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Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut1  föreskrivs att 5 kap. 6 § samt 9 kap. 16 och
17 §§ sekretesslagen (1980:100)2  skall ha följande lydelse.

5 kap.

6 §3     Sekretess gäller i mål om
1. ansvar för olaga våldsskildring, för motsvarande tryckfrihets- eller

yttrandefrihetsbrott eller för barnpornografibrott,
2. ersättning för skada med anledning av sådana brott, och
3. konfiskering eller förverkande av skildring med sådant innehåll
för uppgift i skildring som har beslagtagits, förverkats eller konfiskerats i

målet eller annars förekommer där, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan fara för att den sprids vidare i strid med brottsbalken,
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Sekretessen gäller
även i ärende som rör i denna paragraf angivet brott.

Motsvarande sekretess gäller hos Statens biografbyrå när byrån biträder
Justitiekanslern, allmän åklagare eller polismyndighet i mål och ärende som
avses i första stycket.

9 kap.

16 §4     Sekretess gäller hos domstol i mål om ansvar för sexualbrott,
utpressning, brytande av post- eller telehemlighet, intrång i förvar, olovlig
avlyssning eller brott genom vilket infektion av HIV har eller kan ha
överförts samt i mål om ersättning för skada med anledning av sådant brott,
för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller
men om uppgiften röjs. Sekretess gäller hos domstol även i mål om

1  Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, rskr. 1997/98:214, bet. 1998/99:KU4, rskr.
1998/99:2.
2  Lagen omtryckt 1992:1474.
3  Senaste lydelse 1993:437.
4  Senaste lydelse 1996:155.
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1. ansvar för barnpornografibrott,
2. ersättning för skada med anledning av sådant brott, och
3. förverkande av skildring med sådant innehåll
för uppgift om en ung person som skildras i pornografisk bild, om det kan

antas att denne eller någon denne närstående lider skada eller men om
uppgiften röjs. Sekretessen gäller även i ärende som rör i denna paragraf
angivet brott. Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om
vem som är tilltalad eller svarande.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

17 §5     Sekretess gäller, om inte annat följer av 18 §, i
1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet, som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller

i annan verksamhet för att förebygga brott eller som avser registerkontroll
och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),

3. åklagarmyndighets, polismyndighets, skattemyndighets, tullmyndighets
eller kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga,
utreda eller beivra brott, eller

4. Statens biografbyrås verksamhet att biträda Justitiekanslern, allmän
åklagare eller polismyndighet i brottmål

för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller
men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller i verksamhet, som avses i första stycket, för anmälan eller
utsaga från enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att någon
utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

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

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
                      

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Helena Jäderblom
(Justitiedepartementet)

5  Senaste lydelse 1997:1026.
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