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Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

utfärdad den 31 maj 2000.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100) 2
dels att 1 kap. 4 § och 16 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 7 §, av följande lydelse.

1 kap.
4 §3 Gäller förbud enligt denna lag mot att röja uppgift, får uppgiften inte
heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet i vilken sekretess gäller för
uppgiften.
I insiderlagen (1990:1342) finns bestämmelser om förbud att utnyttja
vissa uppgifter som är ägnade att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument.
Bestämmelser som begränsar möjligheten att utnyttja vissa uppgifter som
en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i lagen
(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete samt lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.

5 kap.
7 § Sekretess gäller i verksamhet som avser rättslig hjälp på begäran av
annan stat för uppgift som hänför sig till
1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet som angår tvångsmedel,
om det kan antas att den rättsliga hjälpen begärts under förutsättning att
uppgiften inte röjs.
Motsvarande sekretess gäller hos polismyndighet och åklagarmyndighet
samt hos Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Kustbevakningen, för uppgift i
en angelägenhet som avses i 3 § 1 och 6 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem. Utan hinder av sekretessen enligt detta stycke får uppgift
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lämnas ut enligt vad som föreskrivs i polisdatalagen (1998:622) och lagen
om Schengens informationssystem.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

16 kap.
1 §4 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 åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första 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
3. denna lag enligt
5 kap. 2– 4 §§
5 kap. 7 §

såvitt avser uppgift om kvarhållande av försändelse på
befordringsföretag, hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning eller hemlig kameraövervakning på
grund av beslut av domstol eller åklagare

7 kap. 1 §

såvitt avser uppgift om annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Thomas Stiber Strömgren
(Justitiedepartementet)
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