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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

 

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)

 

2

 

dels

 

 att 14 kap. 6 § och 16 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 26 §, av följande ly-
delse.

 

9 kap.

 

26 §

 

    Sekretess gäller hos kommissionen för granskning av de svenska sä-
kerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet i dess verksamhet för
sådan granskning, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon honom närstående lider skada eller men.

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

 

14 kap.

 

6 §

 

    Sekretess hindrar inte att den som är misstänkt för brott eller mot vil-
ken rättegång eller annat jämförbart rättsligt förfarande har inletts lämnar
uppgift till sitt ombud eller biträde i saken eller till annan enskild, om det be-
hövs för att han skall kunna ta till vara sin rätt.

Om utlämnande av uppgift till biträde i visst fall gäller vad som är före-
skrivet i 6 § andra stycket lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissio-
nen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyd-
dande verksamhet.

 

16 kap.

 

1 §

 

3

 

    Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall
är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 samt 5 § 1
och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 §
första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsido-
sättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första
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Prop. 1998/99:140, bet. 1999/2000:KU4, rskr. 1999/2000:44.
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Lagen omtryckt 1992:1474.
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Senaste lydelse 1999:575.

SFS 1999:989
Utkom från trycket
den 7 december 1999
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SFS 1999:989
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stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket
och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är
de där tystnadsplikten följer av

12. förordnande med stöd av 7 §
lagen (1999:988) om förhör m.m.
hos kommissionen för granskning
av de svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Helena Jäderblom
(Justitiedepartementet)

 

3. denna lag enligt

9 kap. 11 § såvitt avser uppgift som hänför
sig till ärende om annat än ekono-
miskt bistånd till enskild

9 kap. 26 § såvitt avser uppgift om enskilds
personliga förhållanden

 

12 kap. 5 eller 7 §

11. 71 c § socialtjänstlagen
(1980:620)


