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Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en lag med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens
och yttrandefrihetsgrundlagens omdden. förslaget innehiir att ansvarighetslagarna på det radiorättsliga omradet upphiivs. Lagen (1949:164) med
vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihctsmål och Jagen ( 1977: 1016)
med vissa bestämmelser p<°\ tryckfrihetsförordningens område ersätts likaså
av den nya lagen.
Vidare föreslås vissa iindringar i ett antal lagar. hl.a riittcg<lngshalken,
brottsbalken, konkurslagen (1987:672). sekretesslagen ( 1980: IOIJ) och niirradiolagcn ( 1982:459). Förslagen syftar till att anpassa lagstiftningen till yttrandefrihetsgrundlagen.
De nya föreskrifterna avses triida i kraft den 1 januari 1992.

I Riksdagrn 1990/9/. I sam/. l1.'r /79
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I Förslag till
Lag med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens
och yttrandcfrihetsgrundlagcns områden
l liirigenom föreskrivs följande.

I kap. Inledande bestiimmelser

*

I
I denna lag finns bestiimmelser
om iigarc och utgivare av periodiska skrifkr m.m. (2 kap.).
om utgivare av radioprogram m.m. (3 kap.).
om utgivare av filmer och ljudupptagningar (4 kap.).
om hevarande av exemplar och inspelningar m.m. (5 kap.).
om iital och tviingsmedel (6 kap.).
om riitt domstol i tryckfrihetsmiil och yttrandcfrihetsm<'il (7 kap.),
om fiirbL'redande behandling av tryckfrihdsmM och yttrandefrihctsmill (8
kap.),
om huvudförhandling inför jury (9 kap.).
om iivcrliiggning och dom m.m. (JO kap.) samt
iivriga bL'Stiimmelser ( 11 kap.)

*

2
De hestiimmelser i denna lag som giiller tryckta skrifter eller tryckning
av skrifter skall tilliimpas iiven p{1 andra skrifter som faller under tryckfrihetsförordningen.
Uttrycken radioprogram. film och ljudupptagning anviinds i lagen p{1
samma siitt som i yttrandefrihetsgrundlagen.

1 kap. Om iigarc och utgivare av periodiska skrifter m.m.
Agarc a1· 11eriocliska skrifter

*

I
Utliinningar som har hemvist hiir i landet för vara iigare till periodiska
skrifter som trycks hiir.
U1girni11gsb<'l'is .fiir periodiska skriff('f

2

*

J

*

Fragor om utgivningsbevis prövas av patent- och n:gistreringsverket.
Yerkd tar ocksi1 l'mot anmiilningar om utgivare och stiillföretriidarl' för utgivari:.

Om en ansökan om utgivningshevis inte uppfyllt•r vad som iir föreskrivet om s{1dana ansiikningar. skall sökanden fiireliiggas att inom viss tid avhjiilpa bristen. Giir sökanden inte det. far ansökningen avvisas.

*

4
Regeringen for meddela föreskrifter om ansökningsavgifter i ärenden
om utgivningsbevis m:h om avgifter för utdrag ur rl'gistl'r öwr periodiska
skrifter.

*

5
Slutliga beslut av patent- och registrl'ringsverket i iirenden om utgivningsbevis far överklagas hos patl'ntbl'sviirsriitten inom tv;) m:inadl'r från dagen fiir hl'slutet.
Patentbesviirsriittens slutliga beslut för överklagas till regeringsriitten
inom tvi1 mfmader friin dagen för beslutet. Diirvid tilliimpas hesfammclserna
i 35-37
fiirvaltningsproccsslagen ( 1971 :29 I) om besviir iiver kammarr:it-

**
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tens beslut. Pati.:nthcsvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det
kriivs siirskilt tillständ för prövning av besviir till rcgcringsrätten och om de
grunder p{t vilka sådant tillst~md meddelas.

Behörighet au rnra wgi1·are

6

*

Utl:inningar fär p[t samma villkor som svenska medborgare vara utgivare för periodiska skrifter för vilka utgivningsbevis finns eller skall finnas.

3 kap. Om utgivare av radioprogram m.m.
Sändningar rnligt racliolagen

*

I
Uppgift om vem som iir utgivare skall antecknas i ett register hos programföretaget innan programmet siinds.
I registret skall vidare för varje siirskilt program antecknas beräknad tidpunkt för siindningens början och formen för siindningen (direktsändning
eller si1ndning av inspelat program).
Vid varje anteckning i registret skall det anges niir anteckningen har
gjorts.
Registret skall vara tillgängligt för allmiinheten.

*

2
Betriiffande program som direktsänds far den som skall förordna utgivare besluta att, i stället för utgivaren. var och en som framträder i programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han begår. Ett sådant beslut skall före siindningen meddelas de berörda och antecknas i det register
som avses i I *·Om inte detta sker. iir beslutet utan verkan. Anteckningen
skall inne hälla uppgifter om namn, födelsetid och bostadsadress beträffande
var och en som avses med beslutet.

Sändningar i närradio

*

3
Varje sammanslutning som avser att sända ljudradio med stöd av närradiolagen ( 1982:459) skall utse en utgivare för prngramverksamhctcn. Sammanslutningen skall till niirradioniimnden anmäla vem som är utgivare.
Om den ~om iir utsedd till utgivare inte liingrc iir behörig eller hans uppdrag upphör. skall sammanslutningen omedelbart utse ny utgivare. Denne
skall anmälas si1 som föreskrivs i första stycket.

*

4
En sUillföretriidare för utgivaren skall vara godkänd av den sammanslutning som har utsett utgivaren. Utgivaren skall till närradionämnden anmäla vem som iir stiillfiirctriidarc.

*

Till varje anmiilan enligt 1 eller 4 § skall fogas bevis att utgivaren eller
5
ställföreträdaren uppfyller de bchiirighetsvillkor som anges i yttrandefrihetsgrundlagen och att han har atagit sig uppdraget. I fråga om ställföreträdare
skall det dessutom visas att sammanslutningen har godkänt honom.

*

6
Varje siindning av ett radioprogram i närradio skall avslutas med en
uppgift om vilken sammanslutning som har siint programmet. Om en ställföretriidare för utgivaren har tjiinstgjort, skall det samtidigt lämnas en uppgift
om stiillfiiretriidarens namn.

Sammanstiillda radiotic/11i11gar
7 § Utgivare av sitdana radiotidningar som anges i I § första stycket 2 b)
lagen ( 1981 :508) om radiotidningar utses, såvitt gäller den del av radiotid-
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ningl'n som utgiirs av L'n sammanstiillning. av dl' samverkandl' iigarna till de
periodiska skriftl'r ur vilka matl'riakt hiimtas. Utgivarl'n skall utsl's för progra mvl' rksam hl'lc n.
Ägarl'n till dl'n pL'riodiska skrift som utgiir dl'n huvudsakliga förlagan till
radiotidningt'n skall till taltidningsniimndl'n anmiila vem som iir utgivare.
Om dl'n som iir utsl'dd till utgivarl' intl' liingrl' iir behörig elll'r hans uppdrag upphiir. skall L'Il ny utgivarl' omL'dL'lhart utsl's. Denne skall anrniilas si1
som siigs i andra styekl'I.

*

En stiillfiirL'triidarL' för tllgivarL'Il skall vara godkiind av dl'n som har
8
utsett utgivarL'Il. Utgivarl'n anmiikr vl'm stillföretriidaren iir till taltidningsniimndl'n.

*

9
Till varjl' ;111111iilan enliµt 7 eller X* skall fogas hl'vis att utgivaren eller
stiillfiirL'triidarL·n uppfylkr dl' hd1iirighl'lskrav som angl's i yttrandefrihetsgrundlagen och att han har ;itagit sig uppdragl't. Om L'n stiillföretriidare anmiils. skall dt'I dl'ssu111m visas att han iir godbnd av den som har utsett utgivarl'n.

*

10
!\liir sUllfiirL'lriidart'n fiir L'Il utgivarl' tjiinstgjort skall hans namn anges
i siindningL'Il .
.·\nclm miclliisa sii11cl11i11gar a1· mdio1Jrogrm11

*

**

11
Vad som fiirl'skrivs i I och 2 giilkr ocks:1 i fr{1ga om radioprogram
som fiirmcdlas gL'Illlm satellitsiindning som utgfa frim SvL'rige.
I friiga 11m program snm siinds ;1v andra iin swnska programföretag och
ink iir avsl'dda att tas L'mot i SvL'rigL' tilliimpas inte andra fiirL'skriftL'r i yttranddrihl'lsgrundl;1gl'n iin I kap. 2 oeh )
lntl' hdkr tilliimpas första
styckl'l.

**·

Andra 1nidsii11d11i11gar ii11 1·idan•sii1u/11i11gar.

111.111.

*

*

12
Om L'll programfi.irl'lag s1im har tillstiind L'nligt :'i första stycket radiolagcn ( lllhh:7:'i:'i) att S:inda radiopnigram oeks:i drivn verksamhl't för
siindning till allmiinhl'ten av ljud. hildl'r elll'r text genom triid. tilliimpas I
11eh 2 **i fr~iga nm verksamhl'lcn.
13 * DL'n som utSL'r utgivarl' av andra radinprogram i tr{1dsiindningar iin
som avses i 12 skall anmiila VL'lll som har utsetts till patent- neh registreringswrket.
Om lkn som iir utsl'dd till utgivare inte liingre iir hl'hörig eller hans uppdr;1g upphör. skall en ny utgivare oml'dl'ihart utsl's. DL·nne skall anrniilas s{1
snm frireskri\ s i fiirsta stycket.

*

1-1 * En stiillfiirL'triidare for utgivarl'n skall vara glidkiind av dl'n som har
utSL'tt utgi\·arl'n. UtgivarL'Il skall anmiila \·em som iir stiillförl'lriidare till patent- och rt'gistrerings\·erket.

*

15 * Till \·arjl' anmiilan L'nligt 13 dkr 14 skall fogas bl'vis att utgivaro.:n
el kr stiillfiirL'lriidarL'n uppfylkr dl' bd1iirighetskrav som anges i yttrandL'frihetsgrundlagL'n 11ch att han har ;\tagit sig uppdragl't. Om en stiillföretriidare
anmiils. skall det dessutnm \'isas att han iir gndkiind av den som har utsett
utgivarL'n.

16 *

Varje pn.lgram i en s;'1dan tr;"1dsiindning som avses i 13 *skall ;!\·slutas
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med en uppgift om vem som har utsett utgivaren. Om en stiillfiiretriidare för
utgivaren tjiinstgiir. skall det liimnas en uppgift om vem stiillföretriidaren iir.

*

17
Aetriiffande program som direktsiinds ff1r den som skall utse utgivare
hesluta att, i stället för utgivaren. var och en som framtriider i programmet
sjiilv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han begi1r. Den som bedrivcr
siindningsverksamheten skall föra ett siirskilt register iiver s[1dana förordnanden. Ett utdrag ur n:gistret skall genast siindas till patent- och registreringsverkct varje g{tng ett beslut har antL'cknats i det.

*

18
I frt1ga om s;ldant tillhandahi11lande av upplysningar med hjiilp av
elektromagnetiska v;igor som avses i I kap. lJ yttranddrihctsgrundlagen
tilliimpas 12-16

*

**·

Gemc11.1·amma hestii111111elscr

*

19
Utliinningar far p{1 samma villkor som svenska medborgare vara utgivare av radioprogram.

*

20
Den som upps[1tligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som i detta
kapitel föreskrivs om skyldighet att anteckna eller anmiila utgivart: skall diimas till biiter eller fängelse i högst ett ;ir.
Dei1 som upps;itligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som i detta kapitel föreskrivs om skyldighet att liimna uppgift om utgivare eller stiillforetriiclare skall dömas till penningböter.

4 kap. Om utgivare av filmer och ljudupptagningar

*

I
Si1dana ljudupptagningar som innehiiller en för synskadadt: avsedd
sammanstiillning av tv{1 eller fkra periodiska skrifter som ges ut hiir i landet
och vilkas iigare samverkar om ljudupptagningen (kassettidningar mt:d sammanstiillningar av material ur mer iin en förlaga) skall ha en utgivare. Utgiva. ren_ utses av de samverkande iigarna.
Agaren till den periodiska skrift som utgi.Jr den huvudsakliga förlagan till
kassettidningen skall till taltidningsniimndt:n anmiila \Till som iir utgivare.
Om den som iir utsedd till utgivare intL' liingrt: iir bt:hörig dkr hans uppdrag upphi)r, skall en ny utgivare omedelbart utses. Denne skall anmiilas st1
som siigs i andra stycket.

*

2
Den skyldighet att liimna uppgifter om vem som har l;itit framstiilla en
film eller en ljudupptagning samt om niir. var och av vem ext:mplart:n har
framstiillts som föreskrivs i 3 kap. 13 yttrandcfrihetsgrundlagen skall fullgöras genom att uppgifterna intas i sjiilva filmt:n eller ljudupptagningt:n eller
anbringas pi1 dennas kassett eller motsvarande hiilje.

*

*

3
Utbnningar far pi1 samma villkor som svenska medborgare vara utgivare av filmer och ljudupptagningar.

5 kap. Om bevarande av exemplar och inspelningar m.m.
Tryck1a skrtjier

*

I
Den som hiir i landet framstiiller en tryckt skrift iir skyldig att bevara
ett exemplar av skriften under ett i1r frän det att skrirten gavs ut.
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2 § Av varje tryckt skrift som har frarnstiillts utomlands och införs hit för
att spridas här skall ett exemplar hevaras under ett är frfo införandet. Det
gäller dock inte skrifter som ej är periodiska och som helt iir skrivna pi"l friimmande spr{tk. Det giiller inte heller periodiska skrifter för vilka utgivningshcvis varken finns eller skall finnas.
Skyldigheten att bevara skrifterna ligger.
I. i fdiga om periodiska skrifter ptt den som iir utgivare hiir i landet.
2. i fräga om andra skrifter p{1 skriftens förliiggare hiir i landet eller. om
det inte finns niigon säd an förhiggare. pft den som har liltit himna ut skriften
för spridning hiir.
En skrift som inte iir periodisk behöver inte bevaras om endast enstaka
exemplar av den har förts in i landet.
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Railio11rogram. ji/111cr och lj11d11pptag11i11gar
3 § Den som siinder radioprogram till allmiinheten skall ombesörja att
varje program spelas in. Denna skyldighet giiller ocks<'t s{tdana radioprogram
som avses i I kap. 7 andra stycket tryckfrihetsförordningen. Inspelningen
skall bevaras i minst sex mimader från siindningen.
Skyldigheten t•nligt första stycket giiller inte samtidig och oföriindrad vidaresiindning av radioprogram genom tr[1dniit.
·

*

*

4
Den som hiir i landet skall utse utgivare för en film eller en ljudupptagning iir skyldig att bevara ett exemplar under ett är frfö1 det att filmL'n eller
upptagningen blev offentlig. DL·nna skyldighet giiller ncks~t si1dana filmer
och ljudupptagningar som avses i l kap. 7 *andra stycket tryckfrihdsförordningen. Skyldighl'len giiller iiven för den som föer framst:illa en ljudupptagning som sprids till allmiinhetcn utan att en utgivare hehöver utses.

Skrldighet

all

tilll11111dah1l/la cxc111plar och i11spcl11i11gar

*

5
Justitiekanslern har riitt att utan kostnad fa del av varje skrift. radioprogram. film eller ljudupptagning som har hevarats enligt 1-.+ **· I Ian har
ocksii riitt att kostnadsfritt ff1 en bestyrkt utskrift av vad som har yttrats i ett
radioprogram. Det iiligger polismyndigheten att p~i hegiiran bitriida justitiekanslern vid anmodan enligt denna paragraf.

*

6
Varje enskild som anser att ett yttrandefrihetshrott har hegi1tts mot honom i ett radioprogram eller att han har lidit skada p<i grund av ett si1dant
hrott i programmet har riitt att hos den som driver siindningsvcrksamheten
kostnadsfritt ta dd av en inspelning av programmet. Den enskilde har ocks;I
riitt att utan kostnad en kopia av inspelningen eller en hestyrkt utskrift av
vad som har yttrats i programmet. Vad som sägs i detta stycke giiller dock
inte, om det är uppenhart att han inte berörs av programmet p[1 ett sf1dant
siitt att han kan vara mMsiigande.
Den skyldighet som avses i första stycket vilar i fritga om si\dana radiotidningar som anges i I ~första stycket 2 b) lagen ( 1981 ::'ill8) om radiotidningar
p~t iigaren till den periodiska skrift som utgiir den huvudsakliga förlagan.
Första stycket skall tillämpas ocks;\ pii s<idana ljudupptagningar som innehitller en for synskadade avsedd version av en periodisk skrift snm ges ut h~ir
i landet (kassettidningar). I fr[1ga om s;idana kassettidningar som a\'ses i -I
kap. I * vilar skyldigheten att lata den enskilde ta del av en upptagning l.lCh
fä en utskrift p~1 iigaren till den perilllliska skrift som utgör den huvudsakliga
förlagan.

rn

6

7 § I närradiolagen ( 1982:459) finns ytterligare hestiimmelscr om skyldighet att tillhandahitlla inspelningar av radioprogram.
I lagen ( 1978:487) om pliktcxcmplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar finns besttimmelscr om skyldighet att Himna skrifter och upptagningar
till bibliotek eller till arkivet för ljud och bild.
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8 § Ett videogram som avses i 17 § andra stycket lagen om pliktcxemplar
av skrifter och ljud- och bildupptagningar skall anses ha liimnats ut för spridning först niir pliktexemplar har Himnats.
9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mnt vad som föreskrivs i 1-6 §§ döms till böter eller fängelse i högst ett <ir. Är brottet ringa.
skall han inte dömas till ansvar.
Justitiekanslern iir äklagare i mitl om ansvar för sitdana brott som avses i
första stycket.

6 kap. Om åtal och tvångsmcdcl
Medgirunde till äta/
I § Allmiint <ital för tryckfrihetsbrott som anges i 7 kap. 4 § 1- JO eller 5 §
3 tryckfrihetsförordningen eller för motsvarande yttrandefrihetsbrott enligt
yttrandefrihetsgrundlagen för viickas endast om regeringen mcdgn det.

Tagande i fiin·ar
2 § I de fall som anges i 10 kap. 11 §andra stycket tryckfrihetsförordningen
och i motsvarande fall enligt 7 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen fi'tr en befattningshavare av Higst fänriks grad ta en tryckt skrift. film eller ljudupptagning i förvar.

7 kap. Om rätt domstol i tryckfrihctsmål och
yttrandef rihetsmål
I § De tingsriittcr som med stöd av 12 kap. I §tryckfrihetsförordningen iir
behöriga att ta upp tryckfrihetsmiil skall pröva tryckfrihetsmtt! och yttrandefrihcts1mil i de fall diir den ort som avses i 2 eller 3 § ligger inom tingsriittens
domkrets. Om den orten inte ligger inom domkretsen för en tingsriitt som iir
behörig att ta upp tryckfrihetsmål. skall miilct prövas av den tingsriitt inom
vars domkrets Hinsstyrelsen i det Hin diir orten ligger har sitt siite.
2 § Avgörande för var ett tryckfrihetsmal skall tas upp iir i frt1ga om periodiska skrifter skriftens utgivningsort och i fri1ga om andra skrifter den ort diir
den som enligt 8 kap. tryckfrihetsförordningen iir ansvarig fiir skriften har
sitt hemvist.
Om ni1gon ort inte kan fastställas enligt första stycket. skall den ort diir
skriften har tryckts eller eljest mångfaldigats vara avgörande. Ilar skriften
miingfaldigats utomlands. skall den ort vara avgörande diir den som har 1[1tit
famna ut skriften för spridning hiir i landet har sitt hemvist.
Om varken första eller andra stycket ger ledning. skall den ort diir exemplar av skriften antriiffas vara avgiirande.
3 § Avgörande för var ett yttrandefrihetsmit! skall tas upp iir den ort varifrim ett radioprogram har utgätt för siindning eller där en film el kr en ljud-

7

upptagning har Hlmnats ut för spridning eller där hrottet på annat siitt har
förövats.
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Ge111e11sc1111111a /Je.,·1ii111111clser jär mil/ om sa11k1io11er mot meddelare och
anskajji1re

*

4
Om n{1gon gen(lm att liimna eller anskaffa en uppgift för offentliggörande har medverkat till ett tryckfrihets- eller yttranddrihetshrott. skall talan mot honom om ansvar för brott som avses i 7 kap. 3 tryckfrihetsförordningen eller 5 kap. 3 yllranddrihctsgrundlagcn tas upp av den tingsrätt
som iir riitt domstol i fräga om tryckfrihets- eller yttrandefrihctsbrotlet. Den
tingsriitt som iir riill domstol i fri\ga om l'tt tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott iir ocks:1 riitt <k>mstol i fr[1ga om iital för brott som avses i 7 kap. 3
andra stycket tryckfrihetsförordningen eller 5 kap. 3 andra stycket yttrandefrihetsgrundlagcn varigl'nom den som iir ansvarig för offentliggörandet
har anskaffat den uppgift vars offentliggörande innefattar tryckfrihets- eller
yttrandefri hetsbrottet.

*

*

*

*

5

*

Om talan grundas pf1 att 1dgon. i annat fall iin det som anges i 4 *. har
lämnat eller anskaffat uppgiftn clln underriittelser för offentliggörande och
diirigcnom gjort sig sk.yldig till hrott som avses i 7 kap. 3 tryckfrihctsförordningl'n eller 5 kap. 3 ~ yttranddrihctsgrundlagcn. skall miilct prövas av den
tingsriitt som skall ta upp tryekfrihetsmiil och yttrandefrihetsmf1l för den ort
diir uppgiftsliimnaren har sitt hemvist.
Är det inte kiint var uppgiftsliimnaren eller anskaffaren har sitt hemvist
eller saknar han hemvist i landet. skall m~1let priivas av den tingsrätt som
skall ta upp tryckfrihetsm~tl och yttrandcfrihctsmitl för den ort diir han har
liimnat eller anskaffat uppgiften eller diir han har gripits eller annars uppchiilkr sig.

*

Hw11/liigg11i11g a1· olika 111cll i s<1111111a

*

rii11c,~ä11g

*

6
Om m{tl som har samband med varandra pi1 dl'! siitt som anges i 4
förekommer samtidigt vid en tingsriitt. skall mitlen handliiggas i en riittegiing. Det giiller dock inte om symK'rliga skiil talar mot det.

*

7
Ett :1tal som har samband med ett annat ätal som skall handläggas som
tryckfrihetsm;il eller yttrandcfrihetsmiil ft1r viickas vid den tingsriill som skall
ta upp det sist niimnda ;'1talet. om det iir liimpligt.
Ett vanligt brottm;il för handliiggas i samma riittegimg som ett tryckfrihetsm{tl eller yllrandcfrihctsmiil i vilket talan förs om ansvar. om det p{1 grund av
samband mellan m{1kn skulll' skapa all\'arliga olägenhekr att de handlades i
skilda riitteg;ingar. Om hu\'udförhandling i riittegfö1gen h[ills inför jury. skall
dock andra mM iin tryckfrihctsmi1l och yttrandefrihctsm{1l pri.ivas enhart av
rätten.

*

8
Justitiekanslern for hos riitten begiira att flera mM skall handliiggas i
samma riitteg[mg enligt 7 *andra stycket. Den tilltalade i det a\' 111{1lcn som
inte iir tryckfrihL'lsmCtl ellcr yllranddrihetsmitl skall fa tillfälle att yttra sig i
fragan. Framsliillningen prövas diirdter av riitten. Riittens beslut för Ö\'crklagas siirskilt. I !ar riitten avslagit framst:illningcn. för dock endast justitiekanslern föra talan mot beslutet.

*

9
Justitiekanslern iir ~1klagare i 111~11 som enligt 7 *andra stycket far handliiggas i samma riitteg{1ng som ett tryckfrihetsm[1l eller ett yttrandcfrihetsm<il.

8

8 kap. Om förberedande behandling av tryckfrihetsmål och
yttrandefri hetsmäl

Prop.
1990/91: 179

*

I
RiHten far. iiven då det gäller allmänt åtal. under den förheredande behandlingen av ett mttl höra parter och andra samt besluta att avvisa målet.

*

I mil! om ansvar på grund av tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott
2
skall rätten utreda om den ataladc är ansvarig enligt 8 kap. tryckfrihetsförordningen eller 6 kap. yttrandefrihetsgrundlagen. Vidare skall rätten i mal
om skadestånd på grund av sådana brott utreda om skadeståndsanspråket
enligt 11 kap. tryckfrihetsförordningen eller 8 kap. yttrandefrihetsgrundlagen kan riktas mot svaranden.
Om så erfordras skall riitten meddela beslut i de frågor som avses i första
stycket.

*

3
ut.

För hehandling av frågor som anges i 2

*för huvudförhandling sättas

*

*

Vid huvudförhandling för prövning av frågor som anges i 2 eller då
i n~1got annat fall siitts ut till huvudförhandling utan att det i övrigt är
berett för s;idan förhandling. skall rätten bestii av tre lagfarna domare. Om
det intriiffar förfall för nfagon av dem sedan huvudförhandlingen har påbörjats. iir dock riitten domför med tvä lagfarna domare.

4

m~ilet

*

5
I fri1ga om siirskild talan mot ett beslut. varigenom riittcn ogillat en inviindning av en tilltalad att han inte iir ansvarig enligt 8 kap. tryckfrihetsförordningen eller 6 kap. yttrandefrihetsgrundlagen. tillämpas vad som föreskrivs i riitteg:'111gsbalken om invändning om rättegångshinder.

*

6
Under den förberedande behandlingen av ett mål skall det bestämmas
om jury skall medverka vid prövningen.
De iitgiirder fiir juryns bildande som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen. skall vidtas vid sammanträde med parterna
inför riitten.

*

7
Niir mi1let iir berett skall riitten siitta ut tid för huvudförhandling. Skall
jury inte medverka. siitts miilet ut till huvudförhandling enligt vad som gäller
i allmjnhet. Fiirs talan om ansvar eller konfiskation skall mälet prövas i enlighet med \'ad som giiller för brottmiil. I annat fall tilliimpas vad som är föreskrivet för tvistem{1l.

9 kap. Om huvudförhandling inför jury

*

I
Vid hurndförhandling inför jury skall rätten bestå av tre lagfarna domare. Om det intriiffar förfall för ni1gon av dem sedan huvudförhandlingen
har pi1börjats. iir dock riitten dl lin för med tv[1 lagfarna domare.

*

2
Den som har ubetts att tjiinstgöra i juryn skall genom riittens försorg
skriftligen kallas till huvudförhandlingen. I kallelsen skall anges den tid inom
vilken anmiilningar om laga förfall bör ha niitt riitten. Kallelsen skall också
inneh;"1lla en upplysning lim det ansvar för kostnader som enligt 4 ~ andra
stycket kan [tl:iggas jurymannen om han uteblir utan laga förfall.
3

* Om en juryman har styrkt laga förfall. skall en suppleant frän samma

9

grupp av jurymiin inkallas till tjänstgöring. Suppleanterna kallas i den ordning i vilken de har lottats ut till suppleanter.
Finner riitten att en juryman inte har styrkt laga förfall, skall jurymannen
underrättas om det.

Prop.
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*

4
Uteblir en juryman fran huvudförhandlingen, skall en suppleant tillkallas, om uppskov med mttlet diirigenom kan undvikas.
Har den utehlivne inte laga förfall. skall han åläggas att ersätta staten och
parterna de kostnader som hans försummelse orsakat om förhandlingen
måste ställas in. Rätten för dock minska ersättningen till ett skäligt belopp.

*

5
När en fulltalig jury har samlats inför rätten. skall juryns medlemmar
avlägga denna försiikran: '"Jag NN lovar och försiikrar på heder och samvete,
att jag dter bästa förstand skall hesvara de frågor som framställs av riitten
och aldrig röja vare sig vad som yttras under juryns överläggningar eller hur
de enskilda medlemmarna röstar. Detta vill och skall jag som en ärlig och
uppriktig domare troget hålla."

*

6
Vid huvudförhandlingen fiir jurymiinnen med rättens tillstånd framställa frt1gor till parter. vittnen. sakkunniga eller andra.
Vid fortsatt huvudförhandling skall juryn bestå av samma medlemmar
som före avbrottet.

*

7
I mål diir talan grundas pi't ett påstående att ett tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott har heg~1tts skall rätten. sedan förhandlingen inför juryn blivit
slutförd, utan dröjsm;"\J till juryn skriftligen framställa fri1gan om brott föreligger enligt den eller de bestiimmelscr som {1klagaren eller mälsäganden har
funnit tilliimpliga.
Om talan grundas p~t ett pästående att flera brott har förövats. skall en
särskild fråga framställas till juryn för varje brott. Om m<llcts beskaffenhet
eljest föranleder flera frågor, skall de framställas var för sig.
Innan friigorna till juryn slutligen avfattas, skall de parter som är närvarande fä tillfälle att yttra sig i.iver dem.

10 kap. Om överläggning och dom m.m.

*

I
Juryn skall omedelbart utse en ordförande och överlägga i enrum om
den eller de frågor som riitten har framstiillt. Om det begärs av en juryman,
skall juryn under överliiggningen sammantriida med riitten för att inhämta
upplysningar om vad som föreskrivs i lag. Juryn får inte i rättens närvaro
överlägga om sitt svar eller företa omröstning.
Juryn skall besvara de frägor som riitten har framstiillt med ja eller nej.
Juryn far inte skiljas i1t innan alla fragor har besvarats.
2 § Juryn skall under sin överliiggning ha tillgång till rättens protokoll och
de handlingar som har iiberopats under huvudförhandlingen.
Juryns prövning skall grundas pi\ vad som har kommit fram vid huvudförhandlingen inför juryn.
Juryns svar skall skriftligen överlämnas till rätten.
3 § Dom i tryckfrihetsm:tl och yttrandefrihctsmitl skall meddelas senast på
riittens första arbetsdag efter det att juryns svar har överlämnats. Om det är
nödvändigt. far dock riitten besluta om anstimd för att besluta och avfatta
domen. Anständet for vara högst en ve.:ka.
Jurvn behöver inte vara närvarande niir domen avkunnas.

10

4 § I mal diir en malsiigande har fört talan fär rätten. om det finns skäl till
det, besluta att vardera parten skall stå för sina egna riittegängskostnader.
Ett sådant beslut för dock fattas endast om fri'1gan om brott föreligger har
prövats av en jury.

Prop.
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11 kap. Övriga bestämmelser
I §

Bestämmelser om ersiittning till jurymiin meddelas av regeringen.

2 § I m<ll om skadestånd pi1 grund av brott skall rättegfmgshalkens regler
för de fall där förlikning inte iir tilli1ten gälla i fråga om föreläggande för parterna att inställa sig och om verkan av parts utevaro.
3 § l fd1ga om riitteg~mgcn i tryekfrihetsm<ll och yttrandefrihetsmfö skall
rätteg{mgsbalken tillämpas i den mi'm inte annat följer av tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihctsgrundlagen eller bestämmelserna i denna lag.

4 § I tryckfrihctsmi\l och yttrandefrihetsmfal skall hovrätt bestå av fyra lagfarna domare.
Denna lag triider i kraft den 1 januari 1992.
Genom lagen upphiivs
I. lagen ( 19.+9: 16.+ J med vissa bestiimmelscr om riittcgången i tryckfrihetsrnf1I.
2. lagen ( J!)77: lll 16) med vissa bestämmelser p;i tryckfrihetsförordningens
omri1de.
3. radioansvarighetslagen (1966:756 ) .
.+. lagen ( 1982:.+60) om ansvarighet för niirradio.
5. lagen ( 1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar.
6. lagen ( 1985: 1057) om ansvarighet för lokala kabclsiindningar.
Äldre föreskrifter giillcr fortfarande vid prövning av talan som har väckts
före ikrafttriidanclet och i fdga om radioprogram som har siints och tystnadspliktcr som har uppkommit dessförinnan.

n

2 Förslag till
Lag om ändring i brottsbalken

Prop.
1990/91 : I 79

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 19 §brottsbalken skall ha följande lydelse.
Nm·arande lydelse

Föreslagen lydelse

Allmänt åtal för brott som avses i
10 b och c §§ fiir sål'itt m·ser filmer
eller videogram väckas endast efter
medgivande av statens biografbyrå.

Allmänt f1tal för brott som avses i
10 c § fär väckas endast efter medgivande av statens biografbyrå. I fråga
om hroll som al'ses i JO b .~skall sta-

rens biografbyrå y1tra sig inmrn a/1miilll åtal 1·äcks såvill avser filmer el-

ler 1·ideogram.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

1

Senaste lydelse 1988:83.:'i.
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Prop.
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3 Förslag till
Lag om ändring i rättegångsbalken
Hiirigenom föreskrivs att 36 kap. 5 01:h 8
ken skall ha följande lydelse.

** samt 49 kap. 4 S rättegångshal-

Föreslagen lydelse

Nul"ilrande lydel.H'

36 kap.

5 §I

*

*

Den som till följd av 2 kap. I eller 2 eller 3 kap. I sekretesslagen
( 1980: !()())eller nagon bestämmelse' till vilken hlinvisas i niigot av dessa lagrum. inte för lämna en uppgift får inte höras som vittne om denna utan tillstånd fdn den myndighet i vars verksamhet uppgiften har inhämtats.
Advokater, liikare, tandllikarc. barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer,
psykoterapeuter. kuratorer vid familjeradgivningshyriier. som drivs av kommuner, landstingskommuner. församlingar eller kyrkliga samfälligheter, och
deras bitrliden för höras som vittnen om n{1got som i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om det
iir medgivet i lag eller den, till vars förm[111 tystnadsplikten gliller, samtycker
till det. Den som till följd av 9 kap. 4 *sekretesslagen inte för liimna uppgifter som avses diir fftr hiiras som vittne om dem endast om det är medgivet i
lag eller den till vars förmån sekretessen gliller samtycker till det.
Rlittcg{mgsombud. bitriidcn eller försvarare fär höras som vittnen om vad
som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger
det.
Utan hinder av vad som sägs i andra eller tredje stycket iir andra iin försvarare skyldiga att vittna i m~il ang{1ende brott. för vilket inte är föreskrivet
lindrigare straff lin fängelse i td <lr.
Om tystnadsplikt för priist inom svenska kyrkan iir särskilt stadgat. Präst
inom annat trossamfund lin svenska kyrkan eller den som i s<.'1dant samfund
intar motsvarande stlillning för inte höras som vittne om något som han vid
enskilt skriftermiil eller under själaviirdande samtal i övrigt har erfarit.
Den som har tystnadsplikt enligt
Den som har tystnadsplikt enligt
3 kap. 3 tryckfrihetsförordningen. 3 kap. 3 tryckfrihetsförordningen
9 .~ radioa11.1Tarigherslagrn I 1906: eller 2 kap. 3 .~ y11ra11defrihersgrund7561, 1 ~ /ag('ll ( 1982:./601 Olll llll.\Tll/age11 för höras som vittne om förhålrig/iet för niirmdio. 11 eller 16 .~ lalanden som tystnadsplikten avser
gen ( 1982:521) 0111 11m1·arighet fiir
endast i den m~m det föreskrivs i
radio- och kass('lfid11i11g11r eller 2 .~ 111- niimnda paragrafer.
ge11 (1985: 1057) 0111 m1.1Tarigher för
lokala kahelsii11d11i11gar för hiiras
snm vittne om förhitllanden som
tystnadsplikten avser endast i den
m<ln det föreskrivs i nilmnda paragrafer.
Om ni1gon l'nligt vad som siigs i denna paragraf inte far höras som vittne
om ett visst förh;tllande. för vittnesförhör inte heller liga rum med tkn som
under tystnadsplikt bitriitt med tolkning eller iivcrsllttning.

*

*

I\*'

R;itten m{1 fiireHigga den som skall hiiras som vittne att. innan han infinner
sig för a\'givamk <t\' vittnesm;'il. uppliva sin kunskap om vad vittnesförhörct
1 Sl'lla~'1l' l\'Jl'isl' I 'IKK:257.
'Sl'lla>ll' J~·Jl'l>l' l'JK3:4'17.
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Nu1'ara11de lydelse

Föreslagen lydelse

gäller genom att granska för vittnet tillgiingliga räkenskapsböcker. anteckningar eller andra handlingar eller besiktiga plats eller föremftL om sådant
kan ske utan avsevärd oHigenhet för vittnet.
Om rätten enligt 3 kap. 3
5
Om rätten enligt 3 kap. 3 § andra
tryckfrihetsförordningen. 9 §första
stycket 4 eller 5 tryckfrihetsförordstycket 5 radioa11svarigherslagen
ningen eller 2 kap. 3 § andra stycket
4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen
(1966:756) eller Il .~ 5 lagen (1982:
521) om ansvarighet för radio- och
skall pröva om någon. som är skylkassettidningar skall pröva om nådig att hemlighålla uppgift som avses
gon. som är skyldig att hemlighålla
där. ändå får höras som vittne
e11 uppgift som avses där, ändå får
därom, skall rätten först. om inte
höras som vittne därom, skall rätten
särskilda skäl föranleder annat. inhämta yttrande från det företag. hos
förs!, om inte särskilda skäl föranleder annat. inhämta yttrande från det
vilket han har erhållit vetskap om
företag, hos vilket han har erhållit
uppgiften.
vetskap om uppgiften.

Prop.
1990191: 179

*

49 kap.
4 §'
Talan mot underrätts beslut under rättegången skall föras särskilt, om rätten
1. avvisat ombud, biträde eller försvarare eller ogillat ett yrkande härom;
2. ogillat tredje mans yrkande att få som intervenient deltaga i rättegången:
3. förelagt en part eller någon an3. förelagt en part eller någon annan att förete skriftligt bevis eller att
nan att förete skriftligt bevis eller att
tillhandahiilla föremål för syn eller
tillhandahålla föremål för syn eller
besiktning eller också enligt 3 kap.
besiktning eller vid prövning enligt
3 § 5 tryckfrihetsförordningen. 9 § 3 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5
första stycket 5 rudioansvarighetslatryckfrihetsförordningen eller 2 kap.
ge11 (1966:756! eller Il § 5 lagen
J andra stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av
( 1982 :521 J 0111 ans\'ariglu:t för radiooch kassettidningar funnit det vara
synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller
av synnerlig vikt att en uppgift som
avses där lämnas vid vittnesförhör
förhör med en part under sanningseller förhör med en part under sanförsäkran:
ningsfiirsäkran:
4. utlMit sig angiiende iidömande av förelagt vite eller häkte eller om ansvar för förseelse i rättegången eller angående skyldighet för någon, som ej
är part eller intervenient. att gottgöra i rättegången vållad kostnad:
5. utlåtit sig angäcnde ersiittning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller angående ersättning eller förskott till biträde. försvarare.
vittne. sakkunnig eller annan. som ej är part eller intervenient;
6. utliitit sig i tvistemål angående kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap.
eller i brottmitl angående häktning eller åtgärd. som avses i 25-28 kap.;
7. avslagit begäran om biträde eller försvarare eller till sådant uppdrag förordnat annan än part föreslagit:
8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 5 eller 7 i fråga som gäller allmän
rättshjälp: eller
9. avslagit begäran om rättshjälp åt misstänkt i brottmål eller om ersättning eller förskott till part. som iitnjuter sådan förmån.
Särskild talan skall föras genom besvär. Är fråga om beslut. som avses i 1.

*

' Senaste lyucbc l 91i5:415.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2, 3, 7, 8 eller 9, åligge den som vill föra talan att. om beslutet meddelats vid
sammanträde för förhandling, genast och eljest inom en vecka från den dag,
då han erhöll del därav. anmäla missnöje; försummas det, äge han ej vidare
rätt till talan. Rätten pröve genast, om anmälan rätteligen gjorts.
I fråga om missnöjesanmälan av myndigheter, som enligt lag eller förordnande med stöd av lag är behöriga att överklaga beslut som avses i andra
stycket. gäller följande. Har beslutet meddelats vid sammanträde för förhandling vid vilken myndigheten inte har varit företrädd, skall missnöje anmälas senast en vecka från dagen för beslutet.

Prop.
1990/91 : 179

Denna lag träder i kraft den I januari 1992. Äldre föreskrifter gäller dock
vid prövning av talan som har väckts före ikraftträdandet och i fråga om tystnadspliktcr som har uppkommit före ikraftträdandet.

15

Prop.
1990/91 : 179

4 Förslag till
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nul'arande lydelse

6 kap.
1§

En gäldenär som är en fysisk person får inte under konkursen driva
näringsverksamhet som medför
bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen ( 1976: 125). Verksamhet
som innebär utövning av rättighet
som avses i 2 kap. I regeringsformen eller I kap. I §. 4 kap. 1 §. 6
kap. 1 §eller 13 kap. 1 §tryckfrihetsförordningen eller I kap. 1 3 kap.
1. 2, eller 8 § eller JO kap. 1 §
yttrandefrihetsgrwullagen omfattas
dock inte av förbudet.
Om näringsförbud efter särskild prövning finns det bestämmelser i lagen
(1986:436) om näringsförbud.

En gäldenär som är en fysisk person får inte under konkursen driva
näringsverksamhet som medför
bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen ( 1976: 125). Verksamhet
som innebär utövning av rättighet
som avses i 2 kap. 1 § regeringsformen eller I kap. 1 §. 4 kap. I §. 6
kap. 1 §eller 13 kap. 5 §tryckfrihetsförordningen omfattas dock inte av
förbudet.

*

*·

Denna lag träder i kraft den I januari 1992.
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5 Förslag till
Lag om ändring i kreditupplysningslagen
( 1973: 1173)
Härigenom föreskrivs ätt 3, 9, 12 och 16
( 1973: 1173)1 skall ha följande lydelse.
N11mrande lydelse

**

Prop.
1990/91 : 179

kreditupplysningslagen

Föreslagen lydelse

.H
Kreditupplysningsvcrksamhet får hedrivas endast efter tillstånd av datainspektionen.
Tillstand behövs ej för krcdituppTillstånd behövs ej för krcditupplysningsvcrksamhet, i den mån den
lysningsverksamhet. i den mån den
hedrivs genom offentliggörande av
bedrivs genom offentliggörande av
kreditupplysning på st/dant säll som
kreditupplysning i tryckt skrift eller
avses i tryckfrihetsförordningen och
annan skrift som avses i I kap. 5
yttrandefrihetsgr1111dlagen.
tryckfrihetsförordningen.

*

Personupplysning för ej lämnas
ut, om det finns anledning anta att
upplysningen kommer att användas
av någon annan än den som på
grund av ingimgct eller ifrågasatt
kreditavtal eller av liknande anledning har behov av upplysningen.
Vad nu sagts gäller ej offentliggörande av personupplysning i tryckt
skrift eller annan skrifi som avses i I
kap. 5 *tryckfrihetsförordningen.

Personupplysning får ej lämnas
ut, om det finns anledning anta att
upplysningen kommer att användas
av nägon annan än den som p[1
grund av ingånget eller ifritgasatt
kreditavtal eller av liknande anledning har hehov av upplysningen.
Vad nu sagts gäller ej offentliggörande av personupplysning på sådant siitt som avses i tryckfrihetsförordningen och yttrandcfrihetsgrwullagen.
·

*

12
Förekommer anledning till misstanke att en uppgift i kreditupplysning
som lämnats under den senaste tolvmanadcrsperioden eller i ro.:gistcr som
används i kreditupplysningsverksamhet är oriktig eller missvisande, skall
den som bedriver verksamheten utan dröjsmal vidta skäliga t1tgiirder för att
utreda förh<lllandet.
Visar sig uppgiften vara oriktig elVisar sig uppgiften vara oriktig eller missvisande, skall den, om den
ler missvisande. skall den. om den
förekommer i register, rättas, komförekommer i register. rättas, kompletteras eller uteslutas ur registret.
pletteras eller uteslutas ur registret.
1Iar uppgiften tagits in i en kreditHar uppgiften tagits in i en kreditupplysning som liimnats på annat
upplysning som lämnats på annat
sätt än som avses i tryckfrihetsförsätt än genom tryckt skrift eller anordningen och yttra11defrihetsgrwulmm skrifi som avses i I kap. 5
lagcn, skall rättelse eller komplettetryckfrihetsförordningen. skall riitring sii snart det kan ske tillstiillas
telse eller komplettering sil snart det
kan ske tillställas var och en som unvar och en som under den senaste
tolvmimadcrspcrioden fatt del av
der den senaste tolvmånadersperiouppgiften. Har uppgiften under den
den fatt del av uppgiften. Har uppgiften under den senaste tolvmimasenaste tolvmimadersperiodcn Wm-

*

1

Lagrn omtryckt I 9k 1:7'.!7

2 RiksdtJ!(l'll /9YIJ!9/. I .rnml. Nr 179
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N11rnr1111tle lrtl!'lse

Fiireslag('ll lydelse

dersperioden liimnats i periodisk
skrift. skall riittelse eller komplettering si1 snart det kan ske införas i ett
följande nummer av skriften. Vad
som sligs i detta stycke giiller dock
icke. om uppgiften uppenbarligen
saknar betydelse för bedömningen
av vednbiirandes vederhiiftighet
ekonomiskt hiinse~·nde.

nats i periodisk skrift eller i en kredi111pplysni11g.1·1·erksa111he1 so111 heclril's
gl.'110111 ä1crko111111ande offenlliggörantl('ll mligl yllrandefrihe1sgru11dlagl.'11, skall rättelse eller komplette-

Prop.
1990/91: 179

ring s:I snart det kan ske införas i ett
följande nummer av skriften eller

1110/.1'\'arw1tle form m· ojfemliggörande e11/ig1 y11rm1tlefrihetsgru11dlage11. Vad som sligs i detta stycke gäl-

ler dock icke. om uppgiften uppenbarligen saknar betydelse för bedömningen av vederbörandes vederhiiftighet i ekonomiskt hiinseende.
I tar en fri1ga om riittelse eller liknande {1tgiird tagits upp efter framstiillning fr:in den som uppgiften avser. skall denne kostnadsfritt underrättas om
huruvida s;idan ;itgiird vidtagits.
16 ~
Datainspcktioncn har riitt att företa inspcktion hos den som bcdriver kreditupplysningsverks:1111het och att ta del av samtliga handlingar som riir verksamht'ten.
Den som bedrivcr krcditupplysningverksamhet skall liimna datainspektionen de upplysningar om vcrksamheten som inspektionen begär för sin tillsyn.
Bedrivs
kreditupplysningsvcrkBedrivs
kreditupplysningsverksamht't genom 11tgil'll11de 111· trvckt
samhct gcnom ojfe11tliggöra11de m·
kredit11pplys11i11g på sädw11 sätt som
skri/i cll!'r a111w11 skri/i som avses i I
avses i tryckfrihetsförordningen och
k.1111. 5
tryckfrihetsfiirordningcn.
skall den som bcdriver verksamhey11ra11defrihetsgru11d/ag('ll skall den
lL'n inom cn vccka efter 11tgirn11det
som bedriver verksamheten inom en
kost11atlsfi·i11 till.11iill11 datainspektio- vecka efter ojj(•11tliggöra11det se till
att datainspektionen kosmad1fri11 får
nen <'Il exem1ilar 111· skrijie11.

*

del 111· det som ojfe11tliggjorts.
Denna lag triider i kraft den I januari 1992.
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6 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1977:729) om
patentbesvärsrätten

Prop.
1990/91 : 179

Härigenom föreskrivs att 1 och 17 §§ lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten skall ha följande lydelse.
Nu\'(mmde lydelse

Föreslagen lydelse

Patenthesvärsrätten prövar som
förvaltningsdomstol överklagande
av beslut av patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs
i patentlagen ( 1967:837) eller med
stöd därav utfärdade hestämmclser
samt i mönsterskyddslagen (1970:
485), varumärkeslagen (1960:644),
namnlagen (1982:670) och lagen
( 1977:1016) med 1·issa bestämmelser
på tryckfrilzet.1förord11i11gens område.

Patentbesvärsrätten prövar som
förvaltningsdomstol överklagande
av beslut av patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs
i patentlagen (1967:837) eller med
stöd därav utfärdade bestämmelser
samt i mönsterskyddslagen ( 1970:
485), varumärkeslagen (1960:644),
namnlagen (1982:670) och lagen
(1991:00) med vissa föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrande{rihetsgrundlagens områden.

17 §2
I fråga om överklagande av ett
I fråga om överklagande av ett
slutligt heslut av patentbesvärsrät- slutligt beslut av patentbesvärsrätten finns bestämmelser i patentlagen
ten finns bestämmelser i patentlagen
(1967:837),
mönsterskyddslagen
(1967:837),
mönsterskyddslagen
(1970:485), varumärkeslagen (1960:
(1970:485), varumärkeslagen (1960:
644), namnlagen (1982:670) och la644), namnlagen (1982:670) och lage11 ( 1977:1016) med vissa bestäm- gen (1991:00) med vissa föreskrifter
melser på 1r_vckfrihet.1förordrzinge11s på tryckfrihetsförordningens och yttområde.
randefrihetsgrundlagens områden.
Ett heslut av patcntbcsvärsrätten, som inte är slutligt, får överklagas endast i samband med överklagande av beslut i själva målet. Ett beslut får dock
överklagas särskilt när rätten har
1. ogillat inviindning om jilv mot ledamot av rätten eller invändning om
att hinder föreligger för talans prövning,
2. avvisat omhud eller biträde,
3. utdömt vite eller straff för underlåtenhet att iakttaga föreläggande eller
ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse e !ler tredska,
4. förordnat angäende ersättning för någons medverkan i målet,
5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 4 i fråga som gäller allmän rättshjälp.
Sådant siirskilt överklagande som avses i andra stycket får göras av den
som beslutet angiir. om det har gått honom emot. Beslutet överklagas till
regeringsriitten genom besvär. Därvid tillämpas bestämmelserna i 7 § förvaltningsprocesslagen (I 971 :291) och i 35-37 §§samma lag om besvär över
kammarrättens beslut. Patcntbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift

1

Senaste lvdclsc 1987:427

~Senaste l)·dclsc 19k6:237.
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N111·arw11I<' lrdclse

F6reslage11 lydelse

att det kr:ivs siirskilt tillständ för prövning av bcsviir till regeringsrätten
och om de grunder pa vilka st1dant tillst<ind meddelas.
0111

Prop.
1990/91 : 179

Denna lag triider i kraft den I januari 1992. -
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Prop.
1990/91 : I 79

7 Förslag till
Lag om ändring i sekretesslagen ( 1980: 100)

*

*·

I Hirigenom föreskrivs att I kap. I
16 kap. I samt rubriken till 16 kap.
sekretesslagen ( 1980: 100) 1 skall ha följande lydelse.

Numrande lvclelse

Fiireslagcn lyde/.1·e
I kap.

*

l
Denna lag innehi'tlkr hesrnmmclser om tystnadsplikt i det allmiinnas verksamhet och om förbud att lämna ut allmiinna handlingar. I sistniimnda hiinseende innefattar hestiimmclserna begränsning i den i tryckt'rihetsfiirordningc·n stadgade riitten att ta del av allmiinna handlingar.
Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift. vare sig det sker muntligen
eller genom att allmiin handling liimnas ut eller det sker pä annat siitt (sekretess).
Lagen innchMler iiven andra föreskrifter om allmiinna handlingar.
I denna lag finns ocksil bestämI denna lag finns ockst1 hestiimmelser om begriinsning av den riitt
. melser om begriinsning av den riitt
att liimna meddelande fiir offentligatt Himna meddelande för offentliggörande i tryckt eller diirmed jiimgörande i tryckt eller diirml'd jiimställd skrift eller i radioprogram.
stiilld skrift eller i radioprogram
varom grundHiggande bestiimmelser film. lj11d11pptag11i11gar eller diirmecl
ges i tryckfrihetsförordningen och
jiimstiillt medium varom grundliigradioan.1·1·ariglze1s/11gm ( /9M:756).
gamle bestiimmelser ges i tryckfrihetsförordningen och yllr111ulefri-

lzetsgru11dlagen.
16 kap. Om ansvar pi1 tryckfrihetsförordningens omnlde för brott
mot tystnadsplikt

16 kap. Om ansvar pi1 tryckfrihetsförordningens och yttn111d(frihe1sgru111llage11.1· områden för brott
mot tystnadsplikt

*I * Att

Att friheten enligt I kap. I
tryckfrihetsfiirnrdningen att meddela och offentliggöra uppgifter i
vissa fall iir begriinsad framgiir av
7 kap. 3 första stycket I och 2, 4
1-8 samt 5 * I och 3 samma fijrordning. De fall av uppsi1tligt {1sidosiittande av tystnadsplikt. i vilka
niim11da frihet enligt 7 kap. 3 *första
stycket 3 och 5 2 tryckfrihetsförordningen i iivrigt iir begriinsad. är
de diir tystnadsplikten följer av

*

*

*

*

friheten enligt I kap. I
tryckfrihetsförordningen och I kap.
2 ~ y11ra11defrilzc1sgru11d/11gc11 att
meddela och offentliggöra uppgifter
i vissa fall iir hegriinsad framgär av
7 kap. 3 första stycket I och 2. 4
1-8 samt 5 * I och 3 1ryckfrihe1.1förord11i11gen och 11r 5 kap. I ~ fär.1·111

*

*

s1ycke1 samt 3 *första s1yck('/ I och 2
y11randcfrihc1sgrwzdlagen. De fall av
uppsåtligt äsidosiittande av tystnadsplikt. i vilka niimnda frihet enligt
7 kap. 3 första stycket 3 och 5 ~
tryckfrihetsförordningen s11m1 5

*

*

kap. I ~ fiirsta s1yckc1 och 3 ~ fiir.1·111
.1·tyckel 3 y11ra11dcfrihe1sgru11d/age11 i

1

Lagen omtryckt llJXlJ:713.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

övrigt är begränsad, är de diir tystnadsplikten följer av

2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, 9 § radioansvarighetslagen
(1966:756), 1 §lagen (1982:460) om
ansvarighet för närradio, 11eller16 §
lagen ( 1982:521) om ansvarighet för
radio- och kassettidningar eller 2 §lagen (1985:1057) om ansvarighet för
lokala kabelsiindningar.

Prop.
1990/91 : 179

2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 .~ yttra11defrihetsgrundlage11.

Denna lag träder i kraft den l januari 1992. Punkten 2 skall dock tillämpas
i sin äldre lydelse i fråga om tystnadsplikter som anges i den lydelsen.

22

8 Förslag till
Lag om ändring i närradiolagen ( 1982:459)
I lärigcnom föreskrivs i frilga om närradiolagen ( 1982:459)
dels att 5 och 13
skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny bestiimmclse, 16
delse.

**

*· av följande ly-

Nm•1mmde lydelse

Föreslllgen lydelse

Tillstånd att sända närradio för
ges först efter det att sammanslutningen har anmält vem som har utsetts till programutgivare enligt lagen ( 1982:460) om llnSl'llrighet för
närradio.

Tillst{md att siinda närradio för
ges först efter det att sammanslutningen har anmiilt vem som har utsetts till utgivure enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

JHI
Tillst{md att siinda niirradio för iiterkallas, om sammanslutningen
I. inte liingre uppfyller kraven enligt 4
2. bryter mot beslut om sändningstid eller li1tcr annan i dess ställe utnyttja
sändningstid som tilldelats sammanslutningen,
3. sänder program trots att varken behörig programutgivare eller ersiittare
för programutgivaren enligt lagen ( 1982:460) om ansvarighet för närradio
finns eller trots att anmiilan om vem som iir utsedd till programutgivare inte
har gjorts,
4. hur sänt ett program som i en lllgakraftiigllnde dom hllr befunnits innefattll ett yttrandefrihetsbrott och
som innehär ett alfrarligt missbruk
liv yttrandefriheten i närradio,
4. bryter mot föreskrifterna i JO
5. bryter mot föreskrifterna i 10
eller 11
eller 11
6. inte utnyttjar riitten att sända
5. inte utnyttjar rätten att sända
under tre pit varandra följande mäunder tre pit varandra följande månader eller
nader eller
7. inte erliigger avgift i ärende om
6. inte erlägger avgift i ärende om
niirradio inom föreskriven tid, om
närradio inom föreskriven tid, om
sammanslutningen har förelagts att
sammanslutningen har förelagts att
erliigga den vid pilföljd att tillst:indct
erlägga den vid pMöljd att tillstfmdet
annars kan iiterkallas.
annars kan äterkallas.
Innan dom som avses i första
stycket .J har runnit lugll krafi jilr
niirradionämnden återklllla tillständet interimistiskt.
När ett tillständ iiterkallas far nämnden bestämma en tid om högst ett år
inom vilken sammanslutningen inte kan ges nytt tillstånd.

*·

*·

*·

Om en domstol fimnit all el/ program i närradion innefilllat ell yttrandefrihetsbrol/ som innebiir el/ allvurligt missbruk av yurandefriheten, får
1

Senaste lyuebe 1985:597.

Prop.
1990/91 : 179

Nurnrwzde /_\'de/se

Fiireslagen lydelse

Prop.

do111s10/en i domen återkalla samm1111slutni11gc11s 1ills11lnd lift siinda. I
ett sådam beslut får domstolen också
bestiimma en tid m· högst t'll år inom
1·i/ken sammanslutningrn illle ftlr ges
nytt tillstånd. Doms!Olen jilr förordna all beslulct skall giilla utan hinder a1· all domen inte har 1·11n11i1 laga

1990191: 179

krafi.
DL'nna lag trLidL'r i kraft dL'n I januari 1992. I fdga om radioprogram som
siints före ikrafttriidanclet tilbmpas de iildrc bestiimmelsL'rna.
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9 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1986:436) om
näringsförbud

Prop.
1990/91 : 179

Härigenom föreskrivs att 6 §lagen (]986:436) om näringsförbud skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

*'

6
Den som är underkastad näringsförbud får inte
I. driva näringsverksamhet,
2. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än kommanditbolag eller
komplementär i ett kommanditbolag.
3. vara stiftare av ett aktiebolag. ett bankaktie bolag, en sparbank eller ett
försäkringsbolag.
4. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag, ett bankaktiebolag, en sparbank, ett försäkringsbolag. ett handelsbolag eller en ekonomisk förening eller en sådan ideell förening eller stiftelse som driver näringsverksamhet.
5. vara verkstiillandc direktör eller vice verkställande direktör i ett aktiebolag eller ett försäkringsbolag,
6. i annan egenskap vara ställföreträdare för en sådan juridisk person som
anges vid 4,
7. faktiskt utöva ledningen av en niiringsverksamhet eller av en sådan juridisk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring.
8. iiga st1 mänga aktier i ett aktiebolag, ett bankaktiebolag eller ett försäkringsaktiebolag att hans andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger femtio procent.
Niiringsförbud utgör inget hinder
Niiringsförhud utgör inget hinder
mot att sädan verksamhet bedrivs
mot att sådan verksamhet bedrivs
som innebär utövning av rättighet
som innebär utövning av rättighet
som avses i 2 kap. I § regeringsforsom avses i 2 kap. I § regeringsformen eller I kap. I §. 4 kap. I §.
men eller I kap. I §. 4 kap. I §.
6 kap. 1 § eller 13 kap. 5 ~ tryckfri6 kap. I eller I 3 kap. I tryckfrihetsförordningen.
hetsförordningen eller I kap. I
3
kap. I, 2 eller 8 ,Q eller JO kap. I § y1tr111uhjrihetsgrundlage11.

*

*

*·

Denna lag triider i kraft den I januari 1992.

1

Senaste lydds.: i'.187:6~8.
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10 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1991:00) om privat
arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

Prop.
. 1990/91 : I 79

*

Härigenom föreskrivs att I lagen ( 1991 :00) om privat arbetsförmedling och
uthyrning av arhetskraft skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Denna lag gäller arbetsförmedling
Denna lag gäller arbetsförmedling
som hedrivs av annan än den offcnt- som hedrivs av annan än den offentliga arbetsförmedlingen och som
liga arbetsförmedlingen och som
inte sker genom utgivande av skrift inte sker på det sätt som avses i tryckpu vilken tryckfrihetsförordningen frihetsförordningen eller yttrandefriär tillämplig.
hetsgrundlagen.
Med arbetsförmedling enligt lagen avses verksamhet som har till ändamål
att skaffa arbete till arbetssökande eller arhetskraft åt arbetsgivare och som
inte innebär uthyrning av arbetskraft enligt 2

*·

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

1

Lydelst: L'nligt pmp. l'J9()f91:124.
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11. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1986:3) om
rundradiosändning av finländska televisionsprogram

Prop.
1990/91: 179

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen ( 1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
För sändningen gäller inte 6 och
7 §§ radiolagen ( 1966:755) och ej
heller radioansvarighetslagen ( 1966:756).

Föreslagen lydelse
För sändningen gäller inte
6-18 §§ radiolagen (1966:755).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om radioprogram som har sänts före ikraftträdandet.
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Justitiedepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11april1991

Prop.
1990/91: 179

Niirvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsräden HjelmWal!Cn, S. Andersson. Göransson, Hellström. Johansson, Lindqvist, Lönnqvist, Thalen. Freivalds, Wallström. Lööw, Persson, Molin, Larsson,
Åsbrink
Föredragande: statsrådet Freivalds

Proposition om följdlagstiftning till
yttrandefrihetsgrundlagen m.m.
1 Inledning
Enligt beslut av regeringen den 22 november 1990 har en proposition om
yttrandefrihetsgrundlag m. m. överlämnats till riksdagen ( prop. 1990/91 :64).
Propositionen innebiir att en ny grundlag skall gälla till skydd för yttrandefriheten i ljudradio. television, filmer. videogram och ljudupptagningar m.fl.
moderna massmedier. Yttrandefrihetsgrundlagen bygger pa de tryckfrihetsrättsliga grundsatserna. vilka i väsentliga hänseenden ligger till grund också
för den nuvarande radioriittsliga lagstiftningen. Förslaget innebär även vissa
iindringar i tryckfrihetsförordningen (TF). som skall fortsätta att gälla till
skydd för det tryckta ordd. och regeringsformen (RF). Förslagen avses
träda i kraft den I januari 1992.
Den nu omtalade propositiom:n innehåller endast förslag till ändringar i
grundlag. I propositionen förutskickades att förslag till lagstiftning på lägre
niv{1 skulle liiggas fram under våren 1991 ( prop. 1990/91 :64 s. 2.1 ). Jag skall
nu ta upp frågan om sådana förslag.
Till grund för propositionen i grundlagsiirendet ligger det förslag som ar
1984 avgavs av· yttrandefrihetsutredningen (YFU) i betänkandet (SOU
1983:70) Viirna yttrandefriheten. Det förutsatte i likhet med propositionens
förslag att vissa fr<lgor skulle regleras genom vanlig lag. Yttrandefrihetsutredningen överlämnade ftr 1986 betänkandet (Ds Ju 1986:4) Förslag om
följdlagstiftning till en grundlagsreform angiiende yttrandefriheten.
Dd betänkandet har rcmissbehandlats (med undantag för nagra delar som
inte är aktuella nu). En förteckning över remissinstanserna bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I. En sammanställning av remissyttrandena har upprättats i justitiedepartementet och finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr 86-3477).
Yttrandefrihetsutrcdningens nyss niimnda betänkande med förslag om
följdlagstiftning och remissyttrandena över det utgör en grundval för mina
förslag i detta arendc. P;1 samma siitt som i fraga om yttrandefrihetsgrundlagen aktualiserar emellertid den utveckling som har ägt rum efter det att be-
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tänkandet avgavs en del ytterligare frågor. Samtidigt är vissa andra av de förslag utredningen lade fram i betänkandet inte längre aktuella. Dit hör frågan
om riitt att överklaga marknadsdomstolcns beslut. Den frågan kan komma
att överviigas i annat sammanhang.
Meddelarskyddskommitten avgav i mars 1990 betänkandet (SOU
1990: 12) Medddarrätt. Betänkandet ligger till grund för vissa delar av förslagen i prop. 1990/91 :64. Det gäller grundlagsföreskriftcrna om tystnadsplikt för journalister m. tl. och källskyddet för skrifter som trycks utomlands.
Vissa förslag till iindringar i vanlig lag som kommitten har lagt fram avser jag
att behandla i detta ärende.
Hovriittslagmannen Lennart Groll har i en framställning till justitiedepartementet den 15 februari 1989 anfört att den nuvarande regleringen vållar
osäkerhet om hur rätten skall vara sammansatt i yttrandefrihetsmål som prövas i hovriitt. Ett klarläggande genom lagstiftning är därför enligt hans mening önskvärt. Framställningen bör fogas till protokollet i detta ärende som
hilaga 2.
Framställningen har rcmissbehandlats. Yttranden har inkommit från justitiekanslern (JK). Svea hovriitt. hovrätten för Västra Sverige, Stockholms
tingsrätt. riksdagens ombudsmän (JO), domstolsverket. kabclnämnden,
niirradionämnden. Sveriges advokatsamfund, Sveriges domareförbund.
Svenska tidningsutgivareföreningen. Svenska journalistförbundet, Sveriges
Radio Aktiebolag och Sveriges närradioförbund. Remissyttrandena finns
tillgängliga i lagstiftningsärendet (dnr 89-506). Jag tar nu upp även denna
folga.

Prop.
1990/91: 179

Lagrådet
Regeringen beslutade den 21 mars 1991 att inhämta lagrådets yttrande över
vissa lagförslag som uppriittats inom justitiedepartementet. De till lagddet
remitterade lagförslagen hör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga
3.
Lagrädct h<ir yttrat sig över förslagen den 9 april 1991. Lagrådets yttrande
bör fogas till protokollet som l1i/ag114. Lagrådet har föreslagit en omformulering av 3 kap. 20 förslaget till lag med föreskrifter pa tryckfrihetsförordningens nch yttrandefrihetsgrundlagens områden. I övrigt har lagrfaiet lämnat förslagen utan erinran. Som framgår av vad jag anför i det följande (specialmotiveringen till 3 kap. 20 *förslaget till lag med föreskrifter pä tryckfrihetsförordningens och yttrandef~ihetsgrundlagens områden) kan jag ansluta
mig till vad lagri1det har anfört. Därtill bör vissa redaktionella justeringar
göras i de remitterade förslagen.
Jag disponerar min framstiillning i det följande så att jag först berör en
del lagstiftningsfolgor i anslutning till yttrandefrihetsgrundlagen som inte tas
upp i detta sammanhang (avsnitt 2.1 ). Därefter går jag in på utformningen av
den nu aktuella följdlagstiftningen (avsnitt 2.2). Slutligen tar jag upp några
speciella fdgor. niimligen vissa riittegtmgsfrågor (avsnitt 2.3) och en fråga
om utg{mgspunkten för berakning av tiden för preskription av yttrandefrihetshrot! i filmer (avsnill 2A).
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2 Allmän motivering
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2.1 Utgångspunkter för följdlagstiftningen
I yttrandefrihetsgrundlagen liksom i tryckfrihetsförordningen är en av de bärande principerna att grundlagen är exklusiv i den meningen att den inom
sitt tillämpningsområde uttömmande anger vilka begränsningar av yttrandefriheten som är förenliga med grundlagen. Också i likhet med sin äldre förebild tillåter yttrandefrihetsgrundlagcn att föreskrifter om sådana begränsningar meddelas på lägre konstitutionell nivå genom att den hänvisar till sådan lagstiftning på vissa punkter.
Till en del rör det sig om föreskrifter som är nödvändiga men som har tett
sig alltför detaljbetonade för att behöva finnas i grundlag samtidigt som de
ofta måste vara tämligen utförliga. Till denna kategori hör i första hand närmare bestämmelser om rättegången (jämför lagen /1949: 164/ om rättegången i try1:kfrihetsmål). I andra fall tillåter grundlagen att bestämmelser
meddelas i annan lag utan att dessa bestämmelser behövs för att grundlagen
skall kunna tillämpas. En viktig kategori av sådana bestämmelser är de som
utgör den s.k. brottskatalogen och som motsvaras av olika ansvarsregler i
brottsbalken.
Pä de olika punkter i yttrandefrihetsgrundlagen där det sålunda finns hänvisningar till regler i annan lagstiftning uppkommer frågan om vilken följdlagstiftning som bör ske. Det kan också nu finnas föreskrifter som strider
mot den nya grundlagen och som alltså måste upphävas eller anpassas till
denna. Slutligen kan det finnas bestämmelser som blir överflödiga därför att
de reglerar samma sak som föreskrifter i yttrandefrihetsgrundlagen.
Det kan alltså finnas många frågor som behöver tas upp som en konsekvens av yttrandefrihetsgrundlagen. I en del fall föreligger det dock redan
lämpliga bestämmelser, och ni1got följdlagstiftningsbehov finns därför inte.
I andra fall pågflf det överväganden vars resultat bör avvaktas innan ställning
tas till hur framtid;t regler bör vara utformade. Inte heller i de fallen är det
aktuellt att behandla frågorna i detta sammanhang.
Jag avser att nu närmast redovisa de frågor som inte bör tas upp i detta
lagstiftningsärende av skäl som jag nyss nämnt. Jag kommer därvid att följa
den ordning i vilken yttrandefrihetsgrundlagens paragrafer hänvisar till
andra bestämmelser.
Enligt I kap. 3 § andra stycket får genom lag meddelas föreskrifter om
granskning och godkännande av filmer, videogram och andra upptagningar
av rörliga bilder som skall visas offentligt. Sådana föreskrifter finns redan i
lagen ( 1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram. Dessa
är förenliga med den nya grundlagen.
Radiolagcns bestämmelse med förbud mot censur (8 §)är tillämplig också
pä radio- och TV-sändningar som faller utanför yttrandefrihetsgrundlagens
tillämpningsområde och blir därför inte överflödig. Bestämmelsen föreslås
dock ändrad i prop. 1990/91: 149. Även föreskrifterna i 3 § radiolagen om rätt
att inneha mottagare m.m., i :l *tredje stycket radiolagen om redaktionell
självständighet och i :l a första stycket radiolagcn om rätt att vidaresända
rundradioprogram i trådnät kan fortsätta att gälla utan hinder av att de delvis
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får motsvarigheter i 1 kap. 3 §tredje stycket, 3 kap l §och 3 kap. 4 ~ yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt direktiven till radiolagsutredningen (dir.
1985:27) ing{\r det i utredningens uppgifter att se över radiolagstiftningen i
systematiskt, terminologiskt och lagtekniskt hänseende. De frågor jag nu
har pekat p{1 bör därför anstå till det sammanhanget.
Tredje stycket i I kap. 6 § medger att det i lag föreskrivs om undantag från
yttrandefrihetsgrundlagen i fråga om radio- och TV-program som huvudsakligen är avsedda att tas emot utomlands och sådana program som sänds genom träd men inte är avsedda för någon större allmänhet.
Den första friigan kommer att beröras i det följande (se specialmotiveringen till 3 kap. 11 § ). I ett större sammanhang hlir den aktuell i samband
med den lagstiftning rörande radioprogram som länkas upp till satelliter för
vidare befordran till allmänheten som nu förbereds av radiolagsutredningen.
Syftet med det lagförslaget är att göra det möjligt för Sverige att uppfylla de
åtaganden som följer med en anslutning till den europeiska konventionen
om gränsöverskridande television. Som framgiitt av min redogörelse för
konventionen i grundlagsärcndct (prop. 1990191 :64 s. 50 f.) medför detta att
det i lagstiftningen kan komma att tas in bestämmelser om programmens innehåll i vissa hiinsecnden liksom föreskrifter om tillsynen av att bestämmelserna efterlevs.
Frågan om lagstiftning för trådsändningar övervägs för närvarande av radiolagsutredningen (U 1985:05), varför jag inte tar upp den nu.
I I kap. I 2 §första stycket hänvisas till bestämmelserna i 1 kap. 8 och 9 §§
TF som medger att det i lag meddelas föreskrifter i fråga om upphovsmäns
rättigheter, annonser om alkohol eller tobak, kreditupplysningsverksamhct
och tillvägagangssiitt för anskaffande av uppgifter. Den nya grundlagen medför inte något behov av att ändra nuvarande föreskrifter i dessa ämnen.
Andra stycket i samma paragraf tillåter att det i lag meddelas föreskrifter
0111 förbud i övrigt mot kommersiell reklam m.m. i radio- och TV-program.
Fragan om i vilken utsträckning reklam m.m. skall få förekomma i radio och
TV har behandlats i en parlamentarisk beredningsgrupp inom utbildningsdeparterm:ntet. Förslag till lagstiftning om sådan reklam 111.m. har nyligen lagts
fram i prop. 1990/91: 149. Det saknas därför anledning att här ga in pa denna
fråga.
Enligt 3 kap. I § hindrar inte elen principiella rätten att sända radio- och
TV-program genom tråd att det i lag meddelas föreskrifter i fråga om skyldighet för nätinnehavare att ge utrymme för vissa program i elen utsträckning
det behövs med hänsyn till allmänhetens intresse av tillgång till allsidig upplysning dkr om ingripanden mot fortsatt sändning av ett uthud som inriktas
pa våldsframstiillningar, pornografiska bilder eller hets mot folkgrupp. Min
uppfattning är att de nu berörda frågorna bör anstå. och jag skall strax motivera detta.
Innan dess vill jag dock nämna att nuvarande lagstiftning om lokala kabclsändningar bygger på ett system med tillståndskrav som inte är förenligt med
den nya grundlagen. Frägan om nya regler om tradsändningar behandlas för
närvarande av radiolagsutredningen vars förslag väntas under denna vår. Jag
går därför inte in på detta anpassningsproblem ..
I fri\gan om skyldighet att upplåta utrymme för sändningar (s.k. must
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carry) lämnar grundlagen utrymme för lagstiftning bl.a. om plikt för nätinneha vare att genom avtal upplåta sådant utrymme till den som önskar begagna
nätet. I grundlagsärendet anfördes som ett led i de allmänna övervägandena
om möjligheterna att föreskriva etableringsfrihet för trådsändningar att en
föreskrift om skyldighet för innehavare av kabelnät att upplåta tillgängligt
utrymme åt den som begär det skulle undanröja en invändning mot tanken
p[1 etableringsfrihet (prop. 1990191:64 s. 88). En sådan föreskrift skulle enligt
vad som anfördes ha till ändamål att säkerställa tillgång till trådnäten för
alla.
Samtidigt framhölls emellertid att en upplåtelseskyldighet inte skulle
kunna vara utan begränsningar. Den borde inte kunna innebära en förpliktelse att öka sändningskapaciteten. om denna inte räckte till. Och den närmare utformningen av de föreskrifter som skulle bli nödvändiga antogs
bjuda på flera problem. De väntades komma att gälla t.ex. regleringen av
prisfritgor, tvistlösning och sanktioner. Problemen kunde överväga fördelarna.
Föreskrifter om en upplåtelseskyldighet av det slag som diskuterades i
grundlagsärendet är inte nödvändiga för att den nya grundlagsregleringen
skall kunna tillämpas. Som framgått i grundlagsärendet skulle de tillgodose
mediepolitiska hänsyn snarare än konstitutionella (jämför prop. 1990/91 :64
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s. 87).
Den nya lagstiftning om trådsiindningar som nu förbereds av radiolagsutredningen skall enligt direktiven utformas med hänsyn tagen till bl.a. de erfarenheter som vunnits i den praktiska tillämpningen av den ordning som har
gällt hittills. Först om det skulle visa sig att utvecklingen på trådsändningsområdet får konsekvenser som inte kan anses godtagbara från allmän synpunkt finns det enligt min mening anledning att aktualisera frågan om lagstiftning till skydd för möjlighctnna för var och en att fä tillgång till trådnäten på det siitt som diskuterats i grundlagsärendet. Denna fråga bör alltså
inte behandlas vidare i det nu aktuella lagstiftningsärendet. Även övriga frågor om skyldighet att befordra vissa program i trådnät bör behandlas i annan
ordning. Dessa fr{1gor kommer att aktualiseras av de förslag som radiolagsutredningen lägger fram.
Beträffande frågan om lagstiftning mot fortsatt sändning av ett utbud som
inriktas på våldsframställningar. pornografiska bilder eller hets mot folkgrupp bygger avfattningen av grundlagsförslaget på den reglering som nu
gäller enligt lagen ( 1985: 1057) om ansvarighet för lokala kabelsändningar
(jämför prop. 1990/91 :64 s. 115). Den nu gällande ordningen att prövning av
frågor om sådana ingripanden skall göras av domstol med jury läggs fast i 3
kap. 5 ~ andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.
Lagen om ansvarighet för lokala kabelsändningar innebär att fortsatt vidaresändning av en programkanal från satellit får förbjudas i vissa fall. Det gäller om kanalen i viss närmare angiven omfattning har innehållit skildringar
av sexuellt vi!ld clkr tvång eller vissa andra särskilt grova våldsskildringar,
om kanalen har varit ensidigt inriktad på sändningar av pornografiska bilder
eller vftldsskildringar i bild eller det vid upprepade tillfällen har förekommit
program med ett rasistiskt innehåll ( 11
Ett tillstånd till s.k. egensändningar kan i1terkallas på liknande grunder (12 *).
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Beslut om förbud och E1terkallelse enligt lagen om ansvarighet för lokala
kabelsändningar fär fattas endast om det med hänsyn till gärningarnas art
och programkanalens karaktär och inriktning iir godtagbart fr{m yttrandeoch informationsfrihetssynpunkt. Fdtgor om s[1dana bt:slut skall i övrigt bedömas enligt samma grunder som giiller för bedömning av missbruk av tryckfriheten enligt 1 kap. 4 TF ( 13
Besluten skall komma till efter ett förfarande inför domstol med jury och pä talan av justitiekanslern. Förfarandet
är uppbyggt efter tryckfrihetsrättsligt mönster. Eftersom det inte rör sig om
en straffrättslig process eller en tvist mellan enskilda är dock överensstämmelsen inte fullständig.
En reglering av den typ som nu har beskrivits kan finnas även enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Det finns därför inte anledning att gå närmare in i sak
på föreskrifterna om förbud och äterkallelse i lagen om ansvarighet för lokala kabelsändningar i det nu förevarande sammanhanget.
Om övriga delar av den lagen upphävs uppkommer emellertid frågan var
de åsyftade reglerna bör placeras. En möjlighet är givetvis att de får sin plats
tillsammans med de övriga föreskrifter som enligt vad jag förordar i detta
ärende bör meddelas på TFs och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Det
skulle innebära att de arbetades samman med de rättegångsreglcr som skall
gälla för brottmål och tvistemäl som skall handläggas i yttrandefrihetsriittsliga former.
En annan lösning torde dock från lagsystematisk synpunkt ligga närmare
till hands. Den skulle innebära att föreskrifterna fick sin plats i en ny lagreglering av trädsändningarna. En sådan förbereds nu av radiolagsutredningen.
Frågan bör därför bedömas först niir resultatet av utredningens arbete föreligger. Föreskrifterna om ingripanden mot tri"1dsiindningar utan samband
med ansvarstalan bör alltså inte tas upp i det nu aktuella lagstiftningsärendet.
Enligt 3 kap. 2 §första stycket för rätten att sända radio- och TV-program
pä annat siitt iin genom tritd regleras genom lag som innehåller föreskrifter
om tillständ och villkor för att siinda.Andra stycket i paragrafen anger att
det allmänna skall eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspdk på ett sätt
som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihct. Radiolagen innehåller föreskrifter om rätt att sända radio- och TV-program. Vissa
ändringar av den lagen föreslås i den förut nfönnda prop. 1'~90/91:149, bl.a i
anslutning till yttrandefrihetsgrundlagcn. Friigan om fördelningen av radiofrekvenser utreds av frekvensrättsutredningen (K 1990:02). Jag gär därför
inte in pa de frågor som aktualiseras av de nu behandlade grundlagsbestämmelserna.
Av 3 kap. 2 §tredje stycket följer att närmare föreskrifter om möjlighet för
sammanslutningar att få tillst~md att sända radioprogram i lokala radiosändningar meddelas i lag. Utredningen ( U 1988:07) om vissa närradiofrågor har
lagt fram förslag till ändringar i niirradiolagstiftningen. Remisshehandlingen
av förslagen har nyligen avslutats. och jag saknar anledning att nu ta upp
frägan om denna lagstiftnings framtida utformning i sak i annan mån iin som
beror pä niista grundlagsparagraf som jag behandlar.
I 3 kap. 5 *första stycket slas fast att fragor om rätt att sända radioprogram
skall kunna prövas av domstol eller av en niimnd. vars sammansättning är

*

Prop.

1990/91: 179

*).

3 Riksdai;rn /990i9/. I sam/. Nr 179

33

hl'stiimd i lag OL'h vars ordförande skall vara L'ller ha varit ordinarie domare.
Prörningl'n av hl'slut av regeringen skall göras av domstol och behöver endast avs..: h..:slutds lagligh..:t. Enligt andra stycket skall en sädan fråga prövas
av domstol und..:r m..:dvcrkan av jury l'nligt di.: niirmare bestämmelser som
m..:ddclas i bg. om d..:t giiller ett ingripa1llk p[1 grund av missbruk av yttrandcfrih..:t..:n ol'h sak..:n inte riir iivi.:rtriidclsc av sädana föreskrifter eller villkor
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i friiga om komm..:rsicll r..:klam m.m. som avses i 1 kap. 12 *andra stycket.
Grundlagens fiir..:skritkr 1llll tillg;ing till domstolsprövning kan bli av betydclsl' i fr{1gnr av flera slag. Jag tar i det niirmast följande upp deras betydelse
i tvii hiinsl'Clllkn. niimligen i fräga om rätten att sända radioprogram genom
tri1d och riitll"n att siinda radioprogram p{1 annat sätt i vissa fall. Jag kommer
scnarl' (avsnitt 2.1.2) att ta upp fr{1gan om tillgt111g till domstolsprövning vad
giiller niirradiosiindningar.
Siivitt giiller tr<"1dsiindningar inncbiir som förut har framgått det medgivande till lagstiftning som framgi1r av 1 kap. 1

*andra stycket yttrandefri-

hetsgrundlagen att friigor om skyldighet att liimna utrymme för vissa program kan uppkomma. Vidare kan fr;igor om ingripanden mot fortsatta trådsiindningar med ett visst innd1{11l bli aktuella. Det giiller ursprungliga trådsiindningar s;iviil som vidaresiindningar av eterburna siindningar. t.ex. sådana som förmedlas via satellit.
Kravet p<i tillst;ind flir triidsiinuningar kan som förut har framg{1tt inte
liin!,!re uppriitthiillas niir yttrandefrihetsgrundlagen har triitt i kraft. Den nu
giilblllk rl·glcringl'n iir dnl'k uppbyggd kring tillsti111dskravet. Föreskrifterna
mi1ste diirfiir giiras om. Det giiller siiviil föreskrifterna om ingipanden mot
fortsatta siindningar meu en viss inriktning av utbudet som reglerna om skyldighet att bereda utrymme för vissa program i tr;idniitcn.
Om ny lagstiftning om tr{1dsiindningar i de avseenden som yttrandefrihetsgrundlag..:n mL·dgcr antas av riksdagen m[1ste den uppfylla kravet pä tillgäng
till domstolspriivning enligt 1 kap. 5 * yttrandcfrihctsgrundlagen. Denna
friiga k11mmer att beaktas i det fortsatta arbetet med en lagreglering av
tri1dsiindningarna.
Tr:idlösa radiosiindningar kan iiga rum bl.a. enligt lagen ( 1981 :508) om radiotidningar. Tillst[1nd till s[1dana siindningar meddelas av taltidningsnämnden ( 2 * förordningen /198 I :512/ om radiotidningar). Niimnden kan också
pii administrativa grunder <itcrkalla tillsti1nd (5 *förordningen). Beslut om
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tillstiind far inte överklagas (6 förordningen). Beslut om återkallelse får
iiverklagas hos kammarriitten. om det har meddelats av en annan myndighet
iin regeringen (7 *andra stycket lagen om radiotidningar). Föreskrifter om
taltidningsniimndens sammansiittning finns i förordningen ( 1988:674) med
instruktion fiir taltidningsniimnden.
Enligt det i pnip. l lJ 1Jtl/l) 1:64 framlagda förslaget till lag om iindring i tryckfrihetsförordningen (I kap. 7 * ) knmmer si1dana siindningar som avses i lagen om radiotidningar att i stor utstriickning behandlas enligt TF som en bilaga till den tryckta skrift som utgör förlaga för sändningens innehåll. dvs.
för radiotidningen. I fri1ga om riitten att bedriva siindningar giiller emellertid
enligt förslaget 3 kap. yttrandefrihetsgrundlagen. Diirav följer att kravet pa
tillgiing till domstnlsprövning i fri1gor om riitt att sända radioprogram blir
tilliimpligt. Och för s:1dana radiotidningar som sammanställs ur flera förlagor

14

gäller yttranddrihetsgrundlagens föreskrifkr om radioprogram i alla avseenden.
Det kan möjligen siittas i fr{1ga om den ordning som enligt det nu anförda
gäller i fråga om radiotidningarna fullt ut tillgodoser det krav på prövningsmöjlighetcr som giiller enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Såvitt avser beslut
om åtcrkallelse av tillst{md iir kravet pii tillgång till domstolsprövning visserligen uppfyllt genom möjligheten att överklaga taltidningsnämndens beslut
till kammarriitten och den möjlighet att få till stiind en prövning av regeringsbeslut som framgi\r av lagen ( 1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut m.m.
Men niir det giiller beslut i fdgor om att meddela tillstånd finns för närvarande inte n{1gon möjlighet att överklaga. Visserligen är det möjligt att få en
laglighetsprövning till st<lnd med stöd av lagen om rättsprövning. Kravet på
tillgäng till domstolsprövning kan emellertid knappast anses uppfyllt med
detta. Det framgär av den slutliga utformningen av förslaget till yttrandefrihetsgrundlag. som bygger på att en prövning enligt lagen om rättsprövning i
dessa sammanhang i realiteten avser friigor där regeringen beslutar i första
instans (se prop. 1990191 :64 s. 118, 211, 219). Frågan uppkommer alltså om
den nuvarande ordningen kan bestå.
Om fullföljdsförbudet upphävs följer av allmänna rättsgrundsatser att beslut i fr<'.1gor om meddelande av tillstånd att sända radiotidningar kommer
att kunna överklagas till regeringen. Möjligheten till överprövning av beslut
enligt lagen om rättsprövning kommer då att gälla regeringens beslut. Kravet på tillgång till domstolsprövning blir därmed tillgodosett i enlighet med
3 kap. 5 *första stycket andra meningen yttrandefrihetsgrundlagen eftersom
prövningen av beslut av regeringen endast behöver avse beslutets laglighet.
Mot den nu skisserade ordningen kan dock anföras att den strider mot strävandena att regeringen i möjligaste mån inte skall handlägga förvaltningsärenden.
Frägan hur möjligheten att .få till stånd en överprövning av beslut av den
art som nu iir i fdtga skall ordnas kräver på grund av det anförda vissa ytterligare överviiganden som inte lämpligen kan göras i detta lagstiftningsärende.
Chefen för utbildningsdcpartcmentet kommer därför senare att för regeringen anmäla fr~tgan om hur reglerna om överklagande av beslut i ärenden
om rätt att sända racliotidningar bör utformas.
Den möjlighet som J kap. 6 och 9 §§ger till föreskrifter i lag om skyldighet
att liimna r<1dio- och TV-program samt filmer och videogram till arkiv m.m.
utnyttjas i lagen ( 1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar och i lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram. Dessa lagar behöver inte ändras med anledning av nu nämnda paragrafer.
Enligt 3 kap. 7 § och 12 § lredje stycket fär föreskrifter i lag meddelas i
syfte att förebygga spridning av kartor m.m. som innehåller upplysningar av
betydelse för rikets försvar (jfr 6 kap. 2 § andra stycket TF). Sädana föreskrifter finns redan, och de behöver inte anpassas till den nya grundlagen.
Föreskrifter i lag som begränsar rätten att sprida filmer och andra upptagningar får enligt 3 kap. 11 .~och 12 §första stycket finnas. Vad som avses är
brottsbalkens bestämmelser om otilli\ten utlämning av film eller videogram
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( l<i kap. 10 c *l- otill;itL'I förfarande med pornografisk film ( 16 kap. 11 *l
och fiirlcdande av ungdom (1(1 kap. 12 *l. vilka inte behiiver iindras med
anledning a\· yttranddrihl'!sgrundlagen.
I 3 kuf'· I:!.~ andra s1rcke1 tilliits kriminaliseringen av den som bryter mot
fiireskriftnna i lagen om kontroll och granskning av filmer och videogram.
Den lagen hehiivl·r inte iindras i dL'tta sammanhang. Detsamma giillcr de
föreskrifter i samma lag som enligt 3 kap. 14 .~för avse anmiilningsskyldighet
fiir den s1H11 yrkesmiissigt siiljer eller hyr ut filmer och videogram.
)"ttr;inddrilll·tsbrottcn enligt 5 kaf'· I
undantagen fr{m meddelar- och
anskaffarfrihl'll'n enligt 5 kup. 3 *samt piifiiljdsbestiimningen för yttrandefrihetsbrott l'nligt 5 kup . ../ regleras liksom i motsvarande fall i TF genom
olika föreskrifter i hnittsbalken och sekretesslagen, som inte bör ;indras i
detta sammanhang. DL'lsamma giiller hiinvisningarna i 5 kap. 6 *i friiga om
siirskild riittsverkan vid 1ilaga vi1ldsskildring och 7 kap. I .~ betriiffande p;\fiiljdshortfall. ;111givelse och enskilt ;ital samt iitalspreskription för olaga
viddsskildring och barnpornografibrott.
Radi11nii111mkns Vl'rksamhet har Uitt grundlagsfiirankring i 7 kap . ../
Fiirl·skrifterna hiin1111 hd1andlas i prop. 1990/l) I: 1-l9 och tas diirför inte upp
hiir. Jag har i det fiiregiiende beriirt frilgan 0111 föreskrifter för att uppr:itthiilla dterk·vn;1den ;1v s;idan lagstiftning som kan komma att antas med stöd
av I kap. (1 tredjl' stycket.
I 7 ka11. 5 *syftas p;i dt· bestiimmelser i lagen om granskning och kontroll
av filmn neh vide11gram som avser s:irskilt tillsynssystem för att motverka
1ilag;1 viddsskildringar. lkhnv finns intL' att hiir föresl{1 iindringar av dessa
lll'S t ii 111 me Iser.
Allmiinna hl·stiimml'lser om skadesUind skall enligt R kap. I.~ andra
sn·ck.c1 st11111 3 och../ H vara tilbmpliga. Anledning saknas att nu lindra dessa
hestiinunl'lsn. Detsamma giiller hiinvisningarna i J(I kap. 2
till lagen
( llJh(1:7X) om fiirhud i vissa fall mnt rundradinS:indning pii i.ippna havet och
i I I kuf'· I *till hestiimmelserna i riittegiingsbalken om resning 111.111.
I grundlagsprnpnsitionen föreslt1s oeks{1 ett nytt andra stycke i I k1111. 7
n-~ Detta hl'liandlar s;idana förlagetrngna versioner av periodiska skrifter
s11111 sprids s11m radio- eller TV-program. filmer eller videogram eller ljudupptagningar 111.m. och som i princip jiimstiills med en bilaga till den periodiska skriften i yttranddrihl·tsriittsligt avseende. Lagrumnll't hänvisar till
3 kap. yttranddrihetsgrundlagen betrMfande best:immelser om riitt till s:indningar. Niigr;1 siirskilda nya eller iindrade regler pii denna punkt bör inte fiireslas i detta :irL'nde i enlighet med vad som förut sagts om 3 kap. I och 2 **
yttranddrilk'tsgrundlagen.

*·
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2.2 En sammanh<'tllen följdförfattning

Prop.
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Mitt förslag: I en s;irskild lag samlas dels de föreskrifter som i do.::tta
iirende bör rm:ddelas som en konsekvens av yttranddrihetsgrundlagen. dels motsvarande bestiimmelser pi'1 det tryckfrihctsr:ittsliga omri1det. Detta medför att lagen med vissa bestiimmelser om riittegimgcn i tryckfrihetsmiil och 1977 {irs lag med vissa bestiimmelser p~1
tryckfrihetsförordningens onmide ersiitts av den nya lagen. Denna
kommer vidare att innehillla motsvarigheter till föreskrifter i de radiorättsliga ansvarighetslagarna i den utstriickning detta behiivs. Dessa
lagar kan diirför upphiivas.

YFUs förslag överenst:irnmer i princip med mitt.
Remissinstanserna har anslutit sig till förslaget.
Skälen för mitt förslag: Av de bestiimmelser i yttrandefrihctsgrundlagen
som hiinvisar till annan lagstiftning i1terst;ir att behandla dem i 3 kap. 6 *

*·

**·

(delvis). 9 *(delvis) och 13
4 kap. I. 2, 4. 6 och 7
6 kap. I*· 7 kap. I
*(delvis) och 3 *samt 9 kap. I*· Vidare finns i det nya andra stycket i I kap.
7 TF en h:invisning till annan lag i fri1ga om skyldighet att spela in eller
bevara si1dana tidningsversioner som avses cHir.
Det giiller hiir fr<igor av samma eller liknande slag som regleras i de tvä
lagar som kompletterar tryckfrihetsförordningen, niimligen 1949 iirs lag med
vissa best:immelscr om rättcgi'mgcn i tryckfrihctsmc'tl och lagen ( 1977: 101(1)
med vissa bestiimmelscr p<I tryckfrihetsförordningens omri'1de. I likhet med
YFU ser jag det därför som naturligt att de föreskrifter som nu iir aktuella
till följd av yttranddrihetsgrundlagen och de som redan finns i anslutning till
tryckfrihetsförordningt~n samordnas i en enda lag. En viss regelförenkling
uppniis hiirigennm.
Niir det giillcr tkn nya lagens utformning anser jag det liimpligt att i miijligastc m<in följa YFUs förslag.
Mitt förslag innebiir att förutom 1949 och l 977 ärs lagar även de nuvarande radioriittsliga ansvarighetslagarna kan upphiivas och att de motsvarigheter till föreskrifter i dessa som bör finnas i vanlig lag tas in i den nya lagen.
Det kan niimnas att vissa av dessa föreskrifter nyligen har föreslagits iindrade
genom prop. I 991l/9 I :94.
Sammanfattningsvis innebiir mitt förslag att i huvudsak följande frt1gor
kommer att regleras i den nya lagen: ägare och utgivare av periodiska skrifter. utgivare av radio- och TV-program och av filmer. videogram och ljudupptagningar. bevarande av exemplar och inspelningar. <'ttal och tvimgsmedel samt riittegilngcn i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmitl.

*
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2.3 Vissa rättegångsfrågor m.m.
2.3.1 Hovrätts sammansättning i tryckfrihetsmål och yttrandefrihctsmål
Mitt förslag: l lovriitten skall i tryckfrihetsmiil och yttrandefrihetsmål
bestii av fyra juristdomare.

Skrivelsens förslag överensstämmer med mitt.
Remissinstanserna har i allmiinhet anslutit sig till förslaget. J K och Sveriges Radio Aktiebolag har dock anfört annan mening.
Bakgrunden till mitt förslag: I fr;''tga om rättegängen i tryckfrihetsrrnil giiller vissa siirskilda regler. 1 mål vari talan förs om ansvar skall frirgan huruvida
brott föreligger prövas av en jury. om inte parterna avstår från det. Reglerna
omfattar även mål om enskilt anspråk. Den särskilda regleringen framg<'ir
av TF och lagen med vissa bestämmelser om riittegfrngen i tryckfrihetsm[rl.
Föreskrifterna tar sikte på handläggningen i första instans.
Denna ordning har i princip giillt sedan tillkomsten. av TF. Den har alltsii
tillkommit vid en tid df1 niimndemiin förekom endast i underriitter.
Numera deltar niimndemän i hovriitten vid prövningen av brottmiH. Hovriittens sammansiittning i ett tryckfrihetsmål blir diirigcnom beroende av om
straffansvar yrkas eller om endast skadeståndstalan förs (2 kap. 4 riittegiingsbalken).
I det förra fallet skall hovriitten hest{r av tre lagfarna lcdamiitcr och td
niimndemiin. Om det i ett brottm{rl inte förekommer anledning alt döma till
sviirare straff iin hi\ter. behöver niimndemiin dock inte delta. Är det friiga om
enbart en skadeståndstalan iir hovriHten domför med fyra lagfarna domare.
1 en skrivelse till justitiedepartementet den 15 februari 19X9 har hovrättslagmannen Lennart Groll anfört att de föreskrifter som numera giiller för
hovrätts sammansättning i skilda m;ll lcdcr till olika resultat i fråga om tryckfrihetsmäl beroende pii vad talan g[1r ut p<I och i vilken form den har prö\'ats
av tingsrätten.Enligt skrivelsen v{rllar den nuvarande ordningen osiiknhet i
friiga om den sammansättning som skall väljas dä hovriitt prövar yttrandefrihetsmål. Ett klarliiggande förklaras diirför vara önskvärt.
Enligt skrivelsen kan det hävdas att tanken bakom jurysystemet varit att
ansvarsfrågan i tryckfrihetsmål primärt skall prövas av en kvalificerad krets
lekmän. Om juryn funnit skiil till fällande dom skall därefter en strikt juridisk prövning ske genom ett juristkollegium. Överinstansernas prövning iir
begränsad till den ram som dragits upp genom juryprövningcn. I skrivelsen
anförs att det kan te sig främmande att en lekmannaprövning anyo kommer
in genom att nämndemän deltar i hovriittens avgörande. Skrivelsen utmynnar i förslaget att hovrätten i yttrandefrihetsmi1I. oberoende av om talan förs
om ansvar och av målets beskaffenhet i övrigt. skall vara sammansatt av fyra
juristdomare.
JK förklarar i sitt remissyttrande att han kan dela synpunkten att det kan
te sig främmande att nämndemän deltar i hovrättens avgörandt>. De problem
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som herörs i skrivelsen har emelkrtid enligt JK sin grund i de allmiinna reglerna om hovrätts sammansättning. siirskilt om medverkan av niimndemiin.
Att nu mönstra ut nämndemiinnen ur riittegängen i yttrandefrihetsmiilcn
kan enligt JK innehära ett stiillningstagande till niimndemiinnens domarroll
i hovrii!tsprocessen i brottmM över huvud taget. Det kan siilcdcs enligt .I K
ifritgasättas om inte den genom skrivelsen viickta friigan borde fö en mer allsidig belysning. JKs yttrande innebiir att han inte iir beredd att för niirvarande tillstyrka det förslag som skrivelsen innehi'dlcr.
Sveriges Radio Aktiebolag har uttalat sig till förmiin för en sammansiittning med tre juristdomare och tvä niimndemiin vid hovriittens prövning av
yttranddrihetsm{t) i vilka talan förs om ansvar eller skadesti111d. Enligt bolagets mening främjas y!trandefrihetcns intressen av att lek1m111naviirderingar
kan göra sig giillande iiven i hovriittcn.
Skälen för mitt förslag: Till en början vill jag peka pi1 att det utvidgade
grundlagsskydd för yttrandefriheten som har föreslagits i prnp. 1990/91 :64

Prop.
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innebär att en jury kan komma att medverka i riittegiingen i första instans i
fler fall än för niirvarande. De nackdelar som enligt den förut niimnda skrivelsen iir förenade med den nuvarande ordningen i friigan om hovriittens
sammansiittning i yttrandefrihetsmiil kan allts<i komma att accentueras.
Den syn p<i fr;lgan om lekmannamedverkan i tryck- och yttrandefrihetsmäl som kommer till uttryck i skrivelsen förtjiinar ocks:i instiimmande. Eftersom den siirskilda riittegiingsordningen för tryck- och yttrandefrihctsm{1l
p<I ett radikalt siitt skiljer sig fr{m vad som giiller för andra mt1l just i friiga
om lekmännens medverkan behöver en iindring av reglerna om hovriitts
sammansättning i siidana mäl enligt min mening inte tillmiitas n{1gon principiell riickvidd siivitt gäller lekmiins medverkan i hovriitt i andra miH. Jag förordar diirför att reglerna om hovriitts sammansiittning i tryck- och yttrandefrihetsmål ändras i enlighet med vad som har föreslagits i skrivelsen sii att
endast lagfarna domare deltar i hovriittens prövning. Eftersom antalet lagfarna domare i tryckfrihetsm{1l i tingsriitt normalt iir tre. bör i enlighet med
de principer som ligger bakom riittegiingshalkens nuvarande regler för hovrätts sammansiittning antalet lagfarna domare i hovriitt hcstiimmas till fyra.
Den nya ordningen hiir komma till uttryck i den nya lag som jag föresliir i
detta ärende.
2.3.2 Tillgång till domstolspriivning i frågor om rätten till
närradiosändningar m.m.
Mitt förslag: Närradiolagen iindras sil att beslut om i1terkallelse av tillstånd i vissa fall skall prövas av domstol i yttrandcfrihetsriittsfig ordning.

*

Skälen för mitt förslag: I avsnitt 2.1 har jag berört föreskriften i 3 kap. 5
yttrandefrihetsgruncllagen om tillg~mg till domstolspriivning i fri1gor om riittcn att siinda radioprogram. Diir har jag ocksi1 berört vilken betydelse denna
föreskrift far i fo1ga om td1dsiindningar och vissa etcrhurna siindningar. Jag
tar nu upp frågan om grundlagsföreskriftens betydelse för den nu giillande
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ordningen i friiga om etcrhurna siindningar i övrigt. Det blir diirvid siirskilt
anledning att beröra nLirradioomr<ldet.
I 3 kap. 2 yttranddrihetsgrundlagen medges att riitten att siinda radioprogram pi1 annat siitt iin gennm trfal regleras genom lag som inneh;iller föreskrifter om tillstimd och villkor för att siinda. Vidare föreskrivs att det allmiinna skall elkrstriiva att radiofrekvenserna tas i anspr:ik pä ett sätt som
leder lill vidaste rniijliga yltrandefrihct och informationsfrihet. Enligt grundlagen skall det ocks{1 som jag redan förut har niimnt finnas ett utrymme i
etern för lokala radiosiindningar. Niirmare fiireskrifler om detta meddelas i
lag.
Betriiffande de tr[1dlösa siindningarna kriivs i dag tillstimd av regeringen
för riitt att hiir i landet siinda radioprogram i rundradiosiindning (5 första
stycket radiolagen). Siirskilda föreskrifter om riitt att överklaga regeringens
beslut i s{1dana iirenden saknas för niirvarande. Enligt lagen om riittsprövning av vissa förvaltningsbeslut kan dllck regeringsriitten pn~h:a om avgiirandet strider mot ni1gon riittsregel. N{1gra nya föreskrifter p{1 denna punkt är
diirfiir inre niiddndiga för alt giira det miijligt att anla yttranddrihetsgrundlagen (jiimfiir prop. 1990/91:64 s. 118. 211. 219).
Fr<igor om 1illst{1nd att sfoda niirradio prövas av niirradioniimnden. Enligt
15 niirradiolagcn far niimndens beslut i friigor om tillsttmd iiverklagas hos
kammarriitten. Det giilkr siiviil tilldelning som [1terkallclse av tillstimd. Det
finns alltsii redan tillgfmg till domstolsprövning i frt1gor om riitt att siinda program i narradio.
I den m{111 ingripanden grundas pi1 missbruk av yttrandefriheten skall fr{1gan emellertid l'nligt 3 kap. 5 ~ yttrandefrihetsgrundlagen prövas av domstol
under medverkan av jury. Den nuvarande ordningen enligt niirradiolagen
innebiir att fri1gan huruvida ett tillstiind att siinda niirradio skall illerkallas
dter en dom för yttranddrihetsbrott prövas av niirradioniimnden. Denna
ordning iir inle förenlig med yttrandcfrihetsgrundlagen. :'llärradiolagen
miiste diirför lindras sii ;1tt fritgan om iHerkalll'lse a\· tillsrtind kommer att prövas av domstol i yttrandefrihetsriittslig ordning. Det iir naturligt att den prövningen sker i samband med priivningcn av <italet. En föreskrift av sf1dan innehörd bör tas in i niirradiolagen som en ny 16
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2.3.3. Vittncsförhiir med journalister m.n.

l\litt förslag: Fn domstol iir skyldig att fört? \'ittnesförhör med journalister m.11. som har tystnadsplikt inh;imta yttrande friin det företag diir
vittnet har fatt vetskap om en uppgift. Denna skyldighet utvidgas.

Mcdddarskyddskommitkns förslag överensstiimmer med mitt.
Rcmissinstanscrna har godtagit förslaget.
Skälen för mitt förslag: I prop. 1990191 :64 har föreslagils vissa iindringar i
föreskrifterna i 3 kap. 3 TF om tystnadsplikt för journalister m.fl (ses. •)l)
ff). Förslaget till yttrandefrihetsgrundlag har nwtsvarande innebörd.
Propositionen i grundlagsiiremkt bygger i detta avseende pi1 det förslag
som lagts fram a\' nwddelarskyddskommitten i bet;inkandi:t (SOL! 1990: 12)

*
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Meddclarrätt. Det förslaget innebar iiven vissa ändringar i riittegångsbalken
(RB).
Enligt J kap. J *andra stycket 4 i den i prop. 1990/91:64 föreslagna lydelsen av TF skall den tystnadsplikt som åvilar journalister m. fl. i fråga om vem
som är författare eller uppgiftslämnare eller utgivare av en icke periodisk
skrift inte gälla i den mtm domstol, när det är fråga om dolda meddelanden i
annonser m.m .. vissa särskilt allvarliga brott mot rikets säkerhet som begåtts
genom meddelande för publicering eller oriktigt utlämnande av hemliga
handlingar. finner det erforderligt att uppgift lämnas vid förhandling huruvida den som är tilltalad eller skiiligen misstänkt för den brottsliga gärningen
har lämnat meddelandet eller medverkat till framställningen. Enligt punkten
5 i den föreslagna lyddsen av samma stycke skall tystnadsplikten inte heller
gälla i den mån domstol i annat fall av hiinsyn till ett allmänt eller enskilt
intresse finner det vara av synnerlig vikt att uppgift om identiteten lämnas
vid vittnesförhör dler förhör med en part under sanningsförsäkran.
Av 36 kap. 8 §andra stycket RB framgår att rätten. om inte särskilda skäl
föranleder annat. innan den tar ställning till om n<igon trots tystnadsplikten
för höras som vittne i en fr{1ga skall inhämta yttrande fr[m det företag hos
vilket den som skall höras har fatt vetskap om en uppgift som han iir skyldig
att hälla hemlig enligt de föreskrifter om tystnadsplikt som gäller för journalister m.fl. i TF och de radiorättsliga ansvarighetslagarna. Detta gäller i dag
vid förhör enligt J kap. 3 § 5 TF och motsvarande föreskrifter i de radiorättsliga ansvarighetslagarna. Meddclarskyddskommittens förslag innebär att
skyldigheten skall utsträckas till att gälla även vid förhör enligt J kap. J 4
TF och motsvarande övriga lagrum.
Meddelarskyddskommittcns förslag har inte mött någon gensaga vid remisshehandlingen. Även jag anser att förslaget bör genomföras (jämför
prop. 1990/91 :64 s. 1OJ). Ändringen i RB hör utformas under beaktande av
att de radioriittsliga ansvarighetslagarna nu föresbs bli upphävda.

*

2.4 Preskription i fråga om filmer m.m.
Mitt förslag: I den nya lagen införs en föreskrift som innebär att videogram inte skall anses ha lämnats ut för spridning förrän de har lämnats
in för registrering hos arkivet för ljud och bild.

*

Skälen för mitt förslag: Enligt 7 kap. 1 första stycket yttrandcfrihetsgrundlagen skall bestämmelserna i 9 kap. 1-4
TF om tillsyn och {1tal gälla
ocks[1 pti det av yttrandefrihetsgrundlagen skyddade omrii,det.
I andra stycket av samma paragraf meddelas emellertid vissa föreskrifter
om tid för viickande av allmiint fttal för yttrandefrihetsbrott. Dessa skiljer sig
delvis fr{111 vad som giiller enligt TF.
Betriiffande filmer och ljudupptagningar iir enligt bestiimmelsen tiden ett
fa foin det att upptagningt·n liimnades ut för spridning. Dock för i lag föreskrivas att filmer intL' skall anses ha Himnats ut fiir spridning förrän de har
liimnats för registrering hos en myndighet. Bctriiffandc tiden för väckande
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av talan i fdga om olaga våldsskildring och barnpornografibrott hänvisar
grundlagsförslaget till vad som är föreskrivet i vanlig lag.
Den I januari 1991 trädde lagen om granskning och kontroll av filmer och
videogram i kraft. Ett viktigt ändamål med lagen är att komma till rätta med
vissa oroande inslag pä videogrammarknaden, framför allt utbudet av spekulativa våldsskildringar. Det finns anledning att hoppas att verkningarna av
den nya lagstiftningen skall visa sig ganska snart.
Ett sätt att bidra till det skulle kunna vara att nu införa sådan lagstiftning
om utgångspunkten för preskriptionstiden i fråga om filmer och videogram
som enligt det nyss anförda fär förekomma enligt yttrandefrihetsgrundlagen.
Det skulle kunna ske genom en bestämmelse i den nya lag jag föreslår i detta
ärende. Jag förordar att en sådan bestämmelse införs.

Prop.
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2.5 Kostnader
En följd av den nya yttrandefrihetsrättsliga ordningen blir att ytterligare frågor skall prövas i den rättegångsform som i dag gäller för tryckfrihetsmål och
mål på det radiorättsliga området. dvs. med tillgång till jury. Det gäller
främst åtal för brott i filmer. videogram m.m. och ljudupptagningar, men
även brott i vissa ljudradio- och tclevisionsprogram etc. Sådana mål prövas
i dag i de former som iir föreskrivna för brottmål eller tvistemål i allmänhet.
Den nya rätteg<"ingsordningen torde inte komma att påverka resursbehovet
för domstolarna.
Den nya regleringen innebär vidare att JK fär något utökade uppgifter
eftersom JK kommer att vara ~1klagare i fler mål än i dag. Detta hör kunna
komma till stånd genom omfördelning inom ramen för eljest tilldelade resurser.

3. Upprättade lagförslag
I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet upprättats förslag till
I. lag med vissa föreskrifter p{t tryckfrihetsförordningens och yttrandcfrihetsgrundlagens omriiden
2. lag om iindring i brottsbalken
3. lag om ändring i rättegirngsbalken
-1. lag om ändring i konkurslagen ( 1986:672)
5. lag om iindring i kreditupplysningslagen (1973: I .I 73)
6. lag om iindring i lagen ( 1977:729) om patcntbesvärsrättcn
7. lag om tindring i sekretesslagen ( 1980: IOU)
8. lag om iindring i niirradiolagen ( 1982:-159)
9. lag om iindring i lagen ( 1986:-136) om näringsförbud
10. lag om ändring i lagen ( 1991 :00) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft
11. lag om iindring i lagen ( 1986:3) om rundradiosiindning av finl:indska
televisionspn1gram.
Förslagen under 1- IU har granskats av lagrildet.
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Lagförslaget under 8 har upprättats efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet, förslaget under 10 efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet, förslaget under 6 efter samråd med chefen för industridepartementet och förslaget under 9 efter samräd med chefen för civildepartementet. Riksdagen har den 28 mars 1991 antagit ett i prop.
1990/91: 100 bil. 10 (utbildningsdepartcmentet) framlagt förslag om lag om
fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska tclcvisionsprogram. Med anledning därav har lagförslaget under 11 upprättats.
Förslaget har upprättats efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet.

4. Specialmotivering
4.1 Förslaget till lag med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihctsgrundlagens
områden
Den sammanhållna lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandcfrihetsgrundlagens områden har redigerats i elva kapitel. varav I
kap. upptar inledande bestämmelser, 2 kap. föreskrifter om iigare och utgivare av periodiska skrifter m.m .. 3 kap. föreskrifter om utgivare av radioprogram m.m., 4 kap. föreskrifter om utgivare av filmer och ljudupptagningar.
5 kap. föreskrifter om bevarande av exemplar och inspelningar m.m .. 6 kap.
föreskrifter om åtal och tvångsmedel, 7 kap. föreskriftt::r om riitt domstol i
tryekfrihetsmål och yttrandefrihetsmäl. 8 kap. föreskrifter om förberedande
behandling av tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål, 9 kap. föreskrifter om
huvudförhandling inför jury, 10 kap. föreskrifter om överläggning och dom
m.m. samt 11 kap. övriga bestämmelser om rättegången m.m.
Föreskrifterna i 2-6 kap. har ordnats under siirskilda rubriker för de olika
nu förekommande medieformer som skyddas a\' den föreslagna yttrandefrihctsgrundlagen. Systematiken betingas av två skäl. Dels syftar lagen i allt
väsentligt inte till några materiella ändringar av vad som gäller i dag för de
olika medierna. Föreskrifterna kommer därför att skilja sig nilgot ilt betriiffande de olika medieformerna. Dels vinner följdlagstiftningen i Ö\'ersk[1dlighet genom att varje medieform behandlas för sig under en rubrik.
Lagens rubrik ansluter till den nuvarande lagen med vissa bestämmelser
pil tryckfrihetsförordningens ornräde. lnneh~illet iir dock betydligt mera omfattande än i den lagen.

1 kap. Inledande bestämmelser
1~
Paragrafen anger lagens innehilll och disposition.

Prop.
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Första stycket har förts över fran 1 *lagen med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens omrt1dc ( 1977 iirs lag) utan sakliga ändringar.
Andra stycket ansluter till yttrandefrihctsgrundlagens uttryckssätt. Det
siitt pf1 vilket uttrycken radioprogram. filmer och ljudupptagningar används
i yttrandcfrihctsgrundlagen framgår av I kap. I * tredje stycket. 6
och andra styckena samt 9 och 10
i grundlagen.

**

*första

2 kap. Om ägare och utgivare av periodiska skrifter m.m.
Agar<' m· periodiska skrijier

*

Paragrafen motsvarar 6 första meningen i 1977 års lag. Den innefattar ett
sädant medgivande för utlänningar att vara ägare som får förekomma enligt

5 kap. 1 * andra meningen TF.
Utgirni11g1-/1c1·is för periodiska skrijier

Paragrafen motsvarar 7

*första stycket i 1977 <lrs lag.

Paragrafen motsvarar 7

*andra stycket i 1977 års lag.

Paragrafrn motsvarar 7

*tredje stycket i 1977 ars lag.

Paragrafen motsvarar 8

*av 1977 i1rs lag.

/Jehörighet att rnra utgivare

Paragrafen svarar mot 6

*andra meningen i 1977 års lag.

3 kap. Om utgivare av radioprogram m.m
Siindningar rnligt radio/agen

*

Paragrafen svarar i huvudsak mot 3 b radioansvarighetslagcn i dess lydelse
enligt prop. 1990!9 I :94. Den ansluter till 4 kap. 2 andra stycket tredje meningen yttrandefrihetsgrundlagcn.

*

Prop.
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Prop.
Paragrafen svarar mot 3 b § första stycket tredje meningen radioansvarighetslagen i dess lydelse enligt prop. 1990/91 :94 och 4 § andra stycket samma
lag. Den ansluter till 6 kap. I §andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Sii11d11i11gar i niimulio

Paragrafen svarar mot 2 §lagen ( 1982:460) om ansvarighet för närradio. Den
ansluter till 4 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen. Föreskrifterna i 2 §lagen
om ansvarighet för niirradio om villkoren för behörighet att vara utgivare
och om utgivarens uppgift och befogenhet ersätts av 4 kap. 2 och 3 §§ yttrandefrihetsgrundlagen. Att stiillförctriidare för utgivaren får utses framgår av
4 kap. 5 § yttranddrihetsgrundlagen. Detsamma gäller verkan för ställföreträdaren av att utgivarens uppdrag upphör.

Paragrafen motsvarar 3 § lagen om ansvarighet för närradio. Befogenheten
att utse en stiillföretriidarc tillkommer emellertid utgivaren rn:h inte som nu
den sammanslutning som avser att sända närradio. Denna ordning framgår
av 4 kap. 5 § yttranddrihetsgrundlagen (jämför prop. 1990/91:64 s. 124).

Föreskriften iir ny. Den har förebilder i 5 kap. 4 och 9 §§ TF.

Paragrafen motsvarar 4 §lagen om ansvarighet för närradio. Om inget annat
tillkiinnages iir den ordinarie utgivaren ansvarig (jämför prop. 1981/82:92 s.
14). Paragrafen anknyter till 3 kap. 2 §och 4 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen.

S1111111w11s1iillda radiorid 11i11gar

I prop. 1990/1) 1:64 har föreslagits en iindring i 1 kap. 7 § TF enligt vilken
radioprogram. filmer och ljudupptagningar skall jämställas med en bilaga till
en tryckt skrift i den utstriickning den i siidan form spridda versionen återger
innehitllct i skriften oföriindrat samt anger hur innehållct har disponerats.
Den föreslagna regeln innebiir att förlagetrogna versioner av periodiska
skrifter bn spridas ii\·en p[1 annat siitt iin i tryl'.kt form utan att det för någon
betydelse för \·em som iir ansvarig för innehallet.
En radiosiindning som i enlighet med lagen om radiotidningar innehaller
dels en vnsion ;1\ en förlaga. dels en sammanstiillning av material ur samma
förlaga och ur ytterligare en eller flera förlagor. a\ vilka versioner sänds som
radiotidningar. iir inte i sin hdhct fiirlagetrogcn i den bemiirkelse som avses
i förslaget till iindring i 1 kap. 7 § TF. Den del av en sådan radiotidning som
best[1r a\ en sammanstiillning a\ innehållet i flera förlagor kommer att falla
under yttranddrihetsgrundlagens föreskrifter om radioprogram.

1990/91 : 179

I 7 § ges föreskrifter om anmälan av utgivare för sammanställda radiotidningar och om utseende av ny utgivare när den ursprunglige utgivaren inte
längre är hehörig. Föreskrifterna svarar mot 17 § lagen ( 1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar. Föreskrifterna om villkor för att vara
utgivare ersiitts av 4 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen och har därför inte
förts över hit.
Ordningen i fri1ga om utgivare för sammanställda radiotidningar innehär
att utgivaren av förlagan är ansvarig för den förlagctrogna delen av radiotidningen enligt I kap. 7 § andra stycket TF. Detta stiimmer överens med vad
som gäller i dag enligt 5 § lagen om ansvarighet för radio- och kassettidningar. Ingenting hindrar att den som är utgivare av den förlagetrogna delen
utses till utgivare också av sammanställningen (jämför prop. 1984/85: 167 s.
19).

Prop.
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Paragrafen motsvarar de delar av innehållet i 18 § lagen om ansvarighet för
radio- och kassettidningar som inte ersätts av föreskrifterna i 4 kap. yttrandefrihetsgrundlagen.
9§

Paragrafen är ny. Föreskriften innl:'bär att kraven på en anmälan blir desamma som efter förehild från TF föresläs i fdga om närradio (jämför 5 §).

Paragrafen motsvarar 20 §första stycket andra meningen lagen om ansvarighet för radio- och kassettidningar. I likhet med vad som föreslås gälla i fråga
om närradion innebär föreskriften att den ordinarie utgivaren blir ansvarig
om ingenting annat siigs (jiimför 6 §).

Andra trådlösa sändningar ar radioprogram
11 §
Paragrafen rör sadana radioprogram som avses i I kap. 6 § andra stycket
yttrandefrihetsgrundlagen. Genom hänvisningen till 1 och 2 §§ görs föreskrifterna om register över utgivare och program samt förutsättningarna för
undantag fr{m utgivarens ansvarighet vid direktsändningar tillämpliga på
programsändningar av det slag som avses i paragrafen. I samband med att
sådan ny lagstiftning antas som hehövs för att Sverige skall kunna ansluta sig
till den europeiska konventionen om griinsiiverskridande television kan det
hli anledning att överväga om den ordning som föreslås i paragrafen behöver
ändras i nagot avseende.
I andra stycket undantas program som siinds av andra än svenska programföretag och inte är avsedda att tas emot i Sverige. Möjligheten att begränsa grundlagens tilliimplighet pil detta siitt framgar av I kap. 6 § tredje
stycket yttrandefrihetsgrundlagen. lnnehörden av undantaget blir i praktiken att utländska programföretag som genomför tillfälliga utsändningar från
Sverige inte faller under det yttrandefrihctsrättsliga ansvarighetssystemet
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och inte behöver underkasta sig kravet att utse och anmäla en utgivare enligt
svenska föreskrifter.

Prop.
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A11dra trådsii11d11i11gar iin 1·idaresä11d11i11gar, m. m.

I lagen ( 1985 :6 77) om lokala kabelsändningar används uttrycket "egensändningar" för att beteckna sådana sändningar som inte inm:bär blott en samtidig och oföriindrad Merutsiindning av en sändning som ursprungligen har utgått från en kiilla utanför trådnätet. Egensändningarna är med andra ord
sändningar som inleds i trädniitet och förmedlas till mottagarna genom
detta.
Lagen om lokala kabelsiindningar kommer inte att kunna bestå efter det
att yttrandefrihctsgrundlagen har trätt i kraft. Ett förslag om ny lagstiftning
rörande tr{1dsiindningar förbereds nu av radiolagsutredningcn. I det sammanhanget torde det bli anledning att ompröva den begreppsbildning som
hittills har legat till grund för lagstiftningen om trådsändningar. I denna lag
anviinds uttrycket ursprungliga trådsiindningar för att beteckna egensiindningarna.

IH
Dt:n som har tillständ till tr[idlösa siindningar av program i ljudradio, television etc i former som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen kan givetvis begagna den i 3 kap. I grundlagen fastlagda friheten att siinda radioprogram
gt:nom tritd till att distribuera sina program även på det sättet. Om s~I sker
kommer enligt denna paragraf samma regler att gälla i fråga om skyldigheten
att utse och anmma utgivare m.m. som beträffande den trådlösa sändningen.

*

1.H
Paragrakn motsvarar såvitt giillt:r andra ursprungliga td1dsändningar än de
som avses i 12 §vad sllm enligt 3 och 7 *andra och tredje styckena skall
giilla för niirradion och de sammanstiillda radiotidningarna.

*

IH
Paragrafen motsvarar vad som skall giilla fiir närradion enligt-+* och för de
sammanstiillda radintidningarna enligt 8

*·

15

*

Paragrakn motsvarar vad som skall giilla för närradion enligt 5
sammanstiillda radiotidningarna t:nligt 9

*·

Paragrafen motsvarar vad som skall gälla för niirradion enligt 6

*och för de

*·

17*

*

Enligt (1 kap. I andra styckt:t yttrandefrihetsgrundlagen far i fdga om direktsiinda program som faller umkr grundlagens fullständiga skydd i lag
föreskrivas att den som framti·iider i programmet skall ansvara för sina ytt-

-+7

*

randen sjiilv. En sädan föreskrift finns i dag i 4 andra stycket radioansvarighetslagen. Den paragrafen motsvaras i den nu föreslagna lagen av 3 kap. 2
Genom 17 § öppnas en motsvarande möjlighet även i fråga om ursprungliga
trf1dsiindningar.
18

*·
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*
*

Enligt 1 kap. 9 yttranddrihetsgrundlagen skall grundlagens föreskrifter om
radioprogram tillämpas också niir upplysningar med hjälp av elektromagnetiska vågor på begäran tillhandahålls allmänheten direkt ur ett register med
upptagningar för automatisk databehandling. Detta giiller om st1dan verksamhet bedrivs från redaktioner eller under jämförliga förhållanden och under förutsättning att den mottagande inte kan iindra innehållet i registret.
Grundlagsbestiimmelsen innebär att användningen av videotex och liknande
medier i massmediala former ges ett konstitutionellt skydd som bygger på
det tryckfrihctsrLittsliga mönstret. Av 18 § följer att befogenheten att utse
utgivare och skyldigheten att anmiila och liimna uppgift om utgivaren i fråga
om sådan verksamhet blir densamma som beträffande ursprungliga trådsiindningar. Det gäller iivcn föreskrifterna om ställföreträdare.

Gcmc11.1·amma beslämmc/scr

I fri1ga om radioprogram innebär paragrafen att ett medgivande för utlänningar att vara utgivare lämnas. Detta stämmer överens med vad som enligt
2 kap. I § skall gälla i fr{1ga om tryckta skrifter. Utrymme för medgivandet
lLimnas i 4 kap. 2 yttrandefrihetsgrundlagen.

*

Paragrafen föreskriver straff för underliitenhet att anteckna. anmiila eller
Himna uppgift om utgivare eller stiillföretriidare för radioprogram. Medgivande till strafföreskriftcn finns i 4 kap. 6 § andra stycket yttrandefrihctsgrundlagen.
Paragrafen har utformats i enlighet med vad l11gråde1 anfört.

4 kap. Om utgivare av filmer och ljudupptagningar

I 4 kap. 7 § yttranddrihetsgrundlagen föresliis att utgivare får utses för ljudupptagningar. Enligt andra stycket av samma paragraf får i lag föreskrivas
skyldighet att utse utgivare för vissa ljudupptagningar.
Enligt 17 § lagen om ansvarighet för radio- och kassettidningar skall det
finnas en utgivare för den del av en kassettidning som utgiirs av en sammanställning av material ur tva eller flera tryckta förlagor. Föreskriften har utan
saklig iindring förts ii\.L'r till I med undantag för de delar som er~iitts av
föreskrifter i yttrandefrihetsgruncllagen. Eftersom de sammanstiillda kassettidningarna faller under yttranddrihetsgrundlagens föreskrifter om ljudupptagningar saknas utrymme för att förordna ställföreträdare för utgiva-

*
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*

ren (4 kap. 7 yttrandefrihetsgrundlagen). Vid behov far i stiillet en ny utgivare utses. Den praktiska skillnaden torde bli obetydlig.

Enligt 3 kap. 13

Prop.
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*första stycket yttrandefrihctsgrundlagcn skall sädana ex-

emplar av filmer och ljudupptagningar. som framstiills i landet och iir avsedda för spridning här, förses med tydliga uppgifter om vem som har liltit
framställa filmen eller ljudupptagningen samt om niir. var och av vem exemplaren har framställts. Närmare bestämmelser om detta far enligt grundlagsföreskriften meddelas i lag.
I denna paragraf föreskrivs att skyldigheten att Himna uppgifterna skall
fullgöras genom att de anges p{1 varje exemplar. Uttrycket "anges p:'1 varje
exemplar" täcker givetvis fall d~I miirkningen finns p<i eller i sjiilva filmen,
videogrammet eller ljudupptagningen men ~i ven fall där den finns på kassett.
etikett eller liknande. Det iir diin:mot inte tillräckligt att miirkningen finns
på ett omslag eller nf1got annat som liitt kan skiljas fr:'m filmen. videogrammet eller ljudupptagningen.
Omfattningen av skyldigheten framg{1r av grumllagsföreskriftcn. Den anger även vem som ansvarar för att skyldigheten iakttas (3 kap. 13

*

*andra

stycket). Av hiinvisningen i 10 kap. I yttrandefrihetsgrundlagen följer att
skyldigheten omfattar s[1viil svenska som utländska filmer och ljudupptagningar.

Paragrafen svarar s<lvitt gäller filmer och ljudupptagningar mot vad som

*

föreskrivs i 2 kap. 6 om behörighet att vara utgivare för tryckta skrifter.
Medgivande till föreskriften finns i 4 kap. 2 första stycket yttrandefrihets-

*

grundlagen.

5 kap. Om bevarande av exemplar och inspelningar m.m.
Tryckta skrifter

Paragrafen svarar mot delar av innehiillet i 4

Paragrafen svarar mot 4

*första stycket i 1977 {irs lag.

*andra och tredje styckena i 1977 i1rs lag.

Radioprogram. filmer och ljutlupptag11i11gar

3

*

*

Paragrafen svarar mot delar av 10 radioansvarighetslagcn i dess lydelse enligt prop. 1990/91 :94. Motsvarigheter finns ocks;i i X lagen om ansvarighet

**

*

för närradio samt 13 och 23
lagen om ansvarighet för radio- och kassettidningar och 9 lagen om ansvarighet för lokala kabelsiindningar.
I prop. 1990191 :64 har föreslagits en ändring av I kap. 7 ~ TF som innebiir

*

-l Riksdagl'l1 /9911/9/. I sam/. Nr /7'J
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att förlagetrogna versioner av periodiska tryckta skrifter skall behandlas enligt TF niir lk sprids i s;idana former som annars skulk skyddas av yttrancle-

Prop.
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frihctsgrundl;1gl'n. Enligt den föreslagna lydelsen av TF for dol'k i lag föreskrivas om siirskild skyldighl't att spela in si1dana program och bevara filmer
och ljudupptagningar s;11nt att tillhandahi1lla dessa.

*

J\vfattningl'n av dl't föreslagna andra stycket av I kap. 7 TF medger att
skyldight:ten att bevara och tillhanda hälla exemplar och upptagningar i fräga
om t.ex. radi11- och kassl'ttidningar föreskrivs i bestiimmclser som giiller radioprogram. filnll'r och ljudupptagningar i allmiinhet. Av andra meningen i

3

*framg{ir uttryckligen att bL'Stiimmelsen giiller iiven s{1dana fall som avses
*

i I kap. 7 andra stycket TF.
I andra stycket görs klart att första stycket inte innebiir n;igon skyldighet
fiir dL'Il som vidaresiinder t.ex. satellitprogram att spela in programmen.
Detta stiimmcr iiverens med vad som giiller i dag. Om lkn som svarar för
dL'n ursprungliga siindningl'n omfattas av lagen. giiller diirL'nHit skyldigheten
i första stycket fiir dennL'.

Skyldigheten att bevara filmer och ljudupptagningar giilkr alla si\dana som
sprids till allmiinheten. Bevarandetiden iir densamma som för tryckta skrifter. l'tt iir. Tidl'n svarar mot yttranddrihetsgrundlagens huvudregel om tiden
för att vilcka allmiint ;ltal för inneh;lllet i filmer och ljudupptagningar (7 kap.

*

I andr;i stycket yttranddrihetsgrundlagen). Bevarandeskyldighetl'n vilar
pa den som iir skyldig att utse utgivare. jiimfiir -I kap. I *andra stycket och

*

7 tredje stycket yttranddrihetsgrundlagen. alltsii pil den som li1ter framstiilla filmen eller ljudupptagningL'n. Skyldigheten giiller iivcn s;'1dana ljudupptagningar som inlL' behiiver ha en utgivare. I fr;iga om si1dana förlagetrogna radio- och kassettidningar m.m. som avses i dl't i prnp. llJlJ()/lJI :6-1
föreslagna nva andra stycket av I kap. 7
siitt som 3

*·

Skrliligh<"I

Cl//

*TF har -I *utformats pil samma

1illhc111clC1/uil/a cxe111p/11r och i11spc/11i11gC1r

*

JO*

Paragrafen har sin motsvarighet i -I 11177 i1rs lag.
radillansvarighetslagen i dess lydelsl' enligt prop. JlJl)()/lJ 1:9-1. X lagen om ansvarighet för nilrradio. 13 och 23

9

*

** lagen om ansvarighet för radio- och kassettidningar samt

*lagen om ansvarighet för lokala kabelsiindningar. S{1vitt giilkr filmer och

andra ljudupptagningar iin kasscttidningar saknar skyldigheten att lata justitickanskrn fo dl'I av ett cxemplar motsvarighl't i vad som giilkr i dag. Paragrafens avfattning svarar mot dcn praxis som tilliimpas i dag bctriiffamk radioprogram. Den innehiir siiledes att JK har riitt att erh[illa en kopia av rderenshandct. Skyldighelen att li1ta JK fo del'"' dokumcntationen m· ett radioprogram innehiir ocksii att JK har riltt att fa en utskrift av vad som har yttrats
i pwgrammet. Den skyldighet att bitriida JK som enligt sista meningen f1,·ilar
polisen inrll'biir inte n;\gon befogenhet att anviinda tvangsmedel (jiimför
prop. I lJ77/7X: 62 s X3).
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*

Paragrafen har motsvarigheter i 10 radioansvarighetslagen i dess lydelse
enligt prop. 1990/91 :94. 8 § lagen om ansvarighet för närradio. 13 och 23 §§
lagen om ansvarighet för radio- och kassettidningar samt 9 § lagen om ansvarighet för lokala kabelsändningar. Innehållet har dock jiimkats något, främst
med tanke pi1 behoven p{1 närradioomr:'idet. Det torde emellani1t vara enklare att tillhandahillla en bandkopia än en utskrift.
Skyldigheten att tillhandahålla en upptagning eller en utskrift vilar på den
som driver sändningsverksamhetcn. I fr{1ga om förlagctrogna radiotidningar
är det iigaren till den periodiska skrift som utgör förlagan (jämför 13 §lagen
om ansvarighet för radio- och kassettidningar).
I andra stycket behandlas sammanställda radiotidningar. Föreskriften
motsvarar vad som gäller nu enligt 23 § första stycket lagen om ansvarighet
för radio- och kasscttidningar.
Enligt tredje stycket skall skyldighet att tillhandahålla dokumentexemplar
gälla även i Miga om s.k. kassettidningar. Föreskriften motsvarar en del av
innehållet i 13 och 23 §§lagen om ansvarighet för radio- och kasscttidningar.

Prop.
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Paragrafen erinrar om skyldigheterna att leverera inspelningar av program i
närradio till närradionämnden och pliktexemplar av skrifter och ljud- och
hildupptagningar till arkivet för ljud och bild. Medgivanden till si1dan lagstiftning finns i 4 kap. 4 § TF och 3 kap. 9 § yttrandefrihetsgruncllagen.

8

s

I fråga om denna paragraf hänvisas till den allmänna motiveringen, avsnitt
2.4. Föreskriften kommer i enlighet med allmänna grundsatser att gälla endast videogram som skall lämnas som pliktexemplar efter lagens ikraftträdande.

Paragrafen motsvarar 5 § i 1977 ärs lag, 9 § lagen om ansvarighet för närradio. 15 § tredje och fjärde styckena lagen om ansvarighet för radio- och
kassettidningar. 10 § lagen om ansvarighet för lokala kahclsiinclningar samt
11 § radioansvarighetslagen i dess lydelse enligt prop. I 990i9 I :94. I enlighet
med YFUs förslag (2 kap. -Y.7 §. Ds Ju 1986:4 s. 2U) innebär paragrafen att
skyldigheten att dokumentera sändningar som sker med stöd av medgivande
enligt 5 § radiolagen blir straffsanktionerad. Den i 5 § 1977 ars lag föreskrivna straffrihctcn för ringa fall saknar motsvarighet i de racliorättsliga författningarna men har i elen nya lagen gjorts generellt tilliimplig. I enlighet
med vad som anförts i prop. 1990/91 :94 torde frågan när fullbordat brott föreligger fä bedömas i enlighet med allmänna straffrättsliga grundsatser (a.
prop. s. 15 f).
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6 kap. Åtal och tvimgsmcdcl
All'llgirnndc fil/ tiwl

Paragrakn llllllsvarar s;'1vitt g;iller tryckta skrifter 2 *i 1977 i1rs lag. BestiimmelsL·n blir till:implig ;iven pi1 yttranddrihetsbrott enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Denn;1 ordning motiveras av att det yttrandefrihetsriittsliga
skyddet fiir dr nyarc mcdierna st1 l[111gt miijligt bör följa det tryckfrihetsriittsliga miinstrL't. Att i detta sammanhang -- s:isnm förordats av JK- ta upp fr{1gan huruvida kravet pii tillsti111d av regeringen fiir iital för vissa tryekfrihetsbrott hiir vara kvar faller ut;111fiir de ramar som anges av syftet med det nu
fiircvarande lagsti ftningsiirendct.
fogand<' i Fin·t1r

P;1ragrafrn motS\'arar s;ivitt giilkr tryckta skrifter 3 *i 1977 iirs lag. Bestiimmt'lsl'IJ blir till:implig ;i ven i friiga om beslag a\· filmer och l_judupptagningar
(_ijmfiir 7 kap. 3 * yttranddrihetsgrundlagL'n )_

7 kap. Om riitt domstol i tryckfrihctsmål och
yttranddrihctsmill
J l) kap. I * yttranddrihetsgrundlagen föreskrivs att vad som siigs i 12 kap.
tryckfrihctsfiirnrdningL'll •llll riittcgi1ngc·n i trvckfrihctsm;"il skall giilla ocksi1 i
friiga om mots\·aramk m;il S<llll avser radioprogram. filmer och ljudupptagningar. S;1d;111a m;il beniimns i grundlagL'n yttrandcfriht·tsmi1l.
Enligt 12 kap. I TF upptas tryckfrihL'lsm;il av tingsriitt inom vars domkrets bnsstyrL'lsc har sill siite. Om dL'l finns anledning till det far dock regcringL·n föwrdna att ih·cn andra tingsriittcr skall vara behöriga att ta upp
tryckfrihetsm~1l. Enligt kungiirl'lscn ( 1'!71 :7) om behiirighet för vissa tingsriittcr all upptaga tryckfrihehmill for f'skilstuna. Norrköpings. I klsingborgs
och Bur:1s tingsr:ittcr uppta tryck frihetsmi1l.
h.irL'skriftnna i detta kapitL'I h;1r till iiverviigandc dL'I ii\'L'rforts fr;in lagL'l1
111L'd \'issa bcsUmmL'lsn lllll riittegiingen i tryckfrihctsmill (riittegiingslagen).
De har hiir g_jorls tilliimpliga iiH'n p;'i ~·ttrandefrihctsm:1l. S;ivitt giilkr de
<)lika slag av radioprogram som förekommer nu svarar detta i sak mot vad
S<llll redan giilkr (N *andra stycket radioansvarighetslagen, 2 *andra stycket
lagcn 0111 ansvarighet för niirradio. 10 <ich 22 ** lagen om ansv;irighet för
rndi,1- och kasscttidningar. 2 lagen nm ansvarighet för llikala kabelsiindningar)_

*

*

Paragrafen bchandlar behiirighctcn alt ta upp tryckfrihetsm:il LK'h yttrandefrihctsm<il. Behiirighrlt'n skall liksom ~·nligt dcn hittillsvarandc hurndregt'ln
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pä tryckfrihctsriittcns omri'1dc för varje Hin tillkomma tingsriittrn för rcsi-

Prnp.

dcnsstadcn. Denna rcgl'I kommer alltsa att giilla iiwn andra grundlagsskyddade medier iin tryckta skrifter. P;i dl't radioriittsliga omritdl't inncbiir detta
en decentralisering i fiirh;'tllandc till den nuvarande mdningcn. som innl'l1iir

1990/lJ I: 179

att Stockholms tingsriitt i första hand iir riitt domstol fiir 111{11 fr{1n hela landl't

*

*

(X radinansvarighetslagen. 2 första stycket lagen nm ansvarighl'l fiir Inkala kabclsiindningar, 1 *andra stycket lagen om ansvarighet fiir niirradio).
Föreskriftrn begriinsar s{1dan siirskild behörighet som kan förekomma enligt
förordning till domkretsen fiir den tingsdtt vars behörighet grundas p{1 fiirordningen. lfarigenom undanröjs en oklarhet i den nuvarande tryckfrihetsriittsliga regleringen som YFU pekat pit (Ds Ju 19Xh:4 s. 111 f .. 114).

Paragrafen innehitllcr föreskrifter nm grunderna för en tingsriitts bchiirighet
i ett visst tryckfrihetsmi1l. Första stycket motsvarar 1 § flirsta stycket riittegimgslagen. Andra och tredje styckena motsvarar 1 §andra stycket i samma
lag.

Paragrafen innehidler fiireskrifter om grunderna för en tingsriith behiirighet
i ett visst yttranddrihctsmal. Avgörande för vilken domstol som iir behiirig
är enligt föreskriften var utsiindningcn av ett radioprogram har iigt rum eller
var t'n film eller en ljudupptagning har liimnats ut fiir spridning eller brottet
eljest har förövats. I den mim fri1gan om riitt domstol inte skulle vara sjiilvklar bestiims forum med ledning av de regler som finns i l lJ kap. riittcgimgsbalken (jiimfiir förslaget till 11 kap. 3
Siivitt giillcr radioprogram torde
domstolens behiirighet normalt komma att bestiimmas av var redaktionen

*).

för prngramverksamhetcn finns och lt1ter sina siindningar distribueras till allmiinhL:ten. I fritga om sammanstiillda radiotidningar nch kassettidningar ersiitter föreskriften 22 § lagen om ansvarighet fiir radio- och kassettidningar.

Gcmc11.1·am11111 he.11iimmetser .fi"ir milt om s1111k1io11cr mot meclddare och
anskafjim'

Paragrafen motsvarar I a § första stycket riittegimgslagen.

Paragrafen motsvarar I a §tredje stycket första och andra meningarna riittcgirngslagen.

Hwullii/!,/!,lling

111·

olika milt i sw1111w riillegång

Paragrafen motsvarar I a *andra stycket riittcgimgslagen.

Paragrafen motsvarar I h *första och andra styckena riitkgängslagen.

Prop.
1990/91 : 179

Paragrafen motsvarar I b *tredje stycket riittegi111gslagen.

Paragrafen motsvarar I b * fjiirde stycket riittegfö1gslagen.

8 kap. Om förberedande behandling av tryckfrihctsmål och
yttrandefrihetsmt1I

Paragrafen motsvarar 2 * andra stycket första meningen och 13
stycket riitteg{111gslagen.

Paragrafen motsvarar 2 * första stycket och 13
ningen riittegitngslagcn.

Paragrafen motsvarar 2
giingslagen.

* första

*andra stycket första me-

*andra stycket andra meningen första ledet rätte*

Paragrafen motsvarar 2 andra stycket andra meningen andra ledet riittcg[111gslagen. Reglerna om riittens sammansiittning har dock iindrats i överensstiimmclse med vad som giiller för huvudförhandling för avgörande av
målet (jiimför 9 kap. I

*).

Paragrafen motsvarar 2

Paragrafen motsvarar 3
riittcg<lngslagen.

*tredje stycket riitteg;ingslagen.
*första stycket och andra stycket första meningen

Paragrafen motsvarar 3 §andra stycket andra meningen. trt!dje stycket och
13 *andra stycket tredje meningen riitteg<'lllgslagen.

9 kap. Om huvudförhandling inför jury

Paragrafen motsvarar 4

*första styckt:t första meningen riittegflllgslagt!n.
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Prop.
Paragrafen motsvarar de delar av 4 §första stycket riitteg;ingslagcn som inte
motsvaras av förslaget i I §.

1990/91 : 179

3§
Paragrafen motsvarar 4 § andra stycket riittegiingslagcn.

Paragrafen motsvarar 4 §tredje stycket riittcg<ingslagen.

Paragrafen motsvarar 5 § riittcgirngslagen. Lydelsen av jurymiinnens fiirsiikran har moderniserats ni1got.

Paragrafen motsvarar 6 § riittegirngslagen.

Paragrafen motsvarar 7

*riittegirngslagen.

10 kap. Om överHiggning och dom m.m.
I

*

*

Paragrafen motsvarar 8" rättegirngslagcn. YFU har föreslagit vissa iindringar i fritga om sättet för juryn att fö upplysningar frim riitten om vad som

**·

30 §tredje stycket i YFUs lagförslag.
föreskrivs i lagen (3 kap. 28 och 29
Ds Ju 1986:4 s. 29 f). Förslagen har ffttt ett blandat mottagande under remissbehandlingen och har inte förts vidare.

Paragrafen motsvarar 9 § riittegimgslagen.

Paragrafen motsvarar 11 * riittcgängslagen.

Paragrafen motsvarar I Il

*riittegi'ingslagen.

11 kap. Övriga bestämmelser
I §
Paragrafen motsvarar 12 § riitteg<ingslagen.

Paragrafen motsvarar 13 *andra stycket andra meningen riittcg;'rngslagen.
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Paragrafen innebiir inte niigon iindring av vad som giiller enligt riittegångslagen (jiimför Ds Ju 198():-1 s. 57. 110).

Betriiffande motiwn för denna paragraf hiinvisas till den allmiinna motiveringen. ;1vsnitt 2. 3. I.

4.2 Förslaget till lag om

~indring

i brottsbalken

16 kap.

Den nu giillande ordningen innehiir att allmiint Mal för olaga våldsskildring
i filmer nch \'ilkogram inte för viickas utan medgivande av statens biografbyrii. Detsamma giiller otilli1ten utliimning av film eller videogram. Denna
ordning iir intL' liingre liimplig niir J K blir ensam i1klagare i fdga om yttrandefrihctsbrott p;1 grund av inneh[dlet i filmer oeh videogram. Det torde
emellertid otb kunna vara av viirde för JK att fa del av biografbyrans uppfattning innan han tar stiillning i en i1talsfdga. Bestiimmelscn har diirför iindrats. Den föreslagna lydelsen innebiir att det blir en förutsiittning för allmiint
i1tal för illaga viddsskildring i filml'r nch videogram att yttranlk hitr inhi\mtats frim statens biogratl,yrii.

*

Siivitt giiller otill<ltcn utWmning av film eller videogram ( 16 kap. 10 e
brottsbalken) innebiir yttrandefrihetsgrundlagen inte n{1gon iindring av vad

som giilkr nu (3 kap. 11 * yttranddrihetsgrundlagen ). 1 första meningen har
diirför intagits en föreskrift som motsvarar innebörden av paragrafens nu
giillandl' lydelse i detta avseende.

4.3 Förslaget till lag om ändring i rättcgångshalkcn
36 kap.

Ändringen i sjiitk stycket följer av att de radioriittsliga ansvarighetslagarna
ersiitts av yttranddrih.:tsgrundlagen.

Andra stvcket har iindrats i enli).!het med vad som följer av förslaget i prop.

*

*

1990/91 :6-1 om iindring i 3 kap. 3 TF och utformningen av 2 kap. 3 yttranddrihetsgrundlagl'n. som ersiitter motsvarande föreskrifter i den radioriittsliga ansvarighctslagstiftningen. Skyldigheten att inhiimta yttrande har ocks<I
utvidgah till att omfatta siidana fall som avsl'S i 3 kap. 3 *andra stycket -I i
den i prllp. I lJlJll9/lJI :<i-l fiirl'Slagna lylklscn och motsvarande foll l·nligt yt trandefrihetsgrund!agen (jiimför prop. llJ9ll/lJl :6-1 s. l)lJ. 103).

Prop.
1990/91 : 179

49 kap.

Prop.
1990/91 : l 79

Första stycket 3 har iindrats i enlighet med vad som följer av förslaget i prop.
1990/91: 64 om iindring i 3 kap. 3 TF och utformningen av 2 kap. 3 yttranddrihetsgrundlagcn. Riitten att föra siirskild talan har också utvidgats till att
omfatta s;ldana fall som avses i 3 kap. 3 andra stycket 4 i den i prop.
1990191 :64 föreslagna lydelsen od1 motsvarande fall enligt yttrandefrihctsgrundlagcn (jämför specialmotiveringen till förslaget om ändring i 36 kap.
8 rätteg<°1ngshalken).

*

*

*

*

4.4 Förslaget till lag om ändring i konkurslagen

6 kap.

Av paragrafen följer i dag att niiringsförhud inte omfattar näringsverksamhet som innebiir utövning av grundlagsskyddade fri- och riittigheter. Paragrafen har utvidgats till att avse iiven sädana riittigheter som skyddas av yttrandcfrihetsgrundlagen.

4.5 Förslaget till lag om ändring i krcditupplysningslagcn
Ändringarna i 3. 9. 12 och 16 **följer av att yttrandefrihetsgrundlagen för
samma stiillning i förhi1llande till kreditupplysningslagen som TF har. Vidare
har bestiimmclserna omformulerats sit att iiven de radioprogram m.m. som
avses i det nya tillägget i I kap. 7 *tryckfrihetsförordningen kommer att omfattas av dem. Propositionens lagförslag har justerats n{1got i förhållande till
lagr<'1dsremissens. Enligt den nu giillande lydelsen av 12 *andra stycket skall
en oriktig eller missvisande uppgift som lämnats i kreditupplysning genom
att intas i en periodisk skrift riittas eller kompletteras i ett följande nummer
av skriften. om det inte har giitt mer iin tolv m[rnader sedan uppgiften Himnades. En motsvarande skyldighet hör föreskrivas for si1dana fall d[1 kreditupplysningsvcrksamhet bedrivs genom Merkommande offentliggöranden i former som skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Även om yttrandefrihttsgrundlagen inte inneh~tller ni1go1 begrepp som svarar mot vad som avses med
periodiska skrifter i Tf har det därför ansetts liimpligt att avfatta lagtexten i
förevarande paragraf pf1 ett siitt som tar fasta p<i det i\terkommande i puhlieeringsverksamheten för att ange hur skyldigheten att sprida rättelser och
kompletteringar skall fullgöras i verksamhet av nu niimnt slag.

-J..6 Förslaget till lag om ändring i lagen om
patrntbesv~irsriittcn

Ändringarna i I ueh 17 **är redaktionella.
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4. 7 Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen

Prop.
1990191 : I 79

1 kap.

Ändringen i fjärde stycket är redaktionell. Den hetingas av att yttrandcfrihctsgrundlagen ersätter radioansvarighetslagcn i vissa delar.

16 kap.
Rubriken har ändrats med anledning av yttrandefrihetsgrundlagens tillkomst.

Ändringarna är redaktionella. De hetingas av att yttrandefrihetsgrundlagen
tillkommer och ersätter de radiorättsliga ansvarighctsförfattningarna.

4.8 Förslaget till lag om ändring i närradiolagen

Ändringen iir redaktionell. Den följer av att lagen om ansvarighet för niirradio upphiivs och ersiitts av yttrandefrihetsgrundlagen och den nya lagen
med vissa föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihctsgrundlagens områden.

Beträffande förslagen till iindring i denna paragraf hänvisas till den allmänna
motiveringen. avsnitt 2.3.2. Ändringarna följer av att frf1gor om att p[1 grund
av missbruk av yttrandefriheten dra in tillst<'1nd att sLinda niirradio enligt den
föreslagna nya 16 § skall avgi\ras av domstol.
16

*

Beträffande denna paragraf hLinvisas till den allmiinna motiveringen. avsnitt
2.3.2. Förslaget har utformats med 20 ~ lagen om ansvarighet for lokala kabelsändningar som förebild.

4.9 Förslaget till lag om ändring i lagen om näringsförbud
Ändringen i 6 ~ följer av yttrandefrihetsgrundlagen (jämför förslaget till lag
om iindring i konkurslagen, avsnitt 4.3).

4.10 Förslaget till lag om ändring i lagen om privat
arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft
Ändringen i I ~ följer av att yttrandefrihetsgrundlagen far samma stiillning
som TF i förhMlande till lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av
arbetskraft.
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4.11 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1986:3) om
rundradiosändning av finländska televisionsprogram

Prop.
1990191: 179

Ändringen i 3 ~ följer av att radioansvarighctslagcn upphävs. Förslaget har
utformats med hänsyn tagen till de iindringar i radiolagen som har föreslagits
i prop. 1990/91: 149 och som enligt det förslaget skall börja gälla den 1 juli
1991. i\v I kap. 7 ~ yttrandcfrihctsgrundlagen framgär att vidaresändningar
i viktiga hiinseenden ar skyddade mot ingripanden.

5. Hemställan
Jag hemstiilkr att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till
I. lag med vissa föreskrifter pä tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens omriiden
2. lag 0111 ;indring i brottsbalken
3. lag 0111 ;indring i riittegimgsbalken
4. lag om iindring i konkurslagen ( 1986:672)
5. lag 0111 iindring i kreditupplysningslagen ( 1973: 1173)
6. lag 0111 iindring i lagen (1977:729) om patcntbcsviirsriitten
7. lag 0111 iindring i sekretesslagen ( 1980: llJO)

8. lag om iindring i närradiolagen ( 1982:459)
9. lag om iindring i lagen ( 1986:436) om niiringsförhud
10. lag om ändring i lagen ( 1991 :00) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft
11. lag om iindring i lagen ( 1986:3) om rundradiosiindning av finländska
televisionsprogram.

6 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens iiverviiganden od1 beslutar att
genom proposition föresb riksdagen att anta de förslag föredraganden har
lagt fram.

59

Remissinstanscr
Över yttrandefrihetsutrcdningens betiinkande Ds Ju 19~6:4 Förslag om
följdlagstiftning till en grundlagsreform angående yttrandefriheten har remissyttranden efter anmodan avgetts av justitiekanslern (JK). hovrätten
över nedre Norrland. Stm:kholms tingsrätt. marknadsdomstolcn. konsumentverket (KO). Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet.
närradionämnden. taltidningskommitten. arkivet för ljud och bild samt patent- och registeringsverket.
Vidare har remissyttranden inkommit frfm riksdagens ombudsmän (JO).
Sveriges advokatsamfund, Sveriges domareförbund. Sveriges industriförbund. kooperativa förbundet (KF). Svenska tidningsutgivareföreningen.
Svenska journalistförbundt:t. Sveriges författarförhund. författarcentrum.
Svenska hokförHiggareföreningen. Sveriges radio. Sveriges filmuthyrareförening, smalfilmdistributörernas förening. Svenska musiknförbundet och
föreningen musikcentrum.

Prop.
1990/91 : I 79
Bilaga I
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Prop.
1990/91 : I 79

Svea hovriitt
Avdelning 4
Lagman Lennart Groll

1989-02-1.'i

Bilaga 2

.Justitiedepartementet

Om hovriitts sammansiillning i yllrandefrihetsmål
För riitteg;\ngen i yttrandcfrihetsmål gäller särskilda regler i tryckfrihetsförordningen och lagen ( 1949: 1M) med vissa bestämmelser om rättegången i
tryckfrihetsmål. Beträffande domstolens sammansättning föreskrivs att i
tryckfrihetsm[1l, vari talan förs om ansvar. skall frågan om brott föreligger
prövas av jury. om ej parterna å ömse sidor förklarar sig vilja utan juryprövning hiinskjuta målet till riittcns avgörande. Även niir en enskild mMsägandc
kriiwr skadest{md pii grund av yttrande i tryckt skrift utan att yrka straffpåföljd skall talan prövas av jury eftersom den grundas på ett påstående att
brott blivit begtmgct.
Reglerna innebiir vidare att om juryn inte finner påtalade yttranden
brottsliga sä skall den för publiceringen ansvarige frikännas. Om juryn däremot funnit brott föreligga skall även riitten (dvs. tre domare i tingsriitten)
pröva mMet. Dessa domare kan frikiinna eller bedöma brottet mildare än
juryn men diiremnt inte skiirpa bedömningen i förht1llande till juryn. Riittens
dom kan överklagas till hovriitt eller högsta domstolen som inte heller kan
överpröva juryns utslag i vidare utstriickning iin tingsrätten.
Reglerna om domstols sammansiittning i yttrandefrihetsmål tar helt sikte
p{t m[tlets handliiggning i tingsriitten. medan rättens sammansättning i hovriitt och högsta domstolen inte berörs. Tidigare var den fri1gan också okontroversiell. eftersom mMet alltid handlades av fyra hovriittsdomare och i I-ID
av km justitieri1d.
St1vitt giiller HD har någon förändring inte skett (bortsett från frågan om
prövningstillst{1nd). 1 hovriitt har saken däremot blivit komplicerad genom
att niimndemiin numera deltar i hmTiictcn vid prö\'ningcn av brottmål. I lovriittens sammansattning blir därigenom bernende av om åklagaren eller
malsägandl' yrkar straffpMöljd eller om endast skadeståndstalan förs (RB 4
kap. 2 n I förstnämnda fall skall hovriittcn bestti av tre juristdomare och
tvf1 niimndcmiin. i det senare av fyra juristdomare. Även i ett brottmttl finns
möjlighell'n att viilja en helt juristkolkgial sammansiittning. nämligen om
det inte förekommer anledning att döma till sviirare straff än höter. För att
ytterligari: komplicera saken kan man tiinka sig det fallet att parterna i ett
m<ll nm ansvar vid tingsriitkn avsti1tt fr{m juryprörning och att miilct där
handlagts av domare och niimnd. I s~i fall torde tre juristdomare vara den
korrekta sammanstittningen i hovriitt.
Bristen p[1 viiglcdande regler vi11lar osiikerhet och tvekan ifr<lga om den
sammansiittning som skall viiljas di1 hovriilt prövar yttrandefrihelsmi1l. Det
ter sig ncks{1 i:gendomligt att sammansiittningen på grund av slumpvisa faktorer kan bli olika vid bedömning av m[tl som giilkr ett yttrandes tillMlighet.
Önshiirt iir diirfor att ett klarliiggande genom lagstiftning sker p<t denna
punkt. Niir det giiller vilki:n sammansättning. som skall väljas. kan det hiiv-
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das att lagstiftarens tanke bakom jurysystemet varit att ansvarsfrågan i tryckfrihetsmål primärt skall bedömas exklusivt av en kvalificerad krets lekmän.
Om juryn funnit skäl till fällande doin skall därefter en strikt juridisk prövning ske genom ett juristkollegium.
Överinstansernas prövning är som tidigare nämnts bcgriinsad till den ram
som dragits upp genom juryprövningen. Det kan därför te sig främmande
att en lekmannabedömning ånyo kommer in genom att nämndemän deltar i
hovrättens avgörande. Dessa nämndemän har inte valts med hänsyn till speciell kompetens att bedöma yttrandefrihetsmål såsom ofta torde vara fallet
med jurymänm:n. En majoritet i hovrätt bestående av två nämndemän och
en juristdomare kan meddela en frikännande dom där juryn (med en majoritet enligt lagreglerna av minst 6 av 9 jurymedlemmar) fällt den {1talade till
ansvar. Samma majoritet kan också meddela en fällande dom där ett enhälligt juristkollegium i tingsrätten och tv{1 av tre juristdomare i hovrätten funnit att något brott inte begåtts. Det sistnämnda fallet har för övrigt nyligen
inträffat.
Från dessa utgångspunkter ter det sig riktigast att hovrätten i yttrandefrihetsmåL oberoende av frågan om talan förs om ansvar eller målets beskaffenhet i övrigt. är sammansatt av fyra juristdomare.

Prop.
1990/91 : I 79
Bilaga 2

Lennart Groll
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Till lagrådet remitterade lagförslag

i Förslag till
Lag med vissa föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens onm'lden

Prop.
1990/91 : 179
Bilaga 3

1 kap. Inledande bestämmelser

*

I
I denna lag finns hestiimmelser
om ägare och utgivare av periodiska skrifter m.m. (2 kap.).
om utgivare av radioprogram m.m. (3 kap.).
om utgivare av filmer och ljudupptagningar (4 kap.).
om bevarande av exemplar och inspelningar m.m. (5 kap.).
om åtal och tvfmgsmedel ( 6 kap.).
om riitt domstol i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål (7 kap.).
om förhcrcdande behandling av tryckfrihctsmål och yttrandefrihetsmål (8
kap.).
om huvudförhandling inför jury (9 kap.).
om överläggning och dom m.m. ( 10 kap.) samt
övriga hcstiimmclser om rättegången och om ersättning till jurymän ( 11
kap.)

*

2
De hestiimmclscr i denna lag som gäller tryckta skrifter eller tryckning
av skrifter skall tilliimpas iiven pi:\ andra skrifter som faller under tryckfrihetsförordningen.
Uttrycken radioprogram. film och ljudupptagning används i lagen på
samma sätt som i yttrandcfrihctsgrundlagen.

2 kap. Om ägare och utgivare av periodiska skrifter m.m.
Ägare

111·

periodiska skrifter

*

I
Utlänningar som har hemvist här i landet för vara ägare till periodiska
skrifter som trycks hiir.
Utgirni11gshe1·is ji)r periodiska skrifter

*

2
Fr[1gor om utgivningsbevis prövas av patent- och registreringsverket.
Verket tar ocks<'1 emot anmiilningar om utgivare och stiillföretriidare för utgivare.

*

3
Om en ansökan om utgirningsbevis inte uppfyller vad som är föreskrivet om si1dana ansökningar. skall siikandt:n föreHiggas att inom viss tid avhjiilpa bristen. Gör sökanden inte det. far ansökningen avvisas.

*

4
Regt:ringcn far meddela föreskrifter om ansökningsavgifter i iircnden
om utgivningsbcvis och om avgifter för utdrag ur register över periodiska
skrifter.

*

S
Slutliga beslut av patent- och rcgiqreringsverket i ärenden om utgivningsbevis for övc:rklagas hos patentbesv~trsriittcn inom tvi1 mimader frirn dagen för hcslutet.
Patcnthödrsriittens slutliga beslut frtr överklagas till rcgeringsrätten
inom tvi1 manadcr fr{111 dagen för heslutet. O:irvid tilliimpas bestiimmelst:rna
förvaltningsprncesslagen ( 1971 :291) om besvär över kammarräti 35-37
tens beslut. Patentbesviirsriittcns beslut skall inneh{illa uppgift om att det

**
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krävs siirskilt tillstimd för prövning av besvär till regeringsrätten och om de
grunder på vilka sådant tillst[md meddelas.

Behörighet att \'ara utgimre
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6 § Utlänningar får pä samma villkor som svenska mt.:dborgare vara utgivare för periodiska skrifter för vilka utgivningsbevis finns eller skall finnas.

3 kap. Om utgivare av radioprogram m.m.
Trådlösa sändningar enligt radio/agen
I § Uppgift om vem som är utgivare skall antecknas i ett register hos programföretaget innan programmet sänds.
I registret skall vidare för varje särskilt program antecknas beräknad tidpunkt för siindningens början och formen för siindningen (direktsändning
eller sändning av inspelat program).
Vid varje anteckning i registret skall det stå när anteckningen har gjorts.
Registret skall vara tillgängligt för allmänheten.
2 § Beträffande program som direktsänds får den som skall förordna utgivare besluta att, i stället för utgivaren. var och en som framträder i programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han begår. Ett sådant beslut skall före sändningen meddelas de berörda och antecknas i det register
som avses i 1 §. Om inte detta sker, är beslutet utan verkan.
Anteckningen skall innehålla uppgifter om namn. födelsetid och bostadsadress beträffande var och en som avses med beslutet.

Trådlösa sii11d11i11gar i närradio
3 § Varje sammanslutning som avser att sända ljudradio med stöd av närradiolagen ( 1982:459) skall utse en utgivare för programverksamheten. Sammanslutningen skall till närradion:imnden anmäla vem som är utgivare.
Om den som iir utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans uppdrag upphör. skall sammanslutningen omedelbart utse ny utgivare. Denne
skall anmälas så som föreskrivs i första stycket.
4 § En stiillfiiretriidare för utgivaren skall vara godkänd av den sammanslutning som har utsett utgivaren. Utgivaren skall till närradionämnden anmäla vem som iir stiillföreträdare.
5 § Till varje anmälan enligt 3 eller 4 §skall fogas bevis att utgivaren eller
ställföreträdaren uppfyller de behörighetsvillkor som anges i yttrandefrihctsgrundlagen och att han har åtagit sig uppdraget. I fråga om ställföreträdare
skall det dessutom visas att sammanslutningen har godkänt honom.
6 § Varje sändning av ett radioprogram i närradio skall avslutas med en
uppgift om vilken sammanslutning som sänder programmet. Om en ställföreträdare för utgivaren tjänstgör. skall det samtidigt lämnas en uppgift om
vem han är.

Sam111am1iillda radio1id11ingar
7 § Utgivare av sil.dana radiotidningar som anges i 1 § första stycket 2 b)
lagen ( 1981 :508) om radiotidningar utses av de samverkande ägarna till de
periodiska skrifter ur vilka materialet hiimtas. när det gäller den del av radiotidningen som utgörs av en sammanstiillning. Utgivaren skall utses för programverksamheten.
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Ägaren till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till
radiotidningen skall till taltidningsnlimnden anmiila vem som är utgivare.
Om den som lir utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans uppdrag upphör, skall en ny utgivare omedelbart utses. Denne skall anmälas så
som siigs i andra stycket.
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8 § En ställföreträdare för utgivaren skall vara godklind av den som har
utsett utgivaren. Utgivaren anmiiler vem ställföreträdaren är till taltidningsnämnden.

9 § Till varje anmiilan enligt 7 eller 8 § skall fogas bevis att utgivaren eller
ställförctriidaren uppfyller de hehörighetskrav som anges i yttrandefrihetsgrundlagen och att han har ätagit sig uppdraget. Om en stlillföreträdare anmäls. skall det dessutom visas att han är godkänd av den som har utsett utgivaren.
10 § När ställförctriidaren för en utgivare tjänstgör skall det i sändningen
anges vem han iir.

Andra !rådlösa siindningar av radioprogram
11 § Vad som föreskrivs i I och 2 §§ gäller ocks[1 i fr{1ga om radioprogram
som förmedlas genom satellitsändning som utgår från Sverige.
I frf1ga om program som slinds av andra än svenska programföretag och
inte är avsedda att tas emot i Sverige tillämpas inte andra föreskrifter i yttrandefrihctsgrundlagen än 1 kap. 2 och 3 §§. Inte heller tillämpas första
stycket.

Ursprungliga lrådsiintlningar 111.111.
12 § Om ett programföretag som har tillstånd enligt 5 § första stycket radiolagen ( 1966:755) att sända radioprogram ocksi1 driver verksamhet för
sändning till allmiinheten av ljud, bilder eller text genom tråd, tilliimpas
1-3 §§ i friiga om verksamheten.

13 § Den som utser utgivare av andra radioprogram i trädsändningar än
som avses i 12 § skall anmäla vem som har utsetts till patent- och rcgistreringsvcrket.
Om den som lir utsedd till utgivare inte liingre iir behörig eller hans uppdrag upphör. skall en ny utgivare omedelbart utses. Denne skall anmälas så
som föreskrivs i första stycket.
14 § En stiillföreträdare för utgivaren skall vara godkänd av den som har
utsett utgivaren. Utgivaren skall anmiila vem som är ställföreträdare till patent- och registreringsverket.

IS § Till varje anmiilan enligt U eller 14 § skall fogas bevis att utgivaren
eller stiillföreträdaren uppfyller de behörighetskrav som anges i yttrandefrihetsgrundlagen och att han har åtagit sig uppdraget. Om en ställföretriidare
anmiils, skall det dessutom visas att han lir godkänd av den som har utsett
utgivaren.
16 § Varje program i en siidan tr[1dsändning som avses i 13 §skall avslutas
med en uppgift om vem som har utsett utgivaren. Om en stiillföreträdare för
utgivaren tjiinstgör. skall det famnas en uppgift om vem ställföreträdaren är.

17 § Betrliffande program som direkt.sänds far den som skall utse utgivare
besluta att. i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet
själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han begår. Den som bedriver
5 Riksdugen /990i9/. I sam/. Nr 179
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siindningsH·rksamh.:ten skall fora ett siirskilt register över sådana förordnanden. Ett utdrag ur registret skall genast siindas till patent- och registreringsverket varje gi111g ett beslut har antecknats i det.
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*

18
I fr{1ga om s;idant tillhandahiillande av upplysningar med hjälp av
L'lektromagnctiska v:1gor som avses i I kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen
tilliimpas 12-16

**·

( i1•11w11s1111111111 !lt'stii111111clser

*

19
l.ltbnningar far p~i samma villkor som svenska medborgare vara utgivare av radioprogram.
20 § Den som uppsi1tligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som i detta
kapitL'I föreskrivs om skyldighet att anteckna. anmiila eller lämna uppgift om
utgivarl' L'llL'r stiillföretriidare for utgivaren skall diimas till biiter eller fängL'lse i hiigst ett i1r. Är brottet ringa. skall han inte dömas till ansvar.

4 kap. Om utgivare av filmer och ljudupptagningar

*

I
S;idana ljudupptagningar som innehiiller en för synskadade avsedd
sammanstiillning av tvii eller flera periodiska skrifter som ges ut här i landet
och vilkas iigare samverkar om ljudupptagningen (kassettidningar med sammanstiillningar av material ur mer iin en förlaga) skall ha en utgivare. Utgivaren utses av de samverkande iigarna.
Ägaren till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till
kassettidningen skall till taltidningsniimnden anmiila vem som iir utgivare.
Om Lkn som iir utsedd till utgivare inte liingre iir behiirig eller hans uppdrag upphiir. skall en ny utgivare omedelbart utses. Denne skall anmiilas sä
som siigs i andra stycket.

*

2
Den skvldighet att Himna uppgifter om vem som har l{ttit framstiilla en
film elkr en ljudupptagning samt om när. var och av vem exemplaren har
framstiillts som föreskrivs i J kap. 13 yttrandcfrihetsgrundlagen skall fullgiiras genom att uppgifterna anges pii varje exemplar.

*

*

3
Utliinningar far p<i samma villkor som svenska medborgare vara utgivare av filmer och ljudupptagningar.

.5 kap. Om bevarande av exemplar och inspelningar m.m.
Tryck 111 skrijicr
I § Om niigon hiir i landet framstiiller en tryckt skrift. är han skyldig att
bevara ett exemplar av skriften under ett {ir fr{m det att skriften gavs ut.

*

2
Av varje tryckt skrift som har framstiillts utomlands och införs hit för
att spridas hiir skall ett exemplar bevaras under ett {ir frän införandet. Det
giiller dock inte skrifter som ej är periodiska och som helt är skrivna på främmande spr;1k. Det giiller inte heller periodiska skrifter för vilka utgivningshcvis varken finns eller skall finnas.
Skyldigheten att bevara skrifterna ligger.
I. i fr{1ga om periodiska skrifter p{1 den som iir utgivare hiir i landet.
2. i friiga om andra skrifter pi1 skriftens forliiggare här i landet eller. om
det ink finns ni1gon s{1dan förliiggare. pi\ den som har låtit liimna ut skriften
för spridning hiir.
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En skrift som inte är periodisk behöver inte bevaras om endast enstaka
exemplar av den har förts in i landet.

Radioprogram, filmer och ljudupptagningar
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3 § Den som sänder radioprogram till allmänheten skall ombesörja att
varje program spelas in. Denna skyldighet gäller också sådana fall som avses
i 1 kap. 7 §andra stycket tryckfrihetsförordningen. Inspelningen skall bevaras i minst sex månader från sändningen.
4 § Den som här i landet skall utse utgivare för en film eller en ljudupptagning är skyldig att bevara ett exemplar under ett är från det att filmen eller
ljudupptagningen blev offentlig. Denna skyldighet gäller också sådana fall
som avses i 1 kap. 7 §andra stycket tryckfrihetsförordningen. Skyldigheten
gäller även för den som låter framställa en ljudupptagning som sprids till allmänheten utan att att en utgivare behöver utses.

Skyldighel all 1illlumdalullla exemplar och inspelningar

5 § Justitiekanslern har rätt att utan kostnad få del av varje skrift, radioprogram. film eller ljudupptagning som har bevarats enligt 1-4 §§. Han har
också rätt att kostnadsfritt fa en bestyrkt utskrift av vad som har yttrats i ett
radioprogram. Det åligger polismyndigheten att på begäran biträda justitiekanslern vid anmodan att få ett exemplar, en inspelning eller en utskrift enligt denna paragraf.
6 § Varje enskild som anser att ett yttrandefrihetsbrott har begåtts mot honom i ett radioprogram eller att han har lidit skada pä grund av ett sådant
brott i programmet har rätt att hos den som driver sändningsverksamheten
kostnadsfritt ta del av en inspelning av programmet. Den enskilde har också
rätt att utan kostnad fa en kopia av inspelningen eller en bestyrkt utskrift av
vad som har yttrats i programmet. Detta gäller dock inte, om det är uppenbart att han inte berörs av programmet pä ett sådant sätt att han kan vara
målsägande.
Den skyldighet som avses i första stycket vilar i fritga om sådana radiotidningar som anges i I §första stycket 2 b) lagen ( 1981 :508) om radiotidningar
på ägaren till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan.
Första stycket skall tillämpas ockst1 p<i siidana ljudupptagningar som innehåller en för synskadade avsedd n:rsion av en periodisk skrift som ges ut här
i landet (kassettidningar). I fräga om sädana kassettidningar som avses i 4
kap. I § vilar skyldigheten att li\ta den enskilde ta del av en upptagning och
fä en utskrift på iigaren till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga
förlagan.
7 § I närradiolagen ( 1982:459) finns ytterligare bestiimmelser om skyldighet att tillhandahiilla inspelning av radioprogram.
I lagen ( 1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar finns bestämmelser om skyldighet att lämna skrifter och upptagningar
till bibliotek eller till arkivet för ljud och bild.
8 § Ett videogram som avses i 17 § andra stycket lagen om pliktexemplar
av skrifter och ljud- och bildupptagningar skall anses ha lämnats ut för spridning först niir pliktexemplar har liimnats.
9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som föredöms till böter eller föngl'Jse i högst ett
Är brottet ringa,
skrivs i 1-6
skall han inte dömas till ansvar.

**
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67

Justitiekanslern är aklagarc i mäl om ansvar fiir sådana brott som avses i
första stycket.
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6 kap. Om åtal och tvångsmedel
Medgi1·ande till åtal

*

I
Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott som anges i 7 kap. 4 § 1-10 eller 5 §
3 tryckfrihetsförordningen eller för motsvarande yttrandefrihetsbrott enligt
yttrandefrihetsgrundlagen far väckas endast om regeringen medger det.

Tagande i förrnr

*

2
I de fall som anges i IIl kap. 11 * andra stycket tryckfrihetsförordningen
och i motsvarande fall enligt 7 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får en befattningshavare av Higst fänriks grad ta en tryckt skrift. film eller ljudupptagning i förvar.

7 kap. Om rätt domstol i tryckfrihetsmål och
yttrandef rihetsm{1l

*

I
De tingsrätter som med stöd av 12 kap. 1 §tryckfrihetsförordningen är
behöriga att ta upp tryckfrihetsmal skall pröva tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmM i de fall där den ort som avses i 2 *eller 3 *ligger inom tingsrättens
domkrets. Om den orten inte ligger inom domkretsen för en tingsrätt som är
behörig att ta upp tryckfrihetsmål, skall målet prövas av den tingsrätt inom
· vars domkrets länsstyrelsen i det län där orten ligger har sitt siite.
2 § Avgörande för var ett tryckfrihetsmål skall tas upp är i fråga om periodiska skrifter skriftens utgivningsort och i fråga om andra skrifter den ort
där den som enligt 8 kap. tryckfrihetsförordningen är ansvarig för skriften är
bosatt.
Om n;1gon ort som anges i första stycket inte kan fastställas. skall den ort
där skriften har tryckts eller eljest miingfaldigats vara avgörande för frågan
var målet skall tas upp. Har skriften mångfaldigats utomlands. skall i stiillet
den ort vara avgörande där den som har låtit Himna ut skriften för spridning
här i landet har sitt hemvist.
Om varken första eller andra stycket ger ledning. skall den ort diir exemplar av skriften anträffas vara avgörande för var målet skall tas upp.
3 § Avgörande för var ett yttrandefrihetsmål skall tas upp är den ort där
utsändningen av ett radioprogram har ägt rum eller där en film eller en ljudupptagning har lämnats ut för spridning eller brottet på annat sätt har förövats.

Gemensamma hestiimmelser fiir mål om sanktioner mot meddelare och
anskaffarc
·
4 § Om 11i1gon genom att lämna eller anskaffa en uppgift för offentliggörande har medverkat till ett tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott. skall talan mot honom om ansvar för brott som avses i 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 5 kap. 3 yttrandcfrihetsgrundlagen tas upp av den tingsriitt
som iir riitt domstol i fraga om tryckfrihets- eller yttrandcfrihetsbrottet. Den
tingsriitt som iir riitt domstol i fdga om ett tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott iir ocks:1 riitt domstol i fr~1ga om [1tal för brott som avses i 7 kap. 3
andra stycket tryckfrihetsförordningen eller 5 kap. 3 andra stycket yttran-

*

*

*
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defrihetsgrundlagen varigenom den som är ansvarig för offentliggörandet
har anskaffat den uppgift vars offentliggörande innefattar tryckfrihets- eller
yttrandefri hetsbrottet.
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5 § Om talan grundas pä att någon. i annat fall iin det som anges i 4 §.har
lämnat eller anskaffat uppgifter eller undcrriittclscr för offentliggörande och
därigenom gjort sig skyldig till brott som avses i 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 5 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagcn. skall målet prövas av den
tingsrätt SL)ll1 skall ta upp tryckfrihets- och yttrandefrihetsmäl för den ort där
uppgiftsliimnaren har sitt hemvist.
Är det inte känt var uppgiftsliimnaren eller anskaffaren har sitt hemvist
eller saknar han hemvist i landet, skall m<\lct prövas av den tingsrätt som
skall ta upp tryckfrihets- och yttrandcfrihetsmM för den ort där han har lämnat eller anskaffat uppgiften eller diir han har gripits eller annars uppehåller
sig.

Ha11dliiggni11g

111·

olika mål i samma rä11egå11g

6 §

Om m{If som har samband med varandra på det siitt som anges i 4 §
fiirdommer samtidigt vid en tingsrätt. skall m{Ifen handliiggas i en rättegäng. Det giiller dock inte om synnerliga skiil talar mot det.

7§

Ett {1tal som har samband med ett annat åtal som skall handläggas som
tryckfrihetsm{tl eller yttrandefrihetsndl far viickas vid den tingsrätt som skall
ta upp det senare m{tlct. om det är lämpligt att ätalen tas upp av samma domstol.
Ett vanligt brottmM for handliiggas i samma riittegang som ett tryckfrihetseller yttrandefrihetsm{tl i vilket talan förs om ansvar. om det p{1 grund av
samband mellan mftlen skulle skulle skapa allvarliga oliigcnheter att de
handlades i skilda riittegiingar. Om huvudförhandling i riitteg<lngen hålls inför jury. skall dock andra mM iin tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsm{1l prövas enbart av riitten.

8§

Justitiekanslern fi'tr hos riitten begiira att flera miil skall handläggas i
samma riitteg[mg enligt 7 §andra stycket. Den tilltalade i det av målen som
ink iir tryckfrihebm<tl eller yttrandefrihetsmitl skall rn tillfälle att yttra sig i
fdgan. Framstiillningen prövas diirefter av rätten. Riittens beslut för överklagas siirskilt. liar riittcn avslagit framställningen. rnr dock endast justitiekanslern föra talan mot beslutet.

9§

Justitiekanslern iir <'iklagare i m[1l som enligt 7 §andra stycket för handlagg.as i samm;1 riitteg;ing som ett tryckfrihetsmål eller ett yttrantlefrihetsmal.

8 kap. Om förberedande behandling av tryckfrihetsmål och
yttrande fri hctsmål
I § Riittt:n för. iiven d<l det giiller allmilrll i1taL under den förberedande behandlingen a\· ett mal hiira parter och andra samt besluta att avvisa mttlet.
2 § I 111~11 om ansvar pi1 grund av tryckfrihets- eller yttrantlefrihetsbrott
skall riittcn utreda om den [1taladL· iir ans\'arig enligt 8 kap. tryckfrihetsförordningen eller 6 kap. yttrandefrihetsgrundlagen. Vidare skall rätten i mål
om skadest<'md p<'t grund av si1dana brott utn:da om skadest:'indsanspraket
enligt 11 kap. tryckfrihetsförordningen L'llcr 8 kap. yttrandefrihetsgrundlagen kan riktas mot s\·aranden.
Om s~t erfordras sk<tll ri\tten meddela beslut i de fr<\gor som avses i första
stvcket.
(>
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3§
ut.

För behandling av frågor som anges i 2 § får huvudförhandling sättas

4 § Vid huvudförhandling för prövning av fri1gor som anges i 2 § eller då
målet i något annat fall sätts ut till huvudförhandling utan att det i övrigt är
berett för sådan förhandling. skall rätten bestå av tre lagfarna domare. Om
det inträffar förfall för någon av dem sedan huvudförhandlingen har påbörjats. är dock rätten domför med två lagfarna domare.
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5 § I fråga om siirskild talan mot ett beslut, varigenom rätten ogillat en invändning av en tilltalad att han inte är ansvarig enligt 8 kap. tryckfrihetsförordningen eller 6 kap. yttrandefrihetsgrundlagen, tillämpas vad som föreskrivs i riittcgångsbalken om invändning om rättegångshinder.
6 § Under den förberedande behandlingen av ett mål skall det bestämmas
om jury skall medverka vid prövningen.
De åtgärder för juryns bildande som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen
och yttrandcfrihctsgrundlagen. skall vidtas vid sammanträde med parterna
inför rätten.
7 § När målet iir berett skall rätten sätta ut tid för huvudförhandling. Skall
jury inte medverka. sätts målet ut till huvudförhandling enligt vad som gäller
i allmiinhet. Förs talan om ansvar eller konfiskation skall målet prövas i enlighet med vad som gäller för brottmål. I annat fall tillämpas vad som är föreskrivet för tvistemål.

9 kap. Om huvudförhandling inför jury
I § Vid huvudförhandling inför jury skall rätten bestå av tre lagfarna domare. Om det inträffar förfall för någon av dem sedan huvudförhandlingen
har p[ibörjats, är dock rätten domför med tva lagfarna domare.
2 § Den som har utsetts att tjänstgöra i juryn skall genom rättens försorg
skriftligen kallas till huvudförhandlingen. I kallelsen skall anges den tid inom
vilken anmiilningar om laga förfall bör ha nått rätten. Kallelsen skall också
innehitlla en upplysning om det ansvar för kostnader som enligt 4 § andra
stycket kan åläggas jurymannen om han uteblir utan laga förfall.
3 § Om en juryman har styrkt laga förfall. skall en suppleant från samma
grupp av jurymän inkallas till tjänstgöring. Suppleanterna kallas i den ordning i vilken de har lottats ut till suppleanter.
Finner rätten att en juryman inte har styrkt laga förfall. skall jurymannen
underrättas om det.
4 § Uteblir en juryman från huvudförhandlingen. skall en suppleant tillkallas. om uppskov med malet därigenom kan undvikas.
Har den uteblivne inte laga förfall. skall han åläggas att ersätta staten och
parterna de kostnader som hans försummelse orsakat om förhandlingen
måste ställas in. Rätten far dock minska ersättningen till ett skäligt belopp.
5 § När en fulltalig jury har samlats inför rätten. skall juryns medlemmar
avlägga denna försäkran: "Jag N'.'11 lovar och försäkrar på heder och samvete.
att jag efter bästa först{md skall besvara de frågor som framställs av rätten
och aldrig röja vare sig vad som yttras under juryns överläggningar eller hur
de enskilda medlemmarna röstar. Detta vill och skall jag som en ärlig och
uppriktig domare troget hålla".
6 § Vid huvudförhandlingen far jurymännen med rättens tillstånd framställa frågor till parter, vittnen. sakkunniga eller andra.
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Vid fortsatt huvudförhandling skall juryn bestå av samma medlemmar
som före avbrottet.

*

7
I mal där talan grundas pä att ett tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott
har begåtts skall rätten efter det att förhandlingen inför juryn blivit slutförd
genast till juryn skriftligen framstiilla friigan om brott föreligger enligt den
eller de bestiimmelser som aklagaren eller malsiiganden har funnit tillämpliga.
Om talan grundas pä ett påsti1ende att flera brott har förövats, skall en
särskild fråga framställas till juryn för varje brott. Om målets beskaffenhet
eljest föranleder flera fdgor. skall de framstiillas var för sig.
Innan fdgorna till juryn slutligen avfattas, skall de parter som iir närvarande fä tillfälle att yttra sig över dem.

Prop.
1990/91 : 179
Bilaga 3

10 kap. Om överläggning och dom m.m.
Juryns Öl'erliiggning

*

I
Juryn skall omedelbart utse en ordförande och överlägga i enrum om
den eller de fr{igor som riitten har framstiillt. Om det begärs av en juryman,
skall juryn under överliiggningen sammanträda med rätten för att inhiimta
upplysningar om vad som föreskrivs i lag. Juryn fär inte i riittens närvaro
överHigga om sitt svar eller företa omröstning.
Juryn skall besvara de fn~1gor som rätten har framstiillt med ja eller nej.
Juryn för inte skiljas ;it innan alla fr{1gor har besvarats.

*

2
Juryn skall under sin överliiggning ha tillgäng till riittens prntokoll och
de handlingar som har åberopats under huvudförhandlingen.
Juryns prövning skall grundas p{1 vad som har kommit fram vid huvudförhandlingen inför juryn.
Juryns svar skall skriftligen överliimnas till rätten.

Domens meddelande

*

3
Dom i tryckfrihetsm[1l och yttrandefrihetsm;tI skall meddelas senast pi1
rättens första arbetsdag efter det att juryns svar har överHimnats. Om det är
nödviindigt. frir dock riitten besluta om anstitnd för att besluta och avfatta
domen. Anst<lndet far vara högst en vecka.
Juryn behöver inte vara niirvarande niir domen avkunnas.

Särskild regel om rii1tcgilngsko.1·t11c11/er

4

*

I mM diir en m<ilsiigande har fört talan för riitten. om det finns skiil till
det. besluta att vardera parten skall su·i för sina egna rättegimgskostnader.
Ett siidant beslut far dock fattas endast om frt.gan om brott föreligger har
prövats av en jury.

11 kap. Övriga bestämmelser om rättegången och ersättning

till jurymän
Ersättning till jurymän
I

*

Bestiimmclscr om ersiittning till jurymiin meddelas av regeringen.
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Särskild regel för mät um skadestånd
2 § I miil om skadestiind på grund av brott skall riittegångsbalkens regler
för de fall där förlikning inte är tillåten gtilla i fråga om föreläggande för parterna att instiilla sig och om verkan av parts utevaro.

Prop.
1990/91 : 179
Bilaga 3

Uiittegå11gsbalkc11s 1illiimplighet
3§

I fdga om rättegången i tryckfrihetsmM och yttrandefrihetsmål skall
rättegångsbalken tillämpas i den mån inte annat följer av tryckfrihetsförordningen. yttrandefrihetsgrundlagcn eller bestämmelserna i denna lag.

4§

I tryckfrihetsm~il och yttrandefrihetsmM skall hovrätt bestå av fyra lag-

farna domare.
Denna lag

tr~ider

i kraft den I januari 1992.

Genom lagen upphiivs
I. lagen ( 1949: 164) med vissa bestämmelser om riittegfmgen i tryckfrihetsmål.
2. lagen ( 1977: 1016) med vissa bestiimmelser p<'.1 tryckfrihetsförordningens
omrade.
3. radioansvarighctslagen ( 1966: 756 ).
4. lagen ( 1982:460) om ansvarighet för närradio,
5. lagen (I %2:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar.
6. lagen ( 1985: 1057) om ansvarighet för lokala kahelsändningar.
Äldre föreskrifter giiller fortfarande vid prövning av talan som har väckts
före ikrafttriidandet och i frt1ga om radioprogram som har sänts och tystnadsplikter som har uppkommit dessförinnan.
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Prop.
1990/91 : 179
Bilaga 3

2 Förslag till
Lag om ändring i brottsbalken
Härigenom föreskrivs att 16 kap. 19

N111·ura11dc frdclse

*hrottshalken skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

16 kap.

*I

19
Allmiint Mal för hrott som avses i
Allmiint [1tal för hrott som avses i
10 c fftr st1vitt avser filmer eller vi10 b och c *~ for sävitt avser filmer
eller videogram viickas endast efter
deogram viickas endast efter medgimedgivande av statens biografbyr[1.
vande av statens hiograt11yrä. I fråga
om bro/I so111 111·scs i lO b ~skall statens biografbyrä yllra sig innan 11101s1·arw1de åtal 1·äcks.

*

Denna lag triider i kraft den I januari 1992.

1

Senaste lydel-.c I '!88:8J5.
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3 Förslag till
Lag om ändring i rättegångsbalken
Härigenom föreskrivs att 36 kap. 5 och 8
ken skall ha följande lydelse.

Prop.
1990/91 : I 79

** samt 49 kap. 4 *riittegiingsbal-

Föreslagen lydelse

Nurnrwule lvddse

36 kap.

5

*I

*

Den som till följd av 2 kap. I elkr 2 * eller 3 kap. I sekretesslagen
( 1980: lllO) eller ni1gon bestämmelse. till vilken hiinvisas i något av dessa lagrum. inte far liimna en uppgift för inte höras som vittne om denna utan tillst{rnd fran den myndighet i vars verksamhet uppgiften har inhiimtats.
Advokater. liikare. tandliikare. barnmorskor. sjuksköterskor. psykologer.
psykoterapeuter. kuratorer vid familjerädgivningsbyri1er. som drivs av kommuner. landstingskommuner. församlingar eller kyrkliga samfälligheter. och
deras bitriiden far höras som vittnen om nilgot som i denna deras yrkcsutövning anförtrotts dem eller som de i samband diirmed erfarit. endast om det
iir medgivet i lag eller den. till vars fiirrniin tystnadsplikten gäller. samtycker
till det. Den som till följd av 9 kap. -I* sekretesslagen inte far liimna uppgifter som avses där för höras som vittne om dem endast om det är medgivet i
lag eller den till vars förmiin sekretessen giiller samtycker till det.
Riittegi\ngsombud. biträden eller försvarare för höras som vittnen om vad
som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger
det.
Utan hinder av vad som siigs i andra eller tredje stycket iir andra iin försvarare skyldiga att vittna i miil angäende brott. för vilket inte iir föreskrivet
lindrigare straff iin fängelse i tv[i <h.
Om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan är siirskilt stadgat. Präst
inom annat trossamfund iin svenska kyrkan eller den som i sådant samfund
intar motsvarande stiillning fiir inte hiiras som vittne om nftgot som han vid
enskilt skriftermill eller under sjiilav[irdande samtal i övrigt erfarit.
Den som har tystnadsplikt enligt 3
Den som har tystnadsplikt enligt 3
kap. 3
tryckfrihetsförordningen.
kap. 3 *tryckfrihetsförordningen el-

*

9 .~ radioa11.1·1·arighetslage11 (1966:
7561. I.~ lagrn ( 1982:460) 0111 a11.1"1"arighct för närradio, I I eller 16 § lagen ( 1982:521) 0111 a11.1Tarighe1 .fi"ir

radio- och kasse11id11i11gar eller 2 §lagen ( 1985: /0571 0111 w1s1'11Tighe1 .för
lokala kabclsii11d11i11gar far höras

*

ler 2 kap. 3 yllrandefrihetsgrundlagen fiir höras som vittne om förh<\llanden som tystnadsplikten avser
endast i den män det föreskrivs i
niimnda paragrafer.

som vittne om förhiillandcn som
tystnadsplikten avser endast i den
man det föreskrivs i nämnda paragrafer.
Om någon enligt vad som siigs i denna paragraf inte får höras som vittne
om ett visst fiirhilllande, för vittnesförhör inte heller iiga rum med den som
under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översiittning.

8 *2
Riittcn mi1 fördiigga den som skall höras som vittne att. innan han infinner
sig för avgivande av vittnesmM. uppliva sin kunskap om vad vittnesförhöret
1 Si:nasli: lydi:lsi: I 988:2.'i7.
c Senas le J\•delsi: I9K3:497.

Bilaga 3

föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

gäller genom att granska för vittnet tillgängliga riikenskapsbiicker. anteckningar eller andra handlingar eller besiktiga plats eller föremål. om sädant
kan ske utan avsevärd ohigenhet för vittnet.
Om rätten enligt 3 kap. 3
5
Om rätten enligt 3 kap. 3 andra
tryckfrihetsförordningen. 9 *förs/Il
stycket 4 eller 5 tryckfrihetsförordstycket 5 radioansl'Urighetslagen
ningen eller 2 kap. 3 .~ andra stycket
( 1966:756) eller 11 * 5 lagen
4 eller 5 yttrandefrihetsgrwuilagen
skall pröva om någon. som är skyl(1982:521) om t111s1·arighetförradiooch kassettidningar skall pröva om
dig att hemlighålla uppgift som avses
nagon. som iir skyldig att hemligdiir, iindå får höras som vittne
hålla en uppgift som avses där. ändå
diirom, skall rätten först, om inte
får höras som vittne därom. skall
särskilda skäl föranleder annat, inrättcn först, om inte särskilda skäl
hämta yttrande från det företag, hos
föranleder annat, inhämta yttrande
vilket han har erhällit vetskap om
från det företag. hos vilket han har
uppgiften.
erhållit vetskap om uppgiften.

*

Prop.
1990/91 : I 79
Bilaga 3

*

49 kap.
4 ~-1
Talan mot underrätts beslut under rättegilngen skall föras särskilt, om rätten
1. avvisat ombud, biträde eller försvarare eller ogillat ett yrkande härom;
2. ogillat tredje mans yrkande att få som intervenient deltaga i rättegången;
3. förelagt en part eller någon an3. förelagt en part eller någon annan att förete skriftligt bevis eller att
nan att förete skriftligt bevis eller att
tillhandahålla föremål för syn eller
tillhandahålla föremål för syn eller
besiktning eller vid prövning enligt
besiktning eller också enligt 3 kap.
3 kap. 3
andra stycket 4 eller 5
3 § 5 tryckfrihetsförordningen. 9
tryckfrihetsförordningen eller 2 kap.
första stycket 5 radioansvarighetsla3 *andra stycket 4 eller 5 yttrandefrigen ( 1966:756) eller 11 * 5 lagen
( 1982:521) om 1ms1•arighet för radiohetsgrundlagen funnit det vara av
och kassettidningar funnit det vara
synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller
av synnerlig vikt att en uppgift som
avses där liimnas vid vittnesförhör
förhör med en part under sanningseller förhör med en part under sanförsäkran;
ningsförsiikran:
4. utlfltit sig angående ådömande av förelagt vite eller häkte eller om ansvar för förseelse i rättegängen eller angi1ende skyldighet för någon, som ej
är part eller intervenient, att gottgöra i rättegången vållad kostnad;
5. utlåtit sig angående ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller angaende ersättning eller förskott till biträde, försvarare.
vittne. sakkunnig eller annan. som ej är part eller intervenient;
6. utlåtit sig i tvistemål angående kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap.
eller i brottmål angående häktning eller åtgärd. som avses i 25-28 kap.;
7. avslagit begäran om bitriide eller försvarare eller till sådant uppdrag förordnat annan än part föreslagit;
8. utliitit sig i annat fall än som avses i 5 eller 7 i fråga som gäller allmän
rättshjälp; eller
9. avslagit begäran om rättshjälp åt misstänkt i brottmål eller om ersättning eller förskott till part. som ätnjuter sådan förmån.
Särskild talan skall föras genom besvär. Är friiga om beslut. som avses i I.

*

3

Senaste lyuclsc 1985:415.

*
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N111·111wul<' lydcls<'

Fiircslagcn lydelse

2. 3. 7. 8 eller ;iligge den som vill föra talan att. om beslutet meddelats vid
sammantr:ide för förhandling. genast oeh eljest inom en veeka fr{m den dag.
d<'1 han erhöll del diirav. anmiila missnöje; försummas det. iige han ej vidare
riitt till talan. Riitten pröve genast. om anmiilan riittcligen gjorts.
I fr{1ga om missnöjesanmiilan av myndigheter. som enligt lag eller förordnande lllL'd stiid av lag iir behiiriga att överklaga beslut som avses i andra
stycket. giiller följande. Har beslutet rrn:ddclats vid sammantriide för förhandling vid vilken myndigheten inte har varit förctriidd. skall missnöje anmiilas senast en vecka frim dagen för beslutet.
1J,

Prop.
1990/91 : 179
Bilaga 3

Denna lag triider i kraft den I januari 1992.
Aldre föreskrifter giiller dock vid priivning av talan som har viickts före
ikrafttriidandet och i foiga nm tystnadsplikter som har uppkommit före
ikrafttriidandL'l.
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4 Förslag till
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
lfarigenom föreskrivs att 6 kap. I § konkurslagen ( 1987:672) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Prop.
1990/91 : l 79
Bilaga 3

Föreslagen lydelse

6 kap.
l §
En giildenär som är en fysisk perEn gäldenär som är en fysisk person får inte under konkursen beson för inte under konkursen bedriva niiringsverksamhet som meddriva näringsverksamhet som medför hokföringsskyldighet enligt bokför bokföringsskyldighet enligt hokföringslagen (1976: 125). Verksamföringslagen (1976: 125). Verksamhet som innebär utövning av rättighet som innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. I § regeringshet som avses i 2 kap. I § regeringsformen, I kap. 1 §. 4 kap. 1 §. 6 kap.
formen, I kap. l §. 4 kap. I §. 6 kap.
1 § eller 13 kap. I § tryckfrihetsför1 § eller 13 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen eller I kap. I .li, 3 kap. I,
ordningen omfattas dock inte av för2, eller 8 §eller 10 kap. I§ yttrandcbudet.
frihetsgrwullagcn omfattas dock inte
av förbudet.
Om näringsförbud efter särskild prövning finns det bestämmelser i lagen
(1986:436) om näringsförbud.
Denna lag triider i kraft den 1 januari 1992.
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7 Riksdagen 1990!9/. I sam/. ;\'r /79

S Förslag till
Lag om ändring i krcditupplysningslagen
( 197 ~: I I 73)
1-liirigrnom fiin:skrivs att 3. 9. 12 och lo
( 1973: 1173) 1 sbll lw fiil_jande lyddse _
N111·an1111/e lytlels<'

**

Prop.
1990/91 : I 79
Bilaga 3

kn:ditupplysningslagen

Fiircslag<'n IVllelse

KrL'LlitupplysningsvcrksamhL'l fiir bedrivas endast eftt:r tillstfmd av datainspL·ktinnen_
Tillsti111d behiivs ej fiir krL·dituppTillstfö1d behiivs ej för kreditupplysnings\'nksamhet. i den 111i1n LlL'n
lysningsverksamhet. i den mfo den
bedriv~ )!enom otfrntliggiirnnde av
bedrivs genom offentliggiirande av
kredit upplysning i 1ryck1 skrUi eller kreditupplysning p1i s1/ila111 siill som
avses i tryckfrihL'lsfiirordningen och
a1111a11 skri/i som avses i I kap_ 5
tryl·kfrihetsfiin 1rdni ngen.
_1·11 rc1111/cfi-ihl'lsg rn11d/age11.

*

l)

l'nsonupplysning for ej Wmnas
ut. llm det finns ;111kdning anta :itt
upplvsningen kommer att an\'iindas
a\· n{1gon a1111;111 iin dL"n som pa
grund a\' i11gi111get eller ifr{1gasatt
kreditavt;tl eller av liknande anledning har bl'llll\' a\' upplysnin)!L'n.
Vad nu sagts giilkr ej otfrntliggiirande av pers11nupplvsni11g i 1r\'ck1
skri/( eller a11111111 skri/( snm avses i I
kap. 5 tryckfrihL'lsfiirordningen.

*

*

Personupplysning far ej Himnas
ut. 0111 dl'! finns anledning anta att
upplvsnin)!en kommer att anviindas
av n;igon annan iin den som ph
grund a\· ing<'mget eller ifdgasatt
kredita\'tal eller av liknande anlednin!! har behnv av upplysningen.
Vad nu sagts giiller ej ollentliggiirande av persllnupplysning f"t siida/l/ siitt snm avses i tryckfrihetsfiir1ndningen och r11ra11defrihe1sgr11111/lagc11.

*

12
Fiin'kommer anledning till misstanke all en uppgift i kreditupplysning
som liin111ats under dL'n SL'naste tolvmiinadersperiodL'n L'llcr i regiskr som
anviinds i kr~·ditupplysningswrksamhet iir llriktig eller miss\'isamk. skall
dL'n som hedri\'L"r wrksamheten utan driijsm[tl vidta sbliga f1tgiirder för att
utreda fiirh;illandet.
Visar sig uppgiftL'n vara oriktig dVisar sig uppgiftL'n \'ara oriktig elkr misS\·isande _ skall Lkn. 11111 den
ler missvisandl'. skall den. 0111 den
forl·kommer i l'l'gister. riitt;1s. k\lmfiirekt)(lllller i rl'gister. r:ittas. komplcttL'ras t'ller utL'slutas ur registret.
plcttl'ras eller u!L'slutas ur rl·gistret.
1lar upp)!iften tagits in i en kreditI !ar upp)!iften tagits in i en krL'ditupplysning som liimnats p{1 annat
upplysning som liimnats pil annat
siitt iin som a\·ses i tryckfrihetsfiirS:i t t ;in g<'ll<'lll rrrckr sk rifi cl/er 1111nrdningen och y11ra11dcfrihc1sgn111d11a11 skri/( som avses i I kap. 5
tryckfrihetsfiinmlningL'n. skall riit/<1gc11. skall riittelse eller komplettetclse eller komplettering s;'1 snart det
ring <1 snart det kan ske tillstiillas
kan ske tillstiillas \·ar och en som un\'ar tich L'll som under den senaste
der den sen;1st t'' tol\'m{111<1d.:rspl'rintolvmimadt'rsperindL'n fatt del av
den fött del av uppgiften. Har uppuppgiften. Har uppgiften under den
giften u1llkr dl'n senastL' tolv111{1nasenaste tolvmf1nadersperioden liimderspL'ri1ldl'n liimnats i periodisk
nats i periodisk skrift t'//a 1111dcr

*

1

Laµc1111111tryck1 JlJi'l:7.17.
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Nr1rara11de lydelse

Föreslagen lydelse

skrift, skall rättelse eller komplettering så snart det kan ske införas i ett
följande nummer av skriften. Vad
som sägs i detta stycke gäller dock
icke. om uppgiften uppenbarligen
saknar betydelse för bedömningen
av vederbörandes vederhäftighet
ekonomiskt hiinseende.

nwts1•aramle förhållanden på sådant
siiu som avses i yttrandefrihetsgrundlagen, skall rättelse eller komplettering så snart det kan ske införas i ett
följande nummer av skriften eller
motsvarande form av offentliggörande som avses i yrtrandefrihetsgrundlagen. Vad som sägs i detta
stycke gäller dock icke. om uppgiften uppenbarligen saknar betydelse
för bedömningen av vederbörandes
vederhäftighct i ekonomiskt hänseende.
Har en folga om rättelse eller liknande åtgärd tagits upp efter framställning frän den som uppgiften avser. skall denne kostnadsfritt underrättas om
huruvida sådan åtgärd vidtagits.

Prop.
1990/91: 179
Bilaga 3

s

16
Datainspektionen har rätt att företa inspektion hos den som bedriver krcditupplysningsverksamhet och att ta del av samtliga handlingar som rör verksamheten.
Den som bedriver kreditupplysningverksamhet skall lämna datainspektionen de upplysningar om verksamheten som inspektionen begär för sin tillsyn.
Bedrivs kreditupplysningsvcrkBedrivs kreditupplysningsverksamhet genom wgivande av tryckt
samhct på sådant sätt som avses i
tryckfrihersförordningen och yttranskrift eller annan skrift som avses i
I kap. 5 !$ tryckfrihetsförordningen.
defrihetsgrundlagen skall den som
skall den som bedriver verksamhebedriver verksamheten inom en
ten inom en vecka efter llfgi\'{mdet vecka efter offentliggörandet kostnadsfritt ge datainspektionen del av
kostnadsfritt tillställa datainspektionen ett exemplar a1· skriften.
det som offentliggjorts.
Denna lag träder i kraft den I januari 1992.
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6 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1977:729) om
patentbesvärsrätten
1-brigcnom fiircskrivs att I och 17 **lagen ( 1977:729) om patcnthcsviirsrättcn skall ha följande lydelse.

N111·ara1ule lydelse

Fiircslagcn lydelse

Patenthesviirsriittcn prövar som
förval tn i ngsd1 imstol iivc rk lagande
av beslut av patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs
i patentlagen ( 1%7:837) eller med
stiid diirav utffirdade bl'Stiimmclser
samt i mönstcrskyddslagcn ( 1970:
-l85). varumiirkeslagen ( 1%0:6-l-l).
namnlagen (I 1J82:<170) och lagl'n

Patenthesviirsriitten prövar som
förvalt ningsdll!nstol överklagande
av beslut av patent- och registreringsverket enligt vad som förl'skrivs
i patentlagen (1%7:837) l'ller med
stöd diirav utfärdade bestiimmelSl'r
samt i mönsterskyddslagen ( 19711:
-l8'.'i). varumiirkeslagcn ( 1%0:6-1.-l).
namnlagen ( 1982:670) och lagen

(/977:10/fi) 111t'll 1·issa '1t·.,·tii111111elscr
pli 1n•ck.fi·i/1cts/i'imrdlli11ge11s 0111räde.

(1991 :00) 111cd 1·i.ua fi.ircskriftcr pil
tryckfrihctsfårord11i11ge11.1· och yttrandefi·ihetsg ru11dlage11s 0111råcl1•11.

IHC
I friiga om ii\'crklagandl' av ett
I fri'tga om iivcrklagande a\' ett
slutligt beslut av patcntbesviirsriitslutligt beslut av patcntbesdrsriitten finns bestiimmclscr i patentlagen
ten finns besUimmelser i patentlagen
( I% 7 :837),
mönstL·rskyddslagen
(I% 7 :837).
mönsterskyddslagen
(1970:--185). varumiirkt:Slagen (1%0:
(1 1J70:-l85), varumiirkeslagen ( 1%0:
(J-l-l). namnlagl.'n ( 1%2:670) och la<i-l--1). namnlagen ( 1982:670) och lagrn I J<J77:/0l6! 111cd ris.rn hcslii111- grn ( JCJCJ/:00) 111ed i·issa fiifl'skrUil'f
111clsa pti tryckfrihetsfårortllli11gc11s /l/l tryckfrihct.1ji)rord11i11gc11s och rit<1111 rciclc.
m111hji-ihetsgr1111cllagc11s 0111rildc11.
Ett beslut a\' patcntbesviirsriitten. som inte iir slutligt. fi1r överklagas endast i sam hand med överklagande av bl'slut i sjiilva miilet. Ett beslut far dock
iiverklagas siirskilt niir riittcn har
I. 1lgillat inviindning om jiiv mot ledamot av riitten eller inviindning om
att hinder föreligger för talans prövning.
2. avvisat ombud eller bitriidc.
3. utdiimt vite eller straff för underlittenhet att iakttaga förcliiggande eller
iilagt vittne eller sakkunnig att crsiitta kostnad som vidlats genom försummelse eller trt•dsb.
-l. förordnat ang;iende crsiittning för ni1gons medverkan i 111{1kt.
5. utlMit sig i annat fall iin s11m avses i --1 i fr;'1ga som giiller allmiin r;ittshjiilp.
Sftdant siirskilt livcrklagandc som aVSl.'S i andra stycket frir göras av den
som beslutet ang{1r. nm det har gi1tt honom emot. Beslutet iivcrklagas till
rcgcringsriitten genom besviir. Diirvid tilliimpas bestiimmclserna i 7 * förvaltningsprncesslagen ( 1971 :291) och i 35-37 **samma lag om besviir över
kammarriittens beslut. Patentbesdrsriittens beslut skall inneh:illa uppgift

1
Senast.: IVlklsl' 19S7:-127.
: Senast.: i)'<klse llJSC1:~37.

Prop.
1990/91 : 179
Bilaga 3

N111·ara11de lydelse

Fiircslagc11 lydelse

om att det kriivs siirskilt tillsti111d för priivning av hesvar till regeringsriith:n
och om de grunder p;i vilka sädant tillst[ind meddelas.

Prop.
l 990f9 I : l 79
Bilaga 3

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1992.

XI

Prop.

7 Förslag till
Lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100)

1990191 : 179
Bilaga 3

*·

Hiirigenom föreskrivs all I kap. I
16 kap. I *samt rubriken till 16 kap.
sekretesslagen ( 1980: IOU) 1 skall ha följande lydelse.

N11F11ri1111fr /ytlelsc

Fiircslagcn /vdc/se
I kap.
I

*

Denna lag innehilller bestiimmelser om tystnadsplikt i del allmiinnas verksamhet och om förhud att H·1mna ut allmiinna handlingar. I sislniimnda hiinseende inndattar bestiimmelserna begriinsning i den i tryckfrihetsförordningen stadgade riillen att ta del av allmiinna handlingar.
Aestiimml'lserna avser förbud alt röja uppgift. vare sig det sker muntligen
eller genom att allmiin handling: liimnas ut eller det sker p[1 annat siitt (sekretess).
Lagen innehitller iiven andra föreskriftl'r 1>111 allmiinna handlingar.
I di:nna lag finns ocks<i bestämI denna lag finns ocks{1 bestiimmelser om hcgriinsning av den riitt
melser om begriinsning av den riitt
alt liimna meddelande för offentlig:all Himna meddelande för offentliggörande' i tryckt elkr diirmed jiimgörande i tryckt eller diirmcd jiimstiilld skrift eller i radioprogram.
sliilld skrift eller i radioprogram
varom grundliiggande bcstiimmelser
ji/111. /j11tl11pplllgni11gar eller därmed
ges i tryckfrihetsförordningen och
jii111stiillt 111cdi11111 varom grundliignu/iom1s1'w·ig/ic1slagm ( /9M:75<i).
gande bestiimmeber ges i tryckfrihetsförordningen och y1tra11dcfri-

hctsgru11dlagc11.
lh kap. Om ans\·ar pit tryckfrihetsförordningens omrildc för brott
mot tystnadsplikt

16 kap. Om ansvar pf1 tryckfrihetsförordningens och yttra11defrihctsgr1111d/11ge11.1· 0111rådc11 för brott
mot tystnadsplikt

Att friheten enligt I kap. I ~
tryckfrihetsförordningen att meddela och offentliggöra uppgifter i
\'issa fali ar begriinsad framg~tr av 7
kap. 3 för~ta stycket 1 nch 2. ·+ 18 samt 5 ~ I och 1 sa11111111 .förordning.
De fall av uppsi1tligt :hidosiittande
av tystnadsplikt. i vilka niimnda frihet enligt 7 k:tp. 3 första stycket 3
och 5 2 tryckfrihetsförordningen i
övrigt iir hegr;\nsad. ;ir de diir tystnadsplikten följer ;iv

Alt friheten enligt
kap. I ~
tryckfrihetsförordningen och I kap.
l .~ yttra11dcfi·ihetsgru11dlagc11 att
meddela och offentliggöra uppgifter
i vissa fall iir bc:griinsad framgiir av 7
kap. 3 ~första stycket I och 2. -l ~ 18 samt 5 I och 3 tryckfrihet.1fiirord-

*

*

*

*

*

11i11ge11 och m· 5 kap. I .~ första
stycket samt 3 .~ .fi'irsta s1ycket I och l
y1tra11dcfrihl'!sgru11dlagrn. De fall av
11pps{1tligt i\sidosiittande av tystnadsplikt. i vilka niimnda frihet rnligt 7
kap. 3 § första stycket 1 och 5 2
tryckfrihL'!sfi.irordningen rn111r 5
kap. I *första strckct och 3 ~.första

*

s1yckct 3 .1·rrra11(/t:fi"ihe1sgn111dlage11 i

1

Lagen tin1tryck1 191-19:713.
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N111·ara11dc frdd1·1·

Prop.
övrigt iir hegr:insal.L iir lk diir tystnadsplikten fiiljer av

*

2. 3 kap. 3 tryckfriht:'lsfiirordningcn, 9 ~ radioe111.1Tcirighc1slagrn
( /966:756!. I ~ lagl'll f 1982:./WJ 0111
a11svarighc1för11iirraclio. 11 eller I().~
lagen (1982:521 I 0111 a11.1Tcirighe1 jiir
radio- och ka.1·sc11id11i11gar eller 2 ~la
ge11 ( 1985: /0571 0111 a11s1·arig/11·1 .fl'ir
lokula kabclsii11d11i11gar.

1990/9 I : I 79
Bilaga 3

2. 3 kap. 3 ~ tryckfrihetsfiirordningl'n eller 2 kap. 3 ~ r11ra11cle.frihc1sgru11dlagl'll.

Denna lag tr:ider i kraft den I januari IlJlJ2. Punktrn 2 skall dock tilliimpas
i sin iildre lydelsl' i fr<iga om tystnadspliktl'r som anges i den lydelsen.
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8 Förslag till
Lag om ändring i närradio lagen ( 1982:459)
I Urigenom föreskrivs i fräga om niirradiolagrn ( 1982:459)

Prop.
1990/91 : 179
Bilaga 3

dds att 5 lKh 13 **skall ha följande lydelse.
dels att det i lagen skall införas en ny bestämmelse. 16 *·av följande lydelse.
N111·1irandc lydelse

Föreslagen lydelse

Tillstimd att siinda niirradio får
först cft.:r det att sammanslutningen har anmiilt vem som har utsetts till programutgii·are enligt lagen ( !982:4ti0J 0111 ans\'(/righcr för
niirradio.

Tillst{md att sända niirradio fär
ges först efter det att sammanslutningen har anmält vem som har utsetts till 111givarc enligt lagen
( 1991 :00) med vissa besriimme/ser på
1ryckfriher.1jbrord11ingc11s och yttra11defrihe1sgru11dlagcns områden.

ge~

IH 1
Tillstimd att sända niirraclio fär
<'iterkallas. om sammanslutningen
J.. inte liingre uppfyller kraven enligt 4
2. bryter mot beslut om siindningstid eller l<lter annan i dess stiille
utnyttja siindningstid som tilkklats
sammanslutningen,
3. siinder program trots att varken
behörig programutgivare eller ersiittare för programutgiYaren enligt lagen (1982:460) om ansvarighet för
niirradio finns eller trots att anmälan
om vem som iir utsedd till programutgivare inte har gjorts.
4. har sänr eff program som i en lagakrafriiganclc dom har beji11111irs i1111ejilfla el/ yffrwulefrihcrshrort uch
som i1111ehiir etr a/lw1rligr missbruk
m· yffra11dcfrihcre11i11iirradio.
5. bryter mot föreskrifterna i I 0
elil:r 11 ~ö. inte utnyttjar riitkn att siinda
under tre pi1 varandra följande m{1nader eller
7. inte erliigger avgift i iirende om
niirradio inom föreskriven tid. om
sammanslutningen har förelagts att
erlägga den vid p:\följd att tillst{111det
annars kan öterkallas.
/11111111 dom som al'ses i fiirslil
styl'kl'I 4 har 1·111111ir laga krafi .filr
11iirradio11ii111mli'11 11rakalla ril/s11)11dcr i111aimisri.1k1.

*·

1

Senaste lydelse 1985:597.

Tillstånd att s:inda närradio far
äterkallas, om sammanslutningen
I. inte Hingre uppfyller kraven enligt 4
2. bryter mol beslut om sändningstid eller låter annan i dess stiillc
utnyttja siindningstid som tilldelats
sammanslutningen,
3. sLinder program trots att varken
behörig programutgivare eller ersättare för programutgivaren enligt lagen ( 1982:460) om ansvarighet för
niirradio finns eller trots att anmiilan
om vem som är utsedd till programutgivare inte har gjorts.

*·

../. bryter mot föreskrifterna i 10
eller 11
5. inte utnyttjar riitten att sända
under tre pa varandra följande mi1nader eller
6. inte erlägger avgift i iirende om
niirradio inom föreskri\'en tid, om
sammanslutningen har förelagts att
erlägga den vid pilföljd att tillståndet
annars kan :"iterkallas.

*·
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Nul'{mmde lydelse

Föreslagm lydelse

När ett tillstand ii.terkallas får nämnden bestämma en tid om högst ett år
inom vilken sammanslutningen inte kan ges nytt tillstii.nd.

Prop.
1990/91 : I 79
Bilaga 3

16 §

Om en domstol jimnit au el/ program som en sammunsl111ning siint
innefattar el/ y11ra11defrihetsbrott som
innebär e/I allvarligt missbruk av yurandefriheten, får domstolen i domen
återkalla sammanslutningens tillstånd au sända närradio. I etr sådant
beslut får do111stole11 ocksa bestiimma
<'Il tid ar högst el/ år ino111 ri/ken sa111111ansl11t11i11g('J1 ime får ges nytr tillstånd. Domstolen får förordna att
beslutet skall gälla utan hinder av att
domen inte har 1·11n11it laga kraft.
Denna lag tr~ider i kraft den 1 januari 1992. I fråga om radioprogram som
sänts före ikraftträdandet tilliimpas de äldre bestämmelserna.
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9 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1986:436) om
näringsförbud
Härigenom föreskrivs att 6
jande lvdelsc.

Nuvarande

*lagen ( l 9t\6:4:l6)

~rdelse

Prop.
1990/91 : I 79
Bilaga 3

om näringsförbud skall ha föl-

Föreslagen lvdelff

*I

6
Den som iir underkastad näringsförbud fär inte
1. driva näringsverksamhet.
2. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än kommanditbolag eller komplementär i ett kommanditbolag.
3. vara stiftare av ett aktiebolag. ett bankaktie bolag. en sparbank eller ett
försiikringsbolag.
4. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för ett aktiebolag. ett bankakticbolag, en sparbank. ett försiikringsbolag. ett handelsbolag eller en ekonomisk förening eller en s{1dan ideell förening eller stiftelse som driver näringsverk~amhet.

5. vara verkställande direktör eller vice verkstiillandc direktör i ett aktiebolag eller ett försäkringsbolag.
6. i annan egenskap vara ställföreträdare för en sildan juridisk person som
ange> vid 4,
7. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan juridisk person som är bokföringspliktig iiven om den inte driver niiring.
8. äga sii mtmga aktier i ett aktiebolag, ett bankaktiebolag eller ett försiikringsaktiebolag att hans andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger femtio procent.
Näringsförbud utgiir inget hinder
Niiringsförbud utgör inget hinder
mot att sfldan verksamhet bedrivs
mot att sadan verksamhet bedrivs
som innebär utövning av rättighet
som innebiir utövning av rättighet
som avses i 2 kap. 1 * n:geringsforsom avses i 2 kap. 1 regeringsformen eller 1 kap. 1
4 kap. 1
6
men eller 1 kap. I
4 kap. 1
6
kap. 1 *eller 13 kap. 5 .~tryckfrihets
kap. 1 §eller 13 kap. I~ tryckfrihetsförordningen.
förordningen eller I kap. 1 §. 3 kap.

*·

*
*·

*·

I. 2 eller 8 ~eller JO kap. I
defrihctsgru11dlage11.

*·

.~

yttran-

Denna lag triid1:r i kraft ckn 1 januari 1992.

1

Senaste lydelse I<J87:1l28.
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10 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1991 :00) om privat
arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft

Prop.
1990/91 : 179
Bilaga 3

Hiirigenom föreskrivs att 1 *lagen ( 1991 :00) om privat arbetsförmedling och
uthyrning av arbetskraft skall ha följande lydelse.

Nuvarande (vdel5e

Föreslagen lydelse
I

Denna lag giiller arbetsförmedling
som bedrivs av annan iin den ofkntliga arbetsförmedlingen och som
inte sker genom wgirn11dc ar skrifl
pä 1·ilkc11 tryckfrihetsförordningen

är 1illiimplig.

*'

Denna lag giiller arbetsförmedling
som bedrivs av annan iin den offentliga arbetsförmedlingen och som
inte sker på i/{'( siilt som m·scs i tryckfrihetsförordningen eller y1tra11defri-

he1sgn1111llage11.

Med arbetsförmedling enligt lagen avses verksamhet som har till iindamål
att skaffa arbete till arbetssökande eller arbetskraft {11 arbetsgivare och som
inte innebiir uthyrning av arbetskraft enligt 2

*·

Denna lag triider i kraft den I januari 1992.

1

Lyck Is..: enligt pn>p. ll/YO/l/J: 12-1.

87

Lagrådet
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1991-04-09

Prop.
1990/91: 179
Bilaga 4

Närvaramk: f.d. rcgeringsrädet Eskil I lellner, justitier~1ckt Fredrik SterzeL
regeringsddet B jlirn Sjöberg.
Enligt protokoll vid rcgeringssammantriide den 21mars1991 har regeringen
hemshillan av statsr{1det Laila Freivalds beslutat inhlimta lagradets ytt-

p~1

rande över förslag till
1. lag nK'd vissa föreskrifter pii tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens omr:1den
2. lag om iindring i brottsbalken
3. la!J. om ;i11drin!J. i rättegiingsbalken
4. lag om iindring i konkurslagen ( 1986:672)
5. lag om iindring i kreditupplysningslagcn ( 1973: 1173)
6. lag om lindring i lagen ( 1977:729) om patentbcsvärsrlitten
7. lag om iindring i sekretesslagen ( 1980: HJO)
8. lag om lindring i nlirradiolagcn (1982:459)
9. lag om li11dring i lagc11 ( 1986:436) om niiringsförbud
10. lag om ändring i lagen 1991 :00) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.
Förslagen har inför lagrt1det föredragits av byråchefen Bertil Wennbcrg.
Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet:
Lagen med vissa föreskrifter p<i tryckfrihetsförordningens och yttrandcfrihetsgrundlagcns onmiden.
3 kap.
20 ~
Paragrafen innehtilk:r en bestiimmelse om straffansvar för underl{1knhet att
antel.'.kna. anmäla eller lämna uppgift om utgivare eller stiillföreträdare.
Strafflatituden är bötcr eller fängelse i högst ett ilr.
Enligt lagr;'1dets mening har i förslaget straffskalan blivit alltför vid. baocnde pi1 att förfaranden med skiftande straffviirde har förh samman i en bestämmelse. I.agrädet förordar därför att paragrafen delas upp i två stratföestämmelser enligt följande.
För att det yttrandefrihetsrättsliga systemet skall kunna tilliimpas mitste
det vara möjligt att utan svårighet fastställa vem som är utgivare. Det är diir-

**

för av vikt att den i I. 11 och 12
föreskrirna skyldigheten att anteckna vem
som iir utgivare av ctt radioprogram iakttas. Detsamma giiller den i 3. 7 och
13 *~ föreskrivna skyldigheten att lämna anmälan om vem som utsetts till
utgivare till myndighet. Bestiimmelser om pMiiljd för underWtclse att iaktta
dess<t [tligganden hiir tas upp i ett första stycke i paragrafen. varvid straffska-

*

lan efter mönster av 5 kap. 12 tryckfrihetsförordningen hör striicka sig frfm
biitcr till fongelsl' i högst ett ~1r.
I ett andra st\L'kc biir behandlas fiirsummelsc att enligt (1, ]()eller 1(1 ~ i
sändningen Umna uppgift om vem som lir utgivare eller om att en stiillföretr~idare for utgivaren har tjänstgjMt. Stratlskalan för en s~1dan försummelse

8X

kan sättas till penningböter. vilket motsvarar vad som skall gälla enligt 5 kap.
14 ~ tryckfrihetsförordningen i dess lydelse enligt prnp. 1990/91 :64.
Paragrafen for med lagrädets förslag följande lydelse:
"Den som upps<ltligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som i detta kapitel föreskrivs om skyldighet att anteckna eller anmiila utgivare skall dömas
till böter eller fängelse i högst ett itr.
Den som uppsfttligen clkr av oaktsamhet brytt'r mot vad som i detta kapitel föreskrivs om skyldighet att lämna uppgift om utgivare eller ställföretriidare skall dömas till penningböter.··

Prop.
1990/91 : 179

Bilaga 4

Ö1·riga lagji'irslag
Lagddet har ingen erinran mot förslagen.
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Prop.
1990/91 : 179
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