uppgifteri 21 är att personensom

uppgiftskall alltsåi registret. Detfråga skulle föras ini omvara en
eller hasiggrunder kanpå konkreta ägnatägnaantasatt personen

han kan kommaallvarligt slag ellerverksamhetbrottsligsig attav
Andra uppgifterbeskaffenhet.begå allvarligbrott t.ex.att om nyav

gallringsfristden karaktärenarbetsplats inteadress eller är att en nyav
ochförts till registretkvalificerade uppgifterintebörja löpa. Harskall

Iinledandetill beslutuppgiften inte heller lett lbefintligahar den ett om
skall uppgiftenbeslut,någotsärskild undersökning eller annat iav en

skallundersökning inlettssärskildutgå registret. Harsåledes enur
kvarstå.fåkriminalunderrättelseregistret däremot kunnauppgiften i

indexregister tillslagsskall fungeraregistrenAvsikten är ettatt som
underrättelsetjäns-inomgenomförsundersökningarde särskilda som

ten.

brottmålDNA-analys iuppgifterRegister med om

i delbe-denbestämmelserhar tagits in23-29 §§I motsvararsom
DNA-analysuppgifterregister medföreslagna lagentänkandet omom

begräns-har utformatsBestämmelsernaDNA-registerlagen. som
del följerför polisensföra registeri denningar rätt att avsom

avsedd.skillnad inteNågon sakligpersondatalagens regler. är
uppgifter har inteutlämnandebestämmelsensärskildaDen om av

em
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heller tagits med. I stället skall sekretesslagens regler tillämpas och,
i förekommande fall, i7-9 polisdatalagen kommentarense till
dessa paragrafer.

23 § Register med uppgifter resultat DNA-analys får förasom av
endast för underlätta identifiering i samband medatt av personer
utredning brott.om

Bestämmelsen 3 § i DNA-registerlagen.motsvarar
paragrafenAv följer register med uppgifter resultat DNA-att om av

får förasanalys endast för visst ändamål, nämligen förett att un-
derlätta identifiering i samband med utredning brott.av personer om

Det personregister skall inrättas skall användas så sätt attsom
DNA-profilen i spår från brottsplats jämförs med de DNA-ett en
profiler finns i DNA-registret, vilket kan beskedsom ge om vem som

Ändamålethar spåret. med personregistret såledesavsatt är att
underlätta identifiering i samband med utredning brott.av personer om

spårregisterEtt skall också inrättas. Det skall innehålla resultat av
DNA-analys har gjorts på spår från ouppklarade brott. Dessasom
analysresultat kan jämföras med resultat DNA-analys spårav av nya
från andra brottsplatser, varvid samband mellan olika brott kan klar-
läggas och den misstänkte lättare återfinnas. Uppgifter i spårregistret
kan också jämföras med uppgifter i personregistret och med uppgifter
avseende misstänkta inte finns antecknade i personregistret.som
Ändamålet med spårregistret följaktligen ocksåär underlättaatt
identifiering i samband med utredning brott.av personer om

24§ medEtt register personuppgifter får innehålla uppgifter om
resultatet DNA-analys har gjorts under utredning ettav en som om
brott och har dömts försom avser en person som

sådant brott liv eller hälsa, personliga in-ett mot personsen
ellertegritet säkerhet elleri 12 I 7kap. brotts-som avses

balken, brottet kan leda till fängelse i två år,änom mer
allmänfarligt brott kap. brottsbalken,i 13ett som avses om

brottet kan leda till fängelse i två år elleränmer
försök, förberedelse, stämpling, anstiftan eller medhjälp till ett

sådant brott elleri 1som avses
Regeringen får meddela föreskrifter vilka brott skallom som

föranleda registrering.

Bestämmelsen i4 § DNA-registerlagen och vilkamotsvarar anger
uppgifter skall få registreras i personregistret. Paragrafen innebärsom
inte någon skyldighet för polisen registrera den dömde. Avsiktenatt

inte heller alla de nänmda brotten måsteär föranledaatt ovan
registrering. Närmare bestämmelser vilka brott föranledaskallom som

170542ll
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regeringen.registrering skall enligt andra stycket meddelas Rege-av
fall vissa brott och sådanaringen kan därvid undanta lindrigare av

paragrafför omfattas förevarandebrott i och sig men som avsom av
barnadrâp, koppleri ochleda till registrering,olika skäl inte bör t.ex.

otillbörligtallmänfarliga brottenkoppleri fall desamtgrovt avgrova
brottslingi rättssak, skyddandeverkande vid röstning, övergrepp av

främjande flykt.och av

till uppgifteranalysresultat skall begränsas25 § Registreringen ettav
Analysresultatden registrerades identitet.information somomsom ger
egenskaper får inteden registrerades personligakan upplysning omge

registreras.
får medförsta stycket registervad iUtöver sägs ett person-som

ärendevilketinnehålla upplysningar visar iuppgifter endast som
och analysenanalysen har gjorts avser.vem

och innebär§ i DNA-registerlagenBestämmelsen 5 attmotsvarar
till uppgifteranalysresultat skall begränsasregistrering ett gersomav

tillåtetidentitet. skall inteinformation den registrerades Det varaom
den registrera-kan upplysninganalysresultatregistreraatt omsom ge

personliga egenskaper.des

uppgifter resultatet DNA-får innehålla26 § spårregisterEtt av enom
Uppgifterna fårbrott.under utredninghar gjortsanalys ettomsom

får spårregistertill viss Därutöverkunna hänförasinte person.en
harvilket ärende analysenvisar iendast innehålla upplysningar som

gjorts.

DNA-registerlagen.6 § iBestämmelsen motsvarar
endastfår enligt paragrafenskall inrättasspårregisterdetI som

har företagitsDNA-analysuppgifter resultatantecknas somavom
till visskan hänförasbrott och inteutredningunder ett ensomom

skall analys-vissspår kan knytas tillSå snart ett personenperson.
Spårregistret skallspårregistret.gallrasavseende spåretresultatet ur

ändåpraktiska skälharpersonuppgifter,inte innehållasåledes men av
personuppgifter.polisens behandlingreglerats i lagen avom

spårregistret endastDNA-analys fårresultatuppgifterUtöver om av
harärende analysenutvisar i vilketinnehålla upplysningar som

företagits.

analysresultatendast jämföras medfår27 § Uppgifter i spårregister
spåranalys,hänföras till vissinte kanJ en personsom. personuppgifter ellermedDNA-registerfinns isom

för brott.misstänkthänföras tillkan ärperson somensom



Färfattningskommentar 323SOU 1997:65

Bestämmelsen i DNA-registerlagen och innehåller7 §motsvarar
regler användningen spårregistret.om av

Uppgifter i spårregistret skall för första få jämföras med analys-det
resultat inte kan hänföras till spårana-viss dvs. andrasom en person,

syfte finnalyser, i samband mellan olika brott.att
Spårregistret skall också få jämföras med uppgifter i personregistret.

Pâ det kan få registreratshar isättet vetaman om en person som
personregistret har något de spår har registrerats iavsatt av som
spârregistret och därigenom förkan misstänkas tidigare ouppklaratett
brott.

Slutligen skall spårregistret också jämföras frånmed resultat
DNA-analys misstänkt för brott. Jämförelsenärav en person som
skall få så analysen har företagits under förunder-göras snart en
sökning. Det bör observeras detta endast gäller DNA-analysenatt om
har företagits med stöd de nuvarande reglerna i rättegångsbalken.av
Den i delbetänkandet föreslagna bestämmelsen i 28 kap. 12 §ossav a
rättegångsbalken obligatorisk för i vissaprovtagning DNA-analysom
fall avsedd förenas föreskrift själva intemed analysenär att atten om

utföras förrän det lagakraftvunnen framgårskall dom attav en
i fråga skall införas i DNA-registret. med stödOm taspersonen prov

den bestämmelsen någon jämförelse med spårregistret såledesavsesav
inte kunna företas under förundersökningen.

fallenendast i de uppräknade jämförelser medDet är ovan som
Spårregistret skall såledesspårregistret skall få inte användasgöras.

analysresultatför jämförelser med målsägande eller andrasom avser
icke-misstänkta personer.

Personuppgifter skall gallras tio år efter det påföljden28 § senast att
fulloför i 24 § till har verkställts ellerbrott annarssom avses

upphört.
Uppgifter spárregister skall trettio år efter registre-i gallras senast

ringen.

Paragrafen och innehåller bestäm-§ i DNA-registerlagen10motsvarar
gallring.melser om

huvudregel enligt den föreslagna persondatalagenSom gäller att
uppgifter skall gallras så de inte längre behövs med hänsyn tillsnart

ändamål. uppgift iregistrets Denna paragraf innebär att en personre-
gistret förhållanden tio årunder alla skall gallras harnärsenast
förflutit från det påföljden för brottet till fullo har verkställts elleratt

har upphört. Fristen i vad skall gälla be-motsvarar stortannars som
träffande gallring uppgifter i det allmänna belastningsregistret. Tillav
skillnad från följer lagen det allmänna belastnings-vad som av om

då påföljdenregistret skall fristen i detta fall räknas från den tidpunkt
till verkställts, vilken påföljd det frågafullo har äroavsett om.
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Om registrerad före utgången tioårsfristen fördöms etten person av
brott skall föranleda registrering frånskall frist räknasnytt som en ny

det den âdömda påföljden har verkställts elleratt senast annars
upphört.

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

för ändamålinte användas något det för vilket det Ettänannat togs.
sådant får inte heller efter det målet slutligt harattprov sparas av-
gjorts.

Paragrafen i DNA-registerlagen och innehåller särskil-11 §motsvarar
målsägandeda bestämmelser härrör från och andraom prover som

för fråninte misstänks brott. Ett har tagits sådansom prov som en
för samband utredningDNA-analys i med brott skall förperson om

för ändamål det för vilketdet första inte användas än provetannat
jfrAnalysresultatet skall inte få jämföras med spårregistrettogs. t.ex.

sådant heller få efter det målet27 §. Ett skall inte attprov sparas
slutligt har avgjorts.

Motsvarande bestämmelser har tagits från miss-om prover som
itänkta finns för närvarande inte. Vi har emellertid i delbetänkandet

kap. § rättegångsbalken föreslagit regeringen bemyndigas28 12 atta
meddela föreskrifter bevarande har tagits för DNA-somom av prover

rättegångsbalkens regler detta hänseendeanalys. övrigt kan iI anses
undersökningar målsägande skulle kommatillräckliga. Om attav

paragraf därförregleras i rättegångsbalken kan förevarande undvaras.

Fingeravtrycks- och signalementsregister

tagits in bestämmelser ñngeravtrycks- och signale-I 30-32 §§ har om
förs för tillståndmentsregister. register närvarande medDessa av

utfärdade tillstånd skall enligtDatainspektionen. Tidigare Datalags-
förlorat sin verkan oktober då denkommittén ha den 1 2001,anses

persondatalagen skall tillämpas på behandlingar pågår dennya som
då persondatalagen träder i kraft, nämligen den januari 1999.dag 1

föreslagna bestämmelserna föreskrifterna i tillståndenDe ersättaavses
för fingeravtrycks- och signalementsregistren.

och gäller endast sådana med30 § Bestämmelsemai 30 31 §§ register
uppgifter fingeravtryck, signalement och särskilda kännetecken somom
förs för underlätta identifiering personeri samband med brott.att av
Sådana får användas för identifiering okändaregister personerav

fall.andraiäven
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Fingeravtrycks- och signalementsregister får föras polisen med stödav
den föreslagna persondatalagen. Reglerna i 30-32 §§ i polisdata-av

lagen innefattar vissa inskränkningar i denna Inskränkningarnarätt.
gäller emellertid bara för fingeravtrycks- och signalementsregister som
förs för användas i brottsutredningar.att Bestämmelserna såledestar
inte sikte på liknande register eventuellt kan förupprättassom att t.ex.
underlätta identifiering försvunna eller katastrofoffer.av personer av

Fingeravtrycks- och signalementsregister förs för underlättaattsom
brottsutredningar får endast föras centralt Rikspolisstyrelsen 15 §.av
Ett sådant register får enligt paragrafen användas för identifieringäven

okända i andra sammanhang brottsutredningar,änav personer t.ex.
för identifiering okända avlidna Detsamma gäller signale-av personer.

och känneteckensregistret.ments-

31 § Register i 29 fär§ endast innehålla uppgifter densom avses om
misstänkt ellerär dömd för brott,som-

har fått lämna fingeravtryck enligt 19 § lagen 1991:572som om-
särskild utlänningskontroll.

I sådant register får endast antecknas uppgifter fingeravtryck,om
signalement och särskilda kännetecken ärendenummer ochsamt om
den registrerades identitet.

I paragrafen har tagits in regler innehållet i fingeravtrycks- ochom
signalementsregister förs för utredning brott. Bestämmelsernasom om

vad för närvarande gäller förmotsvarar registren se avsnittsom
8.17.1. Det således framför alltär misstänkta och dömda fårsom
registreras. Om fingeravtryck har tagits i järnförelsesyfte av en
målsägande eller någon inte misstänktär för brottet,annan person som
fär dessa fingeravtryck inte föras in i registret. Bestämmelser om
under vilka förutsättningar fingeravtryck får misstänkta ochtas av
dömda finns i 28 kap. 14§ rättegångsbalken och i förordningen
1992:824 fingeravtryckom m.m.

Även fingeravtryck enligt 19 § lagen särskild utlän-tassom om
ningskontroll får registreras. Sådana antecknas för närvarande i
fingeravtrycksregistrets B-del.

32 § Uppgifter misstänkt skall gallras förunder-närom en person
sökning eller åtal honom läggs ned eller åtal ogillas.mot när Upp-
gifterna får dock bevaras längre andra uppgifter den misstänkteom om
skall bevaras med stöd 32 När dessa uppgifter gallras skall ävenav
uppgifter fingeravtrycks-i och signalementsregister gallras.

Om den misstänkte döms får uppgifterna honom bevaras till dessom
samtliga uppgifter honom har gallratsatt det allmänna be-om ur

lastningsregistret.
Regeringen får meddela föreskrifter gallring uppgifterom av
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särskildenligt lagenfingeravtryckfått lämnaharavseende den omsom
utlänningskontroll.

uppgifter igallringin reglertagitsbestämmelsen harI avom
Utgångspunkten ärsignalementsregister. attfingeravtrycks- och

ellermisstänktauppgifterskall innehållahuvudsakiregistret om
misstankepå grundhar registreratsOmdömda avpersonenpersoner.
misstankegallrasföljaktligenhonomuppgifternaskallbrott omomom

eller åtalförundersökningdvs.honom,föreliggerinte längre mot om
skallför brottethanåtal ogillas. Dömsned ellerläggshonommot om

allmännauppgifter i detsamtligastå kvar till dessdockuppgifterna att
gallrats.harhonombelastningsregistret om

för-sedanbevarasuppgifter kunna ävenbörUndantagsvis en
kvarståendeföreslagitsharned. I 33 §lagtsundersökning har att

för detnämligenfå registreras,skall kunnaviss månbrottsmisstankar i
bristande bevisning.grundnedförundersökning läggsfall att aven

dennamed stödregistrerasbrottsmisstankekvarståendeOm aven
också få ståfingeravtrycksregistretuppgifterna ibestämmelse bör

Om§ upphör.enligt 33registreringentill dessdock längstkvar, att
ñngeravtrycks-uppgifterna iskallogillatsellerlagts nedåtal har

fallför detundantaggivetvis medalltid gallras,registret att personen
det skäletgrund,på någonregistreradskallfråga t.ex.i avannanvara

fått lämnadärmed harsambanddömd och isedan tidigarehan äratt
fingeravtryck.

Även enligtfingeravtryckfått lämnahardenuppgifter somom
viss tid. I lagenefterutlänningskontroll skall gallrassärskildlagen om

påankommer detställettid. Isådannågonintedockhar angetts
skallgallringstidervilkaföreskriftermeddelaregeringen somatt om

i olikarådaförhållanden kansärskildatill demed hänsyngälla som
fall.typer av

brottsmisstankarkvarståendeRegister över

ned på grundlagtsharförundersökning33 § Om mot avpersonenen
i registerbrottsmisstanken lagrasuppgifterfårbevisningbristande om

förutsättningunderendast att
skäligenalltjämtbedömningåklagares ärenligtmisstänkteden-

ochmisstänkt för brottet
skall kunnaförundersökningenbehövs föruppgifterna tas uppatt-

på nytt.
skälsärskildaår, inteefterskall gallrasUppgifterna tresenast om

föranleder annat.
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I allmänna spaningsregistret ASP förs för närvarande in uppgifter
bl.a. misstänkta förundersökning harom personer trotssom attanses
lagts ned. försASP med tillstånd Datainspektionen. Sådana tillståndav
skall enligt Datalagskommittén ha förlorat sin verkan denanses
1 oktober 2001, då den persondatalagen skall tillämpas be-nya
handlingar pågår den dag då persondatalagen träder i kraft,som
nämligen den 1 januari 1999. Förevarande bestämmelse avseddär att

föreskrifternaersätta i Datainspektionens tillstånd för ASP.
Att polisen får registrera uppgifter misstänks förom personer som

brott följer den föreslagna persondatalagen. förevarandeAvav
bestämmelse följer uppgift misstänktatt förärattom etten person
brott visserligen skall få in i register sedan förundersökningäventas

i fråga har lagts ned, bara under förutsättningmot personen attmen
förundersökningen har lagts ned på grund bristande bevisning. Omav
förundersökningen läggs ned på den grunden den misstänktet.ex. att

oskyldig ellerär gärningen inte brott skallutgör det såledesatt inte få
finnas någon anteckning i register i fråga alltjämtattom personen

misstänkt.anses
Det skall enligt den föreslagna bestämmelsen ankomma på åklagare

efteravgöra avslutad förundersökningatt fortfarandeom en person
kan misstänkt. För den misstänkte skall få registreras skallattanses
krävas det behövs för förundersökning honomatt skall kunnaatt mot

på Endast sådana uppgifter fårtas registrerasnytt. behövs förupp som
detta ändamål skall kunna tillgodoses.att

Uppgifter i register kvarstående brottsmisstankaröver får anses vara
så integritetskänsliga de inte skall bevaras för framtidaatt t.ex.
forskning i stället gallras. Av den föreslagna persondatalagenutan
framgår uppgifterna skall gallras så de inte längreatt behövs. Avsnart
andra stycket i förevarande paragraf framgår dessutom de skallatt
gallras efter år. Om det i enskilt fall finns särskilda skälsenast tre ett

talar uppgifterna gallras treårsfristen har gåttnär skallmot attsom ut,
de undantagsvis kunna få bevaras längre. fårDet då förutsättas att
frågan gallring på inom tämligen kort tidsrymd.tas nyttom upp en

34 § Uppgift misstänkt för brott fårär inte lagras iattom en person
register åtal den misstänkte har lagts ned eller hanmotom om genom
lagakraftvunnen dom har frikiints.

Av bestämmelsen följer register kvarstående brottsmisstankaröveratt
inte i något fall får innehålla uppgifter om personer som anses
misstänkta åtal dem har lagts ned eller ogillats.trots att Av 14 §mot
i denna lag framgår dock bestämmelsen inte avsedd omfattaäratt att
behandling personuppgifter i samband med förundersökningav en
eller någon undersökning. Om förundersökning påtas nyttannan upp

det därför tillåtetär i förundersökningenmot behandlaatten person
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åtalfråga misstänkt,iuppgifter ävenär motatt ompersonenom
skulle ha ogillats.tidigarehonom

övervakningförs förRegister personeravsom

övervakningunderlättaförs för35 § Register att personer somavsom
uppgifterinnehållafår endastbegå brottkommakan attantas om

ellerkriminellt belastadeallvarligtantingendömda ärpersoner som
säkerhet.personligaförfarligakan antas annansvarasom

uppgiftersamtligagallrasPersonuppgifter skall närsenast om
belastningsregistret.det allmännahar gallrats urpersonen

meddelas regering-registretinnehållet iföreskrifterNärmare avom
en.

för vissförutsättningarnabestämmelserinnehållerParagrafen om
Syftetbegå brott.kan kommaregistrering attantassompersonerav

skall fåpolisenbestämmelseni ärregistreringmed den attavsessom
förebyggaoch därigenomövervakamöjligheterökade att personer
syfte skallförs i dettaRegisterde begår brott.förhindraeller att som

uppgifterfå innehållaendastbestämmelsenenligt personer somom
allvarligtfrågaskall dessutombegått brott. Dettidigare har vara om

begåttantingen hardvs.belastadekriminellt sompersonerpersoner,
karaktär.allvarligmindreupprepade brottellerbrottmycket avgrova

registrering baraföljerpersondatalagen ärregler iallmännaAv att
dvs.syftet med registret,tillmed hänsynnödvändigtdettillåten ärom

kommadömd kantidigarekanåtminstonedet attantas personenom
polisenförskulle underlättaregistreringenbrott ochbegå attatt nya
enstakabegåttnågon hardetta. Omförhindraeller ettförebyggaatt

mycketbrottetinte,skall det ärvåldsbrottallvarligt grovt, meromens
framtidaförregistreringföranleda över-automatisktmindreeller

prövningalltidi ställetskall görasvakning. Det avnoggrarmen
skall läggasviktvarvid avgörandefallet,enskildaförhållandena i det
kommerbrottetanledningfinnsdet attvid frågan attatt troom

upprepas.
dömts förharinteockså omfattafårRegistreringen sompersoner

belastadekriminelltallvarligtde kansådana brott att menvaraanses
kansäkerhet. Detförfarligabetraktasändå får t.ex.annanssomsom

förtillfällen har dömtsfleravid ellerfråga någon ettsomomvara
våld,hotinnefattar våld ellerallvarliga brottmindre enom somsom

begå brottkanbesöksförbud ochhar ålagtsföljd därav antas nyasom
liknande karaktär.ellersammaav

gallrasregistret skalluppgifter iföljerstycketandra senastAv att
det allmännagallratsharuppgiftersamtliganär urpersonenom

huruvidafråganförutsättasfår dockbelastningsregistret. Det att om
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uppgifterna behövs kontinuerligt blir föremål för prövning.
Förutom sådana register i denna paragrafgenom kansom avses

polisen påäven andra få tillgångsätt till uppgifter kan behövassom
för övervakning Genom kriminalvårdens register fârav personer.
polisen således uppgifter fängelsedömda har avvikit frånom som
anstalten och tidpunkt för pennissioner och frigivning.om

Andra register

36 § Innan register inrättas skallett registrets ändamål och innehåll
bestämmas tiden för gallring uppgifternasamt i registret fastställas.av
Registret skall särskild benämning.ges en

Regeringen fär föreskriva uppgifter i register fåratt bevaras.ett

Innan register inrättas hos polisen måste detett klarläggas vad registret
skall Det skall således fastställas preciserat ändamålavse. ett noga
med registret. Det kan fråga registert.ex. pågåendeöverettvara om
förundersökningar vilket förs för kunna återfinna ärenden påatt en
kriminalavdelning eller register efterlysta fordonöverett vilket förs
för fordonen skall kunna spåras.att Mer allmänt hållna ändamålsbe-
skrivningar kan inte godtas, register skall föras fört.ex. att ettsom
förebyggande och förhindrande brott.av

Innehållet i register skall såett möjligt. Därvidnoggrantanges som
måste särskilt beaktas det enligt den föreslagna persondatalagenatt inte
får registreras fler uppgifter nödvändigtän och endast sådana ärsom
relevanta i förhållande till registrets ändamål.

Slutligen skall också gallringsfrist för registret bestämmas.en
Utgångspunkten skall uppgifter inte skall bevaras längreatt änvara
vad nödvändigtär med hänsyn till ändamålet. Med beaktandesom av
Europarådets rekommendation behandling personuppgifter inomom av
polisen bör dessutom särskild betydelse tillmätas behovet bevaraattav
uppgifter med hänsyn till vad i visst fall har framkommitettsom
under förundersökning, utgången rättslig prövning, ien av en
synnerhet frikännande dom, den registrerades rehabilitering,en om
utdömt straff har avtjänats eller ej, anmesti har utfärdats, denom
registrerades ålder skillnaden mellan olika uppgifter.samt typer av

Av sista stycket i paragrafen framgår regeringen får föreskrivaatt
undantag från skyldigheten gallra register. Bestämmelsenatt ett är
tänkt användas för det fall integritetsintressetatt beträffandeatt ett
visst register inte forskningsintresset.väger över

Av 14 § polisdatalagen framgår förevarande paragraf inteatt är
avsedd tillämpas behandlingatt personuppgifter i samband medav

förundersökning eller liknande undersökning och inte heller påen
manuella register.
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upplysninguppgifterinnehållaskallregister§ Om37 omgersomett
för brottmisstänkthar varitellerbrott,dömd för äräratt personen

skall registretverksamhetbrottsligmedbefattningeller kan taantas
förhandskontrollförDatainspektionenanmälas tillförvägveckor itre .

behandlingframgårmotiveringenallmänna atti denavsnitt 8.9 avAv
tillanmälasskall behövainteregelpoliseninompersonuppgifter som

persondataombuds.k.eller fleraeftersomDatainspektionen sanno-ett
undantagemellertidparagraf finnsdenna ettIinrättas.likt kommer att

upplysningregister attUppgifter ihuvudregeln. enfrån omgersom
ellerbrottmisstänkt förvaritharellerdömd för brott, ärärperson

alltid anmälasskallverksamhetbrottsligmedbefattningkan antas ta
tillfälledåfårDatainspektionenbruk.iregistretinnantillsynför tas

föreskriftermeddelapersondatalagtillförslagetmedi enlighet omatt
förbehövsdetviteföreskriva attdessutomochskyddsåtgärder om
anmältDatainspektionen ettgenomföras. Om attskallbeslutet anser

skallpersonuppgifterbehandlingolagliginnefattarregister aven
påpekandenhandi förstapersondatalagenenligtinspektionen genom

det inteGårrättelse.åstadkomma attförsökaförfarandenliknandeoch
skallriskfyllt vänta,deteller är attpårättelse sättfå annat om

behandlapersondataansvarigedenförbjuda attfåvid viteinspektionen
personuppgifterna.

behandlinginteparagrafdennaBestämmelserna i person-avavser
under-liknandeförundersökning ellersamband meduppgifter i en

till 14 §.kommentarenregister semanuellahelleroch intesökning
anmälningspliktenomfattasskulledäremotregisterpåExempel avsom

bil. 5.analysregistret seochbeslags-ochbrottsanmälansregisterär
påexempelytterligareanmälansrutinrationell ärochBeslagsliggaren

brottsmisstankaruppgifterinnehållerpersonregisterbefintliga omsom
framgentdeförutsättning ävenunderanmälasdärför skall attoch som

delkommer utgöraendastoch interegister att avkan utgöra enanses
förundersökningar.handläggningen av
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12.4 Förslag till lag ändring i sekretesslagenom
1980:100

5 kap. Sekretess med hänsyn främst till intresset förebyggaatt
eller beivra brott

5 kap. l § Sekretess gäller för uppgift hänför sig tillsom
förundersökning i brottmål,

2. angelägenhet, användning tvångsmedel i sådant målsom avser av
eller i verksamhet för förebygga brott,attannan

verksamhet utredning irör frågor näringsförbud,som om
åklagannyndighets,4. polismyndighets, tullmyndighets eller kustbe-

vakningens verksamhet i övrigt för förebygga, uppdaga, utredaatt
eller beivra brott, eller

Finansinspektionens verksamhet övervakning enligtrörsom
insiderlagen 1990: 1342 eller efterlevnaden kap.7 1 § lagenav
1991:980 handel med finansiella instrument,om

det kan syftet med beslutade eller förutseddaantas att åtgärderom
motverkas eller den framtida verksamheten skadas uppgiften röjs.om

För uppgift hänför sig till Säkerhetspolisens verksamhet försom att
förebygga eller avslöja brott rikets säkerhet eller förebyggamot
terrorism, gäller sekretess det inte står klart uppgiften kan röjasattom

syftet med beslutade eller förutsedda åtgärderutan att motverkas eller
den framtida verksamheten skadas uppgiften röjs.om

Motsvarande sekretess gäller i verksamhet hos myndighet förannan
biträda âklagarmyndighet, polismyndighet,att tullmyndighet eller

kustbevakningen med uppdaga, utreda eller beivra brottatt hossamt
tillsynsmyndighet i konkurs och inom exekutionsväsendet för uppgift

angår misstanke gäldenär har begått brott iattsom om en som avses
11 kap. brottsbalken eller brott har samband med gäldenä-annat som

näringsverksamhet.rens
frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtioom

år. Om särskilda skäl föranleder det får dock regeringen föreskriva att
sekretessen enligt andra stycket får gälla under längre tid.

Bestämmelsen handlar sekretess för skydda bl.a. polisensattom
verksamhet. Den kommenteras i avsnitt 9.5.närmare

Uppgifter förekommer hos polisen omfattas för närvarandesom av
rakt skaderekvisit. Med anledning den absolutaett registersekre-attav

i kap.7 17 § sekretesslagen upphöra, hartessen i andra stycketavses
i förevarande bestämmelse införts skaderekvisit såvittomvänt gällerett
uppgifter hänför sig till Säkerhetspolisens verksamhet försom att
förebygga eller avslöja brott rikets säkerhet eller förebyggamot
terrorism. Uttrycket förebygga eller avslöja brott är avsett attosv.
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enligtregisterkontrolltillsighänföruppgifterinnefatta även som
SÄPO-uppgifter imedförBestämmelsensäkerhetsskyddslagen. att

uppgiften kanklartstårdet intebehöver lämnas attinteregistret ut om
motverkasåtgärderförutseddaellerbeslutadesyftet medröjas attutan

Sådanaröjs.uppgiftenskadasverksamhetenframtidaeller den om
enskildeför denskyddtillsekretessocksåomfattasuppgifter av
skallbestämmelsedennaEnligt ettsekretesslagen.§kap. 179

dömd föräruppgiftergälla förskaderekvisit attomvänt personenom
befattningeller kanför brottmisstänkt tavarit antaseller harbrott, är

skaderekvisitraktskallövriga fallverksamhet. I ettbrottsligmed
omfattasbarauppgiftslämnareuppgiftermedförgälla. Det att om en

omvänt§kap. 17enligt 9skaderekvisit ettrakt avmenettav
1enligt kap.skaderekvisit 5

enskildsförskyddettillfrämstmed hänsynSekretesskap.7
förhållandenpersonliga

enligt lagenförsregisteruppgift iförgällerSekretess§177 kap. som
1997:000lagenochbelastningsregistretdet allmänna1997:000 om

förhållanden,personligaenskildsuppgiftförmisstankeregister, omom
ellerenskildedenröjasuppgiften kanstår klart attutandet inte attom

röjs.uppgiftenlidernärståendehonomnågon ommen
högstisekretessengällerhandlingallmänuppgift ifrågaI om

år.sjuttio
vadenligtuppgift lämnasfårsekretessen uthinder somUtan av

lagenbelastningsregistret,allmännadet1997:000lagenisägs om
1996:627säkerhetsskyddslagenochmisstankeregister1997:000 om

lagar.dessastöd iharförordningarisamt som

kriminal-det allmännaomfattarnärvarandeförBestämmelsen, som
skallpolisregisterlagen,enligtförsregisterregistret samt som

belastningsregistretallmännadet samtendast förgällafortsättningsvis
tvåförslagenligt vårtskallregisterdessamisstankeregistret. För

särskildakrävsdetoch tillhärtillMed hänsyngälla. attsärskilda lagar
skäldetfinnsregister,dessa attuppgifterutlämnanderegler uravom

sekretessbestärmnelse. Sekretes-speciellomfattasregistrenlåta av en
17 §i kap.bestämmelsen 7omfattasregisterför övriga avsom nusen

sekretesslagen.§kap. 17i 9reglerasskall däremot
förabsolut sekretessnärvarandeförgäller§177 kap.Enligt

värtemellertid iharsekretessenabsolutaDenkriminalregistret.
Uppgifterskaderekvisit.medoch omvänttagits bortförslag ettersatts

detfâ lämnassåledesskallmisstankeregistren utochbelastnings-i om
någonenskilde ellerdenröjaskanuppgiften attklart utanstår att

och5.5.1avsnittröjs seuppgiftenlidernärståendehonom men om
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5.5.2.
Sekretessen gäller enligt tillägg förstai stycket till skydd förett

enskilds personliga förhållanden. Detta innebär ingen ändring i
förhållande till gällande avsnitt 5.6.rätt

Sekretessen har, till skillnad från gällande gjorts tidsbegränsad.rätt,
Som längst skall sekretessen gälla 70 år se avsnitt 5.7. Det förtjänar

påpekas uppgifter i de båda registren enligt vårt förslag skallatt att
gallras långt dessförinnan.

Utlämnande uppgifterav

Någon motsvarighet till sista meningen i nuvarande 7 kap. 17 § har
inte tagits in. Det innebär bestämmelserna i 14 kap. sekretesslagenatt

begränsningar i sekretess fortsättningsvis skall tillämpas. Uppgifterom
i belastningsregistret skall således få lämnas till regering ochut
riksdag enligt 14 kap. l Generalklausuleni 14 kap. 3 § blir också
tillämplig. Regeringen kommer vidare kunna förordna undantagatt om
från sekretess med stöd 14 kap. 8 Eftersom sekretess till skyddav
för enskild enligt 14 kap. 4 inte§ gäller i förhållande till denen
enskilde själv, kommer den registreras i belastningsregistret attsom
ha få uppgifter registreträtt sig själv särskilda regleratt ut utanur om
därom. Konsekvenserna ändringen redovisas i avsnittnärmare 5.11av

Ävenoch 6.3.6. den förekommer i misstankeregistret får enligtsom
kap. §14 4 del uppgifterrätt sig själv. Med stödatt ta av om av

5 kap. sekretesslagen1 § kan polisen dock lämna uppgiftervägra ut
innan han har delgetts misstanke enligt 23 kap. 18 §om en person

rättegångsbalken.
I lagarna belastnings- och misstankeregister har tagits inom

bestämmelser andra enskilda under vissa förutsättningar skallattom
kunna få sekretesskyddade uppgifter registret. Regeringen skallut ur
meddela bestämmelser häromnärmare i förordning. Avsikten är att
larminstallationsföretag och enskilda arbetsgivare inom vårdsektorn
skall kunna få uppgifter för prövning dem söker anställning.ut av som
Uppgifter för vilka sekretess råder får emellertid inte lämnas till
enskilda i andra fall i sekretesslagenän eller i lag ellersom anges
förordning denna hänvisarlag till kap.1 2 § sekretesslagen. Isom
paragrafens sista stycke har därför tagits in bestämmelse enligten
vilken uppgifter hinder sekretess får lämnas enligt vadutan utav som

i belastnings- och misstankeregisterlagarnasägs eller i förordning som
har stöd i dessa lagar.

Även myndigheter kunna få uppgifter belastnings- ochutavses ur
misstankeregistren sekretess. En regel kap.loavsett motsvararsom
2 § sekretesslagen finns för myndigheternas del i kap.l 3 § första
stycket. Uppgifter för vilka sekretess råder får således inte lämnas till
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eller i lag ellerfall i sekretesslagenmyndigheter i andra än som anges
sekretesslagenhänvisar till. Av 14 kap. 1 §förordning denna lagsom

föreliggeruppgiftsskyldighetbrytsföljer emellertid sekretessenatt om
utlämnandeEftersom bestämmelsernaeller förordning.enligt lag om

myndigheter Riks-skyldighet förföreslås utformadetill som en
hänvisning inågonuppgifter, behövs intelämnapolisstyrelsen att

misstankeregisterlagama förbelastnings- ochsekretesslagen till
myndigheternas del.

uppgifterockså bestämmelsersäkerhetsskyddslagen finnsI attom
myndigheter. Eftersom detfår lämnas tillvissa förhållandenunder

uppgiftsskyldighet får uppgifternafall frågai dessa äräven om en
sekretesslagen till säker-hänvisning ilämnasenligt kap. 3 §1 ut utan

behövs docksådan hänvisningbestämmelser. Enhetsskyddslagens
fall skall kunnasäkerhetsskyddslagen i vissauppgifter enligteftersom

iidärförstycke hänvisarenskilda. Paragrafens sista äventilllämnas ut
stöd i denna lag.förordning harsäkerhetsskyddslagen ochtill som

Överföring sekretessav

har tillförts register.uppgifteromfattar i gällandekap. 17 §7 rätt som
avförtsuppgifter hargäller försekretesseninnebärDet ävenatt som

till sekretesslagen, 3:em.fl.,register Corell Kommentarfrån ett
framgårkriminalregisterlagentillförarbetenauppl., 210. Av atts.

omfatta ocksåskullesekretessenbestämmelsenavsikten med attvar
fortsättningsvis inteuppgifter skalluppgifter. Avställningavställda av

efterförstöras, vissskall uppgifter gallras, dvs.ställetförekomma. l
sekretessendärför ändrats såSekretessbestärmnelsen har sätttid. att

omfattar uppgifter i registret.endast
gällervidare sekretessen§ innebärUtformningen 7 kap. 17 attav

Rikspolisstyrel-vanligenregisterförande myndigheten,denbåde hos
registren,kanandra myndigheteroch hos göra uttag t.ex.ursomsen,

till Rikspolisstyrelsenterminaler anslutnapolismyndigheter medlokala
tullmyndighetmyndighet,någonCorell, 209. Om t.ex. enannans.

polis-terminalåtkomst till registret, gällerlänsstyrelse hareller en
skrivningen inteföreslagnadär. Den ärregistersekretessen även

avseende. Sekretessenförändring i dettainnebära någonavsedd att
myndighet harvilkengälla för uppgifter i registrenskall oavsett som

myndigheten väljer deloch dentillgång till registren att taoavsett om
dem påterminal eller låta skriva Näruppgifterna ut pa.pper.perav

myndighet intetillregistret och överlämnasuppgifter tas ut en somur
vad i avsnitt 5.10registret gällerdirekt tillgång tillhar sägs omsom

sekretess.överföring av
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förssärskilt register,§ Sekretess gäller för uppgift i7 kap. 18 som
och inteförelägganden ordningsbot,strafförelägganden ochöver av

det inte ståri kap.hänför sig till registrering 15 l omsom avses
någon honomden enskilde elleruppgiften kan röjasklart utan attatt

uppgiftennärstående lider röjs.men om
strafföre-gäller i ärendeenligt första stycket inteSekretessen om

ordningsbot.läggande eller föreläggande av
tillförts särskilt registergäller för uppgift harSekretess somsom

tjänsteför-angående brott ellerförfattningsenligt förs hos myndighet
hoseller har varit verksammabegångnaseelser ärpersoner somav

myndigheten.
förandeluftfartsverket i verksamhet,gäller hosSekretess som avser

för uppgift angår brott ellercertiñkatregistret,eller uttag somurav
eller någonhälsotillstånd, det kan den enskildeenskilds antas attom

uppgiften röjs.närstående liderhonom ommen
handling gäller sekretessen i högstuppgift i allmänfrågaI om

år.sjuttio

sekretess iför närvarande bestämmelserkap. 18 § finnsI 7 om
andra registerförande ellerverksamhet uttagav ursom avser

angående brott m.m.
ochnuvarande kap. 18 § första stycket 1stycket 7Första motsvarar

register försför uppgifter i de särskildasekretessen överreglerar som
Enligt kap.förelägganden ordningsbot. 7strafförelägganden och om

absolut sekretess för dessa register. Dengäller för närvarande18 §
i tagits bort ochgäller har vårt förslagabsoluta sekretess som nu

skaderekvisit. Uppgifter i registren skallmed omväntersatts ett
står klart uppgiften kan röjassåledes få lämnas det attatt utanut om

uppgiftennärstående lidereller någon honomden enskilde ommen
uppgifterinte gällaavsnitt Liksom skall sekretessenröjs se 5.8.1. nu

sekretessenandra styckeföljer paragrafensdiarier. Dessutomi attav
eller föreläggandei strafföreläggandegäller ärendeinte avom
kap. 18 § andra stycketi gällande 7ordningsbot. Detta rättmotsvarar

sekretesslagen.
bestämmel-kap. 17 § skallskillnad från vad gäller enligt 7Till som

uppgifter i registertillämpas på14 kap. sekretesslagen överiserna
Någon ändringordningsbot.strafförelägganden eller förelägganden av

i paragrafens femteföreslagits. harhänseende har inte Däremoti detta
skall gälla ibestämmelse enligt vilken sekretessenstycke införts en

70 år.högst
flyttats tillstycket har ändrats ochkap. 18 § första 2Regeln i 7
nedan.kommenterasförsta stycket Bestämmelsenkap. 17 §9

förstycket gäller sekretessi kap. 18 § första 3Bestämmelsen 7 som
tagits avsnittbelastningsdel har bort sekörkortsregistretsuppgifter i
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5.8.3. Uppgifterna skall ingå i det allmänna belastningsregistret och
omfattas därmed kap. § sekretesslagen.7 17av

Tredje paragrafen kap. 18 förstastycket i 7 § stycket 4motsvarar
tredjeavsnitt 5.8.4 och fjärde stycket 7 kap. 18 § stycketse se

tidsbegränsningen sekretessen skallavsnitt 5.8.5. En nyhet är att av
för de uppgifter i dessa stycken.gälla även avsessom

förhållanden9 Sekretess till skyddet för enskildskap. med hänsyn
såväl personlig ekonomisk naturav som

9 § gäller för uppgift enskilds personligakap. 17 Sekretess ochom
ekonomiska förhållanden, inte följer 18annatom av

förundersökningi utredning enligt bestämmelserna i brottmål,om
tvångsmedel sådant2. i angelägenhet, användning isom avser av

mål eller i för förebygga brott,verksamhet attannan
angelägenhet registerkontroll och särskildi personut-som avser

redning enligt säkerhetsskyddslagen 1996:627,
i âklagarmyndighets, polismyndighets, tullmyndighets eller kust-

förebygga,bevakningens verksamhet i övrigt för uppdaga, utredaatt
eller beivra brott,

ingår register förs Rikspolisstyrelsen enligti lagensom som av
0000:00 polisens behandling personuppgifter ellerom av m.m. som

behandlas där med stöd lag samtsammaannars av
verksamhet databehandlingi inom rättsväsendetssom avser

informationssystem.
uppgiftFör attom en person

dömd för brott,är-
eller har misstänkt för brott ellervaritär-

befattning med brottslig verksamhet,kan antas ta-
gäller sekretessen enligt första stycket det står klart uppgif-inte attom

kan den enskilde eller någon honom närståenderöjas liderten utan att
andra uppgifter gäller sekretessen det kan denFör antas attommen.

enskilde eller någon närstående lider uppgiftenhonom röjs.men om
Sekretess gäller i verksamhet, i första stycket, för anmä-som avses

lan eller från enskild, det kan fara uppkommer förutsaga antas attom
någon för våld eller allvarligt uppgiften röjs.utsätts annatatt men om

fårUtan hinder sekretessen uppgift lämnas till enskild enligt vadav
föreskrivs i särskilda lagstiftningenden lagöverträdare.som om unga

får enligtUppgifter vidare lämnas vad i säkerhetsskydds-sägsut som
lagen 1996:627 och lagen 0000:00 polisens behandlingom av
personuppgifter i förordningar har stöd i dessa lagar.samtm.m. som

I fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst 70om
år.
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förunder-iuppgifterförsekretessreglerfinns17§9 kap.I om
omfattarParagrafenenskildas intressen.skydd förtillsökningar m.m. , för-bestämmelsernaenligtutredningnärvarandeför omliksom

angelägenhet1,stycketförstabrottmål avseriundersökning som
förverksamheteller imålsådanttvångsmedel ianvändning annanav

särskildregisterkontroll ochellerbrottförebygga avsersomatt
och 3stycket 2förstasäkerhetsskyddslagenenligtpersonutredning

kustbe-ellertullmyndighetspolismyndighets,åklagarmyndighets,samt
utredauppdaga,förebygga,förövrigtiverksamhet attvakningens

närvarandeförfyraPunkt ärstycket 4.förstabrottbeivraeller
ochpolisenlokalt inomförspersonregistersådanapåtillämplig som

därförochmeningpolisregisterlagensipolisregisterinte utgörsom
Exempelsekretesslagen.§17i kap.regeln 7omfattashellerinte av

beslagsliggarenförundersökningsregister,personregister ärsådana
lokalasamtligaFortsättningsvis kommeranmälansrutin.rationelloch
första§17i 9 kap.sekretessbestämrnelsenomfattasregister att av

intepersonuppgifterbehandlingsådan somliksom ävenstycket av
registerforrn.isker

isekretessstycketförsta17 §kap.i 9Bestämmelsen om
uppgifterpåtillämpasinte kunnatordeverksamhet,polismyndighets

styrel-eftersomRikspolisstyrelsen,försregistercentralai de avsom
förvaltningsmyndighetcentralegenskapsiniregisterdessaför avsen

för närvaran-registrencentralaDepolismyndighet. ansesoch inte som
polisregisterlagensipolisregisterfallen utgöraflestaallradede i

isekretessabsolutbestämmelsendärföromfattasmening. De omav
inteemellertidskallbestämmelsenDensekretesslagen.§17kap.7

polisenhos änregisterandraiuppgifterpåtillämpliglängre vara
paragrafförevarandeskallställetmisstankeregistren. Iochbelastnings-

stycket 5förstaIparagrafen.ändringkrävtharDettillämpas. aven
gällersekretessenvilkenenligtbestämmelsetilllagtssåledeshar en
polis-enligtRikspolisstyrelsenbehandlasuppgifterförockså avsom

uppgifterbl.a.omfattakommerBestämmelsen somattdatalagen.
kaninteellerkriminalunderrättelseverksamhetbehandlas i annarssom

bestämmelsenkommer attDessutom avseregister.ingå ianses
DNA-exempelvissåsomregistrencentralaingår i deuppgifter som

efterlysnings-signalementsregistret,fingeravtrycksregistret,registren,
passregistret.ochInterpolregistretregistret,

innebärbestämmelse attinförtsharstycket 6första somI en ny
inomdatabehandlingverksamhetigällerocksåsekretessen avsersom

nuvarandeBestämmelsen motsvararinformationssystem.rättväsendets
5.8.2.avsnitt2 sestycketförsta18 §kap.7

iuppgifterpåtillämpasskall§17kap.9omständighetenDen att
iuppgifterförsekretessenabsolutadeninnebärregister attpolisens

närvarandeskaderekvisit. Förmedochförsvinner ersätts ettregister
vissiharSekretessenskaderekvisit.rakt§179 kap.enligt ettgäller
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utsträckning skärpts på så sätt skaderekvisitomväntatt ett har införts
för de känsliga de uppgiftermest faller under paragrafensav som
tillämpningsområde se avsnitt 5.5.2. För uppgift att ärom en person
dömd för brott, eller harär varit misstänkt för brott eller kan antas ta
befattning med brottslig verksamhet skall således sekretess gälla om
det inte står klart uppgiften kan röjasatt den enskilde ellerutan att
någon honom närstående lider För andra uppgifter skall alltjämtmen.
gälla rakt skaderekvisit. Det innebärett sådana uppgifter inte fåratt
lämnas det kan denut enskilde ellerantas någonatt honomom

änärstående lider uppgiften röjs.men om i
Ett skälen till 7 kap. 17 § inte längreatt skallav tillämpas på

uppgifter i register förs polisen det inteär bör gälla olikasom attav
sekretessbestärmnelser beroende uppgift förekommer iom en ett
register eller på något En uppgiftsätt. iannat och belastnings-person-
registret dömdär elleratt misstänkt för brottom omfattasen person
för närvarande absolut sekretess enligt kap.7 17 Förav samma
uppgift i förundersökningsmaterialet gäller enligt 9 kap. 17 § raktett

Ändringarnaskaderekvisit. i 7 kap. 17 § och 9 kap. 17 § innebär att
skaderekvisitomvänt skallett tillämpas uppgift atten om en person

dömdär eller misstänkt för brott, uppgiften förekommeroavsett om
i register eller och den förekommer påoavsett eller påom papper

ADB-medium.t.ex.
För uppgifter i polisregister har enligt kap.7 17 § hittills bara gällt

sekretess för personliga förhållanden. För dessa uppgifter kommer
emellertid, liksom för andra uppgifter omfattas 9 kap. 17som av

gälla sekretess både föratt uppgift enskilds personliga ochom
ekonomiska förhållanden se avsnitt 5.6.

Sekretessen enligt kap.7 17 § förär närvarande obegränsad i tiden,
medan tidsgräns på 70 år gäller enligt 9 kap. 17 Denna tidsgränsen
skall gälla föräven de uppgifter omfattas kap.7 17som nu av men

fortsättningsvis skall falla under 9 kap. 17som

Utlämnande uppgifterav

I säkerhetsskyddslagen finns bestämmelser uppgifter bl.a.attom ur
Säkerhetspolisens register skall lämnas till myndigheter i samband med

Ävenregisterkontroll. uppgifter andra polisregister kan komma iur
fråga. Eftersom det frågaär uppgiftsskyldighet får uppgifternaom en
enligt kap.1 3 § sekretesslagen lämnas även sekretess råder.ut Avom
säkerhetsskyddslagen framgår vidare uppgifter polisens registeratt ur
i vissa fall skall kunna lämnas till enskilda. Uppgifterut för vilka
sekretess råder fär emellertid inte lämnas till enskilda i andra fall än

i sekretesslagen eller i lag eller förordningsom anges denna lagsom
hänvisar till 1 kap. 2 § sekretesslagen. Iparagrafens sista stycke har
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registerpolisensiuppgifterbestämmelse attintagitsdärför omen
säker-ivad sägsenligtlämnasfårsekretess ut somhinderutan av

Hän-lag.i dennastödharförordningochhetsskyddslagen som
17§kap.i 7finnsnärvarandefördenvisningen motsvarar som

sekretesslagen.
förnödvändigauppgifter ärvidareföljerpolisdatalagen att somAv

Brottsförebyggandetilllämnasskall kunnastatistikenoffentligaden
skall kunnaregisterSäkerhetspolisensuppgifterochrådet att ur

tillstånd.ordningsvaktersprövningförlänsstyrelsernatill avlämnas
enligtuppgifternafåruppgiftsskyldighetfrågadet ärEftersom om en
råder.sekretessävenlämnassekretesslagen ut om§3kap.1

uppgifterförordnafåpolisdatalagen attenligtdockRegeringen avses
tillhänvisningfall hardessafall. Förandrai enävenfår lämnas ut

paragraf.förevarandestycketsistaiintagitspolisdatalagen av

Överföring sekretessav

innebär§17kap.och 9§17kap.i 7bestämmelsernanuvarandeDe
fårmyndigheter uttillförsautomatiskt över somsekretesseninte att

detmyndighet ärtilllämnaspolisregisteriuppgifter enOmuppgifter.
hos mottagandedensekretessomfattasuppgiftensäkertinte avatt

överföringreglernabeskrivning avomEnmyndigheten. närmare av
föreslagnadeendastkonstateras attHär5.10.avsnittifinnssekretess

frågaiändringnågoninnebärintesekretessreglernaändringarna av
sekretessutsträckningvilkeniFrågansekretess.överföring omavom

lämpligenbörmyndighet tastilllämnasuppgifterförgälla enbör som
behandling.till senareupp

haruppgifteromfattar§17kap.7 somomständigheten attDen
polisregisteriuppgifterförsekretesseninnebärregister atttillförts

kanmyndigheterandrahosochRikspolisstyrelsen somhosbådegäller
terminalermedpolismyndigheterlokalaregistren, t.ex.göra uttag ur

sekre-tillm.fl., KommentarCorellRikspolisstyrelsentillanslutna
inteskrivningen ärföreslagnaDen209.uppl.,3:etesslagen, s.

gällersåvittavseendedettaiförändringnågoninnebäraavsedd att
förgällaskallSekretessenRikspolisstyrelsen.försregister avsom
tilltillgångharmyndighetvilkenregister somi oavsettuppgifter

delväljermyndigheten taatt upp-den avochregistret oavsett om
uppgifterNärpådemskrivalåtaellerterminal ut papper.gifterna per

direktharintemyndighettillöverlämnasoch somregistret enuttas ur
överföringvad sägs avgällerregistret omovantilltillgång som

sekretess.
domstolvidgällaupphörpolisregister attiuppgifterförSekretess

sekretessengäller§179 kap.Enligt§sekretesslagen.212 kap.enligt
emellertidfinnsDet2 §.kap.12domstolvidhuvudregel ävensom
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mycket vidsträckta undantag från denna huvudregel. För det första
omfattar sekretessen regel inte uppgifter lämnas till domstolsom som
med anledning åtal 9 kap. 18 § andra stycket sekretesslagen.av
Sekretessen bryts också uppgiften förebringas vid offentligom
förhandling 12 kap. 3 §. Den föreslagna ändringen sekretess-av
reglerna kommer därför inte medföra någon betydandeatt ändring i
fråga överföring sekretess till domstol.om av

14 kap. Bestämmelser vissa begränsningar i sekretessen ochom om
förbehåll

14 kap. 5 § Sekretess hindrar inte sökande, klagandeatt eller annan
i mål eller ärende hospart domstol eller myndighet deltarannan av

handling eller material i målet ellerannat ärendet. Handling eller
material får dock inte länmasannat i den mån det hänsynut, tillav

allmänt eller enskilt intresse är synnerlig vikt sekretessbelagdattav
uppgift i materialet inte röjs. sådantI fall skall myndigheten annat

lämnasätt upplysning vadparten materialet innehåller, i den månom
det behövs för han skall kunna tillatt sin och detta rätt kan skevara

allvarlig skada förutan det intresse sekretessen skall skydda.som
Sekretess hindrar aldrig i mål eller ärendeatt part del domtar av

eller beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess be-
gränsning i enligträtt rättegångsbalkenparts få del allaatt av om-
ständigheter läggs till grund för avgörande mål ellersom ärende.av

Första och andra styckena tillämpas inte, avvikande bestämrnel-om
har meddelats i lag. Andra stycket tillämpasser inte heller i mål om

utlämnande uppgifter förekommer i Säkerhetspolisensav som verk-
samhet det nödvändigtär med hänsyn till riketsom säkerhet eller
därför det kan syftetatt med beslutadeantas att eller förutsedda
åtgärder motverkas eller den framtida polisverksamhetenannars
skadas.

I 14 kap. 5 § finns bestämmelser i vilken utsträckning sekretessom
viker för till insynrätt i målparts och ärenden. I den mån parten
enligt andra bestämmelser har rätt del handlingar iatt ta ärende,ettav
skall den sekretess gäller för uppgifter i handlingarnasom regelsom
vika för till insynrätt 14 kap.partens 5 § första stycket. Av andra
stycket i paragrafen följer sekretess alltid skallatt vika för rättparts

del dom elleratt beslutta i mål eller ärende.av
Denna paragraf lika liteär, övriga bestämmelser i 14 kap.,som

tillämplig på uppgifter i polisregister. Den föreslagna ändringen av
sekretessreglerna medför dock bestämmelsen blir tillämplig.att Det får
till följd haratt begärt få del sekretessbelagden person attsom ta av
information hos polisen, har fått avslag på sin begäran, vidmen som
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ibeslutdomstolensdelöverklagande har rätteventuellt att ta avett
reglernaförredogörelse partsbeslutet enförskälenoch omärendet

.4.avsnitt l 1ifinnsdomskälochdomhandlingar,delrätt att ta av
svårigheter.avsevärdamedföradelSäkerhetspolisensförkanDetta

-delharinte rätt taframhållas att avpartenförtjänar attDet att
förvaltnings-§§och 3216polisenhossigärendetihandlingarna vare

14 kap.ochförvaltningsprocesslagen§18domstolenhosellerlagen
skyldighellerintePolisen attärsekretesslagen.stycketförsta§5

för-Enförvaltningslagen.32 §§och20beslutsittskäl förange
begäranavslag attvaltningsdomstol överprövar omett ensom

förvaltningspro-stycketandra30§enligtdockskalluppgifterut
harskäldeframgårdet däravsåbeslutsittutforma somattcesslagen

överklagandetframgåsåledesmåstedomenAvutgången. ombestämt
medbelagdauppgifterna ärbegärdadeskäletdetavslås attav

lämnauppgifternågrañmisinte attså detdeteller är attsekretess om
ut.

angelägetverksamhet attSäkerhetspolisenstillmed hänsynDet är
fårinteregisteruppgifterfå ett ensbegärthar utden att ursom

polisen.fimis hosuppgifternaefterfrågadedehuruvidakännedom om
vållaskulle kunnaoffentliggörasskulleupplysningarDe annarssom

hade lämnatssigiuppgifterna ut.begärdadeskadalika stor omsom
denföljdförsvårasskallinteverksamhet avpolisens som enFör att

sekretessreglemaändringarnaföreslagnadeöppenhetökade av
förvaltnings-förmöjlighetinförtsstycketsistadet iharinnebär, en

utlänmandemåldomskäl isekretessbelägga avdomstolarna omatt
Förverksamhet.Säkerhetspolisens attiförekommeruppgifter som

kunnanödvändigtdet attkrävs ärtillämpasfåskall attbestämmelsen
ellersäkerhetriketstillmed hänsynfördomskälenhemlighålla part

förutseddaellerbeslutademedsyftetkandetdärför attantasatt
polisverksamhetenframtidadenellermotverkasåtgärder annars

detfalldetförbådesekretessbeläggas attkunnabörDomskälskadas.
ochregistreradefinnsuppgiftervissaupplysaolämpligt attatt omvore
harintepolisentalaskadatill attskulle kunna attdetdå omvara

skalldomstolFörvissbeträffande attuppgifter ennågra person.en
kanbördomskäl intesådansituationen är anges,attbedömakunna om

promemoriaiuppgifternödvändiga somlämnalämpligenpolisen en
lämnasbehöverinte utsekretesslagenstycketförsta§5kap.enligt 14

till parten.
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16 kap. Om på tryckfrihetsförordningen ochansvar
yttrandefrihetsgrundlagens områden för brott tystnadspliktmot

16 kap. 1 § Att friheten enligt kap.1 l § tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen meddela och offentliggöraatt
uppgifter i vissa fall begränsadär framgår 7 kap. 3 första§ stycketav
1 och 4 § 1-8 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningensamt och av
5 kap. 1 § första stycket 3 § första stycketsamt 1 och 2 yttrandefri-
hetsgrundlagen. De fall uppsåtligt åsidosättande tystnadsplikt, iav av
vilka nämnda frihet enligt kap.7 3 § första stycket 3 och 5 § 2
tryckfrihetsförordningen 5 kap § första1 stycketsamt och 3 första§
stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt begränsad,är de därär
tystnadsplikten följer av

beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regerings-
formen,

11. 71 b § socialtjänstlagen 1980:620.

förevarandeI bestämmelse vilka tystnadsplikter haranges som
företräde framför principen meddelarfrihet. Enligt 16 kap. 1 § 4om
gäller inte meddelarfrihet förbehåll inskränker den enskildesom som

lämnarätt uppgift vidareatt har meddelats i samband med att
regeringen eller riksdagen för särskilt fall förordnar undantag frånom
sekretess 14 kap. 9 eller 10 § sekretesslagen. Bestämmelserna i

kap.14 9 och 10 §§ sekretesslagen i gällandeär inte tillämpligarätt
uppgifter i polis- och kriminalregister, väl uppgiftermen som

omfattas 9 kap. 17 § sekretesslagen. De föreslagna ändringarnaav
innebär kap.14 9 och 10 §§ kommeratt kunna tillämpas på allaatt
uppgifter med reglerna i 7 kap. 17 § och 9 kap.som 17 §avses
sekretesslagen. Om förbehåll meddelas kommer meddelarfrihet inte att
gälla.

I kap.16 1 § 12 finns bestämmelse enligt vilken meddelarfriheten
inte gäller förbehåll har meddelats enligt 9 § polisregisterlagen.om a
Med stöd denna regel får regeringen under vissa förhållandenav
förordna undantag från sekretess för uppgifter i polisregisterom ett

förs Säkerhetspolisen. Någon motsvarighet till 9som § polis-av a
registerlagen har inte tagits in i de författningarna eftersom dennya
allmänna bestämmelsen i kap.14 10§ regeringens dispensrättom
fortsättningsvis skall kunna tillämpas. Om förbehåll meddelas enligt
denna bestämmelse kommer tystnadsplikten gälla framför med-att
delarfriheten enligt 16 kap. 1 § 4. Den särskilda bestämmelsen i
16 kap. 1 § 12 har därför kunna utgå.ansetts
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arkivlageniändringtill lagFörslag12.5 om
1990:782

framgår förarkivlagentillövergångsbestämmelserna4 ipunktAv
någontillsynunderståskallinteSäkerhetspolisennärvarande avatt

Övergångsbestämmel-Ändringen punkt 4 iinnebärarkivmyndighet. att
handlingarbevarandeförreglergälla ochupphöraskall att avattserna
på sedvan-RiksarkivetbeslutasskallsåledesSäkerhetspolisenhos av

tillskälenSäkerhetspolisen. De närmaremedsamrådefterligt sätt
9.4.5.avsnittframgårändringen av

säkerhetsskydds-iändringtill lagFörslag12.6 om
1996:627lagen

registerfrånhämtasuppgifterregisterkontroll somattMed§12 avses
belastningsregistret,allmännadet0000:00lagenomfattas omav

polisens0000:00lagenochmisstankeregister om0000:00lagen om
personuppgifterbehandling m.m.av

registerkontrollmed attlydelsenuvarandeparagrafensEnligt avses
ipolisregisterbegreppetEftersompolisregister.hämtasuppgifter ur

före-skalllängreintemeningpolisregisterlagensnuvarandeden
alternativEttpå sätt.registerkontrollen avgränsas annatmåstekomma,
utnyttjasfårregistervilkai lagtexten somskulle kunna att angevara

polisenförhindraskälfunnitdock inte attVi harregisterkontroll.för
börRegisterkontrollenregister.vissauppgifterhämtafrån uratt

Dettapolisen.hosregisterallaomfattafåkunnaprincipidärför
gällandetill rätt,förhållandeiutvidgningvissemellertidinnebär en

polisregisterbegreppdagensomfattasinteregistervissaeftersom av
viktigasteochregisterkontroll. De störstahellerintedärmedoch av
allmännaochbelastningsregistretochregistren, t.ex. person-som

användas fördärförfårochpolisregisterdockspaningsregistret, utgör
mycketdärförfårutvidgningenföreslagnaregisterkontroll. Den ossav

register ärvilkabestämmelser somNärmarebetydelse. omliten
§§21-24ifinnsdemhämtasfåruppgifteroch vilkaaktuella ursom

säkerhetsskyddslagen.

omfattaregisterkontroll fårviduppgifterUtlänmande21 § av
tillgängligfinnsuppgiftvarje2:eller1säkerhetsklass somför

nödvändigt,oundgängligendet omoch, ärkontrolleradeden omom
ochsambo,ellermake

detikontrolleradedenuppgiftersäkerhetsklassför om2.
SÄPO-registret.ochmisstankeregistretbelastningsregistret,allmänna
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Av paragrafen framgår för närvarande det vid registerkontrollatt får
hämtas uppgifter från polisregister. Detta har utgått paragrafen.ur
Vad förstås med registerkontroll isom stället i 12 Däranges anges

registerkontroll fåratt omfatta det allmänna belastningsregistret, miss-
tankeregistret och de register förs enligt polisdatalagen. Vid regis-som
terkontroll i säkerhetsklass 1 eller 2 fårav personer uppgifter således
hämtas samtliga dessa register. Avser registerkontrollenur personer
i säkerhetsklass 3 skall kontrollen inskränkas till det allmännaatt avse
belastningsregistret, SÄPO-registret.misstankeregistret och Någon
ändring i förhållande till gällande interätt är avsedd i denna del.

22 § Vid registerkontroll enligt 14 § får utlänmandet omfatta alla upp-
gifter den SÄPO-registretkontrollerade ñmis iom desom samt
uppgifter den kontrollerade finns i det allmännaom belastnings-som
registret och misstankeregistret dom eller misstanke brottom om som

iavses
3 kap. 5 och 6 §§ brottsbalken,-
4 kap. 1-6, 8 och 9 brottsbalken,-
6 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,-
8 kap. 4-6 §§ brottsbalken,——
9 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken,-
12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,-
13 kap. 1-5 b och 7 §§ brottsbalken,-
16 kap. 1-3, 6 och 8 brottsbalken,-
17 kap. 1 §brottsbalken,-
18 kap. 1 och 3-5 brottsbalken,-
19 kap. brottsbalken,-
1 och 3 narkotikastrafflagen 1968:64, och-
9 kap. l § vapenlagen l996:67.-

Även uppgift försök och förberedelse till dessaom gärningar får
lämnas ut.

I första stycket har och belastningsregistret med detperson- ersatts
allmänna belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register
skall fortsättningsvis innehålla uppgifter brottsmisstankar ochom
påföljder för närvarande registreras i och belastnings-som person-
registret.

25 § Innan uppgift har kommit fram vid registerkontrollen ellersom
särskild personutredning får lämnas för säkerhetsprövning,ut skall den

uppgiften tillfälle sigsom över uppgiften.attavser yttrages
Om uppgiften omfattas sekretess i förhållande till den enskildeav

gäller detta dock endast den enskildes intresse få sigom att yttraav
skäligen bör ha företräde framför det intresse sekretessen skallsom
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skydda.

meddenparagrafen innebärlydelsennuvarande attDen avsessomav
denuppgiften,sig ävenfåskall överuppgift alltid yttra omen
Omkap. 17enligt 7registersekretessenabsolutadenomfattas av

enligtenskildedenförhållande tillisekretessomfattasuppgiften av
undantagsvis,endastgäller insynsrättenbestämmelsenågon annan

haskäligen börfå sigenskildes intresseden yttraattnämligen avom
skydda.skallsekretessendet intresseframförföreträde som

upphöra.förslagvårtenligtskallregistersekretessenabsolutaDen
dentilllärrmasuppgift får utbestämmelsensärskilda attDen om en

däremotbörDetlängre.därför inteuppgiften behövsmedavsessom
oavvislighar rättenskildeden attframgåfortsättningsvis att enäven

omfattasuppgiften inteuppgift endastsig avöver omyttra en
omfattasuppgiftOmsjälv.enskildetill denförhållandeisekretess en

§kap. l5verksamhet enligttill polisensmed hänsynsekretessav
tillhänsynsekretesslagen17 §9 kap.enligtsekretesseller avav

tillfälleregistreradedenskallregistrerade,denenskild än gesannan
sigfåhans intressekan att yttradetendastsig att avyttra ansesatt om

skallsekretessendet intresseframförföreträdehabörskäligen som
skydda.

Övriga förslag12.7

tullensbestämmelserfinnspolisregisterlagenb §§och 10 om10I a
laboratoriumkriminaltekniskahos Statensregisterochregister om

denågontillförtsintebestämmelser har över ossavSKL. Dessa av
där. Deninde inteeftersomförfattningarna, nyaföreslagna passar

registrennämndadeförreglermedförpersondatalagen att nyssnya
skallpersondatalagendå2001,oktober1till deni tidutarbetasmåste

januari 1999.den 1pågårbehandlingarbeträffandekraftiträda som
frågahärdetregister ärbådadegäller fördatalagen om,Så länge

ochi 10nuvarandedereglerkvarfinnas adet motsvararmåste som
falla inomdetdock inteVi harpolisregisterlagen. ansettb §§10

delen.häri denförslagnågraframläggauppdragvårtför attramen
arbete.visstnärvarandeförpågårregister etttullensgällerSåvitt

frågandärmedsambandilämpligt ta omkan att uppDet vara
förslagetbörDetpolisregisterlagen. attnoteras10 §omarbetning aav

längreintesekretessabsolutmedförsekretesslageniändring atttill
§179 kap.ställetregister. Itullensförgälla avseskommer att

tillämplig.blisekretesslagen
meningvårenligtbehöverpolisregisterlagen§10 bBestämmelsen i

tilldenöverföratillräckligtkan att t.ex.lag. Detin iinte tas vara
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instruktionen för SKL. Inte heller för SKL:s register kommer
fortsättningsvis absolut sekretess gälla.att
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Kommittédirektiv

påföljderRegistrering m.m.av

1995den 30regeringssammanträdevidBeslut mars

uppdragetSammanfattning av

rättsligtillförslagutarbetaskallutredaresärskild re-enEn
misstankeregistretoch samtbelastningsregistretglering av

polisregisterlagen.ibehövsändringarvilkaöverväga som
register-förriktlinjeri deutgångspunktmedskall skeArbetet

l994/95:144propositionregeringensistrukturen angessom
skallUtredarenpåföljderregistreringförRiktlinjer m.m.av

polisunder-författningsreglerafråganutreda attockså om
tillförslagutarbetaDNA-registerochrättelseregister samt en

detbeaktasärskiltutredarenskallarbetetVidreglering.sådan
denföranledsinformationsutbyteökat avbehov somettav

utvecklingen.internationella

Bakgrund

bestämmelserGällande m. m.

ibestämmelsernagällerkriminalregistretallmännadetFör
kriminal-kriminalregisterallmänt1963:197lagen om
l973:58.kriminalregisterkungörelsenochregisterlagen
domstolar-ibehövsuppgiftersådanainnehållerRegistret som

kap.i 34reglerbrottsbalkensförverksamhet sam-omattnas
skall kunnapåföljdförändringochbrottmanträffande avav

haruppgifterinnehållerRegistret somtillämpas. personerom
Bötesstraff anteck-böter.enbartpåföljderandratill ändömts

förvandlingsstraff har ålagts.endast omnas
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Rikspolisstyrelsen för med stöd automatisk databe-av
handling ADB olika slag polisregister. Det polis-störstaav
registret och belastningsregistretär PBR. Olika polis-person-
myndigheter för också vissa lokala register. För dessa gäller
bestämmelserna i lagen 1965:94 polisregisterom m.m.
polisregisterlagen och polisregisterkungörelsen 1969:38.

Kriminalregistret i praktiken integreradär del PBR.en av
För detta register gäller alltså olika regelkomplex beroende

det fråga dess användningär kriminalregister ellerom om som
polisregister; innehållet till den del gäller kri-som som

minalregistret regleras kriminalregisterlagen och för PBR iav
övrigt gäller polisregisterlagen.

PBR innehåller till delen uppgifterstörre påföljder ochom
andra belastningsuppgifter skall antecknas enligt kriminal-som
register- eller polisregisterförfattningarna. Dessutom antecknas
uppgifter enligt den s.k. personbladsrutinen, bl.a. uppgifter om
den skäligen misstänkt för brott.ärsom

Körkortsregistret innehåller identitetsuppgifter, körkortsupp-
gifter och belastningsuppgifter. Bestämmelser körkorts-om
registret finns i körkortsförordningen 1977:722. Körkorts-
registrets belastningsdel förs Rikspolisstyrelsen.av

PBR och körkortsregistrets belastningsdel förs med stöd av
Kriminal-ADB. och polisregisterförfattningarna och kör-

kortsförordningen emellertid inte skrivna med utgångspunktär
från dessa register skall datoriserade. Det formellaatt vara
stödet för föra registren med stöd finnsADB i förord-att
ningen 1970:517 rättsväsendets informationssystem RI-om
förordningen.

PBR liksom de övriga datoriserade register har be-som
skrivits i det föregående personregister i den meningär som

i datalagen 1973:289avses

Pol isunderrättelseregister

Polisunderrättelseverksamhet också benämnt förspaning eller
kriminalunderrättelseverksamhet innebär i korthet polisenatt



Bilaga 1 349SOU 1997:65

3

kanuppgifterbearbetarochsamlar antaspersoner somom
finns misstanke någotdetbrottsig attägna utan ommen

enligtbedrivs dePolisunderrättelseverksamhetbrott.konkret
skyldighetpolisenspolislagenireglerna attallmänna om

enligtPolisunderrättelseregister försoch beivra brott.uppdaga
med stödskall få förasdeförpolisregisterlagen att avmen

jfrDatainspektionentillståndkrävsADB prop.av
l993/94z2l7.

kriminal- ochändringar i1987/882122l omprop.
bl.a.föredragande statsrådetanfördepolisregisterlagarna m.m.

visspolisunderrättelseverksamhet i månarbetsmetoderatt som
ochdeni kampeninslag grövstanödvändigt mot meraettvar

be-systematiskkriminalitetensvårartade att meramen en
polisunderrättelse-erhållitsuppgifterhandling genomsomav

tillrestriktivt och begränsasskeverksamhet måste att avse
narkotikabrottbrottslighet såsomsvårutreddsärskilt ochgrov

brottslighet.ekonomisktvissa formeroch av
dnr Ju91/1133november 1991den 14avslogRegeringen

datoriseradefå föraRikspolisstyrelsenansökan attomaven
frågangälldeEnligt beslutetpolisunderrättelseregister. om

intres-mellanavvägningenden svårapolisunderrättelseregister
viktenintegritet ochenskildesför denskyddet av enset av

regeringendåvarandedenEnligtbrottsbekämpning.effektiv
medsambandiavvägningen översynenborde den göras av

polisregisterlagstiftningen.
föra "Finans-fådärefteransökteRikspolisstyrelsen attom

uppgifter enligtförspaningsregister"ochanalys-polisens
Datain-penningtvätt.åtgärder1993:768lagen motom

regeringen tillätbifallansökanlämnadespektionen utan men
Enligtregistret.Ju93/3636dnr1993den december16

enskildesför denskyddetskall intressetregeringen mot av
kunna verkaskallpolisenbetydelsenintegritet ställas attav

Genombeslutatriksdagenenligt den lagstiftning attom.som
åtgärderi lagenangivnaför registreringen motär omramarna

hartransaktionerhandförstaoch ipenningtvätt somavser
regeringenfannallvarligare slag,brottslighetsamband med av
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Rikspolisstyrelsen bör tillåtas inrätta och föra detatt söktaatt
registret.

-registeriDNA

Enligt kap.28 §14 rättegångsbalken och förordningen
1992:824 fingeravtryck får, under vissa förutsätt-om m.m.
ningar, fingeravtryck och fotografi såväl dentas ärav som
misstänkt för brott målsägare ellersom av annan.

Bestämmelser fingeravtryck och fotografering finnsom
också i utlänningslagen 1989:529 och i lagen särskild ut-om
länningskontroll 1991:572.

Enligt 28 kap. och 12 rättegångsbalken får kroppsbe-
siktning bl.a. blodprov, salivprov och hårprov utföras- -
den skäligen misstänkt för brott under vissa förut-ärsom
sättningar. Gällande medger dock inte jämförelse-s.k.rätt att

tvångsvis målsägande eller inte miss-tas ärprov annan som
tänkt för brott.

rättegångsbalken följer blodprovAv får denatt tasm.m.
misstänkte. Dessa och på brottsplatstasprover prover som en
kan bli föremål för DNA-analyser. Rikspolisstyrelsen över-
lämnade den 18 1994 DNA-registerrapportmars en om

till regeringen.1994:2 föreslåsI det inrättasrapporten att ett
DNA-register, förs vid kriminaltekniskaStatens labora-som
torium och registerSKL, detta regleras särskild lagatt av en
med förordning.

framtida påföljdsregistreringenPropositionen denom m. m.

Justitiedepartementet färdigställdes årI 1992 departements-
promemorian Lag kriminalregister, Ds 1992:32. Iom m.m.
promemorian läggs fram förslag PBR medersättaattom en ny
registerstruktur. föreslåsDet lagar; lag kriminal-tre ennya om
register, lag misstankeregister och lag polis-en om en om
register.
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gälldedetñckochremissbehandlats närharPromemorian
mottagande.positivtihuvuddragen stort settangivna ettde nu

framlagtgodkännanderiksdagensforharRegeringen en
register-denuppbyggnadenforriktlinjermedproposition av

före-härvidharRegeringenPBR.skall ersättastruktur som
belastningsregister och attskall ettPBR ersättasslagit avatt

iregistreringmisstankeregister. Deninrättas somskalldet ett
samordnasskallbelastningsdelkörkortsregistretsiskerdag

detskallbelastningsregistret. Dessutomiregistreringenmed
polisregister.finnasfortsättningeniäven

lag-sammanhållenreglerasskallBelastningsregistret av en
på-utdömdauppgifterendastskallregistretstiftning. I om

in.belastningsuppgifterandra tasochföljder
denuppgifterantecknasskall bl.a.misstankeregistret oml

s.k.denenligtbrottformisstänktskäligen person-ärsom
bladsrutinen.

U-samarbetetE

i EU,medlemsländernamellansamarbetetmellanstatligadetl
medarbetenärvarandefordetpågår ettpelaren,tredjes.k.den

EIS.informationssystemeuropeisktkonvention ettomen
med densamband yttreharEIS-konventionen näraett

syftehuvudsakligaYGK:sYGK.gränskontrollkonventionen
genomförandetförprinciperfast avslåär gemensammaatt

villkorbl.a.reglerinnehållerYGKgränskontroller. omyttre
med-tillåtasforLippfyllaskallresande att resaensom

skall upprättasområde. Det gemensamlemsländernas en
oönskadetredjelandsmedborgare ärförspärrlista som

hotdegrund utgörterritorium motattmedlemsländernas av
säkerheten.ochordningenallmännaden

for denbl.a.register attär avsettEIS svaraär ett som
EISkommer attYGK. Därutöveriförutsättsspärrlista som
interna-för detbetydelseuppgifter ärandrainnehålla avsom

in-bekämpagällerdetpolissamarbetet när atttionella grov
äruppgifterbl.a.brottslighet.ternationell sompersonerom
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efterlysta eller kan misstänkas fbr brott. EISannars grova
de uppgifter ankommer Schengenöver ln-taavses som

formation System SIS enligt Schengenavtalets tillämpnings-
konvention. fullt informationsutbyteEtt utvecklat inom ramen
för ElS kan förväntas mycket värdefulla bidrag bl.a. tillge
den svenska polisens underrättelseverksamhet.

Arbete pågår också med utarbeta konventionstext föratt en
europeisk polisbyrå, Europol Europolkonventionen. Euro-en

pol avsedd bli För internationellt polissamarbeteär att ett organ
i fråga polisunderrättelse bl.a. narkotikaområdet inomom
EU. Europol kan förutses få sitt mandat utvidgat också till
andra slag internationell brottslighet.av grov

RI-utredningen

Regeringen tillsatte den 30juni dir.1994 1994:60 särskilden
utredare För formen for samordning informa-överatt se av
tionsforsörjnixigen inom rättsväsendet. Utredningen, som an-
tagit Rl-Litredningen, överlämnade sitt betänkande, lTnamnet
och verksamhetsförnyelse inom rättsväsendet SOU 1995:32,
till regeringen den betänkandet föreslogsl7 l995. l attmars

Myndigheten formyndighet rättsväsendets informa-en ny
tionsförsörjning. skall inrättas för samordningRlN inom

informationssystem.rättsväsendets

Uppdraget

Lagreglering regisrerfrrigornaav

förelagt riksdagenl den proposition regeringen har läm-som
skallriktlinjer för uppbyggnaden de registernas nyaav som

föreslagits belastningsregister ochharPBR. Detersätta ett nytt
Vid sidan dessamisstankeregister inrättas.att ett nytt av

finnasregister skall det polisregister.
uppgiftUtredarens utgångspunkt i angivnamedär att -

riktlinjer riksdagsuttalandeit Förslagoch eventuella Litarbeta—
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misstanke-belastningsregistret ochregleringrättsligtill aven
behövsdetocksåingåruppdraget övervägaregistret. l att om

med anledningpolisregisterlagenändringar inågra att nyaav
ochskall vidareUtredarenskall PBR. övervägaregister ersätta

författningsändringarnärliggandeförslag till andralämna som
arbetets UppdragetLinder gång.aktualiseraskan komma att om-

register.Säkerhetspolisensdock intefattar
för-börhandförsta ärlösning i övervägasDen tre nyasom

misstankeregistretförbelastningsregistret,författningar; enen
före-emellertidfinnsfor polisregister. Detoch utrymme atten

alternativ.slå andraäven
skapautredningsarbetet börutgångspunkt för attEn vara

efter denanpassadereglerlättbegripligaoch ärenkla som
uppmärksammasskall särskiltutvecklingen. Dettekniska att

erforderligt skydd.fårintegritetpersonligaenskildesden ett
åtaganden,internationellaSverigestillmåsteHänsyn tas

enskilda vidskydd förtillkonventionEuroparådetsbl.a. auto-
dataskydds-personuppgifter, den s.k.databehandlingmatisk av

87rekommendation, No. REuroparådetskonventionen och
polissektorn.inompersonuppgifteranvändningen15, avom

avlämnatRl-utredningen nyligen sittharSom nämnts ovan
rättsväsendetsinomsamordningenframtidabetänkande denom

delskalltillsatte utredareninformationsförsörjning. Den tanu
följa detfram ochhar lagtRl-utredningenförslagde somav

ochde förslagbeaktaberedningsarbetetföljandedärpå samt
föranleds därav.förändringar som

huvudsakligmedi övrigt skebörFörfattningsregleringen
ibestämmelsernamateriellagällandei de i dagutgångspunkt

särskild viktpolisregisterförfattningarna. Av ärochkriminal-
data-överensstämmelse mediutformasförfattningarnaatt

personliga integriteten.för denskyddetreglering tilllagens
föreslå defrittutredarendockdetdenna står attlnom ram

frågordeerforderliga. Någrakanförändringar avansessom
följande.i detbehandlasbör tas uppsom

innehåll ochför registretsskallRegisterändamålet ge ramen
innehål-eller polisregisterlagenkriminal-Varkenanvändning.
rekom-Såväl Europarådetsändamålsbestämmelse.ler någon

12 170542
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mendation användningen personuppgifter inom polis-om av
sektorn tillmäterdatalagen emellertid ändamålsbestäm-som
melserna grundläggande betydelse. Det alltså vikt detär attav
utformas ändamålsbestämmelser for registren.

framtiden finnaskommer i behov polis-Det även att av
register för polisens utrednings- och spaningsverksamhet.bl.a.
Eftersom längre skall regleras polisregisterlagenPBR inte av
måste denna lag bör då bl.a.emellertid Detöver. över-ses

definitionen polisregister bör ändras.vägas om av
Beträffande belastningsregistret bör utgångspunkten attvara

registreringen skall registreringen belastningsupp-motsvara av
gifter bör dock vilken nivåi börPBR. Det övervägas som

Ävenbötesstraff. beträffandegälla registrering körkorts-av
havare enligt körkortsförordningen skallm.fl. 83 §som an-

utgångspunktentecknas i registret bör registreringattvara
skall utsträckning i dag.ske i Den närmaresamma som om-

utredaren.fattningen registreringen bör dock övervägas avav
Även registrering åtalsunderlåtelser skallfrågan över-om av
vägas.

samordningMisstankeregistret i första hand förär avsett av
kommerbrottsutredningarpågående samma person, menom

och lämplig-viss betydelse vid brottsspaningockså haatt en
Även beträffande misstankeregistret börhetsprövningar. ut-

däri skall registrerasgångspunkten detatt samma upp-vara
den s.k. personbladsrutinen.gifter i registreras enligtdagsom

förUppgifter skäligen misstänkt brott skallden ärom som
uppgifteri registret. enligt personblads-alltså Förutomtas

förvand-misstankeregistret antecknas talanrutinen skall i om
vilkaling bör därutöverböter. Utredaren överväga ytter-av

ligare lämpligen bör i registret.uppgifter tassom
polisregisterförfattningamaochBestämmelserna i kriminal-

registret och rehabiliteringuppgifter skall utgånär omom ur
Gallringsreglerna börgallring.bör med reglerersättas ut-om

regler gäller i dag.formas med utgångspunkt i de som
uppgifterna inte bevarasdock skallInriktningen bör attvara

nödvändigt till ändamålet med registret.längre med hänsynän
beaktande arkivlagensockså det medDet bör övervägas avom
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bestämmelser1991:446arkivförordningensochl990:782
gallring,regelnfrånundantagskall attt.ex.göras genomom

behov.forskningensförfår bevarasuppgifter
vilken utsträckningiskallfråga ärövervägasEn somannan

uppgifter registren.delskallenskildaochmyndigheter av ur
ibestämmelsernagällandei dagdebörUtgångspunkten vara

polisregisterförfattningarna. Den nännareochkriminal-
dockböruppgiftslämnandet övervägas.omfattningen av

uppgifter skall skeutlämnandeInriktningen bör att avvara
detskall lämnasinteuppgifterfler änrestriktivt och att

särskilda bestäm-behövasalltsåkanbehov Detföreligger av.
viktig frågakörkortsändamål. En ärförmelser t.ex. annan

utländskaochmyndigheterutländskatilluppgiftslämnandet
bak-inte minstbehöverhäromReglerna över motsesorgan.

skall ocksåanslutning till EU. DetSverigesgrund av
uppgifterdefå delenskildesinte den rätt attövervägas avom

bör utvidgas.registrensjälv ihonomfinns omsom
ocksåförfattningsregleringen kan detutformningenVid av
någradet behövsnödvändigtbli övervägakomma attatt om

1980:100.sekretesslageniändringar
angivitsde frågorfrittutredaren tastår utöverDet att som

bedömsutsträckning såi denfrågornärliggandeandraupp
erforderligt.

isunderrätzelseiegisterP01

allmännaunderrättelseverksamhet enligt debedriverPolisen
skyldighet förebygga,polisenspolislageni attreglerna om

uppgifterInsamlingbeivra brott.och t.ex.uppdaga omav
tillhålloch olikaplanera brotttänkaskan ompersoner som

varjeinomtorde bedrivasverksamhetär somenm.m.
brottsbekämpning Detmedhar göra.polisavdelning attsom

skallocksåuppgifter samlasgäller defrågan är somomnu
ADB.hjälpmedregistreras av

tillgångpolisen harsamhälleligt intressestarktDet attär ett
i allverksamhet,bronsbekämpandei sinmedeltill effektiva
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synnerhet det fråga brottslighet allvarligt slag.när är om av
Ett tillåtande datoriserade polisunderrättelseregister skulleav

ökade möjligheter för polisen bearbeta och sammanställaattge
det material kommit fram under underrättelseverk-som
samheten vilket i till effektivaresin torde leda brottsbe-tur en
kämpning. synpunkt finnsFrån denna det följaktligen starka
skäl talar för tillåta sådana register.attsom

åtgärd slag dockEn detta måste integritets-vägas motav
intresset. såledesUtredaren måste särskilt beakta de risker för
obefogade intrång i enskildas integritet underrättelse-som
register kan innebära. dettaI sammanhang skall uppmärksam-

vid underrättelseverksamhet släpper sambandetattmas man
med konkret brott, vilket kan innebära risker för alltförett en
vidlyftig registrering.

Frågan polisunderrättelseregister har fått förnyadom en
aktualitet medlemskap ivårt EU utvecklingen isamtgenom

bekämpningövrigt det gäller internationell ellernär av annan
kvalificerad brottslighet. många sammanhang framhålls polis-I
underrättelse de effektivare metoderna för attsom en av
bekämpa sådan brottslighet 1993/942100 bil.se 3t.ex. prop. s.
95 SOU 1994:131 77 och 172.samt s.

åligger bakgrundutredaren det anförda,Det att, mot av
lämna förslag till utformning polisunderrättelseregister.ettav
Därvid skall särskilt sådana register bör tillåtasövervägas om

specificeradeendast för vissa brott och för vissa ändamål. Det
skall dessutom bl.a. det bör föreliggautredas andraom
förutsättningar, viss misstankegrad, för registreringattt.ex.
skall få ske. viktiga frågor skallAndra delär vem som av
uppgifterna hur gallring skall ske.registren ochur

Utredaren skall beakta det pågående internationella arbetet
för bekämpa utreda brott, Sverigeochatt som genom
medlemskapet i delta gällerEU kommer Det detatt t.ex.
arbete pågår inom med konvention förEU ettsom en europe-
iskt informationssystem EIS och konvention fören en
europeisk polisbyrå Europol.



SOU 1997:65 Bilaga I 357

Vad polisunderrättelseregister kan få bety-sagtssom nu om
delse också for Tullverkets framtida möjligheter inrättaatt ett
sådant register.

DNA-register

DNA-analyser för polisiära ändamål har visat sig ettvara
mycket värdefullt hjälpmedel i polisarbetet. Det mycketär
viktigt skapa goda förutsättningar for användandet därav.att

Utredaren skall denna bakgrund förslaglämna tillmot
utformningen DNA-register för bl.a. resultatettav som
erhållits vid och hur forfattningsregleringDNA-analyser en av
registret skall ske. uppgifternaBehov för bl.a. polisiäraav
ändamål skall härvid integritetsskyddsaspekten.vägas mot

Vid utformningen forfattningsregleringen utredaren friärav
föreslå regleringden rättsliga han erforderlig. Vissatt anser

ledning vilka frågor bör behandlas kan stå finna iattav som
Rikspolisstyrelsens intresseAv också hur fråganärrapport.
har reglerats i andra länder.

beträffandeLiksom de viktigtövriga registren detär att
registerändamålet, registrering får ske, vilkaöverväga när upp-

gifter skall antecknas i registret, gallring I ut-som m.m.
redarens uppdrag ingår också ställning till vissa frågoratt ta
beträffande själva blodprovstagningen deoch hur prover som
har tagits bör hanteras. En närstående fråga utredaren börsom

ställning till blodprov skall tvångsvisärta tasom annan
den misstänkt för brottet.än ärsom
Utredaren skall beakta Sveriges internationella åtaganden,

bl.a. Europarådets rekommendation, angåendeNo. 92R
analyser deoxiribonukleinsyra inom rättsväsendet.DNAav

Utredningsarbetet

För utredaren gäller regeringens direktiv samtligatill kommit-
téer och särskilda utredare offentliga åtaganden dir.prövaatt
1994:23 och redovisa regionalpolitiska konsekvenseratt
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redovisningskall också innehålladir.I992:50. Förslaget en
effekternajämställdhetspolitiska dir. 1994: 124.deav

samråda med RikspolisstyrelsenutredarenUnder arbetet bör
och med RiksarkivetSamråd bör också skeDatainspektionen.

Brottsförebyggande rådet.och
ochpolisunderrättelse-Uppdraget skall såvitt DNA-avser

i övrigtden 1996 ochregister 31redovisas senastsenast mars
den 1997.31 mars

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv Registerutredningentill Dir.

1996:221995:01Ju

vid regeringssammanträde den 1996.Beslut 14 mars

Sammanfattning uppdragetav

inskränkning Sä-Den i det nuvarande uppdraget undantarsom
kerhetspolisens register Utredningenskall inte längre gälla.

förslagskall lämna till bl.a.

tillgängligthur Säkerhetspolisens skall förregister göras mer-
allmänheten, och

i fortsättningen arkiveringvad skall gälla i frågasom om-
gallringoch uppgifter i Säkerhetspolisens register.av

Regleringen polisregisterav

1965:94 polisregisterlagenLagen polisregisterom m.m.
gäller för Rikspolisstyrelsen och andra polismyndigheter. La-

gäller sålunda för Säkerhetspolisens register.ävengen
polisregister § regis-Med enligt 1 polisregisterlagenavses
förs hos Rikspolisstyrelsen eller polis-någonter som annan

myndighet för tjäna till upplysning för vilkabrottatt om
misstänkts,någon har åtalats eller dömts eller någonsom per-

förhållandensonliga i övrigt. föreskrifter polisre-Närmare om
gister finns i polisregisterkungörelsen l969:38 och personal-
kontrollkungörclsen Polisregisterkungörelsen1969:446. gäl-
ler dock inte för Säkerhetspolisens register.
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uppgifter ihar slagit fast alla finnsRegeringsrätten att som
Säkerhetspolisens och sakakter innehåll i polis-utgörperson-

RÅregister i den mening i polisregisterlagen 1990som anges
Ref 67.

Polisregistersekretessen

Enligt § sekretesslagen gäller sekretess7 kap. 17 1980:100
för uppgifter enskilds personliga förhållanden i verksam-om

förshet förande eller registeruttagsom avser av ur som en-
ligt polisregisterlagen. Sekretessen absolut och gäller såle-är
des oberoende utlämnande skulle eller inte skulleettav om
kunna medföra eller olägenhet. tidsbe-skada Någonannan

före-gränsning sekretessen ñnns inte. Inte heller gällerav
iskrifterna i kap. sekretesslagen. Om utlämnande gäller14

föreskrivs förord-stället vad i polisregisterlagen och desom
ningar dvs. polisregister-meddelats med stöd denna,avsom
kungörelsen och personalkontrollkungörelsen.

I 3 § polisregisterlagen finns bestämmelser utdragnärom
innehållet i polisregister får meddelas.eller upplysningav om
vissa myndigheter, bl.a. Justitiekans-Regleringen innebär att

oinskränkt fålern och Riksdagens ombudsmän, ha: rätt atten
enskildasådan information. myndigheter och gällerFör andra

vad föreskrivit i förordning eller bestämt förregeringen har
enskilda tillgång tillenskilda fall. Möjligheterna för att

uppgifter Säkerhetspolisens register med stöd dessa be-i av
stämmelser mycket begränsade.är

finns särskilda bestämmelserl § polisregisterlagen4 om
uppgifter till utländska myndigheter.utlämnande av

åuppgifterEnligt 9 § polisregisterlagen får och anteckningar
för vetenskapligtillförts polisregister lämnas ocksåutsom

fåreller därmed jämförlig undersökning. 1 sådana fall dock
uppgifter anteckningar lämnas endast "tryggheteller ut om

för missbrukaskan handen det kommeratt attanses vara
till för enskild". Vad skall utgöra veten-som anses enmen
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skaplig eller därmed jämförlig undersökning har i praxis tol-
RÅkats mycket restriktivt bl.a.se 1994 Ref 75.

Frågor utlämnande uppgifter polisregister skall iom av ur
de flesta fall Rikspolisstyrelsen.prövas Ett beslut därav
begäran utlämnande har avslagits kan överklagas hos kam-om

l vissa särskilda fall,marrätten. där enskilda begär att ut
uppgifter sig själva, dock fråganprövas utlämnandeom om av
regeringen.

Regeringen har det betydelse föräransett att storav
tilltron till vår offentlighetslagstiftning den sekretessatt som
omgärdar Säkerhetspolisens register inskränks till delnågon

möjligt. Regeringen har därför i propositionensnarast
1995/962178 Sekretess polisregisteroch provisorisksom en
lösning föreslagit regeringen i utsträckning skallstörreatt
kunna meddela undantag från sekretessen för uppgifter i polis-
register förs Säkerhetspolisen. Det skall enligt försla-som av

krävas synnerliga skäl för sådant beslut. Något kravget påett
uppgifterna skall föranvändas visst ändamål ställs inte.att ett

Enligt förslaget kan beslutet förenas med villkor förbe-attom
håll skall ställas uppgifternär lämnas Meddelarfrihetut.upp
skall inte gälla för uppgifter förbe-omfattas sådantettsom av
håll.

propositionenI anför regeringen bestående lös-att en mer
ning kommer föreslås först efter det frågorna haratt att utretts
i sammanhang dåstörre frågor arkiveringäven ochett som
gallring har behandlats.

Arkivering och gallring

Bestämmelser myndigheternas arkiv finns i arkivlagenom
1990:782. Lagen, gäller Säkerhetspolisen,förävensom
innehåller regler arkivbildningenbl.a. och dess syftenom

arkivvård och gallring. I lagen arkiv-bl.a. detsägssamt att
material återstårefter gallring skall tillgodose forsk-som
ningens innehållerbehov. Lagen också särskilda regler attom
myndigheterna derasoch arkivhantering står under tillsyn av
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särskilda arkivmyndigheter. Enligt övergångsbestämmelse 4
till Säkerhetspolisen tills vidare inte under till-lagen står dock

sådan myndighet.någonsyn av
Säkerhetspolisen i skri-I sammanhanget bör nämnas att en

velse till Justitiedepartementet den juni 1993 har hemställt7
Säkerhetspolisen harövergångsbestämmelsen upphävs. där-att

vid hänvisat till överenskommelse träffats med Riks-haratt en
arkivet tillsyn Säkerhetspolisens arkiv.om av

Enligt Kungl. Majzts brev den 14 april 1961 till den dåva-
Statspolisintendenten får Säkerhetspolisen gallrarande upp-

gifter Säkerhetspolisens register inte behövs i verksam-i som
uppgifterna iheten. och hur skall bort har regleratsNär tas

interna föreskrifter.

Registernämnd

Regeringen i propositionen 1995/962129 Säkerhetsskyddhar
förklarat avsikt juli 1996 införa bestämmelsersin den latt om

registernärrmd. skall frågan utlämnandeDenna pröva omen
uppgifteruppgifter från polisregister skall lämnasnär utav

inom för registerkontrollen enligt den föreslagna säker-ramen
hetsskyddslagen. har i propositionen frå-Regeringen angett att

vilka ytterligare funktioner bör tilldelas nämndengan om som
skall vidare.övervägas

Registerutredningens nuvarande uppdrag

30 1995Regeringen den särskild utredare igav mars en upp-
förslag till reglering poli-drag utarbeta rättslig bl.a.att en av

misstankeregister.belastnings- och Arbetet skall hasens som
deutgångspunkt riktlinjer för registerstrukturen isom anges

regeringens proposition 1994/95: Riktlinjer för registrering144
påföljder I uppdraget ingår ställning till bl.a.att taav m.m.

registeruppgifter,frågor arkiveringutlänmande ochom av
gallring. SäkerhetspolisensFrån uppdraget har register undan-
tagits.
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1997.redovisas 31Arbetet skall densenast mars

Skäl för ökad öppenheten

för uppgiftersekretesslagenSekretessen enligt 7 kap. 17 § om
tiden.begränsad ienskilds personliga förhållanden inteär

finnas förSamtidigt konstateras starka intressen kankan att en
i och föri Säkerhetspolisens register. liggerinsyn Detstörre

restriktivitet måstesig i sakens utomordentligtnatur att stor
emeller-insyn. Säkerhetspolisen finnsgälla för sådan Hosen

handlingar innehåller uppgifter bety-tid är storsom avsom
proposi-historiska Som idelse för kulturarv. harvårt angetts

polisregister det viktigttionen l995/96:178 Sekretess och är
insyn iuppgifter undanhålls från allmänhetensdessa inteatt

hänsyn tillutsträckning nödvändigt, medvadstörre än ärsom
beivrandet brottrikets säkerhet, förebyggandet ocht.ex. av

enskildas personliga förhållanden.och

Tilläggsuppdraget

undantarinskränkning i det nuvarande uppdragetDen som
författ-Säkerhetspolisens register skall inte längre gälla. Den

framningsreglering för polisregister utredningen läggersom
Utredningenomfatta former polisregister.bör således alla av

Säkerhetspolisens registerskall lämna förslag till bl.a. hur
ingårskall bli tillgängligt för allmänheten. I uppdraget attmer

olika lösningarförutsättningslöst såsomöverväga t.ex. om
sarnti-sekretessbestämmelsens giltighet skall begränsas i tiden

skaderekvisit.digt den förses med ettsom
tillundersöka och lämna förslagVidare skall utredningen

fråga arkivering ochi fortsättningen skall gälla ivad omsom
register.uppgifter i Säkerhetspolisens Utgångs-gallring av
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underskall ståSäkerhetspolisendärvidbörpunkten attvara
arkivmyndighet.tillsyn av en

1997.den 31redovisasskallUppdraget senast mars

Justitiedepartementet
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

tillFörslaga

Persondatalag 1998:000

föreskrivs följande.Härmed

Inledande bestämmelser

Syftet med lagen

§ Syftet med1 denna lag skydda människor otillbörligtär intrång iatt mot
den personliga integriteten vid behandling personuppgifter.av

A vvikande bestämmelser lagstiftningi annan

2 § Om det i lag eller i förordning finns bestämmelseren annan en som av-
viker från denna lag, skall dessa bestämmelser gälla.

I Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG den 24 oktober 1995av om
skydd för enskilda med avseende på behandling personuppgifter ochpersoner av

det fria flödet sådana uppgifter EGTom L 281, 23.11.1995, Celex31,av nr s.
395L0046.
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Definitioner

bety-angivennedanmedbeteckningarföljandeanvändslagdennaI3§
delse.

BetydelseBeteckning
personuppgif-beträffandevidtasåtgärdVarjeavBehandling somper-

sonuppgzfter ter.
personuppgif-förvidtas attkanåtgärdVarjeavBlockering somper-

förknippadeskallsammanhangallai varasonuppgifter terna
ochspärradede ärinformation atttydligmed om

förochtill attspärren personupp-anledningenom
äntredjetill annatskall lämnasinte utgifterna man

tryckfrihetsförordningen.kap.stöd 2med av
personuppgiftDen avser.registrerade enDen som

i 13personuppgifterSådana avsessomKänsliga personupp-
gifter

Närlämnaspersonuppgifter ut.vilken per-tillDenMottagare
skallmyndighetförlämnassonuppgifter attut en

revisionellerkontrolltillsyn,sådanutförakunna
myndighetenintedockden, somåligger ansessom

mottagare.
be-andramedtillsammansellerDenPersondataansvarig ensamsom

behand-förmedlenochmedändamålenstämmer
personuppgifter.lingen av

för denpersonuppgifterbehandlar per-DenPersondatabiträde som
räkning,sondataansvariges

indirekt kanellerdirektinformationslagsAllPersonuppgifter som
i livet.ärfysisktillhänföras sompersonen

informeradochsärskildfrivillig,slagVarjeSamtycke av
godtarregistreradedenvilkenviljeyttring genom
honompersonuppgifter rörbehandling somav

henne.eller
regeringen utser.myndighetDenTillsynsmyndigheten som

eller ärunionenEuropeiskaiingårinteEnland statTredje som
samarbetsom-ekonomiskaEuropeiskatillansluten

rådet.
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Beteckning Betydelse
NågonTredje den registrerade,än denman persondata-annan
ansvarige, persondatabiträdet och sådana personer

under den persondataansvariges ellersom person-
databiträdets direkta har befogenhet be-ansvar att
handla personuppgifter. Ett sådant persondataom-
bud i 37 § inte tredjesom avses anses som man.

Tillämpningsområdet

territoriella tillämpningsområdetDet

lag4§ Denna gäller för sådana persondataansvariga etablerade iärsom
Sverige.

tillämpasLagen också dennär persondataansvarige etablerad iär tredje
land för behandlingen personuppgifter använder sigmen utrustningav av

finns i Sverige. Vad gäller dock intesagtssom utrustningensom nu om
bara används för överföra uppgifteratt mellan tredje land ochett ett annat
sådant land.

det fallI i andra stycket skall den persondataansvarigesom avses utse
företrädare för sig etablerad i Sverige.är Den persondataansvarigeen som

skall, innan utrustningen börjar användas, till tillsynsmyndigheten skriftli-
anmäla har och därvid bifogagen utsetts skriftligtvem medgi-som ett

vande från den utsedde. Vad i denna lag den persondata-som anges om
ansvarige skall också gälla den företrädare har anmälts på detta sätt.som

Vilken behandling personuppgifter omfattas lagenav av

5§ lagDenna gäller för sådan behandling personuppgifter heltav som
eller delvis automatisk.är

gällerLagen för behandlingäven personuppgifter, uppgif-annan av om
ingår i eller avsedda ingåterna är i register. Medatt registerett varjeavses

strukturerad samling personuppgifter vilka tillgängligaär för sökningav
eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Undantag för användningprivat personuppgifterav

6 § lagDenna gäller inte för sådan behandling personuppgifterav som en
fysisk utför led i verksamhetett privatperson som renten natur.av
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yttrandefrihetentillmed hänsynUndantag

stycket och 49 §§ första33-46 47ochi 9-29Bestämmelserna samt7 §
tillämpasskall inte

tryckfrihetsförordningenskyddade enligtförfaranden ärsådanaa som
yttrandefrihetsgrundlagen,eller

tryckfrihets-skyddade enligtyttrandensådana ärspridningenb somav
yttrandefrihetsgrundlagen, ellerellerförordningen

personuppgifter sker uteslutande förbehandlingsådanc annarssomav
skapande.konstnärligt eller litterärtändamål ellerjournalistiska

oflentlighetsprincipentillFörhållandet

i den utsträckning dettillämpasskall intelagdennaiBestämmelserna8 §
tryckfrihetsförord-kap.enligt 2skyldighetmyndighetsskulle inskränka en

personuppgifter.ningen lämna utatt
arkiverar och be-myndighethellerintehindrarBestämmelserna att en

handarkivmaterialelleruppgifter tassina allmänna att av en ar-omvarar
förgäller intestyckettredjei §Bestämmelserna 9kivmyndighet. person-

arkiv.myndighetsuppgifter i en

personuppgifterpå behandlingenGrundläggande krav av

persondataansvarige skall till9 § Den se
lagligt, särskiltpersonuppgifter behandlas bara det ärnär atta sam-att

så krävs,inhämtastycke när
alltid behandlas på korrektpersonuppgifter sätt,b ettatt

ochbara särskilda, uttryckligt angivnasamlas in förpersonuppgifterc att
ändamål,berättigade

behandlas för något ändamål oförenligtintepersonuppgifter ärd att som
samlades in,uppgifternavilketförmed det

behandlas adekvata och relevanta i för-personuppgifter ärdee att som
behandlingen,medändamålentillhållande

nödvändigtbehandlas med hän-personuppgifter äränflerintef att som
behandlingen,medändamålentillsyn

riktiga och, detbehandlas nöd-personuppgifter är ärdeg omatt som
aktuella,vändigt,
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sil-Litpliin-.ielleralla rimliga åtgärder vidtas för blockerah rätta,att att
ofullständigaellerdana personuppgifter felaktiga, missvisandeärsom

med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och
nöd-vad ärpersonuppgifter under längre tidinte bevarasi änatt somen

ändamålen behandlingen.vändigt med hänsyn till med

personuppgiftergäller behandlingBeträffande första stycket d att aven
skallvetenskapliga ändamåleller intehistoriska, statistiskaför somanses

frågain. ländamål för vilka uppgifterna samladesoförenlig med de om
tid änlängrefårgäller personuppgifter bevaras understycket iförsta att

ändamål.för historiska, statistiska eller vetenskapligadärsagtssom
ellerstatistiskaPersonuppgifter behandlas för historiska, veten-som

regist-denbeträffandeändamål får användas förskapliga vidta åtgärderatt
tinnsdetellerden registrerade samtyckererade bara har lämnat sittom

vitalanågonsynnerliga skäl med hänsyn till den ellerregistrerades annans
intressen.

tillåtenbehandlingNär personuppgifter ärav

Allmänt

silllämnatharregistreradefår denPersonuppgifter behandlas bara10 § om
nödvändigbehandlingensamtycke till behandlingen eller ärnär

för fullgöra med den registrerade,a avtalatt ett
avtalinnanåtgärderb för på den registrerades begäran vidta ettatt

träffas,
skyl-rättsligför den persondataansvarige skall kunna fullgörac att en

dighet,
för skydda vitala intressen för den registrerade,d att

utföra arbetsuppgifte för allmänt intresse,att en av
vilkentillf för den persondataansvarige eller tredje personatt manen

mudsambandarbetsuppgift iuppgifter lämnas skall kunna utföraut en
myndighetsutövning, eller

persondataansvuri;.20för ändamål berättigat hos deng intresserör ettsom
nâirlämnaspersonuppgifterna utsådanaeller hos tredje till vilkamän

detta intresse den registrerades intresse.väger äntyngre
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Direkt marknadsföring

Personuppgifter får11 § inte behandlas for ändamål direkt mark-rörsom
nadsföring, den registrerade hos den persondataansvarige skriftligenom
har anmält han eller hon sig sådan behandling.motsätteratt

Samtycke återkallas

l2§ de fall där behandlingI personuppgifter bara tillåten denär närav
registrerade har lämnat sitt samtycke enligt eller10, 15 34 § har den regist-
rerade helst återkalla lämnaträtt när samtycke. Ytterligareatt ettsom per-
sonuppgifter den registrerade får därefter inte behandlas.om

registreradEn har vad följer första stycketutöver och ll § intesom av
sådansig behandlingrätt motsätta personuppgifter tillåtenatt ärav som

enligt denna lag.

Förbud behandling känsliga personuppgiftermot av

13 § förbjudet behandlaDet personuppgifterär avslöjaratt som
a eller etnisktras ursprung,
b politiska åsikter,

c religiös eller filosofisk övertygelse, eller
d medlemskap i fackförening.

också förbjudetDet behandlaär sådana personuppgifter hälsaatt rörsom
eller sexualliv.

frånUndantag förbudet behandlingmot känsliga personuppgifterav

Allmänt

14 § hinderUtan § det tillåtet13 behandla känsligaär personuppgif-attav
teri de fall i 15-19 §§.som anges

finnsI 10 § det bestämmelser i vilka fall behandlingom av personupp-
gifter huvud tillåten.över ärtaget
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offentliggörandeellerSamtycke

registrerade harfår behandlas, denpersonuppgifterKänsliga15§ om
offentliggjort uppgif-tydligtellertill behandlingensamtyckt sättett

terna.

fallnödvändigBehandlingen i vissaär

nödvän-behandlingenfår behandlaspersonuppgifterKänsliga när är16 §
fordig att

skyldigheter ellerfullgöra sinaskall kunnapersondataansvarigedena
inom arbetsrätten,rättighetersinautöva

någon och denregistrerade ellerför denvitala intressenskyddab annan
samtycke, ellerkan lämnaregistrerade inte

gällande eller försvaras.fastställas,anspråk skall kunnarättsliga görasc

får tillstycket a lämnasstöd förstabehandlas medUppgifter utavsom
skyldighet förfinns uttryckligarbetsrättendet inombaratredje enomman

samtyckt tillden registrerade hardet ellerpersondataansvari göraden attge
utlämnandet.

Ideella organisationer

fackligtreligiöst ellermed politiskt, filosofiskt,organisationerIdeella17 §
personuppgifterbehandla känsligafor sin verksamhetfår inomsyfte ramen

på grundsådanamedlemmar och andraorganisationens sompersonerom
Känsligamed denna.kontaktsyfte har regelbundenorganisationensav

registreradedentredje barafår dock lämnas tillpersonuppgifter ut omman
har samtyckt till det.

Hälso- sjukvårdoch

nöd-behandlingenbehandlas,får ärpersonuppgifterl8§ Känsliga om
vändig for

sjukvård,a förebyggande ochhälso-
b medicinska diagnoser,
c vård ellerbehandling,eller
d sjukvård.ochadministration hälso-av
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Den yrkesmässigtär verksam inom hälso- och sjukvårdsområdet ochsom
har tystnadsplikt får alltid behandla känsliga personuppgifter omfattassom

tystnadsplikten.av

Forskning och statistik

19 § Känsliga personuppgifter får behandlas för forsknings- och statistik-
ändamål, behandlingen nödvändigär och samhällsintresset detom om av
forsknings- eller statistikprojekt vari behandlingen ingår klart väger över
den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet be-som
handlingen kan innebära.

projektetHar godkänts forskningsetisk kommitté, skall förutsätt-av en
ningarna enligt första stycket uppfyllda. Med forskningsetiskanses
kommitté sådant särskilt för prövning forskningsetiskaettavses organ av
frågor har företrädare för såväl det allmänna forskningen ochsom som

knutet till universitet eller högskolaär eller till någonett in-som en annan
i betydande omfattning finansierar forskning.stans som mera

Personuppgifter får lämnas för användas i sådana projektut att som av-
i första stycket, inte något följer sekretesslagenannatses om av

1980:100.

Bemyndigande föreskriva ytterligare undantagatt

20 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får före-som
skriva ytterligare undantag från förbudet i 13 det behövs med hänsynom
till viktigt allmänt intresse.ett

Uppgifter Iagöverträdelserom

21 § Det förbjudet för andraär myndigheter behandlaän personuppgif-att
lagöverträdelser eller domar ochter säkerhetsåtgärder i brottmål.om om

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får före-som
skriva undantag från förbudet i första stycket.
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Användning personnummerav

motive-får klartbehandlas bara detUppgift22 § när ärom personnummer
tillmed hänsynrat

ändamålet med behandlingen,a
identifiering, ellersäkerb vikten av en

skäl.något beaktansvärtc annat

Information till registreradeden

uppgifterna samlassjälvmantInformation skall lämnas innär

från denne själv, skall densamlas inuppgifter23 § När per-en personom
information rörandeden registreradesondataansvarige självmant lämna

behandlingen.

från källa den registre-samlats inpersonuppgifterna harOm24 § änannan
den registrerade in-persondataansvarige självmant lämnarade, skall den

Äruppgifterna uppgiñemaformation rörande behandlingen när noteras.
lämnasinformationen docktill tredje behöveravsedda lämnasatt ut man,

gången.för förstaförst uppgifterna lämnasnär ut
det finns be-inte lämnas,första stycket behöverInformation enligt om

personuppgifterna iutlämnandetregistrerandet ellerstämmelser enavom
någon författning.lag eller annan

dettaenligt första stycket,Information behöver inte heller lämnas om
oproportionerligteller skulle innebäravisar sig omöjligt stor ar-vara en

beträffande denvidta åtgärderuppgifterna används forbetsinsats. Om att
i samband medinformation alltid lämnasregistrerade, skall dock attsenast

så sker.

information skall lämnas självmantVilken

första stycket skall omfattaInformation enligt eller §25 23 § 24§
identitet,uppgift den persondataansvarigesa om

b uppgift ändamålen med behandlingen, ochom
kunnafor den registrerade skallc all övrig information behövs taattsom

uppgif-såsom informationtill sina rättigheter, mottagarna avomvara
informa-ansökaskyldighet lämna uppgifter och rättenterna, attatt om

tion.



374 Bilaga 3 sou 1997:65

registrerade redandensådantlämnasdock intebehöverUppgifter somom
till.känner

ansökanefterockså lämnasskallInformation

ansökerochskyldig tillpersondataansvarige är att26 § Den omen somvar
personuppgifterinformation,kalenderår gratis lämnagångdet omperen
uppgifter skallsådanaBehandlaseller inte.behandlassökandenrörsom

ocksålämnasinformationskriftlig om
behandlas,sökandenuppgiftervilkaa somom

uppgifter har hämtats,varifrån dessab
ochbehandlingen,medändamålenc

uppgifterna läm-kategorierellertill vilka mottagared mottagare somav
ut.nas

persondata-hos denskriftligenskallstycketförstaenligt görasansökanEn
enligtInformationsjälv.den sökandeundertecknadochansvarige avvara

ansökan gjordes.månad från detinomskall lämnas attstycketförsta en
for-året jämntvidinformation bara överlämnatillåtetdock treDet är att

för det.särskilda skälfinnsdettillfällen,delade om
beträffandelämnasintestycket behöverförstaenligtInformation per-

utformningfått slutligasin när ansö-intelöpandesonuppgifter i text som
Vadeller liknande.minnesanteckningellergjordes utgörkan som nusom

till tredjelämnatsuppgifterna hardock inte utgäller man, omsagts om
vetenskapligastatistiska ellerhistoriska,bara förbehandlasuppgifterna

utform-fått sin slutligaintelöpandesåvitt gällerändamål eller, text som
år.tidlängrebehandlats under änuppgifterna har ettning, om

tystnadspliktsekretess ochvidinformationsskyldighetenfrånUndantag

författ-i ellerföreskrivet lagsärskiltutsträckning detden är27 § I annan
uppgifterförfattningstödmeddelats medharbeslut attining eller avsom

ibestämmelserna 23-interegistrerade gällerdentillfår lämnasinte ut
26 §§.

får medgebestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som
för skyddabehövsdeti 23-26 §§,bestämmelserna attfrånundantag om

undersökaförebygga,eller förenskildaforintressen attgrundläggande
brott.avslöjaeller



Bilaga 3 3751997:65sou

Rättelse

persondataansvarige skyldig begäran den28 § Den registreradeär att av
utplåna sådanablockera eller personuppgifter inte har behand-rätta, som

med denna lag eller föreskrifterlats i enlighet har utfärdats med stödsom
ocksåpersondataansvarige skall underrättalagen. Den de tredje tillmänav

lämnats åtgärden,vilka uppgifterna har den registrerade begärut om om
underrättelse skulle kunna undvikadet eller betydande skadaom en mera

Någon sådanolägenhet för den registrerade. underrättelseeller behöver
visar sigdock inte lämnas detta omöjligt eller skulle innebäraom vara en

oproportionerligt arbetsinsats.stor

Automatiserade beslut

beslut har rättsliga följder för fysisk eller29§ Ett som en person annars
denne fårmärkbara verkningar för grundas enbart på automatiskhar be-

personuppgifter, vilka avsedda bedöma egenskaper hoshandling är attav
berörda bara den berörs beslutet har möjlighetden attpersonen, om som av

påpå få beslutet manuellbegäran omprövat väg.
beslutföremåloch varit för sådant i förstaVar etten som som avses

på ansökan få information från denstycket har persondataansvarigerätt att
automatiskavilka regler har den behandling har lettstyrtsomom som

frågafram till beslutet. ansökan och lämnandet information gäller iI om av
delar bestämmelsema-itillämpliga 26

Säkerheten vid behandling

arbetar med personuppgifterDe personer som

sompersondatabiträde och den eller de arbetar under30§ Ett personer
eller den persondataansvariges ledning får behandla personuppgif-dennes

enlighet med instruktioner från den persondataansvarige. frågabara i Iter
tystnadsplikt i allmännas verksamhet tillämpas isekretess och detom

bestämmelserna i sekretesslagen 1980:100.stället
skriftligt avtal persondatabiträdets behandlingskall finnasDet ett om

persondataansvariges räkning. det avtalet skallpersonuppgifter för den Iav
får personuppgif-föreskrivas persondatabiträdet behandladet särskilt att

frånmed instruktioner den persondataansvarige ochbara i enlighetterna
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persondatabiträdet skyldigt vidta åtgärderde iär 31 §att att som avses
första stycket.

Skyddsåtgärder

skall vidtapersondataansvarige lämpliga tekniska och organisa-31 § Den
Åtgär-personuppgifteråtgärder Rör skydda de behandlas.toriska att som

säkerhetsnivååstadkomma lämpligderna skall med beaktandeären som
av

finns,möjlighetertekniskaa de som
åtgärderna,genomföraskulle kostab vad det att

risker finns med behandlingensärskildac de personuppgifterna,som av
och

behandladekänsliga de personuppgifternahurd är.pass

anlitarpersondataansvarige persondatabiträde,den skallNär denett per-
förvissa sigsondataansvarige persondatabiträdet kan genomföra deattom

måste vidtassäkerhetsåtgärder och till persondatabiträdet verk-attsom se
åtgärderna.ligen vidtar

Tillsynsmyndighetenfårbesluta skyddsåtgärderom

Tillsynsmyndigheten får besluta vilka skyddsåtgärder32 § denom som
skall vidta enligtpersondataansvarige 31

finns det bestämmelser tillsynsmyndighetensI 47 § möjligheter attom
med vite.förena beslutet

Överföring personuppgifter till tredje landav

Förbud överföringmot

Förbjudet till tredje land föra personuppgifter33 § Det be-överär att som
ocksågäller Överföringhandlas. Förbudet personuppgifter för behand-av

ling tredje land.i
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från förbudetUndantag

tillpersonuppgifterföratillåtetdet över§hinder 33 är att34§ Utan av
elleröverföringentill närsamtycktharregistreradedenland,tredje om

nödvändig föröverföringen attär
persondataansvarige,denregistrerade ochdenmellanavtalfullgöraa ett

träffas,avtalinnanåtgärdervidtaregistrerades begäran ettpå denb
ochpersondataansvarigemellan denavtalsådantfullgöraingå ellerc ett

registrerades intresse,denitredje ärsomman
försvaras,gällande ellerfastställas,kunnaanspråk skall görasrättsligad

eller
registrerade.denförvitala intressenskyddae

ienbartanvändningpersonuppgifter förföratillåtetockså överDet attär
förskyddkonventionEuroparådetstillanslutit sighar en-omstat somen

personuppgifter.databehandlingautomatiskskilda vid av

före-till vissapersonuppgifteröverföring staterfår förRegeringen§35 av
föreskrivaocksåfårRegeringen atti 33förbudetfrånundantagskriva
överföringentillåten,landtredjetill ärpersonuppgifteröverföring omav
skydd för detillbestämmelservissainnehålleravtalregleras ett somav

rättigheter.registrerades
får vidarebestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som

tillmed hänsynbehövs ettdeti 33förbudetfrånundantagmedge om
skyddtillgarantiertillräckligafinnsdetellerintresseallmäntviktigt om

rättigheter.registreradesför de

tillsynsmyndighetentillAnmälan

Anmälningsskyldighct

automatiskdelvisellerheltpersonuppgifter ärBehandling36§ somav
skall innanpersondataansvarigeanmälningsskyldighet. Den enomfattas av

harbehandlingar,sådanaserieellerbehandling sammasådan somaven
tillsyns-tillanmälanskriftliggenomförsändamål, göraliknandeeller en

myndigheten.
före-fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som

behand-sådanaföranmälningsskyldighetenfrån typerundantag avskriva
intrång i denotillbörligttillledakommersannolikt inte per-attlingar som

integriteten.sonliga
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Anmälan behöver det finnsinte persondataombudgöras ettom

den persondataansvarige37 § När har offentliggjort uppgift att etten om
persondataombud och det behöver anmälan enligtutsetts är, 36 § intevem
göras.

Persondataombudets uppgifter

38 § Persondataombudet skall ha till uppgift självständigt till denatt attse
persondataansvarige behandlar personuppgifter korrekt och lagligtett

påpekaoch eventuella brister försätt denne.
Har persondataombudet anledning misstänka den persondataan-att att

svarige bryter de bestämmelser gäller för behandlingenmot som av per-
sonuppgifter och vidtas inte rättelse så det kan ske efter påpekande,snart
skall persondataombudet anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten.

Persondataombudet skall i övrigt samråda med tillsynsmyndighe-även
vid tveksamhet hur de bestämmelser gäller förten behandlingenom som

personuppgifter skall tillämpas.av

39§ Persondataombudet skall föra förteckning de behandlingaröveren
den persondataansvarige genomför och skulle ha omfattatssom som av an-

mälningsskyldighet ombudet inte hade funnits. Förteckningen skallom
omfatta åtminstone de uppgifter anmälan enligt 36§ skulle hasom en
innehållit.

40§ Persondataombudet skall hjälpa registrerade rättelse detnäratt
finns anledning misstänka behandlade personuppgifter felaktiga,att äratt
missvisande eller ofullständiga.

Obligatorisk anmälan för särskilt integritetskansliga behandlingar

Regeringen får41 § föreskriva vissa behandlingar personuppgifteratt av
kan innebära särskilda risker för otillbörligt intrång i den personligasom

integriteten skall för förhandskontroll anmälas till tillsynsmyndigheten en-
ligt i36 § veckor förväg. Om regeringen har meddelat sådana föreskrif-tre

gäller inte undantaget från anmälningsskyldigheten enligt 37ter,
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Upplysningar till allmänheten behandlingar inte anmältsom som

persondataansvarige42 § Den skall till och begär det skynd-var en som
lämpligt lämnaoch upplysningar sådanasätt automatiska ellersamt om

andra behandlingar personuppgifter inte har anmälts till tillsyns-av som
myndigheten. Upplysningarna skall omfatta det anmälan enligtsom en
36 § skulle ha omfattat. Den persondataansvarige dock inte skyldigär att
lämna uppgifter vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits.ut om som

Skadestånd

persondataansvarige43 § Den skall den registrerade for den skadaersätta
behandling personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrif-som en av
har meddelats med stöd lagen har fört med sig. Ersättning skallter som av

också betalas for formögenhetsskada och för den kränkning denren av per-
sonliga integriteten behandlingen har inneburit.som

Ersättningsskyldigheten enligt forsta stycket kan i den utsträckning det
skäligt ned eller helt falla bort, den persondataansvarigeär sättas visarom
felet inte berodde på honom eller henne.att

Straff for uppgifterosanna

Till böter eller fängelse44 § högst månader eller, brottet är grovt,sex om
till fängelse i högst två år döms den uppsåtligen eller oaktsamhetsom av
lämnar uppgiftosann

information tilla i registrerade föreskrivs i denna lag,som
tillsynsmyndighetenb i anmälan till enligt eller36

c till tillsynsmyndigheten myndigheten begär information enligtnär
45

Tillsynsmyndighetens befogenheter

45 Tillsynsmyndigheten§ har sin tillsyn påför begäran fårätt att
tillgånga till de personuppgifter behandlas,som

b upplysningar och dokumentation rörande behandlingen av personupp-
gifter och säkerheten vid denna, och
tillträde till sådana lokalerc har anknytning till behandlingensom av
personuppgifter.
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46 Om tillsynsmyndigheten§ inte efter begäran enligt få45 § kan tillräck-
ligt underlag för konstatera behandlingenatt personuppgifter lag-att ärav
lig, får myndigheten vid vite förbjuda den persondataansvarige be-att
handla personuppgifter lagra dem.sätt änannat attgenom

47 § Om tillsynsmyndigheten konstaterar personuppgifter behandlasatt
eller kan komma behandlas olagligt skall myndighetenatt sätt,ett ge-

påpekanden eller liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse.nom
Går det inte få rättelse eller det riskfylltatt sätt fårärannat vänta,att
myndigheten vid vite förbjuda den persondataansvarige fortsätta be-att att
handla personuppgifterna på lagra dem.sätt änannat attgenom

Om den persondataansvarige inte frivilligt följer beslutett om
skyddsåtgärder enligt 32 vunnit laga kraft, får tillsynsmyndighetensom
föreskriva vite för beslutet skall genomföras.att

48 § tillsynsmyndighetenInnan beslutar vite enligt 46 eller 47 skallom
den persondataansvarige ha fått tillfälle sig. Om det riskfylltatt yttra är att

får myndigheten dock ivänta, avvaktan på yttrandet meddela tillfälligtett
beslut vite. tillfälligaDet beslutet skall prövas yttrandetidennärom om,
har gått ut.

vitesföreläggandeEtt skall delges den persondataansvarige. Delgivning
enligt delgivningslagen12 § 1970:428 får dock användas bara detom
finns skäl den persondataansvarige har avvikitatt anta att eller håller sig
undan på något sätt.annat

49 § Tillsynsmyndigheten får hos länsrätten i det län där myndigheten är
belägen ansöka sådana personuppgifter har behandlatsatt påom ettsom
olagligt skall utplånas.sätt

Beslut utplånande får inte meddelas det oskäligt.ärom om

Överklagande

50§ Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag generellaänannatom
föreskrifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Tillsynsmyndigheten får bestämma dess beslut skall gällaatt även om

det överklagas.
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Närmare föreskrifter

51 Regeringen§ eller den myndighet regeringen bestämmer får med-som
dela föreskrifternärmare om

vilkaa i fall behandling personuppgifter tillåten,ärav
b vilka krav ställs på den persondataansvarige vid behandlingsom av

personuppgifter,
vilkaC i fall användning tillåten,ärav personnummer

d innehållet i anmälan eller ansökan till persondataansvarig,en en
e vilken information skall lämnas till registrerade och hur lämnan-som

det information skall gå till, ochav
f anmälan till tillsynsmyndigheten och förfarandet anmäldanär uppgifter

har ändrats.

Övergångsbestämmelser

lagDenna träder i kraft den januaril då1999, datalagen 1973:289
skall upphöra gälla. Den äldre lagenatt gäller dock fortfarande i fråga

överklagande beslut har meddelats före den januariom lav 1999.som
Beträffande sådan behandling personuppgifter pågår vid ikraft-av som.
trädandet skall till utgången september månad 2001 den äldre lagenav
tillämpas i stället för den Detta gäller bestämmelsernaäven i dennya.
äldre lagen överklagande.om
Bestämmelserna i lO, l3 och 21 i den lagen skall inte börjanya.
tillämpas förrän den l oktober 2007 beträffande sådan manuell behand-
ling personuppgifter pågår vid ikraftträdandet.av som
Beträffande personuppgifter som vid ikraftträdandet lagras för historisk.
forskning skall bestämmelserna i 10, 13 och 21 i den lagennya
börja tillämpas först uppgifternanär behandlas på något sätt.annat
Dessförinnan skall motsvarande bestämmelser i den äldre lagen tilläm-

angivnaDe bestämmelserna i den lagen skall dockpas. inte till följdnya
vad börja tillämpas tidigaresagts vadav än följersom nu punktsom av

2 eller 3 ovan.
Anmälan enligt 36 § i den lagen får före ikraftträdandet.görasnya.
Ett samtycke har lämnats före ikraftträdandet skall gälla eftersom även.
ikraftträdandet samtycket uppfyller kraven i den lagen.om nya
Har begäran registerutdrag enligt l0§ i den äldre lagen kommiten om.

före ikraftträdandet har utdraget inte expedierats före ikraftträ-men



Bilaga 3382 SOU 1997:65

i denenligt 26 §ansökanframställningenskalldandet nyaanses som en
lagen.

tillämpasskadestånd skall barabestämmelserlagens omDen omnya
ikraft-inträffat efterharsig tillhänföryrkandetomständighetden som

bestämmelserna.de äldrefall tillämpasträdandet. l annat
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ofCommitteethebyadopted87 15,RNo.Recommendation
prepared1987.September17 wasof EuropeCouncilof theMinisters on

theunderCJ-PD, setprotectiondata upofCommittee expertstheby on
CDCJ.Co-operationLegalCommitteeEuropeanof theauthority on

87 15RNo.Recommendationofthe textcontainspublicationThis2.
of Ex-Committeeprepared by thememorandumexplanatorytheand

CDCJ.theamended byperts, as
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RECOMMENDATION 87 15No. R
STATESMEMBEROF COMMITTEETHE OF MINISTERS TO

DATAREGULATING PERSONALTHE USE OF
SECTOR‘IN THE POLICE

1987SeptemberAdopted by Committee of Ministers 17the on
Deputiesthe 410th meeting of Ministers’theat

of15.b theArticleMinisters,‘ ofCommitteeThe of under the terms
Statute Councilof the of Europe,

achievetoConsidering aim of Council of Europethe thethat a
unity between its members;greater

processed personalAware of increasing of automaticallythe use
through theobtaineddata police and of the possible benefitsthe sector

field;thisof and other technicalcomputersuse means

thethreatpossible toTaking ofalso about theaccount concern
automatedofmisuseindividual arising theprivacy of the through

processing methods;

society theofRecognising the need balance the intereststo
maintenance ofand theprevention and suppression of criminal offences

individual and hisof thepublic order intereststhe hand and theon one
right privacy the other;to on

Protection oftheforBearing Conventionmind provisions of thethe
Data of 28PersonalofIndividuals with Automatic Processingregard to

ArticleunderpermittedJanuary 1981 and particular the derogations

thisWhen Recommendation adopted:was Ministers‘meetingsoi thethetoraccordancewithArticle10.2.coi theRulesof Procedure— complywith not.Deputies, GovernmenttotheRepresentativeoi Irelandreservedtherightof his or
withcomply notGovernmenttotheRepresentativeof theUnitedKingdomreservedtherightof her or

FederalRepublicofof thePrinciples2.2 and2.4 of the Recommendation. Representativeand the
oi theRecommen-2.1PrincipieGermany Governmentreservedtherightoi his compiy withto notor

dation:
SwitRepresentativeoitheProcedure.accordancewithArticle10.2.doi thesaidRulesof- with andcomply notzerlandabstained,statingthathe reservedtherightoi hisGovernmentto or

of theRecommen-disapprovalunderliningthathis should expressingabstention be interpretednot as
dation whole.asa

I3 l7542
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of Article 8 of the Convention forAware also of the provisions the
Protection of and Fundamental Freedoms,Human Rights

ofRecommends the membergovernments states to:
practice by the principlesbe guided their domestic law and—

appended this Recommendation, andto
this Recommen-publicity for the provisions appended toensure—

confersrights-which its applicationdation and particular for the on
individuals.

87Appendix Recommendation No. R 15to

Scope definitionsand

this Recommendation apply the col-The principles contained to
lection, of personal data for policeand communicationstorage, use

of processing.which the subject automaticpurposes are
expression personalFor the of this Recommendation, thepurposes

identified identifiabledata information relating tocovers any oran
identifi-individual. An individual shall regarded "identifiable"benot as

andcation requires of time,unreasonable costamountan manpower.
all the tasks which theThe expression for police purposes covers

prevention suppression ofpolice authorities perform for the andmust
criminal offences and maintenance of public order.the

responsible controller of the file denotes theThe expression body"
which accordingauthority, service other public body competentor any

file,national decide the of automated thelawto to anon purpose
of which stored and the operationscategories personal data bemust

which be applied them.to toare
thisA member extend the principles contained Rec-state may

processing.ommendation personal data undergoing automaticto not
of the aim avoidManual processing data should take place tonot

provisions of this Recommendation.the

thisA principles contained Rec-member extend thestate may
ommendation of associations, foun-data relating toto persons,groups

body consisting directlydations, companies, corporations otherany oror
indirectly of individuals, whether such bodies legalnot possessor per-
sonality.
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The provisions of this Recommendation should be interpretednot as
limiting affectingotherwise the possibility for member state toor a
extend, where appropriate, certain of these principles the collection,to

and of personal data forstorage of security.stateuse purposes

Basic principles

Principle Control1 and notification—

Each member1.1. should havestate independent supervisory auth-an
ority outside the police which shouldsector be responsible for ensuring

for the principles containedrespect this Recommendation.

1.2. New technical for data processing only introducedbemeans may
reasonableall have been taken that theirtomeasures ensure use com-

spirit ofplies with the existing data protection legislation.

1.3. The responsible body should consult the supervisory authority
advance where the introduction of automatic processingany case
methods raises questions about the application of this Recommendation.

1.4. Permanent automated files should be notified to the supervisory
authority. The notification should specify the of filenature each declared,
the body responsible for its processing, its ofthe datatypepurposes,
contained the file and the whom the datato communi-persons are
cated.

Ad hoc files which have been the time ofset at particular inquiriesup
notifiedshould also be the supervisory authority eitherto accordance

with the conditions withsettled the latter, taking of the specificaccount
of these files, accordancenature with national legislation.or

Principle Collection2 of data—
2.1. The collection of personal data for police should limitedbepurposes

such forto the prevention of real danger theas necessary a or
suppression of specific criminal offence. Any exception this provisiontoa
should be the subject of specific national legislation.

2.2. Where data concerning individual have been collected and storedan
without his knowledge, and unless the data deleted, he should beare
informed, where practicable, that information held about him as soon

object ofthe the police activities longer likely be prejudiced.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 by law prohibited.not should be 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 of for policestorage personal dataas purposes

should be limited to data and such dataaccurate to toas are necessary
allow police bodies performto their lawful tasks within the framework of
national law and their obligations arising from international law.
3.2. As far possible, the different categories of data stored should beas
distinguished accordance with their ofdegree 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 administrativefor purposes

be storedto permanently, they should storedbe file.separateare a
should be taken that administrative data notany case, measures so are

subject rules applicable police data.to to

Principle 4 Use policeof data by the—
Subject4. Principle personal data collected and storedto by the

police for police should be used exclusively for thosepurposes purposes.

Principle Communication5 of data-
5.1. Communication within policethe sector

The communication of data between police bodies be forusedto
police should only be permissible there exists legitimatepurposes a
interest for such communication within ofthe framework the legal powers
of these bodies.

5.2.i. Communication other public bodiesto
Communication of data public bodiesother should only beto per-

missible particulara case:
existsthere clear legal obligation authorisation, with thea. a or or

authorisation of the supervisory authority, or
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b. these data indispensable the recipientto enable himto fulfiltoare
his lawful task and provided that the aim of the collectionown or
processing be carriedto by the recipientout incompatiblenot with the
original processing, and the legal obligations of the communicating body

not this.contrary toare
5.2.ii. Furthermore, communication other publicto bodies exceptionally
permissible particulara case:

the communication undoubtedly the interest of the dataa.
subject eitherand the data subject has consented circumstancesor are
such allowto clear presumption of such consent,as a or

the communication to seriousprevent andnecessary so as a
imminent danger.

Communication5.3.i. privateto parties
The communication of data privateto parties should only be per-

missible particular there exists clear legal obligationa case, a or
authorisation, with the authorisation of the supervisory authority.or
5.3.ii. Communication private partiesto exceptionally permissible

particulara case:
the communication undoubtedly the interest of the dataa.

subject and either the data subject has consented circumstancesor are
such allowto clear presumption of suchas consent,a or

the communication to seriousprevent andnecessary so as a
imminent danger.
5.4. International communication

Communication of data foreignto authorities should be restricted to
police bodies. should only be permissible:

there exists clear legal provision under national internationala. a or
law,

b. the absence of such provision, the communicationa
for the prevention of serious and imminentnecessary dangera or
for the suppression of serious criminal offence undernecessary ordi-a

law,nary
and provided that domestic regulations for the protection of the person

prejudiced.notare
5.5.i. Requests for communication

Subject specificto provisions contained national legislation or
international foragreements, requests communication of data should
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wellrequesting themthe bodyindications toprovide as aspersonoras
objective.itsandthe requestforthe reason

communicationConditions for5.5.ii.
verified the latestbeshould atquality of datapossible, theAs far as

all communica-possible,farcommunication. Asof theirtimetheat as
decisions prosecute,well not todecisions,judicialof data,tions asas

personal assessmentsopinionsand data basedindicatedshould be oron
oftheir degreeandcommunicatedbeingbeforechecked at source

reliability indicated.oraccuracy
date,and todata longer accuratediscovered that the upare no

longer accuratewhichcommunicated. databeshouldthey not orare no
shouldbodycommunicatingcommunicated, thehave beendatetoup

of theirdataof thethe recipientspossible allfarinform non-asas
conformity.

communicationfor5.5.iii. Safeguards
parties andprivatebodies,publiccommunicated othertoThe data

thoseother thanused forshould beauthorities notforeign purposes
communication.forthe requestspecified

prejudiceshould, without tofordata otherof theUse purposes
subject the agreementmade tothis principle, be5.4 ofparagraphs 5.2 to

communicating body.of the
fileson-lineof files and toInterconnection5.6. access
differenttiles held forwithof filesinterconnectionThe purposes

conditions:followingof theeithersubject to
forbody thesupervisoryby theauthorisationofthe grant ana.

offence,particularinquiry intoof orapurposes an
legal provision.compliance with cleara

allowedonly befile shouldaccess/on-line toDirect aaccess
ofshould take accountwhichlegislationdomesticwithaccordance

Recommendation.thisofPrinciples 3 6to

files,policeofPublicity, right toPrinciple 6 access—
appealofand rightrectificationright of

itselfsatisfytotakeauthority shouldsupervisory6.1. The measures so as
subject ofthewhichof filesexistenceinformed of thepublicthat the are

Implementationtiles.theseregardof its rights towellnotification asas
fi|es,of ad hocof specificthe natureshould takeprinciple accountof this
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particular the need avoid serious prejudiceto the performanceto of a
legal task of the police bodies.
6.2. The data subject should be able obtainto police fileto ataccess a
reasonable intervals withoutand excessive delay accordance with the

providedarrangements for by domestic law.
6.3. The data subject should be able obtain,to where appropriate,
rectification of his data which contained file.are a

Personal data which the exercise of the right of reveals betoaccess
inaccurate which found be excessive, inaccurateto irrelevantor are or
application of of other principlesthe contained this Recommen-any
dation should be erased corrected else be the subject of correctiveor or a

addedstatement the file.to
Such corrective should extend farerasure or measures as as poss-

ible all documentsto accompanying the police file and, donenot
immediately, should be carried the latest,out, at the time ofat subse-

processing of the dataquent of their communication.nextor
6.4. Exercise of the rights of rectification and should onlyaccess, erasure
be restricted insofar restriction indispensable for the performanceas a
of legal task of the police for the protection of the dataa or necessary
subject the rights and freedoms of others.or

the interests of the subject,data written statement bea can
excluded by law for specific cases.
6.5. A refusal restriction of those rights should be reasoned writing.or a

should only be possible refuseto communicateto the insofarreasons
this indispensable for the performance of legal oftask the policeas a or

for the protection of the rights and freedoms of others.necessary
6.6. Where refused, the data subject should be able appealtoaccess

the supervisoryto authority another independentto body which shallor
satisfy itself that the refusal well founded.

Principle 7 Length of andstorage updating of data—
7.1. Measures should be taken that personal data kept for policeso

deleted they longer for the forpurposes are are no necessary purposes
which they stored.were

For this consideration shall particular be given thepurpose, to
following criteria: the need retainto data lightthe of the conclusion of

inquiry into particular final judicial decision, particularan a case; a an
acquittal; rehabilitation; convictions;spent amnesties; the of the dataage
subject; particular categories of data.
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categories ofdifferentfor theperiodsfixing storageaimed atRules7.2.
should bequalitytheirchecksregularwelldata onpersonal asas

accordanceauthoritysupervisorywith the oragreementestablished
domestic law.with

securityDataPrinciple 8 —
toall thetakeshould measuresbody necessaryresponsibleThe

anddataof thesecuritylogicalandphysicalappropriatetheensure
alteration.communicationunauthorised orprevent access,

thisshould, forfilesofand contentscharacteristicsdifferentThe
account.intotakenbepurpose,
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EXPLANATORY MEMORANDUM

Introduction

Although the data protection principles laid down the Convention
for the Protection of Individuals with regard Automaticto Processing of
Personal Data known also the Data Protection Convention,as of 28
January 1981, of general applicationare theto collection, storage, use,ofetc. personal data both the private and public sectors, has been
felt to adapt them thenecessary to specific requirements of particular
sectors.

This sectoral approach datato protection has far led thetoso
adoption by the Committee of Ministers of the Council of Europe of four
recommendations elaborated by its intergovernmental Committee of
experts data protection CJ-PD:on Recommendation No. R 81 1 onregulations for automated medical data banks 23 January 1981, Rec-
ommendation No. R 83 10 the protection ofon personal data used for
scientific research and statistics 23 September 1983, Recommendation
No. R 85 20 the protection ofon personal data used for ofpurposesdirect marketing 25 October 1985, and Recommendation No. R 86 1 onthe protection of personal data used for social security 23purposesJanuary 1986.

Within the framework of this sectoral approach, the Committee of
experts data protection believedon appropriate reflectto thewas ondata protection problems created by the of personal data theuse
police withsector view to preparing legala instrument settinga out anumber of principles designed to regulate the collection, storage, use,communication and conservation of personal data by the police and
which would be inspired by the laid down the Data Protectionnorms
Convention.

4. Given the increased activities of police forces the lives of individu-
als necessitated by threats societytonew posed by terrorism, drug

TheConventionenteredinto force 1 October1985.Aton the dale of publicationof theexplanatorymemorandum,the Conventionhasbeenratifiedby the followingstates:Austria.FederalRepublicofGermany,France,Luxembourg,Norway,Spain,SwedenandtheUnitedKingdom; hasbeensignedbyBelgium,Cyprus,Denmark,Greece,Iceland,lreland,llaly,Netherlands,PortugalandTurkey.
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feltcriminality,general increase waswelletc.delinquency, aasas
police sectortheforguidelinesclearestablishtonecessarymoreeven societies betweenneededbalance ourtheindicatewhich necessary

latterthewhenactivitiespolicelegitimateandindividualof therightsthe
techniques.data-processingtohave recourse

makesConventionof theparagraphArticlethatmindBearing
basicConvention’sthefromderogatetomember statesforpossible

ofsuppressionalia, theinterof,intereststheprinciplesprotectiondata
working party tomandatedof expertscommittee aoffences, thecriminal

thedatapersonaloftheraised byproblemsof useidentify the sort
Thesolution.theirforproposalsformulate concreteand topolice sector
theItaly,Belgium, France,fromofcomposed expertsworking party was

Kingdom.Unitedand theSwitzerlandSweden,Portugal,Netherlands,
workingtheSwitzerland,SchweizerR.of DrchairmanshiptheUnder

occasions.fivemetparty on
1983, theDecemberand 2019meetingfirstof thethe course

oflegislationwhich thethe extent toidentifyattempted toworking party
oftheregulatingprovisionsspecific usecontainedmember statesthe
ofviewbroadgainedaddition,police asector.thepersonal data

thisprotection.dataforthiswhich sectorproblemsof posesthe sort
preparedstudyfacilitated byworking partyof the atasktheregard, was

France.MaislH.Professorconsultant,by a
theofmembers1984, the20 June18meeting toseconditsAt

repliesof theaccounttakingfurther,issuesexplored theworking party
tomember states ques-aresponsethesubmitted bywhich were ofcase-lawrelevanttheanalysedworking partytheaddition,tionnaire.

theRightsof HumanCommissionand EuropeanCourtEuropeanthe
whichRights,HumanConventionof the European onArticle 8ofcontext

thedata bypersonalofetc.storage,collection,thebearinghas use,ona discussionsthefromemergedinstrumentdraftpreliminaryApolice.
regulat-ofviewsprovisionalpartysworking waysonthereflectedwhich

sector.policethepersonal dataoftheing use
working partythe1984,December1917meeting tothirditsAt

consider-Carefulinstrument.draftpreliminarythereviseproceeded to
derogation outsetof thetheparticular togiven scopeation was workingTheConvention.ProtectionDataof theparagraphArticle

establishappropriate towould be abasis thattheproceededparty on ofcrucial tasksandclassicfor theprinciplesprotectionof dataspecial set
oftake accountadapting them totimethewhile atpolicethe same

criminalsuppression ofof therespectnotablyrequirements,particular
offences.
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Building the comments and observationson submitted by the ple-
committee which kept informednary of the working partyswas progress,

the working party expanded its analysis its subsequent meetings 5 to 7
June 1985; 27 29to November 1985 deal withto such issuesso as asthe communicating of data by the police thirdto parties, particular
transborder data flows. The finalised text submitted theto plenarywas
committee along with draft explanatory memorandum prepared bya the
Secretariat.

10. The committee of experts approved the draft recommendation and
draft explanatory memorandum itsat 13th meeting 4 to 7 November
1986 after detailed examination and decided submitto these texts theto
European Committee Legal Co-operation CDCJ for examinationon and
approval.
11. The draft recommendation and draft explanatory memorandum were
approved by the European Committee Legal Co-operation 22 Mayon on
1987.

12. Recommendation No. R 87 15, regulating the of personal datause
the police sector, adopted by Committeethe of Ministerswas of the

Council of Europe 17 September 1987.on

Detailed comments

Preamble
13. Technology inevitably facilitates the work of the police. sectora
where the collection and storage of vast ofamount personal informationa

indispensable view ofare the wide-ranging and important role of police
forces society, the advantages be gainedto from the of technologyuse

Sophisticatedapparent. criminalityare inevitably requires toaccess
countervailing sophisticated methods of law enforcement. Computers,
particular, have allowed the police enhanceto its efficiency the collec-
tion and ofstorage personal data and have contributed to rapidmore
decision-making law enforcement for the benefit of society.
14. However, the which prompted the elaborationconcerns of the Con-
vention for the Protection of Individuals with regard Automaticto
Processing of Personal Data of 28 January 1981 regard the increas-to
ing to automation allrecourse sectors most acutely felt the policeare
sector. For this domain that the of violation of theconsequences a
basic principles laid down the Convention could weigh heavilymost onthe individual.
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thebetweenbalancestrikeneed totherecognisespreamble aThe15.
privacyright toand hisindividualtheofintereststheinvolvedinterests — criminalofsuppressionandpreventionthesocietyofinterestsand the

order.publicofmaintenanceand theoffences
policetheachievedifficult tobalancethesurprisingly,Not16.

ConventionEuropean onof theparagraphArticleBothsector.
forallowConventionProtectionDataof the9ArticleandRightsHuman

offer.theywhichrightsthemade tobeexceptions to
ofprivacythethreat topossiblethereferspreamble toAlthough the17.

methods,processingautomatedofmisusethethroughindividualthe
simplyinterpretedbenot toprivacymind thatborneshould be

conduct.intrusiveagainstsphereprivateonesofprotectionofterms
of the8Articleattention topreamble drawsthethatthisfor reason Free-FundamentalandRightsof HumanProtectiontheforConvention
obtaintosurveillancetechnical meanscertainoflegalitytheanddoms,

andArticle 8ofprovisionstheagainsttestedbeindividuals mustdata on
Rights.of HumanCourtEuropeanof therulingsrelevantthe

ofexamplesmailofinterceptionandwire-tapping aretoRecourse18.
of- HumanCourtEuropeanThestrictolifeprivateonesof sensu.abuse

others,andof KlassCaseoccasionsruled twohasRights onso judgmentCase,Malone28;No.Series1978,Septemberof 6judgment
particular,2.3,and2.2Principles82.No.Series1984,Augustof 2

case-law.Courtsof thelighttheinterpretedbemust
Conven-theofprovisionstherefers toalsopreambletheHowever,19.

ProcessingAutomaticregardwith toIndividualsofProtectionfor thetion
traditionalbeyondwhich1981,Januaryof 28 goesData,Personalof
principlesprotectivebasicofseriesoutand setsnotionsprivacy a

ofcommunicationandcollection, storage,the useregulatedesigned to
data.personal

derogationsthepreamble tothemadeSpecific reference20.
bewillandConventionProtectionof the DataArticle 9underpermitted
of"qua|ityArticle 5ofprovisionsthefromderogationrecalled that a 8Articleanddataofcategoriesspecificforrules6Articledata",

onlyauthorisedsubject"datatheforsafeguardsadditional
democraticconstitutes aand measureby law necessaryprovided for a

criminalofsuppressionthealia,of, interintereststhesociety
itsRightsof HumanCourtEuropeanthemind thatBearingoffences".

criteriastrictofnumberlaid downCaseMalonethe ajudgment
principlesthethatthoughtetc.,foreseeability,certainty,precision,

guid-helpfulprovideinstrumentlegalnon-bindingthis cancontained
Articlederogationtheofinterpretationthelegislator totheto asance
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paragraph of the Data Protection Convention when regulating the
collection, etc. of personal data the policeuse, Thissector. point
should be borne mind, for example, the ofcontext paragraph 2.1.
21. As worded, the of the derogationso thanscope thenarrower
societal interests outlined the fifth paragraph of the preamble. How-

the aim of the Recommendationever, present establishto special seta
of data protection principles for the classic and crucial tasks of the police
while theat time adapting the principlessame to take ofaccount
particular requirements, notably ofrespect the suppression of criminal
offences". without saying that personal data collectedgoes and used
for tasks fallingnot within classic police activities, for example for
administrative subject generalto data protectionpurposes, are norms.

Scope and definitions
22. The principles intended regulateto all the crucialare stages where
data protection becomes issue collection. storage,an anduse com-—-munication of personal data. will be noted that these activities linkedare

theto finality of police purposes". The latter definedterm the light of
the interests stakeat for society, already referred to the fifth paragraph
of the preamble. However, will be recalled that this statement of finality
will be the subject of refinement laterat thestages text toso as ensure
that the principles will differentlytreat the tasks which the police must
perform regard theto suppression of criminal offences and the tasks
which must out the levelat of prevention and thecarry maintenance of
public order.

23. The Recommendation refers simply policeto authorities". should
be borne mind that, depending the legal system question,on
different police forces coexist. alwaysnot becan dis-tomay easy
tinguish between them from the point of view of division of labour.
However, regardless of nomenclature, the principles should apply to anybody with police functions involved the collection, storage, anduse
transfer of personal data for the set the thirdout paragraph ofpurposes
this section.

24. The Recommendation primarily concerned with automated per-
sonal data, and the personalterm data defined be consistenttoso as
with its earlier recommendations of the Counciluse of Europe the
field of data protection. worth repeating that whether notor an
individual beto regarded identifiable" be determinedto objec-as
tively, bearing mind the sophistication of methods of identification at
the disposal of the police, for example fingerprint techniques, voice
recognition datasystems, base surveillance, etc.
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reality,section tothisreferredbodyresponsible to25. The use
Accordingly,file.of thecontrollertheConvention,of theterminologythe

will bethe file.responsibility forwill ultimatebody havethis seen
fileparticularforbodyresponsibleof thethat thePrinciple 1.4 aname

should supervisory body.notified thebe to

personal dataautomateditselfconfinesinstrument toAlthough the26.
of member states,numbercertainoffor the lawsthe acaseas —— relystillCouncil of Europeof thememberrecognised that certain states

policecountries whereotheraddition,files.manualheavily on
computersstoreddataadvanced thehighlycomputerisation mayon

wouldmanual files.madereference tointelligiblesometimes only be
for thisandfilesmanualtherefore, exemptundesirable, to reasonbe

freedomthe tohavememberthat statesthe instrument acceptsthat
will be38,Paragraphmanual form.heldprinciples dataextend the to

ofissuethetreatmemberhow statesprovides guidance canonseen,
held data.manually

whichdataandofof time,With the27. aremoremorecourse,passage
principlestheautomated andwill bemanual formheldpresently
permiss-should benotextend them.willthis instrument tocontained

thecircumventdeliberatelyfor memberible, however, state to guaran-a
data frompersonaltransferringbythis instrumentlaid downtees

bethatrecognised, however,manual files.filesautomated to may
circumventiondeliberatebeendetermine whether there hasdifficult to a

of the dataprint-outbutPrinciple 7deleted pursuant towhen data aare
retained.has been

Protectionof Dataparagraph thewith Articleaccordance28.
have thememberthat statesthe instrument also acceptsConvention,

legalprinciplesof applying the topossibility persons.
explana-which thesecurity,of statewith regard matters29. Finally, to

"protectingdescribesConventionProtectionDatathereporttory to as
including theexternal threats,internalagainstnational sovereignty or
wouldstate",relations of theinternationalprotection of the seem

ofextendof member states tofreedomdesirable recognise the someto
offield statethethis instrument towhichsafeguards outthe setare

and relevant.feasibletheir applicationsecurity wherever seems
legalsecurity andofparticular stateOver and above the contexts30.

outlined theprinciplestheremembered thatshould bepersons,
minimumdrafterstheconsidered byRecommendation guaran-aswere

lay downof toretain the libertyand that member statestees course
protection.ofstronger measures
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Principle 1 Control and notification—
31. Data protection authorities commissioners play central roleor a
the framework of domestic data protection laws. Where such bodies
exist, they should be withentrusted the tasks set thisout Recommen-
dation. would be undesirable to create competing, forseparatea organ
the of the Recommendation. However,purposes createdany new organ
should be genuinely independent of police control, crucial quality givena
that the Recommendation certainat stages provides for the possibility of
conferring decision-making involving the evaluation of thepowers on
limits police action with regard theto of personal data.use
32. The constitutional ofstructure certain member states necessi-may

thetate creation of several independent supervisory authorities where
data protection authorities commissioners do alreadynot exist.or The
body need not necessarily be collegiate would be possible fora one. an
individual dischargeto the role of ensuring forrespect the principles
contained this Recommendation". However, given the importance of
this role, desirable that the supervisory authority, regardless of the
form which takes, should have sufficient to enable betoresources
effective.
33. Finally, should be stressed that the absence of general data
protection legislation does constitutenot bar to the creation ofa anindependent supervisory authority for the police The principlessector. set

this Recommendationout addressed allto member andare states can
be taken by countries which have adoptyet toup general for datanorms
protection. -
34. The preamble recognises that, addition to computers, techni-new
cal for data processing advantagespresentmeans for police work, for
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 theirto introduction to thatso as ensure
they will underminenot the spirit of existing data protection legislation.
addition, public debate would desirable regard the introduc-toseem
tion of technologies which possible threatsnew privacyto andpose
which thenot mind of the legislator theat timewere of adoption of data
protection norms.
35. this regard, the independent supervisory authority has useful rolea
to perform. accordance with Principle 1.3, should be empowered to
make observations, theat of therequest responsible body, when the
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whichmethodsdata-processingautomaticintroducelatter intends to
Recommendation.of theapplicationforpossibly problems themay pose

suchofintroductiontheofrightPrinciple 1.3 does imply vetonot ona
examine theauthority tosupervisoryallows themethods. However,

theexample,forwill,whether theyproposed methods to escapesee
could5.Principleofcommunication dataguidelines concerning the

takenbe totoofresponsible body theadvise the sort so asmeasureson
principles.Recommendation’sfor therespectensure

structured/alltilespoliceof this instrument,36. For the coverpurpose
servicespolice tothemanaged byorganised whichpersonal data are

ofsuppressionpreventiontheregardtheir requirements tomeet or
filesPoliceorder.publicofcriminal offences maintenance sothe asor

identifiedrelatinginformation topolice retrievedefined enable the orto
perhapspolice,thePrinciple 1.4 obligesidentifiable someorpersons.

files theautomated tonotify itsnational law,other body designated by to
eachconcerningdetailscertainspecifysupervisory authority and to

automated file.
Nonotification.ofrequirementgeneralthis37. will be noted that a
thesolelyappertaining toof fileslaid favourexception down

Recommen-thepreviously,statedAssuppression of criminal offences.
of theclassic tasksfor therulesparticulardation lay downattempts to

taketofounddeparting from them wherepolice, only necessary
of thethe contextpoliceof theparticular requirementsof theaccount

offences".suppression of criminal
automated policerestricted tonotification38. Although the rule on

their rightofavailwillmembercertain statesfiles, be the thatmay case
files.policemanualthis instrument toprinciples laid downextend theto

police keepoblige the tomemberShould this be the state amaycase, a
itsfile,of thecontrollerthemanual file kept,description of each oftype

thewhomthe toandcontainedof datathe sort personspurpose,
notifiedbe towoulddescriptionsSuch generalcommunicated.data are

descrip-notifyneedthe toAlternatively,the supervisory authority. every
itsthatrequired topolice forcetion be obviated eachcould ensurewere

level.centraldescription drawn atfiles conformed certainmanual to upa
could bedescription,this generalwithpolice did complyforce nota

supervisorythenotify todescription and toobliged make itsto own
authority.

ofmanual filesprinciplesextending the to39. Other of course,are,ways
possible.

ofissuetheaddresses1.4Princip/esub-paragraph of40. The second
inquiries.particularoftimethewhich beenad hoc files have set atup
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bureaucracy.unacceptablecouldhoc file createof adNotification every
Nationalnotification.ofsortshouldfilessuch notHowever, escape some

broughtbe towhich they tothe circumstancesdownlaylaw aremay
willdomestic lawthatbeauthority.supervisoryof theattentionthe may

notifi-globalsuch filesofexistencenotification of therequireonly or a
auth-supervisoryallowing theparticularfiles of type,of ad hoccation a

theconformthey tothatinquire into them toority to ensureasso
protection.of dataprinciples

thelaw,nationalfromguidanceofabsenceAlternatively, the41.
referredbodyresponsiblethecollaboration withauthority,supervisory

of adnotificationgoverning theguidelinescould workpreviously, outto
thedialogue betweenthefromexample,files. Forhoc emergemay
beshouldsuch filesthatbodyresponsibletheauthority andsupervisory

time,reasonableforexistencethey have beennotified after canora
Otherreasonable time.forexistencewill bepresumed that theybe a

found.notification will beforcriteria
inquiryparticularoffor theexistencebrought intoFiles42. apurposes

notified.beneedshould tocleared notquicklywhich up

of dataCollectionPrinciple 2 ——
ofcollectionindiscriminateopen-ended,excludesPrinciple 2.143. an

approachquantitative toandqualitativepolice.by thedata expresses a
thatstipulateswhichConventionProtectionof the DataArticle 5.c

relationexcessive toandrelevant notadequate,bepersonal data must
of theArticle 9.aGiven thatstored.which theyforthe arepurposes

theregard tothis principlederogation fromallowsconvention a
Recommendation2.1 of thePrincipleoffences",of criminalsuppression

collectionlimiting theexception bythisboundariesfix the totoattempts
realofpreventionfor thesuchdatapersonal aof to necessaryas are

domesticoffence, unlesscriminalspecificofsuppressionthedanger aor
Realinformation.gatherpolice toauthorises widerclearlylaw powers

offencespecificrestrictedbeing tounderstood notbedanger" to aas
reasonabletherewherecircumstancesincludesoffender but anyor

commit-bemightbeenoffences havecriminalserioussuspicion that or
ofpossibilities. Byspeculativeunsupportedexclusion oftheted wayto

illegallybeingdrugsunspecifiedsuspicion thatreasonableexample, were
wouldyachtsprivateunidentifiedbythrough portintobrought country aa

allbut notusing that port,such yachtsallcollection of datajustify the on
that country.using portandtheiryachts, everypassengersowners

ofcollection and storageof thethe issuePrinciple 2.2 addresses44.
offerof this and attempts tosubject beingwithout the data adata aware
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regulatory principle when decided to retain the data collected,so
namely the whom data haveperson beenon collected without his
knowledge should be informed that data being held himare 5on as soon asthe object of the police activities longer likely beto prejudiced. Ofno

this procedurecourse will be the police has decidedunnecessary to
delete the data collected unbeknown the individual.to

accepted that Principle 2.2 difficult implementtomay prove
where street videos and similar surveillance methods issuemass are anand information has been collected great number of foron a persons.this that the principlereason recommends informing those subjected to asecret surveillance that data still held them only "whereare practic-on
able. The police themselves will be expected taketo the decision.

45. thought that member states find this principle of value whenmay
considering the case-law of the European Commission of Human Rights
which, the ofcontext Article 8 of the European Convention HumanonRights, has recognised that the collection and storage of data on anindividual without his knowledge could raise issue of data protectionanApplication No. 8170/78, X Austria, Application No. 9248/81,v. Leander sSweden.v.

46. While Principle i2.2 places the emphasis the ofstorage personalondata collected unbeknown to the data subject, whether by secret means
fornon-secretor example, askingmeans questions of the data subjects

neighbours, Principle 2.3 focuses the collection of data by technicalon i
surveillance other automated Specificor provisions nationalmeans. alaw should collection of data bygovern such methods. particular, the ‘
case-law of the European Court of Human Rights should be borne mind
when had wiretapping.torecourse The judgment the Malone casestates that such form of technical surveillancea bemust authorised with
reasonable precision accessible legal rules that sufficiently indicate the

and ofscope exercise of themanner discretion conferred theonauthorities 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 takemust their minimum basis theas
provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms I950, bemust respected. this regard, account
must also be taken of the case-law of the European Commission and
European Court of Human Rights the of arrest detention forareas or
questioning, search and seizure, methods of interrogation, the taking of ;body samples, fingerprints and photographs, etc. without sayinggoes

l
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ofprovisionsconform thetolegislation mustdomesticthe relevantthat
Rights.Court of HumanEuropeanby theinterpretedConventionthe as

thereflectsandsensitive dataofissuethe2.4Principle treats48.
thethatConventionProtectionData6 of theArticleexpressedconcern beshouldof datacategoriesparticularofandcollection storage

sensitive datacertainofcollectionA thethattheberestricted. casemay
However,Principle 2.1.out nosetfor thewill be purposesnecessary

thealloworder tosimplycollectedbedatasuchshouldcircumstances
behaviourwhoseminoritycertain orfilecompile groupspolice to ona

only beshouldsuch dataofcollectionThethe law.withinconduct
particularoftheforabsolutely apurposesauthorised necessary

generalshould beinquiryparticulara as aexpression seenTheinquiry.
forgroundsbased strongbeshouldinquiry onsuchlimitation; an

committed.bebeenhaveoffencescriminal mayserious orthatbelieving
should,circumstancessuch moreover,sensitive dataofcollectionThe

inquiries.suchofneedsthenecessary" for"absolutelybe
offenceapply wheredoes notbehavioursexual anreference toThe

committed.beenhas

of dataStorage3Principle -—
ofsubjectthesubsequently bewill acollectedwhenPersonal data49.

addresses3.1Principlefiles.policetheirconcerning storagedecision
storeddataTheiimitation.and storageofrequirementsthe accuracy
enabletodatasuchlimited necessaryand to areasaccurateshould be
that,recognises3.1Principletasks.lawfulitsperformpolice tothe
of thistheforwhichinternational law purposesnational law,addition to

within theco-operationinternationalincludetaken toRecommendation
forworkpolicelawfulofthealso beInterpol,of sourceframework may

co-operation betweenlegal agreementsinternational onexample,
of data.justifies the storagewhichforcespolicenational

ofcommitmentthethatfactthegivenimportantprincipleThis50.
andrecordpermanentlead tofilepolicedata apersonal to maya

offreedomsandrightstheprejudicedataofindiscriminate storage may
onlyhaspolice thatof theintereststhealsoindividual.the

disposal.itsdata atreliableandaccurate
requirementgeneralwholePrinciple 3noted that awill be a51. as

definedpoliceforcollected asof data purposesallaimed typesat
previously.

dataofof systemimplementationthe a3.2Principle52. encourages
distinguishpossible toshould bethatthoughtA classification.1
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between corroborated data and uncorroborated data, including assess-ments of human behaviour, between facts and opinions, between reliable
information and the various shades thereof and conjecture, between
reasonable to believe that informationcause accurate and groundlessabelief its accuracy.
53. Data collected and stored by the police for administrative purposesfor example, information firearms certificateson granted, lost property,
etc. of subjectare thetocourse general principles of data protection.
Principle 3.3 recommends that such data be held separately from data
stored for police within the meaningpurposes of this instrument when
decided to retain them indefinitely. would be principle allowtowrongthe special regime for police data, with its particular approach datato
protection the police sector, to extend them.to
54. However, alwaysnot be feasiblemay to strict separationensure abetween the two types of data. Nevertheless, such membera case,states should examine the ofsort which could bemeasures taken the

ofevent unavoidable mixing to that administrativeso as dataensure
remain fully subject to the general rules of data protection.

Principle 4 Use of data by the police——
55. Principle 4 states clearly the notion of finality: personal data col-
lected for the prevention and suppression of criminal offences for theormaintenance of public order police purposes only bemust used for
those However,purposes. the absolute nature of this rule modified

bypart Principle

Principle 5 Communication of data—-
56. Principle 5 structured such to regulate separately thea way as
various forms of data transfer that legitimately take place whilecan theat

time providingsame general principles applicable all theto transfers
envisaged.

57. Transfer of data within the police sector made conditional theonreceiving police authority possessing legitimate interest obtaining thea
data, for example that the data needed by the recipient forare the
prevention suppression of criminalor offences the maintenance oforpublic order. accepted that police body requesting informationa from
another police body communicate certainmay data that its forrequestsoinformation be met provided thatcan both parties theto communication
fulfil the legitimate interest requirement laid down Principle 5.1.
58. Outside the framework of communication within the police sector,
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thethatfactgiven thestricter,transfergoverningconditionsthe are
Thestrictonon-policefor sensu.becommunication purposesmay
outcommunication setallowingcircumstancesof theexceptional nature

that circumstancesnotedwill bestressed. a5.3and5.2Principles
referred tospecifically5.3.iiand as5.2.iiPrinciplesboth areand b

"exceptional".
l example, beforcould,5.2Principlereferred tobodiespublic59. The

investigatingauthoritiesinlandauthoritiessecurity revenuesocial or
andauthoritiescontrol, customs on.immigration sofraud, or

outbodies setsuchtransfer todataconditions for aregeneralThe60.
Principlethatnotedwill beandsub-paragraphs5.2.i,Principle a

authorisingauthoritysupervisoryof the apossibilityenvisages the5.2.i.a
placedemphasismind thatof rolethis waswith sorttransfer.data

independentauthority betosupervisoryfor theneedthe1Principle on
police sector.of the

could be5.2.i.aPrinciplereferredauthorisation" tolegalclearThe
magistrate.provided by a

publicofand the sortauthoritiespolicebetweenassistanceMutual61.
circum-of theabsencepossible thealsoabovesuggestedbodies

example,forwould,5.2.i.bPrinciple5.2.i.a.Principleoutsetstances
securitysocialfraud theinvestigatinginstitutionsocial securityallow a essential itstodatathedatapolicerelevant aretohavesector to access

referred tobodiespublicofthe sortrecognised thatinquiry.
policetosimilarwhichactivities wayssomeparagraph 59 areengage
thoseof valuebe topolicetheheld byinformationand mayactivities
5.2.i.bPrinciplereferred tocompatibilityofnotionTheactivities.

therefore dataandConventionProtectionthe Data5.b ofArticlereflects
obliga-legalactivities. Therelatedsuchcommunicated foronly bemay domestic law.withaccordanceinterpretedbepolice totions of the are

justifyingcircumstancesadditional com-5.2.ii out twoPrinciple sets62.
allowexceptionallyonlywilltheythatrecalledwill beandmunication,

socialthatthebeofillustration aof casecommunication. By maya,way
migrant,presented bybenefitclaim for maywith afacedoffice,security a

concerned bythe countrylegal statuslatter’sverify theneed to
claimant.theofthe interestbealsowouldThisfile.policeconsulting a andseriousbothbeb mustreferred todangerthenoted thatwill be

thisdangerqualify theappropriate way-tothoughtimminent. was
exceptionalwithconcerned casesonly5.2.iiPrinciplethatgiven

dangernon-imminentbutseriousWherecommunication.justifying a
thewithaccordanceplace pro-could takecommunicationexists,

5.2.ii.a.Principleofvisions
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63. occasionally bemay for the policenecessary to communicate data
privateto bodies, although not the scale envisagedon same theasof mutual assistancecase between the police and other public bodies.

Sometimes the police will make data available known confidenceontricksters to shops and banks, information concerningor stolen credit
cards and cheques. Once again, Principle 5.3 treats these exceptionalasrequiring clearcases, legal obligationa authorisation for exampleor the

ofconsent magistrate, thea ofconsent theor supervisory authority.
the absence of these factors, Principle 5.3 therepeats conditionssameset Principleout 5.2.ii.

64. beto understood that the provisions of Principles 5.2 and 5.3
the diffusioncover broadcasting to publicor bodies private ofor personsldentikit pictures photographs ofor suspected which result frompersons

automated data processing.

65. Principle 5.4 relates the internationalto transfer of police data the
strict between police bodies.sense The reference internationalto law
refers not only internationalto agreements concerning mutual assistance

criminal matters but also to co~operation within the framework ofInterpol. addition, this principle also takes ofaccount the existence orconclusion of betweenagreements neighbouring states which aredesigned improveto transfrontier data communication between police
bodies.

66. As regards the term, police bodies", recognised that certain
member states certain types of police work be carried byoutmay
authorities which not stricto policeare bodies". Alternatively,sensu

be the thatmay certain functionscase which thought beto within theare
competence of the police certain member states actually bemaydischarged by non-police agencies other member states.
67. For the of Principlepurposes 5.4, therefore, the term "police bodies"
should be understood broad The questiona besense. to asked
whether the body performing function related thetoa prevention orsuppression of criminal offences theto maintenance ofor public order.
Finally, Principle 5.4 should be interpretednot excluding the possibilityasthat data be transferredito foreignmay judicial authorities where such
authorities exercise functions concerning the prevention and suppression
of criminal offences. without saying thatgoes the requirements laid
down Principle 5.4 bemust respected.
68. international communication of personal data between police bodies
should only take place accordance with the conditions eitherset out

Principle 5.4.ba willor be operative the recipient state not a
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authorisingexist treatydoes notthereInterpolof com-member aor
recipient.theof datamunication to

ofprovisionstheextentreflectsPrinciple 5.4 toofThe69. text some
ofissuewhich theConvention treatsProtectionof the DataArticle

provided that"andthe clausenoted thatwill beflows.datatransborder
prejudiced"of notprotection thefor theregulationsdomestic person are

recipienttheprotection"equivalentofthe conceptcounterpart toa
sendingAccordingly, theArticle I2.ofparagraph 3.acontainedstate

policeprotection forlevel of datatheitselfsatisfy toshouldauthority as
imposeauthoritysendingShould thereceiving state.theexistingdata

examplefor toreceiving statetheof the datathe asconditions useon
conditionsthat theseunderstoodbeconservation, tolength ofthe

thegoverned bybandPrinciples 5.4.arespected. Bothbe aretoare
proviso.

theshouldwhichof rulesnumberPrinciple 5.5 outsets govern70. a
referred above.communication toofformsdifferent

ofcommunicatingtheshouldwhichthe rulesaddressing govern
provisionsby theextentinspired todrafters con-thedata, somewere

theco-operation andpoliceinternational"Rulesthe ontained on
of theprovisionsaddition, thearchives".lnterpolscontrol ofinternal
of 20MattersCriminalAssistanceMutualConventionEuropean on

thereflected text.1959April are
ensuring that theaimed5.5.i atPrincipleoutlinedcriteriaThe71. are

recalledbewillcarriedjustifiably out.beof datacommunication can
anotherdata fromrequestingbodypoliceobliges5.1Principlethat a

interestlegitimatehavetopolice sectorwithin thebodypolice a
andinternalboth5.5.i envisagesPrincipleHowever,data.theobtaining

justificationsubjectmade tobeingof datainternational exchanges a
requirement.

inter-provisionslawdomesticthataccepted however or72.
reasonedofrequirementwith thedispense anational agreements may

request.
conditions outThe setabsolute nature.5.5.ii arePrinciple not73.

thatacceptedexample,Forsatisfied.possible" befar toas as
back therelayed toalwaysdecisions notjudicialcountriescertain are

police.
itselfpoliceof both thethe interestpreviously, asstatedAs74.

accurate.dataindividual thatthewell areas
appreciated thatthattheflexible extentto5.5.iiPrinciple75.
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different monitoring periods exist the various countries. for this
that verification of thereason quality of data made possible right toupthe ofmoment communication.

76. Principle 5.5.iii exceptionally allow the datamay beto used for
other than thepurposes justifying the initialpurposes forrequest com-

munication. essential that the communicating body be informed of anintention to the data. be borneso must minduse that the different
relatemustpurposes to of the factorsone contemplatedor more

Principles 5.2 to 5.4.
77. Principle 5.5.iii does not apply to communication within the police

Thesector. rules outlined Principles 4.1 and 5.1 applicable thattoare
case.
78. While Principle 2 constitutes general principle for the collectiona of
data by the police, Principle 5.6 the particular situation whereconcerns
the police seek to collect data by linkingmay its files with files held forup
different for example social securitypurposes, bodies, listspassengerkept by airlines, trade union membership files, Alternatlvely,etc. bemay
sought to match number of files to they provideup a clear profilesee aof certain oftype delinquencya and the ofsort likely topersons engage
such delinquency.
79. The legitimacy of such practices made conditional the ofgranton
either of the types of authorisation laid down and b. The clear legala
provision referred to Principle 5.6.b should thestate conditions under
which interlinkage take place.can
80. The possibility of the police having direct computerised toa accessfiles held by different police bodies by other bodies discussed theor
final sub-paragraph of Principle 5.6. Direct these circumstancesaccess

bemust accordance with domestic legislation which should reflect
certain key principles of the Recommendation.

Principle 6 Publicity, right of policeto files,access-
right of rectification and right of appeal

81. The requirement of publicity for the existence of police files wellas as
regard theto rights of individuals vis-ä-vis police files of fundamental

importance. Principle 6.1 entrusts the task of publicity theto supervisory
authority, although member states will doubt find additional ofno waysimplementing this requirement.
82. The requirement of publicity should apply principle allto auto-
mated files. However, recognised that the of informationamount
which be given to police files willcan depend particular circum-on
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For example, general description could be given antostances. a more
hoc file related delicate inquiryad to a progress.

individual83. The should the first instance be enabled directto a
police file of file. At thefor the controller therequest to toaccess a very

this right should be exercised the intermediary of theleast, through
supervisory authority. law should determine the appropriateDomestic

of exercising right. addition, Principle seeksthe 6.2 tomeans guaran-
intervals undueby the data subject reasonable and withouttee ataccess

delay.

principle, be registered84. for data shouldrequests to not asaccess
of could inhibit exercise of the right. However,registration requests a

does of registration, should be takenmember state operate system carea
normalthat the register of kept from theto separaterequestsensure

Consideration should given thecriminal files held by the police. also be to
after period of time.destruction of the register the Iapse of reasonablea

of theinaccurate result85. Where data have been shown beto as a
irrelevantexercise of the right of found be inaccurate,toaccess or or
Principleexcessive of the application of other principles, 6.3resultas a

order.provides that police should that the relevant filethe putensure
rectifying informationerasing inaccurate data, theThis be done by orcan

alternativerightful situation. Asmake correspond theto toto anso as
possible for data retained the filePrinciple 6.3 makes beto onerasure,

which thebut subject accompanyingto statement sets out truean
for example, for made byposition. This could be the statementscase,

which shown be inaccurate. Rather thanwitnesses have been to remov-
desirable retain whileentirely from file, being the tothe statement may

version oftime attachingthe true events.at asame
of Principle timetable forsecond sub-paragraph 6.386. The sets out a

that thesecorrective be taken. be notedfor totomeasureserasure or
itself, far possible,confined the file butprecautions to must,not as asare

linked the file.be applied other document toto every
shown that principleExperience least member has87. stateat one

majority ofauthorise thepossibleshould be vastto cases.access
and thus the rights ofthat the right ofPrinciple 6.4 recognises access

refusederasure be therectification and set out.casesmay
restriction favour of the data subject thewill noted that the88. be or

Article sub-been taken fromrights freedoms of others hasand over
of theProtection Convention. the2.b of the Data contextparagraph

witnessesexpression could the needpolice this to protectsector, cover
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 hisnot interestsa may

receiveto written statement of what contained the file.a copy or a
such domestic law authorise oral communication of the filea case, may
contents.

91. Principles 6.5 and 6.6 certainset out procedural guarantees the
of refusalevent restriction of the rights of rectificationa or access, or

the first place, refusal restriction beerasure. must motivateda or
writing. important demonstrateto that the duty conferred theon
police by Principle 6.4 weighto 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 subject should beaccess, toldor erasure.
of his right appeal againstto refusal of This right should bea access.
stated the reasoned decision envisaged Principle 6.5. However, even

given for refusal of because superior interestno reasons are a access, a
thought by the police be stake, informationto at should still be given to

the individual how challengeto the decision.on
93. Principle 6.6 drafted such take ofto theaccounta way as
different practices the various member regard thestates exerciseto
of the right of certain countries be the that theaccess. may case
individual will have direct right of police file andto he will beno access a
obliged gainto through the intermediary of the supervisoryaccess
authority.

94. The reference orto another independent body" indicates that
certain countries tribunalcourt replace the supervisory authoritya or may
for appeal But irrespective of this possibility, the data subjectpurposes.
will of enjoy the right to to tribunalcourtcourse seektogo a or
rectification of file, completion of file, where this hasetc. beena or a
refused.

95. Domestic law will determine the interventionist of thepowers super-
visory authority other independent body regard theto examination ofor
the contested police file. be that the inspecting body obligednotmay
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communicate the dataactually the individualto to thereeven no
for refusingjustification The data subject could be simplyaccess.

verification ofinformed that the police file has taken place, and that thea
Alternatively, the inspectingfile order. body decide releasetomay

filedata contained the the data subject.the toon

Principle of7 Length and updating ofstorage data—
essential that periodic reviews of police96. files undertaken toare

purged of superfluousthat they inaccurate data and keptensure are or up
Principle lists certain considerations7.1 whichdate. should be borneto

determining whethermind when data continuenot be fortoor necessary
prevention and suppression of crime forthe the maintenance of publicor

order.

Principle 7.2 the desire that the97. quality of the data shouldexpresses
regularly checked fixed rulesbe pursuant to and that data should also be
subject of rule-based conservationthe periods. Implementation of this

facilitateprinciple would the task conferred the police by Principle 5.5,on
sub-paragraph

Domestic law authorise the for98. laying down such rules.may means
formulatedAlternatively, rules could be by the supervisory authority itself

consultation with police bodies. Should the police itself elaborate rules,
supervisory authority should be consultedthe theirto andcontentas

application.
police of99. accepted that data obvious value for research andare

Domestic laws archivesstatistical will provide ofpurposes. on ways
which arisedealing with problems this Where relevant,context.any

should also be made the provisionsreference of Recommendationto
the protection ofNo. R 83 10 personal data used for scientificon re-

statistics.search and

Principle 8 Data security—
reflects the requirements of both100.Princip/e 8 physical security and

confidentiality. responsible referredThe body previously shouldto ensure
specifically authorisedthat only personnel have terminals andtoaccess

carriedcommunications of datathat madeout topursuant requests
thisPrinciple authorised. For possiblyunder 5 log could beare purpose, a

recordingkept the responsible body the of informationby sort contem-
Principle 5.5.i.plated
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Personregister inom polisen

Denna bilaga innehåller kortfattad beskrivning de olika centralaen av
register förs inom polisen jämte vissa de lokala registren.som av
Krirninalregistret, körkortsregistrets belastningsdel, ochperson-
belastningsregistret och säkerhetspolisens register berörs dock inte
eftersom dessa beskrivs ingående i den allmänna delenmer av

Övrigabetänkandet. centrala register indelas här i de harsom
anknytning till den brottsutredande verksamheten avsnitt 1, de som
har anknytning till polismyndighetsärenden eller allmän polisverksam-
het avsnitt 2 de har administrativ karaktärsamt avsnitt 3.som mer
I avsnitt ochl 2 har registren delats in i två undergrupper; dels sådana
register polisregister enligtutgöra polisregisterlagen ochsom anses
således omfattas den absoluta polisregistersekretessen, dels deav som
inte sådanautgöra register.anses

Vissa de centrala registren förs de lokala polismyndig-ävenav av
hetema. Utöver dessa finns mängd register endast försstoren som
lokalt. Sist i denna bilaga redogörs för vissa de lokala registren. lav
avsnitt 4 beskrivs de register har anknytning till den brottsutre-som
dande verksamheten, i avsnitt 5 de har anknytning till polismyn-som
dighetsärenden eller allmän polisverksarnhet och i avsnitt 6 de harsom

administrativ karaktär. Vilka register myndighet för och hurmer en
dessa register utformade berorär naturligtvis på den enskilda myndig-
hetens behov. De exempel redovisas i dessa avsnitt huvudsak-ärsom
ligen hämtade från polismyndigheten i Stockholms län. Några register-

förekommer bland många och i vissa falltyper alla polismyndigheter.
Det skriftliga material har legat till förgrund redogörelsen i dessasom
avsnitt inte alltid på frågan register utgöraettger ettsvar om anses
polisregister eller I redogörelsen skiljs därför inte mellan dessa
båda register.typer av
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register anknytning till denharCentrala1 som
verksamhetenbrottsutredande

polisregisterRegister1.1 utgöraansessom

Fingeravtrycksregistret1.2

Datainspektionen den 30meddelatförs med tillståndRegistret marsav
också meddelatDatainspektionen haraugusti 1989.1976 den 23samt

för registret.föreskrifter
harden 30 1976 undertillståndsbeslutDatainspektionensI mars

följande:registerändamål antecknatsrubriken
angåendefingeravtryck deomfattar daktylograrnRegistret

åtgärd enligt 28 kap. 14 §varit föremål för rätte-sompersoner
§ kungörelsenFingeravtryck skall enligt 6gângsbalken.

Rikspolisstyrelsen.tillfingeravtryck insändas1947:950 om
brottsspaningssarnmanhang, delshjälpmedel dels iRegistret är ett

tvistig identitet.okänd ellermedför identifiering personav
bestämmel-regleras sålundapolisregister ochRegistret är ett av

polisregisterlagen 1965:94i m.m.omserna
A-register ochtvå delregister,varit uppdelat ihar hittillsRegistret ett

till allra delenfortsättningsvisB-registret skall störstaB-register.ett
sammanförasåterstoden skallinvandrarverk, medanföras Statensav
på uppgifterRegistret byggerRikpolisstyrelsen.A-registret hosmed

1992:824förordningenRikspolisstyrelsen enligt 7 §tillsändssom
skall fingeravtryckbestämmelseEnligt dennafingeravtryck m.m.om

rättegångsbalken underkap. 14§med stöd 28har tagits avsom
utlänningslagen eller lagenstödeller medutredning brott omavom

Rikspolisstyrelsensändas tillutlärmingskontroll skyndsamtsärskild
gäller dock inteDettabeskrivningmedtillsammans personen.en av

för brott.misstänktden intetagitsfingeravtryck har ärav somsom
utlänningslagarnamed stöd ärfingeravtryckfrånBortsett tas avsom

registreras. I A-från misstänktafingeravtrycksåledes baradet som
för brott ellermisstänksuppgifter denregistrerasregistret somom

uppstått lämnafråga harhäktats därförhar utattatt personenomsom
uppgifterB-registret får registrerasfrämmandetill Istat. om enen

till Sverigevid ankomstenstyrka sin identitetinte kanutlänning som
uppehållstillstånd eller kandärefter ansökerhaneller när somom

utlänningslagen. Detbestämmelser i ärförvar enligtikomma att tas
Statensskall registrerasfortsättningsvisuppgifterdessa avsom

utlänningarinnehålla uppgifterfår ocksåinvandrarverk. B-registret om
utlänningskontroll.särskild1991:572i 19 § lagen omavsessom

Rikspolisstyrelsen. Utöverregistrerasskall alltjämtuppgifterDessa av
innehållerspårregisterdet ocksåfinnsvad har nämnts ett somnusom

brottsplatser.spår frånoidentifieradeuppgifter om
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Beträffande de skall registreras får endast införaspersoner som
uppgift år för daktyloskopering,om personnummer, processnummer
och särskilda,mönstertyp biologiska sännärken finns i varjesom
fingeravtryck. I spârregistret skall dessutom införas uppgift om
registernummer.

Fingeravtrycksregistret polisregisterutgöra i polisregister-ettanses
lagens mening Det omfattas därför den absoluta sekretessav som
enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen gäller för sådana register. Uppgifter
i registret får lämnas endast i enlighet med vad iut polis-sägssom
registerlagen och polisregisterkungörelsen. Av Rikspolisstyrelsens
ansökan framgår registret endast skall användas inom polisen.att

Uppgifter fingeravtrycksregistreti skall enligt 14 § polisregister-
kungörelsen gallras bl.a. misstanke antecknats inte längreom som
föreligger eller domstol har frikänt den misstänkte.om

Signalements-1.1.2 och känneteckensregister

Registret förs med tillstånd meddelat Datainspektionen den 30av mars
1976 den 23 augusti 1989. Datainspektionen har ocksåsamt meddelat
föreskrifter för registret.

DatainspektionensI tillständsbeslut har under rubriken registerända-
mål antecknats följande:

Registret omfattar signalement och kännetecken angående de
varit föremål för åtgärd enligt 28 kap. 14 § rätte-personer som

gângsbalken. Fingeravtryck skall enligt 6 § kungörelsen
1947:950 fingeravtryck insändas till rikspolisstyrelsen.om
Registret hjälpmedel delsär i brottsspaningssammanhang, delsett
för identifiering med okänd eller tvistig identitet.av person
Registret polisregister ochär regleras sålunda bestämmel-ett av

i lagen 1965:94 polisregisterserna om m.m.
Registret bygger på uppgifter sänds till Rikspolisstyrelsen enligtsom
7 § förordningen 1992:824 fingeravtryck Enligt dennaom m.m.
bestämmelse skall beskrivning sändas in till Rikspolis-av en person
styrelsen då fingeravtryck sänds in. De registreras ipersoner som
Signalements- och känneteckensregistret således desamma deär som

införs i fmgeravtrycksregistret. Beträffande dessa skall,som personer
förutom administrativa uppgifter, registreras uppgift ochom namn

på fotografi, nationalitet, kroppslängd,personnummer, nummer
kroppsbyggnad, ansiktsform, hårfärg, skallighet, hårforrn, ögonfärg,
näsform, tandstatus, tatueringar och andra kännetecken.

Signalements- och känneteckensregister polisregister iär ett
polisregisterlagens mening. Det omfattas därför den absolutaav
sekretess enligt kap.7 l7§ sekretesslagen gäller för sådanasom
register. Uppgifter i registret får lämnas endast i enlighet med vadut

i polisregisterlagensägs och polisregisterkungörelsen. Avsom
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endast skallframgå registretansökanRikspolisstyrelsens attsynes
polisen.användas inom

Brottsanmälansregistret1.3

informationssystemskall det finnasRI-förordningen§Enligt 1 ett
informationssys-rättsväsendetsdatabehandlingautomatiskgrundat på

uppgifter haroch lämnalagra, bearbetainsamla,förtem att som
och domstolsväsen-polis-, åklagar-inommed verksamhetensamband

skall enligt §2informationssystemetkriminalvården. Dettadet samt
databehandling bl.a.föri delsystemuppdelatRI-förordningen avvara

således delsystemBrottsanmälansregistret utgörbrottsanrnälan. ett
enligt §polisregister lRegistret utgörainom RI-systemet. ettanses

RI-förordningen.enligtmed hjälp ADBoch förspolisregisterlagen av
nämligen brotts-delregister,består tvâBrottsanmälansregistret av
Ändamålet medCBS.brottsspaningsregistretcentralaregistret och

ändamålsbeskrivningRikspolisstyrelsensenligtbrottsregistret att:är
anmäldapolisenflertalet tillomfattarbrottsregisterskapa ett som

och verksam-brotts-för internunderlagochbrott utgörsom
övervakningsändamål, för plane-ochför spanings-hetsstatistik

rättsstatistiken.förverksamhetenpolisiäraringen den samtav
Ändamålet brottsspaningsregistretcentrala ärmed att:

allvarligare brottanmäldabrottsregistersärskiltskapa överett
brottsutredningsverksamhetochbrottsspanings-utnyttjas ivilket

registretverksamhetjämförlig polisiärdärmedisamt arman
Operandi-registret.Modustidigarekallades

i RI-bestämmelsersåledesreglerasoch CBSBrottsregistret av
ochmed registretändamåletförstaför detgällerförordningen. Det

ordning enligt vilkendendet andra,och, förregisterinnehållet
lämnasuppgifter från registretochtill registretlärrmasuppgifter skall

uppgifterenligt vilkenordningockså denreglerarBestämmelsernaut.
registretvårdendettaskall utgåregistrettagits in i samt avursom

ihar dessutomDatainspektionenhandlingar.hörandedärtillmed
föreskrif-kompletterandemeddelat vissa197621 decemberbeslut den

dessa delsystem.förter
tilluppgiftlärrmapolismyndighetskallRI-förordningenEnligt 9 § 5

iärendet försintedockanmälan brott,Rikspolisstyrelsen omomom
Rikspolis-1980:657.sekretessförordningeni 6 §diarium som avses

föreskriftermeddelaRI-förordningen närmareenligt 10 §styrelsen får
Rikspolisstyrelsensuppgiftsskyldigheten. Iomfattningen avom

brottamnäldauppgiftlämnaskyldighetföreskrifter att m.m.omom
skallhändelserochanmälda brottvilka1994: 13RPS FS somanges

rapporteras.
signa-tillvägagångssätt,anmälda brott,uppgifterinnehållerCBS om

motsvarandebrottsplatsen,påbeträffandelement settssompersoner
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uppgifter fordon, spår från brottsplats Uppgifter till registretom m.m.
kommer frånbrottsanmälningar, brottsplatsundersökningsprotokoll och

brottsinfonnation. deAv nyssnänmda föreskrifterna frånannan
Rikspolisstyrelsen framgår vilka brott skall antecknas i CBS.som

Av 7 kap. 17 § sekretesslagen följer uppgifter brottsanmälans-att ur
registret fårinte lämnas i enlighet med vadän iut sägsannat som
polisregisterlagen eller polisregisterkungörelsen. Av RI-förordningen
följer uppgifterna i brottsanmälansregistret används inomatt polisen

BRÅ för framställning statistik. Uppgiftersamt päav av om namn
misstänkta lämnas inte, väl CBSpersoner men personnummer.
används internt inom polisen för söka identiskt eller liknandeatt t.ex.
brott eller brott har förövatssom av samma person.

Datainspektionen har i sitt beslut medgivit Rikspolisstyrelsen iatt
samband med styrelsen deltar i spanings- och utredningsarbeteatt
rörande brott ochgrövre omfattande seriebrottslighet i syfte attmer —
främja detta arbete samkörningargör med ADB uppgifter frånav-
brottsanmälansregistret ñngeravtrycksregistret,och passregistret,
signalements- och känneteckensregistret, registret efterlystaöver och

fordon,spärrade förundersökningsregister, verkställighetsregister samt
personefterlysnings- och U-boksregistret.

Beträffande gallring gäller vad i 14 § polisregisterkun-sägssom
görelsen. Av Datainspektionens beslut den 25 januari 1978 framgår att
uppgifter i brottsregistret skall gallras efter fem år.senast

1.4 Allmänt spaningsregister

Allmänna spaningsregistret ASP förs Rikspolisstyrelsen medav
tillstånd Datainspektionen enligt beslut den 18 maj 1977. Registretav
har följande ändamålsbeskrivning:

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

deersätta nuvarande manuellt fördaatt spaningsregistren.
Uppdatering registren skall ske dels Rikspolisstyrelsen, delsav av

den lokala polisorganisationen. För uppdateringen skallav
företrädesvis användas tenninaler. Terrninalanvändarna skall
kunna initiera systematiseringar och sammanställningar regi-av
strerade uppgifter.

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

huvudgrupperna uppgifterär modus operandi,sex om person, om om
vård, fordon och farkoster slutligen s.k. notiser. Huvud-samtom om

uppgifter får innehålla uppgift bl.a.gruppen om personer om per-
kön, medborgarskap, kännetecken, brottsspecialitetsonnummer, namn,

och s.k. A-markering, vilket indikerar det fråga svårtäratt om en

14 170542
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operandi får det förashuvudgruppen modusbrottsbelastad Iperson.
vinnings-angreppsobjekt, medel,tillvägagångssätt,uppgifterin om

får innehållauppgift vårdHuvudgruppenoch lokalitet.objekt om
brottspåföljd. Huvudgruppernakriminalvård elleruppgift armanom

båtarinnehålla uppgifter ochavseddafarkosterfordon och är att om
flygplan.

notistyper förekomma. Förfår vissa angivnanotiserhuvudgruppenI
brottslighetsarnlingsrubrik för vissfårförstadet t.ex.typ anges,aven

"misstankardärunder antecknasnarkotika, ochrån ellervåld, väpnat
brottslighet" ellereller fullbordadförberedd, pågåendeplanerad,om

får innehålla "spa-spanNotistypenkonstaterat brott"."redanom
misstankar planerad,samband medharningsinfonnation omsom

specifikationbrottslighet, däreller fullbordadpågåendeförberedd, av
uppgifter"tillhåll får innefattaNotistypenkan ske.intebrottet om
dit planerad,klubbar, lägenheter"exempelvis hotell,tillhåll, etc.

misstänkasbrottslighet kanfullbordadpågående ellerförberedd, vara
ytterligarefinns detnämnda notistypernadeknuten". Förutom trenu

bostadsadress,registreraduppgiftfår innehållavilka personsom en
uppgift haneller häktatshar anhållitsuppgift han samt attatt omom

också vissafår slutligenUnder notistypavlidit.har typer avangesen
spaningssynpunkt. Deintresseförutsättning deunderbrott äratt urav

på vissaendast kombinerasregistret fårfår föras in iuppgifter som
bestämda sätt.

sekretessgäller absolutpolisregister för vilketASP utgöra ettanses
får lämnasUppgifter i ASPsekretesslagen.kap. 17§enligt 7 ut
polisregister-polisregisterlagen ochmedöverensstämmelseendast i

kungörelsen.
polisregisterkungörelsengallring i 14 §vadFörutom sägs omsom

gallras såDatainspektionenenligtuppgifterskall snartpersonom en
tilldet i anslutningbeträffande denne. Omnotiser har gallratssamtliga

uppgifter modusvård,finns anteckningaruppgift omomom en person
registretbortinteskalleller spärroperandi taspersonen urom

behövs förfall inteuppgiften iår ellerhan har fyllt 80förrän annat
A-markerad,registreradgäller ärregistret. Detsamma personenom

ochRegistrerade fordonbrottsbelastad.svårthanvilket indikerar äratt
anknytande notiserallaregistretockså bortfarkoster skall närtas ur

månader ochmellangallras viss tidNotisergallrats bort.har sex-
iakttagelse ellerförtidpunktenefter den sistafem år enen-

händelse.
den 28Datainspektionen i singallring hardet gällerDå rapport

gallringsbe-polisregisterlagensanfört s. 33september 1989 att
långa,gallringstiderna för ASPvisserligen innebär ärstämmelser att

Rikspolisstyrelsen haranvisningargrundreglerna påatt somavmen
före-Rikspolisstyrelsensrestriktivt. Ipraktiken tillämpasutfärdat i

har tagits inuppgifti §1994:14 4skrifter RPS FS att somenanges
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i ASP skall utgå registret misstanke brottnär inte längreur om
föreligger.

1.1.5 Beslags- och analysregister

Registren förs Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniskaav
laboratorium SKL 28 polismyndigheter med tillstånd meddelatsamt

Datainspektionen den 6 november 1987.av
Ändamålet med registren skall enligt tillståndet vara:

ggls underlag för undersökning Modus Operandi och profilerav
taktisk och strategisk betydelse för den nationella och interna-av

tionella narkotikabekämpningen, dels rapportering analys-av
resultat avseende beslagtagen narkotika framställningsamt av
statistik.

Syftet med analysresultatär snabbt skall kunna blisystemet att
tillgängligt för Rikspolisstyrelsen och respektive narkotikarotel via
bildskärm. Rikspolisstyrelsen skall ha tillgång till hela registret medan
narkotikarotlarna vid övriga polismyndigheter endast skall ha tillgång
till uppgifter sina ärenden. SKL skall endast ha åtkomst tillom egna
analysdelen registren för kunna för in- och utdata vadattav ansvara

narkotikaanalyser, protokoll och förhandsbesked analyser. Avavser av
ansökan framgår analysdelen registren skall innehålla uppgiftatt av

det misstänkta och motsvarande beslagsnummer. Enligtpreparatetom
Datainspektionen fick delregistren förda för respektive myndig-anses
hets verksamhet, vilket innebar myndigheterna skulleatt vara
registeransvariga för sitt register.eget

Registren får endast innehålla de uppgifter framgår ansökan.som av
De enligt ansökan skall registreras "frihetsberövadeärpersoner som

i samband med beslag narkotika". Beträffande dessapersoner av
skall antecknas uppgifter bl.a. identitet, modus operandi,personer om

transportmedel, eventuell beslagtagen valuta och eventuella vapen.
Dessutom skall den beslagtagna narkotikan beskrivas och och närvar
den anträffades. Den automatiska databehandlingen får endast utföras
på det angivitssätt i ansökan.som

De register förs Rikspolisstyrelsen och polismyndigheternasom av
polisregister iutgöra polisregisterlagens mening. De omfattasanses

därför den absoluta sekretess gäller enligt 7 kap. 17 §av som
sekretesslagen. Registren endast avsedda användas inomattsynes vara
polisen.

I det SKL förda registret registreras uppgift beslagtagenav om
narkotika, beslagsnummer och analysresultat. Beslagsnumret utgjorde
enligt Datainspektionen uppgift kan hänföras till enskilden som

Registret därmedutgör personregister. Däremot det inteett ärperson.
fråga polisregister. Uppgifterna omfattasett dock sekretessom av
enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen.
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finns regler i polisregisterlagen.Beträffande gallring polisregisterav
förhindrad meddeladärför sigDatainspektionen har attansett

Rikspolisstyrelsenregister försföreskrifter gallring de som avom av
emellertid i ansökanRikspolisstyrelsen harpolismyndigheterna.och

födelseår, narrmuppgifteruppgift utomangett att personnummerom
efter femskall gallras år.legitimationshandlingarpåoch nummer

dvs. uppgiftförs SKL,Personuppgifterna i det register omsom av
beslut gallrasDatainspektionensskall enligtbeslagsnummer, senast

efter registreringen.fem år

och spaningsregisterFinanspolisens analys-1.1.6

tillståndRikspolisstyrelsens finanspolis medförsRegistret av rege-av
januariDatainspektionen har den 2716 december 1993.ringen den

Regeringen har efterföreskrifter för registret.meddelat1994
vissa delar.Datainspektionens beslut iändratöverklagande

finanspolisens analys- ochtvâ delregister,Registret består av
diarium.ñnanspolisensförspaningsregister samt

finanspolisens analys- ochframgårändamålsföreskriftenAv att
skall:förspaningsregister

analys-Rikspolisstyrelsens spanings- ochhjälpmedel iutgöra ett
ñnanspolisenhetmyndighetensverksamhet ärenden hosi som

1993:768i § lagensådana förfaranden l omsom angesavser
får användas för fram-Registretåtgärder penningtvätt. ävenmot

ställning statistik.av
Ändamålet finanspolisens diarium skallmed vara:

vidsekretesslagen 1980: 100enligt kap.diarium 15utgöra ettatt
ñnanspolisenhet.Rikspolisstyrelsens

uppgifterföreskrifterna innehållafår enligtRegistret rapporterassom
penningtvättlagen eller från§§enligt 9 och 12till Rikspolisstyrelsen

samarbetspartnersmotsvarande utländskapolismyndigheter ellerandra
och analysverksam-spanings-framkommit i ñnanspolisenseller som

transaktionenfinns skälförutsättning dethet, under attatt antaatt
allvarligare slag.brottsligt förvärvfrånmedel härrör ett avsomavser

tilluppgifterfår innehållaPersonregistret även rapporterassom
tullmyndigheternasellerfrån tullmyndigheterRikspolisstyrelsen

underpolisiära verksamheti derassamarbetspartnersutländska
medeltransaktionendet finns skälförutsättning att anta attatt avser

Vidare fårallvarligare slag.brottsligt förvärvfrånhärrör ett avsom
vadfrån andra källoruppgifter härrörinnehålla änregistret somsom

samband medklartde harunder förutsättning att ettovan,anges
och bedömsenligt vaduppgifter registrerats sägs varaovansomsom

ärendet.det aktuellaför utredningenbetydelse avav
databehand-automatiskfår inhämtastill registretUppgifter genom

Uppgifter får"Finanspolisens diarium".personregistret ävenling från
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inhämtas automatisk databehandling andra personregister,genom av
under förutsättning det sigrör enstakaatt personuppgift ochom att
den tillförs registret i form ordbehandlingsdokument.av

Finanspolisens analys- och spaningsregister enligtutgör regeringens
bedömning polisregister i polisregisterlagensett mening. För uppgifter
i registret gäller absolut sekretess enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen. I
Datainspektionens beslut sägs uppgifter får lämnasatt det inteut om
står i strid med sekretesslagens bestämmelser. Såvitt gäller utlämnande
till Rikspolisstyrelsens utländska samarbetspartner har Datainspektio-

särskilt framhållit sekretessregeln i 7 kap. 16 § sekretesslagen.nen
Finanspolisens diarium får enligt Datainspektionens föreskrifter

endast innehålla sådana uppgifter i kap.15 2 § sekretessla-som anges
Personuppgifter omfattas sekretess enligtgen. lag fårsom av samma

dock inte registreras. Uppgifter diariet får således lämnas efterur ut
sedvanlig sekretessprövning.

Personuppgifter i ärende skall gallras såett det inte längresnart
finns skäl transaktionenatt anta att medel härrör frånavsett som
brottslig verksamhet allvarligare slag eller fem år förflutitnär sedanav
ärendet tillfördes uppgifter. Föreskriftersenast gallringom av
Finanspolisens diarium finns inte.

1.2 Register inte polisregisterutgörasom anses

1.2.1 Godsregister

Registret förs med tillstånd meddelat Datainspektionen den 5av
november 1975.

Ändamålet med registret enligt tillståndetär följande:
I registret registreras gods stulits, förkommit eller ornhän-som
dertagits såsom hittegods ellert.ex. vid husrannsakan. Registret,
används i polisens spanings- och utredningsverksamhet för att
identifiera sådant gods. Registret används vidare för kontrolle-att

gods hos pantlånerörelserpantsatts och liknandera inrätt-som
ningar. Det kan även efter hänvändelse enskild tillav person—
vederbörande polismyndighet användas för kontroll godsav-

utbjudits till enskild för försäljning. Registretsom skallperson
också underlagutgöra för viss statistik avseende och värdetarten

gods, stulitsav som m.m.
Godsregistret består två delar, godsregistret och bevakningsregist-av

Godsregistret skall innehållaret. uppgifter gods stulits,om som
förkommit eller tagits hand beslag. I bevaknings-t.ex.om genom
registret skall registreras uppgifter gods tagits i beslagom som men

inte har återfunnits i godsregistret. Detsom enligtär Datainspektio-
beslut fråga gods kan förväntas kommanens bli registreratom som att

i godsregistret såsom stulet eller förkommet. Bevakningsregistret skall
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Stockholm,igodsuppgifter pantsattsinnehållavidare somom
skeskallDettaandravissa störreMalmö orter.ochGöteborg samt
sändsochpantbankernavarje dag upprättaslistorgrundval avsomav

grund isinharFörfarandetpolisdistrikt.vederbörande upp-till
§27numerapantlånerörelselagenenligt 19 §giftsskyldigheten om

1000.1995:pantbankslagen
ansökanframgåruppgifterinnehålla deendastfårRegistren avsom

uppgifterdelsregistrerasskall äruppgifterDe sombeslutet.och som
godset.beskrivningdelsärendet,återfinnamöjligtdet avgör att

ipolisregisterintegodsregistret utgör etttillståndetI attanges
fårutlämnandebegäranochmeningpolisregisterlagens att omen

allmännautbekommaiinskränkningar rättenlagen attprövas mot om
sekretesslagen.numerahandlingar

ansökanframgår attsaknas. DäremotgallringFöreskrifter avom
i högstdirektåtkomstminneskall bevarasgodsregistretiuppgifterna

magnetbandsregister. Iårfemytterligareidärefterår ochtvå
ibevarasansökanenligtgodsuppgifterskallbevakningsregistret om

månader.sjuhögst

fordonförEfterlysningssystem1.2.2 m.m.

polismyndigheternalokaladeochRikspolisstyrelsenförsRegistret av
1986.juni23denDatainspektionenmeddelattillståndmed av

Ändamålet tillståndet "att utgöraenligtskallregistretmed vara
spaningsverksamhetenpolisiära samtför denhjälpmedelochunderlag

myndigheterandravissatillochpoliseninomupplysningspridaatt
efterlysts.fordonm.fl. somom

ansökan.framgåruppgifterdeinnehållaendastfårRegistret avsom
skallfordontillregistreras ägarefår är somDe personer som

fordonefterlystanträffarOOO/år, ett40efterlysas somperson
misstänkaskanochefterspanas000/år10 somsamt somperson

uppgifter400/år. Defordonvisst ägsmedfärdas annanett avsom
fordonet, ägarensuppgifterbl.a.får personnummerär omangessom

efterlysning,tillanledningorganisationsnummer, ägarenseller namn,
anträffningsdatumdiarienummer,ochpolismyndighethandläggande

friframgårbeslut textDatainspektionens attanträffningsplats. Avoch
ansök-iexemplifierasdenuppgifterinnehållafår artbara somav

ansökanIdatalagen.i §4uppgifteroch inte angesningen avsessom
brottsmisstanke.ellerbrottuppgiftinnehållaskallintefritext omatt

§kap. lenligt 5sekretessbelagdauppgifterna äransökanI attanges
inte.utlärrmande finnsFöreskriftersekretesslagen.§kap. 17och 9 om

lämnasskallregistrenuppgifteremellertidframgåransökanAv att ur
kronofogdemyndig-ochABLarmtjänsttillutdatalistori form av

heterna.



SOU 1997:65 Bilaga 5 423

Uppgifterna skall gallras enligt vad framgår ansökan. Isom av
denna efter hur lång tid från efterlysnings- eller avlysningsdatumanges

olika uppgifter skall gallras. Tiderna varierarsom mellan två dagar
och elva år.

2 Centrala register har anknytning tillsom
polismyndighetsärenden eller allmän polisverksamhet

2.1 Register polisregisterutgörasom anses

2.1.1 Personefterlysnings- och U-boksregistret, delregistret U-bok

Personefterlysnings- och U-boksregistret EPU-systemet förs med
tillstånd meddelat Datainspektionen den 11 oktober 1977. Registretav
består två delregister; EP-delen och U-boksdelen.av Endast del-
registret U-bok polisregister.utgöra ettanses

Ändamålet med registret skall enligt tillståndet att:vara
gels i enlighet med efterlysningskungörelsen 1969:293 föra
register efterlysningaröver och förteckningarutge gällandeöver
efterlysningar och efterlysningaröver har återkallats, Q35 isom
enlighet med 5 § 2 lagen 1965:94 polisregisterst om m.m.
sammanställa och sända uppgifter från polisregisterut om
avlägsnanden riket och beslut har samband därmed, 913:5ur som
använda de registrerade uppgifterna vid utredningar i passärenden
enligt passkungörelsen 1941:836 och vid passkontroll enligt
utlänningskungörelsen 1969:136 vid därmedsamt annan
jämförlig polisiär verksamhet.

Av 2 § efterlysningskungörelsen 1969:293 framgår efterlysningatt
verkställs uppgifter införs iatt registergenom efterlystaöverett

förs med hjälp ADB. Rikspolisstyrelsen,personer som polismyn-av
dighet, åklagarmyndighet eller Kriminalvårdsstyrelsen beslutar om
efterlysning. Annan myndighet kan framställninggöra hos polisen om
efterlysning. Uppgifter personefterlysningar införs i EP-delenom av
registret.

Enligt 5 § andra stycket polisregisterlagen och 22 § polisregister-
kungörelsen får Rikspolisstyrelsen sända sammanställning över
avlägsnanden riket och beslut har samband därmedur till olikasom
svenska myndigheter till de centrala utlänningsmyndigheternasamt i
Danmark, Finland, Island och Norge. En sådan sammanställning, den
s.k. U-boken, framställs varje år med kompletteringar varje månad.
För framställning U-boken får Rikspolisstyrelsen enligtav 2§ 5
polisregisterkungörelsen i centralt registerett anteckna uppgifter om
den utvisats Sverige enligt 4 kap.som §7 utlänningslagen.ur



1997:55SOU5Bilaga

ellerländernanordiskadefråninkommeruppgifterMotsvarande som
registreras.ocksåpolisregisterkungörelsen§enligt 7fårInterpolfrån
U-bokdelregistret är ettbeslutsitti atthar angettDatainspektionen

gällerregisterdettaFörmening.polisregisterlagensipolisregister
Uppgiftersekretesslagen.§17kap.enligt 7sekretessabsolutsåledes

medenlighetiU-bokenlämnasregistret genomovanangessomur
polisregisterkungörelsen.22 §ivad angessom

lagensipolisregisterintebetraktasregistretEP-delen somav
enligtsekretesssåledesgäller t.ex.EP-delenuppgifter iFörmening.

sekretesslagen.17 §9 kap.och§kap. 15
skallregistrenförtillståndansökanRikspolisstyrelsensEnligt om

inkommermakuleringstransaktions.k.gallras näruppgifterinaktuella
registren.körningarårsvisaellermånadsvisamedsamband avieller

Interpolregistret2.1.2

meddelattillståndmedRikspolisstyrelsen avförsRegistret av
delregister.tvåbestårRegistret1982.maj15denDatainspektionen av

andra utgördetoch ettpolisregisteruppgifterinnehållerDet ena
interpolsektionen.inomärendendiarium över

tillståndetÄndamålet enligtskallregistretmed vara:
interpolsek-styrelsensvidaktsamlingiärendenåterfinnaatt en

tion.
uppgiftinnehållauppgifteradministrativa omfår förutomRegistret

konto-fordon,nationalitet,land,ärendetyp, personnummer,nanm,
förbegreppindikativ attlegitimationshandling,pånummernummer,

åtgärd.förfalskningstyp samtange
enligtsekretessabsolutomfattaspolisregistretiUppgifterna av

iendast överens-lämnassåledesfår utsekretesslagen. De§17kap.7
polisregisterkungörelsen.ochpolisregisterlagenmedstämmelse

polisen.inomanvändasendastemellertid attavsettPolisregistret är
sekretessprövning.sedvanligefterlämnasfårdiarietUppgifter i ut

ivadenligtskall gallraspolisregistreti angessomUppgifterna
efterårtiogallrasskalldiarietiUppgifterpolisregisterlagen.

datalistor.tilluppgifternaöverförsgallringenVidregistreringen.

och 3§ 1i 20omständigheterPassregister över2.1.3 avsessom
passlagen

polismyndigheternalokaladeochRikspolisstyrelsenförsRegistret av
1990.oktoberden 10Datainspektionenmeddelattillståndmed av

Ändamålet tillståndetenligtskallregistretmed vara:
vilkakontrollförbehövsuppgiftertillhandahålla avsomatt

förhindra än ettpassinnehavare, attatt merärsompersoner
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vanligt utfärdas, kontroll passtillstånd erfordraspass ochom
kontroll och avstämning passuppgifter.av

Av 23 § passförordningen 1979:664 framgår Rikspolisstyrelsenatt
skall föra centralt passregisterett centralt registersamt ett över
omständigheter i 20 § l och 3 passlagen 1978:302.som avses

Det centrala passregistret får innehålla uppgift bl.a. passinneha-om
identitet, giltighetstid och kod förvarens passets särskiltpassnummer,

passhinder. Registret inte polisregister.utgöra Det åtnjuterettanses
enligt Rikspolisstyrelsen sekretess enligt 7 kap. 15 § sekretesslagen.

Av 20 § passlagen följer passtillstånd fordras för denatt ärsom
intagen för vård enligt lagen psykiatrisk tvångsvård eller lagenom om
rättspsykiatrisk vård, inskrivenär i specialsjukhus enligt lagen
angående vissa psykiskt utvecklingsstörda eller utskrivenomsorger om
på försök från sådant sjukhus, dock endast chefsöverläkaren vidom
sjukvårdsinrättningen har gjort anmälan får utfärdasattom pass

sådant tillstånd förstautan punkten eller för patienten tidigare
utfärdat efter intagningen eller inskrivningen har återkallatspass på
grund framställning från Socialstyrelsen tredje punkten.av

Registret sådanaöver omständigheter sägs utgörasom ovan anses
polisregister i polisregisterlagensett mening. Rikspolisstyrelsen har

grundat bedömningen i detta hänseende det i 9 § polisregister-att
kungörelsen påpekas det enligt passförordningenatt åligger Rikspolis-
styrelsen föra sådant register.att För dettaett register gäller således
absolut sekretess enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen. Såvitt framgår av
ansökan skall registret endast användas inom polisen.

Uppgifter i registren skall gallras sju månader efter detsenast att
giltighetstiden för har gått eller harpasset makulerats.ut passet

2.2 Register inte polisregisterutgörasom anses

2.2.1 Personefterlysnings- och U-boksregistret, EP-delen

Registret förs med tillstånd meddelat Datainspektionen denav
11 oktober 1977. Det består två delregister, EP-delen och U-boken.av
EP-delen, inte polisregister,utgöra beskrivs isom anslutninganses till
redogörelsen för delregistret U-bok i avsnitt 2.1.1.

2.2.2 Passregister i övrigt

Registret förs Rikspolisstyrelsen och de lokala polismyndigheternaav
med tillstånd meddelat Datainspektionen den 10 oktober 1990.av

Av 23 §passförordningen 1979:664 framgår Rikspolisstyrelsenatt
skall föra centralt passregisterett centralt registersamt ett över
omständigheter i 20 § 1 och 3 passlagen 1978:302.som avses
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polisregister,inte utgörapassregistret, ettcentralaDet ansessom
identitet,passinnehavarensbl.a.uppgiftinnehålla passnummer,får om

Enpasshinder. närmaresärskiltförkodochgiltighetstidpassets
rubrikenunder2.1.3avsnittifinnsregistretför pass-redogörelse
passlagen.och 320 § liomständigheterregister över avsessom

försvunnaIdentifiering2.2.3 personerav

juni16denDatainspektionenmeddelattillståndmedförsRegistret av
1988.

tillståndetÄndamålet enligtskallregistretmed vara:
signalementsuppgifterdetaljeradeframtagningunderlätta avatt

därvidochtidlängreförsvunnavarit ensompersonerom
avlidnaochokändaidentiñeringenunderlätta personer.av

ansökan.framgåruppgifterdeinnehållaendastfårRegistret avsom
"personerregistrerasskall äransökanenligt somDe sompersoner

efter 30återfunnitsintei BPU-systemetförsvunnaanmälts sommen
uppgift bl.a.registrerasfåskalldessa nanm,Omdagar". ompersoner

ansökanAvtandstatus.ochblodgrupputseende,nationalitet,adress,
år200-300 attsamtbli frågakandetframgår perpersoneratt om

liksomregistreras,skall fåocksåregistreradtillanhöriga personen
tandläkare.försvunnesden

§kap. 1enligt 5sekretessbelagdauppgifterna äransökanI attanges
finns inte.utlärrmandeFöreskriftersekretesslagen.17 §och 9 kap. om

återfunnits.hargallrasskallUppgifterna när personen

Katastrofregister2.2.4

polismyndigheternalokaladeochRikspolisstyrelsenförsRegistren av
1993.septemberden 13Datainspektionenmeddelattillståndmed av

Ändamålet tillståndetskall enligtmed registret vara:
rikskriminalpolisenspolismyndigheternasutgöra resp.att

händelsersärskildaochkatastrofervid storkatastrotliggare av
identifieringoch säkereffektivdärvidochomfattning avge

efter-dödaoskadade,skadade, samtöverlevande personer,
samband mediflyttatsinformationfrågade, sompersonerom

sjukhus,tillförtsinfonnationutrymning, sompersonerom
informationinkvarteringarupptagningsplatser, samtetc. om

fordon.gods ochoch utlämnatomhändertaget
framgårde slaguppgifterinnehållafår endastRegistret av an-somav

katastrof-registrerasskall äransökanenligtsökan. De sompersoner
utrymningvidflyttas samtoffer, sompersonerenpersoner som

händelse.liknandekatastrof ellersamband medefterfrågas i en
registreras.också kunnaskallgodsochfordonUppgifter annatom
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ansökanI uppgifterna sekretessbelagdaär enligtatt 5 kap.anges
l kap.7 19 § och 9 kap. 17 § sekretesslagen. Föreskrifter om
utlämnande finns inte.

Uppgifterna skall gallras månader efter det detsenast tre att
extraordinära läget upphört.

2.2.5 Kontrollkortsregister för visumskyldiga

Registret förs Rikspolisstyrelsen och lokala polismyndigheter medav
tillstånd meddelat Datainspektionen den 6 februari 1996. Registretav
har i 1996 inte tagitsännu i bruk.mars

Ändamålet med registret skall enligt tillståndet vara:
föra register viseringsskyldigaöver utlänningars inresoratt i det

Nordiska passkontrollomrâdet för Rikspolisstyrelsens och
polismyndigheternas kontroll utlänningars vistas här.rätt attav

Registret får endast innehålla de uppgifter framgår ansökan.som av
De enligt ansökan skall registreras "viseringsskyldigaärpersoner som
utländska medborgare. Beträffande dessa skall registreras uppgift om
identitet, nationalitet, inreseort, datum för inresa och viserings-utresa,

utfärdandeort för viseringen.samtnummer, passnummer
I ansökan inget sekretess. Registren skall såvitt framgåranges om

bara användas inom polisen.
Rikspolisstyrelsen har ålagts den februaril 1997 tillatt senast

Datainspektionen in redogörelse för på vilket uppgifternasättge en
skall gallras.

3 Centrala register administrativ karaktärav

1 Medborgarskapsregistret

Registret förs med tillstånd meddelat Datainspektionen den 12av
december 1985 den 24 september 1993.samt

Ändamålet med registret skall enligt tillståndet vara:
tillgodose polisens behovatt uppgift medborgarskap förav om

bl.a. fullgörande viss underrättelseskyldighet enligt internatio-av
nella överenskommelser enligt vad i bilaga im.m. som uppges
ansökan" "att tillgodose polisens behovsamt uppgifter för attav
fastställa viss identitet.persons

Registret får endast innehålla uppgifter utländskt medborgarskapom
beträffande folkbokfördaär här eller har tilldelatspersoner som som

andra skäl. Uppgift tidigare medborgarskappersonnummer fårav om
enligt Datainspektionens meddelade tillstånd närsenare sparas en

erhåller svenskt medborgarskap.person
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detpåendast sättADBhjälpmedbearbetasfår somRegistret av
ansökan.framgår av

§14enligt 7 kap.sekretessåtnjuteruppgifternaansökanI attanges
finns inte.utlänmandeBestämmelsersekretesslagen. om

desågallrasskallpersonuppgifter snartföreskrivstillståndetI att
tidigareUppgifterändamål.registretsförbehövs omlängreinte

gårtillståndetför dettidensistgallrasskall närmedborgarskap senare
1997.januariden lut

analysregisterochBeslags-3.2

kriminaltekniskaStatensRikspolisstyrelsen,försRegistren av
meddelattillståndmedpolismyndigheter28 avlaboratorium samt

försregisterDe1987.novemberden 6 avDatainspektionen som
ipolisregisterpolismyndigheterna utgörochRikspolisstyrelsen

SKL harförs närmastregisterDetmening.polisregisterlagens avsom
Registretpolisregister.någotinteochkaraktär utgöradministrativ

1.1.5.i avsnittbeskrivs

adressdatabasPolisens3.3

3Datainspektionen denmeddelattillståndmedförsRegistret marsav
1992.

Ändamålet tillståndetenligtskallregistretmed vara:
folkbokfördavilka ärupplysningpolisen sompersoneratt omge

i sådanstöddärmed utgöraförbestämd adress ettpå atten
polislagen.§i 1verksamhethjälpande som avses

framgår ansökan.uppgifterdeinnehållaendastfårRegistret avsom
uppgifterinnehållaskallendastregistretansökanI omattanges

sekretess-deförundantagmedi Sverigefolkbokförda"personer som
skalluppgifterDefolkbokföringen".isina adressermärkt som

markeringgatuadressregistreras samtär perso-ompersonnummer,
aktuell eller .gatuadress ärnens

Bestämrnel-sekretesskyddade.inteuppgifterna äransökanI attanges
inte.utlämnande finnsomser

åräldreuppgifter äninaktuella ärföreskrivs tretillståndetI att som
skall gallras.
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3.4 Register för strafföreläggande, föreläggande av
ordningsbot

Registret förs med stöd förordning, SFS 1992:1027, ändradav en
SFS 1995:1073.genom

Av 1 § följer det med hjälp ADB skallatt föras register överav
strafförelägganden och förelägganden ordningsbot för de ändamålav

i 8 och 16 §§. I 8 § sägs registren får användassom föranges att
handläggning ärende strafföreläggande enligt rättegångs-av om

balken och strafföreläggandekungörelsen,
handläggning ärenden ordningsbot enligt rättegångsbalken ochav av

ordningsbotkungörelsen,
uppbörd i ärenden strafföreläggande och föreläggandeom av

ordningsbot,
4. underrättelser till myndigheterna i ärenden strafföreläggandeom
och föreläggande ordningsbot,av

tillsyn, planering och framställning statistik i ärendenav om
strafföreläggande och föreläggande ordningsbot.av

Av 6 § följer det för hela landet skall förasatt register före-överett
lägganden ordningsbot för de ändamål i 8 § 2av och 5.som anges
Rikspolisstyrelsen registeransvarigär tillsammans med polismyndig-
heter och lokala tullmyndigheter för uppgifter i ärendensom svarar

handläggs hos respektive myndighet.som
Av § följer7 vidare det för hela landet skall förasatt registerett

uppbördöver strafförelägganden och förelägganden ordningsbotav av
över underrättelser i ärendena,samt allt för de ändamål isom anges

8 § 3-5. Rikspolisstyrelsen registeransvarig.är
Därutöver skall det vid varje lokal åklagarmyndighet och tullmyn-

dighet föras register strafföreläggandenöver för de ändamål som avses
i 8 § l och Det skall också finnas sådana register för hela riket.
Registeransvarig i dessa fallär Riksåklagaren, de lokala åklagarmyn-
digheterna, Generaltullstyrelsen och de lokala tullmyndigheterna.

I 16 § slutligen de registeransvarigaatt myndigheternaanges också
skall föra diarier med hjälp ADB.av

Registret enligt 6 § får, förutom tekniska och administrativa
uppgifter, innehållaäven uppgifter fysiska adress,om personers nanm,

och körkortsinnehav, den brottsligapersonnummer gärningen, vissa
omständigheter vid brottstillfället, förelagd ordningsbot, beslagtagna

särskild rättsverkan, godkännande, rådrum enligtvaror, 48 kap. 16 §
rättegångsbalken, rättelseförfarande, beslut polisman, åklagare,av
tulltjänsteman och domstol, ärendets handläggning i övrigt.

Registret enligt 7 § får innehålla uppgifter uppbörd ochom
underrättelser i ärendena och därutöver uppgifter slagav samma som
får finnas i andra register.
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sambearbetning.bestämmelse§innehåller i 12Förordningen omen
Generaltullstyrelsens ochRiksåklagarens,iuppgifterfårEnligt denna

sambearbetasordningsbotochstrafföreläggandenregisterpolisens över
strafföreläggandenuppbördregisterRikspolisstyrelsens övermed av

registerRikspolisstyrelsensTillordningsbot.föreläggandenoch avav
adress ochkörkortsregistretfrånockså lämnasuppgifterfår nanm,om

körkortsinnehav.
för ADBmediumpåfår lämnasenligt 7 §registretiUppgifter ut

Rikspolisstyrel-och tillrättsstatistikenförBrottsförebyggande rådettill
belast-belastningsregistretoch samtaktualiseringför person-avsen

körkortsregistret.ningsdelen av
ordningsbotföreläggandenstrafförelägganden ochiUppgifter av
kalenderåretutgångenföre2-6 §§enligtregistrengallrasskall avur

enligt §7registretFörutfärdades.föreläggandetdetefterår atttre
år.gallringstid påmotsvarandegäller sexen

fastighetsfrågaPolisens3.5

den 24DatainspektionenmeddelattillståndmedförsRegistret av
1997.januaridengäller till 1Tillståndet1993.september

Ändamålet tillståndetskall enligtmed registret vara:
fastighetsbeteckningfastighetupplysningpolisenatt omge

till visshörande person.
ansökan.framgåruppgifterinnehålla defår endastRegistret avsom

skallSverigefolkbokförda iendastansökanI att personeranges
ochuppgifterandra äningaochregistreras personnummeratt

in.skall förasfastighetsbeteckning
sekretesskyddade. Före-uppgifterna inte äransökanI attanges

inte.utlämnande finnsskrifter om
gallras årsvis.skalluppgifterinaktuellaföreskrivstillståndetI att

familjedatabasPolisens3.6

den 24Datainspektionenmeddelattillståndförs medRegistret av
januari 1997.till den 1gällerTillståndet1993.september

Ändamålet tillståndetskall enligtregistretmed vara:
folkbok-enligtvilkaupplysningpolisen somatt personeromge

familj.tillhörföringen samma
framgår ansökan.uppgifterdeinnehållaendastfårRegistret avsom

skallSverigefolkbokförda iendastansökanI att personeranges
förasskalluppgifterandraoch inga änregistreras att personnummer

in.
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I ansökan uppgifterna inte sekretesskyddade.att är Före-anges
skrifter utlärrmande finns inte.om

tillståndetI föreskrivs inaktuella uppgifter skall gallras vid âatt
jourföring SPAR.av

3.7 Polisens historikdatabas

Registret förs med tillstånd meddelat Datainspektionen den 24av
september 1993. Tillståndet gäller till den januari1 1997.

Ändamålet med registret skall enligt tillståndet vara:
polisen upplysning uppgifteratt gallrats SPARge om som ur

avseende under 90 år.personer
Registret får endast innehålla de uppgifter framgår ansökan.som av
I ansökan endast folkbokförda i Sverigeatt skallanges personer
registreras. Registret skall innehålla samtliga uppgifter med undantag
för adress gallrats SPAR och där 90 år".är änsom ur personen yngre

I ansökan uppgifterna inte sekretesskyddade.att är Före-anges
skrifter utlämnande finns inte.om

tillståndet föreskrivs uppgifter skall gallrasatt när uppnårpersonen
90 års ålder.

3.8 Interpols diarium

Interpols register består två delregister, innehåller polis-ettav som
registeruppgifter och diariumutgör ärenden inomett överettsom
interpolsektionen. Registren beskrivs i avsnitt 2.1.2.

3.9 Finanspolisens diarium

Finanspolisens register består två delregister, finanspolisens analys-av
och förspaningsregister, polisregister,utgöra ettsom synes samt
finanspolisens diarium inte torde polisregister,utgöra Bådaettsom
registren beskrivs i avsnitt 1.1.6.
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tillanknytning denharregisterLokala4 som
verksamhetenbrottsutredande

Förundersökningsregister4.1

den 28beslutregeringensenligtfårFörundersökningsregister
Datainspektio-polismyndigheterna.lokaladeföras1985november av

1986.januariden 21registrenförföreskriftermeddelatharnen
Ändamålet skallregistrenmed vara:

återvinnaochsystematiseraför lagra,hjälpmedel attutgöraatt
och/ellerkompliceratmedförundersökningariuppgifter om-

utredningsmaterial.fattande
uppgifterinnehållaendastbeslutDatainspektionensfår enligtRegistret

administrativaansökningen. Förutomframgården art avsomav
uppgiftsläm-påuppgifterregistrerassåledesuppgifter får namnom
med brottet,sambandikan sättasuppgifter sompersonom ennare,

uppgifterochfordonförekommandebeskrivning ompersoner,av
till kändaadresseruppgifterochförhöruppgifterbrottsplatsen, omur

kvartar."tillhåll" och
förundersökningsregistren utgörhar inteRikspolisstyrelsen attansett

beslut inne-Regeringensmening.polisregisterlagensipolisregister
registren utgöri fråganställningstagandetydligthåller inget om

eller inte.polisregister
skallförundersökningsregisterin ihar tagitsUppgifter ettsom

beslutdom ellersåbortföreskrifterDatainspektionens snartenligt tas
ouppklaratfrågadetkraft eller,vunnit laga är ettärendet hari omom

Informa-läggsförundersökningenmedsambandibrott, att ner.senast
pådå överförasskalltionen papper.

Beslagsliggaren4.2

för femtillståndjanuari 1989den llmeddeladeDatainspektionen
harRegistretbeslagsliggaren.registretförapolismyndigheter att

utsträckning.ytterligarevissspritts idärefter
Ändamålet tillståndetskall enligtregistretmed vara:

redovisningkontroll ochuppföljning,underlag förutgöra avatt
tagits i förvar.ellerförverkatsbeslag,tagits iegendom som

ansökan.framgåruppgifterinnehålla defår endastRegistret avsom
hardenskall registrerasansökan ärenligtDe sompersoner som
denåtgärden,företagitharpolismandenprotokollet,upprättat som

ärendet, denbeslut ifattaharåklagarepolisman eller person somsom
vilkenhosdenvidtogs,då åtgärdennärvarandevarithar person

administrativaFörutommisstänktvidtogsåtgärden samt person.
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avseende misstänkta,bl.a.skall antecknasuppgifter personnummer
godset.beskrivningåtgärden vidtogsdäradress samt av

uppgifterfårförfattningellerframgår laginteOm annat annanav
påtillgängligabeslut endastDatainspektionens görasenligti registren

uppgifternaansökan äransökan. Iframgår attdet sätt angesavsom
ochsekretesslagen§och 9 kap. 17kap. 1 §enligt 5sekretessbelagda

Bevakningslistorpolisen.användas inomhuvudsak kommeride attatt
Förenade Fabriks-tillåklagarmyndighetertillockså länmasskall samt

medsambandii Solna ABAllmaterialverken anm. numera
innehållainteskalltill FFVlämnasgods. listorDeförsäljning somav

uppgift beslagsnum-välochuppgift ommenpersonnummer,nanmom
misstänkt ochtillockså lämnasskallregistretUppgifter urmer.

allmänheten.tillrättegångsbalkenmedenlighetmâlsägande i samt
uppfattathaDatainspektionenellerRikspolisstyrelsenVarken synes
mening.polisregisterlagensipolisregisterbeslagsliggaren ettsom

skall gallraspersonuppgifternabeslutDatainspektionensI attanges
registreradeskallansökanEnligti ansökan.på det sätt angessom

skallDessförinnanavslutat.ärendeså ärprotokoll gallras ettsnart
år eftergallrasärende skallEttprotokollet öppet tretas ut papper.

registrering.

anmälansrutinRationell4.3

meddelatmed tillståndpolismyndighetemade lokalaförsRegistren av
1993.septemberden 17Datainspektionenav

Ändamålet enligt tillståndetskallregistretmed vara:
behövsbrottsanmälningarrörandeuppgiftertillhandahållaatt som

allmänhetenför serviceverksamhet,registeransvarigesi den
uppgifter tillförordning lämnalag ellerenlighet medför ioch att

myndighetannan
lämnapolismyndighetsärenden,uppgifter förtillhandahållaatt

uppföljningplanering ochbevakning,samordning,underlag för
statistikproduktionunderlag förverksamheten, samtutgöra avav

kriminaldiarium.myndighetenstillika utgöra
anmälda brott,uppgifterantecknasansökanskall enligtregistretI om

skallbrottsbalksbrott.flesta Dessutomde allranarkotikabrott ochbl.a.
dödsfall dockuppgifter försvunnaantecknas samt ompersonerom

vilka brottsligtbränder beträffandetrafikolycka ochmedi samband
föranlettvilka ändå harmisstänks,visserligen inteförfarande men
anmälanantecknas iuppgifterpolisundersökning. Samtliga ensom

stulna fordon ellerbrottsplats,uppgiftskall ingå i registret, t.ex. om
vidhandlingar harUppgifter använtsstulet gods.annat somom

beslut i ärendet.antecknasantecknas. Vidarekan ocksåbedrägeribrott
eller avlidnabeträffande försvunnaPersonuppgifter får registreras
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beträffande målsägandesamt och misstänkta.personer Såvitt gäller
misstänkta får redovisasäven uppgifter frihetsberövande.om

I ansökan uppgifterna sekretessbelagdaäratt enligt 5 kap.anges
1 9 kap. 17 § m.fl. SekrL. Registret således inte utgöraanses ett
polisregister.

Beträffande gallring föreskrivs "personuppgifter skallatt gallras
avidentiñeras 5 kalenderår efter det årsenast ärendet, till vilken
uppgiften hänför sig, har avslutats".

4.4 Fotoregister

Ändamålet med registret skall sökregisterutgöra tillatt ettvara
fotografier/filmer på brottsplatser vid konfrontationertagna eller av
spår, eller liknande.vapen

Registret får endast innehålla uppgift löpnummer, diarienum-om
fotograferingsdatum, brottstyp, brottsplats, fototyp,mer, fotometod

t.ex. video och fritext.
Registret polisregister.utgöra ettanses
Uppgifter skall gallras fem år från registreringsdatum.senast

4.5 Spanings- och förundersökningsregister, rån

Registrets ändamål har på följandeangetts sätt
Registret är underlag för systematiseringett uppgifter medav
anknytning till konstaterade brott rånkaraktär användas iattav
Polismyndigheten Stockholms län under brottsutrednings- och
spaningsverksamheten för statistik.samt

Uppgifter i registret skall gallras utredningennär redovisats till
åklagarmyndigheten, brottetnär preskriberats och i andra fall där
utredningen avslutats.

4.6 Hänvisningsregister

Registrets ändamål har följandeangetts sätt:
Ändamålet med registret lättare kunnaär samordna inkommenatt
spaningsinformation beträffande misstänkta för narkoti-personer
kabrott i Stockholms län. I registret antecknas födelsetid,namn,
referensnummer och inläggningsdatum. Genom uppgift om
referensnummer kan narkotikarotelns personal återfinna spanings-
information förvarade i pärrnar. Registreringen skerav person
bara denne skäligenär misstänkt för konkret narkotikabrott.om
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100drygtmedräknarregistretADB-förda att personerdetI man
år.varjenyregistreraskommer att

skäligengällerendasttillstånddåinitieratuppgiftenligtSystemet är
misstänkt.

efter detårfemgallrasskall attpersonuppgifter personAlla en
narkotikabrott.konkretförmisstänktvarit ettsenast

Beredningsregister4.7 m.m.

ändamål:Ãldringsgruppens följandeharberedningsregister
systematiseringförunderlagskallRegistret utgöra upp-ett av

stöldbrottallvarligakonstaterade mottillanknytningmedgifter
spaningsverksamhetenanvändas ihandikappadeochåldringar att

förâldringsgrupplänsStockholmsi samtPolismyndighetenvid
statistik.

ändamål:harberedningsregisterGatulangningsgruppens som
anmäldaprioriteringochberedningvidunderlagutgöra avatt

möjliggöraochinfonnationssökningunderlättanarkotikabrott,
statistik.framtagning av

skallzEKOBeredningsregister
ochbevakningberedning,samordning,för internunderlagutgöra

kriminal-ekonomiskamyndighetensärenden hosåtersökning av
verksamhetsplanering.förunderlagpolisrotel ettsamt som

skall:ungdomsbrottförspaningsregistretochBrotts-
meduppgiftersystematiseringförunderlag an-utgöra avett

och miss-rånsåsomallvarliga brott,konstateradetillknytning
statistik förframställa attringa,handelsbrott är attsamtsom

verksam-ochinfonnationsinsatserbrottsanalyser,underlätta
hetsutvärdering.

till åklagar-redovisasärendetgallrasskall näri registrenUppgifter
preskriberas.brottetellermyndigheten när

frihetsberövadeRegister över4.8 personer

följandepå sätt:ändamål harRegistrets angetts
under-dagrapporterframställning samtförUnderlag m.m.av

Register-ochbeträffande vid Jour-och åklagaretill polisrättelser
frihetsberövadeinregistreradepolismästardistriktvid Cityroteln

personer.
registrering skett.efter dettvâ årgallrasPersonuppgifter attsenast
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4.8.9 Register klottrareöver

Registrets ändamål har på följandeangetts sätt:
Kartlägga vilka klottrar, vilken signatur tag klottrarensom som
använder och vilket "crewnamn" gängtillhörighet klottrarensom
har. Klottraren tillhör subkultur där klottret sker i organise-en
rad form och leder inte sällan till kriminalitet. Det ärannan
viktigt bearbeta klottraren ochatt registreringen leder till att
myndigheten kan göra insatser med socialagemensamma
myndigheter.

Registret enligtär anteckning vilande och används inte.
Personuppgifter skall gallras utredningnär redovisas till åklagar-

myndigheten, brottet preskriberasnär och i andra fall där utredningen
avslutas.

4.10 Försäljning begagnadeav varor

Registrets ändamål har på följandeangetts sätt:
I registret skall utföras informationssökning beträffande den
handel med begagnade i förordningen handelvaror som avses om
med begagnade Information länmas beträffande köpare ochvaror.
säljare beskrivning på berördsamt vara.

Registret initierat, tillstånd godkänt, skall enligt uppgift dock stå
kvar tills vidare i myndighetens förteckning enligt 7 § datalagen.a

4.11 Telefonbasen

Registrets ändamål har följandeangetts sätt:
Registret används vid brott förgrövre utredande vilkaav
kontakter och dessa skettnär mellan i ärendet misstänkta

Uppgifter hämtas från telefonbolagpersoner. med stöd av
telelagen. Registret skall i bruk då misstankar kantas riktas mot

eller flera gärningsmän och då bruket telefon haren sådanav en
omfattning det svårligen kan kartläggasatt manuellt. Från tidigare
utredningar denna karaktär har det visat sig materialet oftaav att
består flera hundra sidor. Vanligt ocksåär tidenav föratt
kartläggningen knappär grund anhållnings- och häktnings-av
tider. För klara brottet detatt dåär väsentligt snabbtupp att
kunna fram det för utredningensortera relevanta materialet.

Personuppgifter gallras utredningennär redovisas till åklagare, när
brottet preskriberats och i andra fall där utredningen avslutas.
Kontinuerlig radering information saknar betydelse förav som
utredningen.
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fordonEfterlysningssystem4.12

följandepåändamål har sätt:Registrets angetts
spanings-polisiäradenförhjälpmedelskallRegistret ettvara

och tillpoliseninomupplysningspridaförochverksamheten att
efterlyses.fordonm.fl.myndigheterandravissa somom

tillfrån tvâ dagarvarierarintervallmedgallrasPersonuppgifter som
år.elva

Raska-systemet4.13

följande sätt:ändamål harRegistrets angetts
uppföljningplanering ochbättremöjliggörandeFör avenav

bedrivasförsöksverksamhetskall attverksamheten genomen
ioch lagrasöverförsfrån RAR-systemetbrottsinforrnation en

inträffadoch analysBearbetningRaska.databasseparat av
digitalpâochRaska-systemetskall ske ibrottslighet presenteras

Ingaeller diagram.tabelli formochkarta personnummerav
skalluppgiftertillkommandelagras. Föröverföras ochskall att

lagras.diarienummerkommerärende,tillföras attkunna rätt
ochtid, platsärendets diarienummer,uppgiftantecknasregistretI om

mâlsägande,ochpå gärningsmankönålder ochbrottsuppgifter,
brottsobjekt.informationochgärningsmannationalitet om

fem âr.gallras efterBrottsinformation i systemet

tillanknytningRegister har5 som
polisverksamheteller allmänpolismyndighetsärenden

vapenregisterLokala5.1

denDatainspektionens beslutstödförs medvapenregisterLokala av
1988.31 maj

Ändamålet registren skallmed vara:
enligt vapenlagenhantering ärendenförunderlagutgöraatt av

vapeninnehav och besluttillståndspliktigaförteckningoch över
vapenlagen.enligt 47 §

innehålla deendastbeslutDatainspektionensRegistret får enligt
får registre-framgår ansökningen. Deuppgifter personer somavsom

överlåtit tillharvapentillstånd och dede harär vapen ensomras som
registrerastillståndshavare skallBeträffandetillståndshavare. nanm,

Beträffandeuppgifteradress och vapnet.samt ompersonnummer
hemvist licensnummer. Iochöverlåtaren skall registreras samtnamn
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registret skall också ingå uppgift registreringsdatum, beslutsdagom
och beslut.

Sekretess gäller för registren enligt kap.5 §5 sekretesslagen.
Uppgifter har tagits in i förundersökningsregister skallettsom

gallras
efter år den registreradenär inte längre inneharett licenspliktigt

och återkallelseutredning inte förekommer eller avslag på grundvapen
olämplighet meddelats,av

registrerad flyttat frånnär polisdistriktet,
registreradnär avlidit och dödsboutredning beträffande vapnen

avslutats.

5.2 Register förordnadeöver ordningsvakter i Stockholm

Registrets ändamål har följande sätt:angetts
Registret innehåller samtliga ordningsvakter inom Stockholm och
beviljade icke beviljade förordningar.samt

5.3 Restaurangregister

Registrets ändamål har följande sätt:angetts
I registret administreras meddelade tillstånd för inomrestauranger
City polismästardistrikt för användas inom myndighetensatt
tillsynsverksarnhet.

Gallring: Vid sökande och tillståndshavare raderas de tidigareny ny
uppgifterna.

5.4 Register för utlänningsärenden

Registrets ändamål har följande sätt:angetts
Registret underlättar det administrativa arbetet med diarieföring
och registrering utlänningsärenden vid polismyndigheten iav
Stockholms län, tillgodoser behovet informationsamt vid deav
enheter handlägger sådana ärenden.som

Alla personuppgifter gallras efter fem år registret. Vid svensktur
medborgarskap gäller månader.tre
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Ad—diarietDelgivningsregistret,5.5

följandepå sätt:ändamål harRegistrets angetts
hjälpmedeladministrativtverkaändamålRegistrets är ettatt som

Stockholmspolismyndigheten ividdelgivningsverksarnhetenför
län.

delgivningsupp-detefter dettvå årgallrasPersonuppgifter senasteatt
registrerat.draget är

Falsklarmregister5.6

följandepå sätt:ändamål harRegistrets angetts
larminnehavareregisterför överPolismyndigheten ett som

myndighetensinomfinnsochlannlagenomfattas somav
ochmedregistrerasLarminnehavarenverksamhetsområde. namn
närlarmnurnrnerkonstruerattelefonnummer, samtpostadress, ett

larmtyp.ochtill larmetorskainkom,larm
3-månadersperiodunderfalsklarrnatobjektDåGallring: en

registret.objektetborttages ur

affársidkarehoskontaktmänRegister5.7 över
l

1 Ändamålet skallregistretmed vara:
skadegörel-ellervid inbrottmedarbetepolisensunderlätta attatt

i affärtill aktuellkontaktpersonisnabbt få samtaffär rätti tagse
detta slagärendenresursåtgång ipolisensuppföljningför av1 av

statistik.framställningoch avi hos dekontaktmandenuppgifterinnehållafår endastRegistretQ om
fårregistretl Ii registret.bliönskarsjälvanäringsidkare upptagnasom

medgivandeuppgiftantecknaspersonuppgifter attt.ex.förutom om
l glasmästarjour.vaktbolag elleranlita

kontinuerligt.skall gallrasPersonuppgifter1
l

jaktvårdsområdenförkontaktrnänRegister5.8 över

i
.. skalll med registretÄndamålet vara:

tele-aktuelltfå isnabbtmedpolisens arbeteunderlätta tagattatti
spårningI polisdistriktet kräverinomviltolyckafonnummer när

statistik.framställningförviltavlivningeller samt avav
respekti-inomkontaktmänuppgifterinnehållaendastRegistret får om
Förutomlängsmarkägare större vägar.jaktvârdsområde samtve

skallturordningi vilkenantecknaspersonuppgifter skall personer



Bilaga 5 sou 1997:65

ringas, befattning inom jaktvårdsområde, eventuellt innehav av
Spårhundar jaktvårdsområdesindelning på respektivesamt vägavsnitt.

Uppgifterna skall gallras och kontinuerligt.rättas

5.9 Trygghetstelefonregister

Registren förs de lokala polismyndigheterna med tillstånd meddelatav
Datainspektionen den 28 februari 1995.av

Ändamålet med registren skall enligt tillståndet vara:
underlag för bevakning vid inkommandeatt lann.ge

Registren får endast innehålla de uppgifter framgår ansökan.som av
De enligt ansökan skall registreras "larminnehavareärpersoner som

misstänkta personer. Beträffande dessasamt skall registreras
uppgifter adresser, telefonnummer, fordonom nanm, personnummer,

anteckningar misstänktasamt Registren skall endastom personer.
användas inom polisen.

Registren betraktas polisregister i polisregisterlagens mening.som
För uppgifter i registret gäller således absolut sekretess enligt 7 kap.
17 § sekretesslagen. Uppgifter får inte lämnas i enlighetänut annat
med vad i polisregisterlagensägs och polisregisterkungörelsen.som
Såvitt framgår skall registret endast användas inom polisen.

Personuppgifter skall gallras innehavetnär trygghetstelefonav
upphör.

6 Register administrativ karaktärav

6.1 Diarie och ärendehanteringssystem

Registrets ändamål har följandeangetts sätt:
Diarie- och ärendehanteringssystem för kriminaltekniska under-
sökningar inom Polismyndigheten i Stockholms län biträdesamt
till andra polismyndigheter i sådana undersökningar.

Gallring utförs månadsvis äldre år,2än brottetnärav personnummer
preskriberas och i andra fall där utredningen avslutas. Dessutom
gallras ärenden äldre 60är månaderän och inte redovisade.ärsom

6.2 Allmänt diarium KPK-diariet

Ändamålet med registret är:
diarieföring och administrativt hjälpmedel för hantering parke-av
ringsärenden.

Personuppgifter gallras år efter kalenderårets utgång.senast tre
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LC-systemet6.3

följandepåändamål har sätt:Registrets angetts
polismyndighetenledningscentralen inomförSystemet är avsett
ledningscentralentillregistrerasStockholms län. Ii systemet

polisingripande. Systemetföranlederrapporterade händelser som
för uppföljningarbetsuppgifterfördelninganvänds för samt avav

verksamhet ipolispatrullensochrapporterade händelser av
erhållsinformationdistriktet. Den systemetgenom gersom

uppföljningplanering ochför ledning,underlagvidare av
fördistriktetövervakningsverksamheten iutrycknings- och samt

Rikspolisstyrelsen.verksamhetsstatistik upprättas avsom
efter veckor.ingår i registret raderasPersonuppgifter tresom

Ãrenderegister AA-diariet6.4

på följandeändamål harRegistrets sätt:angetts
återsökningför samordning,underlagRegistret utgör ett av

förunderlagsammanställningarstatistiskaärenden, ettsamt
och kriminaldiarium.myndighetens allmänna bötes-

efter avslutat ärende,kalenderårdiariet gallrasallmännaDet senast tre
och kriminaldia-kalenderår efter avslutat ärendebötesdiariet tresenast

inUppgift tagitsefter avslutat ärende.fyra kalenderårriet senast som
föranlettregistret utredningsamordningsregister utgår näri somur

misstänkt oskyldig.avslutad elleranteckningen är

T-diariet6.5

följandeändamål påharRegistrets sätt:angetts
trañkdiarium,underlag förpolismyndighetensRegistret utgör

framställningåtersökning ärendensamordning och samt avav
statistik.

gallras fort-ändamåletbehövs med hänsyn tillinteUppgifter som
till vilkenkalenderår efter det år ärendetlöpande, dock senast tre

hänför sig har avslutats.uppgiften

Ingripandemeddelanden6.6

ändamålRegistrets är:
stöd §ingripande sker med 2dokumentationutgöraatt avav som

återsökning in-möjliggörapolislagen. Registret skall vidare av
planeringunderlag för ledning,gripandemeddelanden utgörasamt
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och uppföljning övervakningstjänsten framställningsamtav av
statistik.

Personuppgifter gallras fem år efter det ingripandemedde-senast att ett
lande har registrerats.

6.7 A-diarium

Registrets ändamål har följande sätt:angetts
Registret myndighetens diarium ärenden enligtutgör över som
Rikspolisstyrelsens föreskrifter skall diarieföras i allmänt diarium
och hjälpmedel för intern administration, såsom bevakning av

Ändamålettidsfrister och sökning ärenden. skall även attav vara
framställa statistik.

Ett kalenderårs diarium skall gallras efterår dess påbör-senast tre
jande. Samtidigt föreskrivna listor enligt Riksarkivetsgörs uttag av
bestämmelser. Gallring loggfil utförs systemansvarig på uppdragav av

arkivansvarig inom myndigheten. fårGallring ske tidigast efter ettav
ar.
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