
Justitieutskottets betänkande 

1979/80: 37 

med anledning av propositionen 1979/80: 87 om ändring i rättegångs
halken m. m. (handinspelning i rättegång) jämte motioner 

Propositionen m. m. 

I propositionen 1979/80: 87 har regeringen !justitiedepartementet l efter 

hörande av lagr[idet fi:ireslagit riksdagen att anta i propositionen framlagda 

förslag till 

I. Jag om iindring i riittegfingshalken. 

2. Jag om ändring i förvaltningsprocesslagen ( 1971: 291 ). 

Rörande propositionens huvudsakliga innehåll hiinvisar utskoltet till vad 

som anförs i det följande under rubriken Utskottet på s. 3. 

I samband med propositionen behandlar utskottet dt: med anledning av 

propositionen viickta motionerna 1979/80: 1915 av Allan Ekström lml och 

1979/80: 1916 av Lars Werner m. 11. (vpkl. Motionsyrkandena redovisas pf1 

s. 3. 
De vid propositionen fogade lagförslagen iir av följande lydelse. 

I Riksdai:e11 /97<Jllill. 7 sam/. Nr 37 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 9 ~ och 9 kap. 5 ~ riittcgängsbalken skall . 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuw1rande lydelse Fiires/agen lydelse 

5 kap. 
9~ 

På rättens ordfiirande ankommer 
att upprätthålla ordning vid rättens 
sammanträden och att meddela 
därför nödiga föreskrifter. Han 
äger utvisa den som stör förhand
lingen eller eljest uppträder otill
börligt så ock för undrikande m· 
trängsel begränsa antalet åhörare i 
rättssalen. t-j må fi1togra.fi taga.1· i 
rättssalen. 

Tränger sig någon, som uti·isats, 
in i rättssalen eller åtlyder någon 
eljest ej tillsägelse, som meddelats 
till ordningens upprätthållande, 
iige rätten förordna, att han skall 
omedelhart Wgas i häkte och kvar
hållas där, så länge sammanträdet 
varar. dock ej 1it<J1.·er tre dagar. 

Det ankommer på riittens orca;·;_ 
rande att upprätthålla · ord11ingoi 
vid rättens sammanträden och att 
meddela de .fi'ircskrijier som he
hiii·s. Han får utvisa den som stiir 
förhandlingen eller /NI annat siitt 
upptriider otillbörligt. Ha11.f{/r ock
sä begränsa antalet åhörare i rätts
salcn fi'ir att 1111dl'ika trii11gsel. Riit
ten filr fiirhjuda att an11a11 tar llfJP 
fiirhör på .f(metisk 1·iig, om det k1111 
antas att upptagningen hlir till men 
för 11trcdninge11. Fotografi fär inte 
tas i rättssalen. 

Om någon som har 11tl'i.rnts 
tränger sig in i riittssalen eller i 1fr
rigt inte l_\·der en tillsägelse som liar 
meddelats fiir att 11ppriittlu11/a ord
ningen, jilr riitten förordna att han 
omedelhart skall tas i häkte och 
kvarhållas där sä länge sammantrii
det varar. dock inte längre än tre 
dagar. 

9 kap. 
5 ~I 

Den som vid sammanträde inför 
rätten stör förhandlingen eller tager 
fotografi i rättssalen eller vägrar att 
efterkomma föreskriji, som medde
lats till ordningens uppriitthål
lande, dömes till böter. Till samma 
straff dömes den som muntligen in
för rätten eller i rättegångsskrift ut
talar sig otillbörligt. 

Den som vid sammanträde inför 
rätten stör förhandlingen eller foto
graferar i rättssalen eller bryter mot 
föreskrift eller fiirhud, som har 
meddelats med stiid ar 5 kap. 9 §. 

döms till böter. Till samma straff 
diims den som muntligen inför rät
ten eller i rättegångsskrift uttalar 
sig otillbörligt. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1980. 

' Senaste lydelse 1973: 240. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971: 291) 

Härigenom föreskrivs att 38 * förvaltningsprocesslagen (1971: 291 J skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nm·arande lydelse Fiireslagen lydelse 

38 ~ 
Den som vid muntlig förhandling 

stör förhandlingen eller fotogra
ferar i rättssalen eller l'iigrar att l'.I: 
lerkomma föreskrift, som medde
lats till ordningens 11pprätthål
/a11de, diimes till böter, högst fem
hundra kronor. Till samma straff 
dömes den som muntligen inför rät
ten eller i skrivelse till rätten uttalar 
sig otillbörligt. 

Den som vid muntlig förhandling 
stör förhandlingen eller fotogra
ferar i rättssalen eller bryter mot 
.fåreskrift eller J{"irbud, som har 
meddelats med stöd m• 16 .~. jiim
fC'irt med 5 kap. 'i§ riittegångshal
ken, dii111s till böter. högst fem
hundra kronor. Till samma straff 
diims den som muntligen inför rät
ten eller i skrivelse till rätten uttalar 
sig otillbörligt. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980. 

Motionerna 

I motionen 1979/80: 1915 av Allan Ekström ( m I hemstiills i fråga om 

rättegångsbalkcn att riksdagen beslutar att ge 5 kap. 9 * första stycket 

t]iirde meningen följande lydelse: 

Likasil iiger han flirhjuda att annan än riittcn tager upp förhör pä fonetisk 

viig. om det kan antagas att upptagningen antingen sä hesviirar den som 

höres att det blir till men för utredningen i miilet eller framkallar fara för 

den htirdes perslinliga integritet. 

I motionen 1979/80: 1916 av Lars Werner m.11. (vpkl föreslils att riksda

gen avslilr propositionen 1979/80: 87. 

lltskottct 

I propositionen föreslås en riittslig reglering av möjligheten för enskilda 

personer att göra bandinspelningar vid riitteg{mg. Enligt den föreslagna 

regleringen skall rätten kunna rörbjuda sädan inspelning av det ~kiilet att 

inspelningen kan befaras bli till men för utredningen. Lagstiftningen före

sliis trtida i kraft den I juli 1980. 

l rättcgilngsbalken tRBI finns f. n. regler. som tar sikte p{1 riittens möjlig

heter att under en förhandling göra fonetisk upptagning (bandinspelningl 

av utsagor av vittnen m.11. (6 kap. 9 *'· Diircmot saknas i RB regler om 
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enskildas riitt att göra motsvarande inspelningar. Denna riitt kan begränsas 

av föreskrifter meddelade enligt 5 kap. 9 * Rl3. enligt vilket lagrum det 

ankommer pt1 riittens ordförande att uppriitthälla ordningen vid riittens 

sammantriiden och att meddela behövliga föreskrifter: han får utvisa den 

som stör forhandlingen dler pi't annat siitt upptriider otillbörligt. 

Laga stöd saknas för att hindra en inspelning enbart pf1 den grund att den 

skulle vara till men för utredningen eller skulle kriinka den hördes pt!rson

liga integritet. 

Den angivna ordningen iir oeks{1 tilliimplig vid andra domstolar. bl. a. de 

allmänna förvaltningsdomstolarna. 

Förslaget i propositionen grundar sig pä utredningsarhetl! av domstols

verkct och riittegf111gsutredningen (Ju 1977: 061. Resultatet av utredningsar

hetct har remissbehandlats. 

I motionen 1916 föreslils att riksdagen avsl{1r pn1positionen. Enligt mo

tioniirerna innebiir den föreslagna inskriinkningen av möjligheterna att 

göra privata handinspelningar inte nfigot skydd fiir den tilltalade. Motionä

rerna hiinvisar till att det redan finns regler till skydd fiir den tilltalades 

integritet. st1som pressetiska regler och hestiimmelser som gör det möjligt 

att hlilla riittegiing inom stiingda dörrar. 

Utskottet vill först notera att de regler om riittegäng inom stängda dörrar 

som motioniirerna ilberopar har till huvudsyfte att ;lstadkomma sekretess

o;kydd för iimtfdiga uppgifter som före bringas vid förhandlingen. 

Vid bediimningen av om det behövs ytterligare begriinsningar av inspel

ningsriitten utöver de som finns f. n. bör enligt utskottets mening beaktas 

betydelsen av att de muntliga utsagor som liimnas av parter. vittnen och 

andra iir tillflirlitliga och att de avges s{i spontant och np{1verkat som 

möjligt. Under remissbehandlingen har enligt utskottets mening tydligt 

visats att en obegriinsad rätt för enskilda att göra bandinspclningar gl!nom 

pilverkan p[1 de hörda personerna kan minska riittssiikerheten och effekti

viteten i riittskipningen. 

Enligt utskottets mening föreligger siilunda hehov av en lagstiftning av 

det slag som föreslås i propositionen. Utskottet avstyrker diirför bifall till 

motionen 1916. 

Innebörden av yrkandet i motionen 1915 iir att förbud mot privat hand

inspelning vid riitteg{1ng skall kunna meddelas om det kan antas att upptag

ningen antingen st1 besviirar den som hörs att det hlir till men för utredning

en eller framkallar fara för den hördes personliga integritet. Motionärens 

förslag innebiir vidare att beslut i saken skall meddelas av riittens ordföran

de och inte av riitten. 

Enligt mutioniiren ger den i propositionen föreslagna hestiimmelsen inte 

pti ett tydligt siitt uttryck för den hiinsyn till den enskildes integritet som iir 

avsikten med bcstiimrnelsen. Dt:ss syfte kommer enligt motionärens me

ning till ett riktigare och klarare uttryck i det förslag som förs fram i 
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motionen och som under remisshehandlingen har viil:kts av integritets

skyddskommitten. 

Den i propositionen fiireslagna begriinsningen i riitten fiir enskild att 

göra handinspelning vid rättegång iir framför allt förestavad av intresset att 

vinna en riktig utredning i saken: endast om upptagningen kan antas bli till 

men för utredningen skall den fiirhjudas. Hiirmed avses friimst s{1dant men 

som har sin grund i hesviir och obehag hos den hörde p;I grund av inspel

ningen. I likhet med motionären anser utskottet att detta hör framgt1 redan 

av lagtexten. Den bör diirfor jiimkas i denna del. 

Vad giiller önskemftlet i mlltionen 1915 om miijlighet att förbjuda en 

privat bandinspelning av enhart intcgritetsskiil vill utskottet med hiinsyn 

till den vikt som tillmiits offentlighetsprincipen och riitten till information i 

likhet med departementschefrn understryka betydelsen av att privata 

bandinspelningar tillihs i största möjliga utsträckning. Starka skiil m[1ste 

därför föreligga för att nägra inskriinkningar i riitten till privata band inspel

ningar skall få göras. 

Vid den avvägning av de motstäende intressen som hiir fiireligger hör 

enligt utskottets mening beaktas att redan den i propositinnen fiireslagna 

regleringen medger att en privat handinspelning kan förbjudas i alla siidana 

fall diir inspdningen kan antas st1 kriinka den hördes integritet att det blir 

till men för utredningen. Hiirtill kommer att renodlade integritetsskydds

intressen för enskilda i vissa fall kan tillgodoses med hjiilp av regler om 

massmedias hehandling av material fnln riilleg;\ng. En reglering till ytterli

gare skydd för den enskildes integritet i enlighet med iinskemålet i motio

nen 1915 skulle enligt utskllttets mening fora för lfo1gt. Utskottet godtar 

den reglering Sllm före slits i propositionen i detta hiinsecnde. 

Det i motionen 1915 framlagda förslaget innebär vidare att beslut om 

förbud mot bandinspelning skall meddelas av riittens ordförande ncks{i d{1 

förbudet grundar sig på annat iin onlningsskiil. Enligt utsknttds mening 

saknas skäl att hiirvidlag g~i ifnln den ordning som foresl{1s i propositionen. 

I fråga om den i propositionen föreslagna lagtexten i övrigt anser utskot

tet att lydelsen av 5 kap. 9 ~ andra stycket i förslaget till lag om iindring i 

RB hör jiimkas på siitt framgår av utskottets hemställan nedan. 

Utöver vad nu har anförts förankder förslagen i propositionen och 

motionerna inte nägot uttalande från utskottets sida. 

Utskottet hemställer 

I. att riksdagen betriiffande m·s/aJ.: på propositiu11e11 Jl.)79180:87 

avslår motionen 1979/80: 1916, 

2. att riksdagen betriiffande 11(/imnni11ge11 1/1' 5 kap. 9 ~ i ifrt gc110111 

prupositio11c11 .fi'{//nlaf.{da .fi'irslaw't till lag 0111 ii11dri11g i riitte

J.:ilngsba//.:.en med anledning av propositionen och motionen 

1979/80: 1915 antar paragrafen med den iindringen att den er

håller följande som U1s/.:.ottets .fi"irslag betecknade lydelse:. 
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Rq:cringens Ji"irslag Utsk11ttets .f('irs/ag 

5 kap. 

9 ~ 

Det ankommer på rättens ordfö
rande att upprätthålla ordningen 
vid rättens sammanträden och att 
meddela de föreskrifter som be
hövs. Han får utvisa den som stör 
förhandlingen eller pli annac sätt 
uppträder otillhiirligt. Han för ock
så begränsa antalet ähörare i riitts
salcn för att undvika triingsel. Rät
ten tYir !C:1rbjuda att annan tar upp 
förhör pii fonetisk viig. om det kan 
antas att upptagningen blir till men 
för utredningen. Fotografi för inte 
tas i riittssalen. 

Om nägon som har utvisats 
triinger sig in i rättssalen eller i öv
rigt inte lyder en tillsiigclse som har 
meddelats för att uppriitthi'dla ord
ningen fär rfitten förordna att han 
omedelbart skall tas i hiikce och 
kvarh:lllas där sil liinge sammantrii
det varar. dock inte liingre iin tre 
dagar. 

Det ankommer pii rättens ordfö
rande att uppriicth{tlla ordningen 
vid rättens sammanträden och att 
meddela de föreskrifter som be
hövs. Han för utvisa den som stör 
förhandlingen eller p<I annat siitt 
uppträder otillbörligt. Han får ock
sil begränsa antalet ähörare i rätts
salen för att undvika trängsel. Rät
ten får förbjuda att annan tar upp 
förhör p{1 fonetisk väg, om det kan 
antas att upptagningen sä /Jt'.1Tiirar 
den s11111 hiir.1· att det blir till men för 
utredningen. Fotografi fftr inte tas i 
riittssalen. 

Om någon som har utvisats 
triinger sig in i rättssalen eller om 
ntlgon i övrigt inte lyder en tillsä
gelse som har meddelats för att 
uppriitthålla ordningen får rätten 
forordna att han omedelbart skall 
tas i häkte och kvarhållas där så 
länge sammanträdet varar. dock 
inte liingre än tre dagar. 

3. att riksdagcn antar det under 2 niimnda förslaget i de delar det 

inte omfattas av utskottcts hemställan under 2. 

4. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget 

till lag om ändring i förvaltningsrroccsslagcn ( 197 t: 291 ). 

Stockholm den 15 april 1980 

På justitieutskottets v~ignar 

BERTIL LIDGARD 

Niin·arnnde: Hertil Lidgard (ml. Åke Polstam (cl. Eric Jönsson (si. Björn 
Kiirlof <ml. Gunilla Andre le). Hans Pettersson i Hclsingborg (s). Göte 
Jonsson (m). Helge Klöver (s). Ella Johnsson (C), Karl-Gustaf Mathsson 
(s). Uonnie Bernström (fp). Maja Ohlin (s), Stina Eliasson (c) och Maja 
Biickström Is). 
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Särskilt yttrande 

Bonnie Bernström (t'pl anför: 

I propositionen aktualiseras besvärliga avviigningsproblem som berör 

offentlighetsprincipen. Jag 1.lclar utskottets bedömning alt den i propositio

nen föreslagna lösningen är godtagbar och att starka skiil m~iste t'öreligga 

för alt nf1gra inskriinkningar i rättt.:n till privata bandinspelningar skall fä 
göras. Jag l'örutsiitter att tilliimpningen av den nya regleringen noggrant 

följs med avseende pft risken för konflikter med offentlighetsprincipen och 

sävitt giiller den tekniska utvecklingen på omrildct. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1980 




