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Till Statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Genom beslut den 8 september 1994 bemyndigade regeringen det
statsråd hade till föredrauppgift ärenden ochstatsrättattsom om
förvaltningsrätt tillkalla kommitté med uppdrag analyseraatt atten
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämplighet

medier.på nya
30 januari 1995 förordnade chefen förDen Justitiedepartementet,

statsrådet Freivalds, justitierådet Göran Regnet ordförande isom
kommittén fr.0.m. den januari1 1995. Den april 1995 förordnades11
nuvarande regeringsrådet Marianne Eliason, jur. kand. Per Hulten-
gård, departementsrådet Christina Weihe och nuvarande biträdande
kanslichefen Bertil Wennberg biträda kommittén. Denatt expertersom

maj förordnades2 1995 nuvarande departementssekreteraren Ann-
Christine Gullesjö, riksdagsledamoten Birger Hagård, riksdags-
ledamoten Håkan Holmberg, nuvarande direktören Hyttring,Jan
riksdagsledamoten Kurt Ove Johansson, massmedieforskaren Lilian
Nowak, nuvarande pressekreteraren riksdagsleda-Ingvar Persson,

Ringman,Agneta universitetslektorn Herman Schmid ochmoten
riksdagsledamoten Tingsgård kommit-Tone ledamöter ingå iatt som
tén. 19 juniDen 1995 entledigades Hyttring och dagJan samma
förordnades f .d. riksdagsledamoten Bertil Fiskesjö ledamot, bådasom
besluten med verkan fr.0.m. den juli1 1995.

sekreterareSom kommittén har hovrättsassessorn Katarina Rikte
tjänstgjort. Hovrättsassessorn Kavita Bäck Mirchandani har biträtt
kommittén med den översikt främmande ländersgöra över rättatt som
finns i avsnitt 4.1.

Kommittén har antagit Mediekommittén Ju 1994: 13.namnet



Kommittén överlämnar härmed sitt betänkande Grundlagsskydd för
medier.nya

Utredningsuppdraget härmed slutfört.är

Stockholm den 6 1997mars

Göran Regner

Bertil Fiskesjö Ann-Christine Gullesjö Birger Hagård

Håkan Holmberg Kurt Ove Johansson Lilian Nowak

Ingvar Persson Agneta Ringman Herman Schmid

ingsgårdTone T

/Katarina Rikte
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Sammanfattning

Kommitténs uppdrag kan delas fyrai delar;upp
-frågan grundlagsskydd för yttrandefriheten i medier inklusiveom nya
frågan tydligare avgränsning grundlagens tillämpningsområdeom av
beträffande videogram med anledning problem med s.k. skräddar-av
sydda videogram,
-frågan räckvidden i tiden grundlagarnas förbud ochmotom av censur
hindrande åtgärder teknik används vid tillkomsten framställ-när ny av
ningar omfattas och kan komma omfattas grundlagarnasattsom av
skydd,
-frågan förhållandet mellan offentlighetsprincipen å sidan ochom ena
reglerna i tryckfrihetsförordningen TF och yttrandefrihetsgrundlagen
YGL beslag och konñskering å andra sidan samtom
-frågan förlängning preskriptionstiden för yttrandefrihetsbrottetom av
hets folkgrupp.mot

Grundlagsskydd1 A för mediernya

Uppdraget

Kommittén skall analysera i vilken omfattning medieformernya
omfattas TF och YGL och utreda behovet grundlagsskyddettav av
efter de tryckfrihetsrättsliga grundsatserna för yttrandefriheten i nya
medieformer används till förmedla yttranden ochattsom annan
information till allmänheten. Kommittén bör föreslå de grundlagsänd-
ringar och andra lagändringar den finner motiverade.

Omfattas de teknikema gällande TF eller YGLnya av nu

Kommittén har undersökt vilka tekniker kan användas förnya som
kommunikation med allmänheten. Teknikerna har delats in i nya
fysiska databärare och kommunikation hjälpmed elektromagne-ny av
tiska vågor.
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TF gäller för skrift framställts i tryckpress och skriftsom som
mångfaldigats stencilering, fotokopiering eller liknande teknisktgenom
förfarande utgivningsbevis gäller för skriften eller den försetts medom
vissa uppgifter mångfaldigandet. TF innehåller också regel 1om en
kap. andra7 § stycket, här kallad bilageregeln skyddsom ger
radioprogram, film eller ljudupptagning i YGL dessanärsom avses
medier används till periodisk skrift för oförändratägaren attav en
sprida innehållet i skriften. Enligt regeln skall medier idessa ett
sådant fall jämställas med bilaga till skriften.en

YGL gäller för ljudradio, television och vissa liknande överfö-
ringar, filmer, videogram och andra upptagningar bilderrörligaav

ljudupptagningar. Med vissa överföringarliknande andrasamt avses
sändningar sker med hjälp elektromagnetiska vågor änsom av
ljudradio och television, telefax videotex,och det vidt.ex. senare var
tillkomsten YGL benämning slags databas. YGL in-av en en
nehåller också i kap. 9§ regel grundlagsskyddl en som ger
databaser varigenom allmänheten tillhandahålls upplysningar på
begäran med hjälp elektromagnetiska vågor databasen drivsav om av

redaktion för tryckt periodisk skrift eller för radioprogram, etten en
företag för framställning filmer eller ljudupptagningar ellerav en
nyhetsbyrå och inte kan ändra innehållet i registret härmottagaren
kallad databasregeln.

fysiska databärareNya

det gäller fysiskaNär databärare har kommittén funnit sådanaattnya
databärare med enbart och/eller stillbilder, CD-ROM-skivor,text t.ex.
inte omfattas sig eller eftersom inte skriftTF YGL de ärav vare som
framställts i tryckpress eller skrift mångfaldigats på något desom av

i kap. 5 § TF och de inte heller upptagningarlsätt sägs ärsom av
rörliga bilder eller ljud omfattas YGL. Kommittén har ocksåsom av
funnit det beträffande fysiska databärare med andra kombinationeratt

stillbilder, rörliga bilder och ljud och stillbilder inteäntext, textav
framgårklart YGL de omfattas denna grundlag eller inteav om av

det inte osannolikt de omfattas YGL.äratt attmen av

kommunikation med hjälp elektromagnetiska vågorNy av

kommunikation hjälp elektromagnetiskaNär det gäller med avny
kommittén elektroniska anslags-vågor behandlar elektronisk ochpost

digitaltavlor, informationsdatabaser, telefax, text-TV, digital TV,
betalteletjänster olika det gäller fråganradio och slag. Närav om

dessa eller YGL frågan bestämttekniker omfattas TF närmareärav
för någon följande regler;de faller under tillämpningsområdet avom
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huvudregeln radioprogram i kap.1 6 § YGL, databasregeln i lom
kap. 9 § grundlag eller bilageregeln i kap. 7 §1 TF.samma

Beträffande huvudregeln radioprogram i l kap. 6 § YGLom
konstaterar kommittén denna gäller för sändningar med hjälpatt av
elektromagnetiska vågor riktade till allmänheten.är Beträffandesom
rekvisitet "riktad till allmänheten" kommittén detta betyderattanser

sändningen skall riktad till vid krets iatt mottagarevara en av som
princip förär Kommittén konstateraröppen också sänd-attenvar.
ningen måste avsändaren för omfattas kap.1 6 §startas attav av
YGL; sändningen faller den utanför dennastartas mottagarenom av
paragraf.

det gällerNär databasregeln i kap. §l 9 YGL konstaterar kommit-
tén denna paragraf gäller för sändningaräven sker hjälpmedatt som

elektromagnetiska vågor allmänheten därigenom begäranav om
tillhandahålls upplysningar direkt register för automatiskettur
databehandling och det sådant massmedieföretagär iett som anges
paragrafen ombesörjer tillhandahållandet och inte kanmottagarensom
ändra innehållet i registret. Kommittén rekvisitet "påattanser
begäran" i paragrafen innebär sändningen. Detatt mottagaren startar

därvid betydelse det finns fleraär meddelanden välja blandutan attom
eller inte.

Beträffande bilageregeln i TF kap.l 7 § andra stycket, anser
kommittén uttrycket form radioprogram, film elleratt ettav en en
ljudupptagning i yttrandefrihetsgrundlagen " innebär ävenattsom avses
sådana sändningar från databaser i kap.1 9 § YGL ochsom avses

alltså sker på begäran omfattas bilageregeln under förutsättningsom av
det till periodisk skrift tillhandahållerär ägaren skriftensatt en som

innehåll oförändrat detta sätt.
Vid tillämpningen ovannämnda grundlagsregler med tolkningdenav

här redovisats på kommunikation med hjälp elektromagne-som ny av
vågortiska har kommittén kommit till följande resultat.

Elektronisk sänds till vid krets ipost mottagaresom en av som
princip för omfattasär öppen huvudregeln radioprogram,envar av om

kap. 6 § YGL. kan1 Den därmed också omfattas bilageregeln i 1av
kap. 7 § TF det till periodisk skrift sprider ellerär ägarenom en som
låter sprida skriftens innehåll oförändrat detta Sändningsätt. av
elektronisk kan enligt kommitténs definition elektroniskpost postav
inte Elektronisk kan därför inte omfattasstartas mottagaren. postav

databasregeln.av
Beträffande elektroniska anslagstavlor konstaterar kommittén att

sändning från sådana anslagstavlor Anslagstav-startas mottagaren.av
lorna kan därför inte omfattas huvudregeln radioprogram iav om
YGL. Vidare kommittén anslagstavlan såanordnadäratt attanser om
användarna kan föra in material i anslagstavlan så oförmedlatdettaatt
blir tillgängligt för andra användare faller anslagstavlan utanför
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databasregeln i YGL eftersom då kan ändra i registret.mottagaren
Anslagstavlor detta slag kan då inte heller omfattas bilageregelnav av

införingari TF. Om anslagstavlan däremot ordnad såär att som
användarna inte blir tillgängliga för andra användare omedelbartgör

först efter åtgärd från den har anslagstavlan, kan denutan en som
denne massmedieföretag. kanomfattas databasregeln Denär ettav om

det till periodiskockså omfattas bilageregeln i TF är ägarenom enav
skriftensskrift sprider eller låter sprida hela eller delar avsom

innehåll oförändrat detta sätt.
informationsdatabaser kommittén de inteBeträffande konstaterar att

sändningenradioprogram eftersomkan omfattas huvudregeln omav
databasregeln ochbegäran. kan däremot omfattasDestartas av

paragrafer,bilageregeln under de förutsättningar i dessa detangessom
till periodisk skrift ellerkrävs alltså bl.a. det är ägaren ettatt en

verksamheten för dentraditionellt massmedieföretag driver attsom
skall falla under grundlagsskyddet.

telefax förhåller det sig så sändningen kanNär det gäller att startas
sändningenbåde och avsändare. Om mottaga-mottagare startas avav

omfattastidningars fax-tjänster, kan denvissat.ex. avren, som
den omfattasdatabasregeln. sändningen avsändaren kanOm startas av

riktad till vid kretshuvudregeln radioprogram den ärom en avav om
i princip förär öppenmottagare som envar.

intekontinuerligt. Sändning text-TV kanText-TV sänds startasav
Text-TV-sändningar kan alltså inte omfattasmottagaren. avav

huvudregelndatabasregeln. omfattas text-TVDäremot av om
till vid krets iradioprogram den riktadär mottagare somom en av

bilageregelnför kan också omfattasprincip Denär öppen avenvar.
förutsättningar där.under de som anges

de inte medierBeträffande digital radio och TV det tydligt ärär att
sig för tjänsteri sig sändningsteknik lämpar t.ex.utan som nyaen

grundlagsskydd förmåste bedöma fråganvideo demand. Man omon
såvälredovisatsvarje tjänst för sig. Därvid kan på det sätt som ovan

och bilageregeln blihuvudregeln radioprogram databasregelnsomom
tillämpliga.

deti två olika slag; sådana därBetalteleqänster kan delas in är
material och sådana inteför föra inmöjligt egetmottagaren att som

Liksom beträffande alla andratillåter detta.göraattmottagaren
för sig.måste varje tillämpning bedömastekniker

avsändarensändningen inteOm t.ex.utanstartas mottagaren avav
information på ljudbandfår delden ringernär ett somupp avsom

huvudregelnsändningen omfattastiden rullar kan denhela omav
sändningensamtidigt så kanmånga kan lyssnaradioprogram attom

förprincipvid och obestämd krets iriktad till öppenärsomenanses
under de förut-omfattas bilageregeln i TFkan då ocksåDen avenvar.

där.sättningar som anges
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sändningenOm kan den omfattas databas-startas mottagarenav av
regeln tjänsten tillhandahålls sådant massmedieföretagettom av som

där och upplysningarna hämtas direkt register medettanges ur
upptagningar för automatisk databehandling och den mottagande inte

föra in material i registret. i detta fall omfattaskan Den kan äveneget
bilageregeln under de förutsättningar där. Om upplys-som angesav

lagrade i sådant register med upptagningarningarna sätt änär annat
faller utanför databasregeln ochför automatisk databehandling tjänsten

bilageregeln.
fråga där många kan talaOm det gruppsamtalstjänst, dvs.är om en

utnyttjas vid ochmed varandra samtidigt, och tjänsten kan av en
princip för likheten medobestämd krets i är öppen ärsom envar

utgår visserligen intedirektsändning radioprogram sändningenstor.av
radioprogramfrån central punkt på traditionelltsätt etten samma som

fårkrävs inte heller enligt YGL. sådan betalteletjänstdetta Enmen
radioprogram.därför falla under YGL:s huvudregel omanses

för medierFörslag till grundlagsskydd nya

teknikberoende eller teknikoberoende grundlagEn

frågan teknik-Kommittén har diskuterat den grundläggande om en
grundlagsreglering. Kommittén harberoende eller teknikoberoendeen

teknikoberoende grundlag intedärvid kommit till slutsatsen att nuen
utvidgningförslagen bör inriktas påbör övervägas utan att aven

medieformer inte hargrundlagsskyddet i TF och YGL till ettsom nu
alltför komplikationer kan inordnassådant skydd och storautansom

grundlagarna.i tryckfrihetsrättsliga i de båda Inomdet systemet ramen
eller mindre detaljeratför denna lagstiftningsteknik kan väljaman mer

angivande olika medier och därmed högre eller lägre grad avav en
beskrivningteknikberoende. En har varit ha så generellsträvan att en

tillolika medieformer utbyte teknisk upptagningsformatt enav enav
inte påverkar grundlagsskyddet.annan

fysiska databärareNya

fysiska databärare föreslår kommitténdet gällerNär att termennya
förupptagningar införs i samlingsbegrepptekniska YGL ettsom

ljudupptag-upptagningar rörliga bilder,filmer, videogram, andra av
ochenbart och/eller stillbilderningar, upptagningar text upp-av

stillbilder, rörliga bilderkombinationtagningar med text,en annan av
efterföreslåsoch stillbilder. Vidareoch ljud än att termen,text

"upptagningar in-definierasförebild 2 kap. 3 § TF, somsomav
eller påläsas, avlyssnasbild eller ljud och kannehåller text, som
föreslåshjälpmedel". Detuppfattas endast med teknisktsättannat
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också alla tekniska upptagningar skall behandlas enligt de regleratt
gäller för film, i vissa avseenden det gällernärutom t.ex.som

tillåtelsen till förhandsgranskning, nedan. Det föreslås alltså attse
särbehandlingen ljudupptagningar skall upphöra.av

föreslagnaGenom de grundlagsändringarna uppnår grund-attman
lagen blir mindre teknikbunden, fysiska databärare med enbartatt text
och/eller stillbilder t.ex. CD-ROM-skivor omfattas grundlagenav
och det blir klarlagt fysiska databärare med kom-att att en annan
bination stillbilder, rörliga bilder och ljud ochäntext, textav
stillbilder omfattas grundlagen. Vidare uppnår slipperattav man man
problemen med utifrån innehållet rörliga bilder eller ljud elleratt
text vilka regler gäller för upptagning,avgöra såvittutomsom en

de regler kommittén alltjämt skall gälla endast föravser som anser
upptagningar innehåller rörliga bilder.som

Kommittén inte tillåtelsen till förhandsgranskning filmerattanser av
skall visas offentligt kap.1 3 § andra stycket YGL skallsom

utvidgas omfatta upptagningar inte innehåller rörliga bilder.att som
Däremot bör det klarläggas tillåtelsen omfattar upptagningaratt som
innehåller rörliga bilder i kombination med ljud, eller stillbildertext

det bör samtidigt slås fast tillåtelsen till förhandsgranskning dåattmen
endast de rörliga bilderna inklusive åtföljande och ljud ochtextavser
inte textavsnitt. Tillåtelsen till förhandsgranskning föreslåst.ex. rena
därför "rörliga bilder i filmer" skall offentligtvisas och i 1avse som
kap. tredje§ stycket föreslåsl regel vadsäger sägsatten som som

filmer videogram och andra tekniska upptagningaräven medom avser
bilder.rörliga

De övriga särregler gäller för film och kommitténsom nu som
i fortsättningen skall gälla endast för upptagningar med rörligaanser

bilder 3 kap. ll § YGL rörande otillåten utlämning film ellerär av
videogram och kap.7 5 § YGL tillsyn yttrandefriheten iöver attom
filmer inte missbrukas olaga våldsskildring och filmeröver attgenom
med sådana skildringar inte i förvärvssyfte sprids till den underärsom

år.15
När det gäller 3 kap. 12 § första stycket 3 YGL förledandeom av

ungdom filmer föreslår kommittén denna regel utvidgasatt attgenom
omfatta andra tekniska upptagningar sådana med rörliga bilderäven än

tekniskadvs. upptagningar med enbart stillbilder eller ljudäven text,
eller kombinationer därav. Utvidgningen till omfatta också tekniskaatt
upptagningar med enbart ljud möjliggör vanlig lag ingripaatt genom

rasistisk musik sprids bland angåendeungdomar, nedanmot som se
folkgrupp.hets mot
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kommunikation med hjälp elektromagnetiskaNy vågorav

Beträffande kommunikation med hjälp elektromagnetiska vågorny av
föreslår kommittén utvidgning databasregeln i kap. YGL1 9 §en av
till omfatta också andra sådana massmedieföretagänatt som avses
där, andra företag eller fysiska drivert.ex. typer av personer, som
sådan databasverksamhet under förutsättning utgivningsbevis gälleratt
för verksamheten. Härigenom uppnås alla vill driva sådanatt som
databasverksamhet i nuvarande få1 kap. 9 § YGL kansägssom
grundlagsskydd för detta de ordnar sin verksamhet på det sättom som

där det får inte möjligt för iändrasägs t.ex. mottagaren attvara
registret och ansöker utgivningsbevis. alltså frågaDet är ettom om
frivilligt grundlagsskydd. Anledningen till krav utgivnings-att ett
bevis bör ställas meddelares och ställningandra medverkandesär att

kan bli osäker eftersom de inte skullesäkert kunna vetaannars om
grundlagsskydd gäller för verksamheten eller inte och därmed inte
heller deras straffrimedverkan eller inte. Om krav påär ut-om
givningsbevis gäller kan sådantmedverkande kontrollera finns ochom
därmed grundlagsskydd gäller och så få klarhet i derassätt om
medverkan straffri.är

Kommittén föreslår i föreskrifterregler lagen 1991:1559 mednya
på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
tillärnpningslagen utgivningsbevis. Radio- och TV-verket föreslåsom

utgivningsbevisutfärda ansökan den driver verksamheten,av som
den anordnad pâ det i nuvarande databasregel ochär sätt sägsom som

ytterligarevissa krav uppfyllda. Radio- och TV-verket föreslåsär
också få till uppgift föra förteckning sådana register medöver ut-att
givningsbevis. En skyldighet registret skall finnasatt ange namn

föroch undvika risk för förväxling med register drivs enligtatt som
nuvarande kap. 9 § YGL föreslås också regel skyldighet för1 en om
den driver sådant register på registret tillanmälaett namnetattsom
Radio- och TV-verket. Verket skall bl.a. få möjlighetäven att
återkalla utfärdat utgivningsbevis, verksamheten inte längret.ex. om

anordnad så i databasregeln.är som anges
Kommitténs förslag i denna del innebär också denävenatt som

driver databasverksamhet där sändningarna utgår från utlandet skall ha
möjlighet här få utgivningsbevis och grundlagens skydd skallatt ett att

fullt för sådan finns.gälla databasverksamhet utgivningsbevisut om
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Förslagens förenlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG skydd för enskilda med avseende på behandlingom personer

personuppgifter och det fria flödet sådana uppgifterav om av
dataskyddsdirektivet

Kommittén har funnit vissa direktivets bestämmelser seddaatt förav
sig strider TF och YGL den tillåtelse till undantagmot iattmen
yttrandefrihetens intresse direktivet innehåller måstesom anses ge
möjlighet i princip helt undanta verksamhet faller underatt TFsom
och YGL från direktivets tillämpningsområde. Detta bör enligt
kommitténs mening det i dengöras datalagstiftningattgenom nya som
direktivet upphov till klart datalagens bestämmelser inteattger anges
gäller TF:s och YGL:s område. Eftersom denna möjlighet till
undantag från direktivets tillämpningsområde föreligga äranses
kommitténs förslag förenliga med dataskyddsdirektivet.

Särskilt dator- och videospelom

föreslagnaDet grundlagsskyddet för fysiska databärare innebär attnya
dator- och videospeläven på sådana databärare kommer omfattasatt

grundlagsskyddet.av
Händelseförloppet i dator- och videospel har ofta oändliganärmast

variationsmöjligheter. kanDet därför svårt för utgivare attvara en
överblicka spelets innehåll. Det förhåller sig också så det inteatt
sällan förekommer våldsinslag i spelen. Kommittén har därför

dator-övervägt och videospel kan hållas utanför grundlagsskyddetom
har inte kunnat finna något juridiskt acceptabelt skiljasättmen att en

fysisk databärare innehåller dator- eller videospel frånsom en som
inte det. Det finns nämligengör ingen klar teknisk skillnad mellan
sådana databärare, och kan inte heller skilja dem med hjälpman av
innehållets betydelse från yttrandefrihetssynpunkt eller liknande
kriterium eftersom det skulle innebära gränsdragningssvårigheter med
åtföljande rättsosäkerhet och möjliggöra missbruk från statsmakternas
sida. Kommittén har därför funnit vill föra in fysiskaatt om man nya
databärare under grundlagarnas skydd blir konsekvens skyddetatten
också kommer omfatta fysiska databärare med dator- och video-att
spel.

Kommittén grundlagsskyddet kommer omfattanäratt attanser man
också dator- och videospel bör justera lydelsen straffbestämmelsenav
i 16 kap. 10 b § BrB olaga våldsskildring, straffbestämmelsen i 16om
kap. 10 § BrB otillåten utlämning film och videogram ochc om av
straffbestämmelsen i 16 kap. 12 § BrB förledande ungdom såom av

det klart framgår de omfattar också dator- och videospelatt att
eftersom detta kan ifrågasättas.annars
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Särskilt Internetom

Beträffande Internet har kommittén funnit inte kannätetatt nu
betraktas medium i sig får betraktasett utan ett systemsom som som
möjliggör olika former datorkommunikation och varje tillämp-attav
ning får betraktas för sig det gäller grundlagsskyddnär avgöraatt om
föreligger eller inte. Kommittén Internet knappast funnit sinaattanser
former på sådant det finns anledningsätt övervägaett att attnu
särskilda regler för just Internet till förskydd yttrandefriheten på

emellertidDet viktigt utvecklingen följs sånätet. är att noggrant att
lagändringar kan vidtas det blir motiverat. Kommittén vill ocksåom
framhålla vikten yttrandefriheten lika mycketvärnar närattav man
den på Internet den i andra eller medier.utövas när utövas nätsom

Särskilt produktion vid skilda tidpunkter enstaka exemplarom av av
fysiska databärare

Kommittén har uppmärksammat den tekniken det möjligtgöratt nya
tämligen enkelt producera enstaka fysiskaexemplar databärareatt av

på begäran vid skilda tidpunkter. Kommittén har delat in sådan
produktion i "efterproduktion", dvs. produktion vid skilda tidpunkter

enstaka exemplar efter det yttrandet först spritts slagsattav samma
databärare i sådan omfattning grundlagsskydd uppnåtts, ochatt
"ursprunglig produktion", dvs. produktion vid skilda tidpunkter av
enstaka exemplar fysiska databärare grundlagsskyddadutan attav
spridning först skett.

Kommittén produktion och utlämnande vid skildaattanser
tidpunkter enstaka exemplar fysiska databärare kan likaav av vara
skyddsvärd traditionell spridning vidantal exemplarstörreettsom av

och tidpunkt, i fall många beställningar sågörsvart atten samma om
det sammanlagt framställs antal exemplar. Kommittén läggerett stort
emellertid inte fram något förslag det gäller sådan produktionnär men
framhåller det viktigt uppmärksamt följer utvecklingen.äratt att man

När det gäller efterproduktion har kommittén funnit rättsläget äratt
oklart det gäller frågan vilket tidsmässigt samband krävsnär om som
mellan tidigare utgivning och efterproduktion för de efterproduce-att
rade exemplaren skall ingå i den grundlagsskyddade upplagan.anses
Kommittén har emellertid funnit så föreliggerdet länge inteännuatt
något direkt behov precisering rättsläget i detta avseende.av en av
Kommittén därför frågan bör överlårrmas till rättstillämp-attanser
ningen, i fall tills erfarenheter vunnits i praktiken sådanvart av
produktion.

Beträffande ursprunglig produktion funnithar kommittén att ett
grundlagsskydd för sådan produktion måsteskulle kräva att man
frångå TF:s och YGL:s grundläggande krav på skall frågadetatt vara
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kommunikation med allmänheten, vilket det gäller fysiskanärom
databärare i princip innebär krav på de skall framställas i inteatt
alltför få exemplar för omfattas grundlagsskyddet. Det skulleatt av
också innebära skräddarsydda videogram skulle omfattasatt ettav
sådant grundlagsskydd. Kommittén har inte det motiveratäransett att

såöverväga grundläggande förändringatt TF:s och YGL:snu en av
tillämpningsområde.

Finansiering utvidgningen grundlagsskyddetav av

För finansiera de utgiftsökningar torde uppkommaatt hos JK tillsom
följd utvidgningen TF:s och YGL:s tillämpningsområde kanav av man
enligt kommitténs mening införaöverväga möjlighet för JKatt atten
överlämna allmän åklagare åklagare i yttrandefrihetsmålatt vara
rörande barnpornograñbrott och olaga våldsskildring i filmer och
videogram. JK skulle därigenom befrias från åklagaruppgiften i sådana
mål medan någon ökning arbetsuppgifterna för det allmännaav
åklagarväsendet knappast skulle uppkomma eftersom JK redan idag i
mål detta slag uppdrar allmän åklagare biträda vid för-attav
undersökningens genomförande och vid eventuell domstolsprocess.en
För skapa för JK sig fler ansvarsfrågor enligtatt utrymme att ta an
YGL kan också renodlaöverväga JK:s verksamhet.attman

1 B Skräddarsydda videogram

Uppdraget

Den 28 februari 1996 avlämnade JK till regeringen "Promemoria om
vissa frågor rörande yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring m.m.

Justitiekanslerns erfarenheter och synpunkter" ustitiedepartementetsJ-
dnr. Ju 96/839. I promemorian förordar JK det övervägsatt ett
förtydligande den bestämmelse i YGL grundlagensav som anger
tillämpningsområde såvitt videogram kap.1 10 § YGL.avser
Regeringen beslutade den 23 maj 1996 promemorian i denna delatt
skulle överlämnas till Mediekommittén.

I promemorian anför JK han efter YGL:s ikraftträdande haftatt att
handlägga åtskilliga ärenden yttrandefrihetsbrott i videogram ochom

det vanligen sig olaga våldsskildringrört eller barnpornografi-att om
brott ofta i s.k. skräddarsydda videogram dvs. på videobandett
individuellt sammanställda kompilat från skilda videogram.av scener
JK det varit förenat med vissa svårigheter tillämpa deattanger att
regler handläggning ärenden yttrandefrihetsbrott finnsom av om som
i grundlagen skräddarsydda videogram. anförJK också att
handläggningen ärenden olaga våldsskildring och barnpor-av om
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i anspråk vaddel JKzsnografibrott änstörretar somresursernu en av
sakligt motiverat.kan anses

brottsutredningar handet i några deanförJK störreatt somav
fråga vadi kraft har uppkommithandlagt sedan YGL trätt somom

blivitför videogram skall habestämt fordrasnärmare att ett anses
YGL ochden mening i kap. 10 §spritt till allmänheten i lsom avses

fråganförbunden medfråga i praktiken varitdenna näraatt om
i den praktiska verksam-videogram. Vad saken gälltskräddarsydda

fåtali endastfall då videogram sprittsenligt JK varitheten har ettett
tvåkanske endast ellerexemplar, tre.

skräddarsydda videogrammensvårigheterna med deanförJK att
tillvideogram har sprittssig det gällervisar avgöranär ettatt om
be-§ YGL och vidmening i kap. 10allmänheten i den 1som avses

konfiskering, preskriptionför innehållet,ansvarighetendömningar av
ellerföranlett fällande domviss tidigareoch verkan attav en scen

fällande dom. JKleda tillrättsligt förfarandeiprövats utan attett
erfarenheternatid värderabör kunnadet attatt avvaranuanser

iskräddarsydda videogrammeni fråga deverkningssättYGL:s om
vållatföreteelsenfrån de svårighetersöka bortsyfte vägatt somen

stå vinnaskulle åtskilligträttstillämpningen. Enligt JKvid att manom
frågatillämpningsområde ikringtydligare YGL:skunde dra gränsen

uppnåssannolikt skulleanför dettaoch videogram. JKfilmer attom
frånfördes undan YGL.skräddarsydda videogrammendeom

Kommitténs överväganden

skallbehövs för detgrundlagsändring görasKommittén attattanser en
hittillsvadtillämpningsområdeYGL:sklart är snävare änatt som

Barnpornografiutredningenrättstillämpningen. övervägeriansetts
diskuteraslösningaralternativ till defråga. Somockså denna som

enligt vilkenstencilregelnbl.a. den s.k.den utredningen,inom
tillämplig,skallursprungsuppgifter för YGLkrävs presenteraratt vara

kundepresumtionsregeln ochkallasregel kankommittén somen som
följande tillägg kursiverat:enligti kap. 10 § YGLläggas till l

spridstekniska upptagningartillämplig sådana"Grundlagen är som
tillhandahållassäljas ellerspelasallmänhetentill attgenom upp,

sätt.annat
påenskilda falletdettillämplig iHuruvida grundlagen prövasär

spridningsfrågan. Omvad kangrundval annatantas omsomav
tillämpligdärvidskall grundlagenomständigheterna,framgår ansesav

"kap. 413 § och 4uppgifter enligt 3 kap.medupptagningpå en
utgå i förstai dagskall liksomregelntillämpningenVid manav

dettillgång till. Omhareller de exemplarhand från det t.ex.man
etikettomslag ellerutseendet påexemplar,till antaletmed hänsyn
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sannolikt exemplaretproduktionssättet framståreller själva attsom
för spridning bland allmänheten, skallexemplaren avseddaeller är ut-

omfattas grundlagsskyddet. Om degångspunkten det/deattvara av
uppgiftursprungsuppgifter enligt 3 kap. 13 § YGL ellerinnehåller om

falla under YGLYGL, skall deenligt 4 kap. 4 §utgivare anses om
skulle därmed kommaomständigheterna. Regelnframgårinte annat av

tillämpning stencilregelnliknarfungera sättettatt menavsom
inte bli helt beroendegrundlagsskyddet skulle av om ursprungsupp-

gifter har angetts.
detta alternativfrån sina utgångspunkterKommittén är attattanser

skräddarsydda vid-problemet med deskall lösaföredra, om man
grundlagsregel. kan dock hävdasuttrycklig Detmed atteneogrammen

här framlagda alternativetligger bakom detdet sätt att resonera som
uttrycklig presumtionsregel vidanvändasborde kunna även utan en

ändring10 § YGL med dennuvarande 1 kap.tillämpning somav
medieformer skallföreslår beträffande vilkai övrigtkommittén som

de olikaanledning samlatVidare finns detgrundlagsskyddas. vägaatt
förslagen från bådegrundvalvarandraalternativen mot av

MediekommitténBarnpornograñutredningen.Mediekommittén och
formellt ändringsför-fram någotför sin del från läggaavstår därför att

skräddarsydda videogrammen.beträffande deslag

hindrande åtgärderskyddGrundlagarnas2 mot

Uppdraget

tiden grundlagarnasräckvidden iskall analyseraKommittén av
tillkomsten fram-används vidtillämpningsområde tekniknär avny

omfattas grund-omfattas eller kan kommaställningar att avsom
iregeringendirektiv bl.a.skydd. kommitténsIlagarnas att ettanges

datalagen inte kanföreskrifter enligtenligt datalagen funnitärende att
framställningenvidregister användsför sådanameddelas avsom

föreskrivs förbudvad iskrift med hänsyn till TFtryckt motomsom
fråga kanOlsson-fallet ochAnders R.hindrande åtgärder att somen

bör finnas mellananknytningsammanhang vilkeni dettaställas är som
förframställningenfärdigamaterialet och dendatorlagradedet att

skall redan uppgiftergälla. Skallgrundlagsskyddet attt.ex. anseman
form omfattasioch publicerasskall bearbetas avannansenaresom

censurförbudet
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Kommitténs överväganden

Räckvidden förbudet och hindrande åtgärdermotav censur

Kommittén det svårt hurär skall kunna dra någonatt attanser se man
för grundlagsskyddat förstadiumgräns när till tryckt skrift ellerett en

teknisk upptagning föreligger och slutsatsen måste bli TF ochatt atten
YGL skyddar varje stadium i produktionen. praktikenI kan med ett
sådant problem uppstå åtgärdsynsätt ADB-lagratnär etten avser
material och innehavaren påstår det skall bli grundlagsskyddadatt en
framställning. Kommittén har problemet medövervägt avgöraattom

verksamhet omfattas grundlagens skydd ochmotom en av censur
åtgärderhindrande kan lösas med regel uppställer krav atten som

det inte framstår osannolikt det finns reell publiceringsav-attsom en
sikt bakom verksamheten för den skall omfattas grundlagensatt av

haremellertidskydd. Kommittén funnit sådan regel inte skulleatt en
uttryck för så nyanserad bedömning bör och detgöras attge en som

kan ifrågasättas den skulle innebära rättstillämpningenattom
underlättades i praktiken. Den skulle också kunna innebäraanses en
icke önskvärd försämring tryck- och yttrandefriheten i vissa fall.av
Kommittén har därför funnit sådan regel inte bör införasatt utanen

problemet alltjämt bör överlåtas till rättstillämpningen.att

Rätten "inneha" radio- eller televisionsprogram i formatt ett av en
inspelning

Kommittén eftersom YGL måste skyddaatt rättenanser attanses
inneha filmer, videogram andra upptagningar rörliga bilder ochav
ljudupptagningar det inte orimligtär denna grundlag ocksåatt anta att
skyddar "inneha" radio-rätten eller TV-program i formatt ett av en
inspelning. Med detta skulle YGLsynsätt skydda för denrättennu

får tillgång till register lagra ned innehållet i överföringett attsom en
enligt 1 kap. 9 § YGL i sin dator, dettaäven utgörsegen ettom av
personregister. Vidare bearbetning uppgifterna kan emellertidav
regleras i eller med stöd datalagen i den mån bearbetningen inteav

led i framställningenutgör grundlagsskyddad produkt.av en

3 Offentlighetsprincipen och konñskering

Uppdraget

Kommittén skall analysera förhållandet mellan TF:s och YGL:s regler
beslag och konfiskering å sidan och offentlighetsprincipen åom ena

den andra. Arkivfrågor och processrättsliga frågor skall ingå i
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analysen. Problemet gäller framställningar tagits i beslag i målatt som
tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott för konfiskeras föratt attom

hindra vidare spridning de brottsliga framställningarna allmännaärav
handlingar allmänheten har få del och få kopiarätt att tasom av av

det inte finns någon tillämplig sekretessregel. den månI det inteom
finns någon tillämplig sekretessregel kan alltså tingsrättt.ex. en
grund offentlighetsprincipen bli lämna och till-tvungen att utav
handahålla kopior framställningar innefattar tryckfrihets- ellerav som
yttrandefrihetsbrott och på grund därav yrkas konfiskerade för attsom
hindra vidare spridning.

Problemet alltså konflikt mellan tvåär motstående intressen;en
allmänhetens intresse insyn i rättskipningen och intresset attav av
motverka spridning framställningar innefattar brott. Konfliktenav som
föreligger främst mellan å sidan den del offentlighetsprincipenena av

innebär allmänheten har få kopia allmänna hand-rättatt attsom av
lingar för vilka sekretess inte gäller och å sidanandra de regler som
syftar till motverka spridning brottsliga framställningar, bl.a.att av
reglerna i ochTF YGL konfiskering och beslag. Problemet harom
lösts såvitt gäller mål för barnpornografibrott och olagaom ansvar
våldsskildring och motsvarande tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott

regler i sekretesslagen 5 kap. 6 § och 9 kap. 16 § sekretessla-genom
gen inte såvitt gäller övriga tryck- och yttrandefrihetsbrott.men

Kommitténs överväganden

Det spridning brottsliga framställningarär bör motverkasav som

Kommittén inte bör lösa problemet avskaffaatt attanser man genom
beslags- och konfiskeringsinstituten, undanta materialattgenom som
tagits i beslag eller konfiskerats från TF:s regler allmännaom
handlingar eller utöka sekretessen till omfatta uppgifteratt attgenom
i alla framställningar tagits i beslag eller konfiskerats enligt TFsom
eller YGL. Vad bör eftersträvas i stället regelärsom en som
motverkar spridning brottsliga framställningar samtidigtav men som
innebär minsta möjliga inskränkning i handlingsoffentligheten. En
regel inskränker möjligheterna få kopia allmän handlingattsom av en

inte inskränker på ställeträtten del framställningenattmen ta av
innebär lämplig avvägning de motstående intressena.en av

Vilka brott bör omfattas inskränkning i få kopiarätten attav en

Kommitténs utgångspunkt bör undersökaär beträffande vilkaatt man
brott det föreligger problem och lösning föröverväga dessa fall.ett en
För alla tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott för brottenutom
ryktesspridning till fara för landets säkerhet och hets folkgruppmot



1997:49SOU Sammanfattning 27

Sekretessreglerfinns det kan bli tillämpliga och då utgör ettsom som
skydd spridning brottsliga framställningar. Kommitténmot av anser

finnsinte det tillräckliga skäl utvidga inskränkningen i rättenatt att att
få kopia till omfatta också bådadessa brott. Kommittén föreslåratt
alltså inte någon utvidgning inskränkningen i få kopia tillrätten attav

gälla för flera brott vad gäller idag, dvs. för barnpornogra-änatt som
våldsskildring.ñbrott och olaga

regelns tillämpningsområdeNärmare om

frågandet gäller hos vilka myndigheter möjlighetenNär vägraatt
lämna kopia bör gälla har kommittén funnit det alla dehosut att
myndigheter kan förväntas behöva ställning till lämnata att utsom
kopior barnpornograñska skildringar eller olaga våldsskildringarav
finns möjlighet utlämnande enligt gällande regler ivägraatten nu

Statenssekretesslagen. Det enda undantaget gäller det fallet att
biografbyrå biträder JK eller myndighet med granska filmerattannan
eller videogram i brottsutredning. Kommittén föreslår möjlig-atten
heten utlämnande skall omfatta också dessa fall.vägraatt

Möjligheten lämna kopia gäller enligt 5 kap. 6 § sekre-vägraatt ut
tesslagen endast mål strajjfansvar för barnpornografibrott ellerom

våldsskildringolaga och motsvarande tryck- eller yttrandefrihetsbrott.
Kommittén föreslår regeln inskränkning i få kopiarättenatt attom
skall gälla också i mål för skada anledningersättning medom av
sådant brott konfiskering och förverkande.samt

Möjligheten lämna kopia bör liksom enligt gällandevägraatt ut nu
§ sekretesslagen5 kap. 6 gälla hur framställningen kommit inoavsett

till myndigheten.

Reglering lag eller grundlagi

Vid samlad bedörrming reglering grundlagskälen för och iemoten av
respektive lag kommittén övervägande skäl talar för regleringattanser
i vanlig lag. Kommittén föreslår alltså gällande kap. 6 §5att nu
sekretesslagen alltjämt skall gälla, dock med den utvidgning som
nämnts ovan.

Övrigt

Kommittén föreslår inte någon inskränkning i delrättparts att ta av
processmaterialet i mål barnpornografi bl.a. rättsäker-ett om av

mänskligahetsskäl och hänsyn till 6 i Europakonventionenart. om
någon ändring i reglernarättigheter. Kommittén föreslår inte heller om

del allmänna handlingar för minska det problemrätten att ta attav
sekretessbelagd och skallkan föreligga handling delvisnär ärsom en
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lämnas i övriga delar. Kommittén harut 9 kap.övervägt 16 §om
sekretesslagen bör utvidgas gälla också brottet olaga våldsskildring.att
Kommittén emellertid det inte finns tillräckliga skäl heltattanser att
inskränka offentligheten beträffande olaga våldsskildringar i syfte att
skydda integriteten hos dem framstår offer i skildringarna.som som
Däremot förordar kommittén regeln skall utvidgas omfattaatt att

slags mål barnpornografibrott eller motsvarande tryck-samma om
eller yttrandefrihetsbrott kap.5 6 § sekretesslagen.som

tilläggEtt i 9 kap. 17 § sekretesslagen skall möjliggöra sekretessatt
för framställning med barnpornografi där barnet kan identifierasen
gäller hos Statens biografbyrâäven denna biträder åklagar-när eller
polismyndighet i brottmål.

Kommittén lägger inte fram något förslag skyldighet för JKom en
lämna pliktexemplar. Kommittén lägger inteatt heller fram något

förslag särskilda regler gallring allmänna handlingarom om av som
skildringarutgörs barn i pornografisk bild eller olagaav av av

våldsskildringar med hänsyn till dels skyddet enligt sekretesslagen mot
spridning sådana skildringar, dels det berättigade intresset iav attav
efterhand kunna kontrollera hur mål handlagts och bedömts.

4 Hets folkgruppmot

Uppdraget

Ombudsmannen etnisk diskriminering DO har i framställningmot en
till Justitiedepartementet hemställt regeringen skall övervägaatt en
ändring preskriptionsreglerna för yttrandefrihetsbrottet hetsav mot
folkgrupp så detta kommer omfattas den regel iatt YGLatt av som
hänvisar till vanlig lag, dvs. brottsbalken, frågai tid för väckandeom

talan för barnpornografibrott och olaga våldsskildring. Framställ-av
ningen har överlämnats till Mediekommittén. sinI anmälan DOanger

förslaget motiveratär gällandeatt preskriptionstid medförattav nu att
rasistmusik CD och liknande i praktiken inte kan bli föremål för
lagföring och förstöring i undantagsfall.än Frågan alltsåannat är om
också yttrandefrihetsbrottet hets folkgrupp skall omfattasmot av
regeln tid för väckande talan för brottet bestämsatt i vanlig lag ochav
inte grundlagens bestämmelser den särskilda kortare preskrip-av om
tionstiden.

Kommitténs överväganden

Kommittén har funnit frågan preskriptionstiden föratt yttrandefri-om
hetsbrottet hets folkgrupp skall bestämmas i lagmot anledning tillger
ganska omfattande överväganden principiell dessutomartav som
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i belysning möjligheternamåste till andra åtgärdergöras typerav av
för förbättra förutsättningarna lagföra sådana brott. Fråganatt att om

förlängning preskriptionstiden behöver alltså belysas i brettettaven
Kommitténperspektiv. har emellertid inte haft möjlighet anläggaatt

perspektiv.sådant Kommittén lägger därför inte fram något förslagett
förlängning preskriptionstiden för yttrandefrihetsbrottet hetsom av
folkgrupp med anledning framställning.DO:smot av

Kommittén pekar emellertid i detta sammanhang på annanen
förbättramöjlighet förutsättningarna ingripa musikatt att mot som

innehåller hot eller föruttryck missaktning grund e1.dyl. ochav ras
sprids bland barn och ungdom. Möjligheten består i utvidgningsom en

förledandebrottet ungdom i 16 kap. 12 § brottsbalken så dettaattavav
också sådana förråande yttranden framställs i ljudupptag-avser ensom

fallerning och utanför lagrummet omfattar skriftersom nu som nu
och bilder. Kommittén föreslår därför regel iden YGLatt som
innebär det i vanlig lag får föreskrifter straff för förledandeatt ges om

ungdom tekniska upptagningar generellt och inteav avser som nu
filmer.endast
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Författningsförslag

Förslag till1

ändringlag i regeringsformenom

regeringsformenHärigenom föreskrivs 2 kap. § skall ha följandelatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
§1

Varje medborgare tillförsäkraddet allmännaär gentemot
frihetyttrandefrihet: i tal, skrift eller bild eller pâ sättatt annat

meddela upplysningar åsikter och känslor,uttrycka tankar,samt
inforrnationsfrihet: frihet inhämta och upplysningaratt mottaga

i övrigt del andras yttranden,samt att taga av
mötesfrihet: frihet föranordna och bevista sammankomstatt

förupplysning, meningsyttring eller liknande syfte ellerannat
framförande konstnärligt verk,av

demonstrationsfrihet:4. frihet anordna och deltaga i demonstra-att
tion på allmän plats,

föreningsfrihet: frihet sig försammansluta med andraatt
eller enskilda syften,allmänna

religionsfrihet: frihet6. eller tillsammans med andraatt ensam
sin religion.utöva

Beträffande tryckfriheten och Beträffande tryckfriheten och
frihet frihet sigmotsvarande sig motsvarandeatt yttra att yttra

i ljudradio, television och vissa i ljudradio, television och vissa
fil-liknande överföringar, filmer, liknande överföringar samt

videogram och andra videogram, ljudupptag-upptag- mer,
tekniskaningar rörliga bilder ningar och andrasamtav

ljudupptagningar gäller vad gäller vadupptagningar ärsom
föreskrivet i tryckfri- föreskrivet i tryckfrihetsför-ärsom

Regeringsformen omtryckt 1994:1483
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

hetsförordningen och yttrande- ordningen och yttrandefrihets-
frihetsgrundlagen. grundlagen.

tryckfrihetsförordningenI finns också bestämmelser rätt att tagaom
del allmänna handlingar.av

i kraftDenna lag träder den januari 1999.1



Författningsförslag 331997:49SOU

tillFörslag2

tryckfrihetsförordningeniändringlag om

tryckfrihetsförordningen haskallföreskrivs kap. 7 §lHärigenom att
följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kap.1
7 §

tryckttidskrift eller sådantidning,skrift förståsperiodiskMed annan
bestämd titelavsedd underutgivningsplanenskrift, enligt är attsom

ellerutkommandetiderfyra å särskildaminst medutgivas nummer
Sedanbilagor.löpsedlar ochdärtill hörandeårligen,häften samt

dess bevisetskall denna, tillmeddelats,skriftenutgivningsbevis för
periodisk.återkallas, somanses

periodisktillperiodisk Omtill ägarenOm ägaren enen
låter spridaskrift sprider ellerlåter spridasprider ellerskrift

innehåll eller delarskriftensinnehåll eller delarskriftens avav
sändningi formdettaradiopro-i formdetta ett av enav

upptagningtekniskljudupp- ellerfilm eller somengram, en
yttrandefrihetsgrund-iyttrande-itagning avsessom avses

skall i fråga tillämp-lagen,i frågafrihetsgrundlagen, skall om
kap. sändningenningen l-14kap.tillämpningen l-14 avavom

upptagningen jämställasellerfilmen ellerprogrammet, upp-
till skriften i denmed bilagamedjämställastagningen enen

formden i sådanutsträckningskriften i dentillbilaga uts-
in-återgerspridda versionenformi sådansträckning den

oförändratnehållet i skriftenåterger in-spridda versionen
innehållet harhurskriften oförändratnehållet i samt anger

föreskri-lag fårdisponerats. linnehållet harhursamt anger
särskild skyldighetfår föreskri-lag attdisponerats. I vas om

ochsådana sändningarspela inskyldighetsärskild attomvas
upptagningartekniskaoch bevarasådanaspela in program

tillhandahålla dessa.och upptagningarfilmerbevara attsamt
sänd-tillBestämmelserdessa. rätttillhandahållasamt att om

yttrande-finns i 3 kap.ningartill sänd-Bestämmelser rättom
frihetsgrundlagen.yttrande-finns i 3 kap.ningar

frihetsgrundlagen.

1994:1476Tryckfrihetsförordningen omtryckt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1999.Denna lag träder i kraft den januari1 De äldre föreskrifterna
tillämpas på sådana tekniska upptagningar spritts före ikraftträ-som
dandet.
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till3 Förslag
yttrandefrihetsgrundlageniändringlag om

yttrandefrihetsgrundlagenföreskrivs i frågaHärigenom om
kap.före 4rubrikerna6 kap. 3-5 §§ närmastkap. 7dels 4 samtatt

gälla,upphöraskall3 och 6och §§, 6 kap.71 att
betecknas 6 kap. 3skall6 och 7nuvarande 6 kap.dels att resp.

§§,4
följandemedparagraf, 3införaskap. skalldet i 10dels att en ny

lydelse
, 8-10 och 12-3 kap.kap. l-5 §§,och 9-12 §§, 2kap. 1-4dels 1att

kap.1-2 §§, 76 §§, 6 kap.kap. 3 ochoch4 §§, 5§§, 4 kap. l13
l-2 §§och 10 kap.9 kap. §l-2 och 4 §§, l8 kap.l-3 §§, samt

skall hatill 10 kap.och rubrikenföre kap. 8 §3rubriken närmast
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.l
§1

medborgaresvenskVarje ärsvensk medborgareVarje är
tillför-allmännadettillför-allmännadet gentemotgentemot
grund-enligt dennasäkradgrund-enligt denna rättsäkrad rätt

televisionljudradio,itelevision lagljudradio,ilag attatt
överföringarliknandeoch vissaöverföringar,liknandeoch vissa

ljud-videogram,filmer,andraochvideogramfilmer, samt
teknis-och andraupptagningarrörliga bilderupptagningar av

offentligenka upptagningaroffent-ljudupptagningar ut-samt
ochåsiktertryckta tankar,åsiktertankar,uttrycktaligen

övrigt lämnaoch ikänslorövrigt lämnakänslor och ioch upp-
helst.vilketgifter i ämnei vilketuppgifter ämne somsom

helst.
ändamål säkratillgrundlag harenligt dennaYttrandefriheten ettatt

frittupplysning ochfri och allsidigmeningsutbyte,fritt etten
debegränsningarandra änden får inga görasskapande. Ikonstnärligt

grundlag.följer dennaavsom
i grundlagenVadgrundlagen sägsiVad sägs somsom

för-gällerradioprogramgäller för-radioprogram omom
ocksåljudradioiljudradio ocksåi utomutom programprogram

in-television ochiin-television ochi programprogram
sändning-andranehållet i vissasändning-vissa andranehållet i

omtryckt 1994:1477Yttrandefrihetsgrundlagen
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ljud, bild eller ljud, bild ellertextar av som textar av som
sker med hjälp elektromag- sker med hjälp elektromag-av av
netiska vågor. Vad netiska vågor.sägs Vad sägssom som

filmer video-även filmer video-ävenom avser om avser
och andra upptagningar och andra tekniskagram gram upp-

rörliga bilder. tagningar med rörliga bilder.av
Med tekniska upptagningar

i denna grundlag upptag-avses
ningar innehåller bildtext,som
eller ljud och kan läsas,som
avlyssnas eller på sättannat
uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel.

2§

Varje svensk medborgare Varjeär svensk medborgare är
tillförsäkrad till författa-rätt tillförsäkrad till författa-att rätt att

och andra upphovsmän och andra upphovsmänsamtre samtre
till utgivare, redaktioner, till utgivare, redaktioner,ny- ny-
hetsbyråer och företag för hetsbyråer och företag för
framställning filmer eller framställning tekniskaav av upp-
ljudupptagningar lämna uppgif- tagningar lämna uppgifter i

i vilket helst förämne vilketter helst för of-ämnesom som
offentliggörande i radiopro- fentliggörande i radioprogram

filmer och ljudupptag- och sådana upptagningar. Hangram,
ningar. harHan också harrätt också anskaffarättatt att upp-
anskaffa uppgifter i vilket gifter i vilketämne helstämne som

helst för sådant uppgifts- för sådant uppgiftslämnandesom
lämnande eller offentliggöran- eller offentliggörande. I dessa
de. I dessa rättigheter får inga rättigheter får inga andra be-
andra begränsningar göras gränsningarän degöras än som
de följer denna grund- följer denna grundlag.som av av
lag.

3§

Det får inte förekomma Det får inte förekommaatt att
något fram-är något fram-avsett att ärsom avsett attsom
föras i radioprogram eller föras i radioprogramett elleretten en
ljudupptagning först måste teknisk upptagning först måste
granskas myndighet eller granskas myndighet ellerav en av en
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Intenågot allmäntallmänt Intenågot annatannat organ.organ.
tillåtet för myndig-heller dettillåtet för myndig-heller det ärär

andra allmännaheter ochandra allmännaochheter organorgan
stöd i denna grundlag,stöd i denna grundlag, att utanatt utan

ellerdet kändagrunddet kända ellerpå grund avav
radio-väntade innehållet iradio-innehållet iväntade ettett

eller tekniskeller ljudupptag- upp-program enenprogram
förbjuda eller hindrahindra dess tagning,förbjuda ellerning,

offentliggörande ellerspridning dessoffentliggörande eller
allmänheten.spridning blandallmänheten.bland

styckethinder förstaförsta stycket UtanVad isägs avsom
lag meddelasdocklag fårfilmer. Genomgäller även genom

granskning ochföreskrifterföreskriftermeddelasfår dock om
rörliga bildergodkännandegranskning och godkännan- avom

offent-skall visasvisas filmerskallde filmer somsomav
ligt.offentligt.

får inte stöd i dennastöd i denna Detfår inteDet utanutan
grundlag förekommagrundlag förekomma attatt myn-myn-

andra allmännadigheter ochallmännaoch andradigheter
igrund innehålletinnehållet igrund avorganavorgan

tekniskaochradioprogramoch lju-filmerradioprogram,
förbjuder ellereller upptagningarförbjuderdupptagningar

använd-ellerhindrar innehavanvänd-innehav ellerhindrar
hjälp-sådana tekniskaningtekniska hjälp-sådananing avav

för kunnabehövsmedelför kunnabehövsmedel attatt somsom
förellerradioprogramförradioprogram eller ta emotemotta

iinnehålletuppfattainnehållet i kunnauppfattakunna attatt
sådana upptagningar. Detsam-ljudupptagningar.filmer eller

anläggan-gäller förbudgäller förbudDetsamma mot motma
för sändningför sänd- trådnätanläggande trådnät de avavav

radioprogram.radioprogram.ning av

4§

allmän-och andraMyndigheterallmän-och andraMyndigheter
istödfår intestöd ifår inte utanutan organnaorganna

grundlag ingripadennaingripagrundlag motdenna mot
ihangrundnågonhan ipå grundnågon ettattettatt avav

tekniskellerradioprogramfilm ellerradioprogram, enenen
missbrukatharupptagningmissbrukatharljudupptagning ytt-

medverkatellerrandefrihetenmedverkatelleryttrandefriheten
missbruk. Intesådanttillmissbruk. Intesådanttill ettett

dennastödheller får destöd dennafår deheller utanutan avav
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grundlag sådan anledning grundlag sådan anledningav av
några ingripandengöra nâgra ingripandengöramot mot

filmen eller ljud-pcogrammet, eller upptagningen.programmet
upptagningen.

Denna grundlags föreskrifter Denna grundlags föreskrifter
radioprogram tillämpas radioprogram tillämpasom om

också redaktionnär för också redaktionnär fören en en en
tryckt periodisk skrift eller för tryckt periodisk skrift eller för
radioprogram, företag för radioprogram,ett företag förett
framställning filmer eller yrkesmässig framställningav av
ljudupptagningar eller tekniska upptagningar elleren ny- en
hetsbyrå med hjälp elekt- nyhetsbyrå med hjälp elekt-av av
romagnetiska vågor begäran romagnetiska vågor särskild
tillhandahåller allmänheten begäran tillhandahåller allmän-upp-
lysningar direkt register heten upplysningarett direktur ettur
med upptagningar för register medautoma- upptagningar för
tisk databehandling. Det gäller automatisk databehandling. Det
dock inte den mottagande gäller dock inte denom motta-om
kan ändra innehållet i registret. gande kan ändra innehållet i

registret.
Vad föreskrivs i förstasom

stycket gäller också någonom
på det sättannan som anges

där tillhandahåller allmänheten
sådana upplysningar och har ett
utgivningsbevis för verksam-
heten. Sådant bevis får åter-
kallas förutsättningar för attom
meddela utgivningsbevis inte

Ãterkallaslängre föreligger. be-
viset gäller därefter vad som

föreskrivetär i lag ellerannars
författning. Närmare be-annan

stämmelser meddelande ochom
återkallelse utgivningsbevisav
meddelas i lag.

Varje register isom avses
denna paragraf skall ha ett

Närmare bestämmelsernamn.
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meddelas isådana namnom
lag.

tillämpligGrundlagen ärtillämplig påGrundlagen är
upptagningartekniskasådanaljudupptag-ochfilmersådana

allmänhetentillspridsallmän-tillspridsningar somsom
säljasspelasspelas attheten upp,att genomupp,genom

tillhandahållaseller annattillhandahållasellersäljas
sätt.sätt.annat

ochradioprogramvissaAttfilmerradioprogram,vissaAtt
skallupptagningartekniskaskallljudupptagningaroch

skrif-periodiskamedjämställasskrif-periodiskamedjämställas
andra§framgår kap. 71andra§kap. 7framgår 1 ter avter av

tryckfrihetsförord-styckettryckfrihetsförord-stycket
ningen.ningen.

och8i kap.1Vad sägs8 ochkap.i 1Vad sägs somsom
tryckfrihetsförordningen§§9tryckfrihetsförordningen§§9

fårföreskrifter i lagfårlagföreskrifter i attomattom
upphovs-i frågameddelasupphovs-i frågameddelas omom

rättigheter,mänsrättigheter, omannonsermäns omannonser
kreditup-tobak,elleralkoholkreditup-tobak,elleralkohol

till-ochplysningsverksamhettill-ochplysningsverksamhet
anskaffandeförvägagångssättanskaffandeförvägagångssätt

hinderuppgifterhinder utanuppgifter avutan avavav
iocksågällaskallgrundlagenockså igällaskallgrundlagen

ochradioprogramfrågafilmerradioprogram,fråga omom
upptagningar.tekniskaljudupptagningar.och

meddelasdet i lagintehindrargrundlagi denna attBestämmelserna
radiopro-ireklamkommersielli övrigtförbudföreskrifter motom

föreskriftergällerDetsammareklam.sådanförvillkoreller omgram
sändningochannonseringförvillkorochförbud avmot annanom
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helt eller delvis bekostasprogram, densom än bedriverav annan som
programverksamheten.

2 kap.
1§

Upphovsmannen till radio- Upphovsmannenett till radio-ett
film eller ljud- ellerprogram, teknisken en program en upp-

upptagning inteär skyldig tagning inte skyldigatt är röjaatt
röja sin identitet. Detsamma sin identitet. Detsamma gäller
gäller den har framträtt i den har framträttsom isom en

sådan framställning och den sådan framställningen och den
har lämnat uppgift har lärrmatsom uppgiften som en

enligt kap.l 2 enligt l kap. 2

2§

I mål skadestånd I mål skadeståndom ansvar, om ansvar,
eller särskild rättsverkan på eller särskild rättsverkan på
grund yttrandefrihetsbrott i grund yttrandefrihetsbrottav iav

radioprogram, film ellerett radioprogram eller tek-en ett en
ljudupptagning får ingen nisk upptagning fåren ingenta ta

frågan är fråganupp om vem som ärupp om vem som
framställningens upphovsman, framställningens upphovsman,

har framträtt i den, har framträttvem som i den,vem som
har tillhandahållit denvem har tillhandahållitsom denvem som

för offentliggörande eller för offentliggörande ellervem vem
har lämnat uppgifter enligt har lämnatsom uppgifter enligtsom

kap.1 2 kap.1 2
Om någon har upphovsman till framställningenangetts ellersom

den har framträtt i denna, det dock tillåtetsom är i måletsom att
pröva han ansvarig.är Detsamma skall gälla, någon i måletom om

upphovsmannensig eller den har framträtt.uppger vara som
Första stycket hindrar inte det i och rättegångatt en samma

handläggs både mål yttrandefrihetsbrott och mål brottom om som
i 5 kap. 3avses
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3§

tagit befattningbefattning harhar tagit DenDen somsom
sprid-sprid- med tillkomsten ellertillkomsten ellermed

ningen framställningframställningningen somsom av enenav
utgjort eller varit avseddvarit avseddutgjort eller attatt
ingå radioprogram ellerfilm iingå i radioprogram, ettett enen
teknisk upptagning och denljudupptagning och deneller somen

nyhets-på har varit verksamvarit verksamhar enensom
röja vad han där-byrå får intenyhetsbyrå får inte röja vad han

fåttvid harfåttdärvid har vetaveta somom vemom vem
framställ-upphovsman tilltill fram-upphovsman ärärsom

tillhandahållitningen eller hareller har tillhanda-ställningen
ellerför offentliggörandeför offentliggörande denhållit den

har framträtt i denframträtthareller somom vemom vem som
uppgifter enligt 1uppgifter eller lämnati eller lämnatden

kap. 2kap. 2enligt 1
inteenligt första stycket gällerTystnadsplikten

samtyckt tilltystnadsplikten gäller hartill förmånden varsom
röjs,identitethansatt

enligt 2 § andra stycket,identiteten får väckasfråga2. omom
första stycketi kap. 3 §det sig brott 5rör om som angesom

enligt kap. 2 §fråga brott 5i mån domstol, det4. den när är om
för-erforderligt videller finner det3 § första stycket 2eller att

eller skäligentilltaladhandling uppgift lämnas, huruvida den ärsom
förmångärningen den tillmisstänkt för den brottsliga är vars

första stycket gäller, ellertystnadsplikten enligt
till allmänt ellerdomstol i fall hänsyni den mån5. annat ettav

uppgift iden-synnerlig viktenskilt intresse finner det att omvara av
underförhör medvid vittnesförhör ellertiteten lämnas parten

sanningsförsäkran.
eller skallförhör i andra stycket 4 5Vid rätten nogasom avses

tystnadspliktenkan inkräktafrågor inte ställsvaka över att som
i varje särskilt fall medgivet.vad ärutöver som

4§

efterforskafårmyndighet eller allmäntIngen annat organ
tillupphovsmannenupphovsmannen till enen
offent-haroffent- framställningframställning har somsom

avseddeller varitvarit avsedd liggjortsliggjorts eller attatt
i radiopro-radiopro- offentliggörasoffentliggöras i ettett
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film eller ljudupp- eller tekniskgram, en en upptag-gram en
tagning eller den har fram- ning eller den har framträttsom som

i sådan framställning,trätt i sådan framställning,en en
den har tillhandahållit den har tillhandahållitsom som

eller tillhandahålla eller tillhandahållaavsett att avsett atten en
framställning för offentliggöran- framställning föroffentliggöran-
de i radioprogram, film de i radioprogramett elleretten en
eller ljudupptagning, eller teknisk upptagning, elleren

den har lämnat uppgifter enligt kap.1 2som
Förbudet hindrar inte efterforskning i fall då denna grundlag med-

åtal eller ingripande. I sådana fall skall dock den i 3 §annatger
angivna tystnadsplikten beaktas.

5§

Den uppsåtligen eller Den uppsåtligen ellersom av som av
oaktsamhet bryter sin oaktsamhet bryter sinmot tyst- mot tyst-
nadsplikt enligt 3 § skall dömas nadsplikt enligt 3 § skall dömas
till böter eller fängelse i högst till böter eller fängelse i högst

år. Detsamma gäller den år. Detsamma gäller denett ett
i radioprogram, film i radioprogram ellerett ettsom en som en

eller ljudupptagning uppsåt- teknisk uppsåtligenupptagningen
ligen eller oaktsamhet läm- eller oaktsamhet länmarav av

felaktiga uppgifter felaktiga uppgifternar om vem om vem som
framställningensär framställningens upphovsmanärsom upp-

hovsman eller har tillhandahållit eller har tillhandahållit den för
den för offentliggörande, offentliggörande,vem vem som

framträder i den eller framträder i den ellersom vem vem som
har lämnat uppgifter i den. har lämnat uppgifter i den.som

För efterforskning i strid med 4 § döms, efterforskningen harom
skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst år.ett

Allmänt åtal för brott i första fårstycket väckas endastsom avses
mälsäganden har anmält brottet till åtal.om
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3 kap.

Filmer och andra tekniskaoch ljudupptagningarFilmer upp-
tagningar

8§

ochVarje svensk medborgaresvensk medborgare ochVarje
svensk juridisk harjuridisk harsvensk råtträtt personperson

framställa och sprida teknis-filmerframställa och sprida attatt
ka upptagningar. Förljudupptagningar. För rättoch rätt att

förevisa film kanfilm offentligtoffentligt förevisaatt enen
ochdock krävas granskninggranskning detdock krävaskan det

medgodkännande i enlighet lenlighet medgodkännande ioch
andra stycket.kap. 3 §andra stycket.kap. 3 §1

9§

Föreskrifter skyldighetskyldighetFöreskrifter attatt omom
tekniskaexemplaroch bevaraexemplar filmerbevara avav

tillhanda-ochupptagningaroch till-ljudupptagningar attatt
fårgranskningdem förgranskning hållahandahålla dem för

ocksålag fårfår meddelas i lag. Ilagfår meddelas i lag. I
skyl-meddelas föreskrifterföreskriftermeddelasockså omom

exemplarlämnadighetlämna exemplarskyldighet attatt av
upptagningar tillsådanaupptagningar tillsådana enenav

och lämnamyndighetlämnamyndighet och attatt upp-upp-
till sådani anslutningsådan lysningari anslutning tilllysningar

skyldighet.skyldighet.

10§

postbefordringsföretagVarkenpostbefordringsföretagVarken
trafik-allmännågontrafik- ellernågon allmäneller annanannan

befordrainrättning fårbefordrafår vägrainrättning attvägra att
grundpåtekniska upptagningarpåeller ljudupptagningarfilmer
fallinnehåll ideras äninnehåll iderasgrund annatannat avav

skulle innebärabefordranskulle dådå befordranfall än
§i 13överträdelseöverträdelseinnebära som avsessom avses

stycket.eller fjärdetredje
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i 13 § tredje eller fjärde styck-
et.

En allmän trafikinrättning En allmän trafikinrättning
film ellertar emot teknisksom en tar emoten som upptag-en

ljudupptagning för befordran ning för befordran skall inte
skall inte spridare spridare framställ-anses som av anses som av
framställningen enligt 6 kap. ningen enligt 6 kap.

Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte det meddelas före-att
skrifter i lag straff och särskild rättsverkan för denom som

förevisar pornografiska bilder på eller vid allmän plats genom
skyltning eller något liknande förfarande kansätt väcka all-ett som
män anstöt,

2. föregående beställning med ellerutan på tillställersättpost annat
någon pornografiska bilder, eller

bland barn och ungdom bland barn och ungdom
sprider filmer sitt sprider tekniska upptagningarsom genom
innehåll kan verka förråande sitt innehåll kansom genom
eller medföra allvarlig verka förråande eller medföraannan
fara för de allvarlig fara för deunga. annan

unga.
Detsamma gäller i fråga straff och särskild rättsverkan för denom

bryter föreskrifter granskning och godkännandemot filmersom om av
skall visas offentligt.som

I lag får meddelas föreskrif- I lag får meddelas föreskrif-
med syfte förebyggater med syfte förebyggaatt ter att

spridning film kartor, spridning tekniskgenom av genom upp-
ritningar eller bilder åter- tagning med kartor, ritningarsom

Sverige helt eller delvis och eller bilder återger Sverigeger som
innehåller upplysningar helt eller delvis och innehållerav
betydelse för rikets försvar. upplysningar betydelse förav

rikets försvar.

Sådana exemplar filmer och Sådana exemplar tekniskaav av
ljadupptagningar, fram- upptagningar, framställs isom som
ställs i landet och avsedda landetär och avsedda för sprid-är
för spridning här, skall förses ning här, skall förses med
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tydliga uppgiftertydliga uppgiftermed somvem om vemom
låtit framställa upptagning-låtit framställa filmen harharsom

ochljttdupptagningeneller när,samtsamt avom en om var
framställts.exemplaren haroch exempla-när, vemvar av vem

dettabestämmelserframställts. Närmare Närmarehar omren
ifår får meddelas lag.bestämmelser dettaom

i lag.meddelas
framställerDenframställer filmDen ensomsom en

därvidteknisk upptagning ochljudupptagning ocheller en
oaktsamhetuppsåtligen ellerdärvid uppsåtligen eller avav

första stycket ellerförsta bryteroaktsamhet bryter motmot
därbestämmelsereller bestämmelserstycket som avsessom

ellerskall dömas till bötertill böterdär skall dömasavses
år.fängelse i högsti högst år.eller fängelse ettett

tekniskspriderfilm eller DenspriderDen som ensom en
någonsaknarupptagningsaknarljudupptagning somsom

iuppgift föreskrivenföreskri-uppgiftnågon ärär somsom
skerstycket skall, detskall, förstai första stycket omomven

oaktsamhet,uppsåtligen elleruppsåtligen ellerskerdet avav
till penningböter. Det-penning- dömasdömas tilloaktsamhet,

sådangällaskallskall gällaböter. Detsamma om enom samma
oriktig och spridarenoriktig och uppgiftsådan uppgift ärären

till detta.kännerkänner till detta.spridaren
tekniskspriderDensprider film ellerDen som ensom en

hanhan upptagningljudupptagning atttrots att vettrots atten
grundlag harenligt dennadenden enligt denna grund-vet att

konfiskeratsi beslag ellertagitstagits i beslag ellerlag har
ellertill böterskall dömasskall dömas tillkonfiskerats

är.fängelse i högstfängelse i högstböter eller ettett

ar.

4 kap.

tekniskaochskall Radioprogramoch filmerRadioprogram
skall haupptagningarutgivare. Utgivareha ut-enaven

radiopro-Utgivaregivare.enligt vadskallradioprogram av
vadskall enligtföreskrivs i lagnärmare somgramsom

föreskrivs i lageller förför varje närmare utsesutses program
helaeller förvarjeföreller delarhela programprogram-av

programverksam-eller delarverksamheten. av
heten.
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Utgivaren den Utgivarenutses denav utsessom av som
bedriver sändningsverksamheten bedriver sändningsverksamheten
eller låter framställa ñlmen. eller låter framställa den teknis-

ka upptagningen.

4§

Av film skall framgå Av teknisk upptagning skallen vem en
utgivare.är Utgivaren framgå utgivare.ärsom vem som

skall till varje exemplar Utgivaren skall tillatt varjese attse
filmen har sådan uppgift. exemplar upptagningen harav en av

sådan uppgift.en
Uppgift utgivaren radioprogram skall hållas tillgänglig förom av

allmänheten enligt vad föreskrivs inärmare lag.som

5 kap.
1§

De gärningar De gärningarsom anges som som anges som
tryckfrihetsbrott i 7 kap. 4 och tryckfrihetsbrott i kap.7 4 och

§§5 tryckfrihetsförordningen 5 tryckfrihetsförordningen
skall yttrandefrihets- skall yttrandefrihets-anses som anses som
brott, de begås i radio- brott, de begås i radio-ettom ettom

film eller ljud- eller tekniskprogram, en en program en upp-
upptagning och straffbaraär tagning och straffbara enligtär
enligt lag. lag.

Under förutsättningar skall yttrandefrihetsbrottsamma som anses
sådan olaga våldsskildringäven varigenom någon rörliga bildergenom

närgånget eller utdraget skildrar våld människor eller djurgrovt mot
med uppsåt framställningen sprids, inte gärningen med hänsynatt om
till omständigheterna försvarlig.är

3§

Om någon lämnar meddelan- Om någon lämnarett meddelan-ett
de, i l kap. 2§, de, i kap.1 2som avses som avses
eller, enligt 6 eller,utan enligtatt 6utan attsvara svara
kap., medverkar till fram- kap., medverkar till fram-en en
ställning avseddär ställning avseddärattsom attsom
offentliggöras i radiopro- offentliggöras i radiopro-ett ett
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eller tekniskfilm eller ljudupp- upptag-en gram engram, en
författare ellerförfattare eller ning,tagning, annansomsom

upphovsman ellerupphovsman eller attgenomgenomannan
framträda i radioprogrammetframträda i radioprogrammetatt

skyldigsigsig skyldig och därigenomoch därigenom görgör
tilltill

spioneri, obehörig befattningspioneri,högförräderi, grovt grov
landsförråderi, landssvek eller försök,uppgift,med hemlig uppror,

eller stämpling till sådant brott;förberedelse
förhandling tillgängligoriktigt utlämnande allmän2. ärsomav

i strid med myndighetstillhandahållande sådan handlingeller avenvar
uppsåtlig; ellergärningenförbehåll vid dess utlämnande, ärnär

fall itystnadsplikt i deuppsåtligt åsidosåttande angessomav
särskild lag,

för sådant brott.föreskrivs i laggäller vad ansvarsom om
underrättelse i sådant syfteanskaffar uppgift ellernågonOm somen
sig skyldig till brott§ och därigenomi kap. 21 gör angessomavses

förföreskrivs i laggäller vadi första stycket ansvaromsom
brottet.

stycket regeringsformeni kap. 12 § tredje2Det sägs omsom
förslag tillockså i frågalagstiftningsförfarande skall gällasärskilt om

i första stycketföreskrifter som avses

6§

in-En teknisk upptagningfilm eller ljudupptagningEn som
yttrandefrihetsbrottnefattarinnefattar yttrandefri- ettettsom

ÄrÄr brottet olagafår konñskeras.får konñskeras.hetsbrott
eller barnpornog-våldsskildringvåldsskildring ellerbrottet olaga

särskildrafrbrott gällerbarnpornograñbrott gäller omom
övrigt vadrättsverkan irättsverkan i övrigt vadsärskild som

föreskrivs i lag.iföreskrivs lag.som
konfiskering skall allaVidkonfiskering skall allaVid

avsedda förför exemplarexemplar avsedda ärär somsom
spridning förstöras. Dessutomspridning förstöras. Dessutom

föremål kanskall tillsesföremål kanskall tillses attatt somsom
mång-särskilt föranvändassärskilt för mång-användas attatt

upptagning-den tekniskafaldigafilmen eller ljudupptag-faldiga
föranvändasinte skall kunnaskall kunnainteningen använ- en

ytterligareframställaframställa ytterligaredas för attatt ex-
emplar.exemplar.
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Konfiskering får också ske i Konfiskering får också ske i
fall film in- fall tekniskannat annatav en som av en upp-

nefattar skildring barn i tagning innefattar skild-en av som en
pornografisk bild verklig- ring barn i pornografisk bildav av
hetstrogen karaktär, inte verklighetstrogen karaktär,om av
innehavet med hänsyn till inte innehavet med hänsynom- om
ständigheterna försvarligt.är till omständigheterna för-är
Konfiskering innebär då svarligt. Konfiskering innebäratt
samtliga exemplar filmen då samtliga exemplar denattav av

påträffas i samband med tekniska upptagningen på-som en som
förundersökning skall förstöras. träffas i samband med för-en

undersökning skall förstöras.

6 kap.

Ansvaretföryttrandefrihetsbrott Ansvaretföryttrandefrihetsbrott
i radioprogram eller film i radioprogram ellerett etten en
ligger på utgivaren. Har teknisk upptagning ligger ut-en
ställföreträdare inträtt givaren. Har ställföreträdaresom en
utgivare, har han inträtt utgivare, har hanansvaret. som

ansvaret.
frågaI andra direktsända radioprogram sådana iänom som avses

kap.1 8 § får i lag föreskrivas den framträder iatt programmetsom
skall för sina yttranden själv.ansvara

2§

Det för yttrandefrihetsbrott skulle åvila utgivarenansvar som annars
ligger på den skyldig utgivare,är att utsesom om

det inte fanns någon behörig utgivare brottet förövades,när
utgivaren utsedd för skens skull eller uppenbarligen intevar

kunde den befogenhetutöva i kap4 3 § ellersom anges
uppgift utgivaren inte har hållits tillgänglig för allmänhetenom

föreskrivet sätt.
Har ställföreträdare inträtt utgivare han inte längreen som men var

behörig brottet förövades eller hade hansnär uppdrag upphört eller
förelåg det beträffande honom något förhållande i förstasom anges
stycket eller2 ligger för yttrandefrihetsbrott utgivaren.ansvaret

stället förI den i I stället för den isom anges som anges
första stycket den första stycket denansvarar som ansvarar som
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tekniskyttrandefri- sprider upptagningfilm försprider enen
yttrandefrihetsbrott iför denna,filmeni denna,hetsbrott om

saknar den i 3upptagningen13 § förstaden i 3 kap.saknar om
första stycket före-uppgiften kap. 13 §föreskrivnastycket

uppgiftenskrivnalåtit framställahar om vem somvem somom
låtit framställa den och detklarläggas harinte kanden och det

klarläggas denneinte kaneller han saknardenne år vemvem
känd hem-eller han saknarhemortsadress i Sverigekänd är

inteortsadress i Sverige ochpåträffas härheller kanoch inte
påträffas här underheller kanrättegången.under

rättegången.
i tredje stycketVadi tredje stycketVad sägssägs somsom
uppgift saknasför det falluppgift saknasfallför det attatt enen

också lämnadgällerockså lämnadgäller om enom en
innebär den haruppgiftharuppgift innebär den attatt somsom

den tekniskalåtit framställahem-framställa filmen harlåtit
har hemvistupptagningenutomlands ellervist utom-om upp-

uppgiftenlands elleroch den ärgiften oriktigär omsom
sprideroriktig och dentill detta.filmen kännersprider som

känner till detta.upptagningen

3§6§

tilltaladeoch denyttrandefrihetsbrottväcks förOm åtal attett anser
medför han inte skallomständighetnågondet finns att varaom

huvudförhand-omständighet föredennaansvarig, skall han åberopa
ansvarig.betraktasinte det, skall hanhanlingen. Om gör som

4§7§

iyttrandefrihetsbrottförenligt detta kapitelDen ett ensom ansvarar
innehållet i fram-haft kännedomskall haframställning omanses
offentliggörande.medgett dessockså haskallställningen. Han anses
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7 kap.
1 §

Bestämmelserna i 9 kap. 1-4 §§ Bestämmelserna i 9 kap. 1-4
tryckfrihetsförordningen tryckfrihetsförordningenom om
tillsyn och åtal skall gälla också tillsyn och åtal skall gälla också
i fråga radioprogram, filmer i fråga radioprogram ochom om
och ljudupptagningar och i tekniska upptagningar och i
fråga yttrandefrihetsmål. fråga yttrandefrihetsmål.om om

Den tid inom vilken allmänt Den tid inom vilken allmänt
åtal för yttrandefrihetsbrott skall åtal för yttrandefrihetsbrott skall
väckas i fråga radiopro-är väckas i frågaär radiopro-om om

månader från det månader från detattgram sex attgram sex
sändes. Beträffande sändes.programmet Beträffandeprogrammet

filmer och ljudupptagningar tekniskaär upptagningar tidenär
tiden år från det år från detett upptagningenatt ett attupp-
tagningen lämnades för lämnades för spridning.ut ut
spridning. Dock får i lag före- Dock får i lag föreskrivas att
skrivas filmer inte skall filmer inte skallatt ha läm-anses

ha lämnats för sprid- för spridning förränut deanses nats ut
ning förrän de har lämnats för har lämnats för registrering hos
registrering hos myndighet. myndighet. frågal olagaen en om

frågaI olaga våldsskildring våldsskildring och barnpor-om
och barnpornografibrott gäller nografibrott gäller vad ärsom
vad föreskrivet i lagär föreskrivet i lag tid försom om om
tid för väckande talan. väckande talan.av av

Om yttrandefrihetsbrott har Omett yttrandefrihetsbrott harett
förövats i film eller ljud- förövats i teknisk upptagningen en en
upptagning det finns det finns någonutan att utan att som
någon enligt 6 kap. enligt 6 kap.är ansvarig förärsom
ansvarig för brottet, får åklaga- brottet, får åklagaren eller

eller målsäganden i målsägandenstället i stället förren att
för väcka åtal ansöka väcka åtal ansökaatt konfiske-om om
konfiskering filmen eller ring upptagningen. Detsam-av av
ljudupptagningen. Detsamma gäller, stämning i Sveri-ma om
gäller, stämning i Sverige inte kan delges den ärom ge som
inte kan delges den ansvarig för brottet.ärsom
ansvarig för brottet.
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fårJustitiekanslernfår ävenJustitiekanslern även
konfiskeringansökakonfiskeringansöka avomavom

tekniskexemplarfilmexemplar upp-enavsom avsesav en
i kap. 6 §5tagningtredje stycket.i kap. 6 §5 som avses

tredje stycket.

3§

tryck-i 10 kap.Vadtryck-i 10 kap. sägsVad sägs somsom
beslagfrihetsförordningenfrihetsförordningen beslag omom

gällaskrifter skalltrycktagällaskrifter skalltryckta avav
fråga beslagockså ifråga beslagockså i avomavom

ställetupptagningar. Itekniskaljudupptagningar. Iochfilmer
andra6 § och 8 §för l0 kap.och 8 §för 10 kap. 6 §stället

dock vadstycket gällerdock vadstycket gällerandra som
tredjeochföreskrivs i andraochföreskrivs i andrasom

paragraf. Omi dennastyckenatredje styckena i denna para-
kap. 4 §i 10den tidigraf. Om den tid avsessomavsessom

medtryckfrihetsförordningentryckfrihetsförord-4 §10 kap.
omfattningtill beslagetshänsyntill beslagetsmed hänsynningen

omständighetnågonellereller någonomfattning annanannan
fårotillräcklig,fårotillräcklig, rättenomständighet ärär

framställningJustitiekanslernsfram-ustitiekanslernspå Jrätten
tiden förlängs. För-medgetiden för-ställning medge attatt
får inte längrelängningenFörlängningen får intelängs. avse

oundgängligentidtid ound-längre ärär änän somsomavse
omfattaoch fårfår nödvändignödvändig ochgängligen

veckor.tvåsammanlagt högstsammanlagt högst tvåomfatta
veckor.

fram-de avsnittdet ellerbeslag skallVarje beslut avangeom
degäller endastBeslagetföranlett beslaget.ställningen harsom

där dessaupptagningenandra delarskivor, rullar ellersärskilda av
avsnitt förekommer.

harbeslagBevisharbeslagBevis attatt omom
kostnadskallbeslutatskostnadskallbeslutats utanutan
beslagetdentillställasden beslagettillställas somsom

harhos denverkställsden harverkställs hos samtsamt somsom
tekniskaframställa denlåtitfilmen ellerframställalåtit
skall in-Bevisetupptagningen.Beviset skallljudupptagningen.

deelleruppgift detnehållauppgift det ellerinnehålla omom
framställningenavsnitt iavsnitt i framställningende somsom

beslaget.föranlettharföranlett beslaget.har
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8 kap.
§1

Skadestånd får inte dömas på Skadestånd får inteut dömas påut
grund innehållet i radio- grund innehållet iett radio-av ettav

film eller ljud- eller tekniskprogram, en en program en upp-
upptagning i andra fall än när tagning i andra fall än när
framställningen innefattar framställningen innefattarett ett
yttrandefrihetsbrott. yttrandefrihetsbrott.

Om skadestånd grund brott i 5 kap. 2 och 3 §§av som avses
gäller vad föreskrivet iär lag.som

2§

Den enligt 6 kap. bär det Den enligt 6 kap. bär detsom som
straffrättsliga straffrättsligaansvaret ansvarar ansvaret ansvarar

för skadestånd.även Skadestån- för skadestånd.även Skadestån-
det kan krävas också den det kan krävasut också denutav av

bedriver programverksam- bedriver programverksam-som som
heten eller har låtit framställa heten eller har låtit framställa
filmen eller Uudupptagningen. den tekniska upptagningen.

I fall i kap.1 8 § gärningsmannen för ska-som avses ansvarar
destånd på grund brott han begår i sändningen. skadeståndetav som
kan krävas denäven bedriverut programverksamheten.av som

4§

Vad i 6 kap.sägs 7 § Vad i 6 kap. 4§sägssom som
denna grundlag skall gälla denna grundlag skall gälla
också i fråga skadestånd också i fråga skadeståndom om
grund yttrandefrihetsbrott i grund yttrandefrihetsbrott iav av

radioprogram, film ellerett radioprogram eller tek-en ett en
Uudupptagning. I fråga nisk upptagning. frågaIen om om

sådant skadestånd skall också sådant skadestånd skall också
gälla vad i kap.sägs ll 3- gälla vad i kap.ll 3-sägssom som
5 tryckfrihetsförordningen §§5 tryckfrihetsförordningen

enskilt anspråk i vissa fall. enskilt anspråk i vissa fall.om om
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kap.9
1§

i 12 kap. tryck-Vadi 12 kap. tryck-Vad sägssägs somsom
frihetsförordningenfrihetsförordningen rätte-rätte- omom

skalli tryckfrihetsmåltryckfrihetsmål skall gångengången i
frågagälla också ii frågaocksågälla motsva-motsva- omom

radiopro-rande målradiopro-målrande som avsersom avser
och tekniska upptagningarljudupptag-filmer och gramgram,

yttrandefrihetsmål. Hänvis-yttrandefrihetsmål.ningar
till 8 kap.i 12 kap. 2 §till ningenHänvisningen i 12 kap. 2 §

skalltryckfrihetsförordningentryckfrihetsförordningen8 kap.
6 kap. dennadärviddärvid 6 kap. dennaskall avseavse

grundlag.grundlag.
ocksåtryckfrihetsmål skallförtill jurymänDe utsetts varasom

yttrandefrihetsmål.ijurymän

radioprogram ochkap. Om10Om radioprogram,kap.10
frånupptagningartekniskaljudupptagningarfilmer och

utlandetfrån utlandet

1§

ochBestämmelserna i 1-9 11Bestämmelserna i 1-9 och ll
tillämpliga ocksåockså på kap.tillämpligakap. ärär

upptagningartekniskaljudupptag- sådanasådana filmer och
framställts utomlandsharhar framställtsningar somsom

sprid-förlämnasochutomlands och lämnas utut somsom
Vadi Sverige.Sverige. Vad ningför spridning i annarssom

fram-har låtitdenden sägssägs om somsomannars omsom
därvidskallställa upptagningenfilmen ellerhar låtit framställa

ihärstället gälla deniskall därvid iljudupptagningen som
sprid-den förlandet lämnarhär istället gälla den utsom

ning.den för sprid-landet lämnar ut
ning.

ochuppgifter under-anskaffaochmeddelafrågaI rätten attom
Aanonymitet gäller docktilloffentliggörande ochrättelser för rättenom

tryckfrihetsförord-kap. 6 §vad i 13tillämpliga delari sägssom
ningen.

skallDärvid
tryckfrihets-fjärde styckenatill kap. § tredje ochhänvisningen 1 1

denna grundlag,förordningen kap. 2 §1avse
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hänvisningen till 3 kap. tryckfrihetsförordningen 2 kap. dennaavse
grundlag,

hänvisningen till 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen 2 kap.avse
3 § denna grundlag och

hänvisningen till 7 kap. 3 § första stycket 2 tryckfrihetsförordningen
kap.5 3 § första stycket 2 denna grundlag.avse

2§

Det enligt l § gäller i Det enligt 1§ gäller isom som
fråga meddelarätt och frågaatt rätt meddela ochom attom
anskaffa uppgifter och under- anskaffa uppgifter och under-
rättelser och rättelseratt ochvara anonym att vara anonym
gäller också radioprogram gäller också radioprogramsom som
sänds från sändare utanför sänds från sändare utanför
Sverige och andra utomlands Sverige och andra utomlands
framställda filmer och ljudupp- framställdatekniskaupptagning-
tagningar demän i demän i densom avses ar som avses
den paragrafen. I lag får dock paragrafen. I lag får dock före-
föreskrivas undantag från skrivasrätten undantag från rätten att

meddela och anskaffaatt meddela och anskaffa uppgifterupp-
gifter i fråga radioprogram i fråga radioprogramom om som

sänds från havetöppna sänds från havetsom öppna eller
eller luftrummet däröver. luftrummet däröver.

3§

Utgivningsbevis för verksamhet
enligt I kap. 9 § kan meddelas

för sändningaräven utgårsom
från utlandet. Bestämmelserna i
1-9 och 11 kap. tillämpligaär
också på sådana sändningar
med utgivningsbevis.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

I fråga tekniska upptagningar inte omfattas tidigareom som av
lydelse och har lämnats för spridning före ikraftträdandet skallutsom
de föreskrifterna tillämpas med följande undantag:nya
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spridning denförlämnatshaskallupptagningteknisk uta En anses
kraft.igrundlagdenna trättdag

4 kap.,första-tredje styckena,13 §3 kap.kap.,Föreskrifterna i 2b
skall intemeningenandrastycket§ förstakap. loch 10§§l-26 kap.

tillämpas.
yttrandefri-ansvarig förupptagningteknisk ärspriderDenc ensom

straffbarvarit ävenskulle haspridningenupptagningen,ihetsbrott om
bestämmelser.äldreenligt

gällerstycketförsta§kap. 2föreskrivs i 8 attvadförställetd I som
straffrättsligadetbärenligt cdenkrävasskadestånd kan ut somav

upptagning.tekniskinnehållet iföransvaret en
förespridningfrågaigäller inteföreskrifterna somDee omnya

har bildermedupptagningartekniskaskettikraftträdandet somav
skildringarbild ellerpornografiskibarnskildringarinnefattar avav

tvång.våld ellersexuellt
hartalanprövningvidintetillämpasföreskrifterna somt De avnya

före-detillämpningSkulleikraftträdandet.före nyaväckts aven
intedocksådannågonfårpåföljd,frånfrihettillletthaskrifterna

ådömas.

harljudupptagningartillämpasskallföreskrifternaäldre somDe
ikraftträdandet.förespridningförlämnats ut
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lOb§

Den i stillbild eller i Den i stillbild,som tele-en ettsom
film, videogram, tele- visionsprogram,ett film,ett etten
visionsprogram eller andra videogram eller tek-en annan
rörliga bilder skildrar sexuellt nisk upptagning med rörliga
våld eller tvång med uppsåt bilder skildrar sexuellt våldatt
bilden eller bilderna sprids eller eller tvång med uppsåt att

sprider sådan skildring, bilden eller bilderna spridssom elleren
döms, inte gärningen med sprider sådan skildring,om som en
hänsyn till omständigheterna döms,är inte gårningen medom
försvarlig, för olaga vålds- hänsyn till omständigheterna är
skildring till böter eller försvarlig, för olaga vålds-
fängelse i högst två år. Detsam- skildring till böter eller

gäller den i rörliga fängelse i högst två år. Detsam-ma som
bilder närgånget eller utdraget gäller den i tekniskma som
skildrar våld männi-grovt upptagning med rörligamot bilder
skor eller djur med uppsåt närgånget eller utdraget skildraratt
bilderna sprids eller spri- våld människor ellergrovtsom mot
der sådan skildring. djur med uppsåt bildernaen att

sprids eller sprider så-som en
dan skildring.

Sprider någon oaktsamhet skildring i första stycketav en som avses
och sker spridningen i yrkesmässig verksamhet eller eljest i förvärvs-
syfte, döms såsom i första stycket sägs.

Första och andra styckena Första och andra styckena
gäller inte filmer eller video- gäller inte filmer eller video-

biografbyråstatens biografbyrågram som statensgram som
har godkänt för visning. De har godkänt för visning. De
gäller inte heller upptagning gäller inte heller teknisken en upp-

rörliga bilder med tagning med rörliga bilderav medsamma
innehåll film eller innehållsom ett filmen samma som en
videogram har godkänts eller videogramsom harettav som

Senaste lydelse 1990:894
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godkänts biografbyrån.biografbyrån. Vidare gäller av
gäller första och andraandra styckena inte Vidareförsta och

före-styckena inte offentligaoffentliga förevisningar av
filmer eller vid-visningarfilmer eller videogram. av

eogram.
teknisk upptagningrörliga HarupptagningHar enaven

medrörliga bilder försettsmed intyg medbilder försetts ett om
film ellerintygfilm eller videogram ettattett ettatt om enen

innehållmedinnehåll har god- videogrammed sammasamma
biograf-godkäntsbiografbyrå, harkänts statensstatens avav
tillbyrå, skall inte dömastillskall inte dömas an-ansvar

första eller andraenligtförsta eller andra stycketenligt svar
för spridningupptagningen. stycketför spridning av upp-av

gäller docktagningen. Dettadock inte in-gällerDetta om
oriktigt ochinte intygetoriktigt och dentyget varomsomvar

upptagningenhar sprittupptagningen har denspritthar som
inseinsett eller bort detta.inse harinsett eller bort detta.

10c§2

uppsåtligen elleruppsåtligen eller DenDen avsomavsom
yrkesmässigoaktsamhet iyrkesmässigoaktsamhet i grovgrov

i för-verksamhet elleri för-verksamhet eller annarsannars
undervärvssyfte till denundervärvssyfte till den ärär somsom

film,år lämnarfilm, femtonfemton år lämnar ettutettut enen
tek-videogram ellerellervideogram annanenannan upp-en

rörligaupptagning medmed nisktagning rörliga bilderav
verklig- innefattar ingåendeingående skildringar bilder somav

verklighetstrogenkaraktär återger skildringarhetstrogen avsom
elleråterger våldhot våld karaktärvåld eller mot somom

människorför våldmänniskor eller djur döms hot motom
för otillåtenutlämning eller djur dömsotillåten av

tekniskutlämningtilleller videogramfilm av
ellertill böterfängelse i högst upptagningböter eller sex

månader.i högstmånader. fängelse sex
gäller integäller inte stycketstycket FörstaFörsta

videogramellerfilmer eller videogram filmer somsom
biografbyrå godkäntharbiografbyrå har godkänt statensstatens

någon ålders-ålders- visning förför visning för någon för

2 1988:835Senaste lydelse
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barn under femton år. barn under femton år.grupp av grupp av
Det gäller inte heller gällerDet inte heller teknisken upp- en
tagning rörliga bilder med upptagning med rörliga bilderav

innehåll film med innehållsamma som en samma som en
eller videogram har film eller videogramett ettsom som
godkänts biografbyrån. har godkänts biografbyrån.av av
Vidare gäller första stycket inte Vidare gäller första stycket inte
offentliga förevisningar offentliga förevisningarav av
filmer eller videogram. filmer eller videogram.

Har upptagning rörliga Har teknisk upptagningen av en
bilder försetts med intyg med rörliga bilder försetts medett om

film eller videogram intyg filmatt ellerett ett atten ettom en
med innehåll har god- videogram med innehållsamma samma
känts biografbyrå för har godkänts biograf-statensav statensav
visning för någon åldersgrupp byrå för visning för någon

barn under femton år, skall åldersgrupp barn underav av
inte dömas till enligt femton år, skall inte dömas tillansvar
första stycket. Vad har enligt första stycket.som ansvar

gäller dock inte Vad harsagts gällernu sagtsom som nu
intyget oriktigt och den dock inte intyget orik-var som om var
har lämnat upptagningen har tigt och den har lämnatut utsom
insett eller bort inse detta. upptagningen har insett eller

bort inse detta.

Den bland barn eller Den bland barn ellersom ung- som ung-
dom sprider skrift eller bild, dom sprider skrift, bild elleren

sitt innehåll kan teknisk upptagning medsom genom texten
verka förrâande eller eljest eller bild sitt in-som genom
medföra allvarlig fara för de nehåll kan verka förråande eller

sedliga fostran, dömes eljest medföra allvarlig fara förungas
för förledande ungdom de sedliga fostran, dömesav ungas
till böter eller fängelse i högst för förledande ungdomav

månader. till böter eller fängelse i högstsex
månader.sex

Denna lag träder i kraft den januari1 1999.
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tillFörslag5

1980:100ändring i sekretesslagenlag om

§§kap. 16 och 176§ 9föreskrivs 5 kap.Härigenom samtatt
100 följande lydelse.skall hasekretesslagen 1980:

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap5

i målgällermål Sekretessgäller iSekretess om an-om an-
barnpornografibrottförbarnpornografibrottför svarsvar
våldsskildring ellerolagaeller ellervåldsskildringolagaeller

motsvarande tryckfrihets-tryckfrihets- förmotsvarandeför
målyttrandefrihetsbrott,elleryttrandefrihetsbrott föreller
medför skadaersättningskildring haruppgift i som om

sådant brotteller anledningbeslagtagits, förverkats samtav
för-konfiskering ellereller målkonfiskerats i målet annars om

barnpornografidet inte verkandei detta,förekommer avom
förvåldsskildringuppgiften kan röjas eller olagastår klart att
be-harsprids uppgift i skildringför denfara attutan som

kon-förverkats ellerbrottsbalken, slagtagits,i strid medvidare
elleri målettryckfrihetsförordningen eller fiskerats annars

det intei detta,yttrandefrihetsgrundlagen. förekommer om
uppgiften kan röjasstår klart att

spridsför denfara attutan
brottsbalken,i strid medvidare

tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen.

ärendegäller iSekretessen även
paragrafdennairör an-som

brott.givet
gällersekretessMotsvarande

denbiografbyråhos Statens när
elleråklagarmyndighetbiträder

målpolismyndighet i avsessom
stycket.förstai

Lagen 1992:1474omtryckt

2 1993:437lydelseSenaste
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kap.39

Sekretess gäller hos domstol i Sekretess gäller hos domstol i
mål för sexualbrott, mål för sexualbrott,om ansvar om ansvar
utpressning, brytande utpressning, brytandepost-av post-av
eller telehemlighet, intrång i eller telehemlighet, intrång i
förvar, olovlig avlyssning eller förvar, olovlig avlyssning eller
brott vilket infektion brott vilket infektiongenom av genom av
HIV har eller kan ha överförts HIV har eller kan ha överförts

i mål ersättning för i målsamt ersättning församtom om
skada med anledning sådant skada med anledning sådantav av
brott, för uppgift enskilds brott, för uppgift enskildsom om
personliga eller ekonomiska för- personliga eller ekonomiska för-
hållanden, det kan hållanden, det kanantas attom antas attom
den enskilde eller någon honom den enskilde eller någon honom
närstående lider skada eller närstående lider skada ellermen men

uppgiften röjs. Sekretess uppgiften röjs. Sekretessom om
gäller hos domstol i mål gäller hosäven domstol i måläven

för barnpornogra- för barnpornogra-om ansvar om ansvar
fibrott eller motsvarande tryck- fibrott eller motsvarande tryck-
frihets- eller yttrandefrihetsbrott frihets- eller yttrandefrihets-
för uppgift brott, mål ersättning förom en ung person om

skildras i pornografisk skada med anledning sådantsom av
bild, det kan denne brott mål konfiskeringantas attom samt om
eller någon denne närstående eller förverkande barnpor-av
lider skada eller nografi för uppgiftmen om upp- om en ung
giften röjs. Sekretessen gäller skildras iperson som pornog-

i ärendeäven i dennarör rafisk bild, det kansom antas attom
paragraf angivet brott. Sekretes- denne eller någon denne närstå-

enligt denna paragraf gäller ende lider skada ellersen men om
inte för uppgift är uppgiften röjs. Sekretessenom vem som
tilltalad eller svarande. gäller i ärende iäven rörsom

denna paragraf angivet brott.
Sekretessen enligt denna para-
graf integäller för uppgift om

tilltalad ellerärvem som sva-
rande.

I fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högstom
sjuttio år.

3 Senaste lydelse 1996:155
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17

Sekretess gäller, inte följer 18 iannatom av
utredning enligt bestämmelserna förundersökning i brottmål,om

tvångsmedel i sådant målangelägenhet, användningsom avser av
i verksamhet för förebygga brott ellereller att avserannan som

särskild personutredning enligt säkerhetsskyddsla-registerkontroll och
1996:627,gen

polis-åklagarmyndighets, polis- åklagarmyndighets,
myndighets, tullmyndighetsmyndighets, tullmyndighets

verk- eller kustbevakningens verk-eller kustbevakningens
i för förebyg- samhet i övrigt för förebyg-samhet övrigt attatt

utreda eller beivrauppdaga, utreda eller beivra uppdaga,ga, ga,
brott brott eller

biografbyrås verk-Statens
samhet biträda åklagarmyn-att

eller polismyndighet idighet
brottmål

förhållanden,uppgift personliga eller ekonomiskaför enskildsom
närstående liderden enskilde eller någon honomdet kan antas attom

uppgiften röjs.skada eller men om
förilförsta stycket,Sekretess gäller i verksamhet, som avses

fara uppkom-anmälan eller från enskild, det kanutsaga antas attom
allvarligtför någon för våld ellerutsättsatt annat men om upp-mer

giften röjs.
till enskild enligt vadhinder sekretessen får uppgift lämnasUtan av

lagöverträdare.föreskrivs i den särskilda lagstiftningen om ungasom
sekretessen i högstfråga uppgift i allmän handling gällerI om

år.sjuttio

lag träder i kraft den januari 1998.Denna 1

4 Senaste lydelse 1996:628
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6 Förslag till

lag ändring i lagen 1991:1559 med föreskrif-om

på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihets-ter

grundlagens områden

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1991:1559 med föreskrifterom
på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
dels nuvarande 3 kap. 19 och 20 skall betecknas kap.att 3 30 resp.
31 §§,
dels det i 3 kap. skall införas elva paragrafer, 19-29att §§, mednya
följande lydelse,
dels kap.1 1-2 §§, 3 kap. 18 § och den 31 kap.att 4 1-3 §§,nya
5 kap. 3-6 §§, 6 kap. 2 7 kap. 3-3a och 7a §§ rubriken tillsamt
4 kap. och rubriken före kap.närmast 5 3 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l kap.
§1

I denna lag finns bestämmelser
och utgivareägare periodiska skrifter 2 kap.,om av m. m.

utgivare radioprogram 3 kap.,om av m. m.
utgivare filmer och utgivare tekniskaom av om av upp-

ljudupptagningar 4 kap., tagningar 4 kap.,
bevarande exemplar och inspelningar 5 kap.,om av m. m.
åtal och tvångsmedel 6 kap.,om

domstol i tryckfrihetsmálrätt och yttrandefrihetsmâl 7 kap.,om
förberedande behandling tryckfrihetsmál och yttrandefrihets-om av

mål 8 kap.,
huvudförhandling inför jury 9 kap.,om
överläggning och dom 10 kap.om samtm. m.

övriga bestämmelser kap..11

2 §

De bestämmelser i denna lag gäller tryckta skrifter eller tryckningsom
skrifter skall tillämpas andra skrifteräven faller underav som

tryckfrihetsförordningen.
Uttrycken radioprogram, film Uttrycken radioprogram och

och ljudupptagning används i teknisk upptagning används i
lagen på i lagensätt på isättsamma som samma som
yttrandefrihetsgrundlagen. yttrandefrihetsgrundlagen.
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

3 kap.
18 §

tillhanda- ochfråga sådant Bestämmelserna i 12-15I om
upplysningar med första och andra styckenahållande 31 §av
elektromagnetiska också i fråga så-hjälp tillämpas omav

kap. 9§ tillhandahållandei dantvågor 1avses av upp-som
lysningar med hjälp elektro-yttrandefrihetsgrundlagen till- av
magnetiska vågor i l12-16 §§.lämpas avsessom

yttrande-9 § första stycketkap.
frihetsgrundlagen. Den som

skallsådan verksamhetbedriver
och TV-verkettill Radio- an-

har.mäla vilket registretnamn
Bestämmelserna 19-26 §§i

tredje stycket gälleroch 31 §
betråjfande sändningar som

stycketkap. 9 § andrai 1avses
yttrandefrihetsgrundlagen.

Bestämmelserna i 27-30
enligt 1gäller alla sändningar

yttrandefrihetsgrund-kap. 9 §
lagen.

19§

för verksamhetUtgivningsbevis
stycketenligt kap. 9 § andra1

yttrandefrihetsgrundlagen med-
TV-verketRadio- ochdelas av

den bedriverpå ansökan av som
sändningsverksamheten.

innehållaskallansökanEn
uppgift registrets vemnamn,om

verksam-bedriver sändningssom
sändning-från vilkenheten, ort

utgår och utsettsvem somarna
förekom-till iutgivare samt,

ställföreträdare förmande fall,
utgivaren.

skall också inne-Ansökningen
verk-beskrivninghålla en av
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samheten. dennaAv skall fram-
gå hur upplysningar tillhanda-
hålls allmänheten. Beskrivning-

skall ha sådan omfattning atten
det framgår verksamhetenom
uppfyller förutsättningarna
enligt kap.J 9 § andra stycket
yttrandefrihetsgrundlagen. Om
sändningen utgår från utlandet,
skall ansökan framgå ocksåav
hur utgivaren tillförsäkrats
möjlighet sådan be-utövaatt
fogenhet i 4 kap. 3 §som anges
yttrandefrihetsgrundlagen.

Till ansökan skall fogasen
bevis utgivaren och, före-iatt
kommande fall, ställföreträda-

uppfyller de behörighetsvill-ren
kor i yttrandefrihets-som anges
grundlagen och de haratt
åtagit sig uppdraget. Om en
ställföreträdare anmäls, skall
det dessutom visas han äratt
godkänd den utsettav som
utgivaren.

Om ansökan etten avser
register med ett namn som
företer sådan likhet med namnet
på periodisk skrift för vilkenen
utgivningsbevis meddelats att
förväxling lätt kan ske och det

den registreradeär änannan
till skriften ansökerägaren som

utgivningsbeviset, skall tillom
ansökningen fogas bevis attom
sökanden till skriften.är ägare

20§

ansökanOm utgivnings-en om
bevis uppfyllerinte vad som
föreskrivs i 19 § skall sökanden
föreläggas inom viss tidatt
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bristen. Gör han inteavhjälpa
avvisas.får ansökningendet

21§

förutomfår avslås,ansökanEn
anord-verksamheten inte ärom

i Ipå detnad sätt sägssom
yttrande-andra stycketkap. 9 §

frihetsgrundlagen,
ellerutgivare inte utsettsom

uppdraget ochåtagit siginte
förekom-eller, iutgivareom

ställföreträdare intemande fall,
behörighetsvillkoruppfyller de

yttrandefrihets-isom anges
grundlagen,

utgårför sändningar somom
saknarutlandet utgivarenfrån

möjlighettillräcklig utövaatt
i 4befogenhetsådan som anges

yttrandefrihetsgrund-kap. 3 §
lagen,

företerregistrets namnom
påmedlikhetsådan namnet

utgivningsbe-för vilketregister
meddelats ellertidigarevis som

stycketförstaI kap. 9 §iavses
yttrandefrihetsgrundlagen att

kan ske,förväxling lätt
företerregistrets namnom

påmedsådan likhet namnet en
skrift för vilken utgiv-periodisk

för-meddelatsningsbevis att
intekan ske och detlättväxling

periodiskatill denär ägaren
ansökerskriften ut-omsom

givningsbeviset.

22§

de för-inträder iändringOm
19 §ihållanden avsessom
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andra-fjärde styckena, skall den
bedriversom

heten anmäla detta tillgenast
Radio- och TV-verket.

23§

utfärdatEtt utgivningsbevis får
återkallas
1 den bedrev sänd-om som.
ningsverksamheten har anmält

verksamheten har upphört,att
verksamheten inte längreom

anordnad på detär sätt som
krävs enligt kap.1 9 § yttrande-
frihetsgrundlagen,

utgivare inte finns ellerom
utgivaren inte fyller föreskrivna
behörighetsvillkor och behörig
utgivare inte omedelbart utses
eller utgivaren till sändningen

utgår från utlandet saknarsom
tillräcklig möjlighet utövaatt
sådan befogenhet i 4som anges
kap. 3 § yttrandefrihetsgrund-
lagen,

det inom månaderom sex
sedan utgivningsbeviset utfär-
dats visas ansökningenatt om
det bort avslås enligt 21 § 3
eller

månader förflutit frånom sex
den dag då utgivningsbeviset ut-
färdades verksamhetutan att

i 1 kap. 9 § andrasom avses
stycket yttrandefrihetsgrund-
lagen inletts.

Beslut återkallelse med-om
delas Radio- och TV-verket.av
I ärenden återkallelse skallom
den bedriver sändnings-som
verksamheten och utgivaren
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tillfälle sig det kanatt yttra om
ske.

24§

Beslut Radio- och TV-verketav
i ärenden utgivningsbevisom
får för-överklagas hos allmän
valtningsdornstol.

25§

uppsåtligenDen ellersom av
oaktsamhet lämnar oriktig
uppgift i ansökan utgivning-om
sbevis skall dömas till böter

fängelse år.eller i högst ett
gäller denDetsamma som upp-

oaktsamhetsåtligen eller av
föreskrivsbryter vad imot som

§ skyldighet anmäla22 attom
ändrade förhållanden.

26§

får meddela före-Regeringen
ansökningsavgifterskrifter iom

ärenden utgivningsbevis förom
kap. 9§sändningar enligt 1

andra stycket yttrandefrihets-
grundlagen.

27§

sådan sändningVarje avsessom
första eller andrakap. 9 §i 1

yttrandefrihetsgrund-stycket
medlagen skall inledas en upp-

ochgift registrets namnom
harutgivare och utsettvem som

ställföreträdaredenne. Om en
skall detför utgivaren tjänstgör
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lämnas uppgiften om vem
ställfäreträdaren är.

28§

Radio- och TV-verket skall föra
förteckning register enligtöver

kap.I 9 § första och andra
styckena yttrandefrihetsgrund-
lagen.

29§

Regeringen får meddela före-
skrifter avgifter för utdragom

förteckning registeröverur
enligt I kap. 9 § första och
andra styckena yttrandefrihets-
grundlagen.

19§ 30§

Utlänningar får villkor svenska medborgaresamma som vara
utgivare radioprogram.av

20 31§

Den uppsåtligen eller Den uppsåtligen ellersom av som av
oaktsamhet bryter vad oaktsamhet bryter vadmot motsom som
i detta kapitel föreskrivs i detta kapitel föreskrivsom om
skyldighet anteckna eller skyldighetatt anteckna elleratt
amnäla utgivare skall dömas till anmäla utgivare eller att an-
böter eller fängelse i högst mäla pá registerett namn som

drivs enligt I kap. 9 § förstaar.
stycket yttrandefrihetsgrund-
lagen skall dömas till böter
eller fängelse i högst år.ett

l Senaste lydelse 1994:132
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i dettavadoaktsamhet bryteruppsåtligen ellerDen mot somavsom
ställföreträdareuppgiftskyldighet lämnaföreskrivskapitel att omom

penningböter.tilldömasskall
enligtsändningarfråga om

stycketandrakap. 9 §1 yttran-
tillämpasdefrihetsgrundlagen

ochförstastället för§ i25
styckena.andra

tekniskautgivarekap. Om4filmerutgivareOmkap.4 avav
upptagningarljudupptagningaroch

§1

tekniskasådanafrågaIljudupptagningarSådana upp-omsom
förinnehållertagningarsynskadadeförinnehåller ensomen

synskadadeavseddsammanställ-tvåsammanställningavsedd av
periodis-fleratvâ ellerningskrifterperiodiskafleraeller av

ihärskrifterkalandet ochihär utgesut somgessom
vilkasochlandet ägaresamverkarvilkas ägare sam-om

kas-upptagningenverkarkassettid-ljudupptagningen om
sarnrnanställ-medsettidningarsammanställningarmedningar

materialför- ningar änmaterial än enur meravmer enurav
deutgivarenförlagaUt-ha utgivare.skalllaga utses aven

samverkande ägarna.samverkan-degivaren utses av
de ägarna.

Ägaren för-huvudsakligadenskriftperiodiska utgörtill den som
anmälataltidningsnärrmdenskall tillkassettidningentilllagan somvem

utgivare.är
hansbehörig ellerinte längreutgivare ärutsedd tilldenOm ärsom
skallomedelbart Denneutgivareskallupphör, utses.uppdrag en ny

stycket.i andrasåanmälas sägssom

2-§

lämnaskyldighetDenlämnaskyldighet attDen upp-att upp-
låtithargifterlåtithargifter vem somomsomvemom

upptagningtekniskframställaljud-ellerfilmframställa enenen
ochnär,när,upptagning samt vemavsamt varomvarom

exemplaren framställtsharexemplaren haroch somvemav
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framställts föreskrivs i 3 föreskrivs i 3 kap. 13 §som yttran-
kap. 13 § yttrandefrihetsgrund- defrihetsgrundlagen skall full-
lagen skall fullgöras görasatt uppgifternagenom attgenom
uppgifterna intas i själva filmen intas i själva den tekniska upp-
eller ljudupptagningen eller tagningen eller anbringas påan-
bringas på dennas kassett eller skivan, kassetten eller motsva-
motsvarande hölje. föremål.rande

3§

Utlänningar får på Utlänningar fårsamma samma
villkor svenska medborga- villkor svenska medborga-som som

utgivare filmer och utgivarere vara tekniskaav re vara av
ljudupptagningar. upptagningar.

5 kap.

Radioprogram, filmer och Radioprogram och tekniska
ljudupptagningar upptagningar

3

Den sänder radioprogram Den sänder radioprogramsom som
till allmänheten skall ombesörja till allmänheten skall ombesörja

varje spelas in.att varje spelas in.program att program
Denna skyldighet gäller också Denna skyldighet gäller också
sådana radioprogram sådana sändningar isom avses som avses
i kap.1 7 § andra stycket 1 kap. 7 § andra stycket tryck-
tryckfrihetsförordningen. In- frihetsförordningen. Inspel-
spelningen skall bevaras i minst ningen skall bevaras i minst sex

månader från sändningen. månader frånsex sändningen.
Beträffande sändningar som

i kap.J 9 § yttrandefri-avses
hetsgrundlagen det tillräck-är
ligt det dokumenteras vilkaatt
upplysningar vid varjesom
tidpunkt hålls tillgängliga i

2 Senaste lydelse 1996:854
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

skallVarje upplysningregistret.
dokumenterad minstifinnas sex

den förstfrån detmånader att
registret.tillgänglig ihölls

sändnings-bedriverräkningnågonlandet förhär iDen annanssom
ocksåsatellitkapacitet skallupplåtersatellit ellerverksamhet över som
dockgällerbevaras. Dettain ochspelasvarjeombesörja att program

stycket.förstaenligtdettaskallnågon görainte annanom
oför-samtidig ochintegällerstycketenligt förstaSkyldigheten

trådnät.radioprogramvidaresändningändrad genomav

4§

skalli landethärDenskall utselandetihärDen utse somsom
tekniskförutgivareeller upptag-filmförutgivare enenen

bevaraskyldigning är ettskyldig attljudupptagning är att
från detårunderexemplarårunderexemplar ettbevara ettett

offentlig.blevupptagningenellerfilmen attfrån det att upp-
ocksågällerskyldighetDennaoffentlig. Dennablevtagningen

upptagningartekniskasådanasådanaocksågällerskyldighet
andra7§i kap.1ljudupptagningarochfilmer avsessom

tryckfrihetsförordning-stycketandra7§i kap.1avsessom
tryckfrihetsförordning-stycket en.

förgällerSkyldigheten ävenen.
framställalåterden ensom

tillspridsljudupptagning som
utgivareallmänheten utan att en

behöver utses.

5§

harJustitiekanslern rätt att utanJustitiekanslern har rätt utanatt
skrift,varjefå delkostnadskrift,varjedelkostnad avav

tekniskellerradioprogramlju-ellerfilmradioprogram, upp-
enligthar bevaratstagningbevaratshardupptagning somsom

ocksåhar§§. Han rätt1-4 attocksåharHan1-4 §§.enligt
bestyrktfåkostnadsfrittfå be-kostnadsfritt enrätt att en

iharvadutskrifthar yttratsutskrift vadstyrkt somavsomav
åliggerDetradioprogram.Detradioprogram.i ettettyttrats

på begäranpolismyndighetenpolismyndigheten attåligger att
Justitiekanslernbiträdabegäran
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

vid anmodan enligt denna biträda justitiekanslern vidpara-
graf. anmodan enligt denna paragraf.

6§3

Varje enskild yttrandefrihetsbrott har begåttsatt ettsom anser mot
honom i radioprogram eller han har lidit skada grundett att ettav
sådant brott i har hos den driver sändnings-rättprogrammet att som
verksamheten kostnadsfritt del inspelningta programmet.av en av

enskildeDen har också kostnad få kopia inspel-rätt att utan en av
ningen eller bestyrkt utskrift vad har iyttrats programmet.en av som
Vad i detta stycke gäller docksägs inte, det uppenbartär attsom om
han inte berörs på sådant han kansättprogrammet ett attav vara
målsägande.

skyldighetDen i första stycket vilar i fråga sådanasom avses om
radiotidningar i 3 kap. 7 § till den periodiskaägarensom anges
skrift den huvudsakliga förlagan.utgörsom

Första stycket skall tillämpas Första stycket skall tillämpas
också på sådana Uudupptag- också sådana tekniska upp-
ningar innehåller för tagningar innehåller försom en som en
synskadade avsedd version synskadade avsedd version avav

periodisk skrift periodisk skriftut uten som ges en som ges
här i landet kassettidningar. I här i landet kassettidningar. I
fråga sådana kassettidningar fråga sådana kassettidningarom om

i 4 kap. vilar1 § i kap.4 § vilar1som avses som avses
skyldigheten låta den enskil- skyldigheten låta den enskil-att att
de del upptagning och de del upptagning ochta taav en av en
få utskrift på till den få utskrift till denägaren ägarenen en
periodiska skrift den periodiska skrift denutgör utgörsom som
huvudsakliga förlagan. huvudsakliga förlagan.

kap.6

fallI de i 10 kap. de fallI i 10 kap.som anges som anges
§ andra stycket tryckfrihets-ll § andra stycket tryckfrihets-11

förordningen och i förordningenmotsvarande och i motsvarande
fall enligt kap. fall7 3 § yttrande- enligt 7 kap. 3 § yttrande-

3 Senaste lydelse 1996:854



SOU 1997:49 Författningsförslag 73

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

frihetsgrundlagen får be- frihetsgrundlagen får be-en en
fattningshavare lägst fänriks fattningshavare lägst fänriksav av
grad tryckt skrift, film gradta tryckt skrift elleren ta en en
eller ljudupptagning i förvar. teknisk upptagning i förvar.

7 kap.

Avgörande för yttrande- Avgörande förett yttrande-var ettvar
frihetsmål skall den frihetsmålär skalltas denärupp tas upp

varifrån radioprogram varifrånort ett radioprogramort ett
har utgått för sändning eller där har utgått för sändning eller där

film eller ljudupptagning teknisk upptagning har läm-en en en
har lämnats för spridning för spridningut eller därnats ut
eller där brottet på brottetsätt harannat för-sättannat
har förövats. övats.

I stället för vad i 2 och 3 §§ den därär svaranden harortsom anges
sitt hemvist avgörande för mål där talan förs konfiskeringettvar om
enligt 9 kap. 5 § andra stycket tryckfrihetsförordningen eller 7 kap.
2 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen skall tas upp.

Är Ärdet inte känt det inte känt svarandenvar svaran- var
den har sitt hemvist eller saknar har sitt hemvist eller saknar han
han hemvist i landet, skall den hemvist i landet, skall den ort

där skriften eller filmen därort skriften eller den tekniska
anträffas avgörande. upptagningen anträffasvara vara av-

görande.

En ansökan konfiskering En ansökan konfiskeringom om
enligt 9 kap. §5 andra stycket enligt 9 kap. 5 § andra stycket
tryckfrihetsförordningen eller 7 tryckfrihetsförordningen eller 7
kap. 2 § andra stycket yttrande- kap. 2 § andra stycket yttrande-

4 Senaste lydelse 1994:1479

5 Senaste lydelse 1994:1479
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

får, detfrihetsgrundlagenfår, det ärfrihetsgrundlagen är omom
tings-denlämpligt,den tings-lämpligt, tastas avuppupp av

åtal väcks fördärföråtal väcksdär rätträtt ansvaransvar
tryckfrihetsbrott ellerdeteller förtryckfrihetsbrottdetför

denyttrandefrihetsbrottdenyttrandefrihetsbrott somsom
skriften eller den teknis-trycktakanskriften eller filmentryckta

kan innefatta.upptagningenkainnefatta.
domstolfårflera svarandeAnsökningar tasmot samma omupp av

med varandra.sambandmålen harlämpligt ochdet är
sådantvarandrasamband med sättmål harOm som avsessom

tingsrätt, skallsamtidigt vidstycket förekommerandraförsta elleri en
det.synnerliga skäl talarinterättegångihandläggas motmålen omen

januari 1999.träder i kraft den llagDenna

tekniska omfattas tidigareinteupptagningarfråga2. I avsomom
skallikraftträdandetföreför spridninglämnatsharlydelse och utsom

inteföreskrifterna tillämpastillämpas. Deföreskrifternade nyanya
ikraftträdandet.förehar väcktstalanvid prövning somav

ljudupptagningar harskall tillämpasföreskrifternaäldreDe som
ikraftträdandet.föreför spridninglämnats ut



SOU 1997:49 Författningsförslag 75

7 Förslag till

lag ändring i lagen 1993: 1392 pliktexem-om om

plar dokumentav

Härigenom föreskrivs 7 § lagen 1993:1392 pliktexemplaratt om av
dokument skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§

Om skrift i 5 eller 6 § har innehåll och utförandeen som avses samma
tidigare framställd skrift, skall endast två pliktexemplarsom en

lämnas, under förutsättning pliktexemplar den tidigare fram-att av
ställda skriften har lämnats eller lämnas samtidigt.

Föreskrifterna i första stycket gäller inte följerannatom av
föreskrifterna kombinerat material i 16 och §§.17om

Av skrift har framställts i punktskrift skall två pliktexemplarsom
lämnas, inte följer vad föreskrivsannat i 9om av som

Skyldigheten lämna plikt- Skyldighetenatt lämna plikt-att
exemplar enligt 5 och 6 exemplar enligt 5 och 6 §§
omfattar inte radioprogram, omfattar inteett sändning elleren

film eller ljudupptagning teknisk upptagning enligten len som
enligt kap.l 7 § andra kap. 7§ andra stycket tryck-som

styckettryckfrihetsförordningen frihetsförordningen skall jäm-
skall jämställas med bilaga ställas med bilaga tillen en en
till periodisk skrift. periodisk skrift.en

Denna lag träder i kraft den l januari 1999.
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till8 Förslag
ändring i polisregisterkungörelsenförordning om

1969:38

polisregisterkungörelsen skall haHärigenom föreskrivs 23§att
lydelseföljande

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Förordnar JustitiekanslernJustitiekanslernFörordnar om om
skrift vilken tryck-skrift vilken tryck- beslagbeslag på

tillämplig frihetsförordningen tillämpligfrihetsförordningen ärär
tekniskeller på upptagningeller på film eller enannanen

yttrandefrihetsgrund-bilder på vilkenljud ellerupptagning av
tillämplig, skall hanyttrandefrihetsgrund- lagenpå vilken är

Rikspolisstyrelsentillämplig, skall han underrättalagen är
beslutet. gällerRikspolisstyrelsen Detsammaunderrätta om

Justitiekanslern häver beslaggällerbeslutet. Detsamma närom
underrättelse har lämnatsbeslagJustitiekanslern hävernär varom

beslag har för-tidigareunderrättelse har lämnats närsamtvarom
för- fallit.tidigare beslag harnärsamt

fallit.
på skrift eller upptagningdomstol beslagFörordnar som avsesom

skall domstolenhävande sådant beslag,i första stycket eller om av
beslutet. Underrättelse skallunderrätta Rikspolisstyrelsen ävenom

sådan skrift ellerförordnande konfiskeringlämnas domstolsnär avom
skall verkställas.upptagning

i kraft den januari 1999.förordning träder 1Denna

1996:709Förordningen omtryckt
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9 Förslag till

förordning ändring i förordningen 1994:729om

instruktionmed för Radio- och TV-verket

Härigenom föreskrivs l och 2 §§ förordningen 1994:729 medatt
instruktion för Radio- och TV-verket skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Radio- och TV-verket har till Radio- och TV-verket har till
uppgift besluta i frågor uppgift besluta i frågoratt attom om
tillstånd, avgifter och registre- tillstånd, avgifter och registre-
ring ljudradio- och TV- ringrör ljudradio- ochrör TV-som som
sändningar riktade till allmän- sändningar riktade till allmän-
heten i de fall uppgifterna inte heten i de fall uppgifterna inte
ligger regeringen eller någon ligger regeringen eller någon

särskilt angiven myndig- särskilt angiven myndig-annan annan
het. Myndigheten skall följa het. Myndigheten skall följa
utvecklingen inom ljudradio- utvecklingen inom ljudradio-
och televisionsområdet. och televisionsområdet.

Radio- och TV-verket har
också till uppgift besluta iatt
frågor utgivningsbevis förom
register enligt kap.1 9 § andra
stycket yttrandefrihetsgrund-
lagen.

2§

Radio- och TV-verket skall särskilt
enligt radio- och TV-lagen 1996:844 frågor tillstånd,pröva om

fastställa sändningstider och besluta vilka sändare skall fåsom
utnyttjas för närradio,

.
2. enligt lokalradiolagen 1993: 120 frågor tillståndpröva ochom

bestämma sändningsområden,
enligt radio- och TV-lagen 1996:844 frågor tillståndpröva om

under begränsad tid sända TV-program eller ljudradioprogram,att en
4. frågor avgift förpröva närradio- och lokalradiosändningar,om

Senaste lydelse 1996:867
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

förordna lokala kabelsän-enligt radio- och TV-lagen 1996:844
från nätinnehavares skyldigheter,darföretag och besluta undantagom

koncessionsavgiftfrågor enligt lagen 1992:72 påpröva om
televisionens omrâde,

lokalradiolagenradio- TV-lagen 1996:844 ochenligt och
beteckningar för sändningargodkänna och registrera de1993:120

handha registeranvänds den sänder översamtprogramav somsom
satellitentreprenörer,satellitprogramföretag ochtillståndshavare,

frågor utgiv-pröva om
enligt kap. 9 §ningsbevis 1

yttrandefrihetsgrundlagen samt
föra förteckning registeröver

paragraf,enligt samma
1991:1559 enligt lagen 1991:1559enligt lagen

föreskrifter tryckfrihets-tryckfrihets- medmed föreskrifter
förordningens och yttrandefri-yttrandefri-förordningens och

områden hand-hetsgrundlagensområden hand-hetsgrundlagens
ansvarigaregisteransvariga haha register överöver

utgivareutgivare,
enligt radio- och TV-TV-lagen 10.enligt radio- och

frågor1996:844frågor lagen1996:844 prövapröva om
återkallelse tillstånd.tillstånd.återkallelse avomav

januari 1999.förordning träder i kraft den lDenna
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Uppdraget och dess genomförande

Uppdraget

Utredningens första direktiv dir. 1994: 104 beslöts regeringen denav
8 september 1994. I detta direktiv uppdras kommittén övervägaatt
dels frågan grundlagsskydd för medier, dels fråganom nya om
räckvidden i tiden grundlagarnas förbud och hindrandemotav censur
åtgärder teknik används vid tillkomstennär framställningarny av som
omfattas eller kan komma omfattas grundlagarnas skydd, delsatt av
frågan ändring yttrandefrihetsgrundlagen YGL i syfteom en av att

föruttryck friare etableringsrätt för trådlösa radio- och TV-ge en
sändningar, dels slutligen frågan förhållandet mellan offentlig-om
hetsprincipen, å sidan, och reglerna beslag och konfiskeringena om
i tryckfrihetsförordningen TF och YGL, å andra sidan. Den 2
februari 1995 beslöts tilläggsdirektiv dir. 1995:14 vari uttalades att
kommittén inte skulle fråganöverväga angående friare etableringsrätt
för trådlösa radio- och TV-sändningar. Direktiven återges i bilaga

Den 28 februari 1996 avlänmade JK till regeringen "Promemoria
vissa frågor rörande yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildringom

Justitiekanslerns erfarenheter och synpunkter" Justitiedeparte-m.m. -
dnr. Ju 96/839. I promemorian förordar JKmentets det övervägsatt

förtydligande grundlagens tillämpningsområdeett såvitt s.k.av avser
skräddarsydda videogram. Regeringen beslutade den 23 maj 1996 att
promemorian i denna del skulle överlämnas till Mediekommittén.

I skrivelse till Justitiedepartementet den juli5 1996 föreslog Om-en
budsmannen etnisk diskriminering DO regeringen skullemot att

ändringöverväga preskriptionstiderna i yttrandefrihetsgrund-en av
lagen i fråga brottet hets folkgrupp. Den 24 oktober 1996motom
beslutade regeringen denna framställningäven skulle överlämnasatt
till Mediekommittén.

Genomförandet

När det gäller den del uppdraget grundlagsskydd förav som avser nya
medier har kommittén informerats teknik Beila Engelhardtom ny av
och Lars-Erik Eriksson, omvärldsanalytiker vid Telia AB, Anders
Lundström, projektledare vid Telia Research AB, Hans G. Lindroth,
utvecklingsdirektör på Dagens Nyheter, vilken därvid demonstre-även
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Leijonborg, chef förtidningens då aktuella line-tjänst, Magnusrade on
avdelningen för medier på bokförlaget Natur och Kultur, Tomasnya

fil.lic., Utbildningsdepartementet, Per Appelqvist, tekniskOhlin,
Jacob Palme, adjungeraddirektör vid Sveriges Television AB,

systemvetenskap vid Kungligaprofessor vid institutionen för data- och
Stockholms universitet, ArvidHögskolan i Stockholm ochTekniska
och hemelektronikleverantörerdirektör för Sveriges radio-Brandberg,

Rundradioplaneringsdirektör vid Teracom SvenskRolf Jsamt aensson,
AB.

har gjort studiebesök hosOrdföranden, och sekreterarenexperterna
Kabel-TV i Nacka Strandi Stockholm, Svenska ABNyheterDagens

Telia i Farsta.och AB
angående tillämpningen ochKommittén har förfrågansänt aven

filmer, videogram ochreglerna i YGL och TFsynpunkter om
följandegäller för brott tillljudupptagningar särskilt vad ansvar

Filmproducenter, FöreningenFöreningen Sverigesorganisationer:
filmuthyrareförening, Sveriges Smalñlm-SverigesSvenska Tonsättare,

Sveriges Biografägareförbund,Videodistributörers Förening,och
Vidsam, InternationalsamarbetsorganisationVideouthyrarnas

ArtistersSvenska ochof phonographic Industry IFPI,Federation the
Musikerförbundet,Intresseorganisation SAMI, SvenskaMusikers

YrkesutövaresKonstnärliga och LitteräraMusikcentrum tillsamt
avsåg följande frågor: HarFörfråganSamarbetsnåmnd KLYS.

problem, Vilka iföranlett någratillämpningen reglerna ärav
tillämpningenoch hur har de lösts Harsådant fall problemen av

filmer eller ljudupptag-tillämpningslagenandra regler i YGL eller om
i sådant fall problemenproblem, 4. Vilkaningar föranlett några är

i övrigt till ellerKommentareroch hur har de lösts samt syn-
ljudupptagningar i YGL ochregleringen filmer ochpunkter av

tillämpningslagen.
Radio- och TV-verketförfrågan tillKommittén har säntäven en

tillämpningslagen.bestämmelserna iangående tillämpningen av
Håkanockså från följandeSynpunkter har inhämtats personer:

iTelia Telecom ABaffårschef för nummertjänsterOdell, m.m.
rättsinformatikvid institutet förBrinnen, doktorandHaninge, Martin

i Lund,CD Sverige ABuniversitet, Gunnar Peterson,vid Stockholms
High Score i Stockholmchefredaktör för tidningenChrister Rindeblad,

i Göteborg.vd för TV 4 Text-TVNordlund,och Jonas
uppdrag förhållandetkommitténsdet gäller den del rörNär somav

konfiskeringbeslag ochoch reglernaoffentlighetsprincipenmellan om
tillämp-förfrågan huruvidakommitténhari och YGLTF sänt en

problem,förenad med någravaritsekretesslagen 1980: 100ningen av
barnpornografibrott eller olagahandlagt målde tingsrättertill omsom

kraft den 3 juniträdde iändring lagenvåldsskildring efter den somav
1993.
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Kommittén har remissyttrande EG-kommissionensöveravgett
grönbok skydd minderåriga och mänsklig värdighet iom av nya
audiovisuella tjänster och informationstjänster Green Paper theon
Protection of Minors and of human Dignity in New Audiovisual and
information services.

Kommittén har samrått med Polisrättsutredningen Ju 1991:05, IT-
utredningen 1994:05,Ju Barnpornografiutredningen 1994:14,Ju
Rådet för mångfald inom massmedierna 1995:01Ku och Data-
lagskommittén 1995:08.Ju



Del I

medierförGrundlagsskydd nya
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1 Faktorer påverkar behovetsom av

grundlagsreglernya

1.1 Något teknikutvecklingenom m.m.

Den svenska folkstyrelsen bygger enligt regeringsformen RF på fri
åsiktsbildning och allmän och lika friaDen åsiktsbildningenrösträtt.
förutsätter bl.a. yttrandefrihet och informationsfrihet och dessa friheter
tillförsäkras också medborgarna i FrihetenRF. sig i trycktatt yttra
skrift skyddas emellertid särskilt i tryckfrihetsförordningen TF och
friheten sig ljudradio, television och vissa liknandeatt yttra genom
överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar rörligaav
bilder ljudupptagningar skyddas sedan den januaril 1992 särskiltsamt
i yttrandefrihetsgrundlagen YGL. huvudsyfteEtt med dessa båda
grundlagar säkerställa frihetenär sig i massmedieratt att yttra ettsom
medel för den fria åsiktsbildningen.

Bestämmelserna i TF och YGL detaljerade ochär överensstämmer
i huvudsak eftersom YGL tillkom efter förebild TF. bådaDeav
grundlagarna bygger på vissa grundläggande principer till skydd för
yttrandefriheten nämligen
-etableringsfrihet
-förbud och hindrande åtgärdermot censur

med meddelarskydd-ensamansvar
-särskild brottskatalog och
-särskild rättegångsordning.

De detaljerade bestämmelserna i TF och YGL innebär frihetenatt
sig till allmänheten har särskilt starktatt yttra skydd yttrandetett när

framförs i något de medier i TF eller YGL. Man kanav som anges
dessasäga medier har särskild ställningatt i yttrandefrihetshän-en

seende.
Den tekniska utvecklingen innebär emellertid försättatt attnya

förmedla yttranden och information till allmänheten blirannan
tillgängliga. Detta medför frågor uppkommer räckvidden detatt om av
särskilda grundlagsskyddet för yttrandefriheten enligt TF och YGL när

teknik används. Om dessa skall kunna användas försätt in-ny nya
formationsspridning till allmänheten och opinionsbildning under

grundlagsskydd de medier i TF och YGL kansamma som som anges
grundlagarna behöva justeras.
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kommittén analysera i vilken omfattningdirektiven skallEnligt nya
och utreda behovetomfattas och YGLmedieformer TF ettavav

grundsatserna förde tryckfrihetsrättsligagrundlagsskydd efter
medieformer används till förmedlayttrandefriheten i attsomnya

Utgångspunkteninformation till allmänheten. böryttranden och annan
eftersträva för de moderna medierna,direktivenenligt att att,vara
avgörande betydelse för grundlagsskyddet.inte skalltekniken vara av

från effektiviteten idärvid dock inte bör bortsesDet att ettattanges
för friheten sig i massmedier kangrundlagsskydd att yttra nya vara

eller mindreskyddet användningenberoende att avser av en merav
för det förmedlade innehålletdefinierad teknik. Frågor ansvaretom

eventuellt utökatoch konsekvensernaskall särskilt etttas avupp
medier skall analyseras, särskilt vad gällergrundlagsskydd för nya

konfiskering.bestämmelser tvångsmedel ochoch YGL:sTF:s om
direktivenintegritetsskyddsaspekter beaktas. IVidare skall attanges

och andra lagändringarbör föreslå de grundlagsändringarkommittén
motiverade.den finner

tekniska utvecklingen gäller i detta sammanhang främst in-Den
inom de flesta samhällsområdenformationstekniken IT. IT används

iutvecklas snabbt. Användningen datorer samhället har ökatoch av
svenska folkets datorvanorexplosionsartat. Enligt undersökningen av

Statistiska centralbyrån uppdrag IT-kommissionenutförd avav
1995" använder knappt 1,4 miljoner människor eller"Datorvanor

befolkningen i åldern år datorcirka den svenska 16-6427 procent av
och dessa har omkring uppkopplingi hemmet 17 procentav en av

utanfördatorn datorer hemmet.mot
Utvecklingen går allt integration mellan olika medierstörremot en

innebär skillnaderna mellan ljudradio, telefoni ochvilket TV,att t.ex.
kommunikation mellan datorer suddas vad gäller både informations-ut

för informationsöverföring.innehåll och metoderna användning och
radio förutom ljud förmedlar bilder, datorerDigital som som

förmedlar ljud och rörliga bilder och telefoner inte bara för-text, som
medlar ljud också och bilder exempel integrationenärutan text
mellan olika medier vad gäller informationsinnehållet. Uppslagsverk
på CD-ROM med ljud och bild exempelärtext, ett annat ett
integrerat medium, kallat multimedium.även

Utvecklingen går också ökad interaktivitet vilket innebär in-mot att
utsträckning påverka innehålletformationsmottagaren i allt kanstörre

hani det tar emot.som
kapacitet.skapas lagringsformer med alltDet även störrenya

Likaså ökar överföringskapaciteterna.
del utvecklingen ökad internationalisering.En ärannan av en

uppkommer bl.a. datorer i utsträckning harDenna att storgenom
bundits via olika telenät, telefonnätet, till lokala ocht.ex.samman

Informationsutbyteglobala för information och kommunikation.nät
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och kommunikation på såsker i allt utsträckningsätt större utan
hinder nationsgränser.av

Utvecklingen innebär bl.a. det blir svårare dra mellangränseratt att
olika medier, mellan radiosändning och telefonsamtal set.ex. etten
avsnitt 5.2.2 angående betalteletjänster och möjligheternaatt att
snabbt och enkelt tillgång till mängder information ökarstora
drastiskt. pågårDet integration mellan olika branscheräven en som
tidigare varit åtskilda såsom telefonoperatörer, kabel-TV-operatörer,
programvaruföretag, film- underhållningsföretagoch tidnings-samt
företag. Så arbetar Kinnevik AB både teleoperatör ocht.ex. som som
innehållsproducent och programleverantör och Telia AB utvidgar nu
sina och det tidigare televerkets traditionella verksamhetsområden,
förmedling telefon- datatrafik,och till omfatta informations-attav nya
tjänster, utbildning, handel shoppingcentret "Passagen" Internet

underhållningoch T.ex. dataföretag kommer börja arbeta medatt
nyhetsförmedling. Det kan också bli möjligt kabel-TV kommeratt att
konkurrera med telefonoperatörer telefonin. Enligt artikel iom en
Dagens Nyheter den 21 september 1995 har 200 000 ipersoner
Storbritannien sitt teleabonnemang hos BT British Telecomsagt upp
och i stället börjat telefonera via kabel-TV-nätet eftersom detta inte är

telefonabonnemanget.dyrare än
tekniska utvecklingDenna och de för förmedlingsätt yttran-nya av

den och information till allmänheten den upphov tillgettannan som
behandlas i del i betänkandet. Efter presentation1 det yttrande-en av
frihetsrättsliga i kapitel 2 beskrivs de teknikerna i kapitelsystemet nya

kapitel internationellI 4 utblick med beskrivningges en en av
regler och projekt rörande yttrandefriheten i medier i några andranya
länder och beskrivning regler och projekt inom EU ochen av
Europarådet. Kapitel behandlar5 frågan måni vad de teknikernanya
omfattas gällande TF och YGL, och där diskuteras hur grund-av nu
lagsskyddet bör utformat. avsnittI 5.5 behandlas frågan s.k.vara om
skräddarsydda videogram. kapitelI 6 behandlas de internationella
aspekterna på det föreslagna grundlagsskyddet och förslagens
förhållande till EG:s dataskyddsdirektiv behandlas i kapitel

1996:38,Enligt bl.a. Ds "Moderna telekommunikationer alla" s.
238.
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1.2 Annat utrednings- lagstiftningsarbeteoch

m.m.

Under år har det genomförts eller hel del utrednings-startatssenare en
och lagstiftningsarbete andra projekt har anknytning till densamt som
del Mediekommitténs uppdrag gäller grundlagsskydd förav som nya
medier. detta avsnittI lämnas översikt sådana utredningaröveren
m.m.

-utredningenIT Ju 1994:05, dir. 1994:42 avlämnade i 1996mars
sitt betänkande "Elektronisk dokumenthantering" SOU 1996:40.
Utredningens uppdrag utarbeta förslag till rättslig regleringattvar som
kan behövas elektroniska dokument och tjänster för förmedlingnär av
elektroniska meddelanden skall traditionella rutiner. Bak-ersätta
grunden dels myndigheternas och näringslivets strävanden attvar
rationalisera verksamheter med stöd dels denIT, snabba ut-av
vecklingen tjänster för förmedling elektroniska med-av nya av
delanden.

Beträffande frågan behovet reglering s.k. elektroniskaom av en av
anslagstavlor föreslår utredningen särskild lag med bestämmelseren
för hindra missbruk sådana elektroniska förmedlingstjänster.att av
Från lagens tillämpningsområde undantas bl.a. sådana tjänster som
omfattas regleringen i eller YGL. Vidare innehållerTF lagen vissaav

frånundantag datalagstiftningen för fritt meningsutbyte inteatt ett
skall hindras. innehåller följandeLagen bestämmelser för hindraatt
missbruk de elektroniska förmedlingstj tillhanda-Denänsterna.av som
håller tjänst för förmedling elektroniska meddelanden skallen av
informera bl.a. tillhandahåller tjänsten och ha uppsiktom vem som

den. För vissa fall föreslås skyldighet hindra fortsattöver atten
spridning meddelanden och denna skyldighet och skyldigheten attav
informera användarna straffsanktioneras. Vidare föreslås regelen om

datorer och andra hjälpmedel har vid brott enligt denanväntsatt som
föreslagna lagen skall få förklaras förverkade det behövs för attom
förebygga brott eller det finns särskilda skäl.annars

Förslaget bereds för närvarande i regeringskansliet.
Genom beslut den 15 juni 1995 tillkallade regeringen parlamen-en

tariskt kommitté med uppgift analysera på vilket sättsammansatt att
då kommande EG-direktiv skydd för personuppgifter skallett om

införlivas i svensk lagstiftning framlägga förslag till lagsamt en ny
på området. Kommittén skall också föreslå de ändringar i TF:s
bestämmelser allmänna handlingars offentlighet motiveradeärom som
för grundlagsregleringen skall anpassad till den teknikenatt vara nya
och terminologin på området. Kommittén, har antagit namnetsom
Datalagskommittén Ju 1995:08, dir.1995:91, skall ha avslutat sitt
arbete den 31 1997.senast mars
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för kommitténsdirektiven bl.a. utgångspunkten arbeteI attanges
fullgott integritetsskydd itillförsäkra den enskilde IT-skall ettattvara

starkt integritetsskydd dock inte fårsamhället intressetatt ettavmen
samhällsutvecklingenanvändningen teknik i och intehämma av ny

behandling personuppgifter för forsknings- ellerfår försvåraheller av
Datalagsutredningens slutbetänkandestatistikändamål. Vidare attanges

till del byggerdatalag" SOU 1993:10, EG-"En storsomny
kommissionens förslag till direktiv från oktober 1992, kan utgöra ett

remissyn-underlag i kommitténs arbete tillsammans medvärdefullt
betänkandet.punkterna

oktoberEG-direktiv dataskydd har beslutats den 24 1995 seEtt om
kapitelockså 7.

regeringen tillkalla kommitténovember 1994 beslutadeDen 3 en
vilket och med vilka medel barnpor-uppdrag utredamed sättatt
Kommittén, antagit Barnpor-nografi bäst kan bekämpas. namnetsom

kommer avlämnanograjiutredningen Ju 1994:14, dir. 1994:11 att
1997. Kommittén skall undersöka vilkasitt betänkande under mars
för på effektivt förebygga detområden det krävs insatser sätt attatt ett

Med sådanoch distribueras barnpornografiskt material.produceras en
kommitténutgångspunkt skallundersökning närmare övervägasom

åtgärder kani lagstiftningen och vilka andravilka ändringar som anses
förekomst och spridning barnpornogra-motiverade för förhindraatt av

Frågor kriminalisering innehav ochfiskt material. om av annan
särskilt. Kommitténbefattning med barnpornografi skall övervägas

frågan åldersgräns kan in i bestämmel-skall också behandla tasom en
barnpornografibrott. Kommittén skall studera hur polis-, tull-sen om

med Justitiekanslernåklagarorganisationerna i samverkanoch agerar
misstanke uppstår barnpornografibrott. Medoch med varandra när om

fram till vid studien den nuvarandeutgångspunkt i vad den kommer av
myndighetsorganisationen skall kommittén analysera den närmare

grundlagsändringarnainnebörden och effekten de vilande omav nu
lagstift-kriminalisering innehav barnpornografi med anslutandeav av

vilka lagändringarning och bakgrund denna analysmot av ange som
Förhållandet mellan Mediekommitténskommittén finner motiverade.

behandlas i avsnittoch Barnpornografiutredningens 5.1.arbete
generaldirektören vid ochseptember 1994 förordnades Post-Den 12

i den fortsattabiträda JustitiedepartementetTelestyrelsen Jan Freese att
"Skyddet förbehandlas i promemorianberedningen de frågor somav

avslutades denprivatliv" 1994:51. Uppdragetenskilda Dspersoners
skyddet för enskilda"Rapport199515 att personersommars genom

avlämnades till regeringen.privatliv- samlat grepp"ett mer
ändrade regler hemligTeknikutvecklingen har lett till omm.m.

i kraft denteleövervakning, vilka trädde 1teleavlyssning och hemlig
anpassningLagstiftningen innebärjanuari 1996 SFS 1995:1230. en

tekniska utvecklingen på teleom-i rättegångsbalken till denreglernaav
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rådet och till förändringar på telemarknaden. Den julil 1996 trädde-
lagstiftning teleoperatörernas vidskyldigheter hemlig teleav-ny om

lyssning och hemlig teleövervakning i kraft prop. 1995/962180,
bet.1995/96:JuU20, rskr. 1996:415-417.1995/962233, SFS Lagstift-
ningen innebär de teleoperatörernastörre skall för derasatt attsvara
telesystem uppbyggda och utformadeär så tvångsmedlen på teleom-att
rådet kan verkställas. Den februaril 1996 trädde också lagen
1995:1506 hemlig kameraövervakning i kraft. Lagen,om som
förlängts gälla till utgången tillåterår 1998, användningatt av av
dolda fjärrmanövrerade övervakningskameror förundersökningvid i
brottmål för såväl den polisen säkerhetspolisen.öppna som

Den 12 september 1996 beslutade regeringen tillkalla särskilden
utredare för utreda antal frågor kriminalpolisiära arbets-att ett om
metoder inom för straffprocessuella tvångsmedel. Utredningenramen

antagit Buggningsutredningen Ju 1996:07, dir. 1996:64namnetsom
skall ha avslutat sitt arbete före den 1998.1 Utredaren skallmars
analysera det finns behov s.k. hemlig teknisk avlyssningom av -
buggning arbetsmetod inom polisväsendet, undersökasom om-
metoden effektiv och, så fallet,är intressetär överväga attom om av
upprätthålla starkt skydd för den personliga integritetenett ger

för tillåta hemlig teknisk avlyssning. Om arbetetutrymme att ger
anledning till det skall utredaren lämna förslag till sådan lagstiftning.
Utredaren skall också undersöka möjligheterna utvidga tillämp-att
ningsområdet för hemlig kameraövervakning, hemlig teleavlyssning
och hemlig teleövervakning lämna förslag till lagändringar församt att
uppnå detta. Vidare skall bl.a. utvärdering lagen hemligen av om
kameraövervakning göras.

Regeringen tillkallade den 17 1994 kommission förmars atten
främja bred användning IT i Sverige, IT kommissionen.en av
Kommissionen presenterade betänkandet "Informationsteknologin-
Vingar människans förmåga" SOU 1994:118. Den 19 januari 1995
tillkallades IT-kommission SB 1995:01, dir. 1995:1 meden ny

huvudsyfte den tidigare kommissionen medsamma som men en annan
sammansättning och tydligare definierat uppdrag. Kommissionenett

rådgivande till regeringen i övergripandeär och strategiska frågor
IT-området. Den skall pådrivande och kunskapsspridande, följavara
nätverksutbyggnaden, pådrivande för offentlig sektor och bidravara

IT-till lösa rättsliga frågor. Kommissionen skall också belysaatt
användningens konsekvenser för samhällsutvecklingen, särskilt för
lcultur- och medieutvecklingen, och följa den internationella utveck-
lingen området. - -

Kommissionen lämnade delbetänkande "IT-kommis-i juni 1995,ett
sionens arbetsprogram 1995-96" SOU 1995:68. Kommissionen har
också överlämnat antal utredningsrapporter och skrivelser tillett
regeringen. Efter riksdagen tillstyrkt regeringens förslag i proposi-att
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propositionen 1995/962125 åtgärder för bredda och utvecklaattom
användningen informationsteknik beslutade regeringen den 6 juniav
1996 tilläggsdirektiv till IT-kommsissionen dir. 1995:46. Enligt detta
direktiv skall kommissionen inrikta sitt fortsatta arbete på frågor som
berör IT-användningens möjligheter bidra till ökad tillväxt ochatt
sysselsättning. Kommissionen skall också fokusera ökad tillgänglig-
het till informationsteknik konsekvenser och framtidsscenarionsamt av
för utvecklingen den i samhället alltmer integrerade informations-av
tekniken. En slutrapport skall lämnas den 31 maj 1998 och en
delredovisning den 31 1997.senast mars

I januari 1995 tillkallades också Ungdomens IT -råd SB 1995:02,
dir.1995:2 skall fokusera på skolan och ungdomars möjlig-som
heter använda informationsteknik. Rådet har lämnat delbetänkandetatt
"Möss och människor" SOU 1996:32 och avlämnade i december
1996 slutbetänkandet "Mega-Byte" SOU 1996:181. Därefter
beslutades tilläggsdirektiv till rådet dir. 1996: 105. Itilläggsdirektiven
konkretiseras och förnyas rådets uppdrag. Rådet skall samla, analysera
och förmedla kunskap hur barn och ungdomar kan utnyttja modernom
informationsteknik i skolan, fritidenpå och inför arbetslivet. Rådet
skall slutredovisa sitt arbete den 15 december 1997.senast

När det gäller användning informationsteknik kan också nämnasav
regeringen den 26 oktober 1995 beslutade tillkalla särskildatt en

utredare med uppdrag utarbeta samlad strategi för användningatt en
informationsteknik vid myndigheter och institutioner inomav

kulturomrâdet. Utredaren skall därvid lämna förslag uppbyggnadom
kulturnät. Utredningen antagit Kulturnätett gemensamt namnetav som

Sverige IT -utredningen Ku 1995:03, dir.1995:129 överlämnade i-
juli 1996 sitt delbetänkande "Inför svenskt kulturnät. IT ochett
framtiden inom kulturområdet" SOU 1996:110. Betänkandet
innehåller kartläggning kulturinstitutionernas IT-användning ochen av
planerade projekt förslag till övergripande IT-strategi församt en
kulturområdet. Den 31 januari 1996 överlämnade utredningen sitt
slutbetänkande "IT i kulturens tjänst" SOU 1997:14. Betänkandet
innehåller bl.a. förslag till hur svenskt digitalt nätverk förett ett
kulturen, Kulturnät Sverige, kan byggasett upp.

Rörande radio och TV kan utredningennämnas tekniskaatt om
förutsättningar för utökade sändningar radio och television tillav
allmänheten U1991:10, dir. 1991:67, tilläggsdir. 1993:99 och
1995:88 i februari 1996 avlänmade sitt slutbetänkande "Från massme-
dia till multimedia, Att digitalisera svensk television" SOU 1996:25.

betänkandetI redovisas underlag för beslut övergång till digitalom
teknik för marksänd TV. betänkandetI föreslås bl.a. statsmakternaatt
våren fattar1996 principbeslut övergång till digital marksändom
terrester iTV Sverige och utbyggnad det sändarnätetatt terrestraav
för digital sändning påbörjas 1997 och i sin första börsenast etapp
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Utredningen tidigareefter beslut. hadeslutförd inom två årvara
reklamfinansierad"Tekniskt förbetänkandenaavlämnat utrymme

för ytterligareoch "Tekniskt TV-radio" SOU 1991:108 utrymme
i 1996/97:67Regeringen harsändningar" SOU 1994:34. prop.

fram förslag med anledning slut-TV-sändningar" lagt"Digitala av
betänkandet.

Lokal- och närradiokom-ocksådetta sammanhang kanI nämnas att
sitti december 1996 lämnadedir. 1995:123mittén Ku 1995:04,

Kommittén hade1996:176.lokala radion", SOUbetänkande "Den
ändrade regler för lokalafram förslagläggatill uppdrag att om

förverkliga deförbättra möjligheternaljudradiosändningar för attatt
mångfald och lokalalokalradionsintentionerna i frågaursprungliga om

livskraftigutvecklas tillmöjliggöra närradionförankring attsamt en
förankring. Beträffandeoch demokratisklokal anknytningradio med

tillstånd skallkommittén bl.a. auktionernaföreslårlokalradion att av
ägarförhållandenbl.a. ochurvalsförfarande därmedersättas ett

Tillståndsgivningenbetydelse.programverksamhetens inriktning ges
TV-verket.Radio- ochnämnd knuten tillhandhasskall av en

fortsättningsvis skalldennärradion föreslås bl.a.Beträffande ävenatt
sammanslutningarideellaförbehållen lokala rätten attattmenvara

tillstånd skall kunnatill kretssända skall vidgas större attgenomen
bildats för sändaideella föreningartill lokala attäven somges

närradio.
kan detdatorkommunikationreglering nämnasdet gällerNär attav

också pågår arbete inomDatalagskommitténarbetet iförutom
Datastraffrättsutred-beredningenregeringskansliet med den vidare av

"Information ochslutbetänkandedir. 1989:541989:04,ningens Ju
processrättsliga frågorstraff- ochlnformationsTeknologinden nya -

SOU 1992:110.m.m."
medierna.mångfald inomarbeteSlutligen kan rörnämnas ett som

statlig kommitté KumassmediernamångfaldRådet för inom är en
analyserauppgift följa ochhar till139 bl.a.1995: dir. 1995: attsom

rörande ägande ochgäller frågorsärskilt detmedieutvecklingen när
bland tänkbaraLagstiftninginom medierna.maktkoncentration nämns

skadligoch motverkakonkurrensmångfald ochåtgärder för stärkaatt
hittillsRådet harmassmedierna.maktkoncentration inomochägar-

massmediekoncentration""Vadarbetsdokument:följande ärgett ut
bibliografi""Mediekoncentration. En1995:1,arbetsdokument

Ãgarförändringar och"Svenska medieägare.1995:2,arbetsdokument
1995:3,arbetsdokumentSundin,Staffansamarbetsprojekt 1995"

"Yttrandefriheten,1996:1,arbetsdokumentlokalradio""Privat
seminarium denfrånmediekoncentrationen. Rapportgrundlagarna och
journalister"Svenska1996:2,arbetsdokument1996"februari14 om
arbetsdokumentWeibull,medier" Asp, Lennartmångfald och Kent

urvalsprinciper" MarieRepresentativitet ochDebatt.1996:3, "DN
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Lindström, arbetsdokument 1996:4, "Television i Sverige" arbets-
dokument 1996:5 och "Musik, Massmedier och Mångfald" Krister
Malm, arbetsdokument 1997:1.
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2 Det yttrandefrihetsrättsliga systemet

2.1 Inledning

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och
lika 1 kap. § andrarösträtt l stycket RF. Den fria åsiktsbildningen
förutsätter bl.a. yttrandefrihet och informationsfrihet och dessa friheter
tillförsäkras också medborgarna i 2 kap. första1 § stycket och 21
RF. Friheten sig i tryckt skrift skyddas emellertid särskilt iatt yttra
TF och friheten sig ljudradio, television och vissaatt yttra genom
liknande överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar av
rörliga bilder ljudupptagningar skyddas sedan den januari1 1992samt
särskilt i YGL. TF och YGL kompletteras lagen 1991:1559 medav
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund-
lagens områden, kallad tillämpningslagen.

YGL tillkom efter förebild TF och den bygger på grund-av samma
läggande principer denna. Principerna bl.a. följandeärsom
-etableringsfrihet
-förbud och hindrande åtgärdermot censur

med meddelarskydd-ensamansvar
-särskild brottskatalog och
-särskild rättegångsordning.

Det skydd TF och YGL de olika medierna tillöverensstämmerger
delar det finns också skillnader i skyddet berorstora men som

mediernas särdrag. Så finns beträffande radioprogram sändst.ex. som
på tråd ellerän kabel "sätt etern" undantag frånannat genom genom
principen etableringsfrihet, och beträffande filmer skall visasom som
offentligt finns undantag från förbudet mot censur.

ochTF YGL delvis tillämpliga ocksåär på medier är ut-som
ländska, radio- och TV-program kommer från utlandett.ex. samtsom
filmer ljudupptagningaroch importeras hit.som

detaljeradeDet skydd för yttrandefriheten gmndlagsnivâ TFsom
och YGL unikt vid internationell jämförelse. Detär yttran-ger en ger
defriheten till den del den i de medier omfattas TF ellerutövas som av
YGL stabilt skydd eftersom ändring reglerna endast kan skeett av

grundlagsändring. För yttrandefriheten till den del den integenom
omfattas TF eller YGL, framställsyttrandet på CD-närt.ex.av en
ROM-skiva med enbart och/eller stillbilder se avsnitt 5.2.1, ärtext
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skydd för yttrandefriheteninte lika stabilt och detaljerat. Tillskyddet
igäller endast de allmänna reglerna RF och deni denna del mera

angående skydd för de mänskliga rättig-europeiska konventionen
europakonventionen.heterna och de grundläggande friheterna

enligt kap. §Som varje medborgare 2 1 RFärangettsovan
tillförsäkrad yttrandefrihet, dvs. frihet i tal,det allmänna attgentemot

skrift bild eller på meddela upplysningar och uttryckaeller sättannat
får emellertid inskränkasåsikter och känslor. frihettankar, Denna

ocksåbemyndigande i lag får den i vissa falllag. Eftergenom
författning. gäller också bl.a. in-begränsas Dettagenom annan

mötesfriheten och demonstrationsfriheten.formationsfriheten,
för vilka ändamål eller iBegränsningar får emellertid inte göras

§ andra stycket RFvilken omfattning helst. I 2 kap. 12 attangessom
godtagbart ibegränsning endast får för ändamål ärgöras ettsom

fårdemokratiskt samhälle och begränsning aldrig vadutöveratt
föranlettnödvändigt med hänsyn till det ändamål har denär somsom

får sig så långt den hotden inte heller sträcka utgöratt ettattsamt
åsiktsbildningen folkstyrelsens grundvalar.den friamot som en av

begränsning inte får enbart på grundVidare görasatt avanges
sådan åskådning.politisk, religiös, kulturell eller annan

begränsning yttrandefri-Enligt kap. gäller särskilt för2 13 § RF av
tillinformationsfriheten sådan får ske med hänsyn riketsheten och att

ordning och säkerhet, enskildssäkerhet, folkförsörjningen, allmän
förebyggandet och beivrandetanseende, privatlivets helgd eller av

näringsverksamhetVidare får friheten sig i begränsas.brott. att yttra
yttrandefriheten informationsfrihetenövrigt får begränsningar ochI av

paragrafenske endast särskilt viktiga skäl föranleder det. I angesom
fårockså vid bedömandet vilka begränsningar ske skallatt somav

yttrandefrihet in-särskilt beaktas vikten vidaste möjliga ochav
formationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och

Slutligen meddelande före-kulturella angelägenheter. attanges av
skrifter yttrandes innehåll reglerar visstavseende närmareutansom

inte begränsningsprida eller yttrandensätt att mottaga anses som av
yttrandefriheten och informationsfriheten.

Till skydd begränsningar de grundlagsskyddade rättigheternamot av
innehåller regler förslag till lag rörande2 kap. 12 § RF även attom

vila minst tolv månader från detbegränsning rättigheterna skall iav
det första utskottsyttrandet amnäldes, minst tio riksdags-att avom

fem de röstandeledamöterna begär det. Om minst sjättedelar röstarav
för förslaget, det dock omedelbartäratt anta antaget.

konventionenSedan den januari 1995 gäller den europeiska1
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna, med de ändringar och tillägg gjorts tilläggspro-genomsom

lag här i landet, och enligt kap. 23 § RF får lag ellertokoll, 2som
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föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden grundannan
konventionen.av

Konventionen innehåller i artikel 10 regel till skydd fören
yttrandefriheten. Enligt artikeln skall till yttrandefrihet.äga rättenvar
Denna innefatta åsiktsfriheträtt sägs och frihet och spridaatt mottaga
uppgifter och tankar inblandning offentlig myndighet ochutan av
oberoende territoriella Det vidaregränser. utövandetattav anges av

ide artikeln nämnda rättigheterna må underkastas sådana formföre-
skrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder, angivnaärsom
i lag och i demokratiskt samhälle nödvändiga med hänsynär tillett

säkerhet, den territoriella integriteten, den allmänna säkerhe-statens
förebyggandet oordning eller brott, hälsovården, skyddandetten, av

sedligheten eller goda och rykte eller rättigheter,av av annans namn
förhindrandet förtroliga underrättelser sprids, eller upprätthål-attav
landet domstolarnas auktoritet och opartiskhet. Artikeln förhindrarav
inte kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföre-stat atten
tag.

frånBortsett reglerna i RF och europakonventionen gäller inga
särskilda regler till skydd för yttrandefriheten den i denär utövas
medier inte omfattas TF eller YGL. Dessa grundlagar kansom av
emellertid indirekt erbjuda visst skyddsägas uttrycksformerävenett
utanför deras tillämpningsområde. kanDet meningslöst attvara
ingripa utgivningen viss på CD-ROM-skivamot närtextav samma

kan spridas straffritt tryck. förhållandeDetta brukar kallastext genom
TFzs och YGL:s paraplyeffekt.

För de medier faller utanför TF:s och YGL:s tillämpnings-somi.
områden gäller följande avvikelser från skyddet enligt dessa grund-
lagar. Någon etableringsfrihet finns inte. Det finns alltså inget hinder

krav på tillstånd för driva viss verksamhet. Något förbudmot att mot
förhandsgranskning och hindrande åtgärder finns inte. straff-De och
processrättsliga reglerna i allmän lag gäller för avgörande fråganav

yttrandes lagstridighet. Vilka yttranden straffbaraett ärom som
bestäms brottsbalken och specialstraffrätten, och det straffbaraav
området kan utvidgas stiftande vanlig lag. Därvid gällergenom av
visserligen de refererade reglerna i RF och europakonventionenovan

dessa för lagstiftningen tämligen vida och Enligtärmen ramar vaga.
brottsbalken kan för brott utkrävas såväl gärningsmänansvar av som

anstiftare och medhjälpare. Någon motsvarighet till denav ansvars-
frihet och till anonymitet förrätt medverkande gäller enligt TFsom
och YGL finns alltså inte för yttranden i dessa medier. Förundersök-
ning och åtal handläggs polis respektive allmän åklagare, ochav
rättegången innefattar inte juryprövning. Alla vanliga tvångsmedel kan
tillämpas, och alla särskilda rättsverkningar brott kan bli aktuella.av
Även talan skadestånd på grund yttranden handläggs enligtom av
regler i allmän lag.
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principerna igrundläggande TF och2.2 De
YGL

Etableringsfrihet2.2.1

varje svensk medborgareinnebäretableringsfrihet ärPrincipen attom
skrifter kap. §sprida tryckta 4 1framställa ochtillförsäkrad rätt att

och televisionsprogramljudradioprogramsändaoch 6 kap. 1 § TF,
filmer,framställa och spridaochkap. § YGLtråd 3 1 attgenom

rörliga bilder ljudupptag-upptagningaroch andravideogram samtav
får intedriva verksamhetenTillstånd för8 § YGL.ningar 3 kap. att

konkurs 6verksamheten påverkas intedrivaochkrävas rätten att av
näringsförbud 6 § lageneller1987:672§ konkurslagenkap. 1

näringsförbud.1986:436 om
televisionsprogramsända radio- ochBeträffande rätt annatatt

etablerings-inte fullråder däremottråd etern""genomsätt än genom
sändningar krävsför sådanadetta detAnledningen tillfrihet. är att

uppstå istörningar skallför intefrekvensspektrumi attutrymme
därförföreskrivsstycket YGL2 § förstaradiotrafiken. I 3 kap. att

tråd får reglerasradioprogramsända änsätträtten annatatt genom
villkor förföreskrifter tillstånd ochinnehållerlag attomgenom som

radio- ochdecember 1996 ifr. den 1Sådana regler finnssända. o. m.
ljudradio- ochsändningarlag gäller1996:844. DennaTV-lagen av

avseddaochriktade till allmänhetenTV-program är att tas emotsom
tråd gäller lagensändningarhjälpmedel. Förmed tekniska genom

ochkap. § radio-bostäder. I 2 1når fler 100sändarenendast änom
sända ljudradio-enligt lagen förtillstånddet krävsTV-lagen sägs attatt

frekvens under 3radiovågormed hjälpeller TV-program av
endast sändningaromfattarTillståndskravetgigahertz. etern.genom

följer YGL. Till-tillståndsfriatråd eller kabelsändningar i ärAtt av
och inte hellersökbar text-TVför viss sändningkrävs intestånd av

för eller hörselska-anpassadesändningar särskiltför vissa är syn-som
dade.

meddelaroch TV-lagenstycket radio-§ förstaEnligt 2 kap. 2
tillstånd till helaochsända TV-programtillståndregeringen attatt

Tillstånd sändaljudradioprogram.utlandet sändaeller tilllandet att
tillstånd sändaTV-verket, ochRadio- ochmeddelasnärradio attav

Radio- och120lokalradiolagen 1993:enligtmeddelaslokalradio av
sändningstill-fårTV-lagenradio- ochkap. §Enligt 3 1TV-verket.

innebärvillkorförenas medregeringenmeddelasstånd attsomavsom
beaktandemedoch sakligtopartisktskallsändningsrätten utövas samt

råda iinformationsfrihet skallyttrandefrihet ochvidsträcktatt enav
också förenassändningstillstånd fårEttoch televisionen.ljudradion
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med bl.a. villkor skyldighet sända genmälen och sändaatt att ettom
mångsidigt programutbud.

såFör etableringsfrihet möjligt ändå skall råda ocksåatt stor som
för radiosändningar föreskrivs i kap.3 2 § andra stycketeterngenom
YGL det allmänna skall eftersträva radiofrekvenserna iatt att tas
anspråk på leder till vidaste möjliga yttrandefrihet ochsättett som
informationsfrihet. Bestämmelser syftar till främja effektivtatt ettsom
nyttjande möjligheterna till radiokommunikation finns i lagenav
1993:599 radiokommunikation. Som ytterligare garanti förom en

möjliga etableringsfrihet beträffande eterburna sändningarstörsta
föreskrivs också i 3 kap. 5§ YGL frågor sändarättatt attom
radioprogram skall kunna domstol eller nämndprövas av enav vars
sammansättning bestämd i lag och ordförande eller har varitär ärvars
ordinarie Beträffandedomare. beslut regeringen i paragrafensägsav

prövningen skall domstol och endast behövergörasatt av avse
beslutets laglighet. sistDet sagda innebär prövning enligt lagenatt
1988:205 rättsprövning vissa förvaltningsbeslut tillräckligärom av
från grundlagssynpunkt.

2.2.2 Förbud och hindrande åtgärdermot censur

Förbudet kap.l l § första stycket och kap. § första1 2mot censur
stycket TF kap. 3 § första förstal stycket meningen YGLsamt
innebär framställning och spridning tryckta skrifteratt samtav
motsvarande åtgärder beträffande medierde i YGL inte fårsom avses

förhandsgranskningvillkoras det allmänna. Ingripanden motav av
överträdelser vad tillåtet får alltså först iskeär att yttraav som
efterhand. sakEn utgivaren periodisk skrift ellerär att ettannan av en
samlingsverk inkomnakan granska bidrag och gallra bland efter-dessa

förbudet förhandsgranskning bara gäller ingripanden från detmotsom
allmänna.

Beträffande filmer. videogram och andra upptagningar rörligaav
bilder skall offentligtvisas gäller dock undantag från förbudetettsom

förhandsgranskning. I l kap. 3 § andra stycket YGL tillåtelsemot ges
lag meddela föreskrifter granskning och godkännandeatt genom om

sådana filmer. Med stöd denna paragraf har i lagen 1990:886av av
granskning och kontroll filmer och videogram meddelats reglerom av
granskning filmer och videogram skall visas offentligt.om av som

Granskningen utförs Statens biografbyrå. Grundlagsstadgandetav
medger inte filmer och videogram sprids disk,övercensur av som per
postorder eller på liknande sätt.

3 kap. 2 § följer krav innehållet i etersända radio-Av YGL att
och får ställas endast med stöd lag angående före-TV-program av
skrifter tillstånd och villkor för sända.attom
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Beträffande trådsändningar i kap.3 l § andra stycket YGLges
tillåtelse lag meddela föreskrifter skyldighet föratt genom om
nätinnehavare för vissa i den utsträckningatt utrymmege program,

behövs med hänsyn till allmänhetens intresse tillgång tilldet av
allsidig upplysning, carry-principen" ingripan-den s.k. "must och om,

sändningar våld, pornografiinriktas på eller hetsden mot motsom
folkgrupp.

Regler tillstånd och villkor för sändning ljudradio- eller TV-om av
fr.finns, tidigare den 1nämnts,etern o. m.program genom som

i radio- och har stöd i 3 kap. 2 §december 1996 TV-lagen. Detta
stycket YGL.första

Enligt 6 kap. § radio- och TV-lagen skall den sänder TV-1 som
eller ljudradioprogram efter tillstånd regeringen till attprogram av se

det demokratiskaprogramverksamheten helhet präglas stats-som av
alla människors lika värde ochskickets grundidéer och principen om

värdighet. framgått i detenskilda människans frihet och Somden
regeringen förena sändningstillstånd med andraföregående kan även

i 9 kap. 2 § radio- och TV-villkor. Med stöd 7 kap 4 § YGL harav
föreskrivits Granskningsnämnden för radio och TVlagen att genom

efterhand sända står igranskning i övervakar överens-om program
förmed radio- och TV-lagen och de villkor kan gällastämmelse som

reklam i kap.sändningarna. Efterlevnaden bestämmelserna 7omav
radio- övervakas dock Konsumentom-och 10 §§ och TV-lagen4 av

tillstånd tilloch sändningar sker med stödbudsmannen, som av
skall intevidaresändning enligt 3 kap. § radio- och TV-lagen5

Granskningsnämnden för radio och TV.granskas av
hindrande åtgärder kap. 2 § andra stycket TF ochFörbudet 1mot

första andra meningen YGL innebär detkap. 3 § stycket1 att
får, innehållet i skrift ellerallmänna inte grund annatav en

hindra framställning spridning skriften ellermedium, och motsva-av
i pååtgärder beträffande de medier YGL,rande sättannatavsessom

medgivet i och YGL, beslag eller kon-vad TFärän t.ex. genomsom
framställning. del förbudetfiskering brottslig Som moten avav

också i kap. 3 § tredje stycketoch hindrande åtgärder finns lcensur
påallmänna, inte stöd i YGL,YGL bestämmelse det utanattomen

innehållet i framställning, får förbjuda eller hindragrund av en
föranvändning tekniska hjälpmedel behövsinnehav eller attsomav

innehållet i filmer och ljudupp-radiosändningar eller uppfattaemotta
stöd i YGLföreskrivs också det allmänna intetagningar. Här utanatt

påträdnät för sändning radioprogramförbjuda anläggandefår avav
förbudet hindrandeinnehållet i Eftersomgrund motprogram.av

innehåll hindraråtgärder föranleds yttrandetsåtgärder gäller som av
ordning.till allmäningripanden sker med hänsyndet inte t.ex.som
behand-förbud hindrande åtgärderRäckvidden grundlagarnas motav

kapiteli 8.las
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2.2. 3 Ensamansvar med meddelarskydd

Principen innebär endast de oftast mångaattom ensamansvar en av
medverkat vid tillkomsten framställning enligt TFpersoner som av en

eller YGL kan hållas straff- och skadeståndsrättsligt ansvarig för
innehållet i framställningen och idet dessa grundlagaratt anges vem
denna Vanliga straffrättsligaär. regler för med-person om ansvar
verkande tillämpas alltså inte. Ansvaret enligt TF och YGL för
innehållet i framställning kan till följd härav kallas exklusivt.en
Ansvaret också successivt vilketär betyder det i första hand åvilaratt
den kan ståsägas brottetnärmast t.ex. utgivaren trycktsom av en
periodisk skrift och inte kan utkrävas denne åvilar detansvaretom av
den står honom inärmast ansvarskedjan för tryckt periodisksom en
skrift Slutligenägaren. formelltär i den meningenävenansvaret att

åvilar den i TF eller YGL angivne hur han bidragitansvaret oavsett
till framställningens tillkomst och han faktiskt känt till dessoavsett om
innehåll beträffande det 8 kap. 12 § TF och 6 kap. §7senare se
YGL. Utgivarens bortfaller dock han utsedd för skensansvar om var
skull eller uppenbarligen inte hade den befogenhet tillsynöva överatt
framställningens offentliggörande och bestämma dess innehållöver

skall tillkomma honom 8 kap. 2 § andra stycket TF och 6 kap.som
2 § första stycket 2 YGL.

Utgivare skall för tryckt periodisk skrift och för samtligautses
medier regleras i YGL för ljudupptagningar. För dessautomsom

gäller utgivare får Uppgift utgivareatt utses. ärsenare om vem som
framställning skall beträffande vissa medier anmälas tillav en

myndighet och beträffande andra hållas tillgänglig för allmänheten
Vem utgivaresätt. är skall framgåannat tryckta periodiskasom av

skrifter, filmer, videogram och andra upptagningar rörliga bilderav av
ljudupptagningar för vilka utgivaresamt Framställning skallav utsetts.

också bevaras under viss tid efter den offentliggjorts.att
Denna reglering för tryck- och yttrandefrihetsbrott haransvaretav

konsekvens utredning beivrandeoch sådana brott oftaattsom en av
kan ske förhållandevis snabbt och effektivt eftersom omfattande
utredningar inte behöver göras för visstt.ex.av vem som ansvarar
material på tidningsredaktion. Detta kan fördel frånstoren ses som en
yttrandefrihetssynpunkt.

Reglerna ansvarig för yttrandefrihetsbrottär olikaärom vem som
för olika medieformer, vissa grunddragäven desamma.ärom

För tryckt periodisk skrift skall finnas utgivare skallen som
anmälas hos Patent- och registreringsverket kap.5 2 och 4 TF

2 kap. 2 § tillämpningslagen. Denne för tryckfrihets-samt ansvarar
brott begås skriften. Om inte kan utkrävassom genom ansvar av en
utgivare skriftens Därefter följerägare. i ansvarskedjan denansvarar

tryckt skriften och utspridaren 8 kap. l-4 och 10-12 §§ TF.som
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skrift åvilar iperiodiskicketryckfrihetsbrottförAnsvaret genom
skriftensfrivilligtframträtthanhand författaren,första somom
kan hanfrivilligt har framträtt,finns ochOm utgivareupphovsman.

kan utkrävasinteför samlingsverkansvarig närgöras avansvar
också ansvarigfrivilligt kanframträttUtgivare görasförfattarna. som

ansvarskedjanföljande iförfattare.avliden Deverkför stegenenav
5-9 och 10-12 §§utspridaren 8 kap.ochtryckarenförläggaren,är

TF.
stycket YGL ha§ förstaenligt 4 kap. 1skallRadioprogram en

tillståndmedradioprogramsändningarBeträffandeutgivare. avav
ljudradiopro-alltså etersändaTV-lagen,enligt radio- ochregeringen

utlandet och etersända TV-tilltill hela landet ellersändssomgram
antecknas iutgivare skalluppgiftgäller äratt vem somomprogram,

förhållas tillgängligtRegistret skallprogramföretaget.hosregisterett
§tillämp-Enligt 3 kap. 2§tillämpningslagen.3 kap. lallmänheten

dendirektsänds beslutasbeträffandekanningslagen attprogram som
yttrandefri-förskallsjälvframträder i programmet ansvarasom

berörda föremeddelas deskallbegår. Beslutethanhetsbrott som
beslutetså inte skerregistret. Omantecknas i ärsändningen och utan

lokalradio, s.k.ochi närradioBeträffande sändningarverkan.
innehållerradiotidningradiotidningar dvs.sammanställda somen
radiopro-sändningartrådlösaförlagor, andrafrån fleramaterial av

finnsvidaresändningartrådsändningaroch andra än m.m.gram
anmälantillämpningslagen3-18regler i 3 kap.närmare avom

ochhand utgivareni förstaradioprogramFörutgivare ansvararm.m.
6 kap. ochsändningsverksamheten lbedriverhand denandrai som

YGL.2 §§
film skallYGL. Avutgivare 4 kap. 1 §filmer skall finnasFör en

framställtsFilmutgivare kap. 4 § YGL.4framgå är somvem som
också försedd medskallför spridning häroch avseddhär är vara

ochframställa denlåtituppgift när,samt av vemom varom vem som
yttrandefri-för13 § YGL. Ansvaretframställts 3 kap.exemplaren

låteri andra hand denutgivaren ochåvilar i första handhetsbrott som
föreskrivna§den i 3 kap. 13film saknarframställa filmen. Om en

inte kan klarläggasden och detlåtit framställauppgiften somom vem
och inte kani Sverigekänd adresseller han saknarhan ärvem

isprider filmenrättegången, denunderpåträffas här ansvarar som
lämnadgällerYGL. Detsammakap. och 2stället 6 1 om en

hemvistframställa filmen harlåtitden haruppgift innebär att som
sprider filmendenoriktig ochuppgiftenutomlands eller är somom

till detta.känner
7§ YGLenligt 4 kap.ljudupptagningar gällerBeträffande att

skallutgivarefår föreskrivasdet i lagfår ochutgivare attattutses
väljamöjlighetskapat dennatill i YGLAnledningen attattutses. man

i mångaljudupptagningarproduktionskallutgivare är attutses avom
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skadeståndsansvar.föranleda straff- eller Etti praktiken inte kanfall
kap. § tillämpnings-instrumentalmusik. Enligt 4 1exempel detta är
utgivare. Denne skallskall sammanställda kassettidningar halagen en

utgivare för ljudupp-till Taltidningsnämnden. Omanmälas utsetts en
Föreligger enligt lag skyldighettagning ligger på denne. attansvaret

för filmer. Om utgivareansvarsreglerna desammautgivare ärutse som
förelåg, åvilarskyldighet därtill enligt lag ansvaretattutsetts utan

inteutgivaren. utgivareden har Harsekundärt utsetts,utsettsom
framträderoch deni första hand upphovsmannenåvilar ansvaret som

framställare ochFöljande i ansvarskedjanupptagningen.i ärsteg
YGL.spridare 6 kap. 3-5

anskaffarfrihet,ochmeddelarskydd här meddelar-Med rättenavses
tillefterforskningsförbudet. Reglernaanonymitet ochtill rättom

iefterforskningsförbudet utformade påochanonymitet sättär samma
huvudsak följande.innebär ioch YGL. DeTF

föruppgift eller bidragden lämnarFörfattare/upphovsman, som
skrift den hartill icke periodisk ochoffentliggörande, utgivare som
YGL harframställning skyddasframträtt i rätt att varasom aven

ochoch 2 YGL, deoch 2 §§ TF och 2 kap. 13 kap. 1anonym
fram-spridningentillkomsten, utgivningen ellerdel itar enavsom

mediumeller varit avsedd införas iställning införts att ett somsom
tystnadsplikt beträffande nyssnämndaYGL harskyddas TF ellerav

YGL. Efterforsk-kap. 3 § och 2 kap. 3 §identitet 3 TFpersoners
allmänna inteinnebär myndigheter och andraningsförbudet att organ

ellerförfattaren/upphovsmannenfår forska efter den vemanonyme
framställning i tryckt skrift,eller utgeutgett avsett att vem somsom

tillhandahållit fram-uppgift för publicering ellerlämnat somvem
Somoch 2 kap. 4 § YGL.ställningen för publicering 3 kap. 4 § TF

straffrihet råderprincipentidigare innebär attangetts om ensamansvar
bärmedverkande till framställning denför andra än som ensaman-en

nedan.för den.Se docksvaret
föruppgifter i vilket helststraffritt lämnaEnvars ämnerätt att som

anskaffastraffrittmeddelarfrihet ochoffentliggörande rätt attenvars
i kap. § tredjesyfte anskajjfarfrihet föreskrivs 1 1uppgifter i sådant

undantagsfall dåstycket och kap. 2 § YGL. Deoch fjärde TF 1 en
offentliggörande kan fällas tilluppgifter förlämnar ansvarperson som

medverkande till grund-undantagsfall dåför detta och de enannan
i kap.kan fällas till för detta 7lagsskyddad framställning angesansvar

riketsvissa brottkap. 3 § YGL. Det gäller3 § TF och 5 grövre mot
hemlig handling ochoriktigt utlämnandeuppsåtligtsäkerhet, av

förbehållmyndighetssådan handling i strid medtillhandahållande av
itystnadsplikt deuppsåtligt åsidosättandevid utlämnandedess samt av

brott1980: 100. Dessai 16 kap. § sekretesslagen ärfall 1angessom
brott enligtyttrandefrihetsbrott vanligentryckfrihets- ellerinte utan

brottsbalken.
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Även de undantagsfall då den uppgiftanskaffar eller under-som
rättelse för offentliggörande kan fällas till för detta i 7ansvar anges
kap. 3 § TF och kap. 3 §5 YGL. Det gäller vissa brottgrövre mot

säkerhet. måsterikets Det här observeras lag enligtallmän l kap.att
9 § 4 TF och kap. 12 § YGL tillämplig detl vilketär sätt
uppgift eller underrättelse anskaffareanskaffats. har således inteEn

straffritt inbrott för anskaffa uppgift.viss Om självarätt göraatt att
informationsanskajfjfandet omfattas straffbestämmelse i vanlig lagav en

anskaffaren emellertid skyddad straffansvar i alla fall dåär mot utom
anskaffandehandlingen utgjorde sådant brott riketsgrövreett mot
säkerhet i 7 kap. 3 och kap. 3 § YGL.§ TF 5som anges

det gäller skadeståndNär på grund tryck- eller yttrandefri-av
hetsbrott gäller vissa avvikelser från principen om ensamansvar.
Reglerna enskilt anspråk finns i kap. TF respektive 8 kap.11om

Enskilt anspråk fårYGL. inte dömas på grund innehållet iut av en
framställning i fall innefattarandra framställningen tryck-än när ett
eller yttrandefrihetsbrott. eller bärDen enligt TF YGL detsom

Ägarestraffrättsliga också för skadestånd. tillansvaret ansvarar
skriftperiodisk och förläggare tryckt skrift emellertidav annan svarar

enligt solidariskt med respektive författare m.fl. förTF utgivare
Påskadestånd. för skadestånd enligt YGL densättsamma ansvarar

bedriver programverksamheten låtit framställaoch densom som en
ljudupptagningfilm eller solidariskt med den bär det straffrättsli-som

ansvaret.ga

Särskild2.2.4 brottskatalog m.m.

innehåller i kap. och fullständigTF 7 4 5 §§ uppräkning vilkaaven
gärningar tryckfrihetsbrott begåsde tryckt skriftutgör närsom genom

straffbara enligt vanlig enligtoch lag. Gärningarna 7 kap. 4 §är är
högförräderi, krigsanstiftan, befattning hemligspioneri, obehörig med
uppgift, vårdslöshet med hemlig uppgift, landsförräderi elleruppror,
landssvek, landsskadlig vårdslöshet, till fararyktesspridning för rikets
säkerhet, uppvigling, hets folkgrupp, barnpornografibrott, olagamot
våldsskildring, förtal, förolämpning och, i den utsträckning som

försök, förberedelse stämpling sådana brott. kap.och till I 7anges,
§ tryckfrihetsbrott begångna tryckt5 gärningar,anges som genom

skrift och straffbara enligt någon uppsåtligenlag, innebär attsom
offentliggör hemlig till ihandling han fått tillgång allmän tjänst,som

förhållande, offent-under utövande tjänsteplikt eller i jämförbartav
uppgiftliggör och därvid uppsåtligen åsidosätter tystnadsplikt som

krig eller omedelbargäller enligt sekretesslagen eller, riket inär är
krigsfara, offentliggör uppgift förhållanden vilkas röjandeom
innefattar brott rikets säkerhet i kap. 4 §7änannat mot som anges
TF.
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kap.I 5 § första stycketl YGL de gärningarsägs att som anges
tryckfrihetsbrott i 7 kap. 4 och 5 TF skall yttrande-som anses som

frihetsbrott de begås i i YGL skyddad framställning och ärom en
straffbara enligt lag. Detta innebär tryckfrihetsbrotten ochatt
yttrandefrihetsbrotten sammanfaller. På punkt finns docken en
skillnad. Denna beror på utformningen brottet olaga våldsskildring.av
I 16 kap. 10 b § första stycket föreskrivs förBrB dels denom ansvar

i stillbild eller i film, videogram, televisionsprogramett ettsom en
eller andra rörliga bilder skildrar våldsexuellt eller tvång med uppsåt

bilden eller bilderna sprids eller sprider sådan skildring,att som en
dels den i rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovtsom
våld människor eller djur med uppsåt bilderna sprids ellermot att som
sprider sådan skildring. Vad gäller stillbilder alltså endastären
skildring s.k. våldspornografi straffbar medan skildringävenav av
s.k. extremvåld straffbar det gäller rörliga bilder. kap.I 5 1 §är när
andra stycket YGL föreskrivs anledningmed härav yttrandefri-att som
hetsbrott skall sådan olaga våldsskildring varigenom någonävenanses

rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar våldgrovt motgenom
människor eller djur med uppsåt framställningen sprids. Dettaatt
innebär brottskatalogen enligt YGL omfattande enligtär änatt mera
TF eftersom skildringar våld sexuellt sådantäven än ärannatav
straffbara enligt YGL.

framgåttSom krävs för för tryck- och yttrandefrihets-ovan ansvar
brott gärningen också straffbar enligt vanlig lag. Man brukaräratt

"dubbel täckning" krävs för brott skall straffbartsäga att ettatt vara
ellertryck- yttrandefrihetsbrott. innebärDetta ansvarsområdetattsom

för sådana brott kan inskränkas utvidgasinte ändring TFutanmen av
eller det gäller påföljderYGL. När för tryck- och yttrandefrihetsbrott
hänvisar och YGL till brottsbalken.TF

framgått i föregåendeSom avsnitt har brottskatalogen betydelse inte
bara för det straffrättsliga också för det skadestånds-ansvaret utan
rättsliga. Skadestånd för missbruk tryck- eller yttrandefriheten iav
TF/YGL kan nämligen utgå föreliggerbara det tryckfrihets-ettom
eller yttrandefrihetsbrott.

2.2.5 Särskild rättegångsordning m.m.

Reglerna åtal och rättegång i huvudsak idesamma tryck-ärom
frihetsmål och yttrandefrihetsmål 9 och 12 kap. TF respektive 7 och
9 kap. Reglerna innebär följande.YGL. bl.a. Justitiekanslern är

åklagare i mål detta slag. Frågan huruvida tryckfrihets- ellerensam av
föreliggeryttrandefrihetsbrott skall jury nio med-prövas av en om

lemmar, inte avstår från det. Juryns utslag fällandeparternaom anses
minst jurymän föreligger.brott Om juryn med-är attom sex ense om

delat fällande utslag, skall brott föreligger.även prövarättenett om
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kan därvid frikänna den tilltalade eller hänföra brottet underRätten en
mildare straffbestämmelse. Har juryn frikänt den tilltalade, dettaär

för tillämpningslagen finnsbindande I 7 kap. bl.a. bestämmel-rätten.
handläggning tryck- eller yttrandefrihetsmål ochser om gemensam av

mål.andra
tryckfrihetsbrotttryckt skrift innefattar och film ellerEn som en

innefattar yttrandefrihetsbrottljudupptagning kan konfiskeras 7som
förordnandekap. § TF och 5 kap. 6 § YGL. Om sådant meddelas7

förstöras.skall alla framställningar avsedda för spridning Detärsom
också ytterligare inte kan framställas.skall tillses exemplaratt

konfiskeringReglerna behandlas i kapitelnärmareom
Slutligen kan TF och YGL båda innehåller den s.k.nämnas att

innebärinstruktionen kap. 4 § TF och 1 kap. 5 § YGL. Denna1 att
dömer missbruk yttrandefriheten eller vakarden över överavsom

för frittdenna skall betänka yttrandefriheten grundvaläratt etten
samhällsskick, uppmärksamma syftet framställningssättet ochänmer

fälla.hellre fria än

2.2.6 Utländska yttranden

ryclçfrihetsförordningenT

främst tillämpning skrifter både trycks och inomTF äger utgessom
skrifter. Beträffandelandet. 13 kap. finns regler utrikes trycktaI om

utrikes tryckta skrifter här i landet gäller i princip TF:sutgessom
kap. Följande avvikelser från allmänna reglerregler 13 1 § TF. TF:s

Övriga för utrikesgäller dock enligt bestämmelser i 13 kap. TF tryckta
skrifter.

Utgivningsbevis och ansvarig för periodisk skrift krävsutgivare
endast skriften huvudsakligen avsedd för spridning inom riket.ärom

13 kap. 3 § TF följer regeln i 5 kap. 1 § TF tillAv ägareatt attom
periodisk skrift skall medborgare eller juridisksvensk svenskvara

inte gäller för utrikes tryckt periodisk skrift. I kap. § TF5 1person
också tillåtelse i föreskriva utlänning ellerdock till lag ävenatt attges

skrift, iutländsk juridisk får till periodisk och 2ägareperson vara
tillämpningslagen har också införts regel utlän-kap. §1 atten om

till periodiska skrifterningar med hemvist här i landet får ägarevara
trycks här. utrikes tryckt periodisk skrift följer alltså dettaFörsom

redan 13 kap. 3 § TF. Eftersom här i landet inte kanansvarav
den utländske tryckaren enligt 13 kap. 4 § TF iutkrävas av ansvarar

låtit skriften för spridning här eller,tryckarens ställe den utlämnasom
visas inte vid utgivningen hadedet inte kan han eller hanärvemom

hemvist här, den enligt 6 kap. utspridare.är attsom anse som
straffritt anskaffa uppgifter för offent-meddela ochDen rätt att

fastslåsliggörande följer principen ochsom av om ensamansvar som
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gäller också offentliggörandet ske i skrifti kap. § TF1 1 när avses en
fastslåsriket 13 kap. 6 § TF. I 7 kap. 3 § TF detrycks utomsom

anskaffar uppgifter förundantagsfall då lämnar ellersomen person
fällas till för detta. gäller vissaoffentliggörande kan Det grövreansvar

hemligrikets säkerhet, uppsåtligt oriktigt utlämnandebrott mot av
tillhandahållande sådan handling i strid medhandling, uppsåtligt av

utlämnande och uppsåtligt åsidosättandeförbehåll vid dessmyndighets
sekretesslagen.tystnadsplikt i de fall i 16 kap. 1 §som angesav

emellertid längre gående undantag från6 § TF gällerEnligt 13 kap.
uppgifter för publiceringstraffritt meddela och anskaffa änrätten att

i skrifterpubliceringen ske trycksenligt kap. 3 § TF7 när somavses
avsedda förhär inte huvudsakligenutomlands och ärutges men

vilka inte utgivningsbevis finnsspridning här och för heller närsamt
skrifter utomlands och intepubliceringen ske i tryckssom gesavses

enligt kap. § delsSkillnaden vad gäller 7 3här. ärgentemotut som
dåinte gäller i något fall meddelandet elleransvarsfrihetenatt an-

rikets säkerhet, dels varje uppsåtligtskaffandet innefattar brott attmot
publiceringsmeddelande straff-tystnadspliktåsidosättande ärgenomav

bart.
riket och här och huvud-skrift trycksI fråga utom utgesom som

för spridning här eller för vilken utgivningsbevissakligen avseddär
modifikationer. framgår3 § Dettafinns gäller 7 kap. TF utan

jämförd med 13 kap. § TF. Detta harmotsatsvis 13 kap. 6 § TF 1av
svenska periodiska skrifter trycks utomlandsbetydelse särskilt för som

skäl.ekonomiskaav
till anonymitet för meddelaren till sådanadet gällerNär rätten

i gäller reglerna iutrikes tryckta skrifter 13 kap. 6 § TF 3som avses
i förhållande till skrifter trycks ochTF med den skillnadenkap. som

trycks utomlands och här ochhär och skrifter utgesutges som
för eller för vilka utgivnings-huvudsakligen avsedda spridning härär

gällertystnadsplikten enligt 3 kap. 3 § TF inte vidbevis finns att
sista stycket.rikets säkerhet 13 kap. 6 §något brott mot
inte här jämställsfråga skrift trycks riket ochI utom utgesom som

meddelande för offentliggörande den påmed den lämnar somsom
skrift såsomtill framställning i periodiskmedverkarsättannat

kap. 6 § andra stycket. Regelnförfattare eller upphovsman 13annan
gälla nämligen främstvad redan tidigare kundeklargör attansessom

utländska tidningar också skalljournalister med anknytning till vara
skyddade TF.av
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Yttrandefrihetsgrundlagen

det gäller filmer och ljudupptagningarNär YGL främst tillämp-äger
ning sådana framställs här och länmas för spridning här. Iutsom

kap. YGL finns regler filmer ljudupptagningar10 och frånom
utlandet. Beträffande sådana filmer och ljudupptagningar som
framställts utomlands och förlämnas spridning här gäller enligt 10ut

i principkap. 1 § YGL YGL:s allmänna regler. Följande avvikelser
från vad gäller för svenska framställningar föreligger dock.som

Eftersom här i landet inte kan utkrävas den utländskeansvar av
framställaren ligger enligt 10 kap. § första stycket andra meningenl

de uppgifter och det förYGL svenska upptagningar liggeransvar som
har låtit framställa filmenden eller ljudupptagningen för dessasom

utländska framställningar i stället den här lämnar utsom upp-
tagningen för spridning, dvs. importören. innebärDetta bl.a. att
skyldigheten enligt 3 kap. 13 § YGL förse filmer och ljudupptag-att

med uppgifter harningar låtit framställa upptagningenom vem som
och exemplaren framställts gäller förnär,samt om var av vem

importören och uppgifter honom. Han alltså skyldigär attavser om
sitt på upptagningen.sätta ut eget namn

Friheten meddela anskaffaoch uppgifter och till anonymi-rättenatt
har i fråga dessa utländska filmer och ljudupptagningartet om samma

omfattning enligt 13 kap. 6 § 10 kap. § andra stycketTF 1som
innebärYGL. Detta de undantagsfall då lämnaratt en person som

eller anskaffar uppgifter för offentliggörande fällaskan till föransvar
detta på enligt 13 kap. 6 § utvidgade för-TF iär sättsamma som
hållande till vad gäller enligt kap. och7 3 § TF 5 kap. 3 § YGLsom
så ansvarsfriheten inte gäller i något fall då meddelandet elleratt an-
skaffandet innefattar brott rikets säkerhet och så varjemot att
uppsåtligt åsidosättande tystnadsplikt publiceringsmeddelan-av genom

straffbart.de är
det gäller till förNär anonymitet meddelaren till sådanarätten

filmer ljudupptagningaroch framställs utomlands och lämnas utsom
för spridning här gäller reglerna i skillnaden2 kap. YGL med den

här framställda och spridda filmer och ljudupptagningarmot att
tystnadsplikten inte gäller vid något brott rikets säkerhet 10 kap.mot

andra§ stycket YGL.1
Beträffande filmer och ljudupptagningar framställs utomlandssom

inte offentliggörs gäller endast i fråga meddelar-här YGLmen om
anskaffarfrihet föroch anonymitetsrätt och då sättsamt samma som

filmer och ljudupptagningar framställs utomlands och lämnas utsom
för spridning här kap. §10 2 YGL.

radioprogram främst tillämpning påNär det gäller YGLäger
Beträffande radioprogramradioprogram utgår från Sverige.som som

Sverige följerförmedlas satellitsändning utgår från 1genom som av
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kap. 6§ andra stycket YGL det i YGL föreskrivsatt som om
radioprogram i allmänhet gäller också för sådana radioprogram.

I 1 kap. 6 § tredje stycket YGL tillåtelse till bl.a. lagattges genom
föreskriva undantag från grundlagen i fråga radioprogramom om som
utgår från Sverige huvudsakligen avseddaär att tas emotmen som
utomlands. I till YGL 1990/91:64 110 i specialmotive-sägsprop. s.
ringen till denna bestämmelse det kan förekomma tillfälligaatt
utsändningar från Sverige utländska programföretag och det inteattav
alltid rimligt kräva sådanaär sändningar skall förses medatt att en
utgivare och i övrigt inordnas under svenska yttrandefrihetsrättsliga
regler. Genom bestämmelsen har därför möjlighet föröppnats atten
sådana fall föreskriva undantag helt eller delvis från YGL. Ettom
sådant undantag har föreskrivits i 3 kap. §l1 andra stycket tillämp-
ningslagen. Där i frågasägs sänds andraatt änom program som av
svenska programföretag och inte avseddaär i Sverigeatt tas emot
tillämpas inte andra föreskrifter i YGL kap.1 2 och 3 §§.än För
sådana gäller alltså endast lämna och anskaffarätten attprogram
uppgifter för offentliggörande, förbudet och hindrandemot censur
åtgärder inneha tekniska hjälpmedelrätten behövs församt att attsom
kunna radioprogrammen och anlägga trådnät.rättenta emot att

kap.I l 7 § YGL finns regler vissa radioprogram nårom som
Sverige från utlandet. Paragrafen gäller för samtidig och oförändrad
vidaresändning här i landet radioprogram kommer frånav som
utlandet och radioprogram förmedlas hit satellitsänd-av som genom
ning inte utgår från Sverige. Beträffande dessa sändningar harmen
endast de regler i YGL kan upprätthållas i praktiken gjortssom
tillämpliga. De regler i YGL enligt paragrafen gäller för dessasom
sändningar följande: kap.l 3 § förstaär stycket förbud motom
förhandsgranskning och andra hinder, 1 kap. 3 § tredje stycket om
innehav tekniska hjälpmedel och anläggande trådnät, 1 kap. 4 §av av

förbud ingripanden stöd i grundlagen, 1 kap. 5 § detmot utanom om
förhållningssätt skall iakttas vid tillämpningen grundlagensom av
"instruktionen", 3 kap. §1 sända radioprogram i trådrätt attom

3 kap. 3 och 5 §§ särskilda regler för lagstiftning och rättsligsamt om
prövning. Principen gäller alltså inte för dessaom ensamansvar
sändningar.

Beträffande meddela och anskaffarätten uppgifter och under-att
förrättelser offentliggörande i radioprogram från utlandet erinras i 1

kap. 7 § YGL sista stycket regler detta finns i 10 kap. 2 §attom om
YGL. I fråga dessa rättigheter alltså regleringen densamma förärom
alla radioprogram sänds från sändare utanför Sverige för allasom som
utomlands framställda filmer och ljudupptagningar.

För radioprogram kommer från utlandet och inte sänds vidaresom
här, radioprogram sänds från direktsändande satellitt.ex. utansom
svensk anknytning, gäller endast meddela och anskaffarätt att
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uppgifter och underrättelser och 10 kap. 2 §rätten att anonymvara
YGL.

till berörs inte frågan kap. § YGLförarbetena YGL 1 7I om om
oförändrad vidaresändning här i landet utländskasamtidig och av

inforrnationsöverföring frånradioprogram gäller också för sådan en
intresse eftersomi kap. 9 § YGL. Frågandatabas l är avsom avses

kan koppla sig andra databasvärdar, idatabasvärd mot t.ex.uppen
möjlighet söka iutlandet, och därigenom sina abonnenter ävenattge

databaserna.de senare
9 YGL intrycket kap. 7 §Lydelsen kap. § 11 närmast attav ger

också för informationsförmedling i kap.gäller den 1YGL som avses
§ YGL i förarbetena tillYGL. rörande 1 kap. 79 § Resonemangen

i ljudradio och television jfr.gällde enbartYGL program prop.
rubriken vidaresändningar43-56 och 12. Under1990/91 :64 l 11-1s. s.

departementschefen bl.a. följande 54: "Möjlig-anförde a. prop. s.
genomföra tryckfrihets-fråga vidaresändningar deheterna iatt om

skiljer mån beroende på det frågarättsliga principerna sig i viss ärom
eller trådsändningar.eter-om

vidareförmedling etersändning kan någonSåvitt gäller genom
etableringsfrihet skrivas grundlag. Nödvändigheteninte in i av en

radiofrekvensspektrum det uteslutet.ordnad användning görav
oförändradmellan samtidig ochtorde skillnadI övrigt göras

fall å den andra.återutsåndning å sidan och övrigaena
satellitsändning saknar denvidareförmedlingVid omedelbar av en

vidaresändningen möjlighet påverka innehållet iombesörjer attsom
vidareförmedlas förutsatt han inte också står förvad givetvis attsom

sändningen. enda möjlighet ingripa i sänd-den ursprungliga Hans att
förhållandenavbryta vidareförmedlingen. Under sådananingen är att

väsentlig del syftet med efter TFssskulle ett ansvarssystemaven
uppnås den genomför vidaresändningenintemönster attgenom som

ställning.utgivares ansvarigainsattes i en
vidaresändningen kan publiceraEftersom den ombesörjer intesom

innebäraskulle för honom nämligen intenågot själv ett ensamansvar
känsliga eller obekvämamöjligheterna bringanågon ökning attav

skulle tillfrån andra till ojfentligheten. Det inteupplysningar vara
kunde lämnas för publicering.de obekväma uppgifternahonom som

därförbortfaller här. Därtillviktigt syfte medEtt ett ensamansvar
innehållethållas ansvarig för iingen bör kunnakommer att en

särskildakan kontrollera i förväg. Dethan intesändning som
och oför-följaktligen gälla för samtidigansvarighetssystemet bör inte

ändrad vidaresändning. "
oförändrad vidaresändningombesörjer samtidig ochMed den som
och direkt förmedlar dennasändningalltså den emottarsom enavses

sändningen.råda innehållet ikunnavidare överattutan
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till anförde departements-specialmotiveringen kap. 9 § YGL1I
"Vad åsyftas videotexföljande 112:chefen bl.a. a. årprop. s. som

för informationsförmed-medier kan användasandra liknandeoch som
utgivaredet möjligt för ansvarigling i former gör attensamsom en

vad gällerlikvärdigt medinnehållet påråda sätt åröver ett somsom
propositionen överföringskrifter Med videotex avsågs itryckta av

grafiskai form och andra med-databaslagrad information textav
telefontrådspeciella ledningar eller det allmännadelanden via nätet av

radiolänkar och satelliter a. 59.andra kablar,eller prop. s.
upplysningar i sin databas ochdatabasvärd tillhandahållerOm en

i databasvärdarsmöjlighet söka andraanvändarenäven attger
fårupplysningar användareråder han inte alladatabaser över som en

likvärdigtdatabas medtill med hjälp hanstillgång ärsättett somav
skrifter. Informationen från de andraför trycktavad gällersom

förstadå inte heller direkt dendatabasvärdarnas databaser hämtas ur
krävs enligt kap. 9 § YGL.register på det 1databasvärdens sätt som

sådana fall dessadärför inte omfatta9 § YGL kankap.l utananses
alltsåtillämpningsområde. kan detutanför YGL:s Detfaller helt när

fråga sådan vid-kap. 9 § YGL inte bligäller verksamhet enligt 1 om
betyder kap. §i kap. § YGL. Det l 7aresändning 1 7 attsom avses

informationsförmedlingtillämpning på sådanYGL inte kan äga som
i kap. 9 § YGL.1avses

i kap. 9 §sådan informationsöverföring 1det gällerNär som avses
bestämmelserdärför, enligt kommitténs mening,gällerYGL samma
informations-utgår från Sverigeför radioprogram närsomsom

allmänna regleröverföringen utgår från Sverige, dvs. alla YGL:s om
medan endast reglernagäller för sådan verksamhet,radioprogram om

för informations-anskaffarfrihet och anonymitetsrätt gällermeddelar-,
utgår från utlandet 10 kap. 2 §överföring enligt kap. 9 § YGL1 som

från direktsändanderegler för radioprogramYGL, dvs. samma som
informationsöverför-svensk anknytning gäller för sådansatellit utan

från utlandet till-innebär nyhetsbyråing. Detta att t.ex. en som
inteinformation det i kap. 9 § YGLhandahåller 1sätt sägssom

skydd det gälleråtnjuter den svenska grundlagens näränannat
anonymitetsrätt och då i denoch anskaffarfrihet ochmeddelar- ut-

sträckning i 10 kap. 2 § YGL.sägssom

YGL:s tillämpningsområden2.3 ochTF: s

2.3.1 Allmänt

friheten sighuvudsyfte säkerställamed TF och YGLEtt är yttraatt att
åsiktsbildningen. detmassmedier medel för den fria Näri ettsom

skrifttillämpliggäller framgår detta dels TFTF äratt somav
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framställs i tryckpress, vilket teknik i praktikenär enbarten som
föranvänds kommunikation med många, dels förTFatt attav vara

tillämplig stencilerad och därmed jämställd skrift kräver bl.a. att
skriften mångfaldigad. När detär gäller YGL kommer syftet att
säkerställa friheten sig i massmedier till uttryck detatt yttra attgenom
krävs radioprogram riktade till allmänheten förär de skall fallaatt att
under grundlagens skydd och det krävs filmer m.fl.att att upp-
tagningar sprids till allmänheten för de skall falla inom grundlagensatt
tillämpningsområde. För YGL skall tillämplig massmedie-att vara
företags tillhandahållande begäran upplysningar dataregisterav ur
krävs också bl.a. upplysningarna tillhandahålls allmänheten.att

ochTF YGL omfattar alltså framställningar riktade tillärsom
allmänheten. krävsDet de fixerade i mediumäven äratt ett ett
sådant det i princip möjligt i förvägsätt bestämmaär vadatt att som
skall och i efterhand fastställa vad har Att dessayttras att yttrats.som
möjligheter föreligger förutsättning förär föratt etten ensamansvar
vad i mediet skall kunna gälla. Kravet på fixeringyttras görsom att

utställningar och demonstrationer länmas utanför ochTF:st.ex. teater,
YGL:s skydd.

TF gäller för skrifter framställts i tryckpress och för skriftersom
mångfaldigats stencilering, fotokopiering eller liknandesom genom

tekniskt förfarande utgivningsbevis gäller för skriften eller denom
försetts med beteckning utvisar den mångfaldigad och iärattsom
anslutning därtill tydliga uppgifter har mångfaldigatom vem som
skriften och och år för detta l kap. 5 § TillTF. skriftortom
hänförs också bild den inte åtföljs Enligtäven kommitténstext.om av
mening får mångfaldigande skrifter med hjälp datorskrivareav av

sådant "liknande tekniskt förfarande"ettnumera anses vara som anges
i kap.1 5 § TF. Användning datorskrivare vanlig ochärav numera
sådana skrivare kan framställa många exemplar på kort tid.nu
Användning dem måste därför likvärdigt med fotokopiering.av anses
Om förutsättningarna i övrigt enligt kap. §1 5 TF uppfyllda, kanär
alltså exemplar framställs med hjälp datorskrivare omfattassom av av
TF jämför avsnitt 3.3.6, 5.2.6 och 5.4.6.

I 1 kap. 6 § TF föreskrivs tryckt skrift, för sådan,att att anses som
skall utgiven. Så enligt paragrafen fallet den blivitvara anses vara om

tillutlämnad salu eller för spridning krävs inteDetsätt.annat att
skriften faktiskt har blivit spridd. Bestämmelsen kan intrycket attge

formelltTF endast omfattar skrifter utgivna. förbudetAvär motsom
hindrande åtgärder i 1 kap. 2 § framgårTF emellertid TF ocksåatt
omfattar tryckta skrifter inte utgivna. Bestämmelsen iännu lärsom
kap. 6 § innebärTF ingripanden enligt TF tryckt elleratt mot en
därmed jämställd skrift tidigast får ske efter utgivningen.

skrifterUtöver omfattar enligtTF kap. § andra1 7 stycket
radioprogram, filmer eller ljudupptagningar i YGL ochsom avses som
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oförändrat återger hela eller delar innehållet i periodisk skrift,av en
det till den periodiska skriftenår ägaren sprider eller låterom som

sprida innehållet detta Enligt lagrummet skall sådanasätt. upp-
tagningar jämställas med bilaga till skriften. Regeln kan därför hären
kallas bilageregeln. Genom denna regel uppnås det tryckfri-att
hetsrättsliga för spridningen den periodiska skriftensansvaret av
innehåll hålls samlat hos S.k. radio- eller kassettid-samma person.
ningar omfattas paragrafen. Om radio- eller kassettidningen återgerav
innehåll förlaga, s.k. sammanställd radio/kassettid-änur mer en en
ning, faller den emellertid inte under TF under YGL. Nedan iutan
detta avsnitt behandlas också frågan kap. § omfattarl 7 TF sådanom
överföring från databas i kap. 91 § YGL.en som avses

YGL omfattar ljudradio, television och vissa liknande överföringar,
filmer, videogram, och andra upptagningar rörliga bilder samtav
ljudupptagningar kap. första1 1 § stycket. Med vissa liknande
överföringar andra sändningar ljud, bild eller skertextavses av som

hjälpmed elektromagnetiska vågor sändningar ljudradio ochänav av
television, videotex som behandlas i det följande. Vadnärmaret.ex.

med ljudupptagning har inte definierats i lagtexten. Termensom avses
får därför omfatta alla tekniker för ljudupptagning.anses

Beträffande filmer och ljudupptagningar i kap.1 10 § YGLsägs att
grundlagen tillämplig på medier dettaär slag sprids tillav som
allmänheten spelas säljas eller tillhandahållas påatt annatgenom upp,
sätt.

det gällerNär radioprogram i kap 6 första1 § stycket YGLsägs att
grundlagen tillämplig på sändningar radioprogramär riktadeärav som
till allmänheten och avsedda med tekniska hjäpmedel.att tas emot

Med kravet sändningen skall riktad till allmänhetenatt vara menas
sändningen skall riktas till helst önskar denatt ta emotvem som som

särskild begäran från Sändning ljudradio ochutan mottagaren. av
television eller träd sådana sändningar.äreterngenom genom
Mottagaren beträffande sändningarär detta slag aktiv endastav genom

slå på och välja kanal. Sändning informationatt mottagarapparaten av
i vad i propositionen till YGL benämns videotex, dvs. sändningsom
från databas, sker däremot själv kontaktatt mottagaren taren genom
med sändaren. Sändningen sker via speciella ledningar eller det
allmänna tele- eller kabelnätet, radiolänkar eller satelliter och tas emot
hos datorterrninal eller den vanliga TV-mottagarenmottagaren av en
med viss tillsatsutrustning. Eftersom sändningen sker begäran av

den inte riktad tillär allmänheten påmottagaren sättsamma som
sändningar ljudradio och television den vad brukarärutanav man
kalla interaktiv och omfattas därför inte paragrafen.av

Kravet sändning riktad till allmänheten också skalläratt som vara
avsedd med tekniska hjälpmedel innebäratt tas emot att t.ex an-
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påhögtalaranläggningar eller TV-monitorer idrottsarenorvändning av
paragrafens tillämpningsområde.estrader faller utanföroch

utanför tillämpningsom-medier faller i princip YGL:sInteraktiva
databasregeln, finns emeller-kan kallasråde. kap. 9 § YGL,I 1 som

paragraf stadgas nämligenfrån princip. I dennaundantag dennatid ett
tillämpas ocksåradioprogram skallföreskrifterYGL:s näratt enom

skrift eller för radioprogram,periodiskredaktion för tryckt etten
ljudupptagningar ellerfilmer ellerför framställningföretag enav

vågor på begäran till-elektromagnetiskanyhetsbyrå med hjälp av
register medupplysningar direkthandahåller allmänheten ettur

sista punkten iautomatisk databehandling. Iupptagningar för
mottagande inte kangäller endast denparagrafen dettasägs att om

alltså tillinskränker siginnehållet i registret. Interaktivitetenändra att
Vad åsyftas enligtsändningen sker på begäran ärmottagaren. somav

12 videotextill paragrafen 1990/91 :64 lspecialmotiveringen prop. s.
medier, dvs. olika databaser.liknandeoch andra

skallsändningeni kap. 6 § YGLInnebörden kravet 1 att varaav
sändningeni kap. 9 § YGLallmänheten och kravet 1riktad till att

avsnitt 2.3.2.ingående ibehandlasske på begäranskall mera
"radiopro-omfattar bl.a.andra stycket TFBilageregelni kap. 7 §1

Frågan dåyttrandefrihetsgrundlagen".i är omsom avsesgram
skriftinnehållet i periodisksådan sändningparagrafen omfattar enav

på begäran frånvågor skerelektromagnetiskamed hjälp somav
innehållerYGL inteförefalla osäkert eftersomkanDettamottagaren.

specialmotiveringen"radioprogram Iklar definitionnågon termenav
departementschefenanför emellertidstycket YGLkap. § tredjetill l1

klargörsf.: tredje stycket1990/91:64 107 "Iföljande prop. s.
det detgrundlagen. När ianvänds iinnebörden vissa termer somav

såväl ljudradiotalas radioprogramföljande i lagtexten somavsesom
tillinformationöverföringarinnehållet i vissa andraochtelevision av
fårjämför avsnitt 5.2 Detvideotextelefax ochallmänheten som

radiopro-framgåmeningkommitténsdärför enligt att termenanses
såledesvideotex ochomfattaavsedd ävenävenär attt.ex.attgram

sker begäransändningaroch liknandevideotex mottagarenavsom
de användsstycket TF,i kap. 7 § andraomfattas bilageregeln 1 omav

sprida skriftensoförändratperiodisk skrift förtillägaren attenav
innehåll.

påingripandenföreskrivskap. § YGL3 § TF och l 4kap.I 1 att
fåryttrandefriheten intetryck- ellermissbruk görasgrund utomavav

exklusivitetsprincipen.s.k.och YGL, deni TFde falli som anges
yttrandefrihetentryck- ochsyftet medinnebörden ochVad är avsom

kap. §och 1styckena TF 1första och andra§framgår kap. 11av
till-grundlagarnaYGL. Däroch andra styckenaförsta attanges

offentligenmediernaskyddadei demedborgarnaförsäkrar rätt att
iuppgifteri övrigt lämnakänslor ochåsikter ochuttrycka tankar, att
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till fritt meningsutbyte, frihelst säkrandevilket ämne ett ensom av
frittupplysning och, enligt YGL, konstnärligtoch allsidig ett

skapande har särskilt i YGLskapande. fritt konstnärligtAtt nämntsett
bådanågon skillnad mellan de grundlagarnashar inte innebäraavsetts

syften.
yttrandefrihetens innebörd och syfteFormuleringen tryck- ochav

mediernaanvändning de grundlagsskyddade inteinnebär allatt av
bestraffas bedrägerioch YGL:s skydd. Såomfattas TF:s t.ex. somav

medium skyddas elleranvändande TFbegås ettav som avgenom
bedrägeri inte missbrukenligt vanlig lag eftersomYGL utgör av

i ovannämndaeller yttrandefriheten så den beskrivstryck- som
skäl också reklam i grundlagsskyddadelagrum. Av attsamma anses

uttryckligt stödmån får regleras vanlig lagmedier i viss utangenom
förBeträffande helt förbud reklam alkohol ochYGL.i TF och mot

i kap. 9 § TF och kap.särskilt medgivande därtill 1 1tobak har getts
också tillåtetsistnämnda lagrum stadgas detYGL. I12 § är attatt

kommersiell reklam iföreskrifter förbudlag motge omgenom
lagrumtydlighetens skull iradioprogram. För ävenges samma

sådanföreskrifter i vanlig lag villkor föruttryckligen tillåtelse till om
reklam.

rekvisitet "riktad till allmänheten"Närmare2.3.2 om
"på begäran" kap. 9 § YGLkap. 6 § YGL och 11

"riktad till allmänheten" i kap. 6 § YGLUttrycket I

åtnjuta skydd enligt YGL krävsradioprogram skallFör att ett som
stycketdet föregående enligt kap. 6 § förstai 1angetts samma

avseddsändningen riktad till allmänheten ochgrundlag är att tasatt
hjälpmedel.med tekniskaemot

sade departe-propositionen till YGL 1990/91:64 s.110I prop.
anslutning till detta följande: "Denna beskrivningmentschefen i

omfattas grundlagsskyddetfrån andrasärskiljer de sändningar som av
remitterades till lagrådet år 1986på det förslagsätt somsamma som

jämför 164. Grundlagens huvudregel1986/87:151 s. omprop.
alltså medier eller användningradioprogram gäller inte interaktiva av

typiskahögtalaranläggningar på estrader eller idrottsarenor Detetc.
Även likvärdigarundradiosändningfall är etern.genomsom avses

tråd avses".sändningar genom
följandedepartementschefen1986/872151 s.164 sadeI prop

"Därmedallmänheten":"riktad tillangående innebörden uttrycketav
riktarfrånden sändande särskild begäran mottagarenatt utanmenas

typiskaDetden.önskarsändningen till helst emottasomvem som
sändningsådanEnfallet rundradiosändninggivetvisär etern.genom
i principPåskajfaralla sigkan ettmottagare.emottas enav som
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likartat riktas trådsända radio-sätt och TV-program till allmänheten.
båda fallenI det denär sänder för den huvudsakligasom som svarar

aktiviteten. Mottagaren varken kan eller behöver påverka sändningen.
medverkanHans begränsas till koppla på ochatt mottagarapparaten

välja kanal."
I radiolagen 1966:755, gällde fram till den december1 1996som

då den den radio- och TV-lagen 1996:844,ersattes avsågsav nya
med rundradiosändning radiosändning avsedd att tas emotsom var
direkt allmänheten sändningen inte avsedd endast förav om var en
sluten krets medlemmar förenade påtagligvars var genom en gemen-
skap slag intresseän lyssna ellerannat ett gemensamt attav se
sändningen. Efter ändringen radiolagen år 1986 omfattades endastav
sändning Dessförinnan omfattades också trådsändningaretern.genom

begreppet rundradio. Den radio- och TV-lagen omfattar enligtav nya
kap.1 § förstal stycket sändningar ljudradio- och TV-programav

riktade till allmänhetenär och avsedda med tekniskaatt tassom emot
hjälpmedel. I paragrafens andra stycke sändningattanges en anses
riktad till allmänheten endast den samtidigt och särskildutanom
begäran tillgänglig förär helst vill den. Ita emotvem som som
propositionen bl.a. följande begreppet allmänheten prop.anges om
1995/96: 160 s.64: "Uttrycket allmänheten bör förstås i enlighet med
normalt språkbruk och i enlighet med den innebörd det för närvarande
har i de radiorättsligaförfattningarna i YGL. förarbetenaAv tillsamt
YGL följer bedömningen sändning avsedd föratt ärav om en
allmänheten bör kunna ske med ledning sådana omständigheterav som
den använda frekvensen, sändarens styrka och sändningens innehåll
SOU 1983:70 294. Såväl allmänheten i Sverige i andras. som
länder omfattas alltså uttryckssättet.av

Med den valda definitionen utesluts kommunikation mellan enskilda,
telefon."ex. genom

Förarbetena till YGL inte något uttryckligt fråganger svar om
vad krävs beträffande antal för sändningen skallmottagarnassom att

riktad till allmänheten. I propositionen till YGL emellertidsägsanses
i specialmotiveringen till l kap. 10§ YGL a. 112,prop. s. som
gäller filmer ljudupptagningar,och begränsningen grundlagensatt av
tillämplighet till upptagningar sprids till allmänheten följersom av
grundlagsskyddets ändamål säkerställa friheten sig iatt att yttra
massmedier medel för den fria åsiktsbildningen".ett Isom samma
proposition också s. 64 f. grundlagsregleringens ändamålattanges

säkerställa yttrandefrihetenär i de överföringsformeratt som mera
typiskt kan betecknas massmedier och på 57 beträffandesom s. anges

kommunikationsformer "Frågan uppkommer trafiken skallattnya om
förmedlad från till eller den i rättsligtanses som person person om

hänseende skall jämställas med massmedierna". Det alltsåär massme-
dial användning de angivna teknikerna avsedd omfattasärav attsom
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grundlagsskyddet och uttrycket "riktad till allmänheten" måsteav
tolkas bakgrund detta. Begreppet massmedium behandlasmot av
nedan i avsnitt 5.1.

I kap. 6 § sista stycket följande:l YGL lag får föreskrivassägs
undantag från denna grundlag i fråga radioprogramom om som

huvudsakligen avsedda utomlands och radioprogramär att tas emot
sänds tråd inte avsedda någonär att tas emotsom genom men av

allmänhet. Sådant undantag får dock inte gälla vadstörre som
föreskrivsi och2 3 §§".

Angående innebörden 1 kap. 6§ sista stycket YGL isomav
lagrådsremissen motsvarades förstal kap 6 § stycket andra ochav
tredje meningen i propositionen till YGL följande s.l10:sägs
"Många trådnät mycket små. kan finnasDe i bostadsområde, påär ett

hotell Deras betydelse medium för nyhetsförmedling ochett etc. som
opinionsbildning begränsad. bör därförDet inte krävasär att
sändningar i sådana alltid skall ha utgivare. Frågan hurnät en
omfattande får innan dess betydelse massmediumnätett vara som.
påkallar utvecklat yttrandefrihetsrättsligt skydd lämpar sigett mera
dock i fall för närvarande inte för reglering grundlag. Ivart genom
andra meningen första stycket medges därför vanlig lagattav
undantar trådsändningar inte avsedda för någonär störresom
allmänhet från grundlagens tillämpningsområde. "

I l kap. 2 § andra stycket radio- och TV-lagen finns sådan regelen
frånundantag YGL. Regeln lyder: "Inga andra bestämmelser iom

yttrandefrihetsgrundlagen kap. 2 och gäller för sändningar1 3än
tråd når 100 bostäder eller färre". Regeln denmotsvarargenom som

tidigare gällande regeln i 4 § lagen 1991:2027 kabelsändningarom
till allmänheten. propositionenI till bestämmelsen i radio- och TV-
lagen prop. l995/96:160 156 hänvisas till propositionen till 4 §s.
lagen kabelsändningar till allmänheten. dennaI propositionom senare
anförde föredragande statsrådet bl.a. följande i anslutning till 4§

1991/92:53prop. s.36: "De trådnät det här frågaär ärsom om som
medium för nyhetsförmedling och opinionsbildning begränsadav
betydelse. sådantAtt i fall alltid kräva sändningarna skall haatt en
ansvarig förefallerutgivare onödig administrativ omgång. Medvara en
hänsyn härtill och påi övrigt de skäl anförtJK jag de småattanser

tills vidare bör undantas från yttrandefrihetsgrundlagensnäten
"system.

Lagstiftaren har alltså yttrandefrihetsgrundlagens uttryckansett att
"inte någon allmänhet" i fall omfattar till 100 bostäderstörre vart upp
och sändningar når högst 100 bostäder begränsadåratt som av
betydelse medium för nyhetsförmedling och opinionsbildning.som

I propositionen till YGL sade departementschefen följande angående
förslaget till YGL 1990/91:64 innebärprop. 214: "Detta atts.
friheten desig i medierna kan skydd i alltatt yttra ettnyare ges som
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väsentligt blir likvärdigt med det hävdvunna skyddet för tryckfriheten.
förblirSamtidigt tryckfrihetsförordningen orubbad och utgör en

utgångspunkt också för förståelsen det skyddet för yttrandefri-av nya
heten. " YGL skall alltså tolkas bakgrund TF.mot av

När det gäller frågan hur många sändningen måstemottagare vara
riktad till för den skall riktad till allmänheten erbjuder detatt anses
emellertid svårigheter tolka YGL bakgrund TF eftersom TFatt mot av
i princip omfattar all användning trycktekniken hur mångaoavsettav
exemplar skriften har framställts i se Hans-Gunnar Axberger, "Tryck-
frihetens gränser", 1984, f..23 Syftet med TF visserligen atts. var

skrifterskydda kunde framställas i upplagor och nå mångastorasom
människor a.a. 22 TF innehåller inget krav på mångfaldigan-s. men
de för grundlagen skall tillämplig på skrift framställs iatt vara som
tryckpress.

För TF skall tillämplig skrifter framställtsatt vara som genom
stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande krävs
emellertid uttryckligen i grundlagen skriften "mångfaldigats" 1 kapatt

första5 § stycket AngåendeTF. innebörden detta begrepp skriverav
Hans-Gunnar Axberger i den nämnda boken bl.a. följande s. 25:
"Hur antal exemplar härvid nödvändigt har uttalats.ärstort som
Stundom trettiotal exemplar skullenämns tillräckligt; någotatt ett vara
stöd för den siffran dock icke gå uppbringa. I propositionenattsynes
uttalades mångfaldi endast hade den betydelsen skriften skulleatt attga

framställd i tillräckligt antal exemplar för kunna lämnas tillatt utvara
spridning. " Denna regel i TF alltså inte heller någon ledning förger
fastställande hur många med YGL:s begreppmottagareav som avses
"allmänheten"

.
TF innehåller i kap.1 6 § bestämmelse utgivning. Be-en om

stämmelsen lyder "Tryckt skrift skall, för sådan,att anses som vara
utgiven. Skrift utgiven, då den blivit utlämnad till salu eller föranses
spridning på vad gälle docksätt; icke myndighetsannat sagtsnu
tryckta handlingar, de tillgängliga för envar".äro För attom
skriften skall utgiven det inte nödvändigt utlämnandetär skettattanses
till allmänheten. Det tillräckligt spridning skett införär att en
begränsad krets det torde krävas kretsen inte alltför privatärattmen
och avskild a.a. 33. Denna bestämmelse i TF således intes. ger
heller någon ledning för tolkningen uttrycket "riktad till allmän-av

iheten" 1 kap. 6 § YGL.
I yttrandefrihetsutredningens förslagYFU till yttrandefrihets-

grundlag i betänkandet "Värna yttrandefriheten" SOU 1983:70 hade
andra kapitlet rubriken "Begrepp och avgränsningar". Kapitlets andra
paragraf hade följande lydelse a. bet. 11: denna grundlags.

med i eller trådsändning innehållet i sådanvarjeeter-menas program
sändning ljud, bild eller sändningen avsedd förärtextav om
allmänheten I specialmotiveringen till paragrafen bet.a. 294s.
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utredningen det knappast kunde vålla några problematt attangav
sändning avsedd för allmänhetenavgöra eller inte ochom en attvar

bedömningen borde kunna ske med ledning den använda frekvensenav
och sändarens styrka och sändningens innehåll också kundeatt ytterst
tillmätas betydelse vid bedömningen.

"ÖversynRadiorättsutredningen diskuterade i sitt betänkande av
radiolagen" SOU 1981:19 innebörden i begreppet "allmänheten".
Utredningen anförde bl.a. följande a.a. 75 f.: "En fråga kans. som
ställas alltså klartexti denna: hurär får sluten kretsstor en vara
innan den övergår till bli allmänhet Vad har säkert stödatt en man
för påstå deti här hänseendet och har framhållits i fleraatt som-
lagstiftningssammanhang och i rättspraxis krets påär äratt en som-

gång liten och sluten inte kan allmänhet. Men i detta tordeen vara en
ligga krets inte får alltför för kunna undgåatt stor atten attvara
betecknas allmänhet. Att några absoluta tal för gränsensom ange var
går naturliga skäl ogörligt ochär avgörandet måste efterskeav
omständigheterna i det enskilda fallet, varvid avvägning torde fåen

med hänsyn till och styrkan detgöras i bandetarten gemensamma
mellan medlemmarna. "

Begreppet allmänheten förekommer också i andra lagar de hittillsän
nämnda. Ett exempel ordningslagen 1993: 1617. Iär Persson -

Åberg,Rosenberg "Ordningslagen, Kommentarer och rättspraxis"-
f.1994 60 det i ordningslagen med allmänhet får förståsatts. anges

i till skillnad från särskild kategori ellerpersoner gemen en personer
någon särskild personkrets. Det också deltagarantaletattannan anges
i sammankomst inte har någon självständig betydelse för avgöraatten

sammankomst enligt lagen enskild eller allmän. Vidareärom en
anmärks enligt motiven till lagen allmänna sammankomster,att om

ordningslagen, kunde emellertid mycket antalersattes ett stortsom av
deltagare i sammankomst medföra sammankomsten skulleatten
betraktas allmän. Det också allmänhetsrekvisitet inte kansägs attsom

någon klar och entydig avgränsning det inte föreliggerattges men
något ovillkorligt krav på och skall ha tillträde till möteatt ettvar en
eller sammankomst för det skall bli fråga allmänatten om en
sammankomst.

Slutsatsen det sagda blir det knappast möjligtär närmareatt attav
hur många krävs för sändning skallmottagare attange som en anses

riktad till allmänheten enligt 1 kap. 6 § YGL. Man torde dock kunna
fastslå begreppet allmänheten i kap. 61 § YGL vid kretsatt avser en

i princip för Detta innebär enligtär öppenmottagareav som envar.
kommitténs mening bl.a. enbart den omständighetenatt att en
sändning tillhandahålls abonnemang eller endast kan uppfattasmot av
den har dekoder inte medför sändningen inte riktadattsom en anses
till allmänheten möjligheten abonnera eller köpa dekoder stårattom
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för Jämför propositionen till radio- ochöppen TV-lag,envar.
prop.1995/1996:16O s.64.

Uttrycket "på begäran" kap.i 1 9 § YGL

Som framgått i specialmotiveringen till kap. 6l § YGLovan anges
1990/91:64 110prop. denna regel med dess kravatt atts.

sändningen skall riktad till allmänheten särskiljer de sändningarvara
omfattas grundlagsskyddet från andra isättsom av samma som

1986 års lagrådsremiss och grundlagens huvudregel radiopro-att om
alltså inte gäller interaktiva medier interaktiv mediean-samt attgram

vändning i vissa fall skyddas enligt kap. §1 9 YGL.
1986 års lagrådsremissI uttalade departementschefen följande

angående skillnaden mellan rundradiosändningar och s.k. teledata i
propositionen till YGL kallat videotex 1986/87:151prop. 164:s.
"Som i den allmänna motiveringen 3.5 kan sådantnämnts som
tidtabeller, prisuppgifter och adresser komma frågai förantas
spridning sändningar från databaseri s.k. teledata. En sådangenom
teknik kan dock i princip användas för förmedla meddelandenatt av
vilket innehåll helst. Sändningar det berörda slaget skiljersom av nu

från desig typiska rundradiosändningarna den önskarattgenom som
del sändningen själv kontakt med sändaren och begär vissta tarav en

information. Han har på så möjlighet påverka sändningensätt atten
välja bland olika meddelanden samtidigt tillgängligaärattgenom som

för honom hos källa. Det kan inte sändningsägas attsamma en som
på detta riktas till allmänheten påsätt sättstyrs mottagarenav samma

rundradiosändningsom en
specialmotiveringenI till kap.1 9 § YGL sade departementschefen

bl.a. följande a. 112: "Vad åsyftas videotex ochärprop. s. som
andra liknande medier kan användas för informationsförmedlingsom
i former det förmöjligt ansvarig utgivare rådagör attsom en ensam

innehållet på likvärdigt med vadöver sätt gäller trycktaärett som som
skrifter. "

I de allmänna övervägandena angående elektroniska medie-nya
former anförde departementschefen a. s.64 f.: "Den frånprop.
grundlagssynpunkt betydelsefulla skillnaden mellan olika framställ-
ningsformer ligger alltså i möjligheten för påverkamottagaren att

informationvilken han får del i interaktiv kommunikation. Medav en
tanke på de små tekniska skillnaderna mellan olika interaktiva s.k.
tekniska format skalle det kunna hävdas skiljelinjen mellanatt
grundlagsskyddade medier och andra på årsi J 986sättsamma som
lagrådsremiss bör dras så all interaktiv kommunikation falleratt
utanför. sådanEn gränsdragning skulle under dagens förhållanden stå

samklang medi grundlagsregleringens ändamål, säkerställaär attsom
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yttrandefriheten överföringsformersomi de typiskt kan betecknasmera
massmedier.som
sådanEn gränsdragning skulle emellertid innebära möjligheternaatt

för massmedieföretag sprida sitt redaktionella materialatt genom
videotex bleve i viss mån begränsade. I synnerhet för pressen rymmer
den moderna tekniken möjligheter utveckla verksamhetenatt genom
distribution redaktionellt material via och videotex.text-TV Enav
sådan verksamhet kan inte utvecklas på fruktbart med mindresättett

spridningssättet får yttrandefrihetsrättsliga skyddän att samma som
skrifter. dettatryckta Om inte fallet kan såväl utgivarens ställningär

skyddet för nyhetskällorna gå förlorade i fråga delsom om en av
företagets verksamhet. Detta talar för för dengränsenatt nya
grundlagens tillämpningsområde bör dras på så endast sådansätt att
interaktiv kommunikation vid vilken kan ändra innehålletmottagaren

fråni den källa vilken information hämtas faller utanför
Enligt kommitténs mening får uttrycket "på begäran" i kap. 9 §1

YGL, bakgrund de refererade uttalandena i förarbetena tillmot av
och med beaktandeYGL den tekniska utvecklingen, bl.a. vadav
betalteletjänster,gäller ha den innebörden självatt mottagarenanses

kontakt med sändaren och sändningen. Det härvid enligtärtar startar
kommitténs mening betydelse det finns flera meddelandenutan attom
välja bland eller endast tillgängligt. Det avgörande alltsåär ärettom

det sändningen. Om så fallet skerär ärmottagaren startarom som
sändningen enligt kommitténs mening begäran och kap. 9 § YGL1

tillämplig under förutsättning de övriga krav iär att som anges
paragrafen uppfyllda.är

redogörelsen för vadAv enligt kommitténs mening medsom avses
uttrycket "på begäran" följer material databasinnehavareatt som en
sänder till vissa abonnenter inte på grund abonnemanget kanav anses
bli begäran det avgörande det abonnentensänt är ärutan om som

sändningen.startar
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teknikerna3 De nya

Inledning1

Syftet med detta kapitel beskriva teknik kan användasär att ny som
för kommunikation med allmänheten. Underlaget för beskrivningen

från många olikahar hämtats håll; faktaböcker, propositioner, utred-
olika slag,ningar tidningsartiklar Eftersomexperter,av m.m. ny

teknik kan användas för kommunikation med allmänheten är ettsom
vidsträckt område och utvecklingen går snabbt det möjligtär att
beskrivningen inte helt aktuell fullständigoch den läses.är när

bakgrund till beskrivningenSom teknikerna i avsnitt 3.3av ges
först i avsnitt 3.2 allmän orientering telekommunikation.en om
Beskrivningen teknikerna i avsnitt har3.3 bl.a. delats in i avdel-av en
ning fysiska databärare 3.3.1 och avdelningom nya en om ny
kommunikation med hjälp elektromagnetiska vågor 3.3.2. I dessaav
avdelningar behandlas under särskilda rubriker olika tekniktillämp-
ningar och företeelser kommunikation med allmänheten. Dettarörsom

varje inteinnebär rubrik kan medium, såatt ett eget t.ex.anses avse
digital TV och digital ljudradio medier sigknappast iär utannya en

sändningsteknik tjänster möjliga i televisionen ochgörsom nya
ljudradion. heller de företeelser behandlas iInte avsnitt 3.3.3-som
3.3.6 kan medier sig.iutgöraanses nya

På tid har mycket skrivits teknikutvecklingen olikaochsenare om
aspekter IT. För allmän beskrivning informations- ochav en av
kommunikationsteknik i Sverige kan bl.a. hänvisas till bilaga l till

"Åtgärderregeringens proposition för ochbredda utveckla använd-att
ningen informationsteknik" 1995/96:l25, i det följandeprop.av
benämnd IT-propositionen. Se också litteraturförteckningen, be-
tänkandebilaga

3.2 telekommunikationAllmänt om

Telefoni, datorkommunikation, television och ljudradio tele-år
kommunikation dvs. kommunikation avståndsker sättannatsom

fysiska informationsbärare eller diskettert.ex.än attgenom papper
från avsändare till Vid telekommunikationtransporteras mottagare.
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bestå ljud, stillbilder elleröverförs informationen, kan text,avsom
hjälp elektromagne-bilder och kombinationer därav, medrörliga av

luftvågor. kan sändas rymden, dvs. ellertiska Dessa genomgenom
videtersändning. kan också sändas bundna särskiltvakuum De

Elektromagnetiska vågoranordnad ledare trådsändning. med
frekvensermillimeter 000 kilometer, motsvarandevåglängder 1 1-

kallas radiovågor och med radiopå gigahertz 300 hertz,300 termen-
signaler, vanligen med hjälptransmission etern,genom avavses av

vâgonelektromagnetiska
vågor kan sändas och analogt ellerElektromagnetiska mottas
innebär den elektriska signaldigitalt. Analog teknik att som represen-

i förhållande till förändring-informationen varierar kontinuerligtterar
innebär dettainformationen. Vid analog sändning TVi t.ex. attavar

bildinfonnationensignal ljud- ochelektriskaden representerarsom
förändringar i ljudet ellerkontinuerligt i förhållande tillvarierar

bilden antal avläsningarDigitalisering innebär göratt ett stortman
infonnationen. Vidsvängningarde elektriska representerarsomav

i det binärasänds avläsningarna följd värdenöverföringen som en av
tolkasoch nollor", "bitström". I"ettortalsystemet mottagarenen

sänds tillsammans medmed hjälp styrsignalerbitströmmen utsomav
innehåller informationen.de signaler som

det möjligtDigitalisering innebär fördelar. Den görstora att
televisionens och ljudra-signalen mycket kraftigt. Förkomprimera

inombetydligt antaldions del innebär detta störreettatt program ryms
frekvensutrymme också tåligaDigitala sändningar kangivet görasett

flexibla i fråga vilken informationstörningar ochmot somom
sig för kryptering vilket innebäröverförs. Digitaltekniken lämpar även

Digitalisering TV ochmöjligheter för betal-TV.goda t.ex. av
vidare distributionskostnadljudradiosändningar kan lägre perge

teknik Digitaliseringenkvalitet nuvarandeoch bättre än ärprogram
särskiljbara medierviktigaste orsakerna till tidigarede atten av

också digitaltallt utsträckning. Här kanintegreras i nämnasstörre att
antal gångerinformation kan kopieras obegränsatlagrad attett utan

går förlorad.någon information
telekommunikation på fleravid kan indelastelenät användsDe som

ledningsbundna ochkan skilja mellanolika Man nätnätsätt. som

bandNationalencyklopedin, 1989-96, 15.

2 49.TV-lag" 1995/962160"Radio- ochProp. s.

3 1995/962160 50."Radio- och TV-lag"Prop. s.

4 ljudradiosändningar"1994/95:170"DigitalaProp. s.
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använder sig överföringsmedium, allmänt tillgängligaetern nätav som
och interna fysiska och logiskanät Fysiskanät nät.samt nät utgörs av
kablar, radiolänkar, satelliter medan logiska dennät utgörsm.m. av
särskilda utrustning krävs för viss tjänst, telefoni. Mant.ex.som en
kan också dela in efter deras huvudsakliganäten användningsområden.
Vid sådan indelning de fyra vanligaste telenätenär följande:en
telefonnätet, TV- och ljudradionät, kabel-TV-nät och datornät. Det kan

svårt upprätthålla denna indelning eftersom denatt nätenvara genom
ökande digitaliseringen allt integreras med varandra och användsmera

tjänsterför eller likartadesamma
Telefonnätet består med överföringskapacitettransportnätett storav

mellan växlar till del digitaliserat ochär ävenstor accessnätettsom
kallat abonnentnät med anslutningar till varje abonnent från en
växelstation. Telefonnätet ursprungligen konstruerat förär analog
överföring enbart ljud. Det krävs därför datorprogram och särskildav
utrustning, s.k. modem MOdulatorlDEModulator, för översättning
till digital signalering datorer arbetar med för telefonnätet skallattsom
kunna användas för kommunikation mellan datorer. Telefonnätet
digitaliseras dock i allt högre grad pågåroch det också förstärkningen

fiberoptiskamed kablar har inätet praktiken obegränsadav som en
överföringskapacitet. Med teknik kallas ISDN Integrateden som
Services Digital Network kan den digitala signalen behållas ända ut
till modemtelefonjacket och datorkommunikation kan då ske utan
Med denna teknik kan dataöverföringskapaciteten ökas så rörligaatt
bilder begränsadmed kvalitet kan överföras, och stillbild kanen
överföras någon sekund. ISDN tillgängligt i hela landetär men
kostnaden kan hög eftersom anslutningsavgifterna varierar starktvara

landet. Fram till årsskiftet 1995/96 hadeöver det tecknats cirka 18
Sverige.7000 ISDN-abonnemang i I september 1996 hade antalet

ISDN-abonnemang i Sverige ökat till omkring 27 000. Det har också
gjorts försök med teknik medger överföring rörliga bilderen som av
med fullgod kvalitet det vanliga telefonnätet koppartråd seav

under avsnittet digitalnärmare TV i avsnitt 3.3.2.om
TV- och ljudradionäten använder överföringsmedium ochetern som

består i princip enbart sändar- och mottagarutrustning. Näten ärav
konstruerade för envägstrafik, dvs. sändning från till många.en
Sändningarna sker analogt digital sändning ljudradio inleddesmen av

5 Martin Brinnen "Ansvar och yttrandefrihet i telemedier", Institutet
för rättsinformatik, IRI-rapport 1995:2 26s.

6 IT-prop.1995/96:125 112.s.

7 IT-prop. 1995/ 96:125 112.s.
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19958.i Sverige i september Försök med digitala markbundna TV-
sändningar genomfördes första gången i Sverige under november

påbörjatsReguljära digitalaår. satellitsändningar har ocksåsamma
består kablar skilda från telefonnätetKabel-TV-näten ochärav som

har överföringskapacitet. konstruerade förDe envägstrafikstörre är nu
övergång till digital teknik innebär interaktivitet kan kommaattmen

införas så kunden kan skicka beställningar till operatören.t.ex.att att
Kabel-TV-näten saknar den växelutrustning behövs för kopplaattsom
trafik förmedla informationdvs. mellan två bestämda adresser. delEn
kabel-TV-operatörer har emellertid tillkännagett planer på förseatt

kopplingsutrustning försina med kunna konkurrera med andranät att
datatrafik.teleoperatörer telefon- ochom

Datornät konstruerade för överföring information mellanär av
kan oftast användas både för sändning fråndatorer. De till mångaen

och för sändning mellan två bestämda adresser. Datornät kan vara
uppbyggda många olika Det kan privatsätt. nätt.ex. ettvara av

för viss organisationskablar används datatrafik. Det kan ocksåsom en
datorer eller nätverk datorer sammankopplade viaärvara av som

allmänna telenät, telefonnätet. medför frånDettat.ex. att man en
kan få tillgång tillpersondator databaser i andra organisationers nät.

finns inga absolutaDet tekniska begränsningar för möjligheten viaatt
datornät koppla olika datorsystem. Kompatibilitetsproblemen,samman
dvs. problem med få olika tekniska lösningar fungera till-att att

kan emellertid ofta Ett exempel på världsom-stora. ettsammans, vara
spännande för datorkommunikation Internet. Databaser ochnät är

behandlas i avsnittInternet 3.3.2 respektive avsnitt 3.3.5.närmare
Satellitöverföring har fått allt betydelse och används i principstörre

inom alla telenät för överföring på längre avstånd och därtyper av
till fastatillgång telenät saknas eller bristfällig. Särskild betydelseär

har satelliter fått för TV-sändningar eftersom parabolantenner detgör
möjligt signaler direkt från satelliter. finnsDet ocksåatt emot ett

mobiltelefoni."liknande satellitnät för
Utvecklingen med bl.a. digitalisering, fiberoptiska kablar och nya

växlar telenäten i allt utsträckning kan överföra tal,gör störreatt

3 "Radio- och TV-lag"Prop. 1995/96:160 s.50.

9 "Från massmedia till multimedia" SOU 1996:25 16.s.

° Martin Brinnen, "Ansvar och yttrandefrihet i telemedier", IRI-
1995:2 28.rapport s.

" f.,IRI-rapport 1995:2 26 Datastraffrättsutredningen "Informations
InformationsTeknologin"och den SOU 1992:110 s.99nya
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bilder och data kablar och växlar. Det ärsamma genom samma
enkelt koppla trafik mellan olika och den faktiska kostnadenatt nät
blir med hjälp de fiberoptiska kablarna i oberoende detstort settav av
geografiska avståndet. Dataöverföringskapaciteten i de publika näten
i Sverige i dag mycketär god och ökar hela tiden. IT-kommissionen

i sitt betänkande "Informationsteknologin-Vingar människansangav
förmåga" SOU 1994:118 följande angående den framtida utveck-
lingen s. 35: "Visionen allt det idagär erbjuds i radio,att tv,som
tidningar, tidskrifter och böcker skall finnas i multimediabibliotek och
kunna sändas vid beställning." Sannolikt kommer det emellertidut att
dröja minst till andra sidan sekelskiftet innan denna vision förverkli-

för något antal hushåll.störregats

3.3 Beskrivning de teknikernaav nya

3.3.1 Nya fysiska databärare

När överföring information sker med hjälp tal eller tecken, t.ex.av av
kroppsspråk, mellan samtidigt närvarande uppfattar in-personer som
formationen direkt med sina sinnen kan tala direkt kommuni-man om
kation. När överföringen sker på längre avstånd och hörhållän syn-
kan tala indirekt kommunikation. Vid indirekt kommunikationman om
måste använda hjälpmedel för överföra informationen.attman
Överföringen kan ske antingen med hjälp fysiska databärareav som

mellan avsändaren och såsomtransporteras mottagaren, papper,
datordisketter och CD-ROM-skivor, eller med hjälp elektromagne-av

vågor.tiska detI fallet det med kommitténsär terminologisenare
fråga telekommunikation jfr. avsnitt 3.2.om

dettaI avsnitt behandlas vissa fysiska databärare CD-t.ex.nya
ROM-skivor. Sådana skivor kan optiskt avläsbartsägas ettvara
lagringsmedium och finns i flera varianter. Det motiverarsom
benämningen optiskt avläsbart lagringsmedium dessa skivorär att

laserljusavläses med hjälp till skillnad från datordiskettert.ex.av
och hårddiskar avläses magnetiskt. optisktDe avläsbara lagrings-som
medierna har mycket lagringskapacitet. En optisk skivastor typav
CD-ROM cirka 300 000 A4-sidor och det går minsttextrymmer

för skriva allt från sådan skiva påett ton att utpappersmassa en

2 Martin Brinnen, "Ansvar och yttrandefrihet i telemedier", IRI-
1995:2 l7.rapport s.

3 Gunnar Petersson "Optisk datalagring", Studentlitteratur, 1995 s.
351.
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papper. På alla optiskt avläsbara lagringsmedier kan både ljud,text,
stillbilder och rörliga bilder lagras. lagrade informationenDen är
oftast digital kan också analog videoskivan. Med s.k.men vara en
CD-skrivare, 1996 kunde köpas för knappt 4 000 kr, kansom

framställaanvändaren själv CD-skivor med yttranden nedanse
angående CD-R-skivan. Nedan beskrivning olika varianterges en av
eller s.k. format optiskt avläsbara lagringsmedier.av

CD-ROM-ski van

På CD-ROM-skivan Compact Disc Read Only Memory, är ettsom
renodlat datormedium, kan bild och ljud lagras och detta kantext,

ske samtidigt CD-ROM/XA-skivan, EXtendended Architecture.även
Även lång ñlmrörliga bilder kan lagras. En två timmar kan lagras på

optiskt hjälp särskildskiva. Skivan avläses med CD-ROM-enen av
med kan anslutas till persondator. går snabbtspelare laser Detsom en

information skivan.söka och del Lagrade data kan inteatt ta av
användaren och det endast tillverkaren kan skriva inändras ärav som

skivan.data
Datalagsutredningen i sitt slutbetänkande datalag""Enangav ny

sin bedömning CD-ROM-tekniken medSOU 1993: 10, 39 atts. som
sannolikhet informationsspridning inomall skulle revolutionera all de

åren. I IT-propositionen 1995/96: 125, 99prop.närmaste atts. anges
såväl den internationella den nationella CD-ROM-marknadensom

i tillväxt. Vidare inte finnsbefinner sig mycket snabb detattanges
någon fullständig och samlad bild den svenska produktionen ochöver
användningen CD-ROM vissa skattningar utvecklingenattav men av

förredovisas i Teldok-rapporten "Den svenska marknaden online,
CD-ROM"5.audiotex och

propositionen vidare följande. Antalet installerade CD-I anges
ROM-spelare i Sverige vid utgången år 1994 har tilluppskattatsav
110-130 000. Försäljningen under prognosticerats till 120-1995 har

tillgängliga inriktade150 000. Antalet publikt svenska titlar
informationsförmedling nöjesinriktadedvs. exklusive spel- och
produktioner uppskattas till sextiotal. beräknas ha sålts i 20-25Deett

exemplar. flesta svenska titlar förlag och000 De ut motsvaran-ges av
förra med inriktning påde. Störst Bonniers och Norstedts, deär

4 "Optisk datalagring", Studentlitteratur, 1995,Gunnar Petersson
s.19.

5 marknaden förKlasén och Anders Olofsson "Den svenskaLars
framväxt, nuläge, utveckling ochonline, audiotex och CD-ROM-

Teldok-rapport 93, 1995.trender",



SOU 1997:49 De teknikerna 127nya

affärs- och företagsinformation och de med inriktningsenare
Ävenjuridik, samhälle, ordböcker de nationella bibliotekskatalo-etc.

och vissa myndigheters information finns på CD-ROM.gerna
Som exempel svenska CD-ROM-skivor kan nämnas upp-

slagsverket "Stora Focus", utgivare Esselte 1988, "Statistik utan
gränser" innehåller statistik från de nordiska länderna, utgivaresom
Statistiska centralbyrån 1992, "CD-Juris" innehåller 50 000som
referenser till juridisk litteratur, utgivare BTJ Systems 1993 och "CD-
LAG" innehåller svensk lagstiftning, utgivare Fritzes förlag 1993.som
Det kan också budget-propositionennämnas lämnats på CD-ROM-att
skiva. Som påexempel multimedie-CD, alltså CD-ROM-skivor med

ljud och bilder, kan också Aftonbladettext, nämnas fram till majatt
"Äventyr".1996 har två sådana CD-ROM-skivor, "E-Puls" ochgett ut

Vidare arbetar Bra Böckers förlag med Nationalencyklopedinatt utge
på CD-ROM. Denna beräknas komma under våren 1997 ochut
planeras innehålla ljud och animationer, dvs. rörliga bilder.text,

CD-ROM används i viss utsträckningäven för tidningsutgivning,
antingen bilaga till tidningen eller så hela tidningenattsom en utges
på CD-ROM.

CD-R-ski van

CD-R-skivan CD Recordable inspelningsbar. Frånär och med 1992
har kunnat köpa CD-skrivare med vilken direkt frånman en man en
dator kan producera CD-R-skiva. Denna skiva helt kompatibelären
med CD-ROM och kan CD-ROM-läsaren.läsas direkt i

WORM-ski van

På WORM-skivan Write Once Read Many kan användaren skriva in
data gång på varje fysisk plats på skivan. Informationen kanen
därefter inte ändras eller raderas den kan läsas hur många gångermen

helst. Denna skiva lämplig förär dokumentlagring och säker-som
hetskopiering kräver lagringsutrymme, säkerhet ochstortsom
uppdatering.

6 Gunnar Petersson, "Optisk datalagring", Studentlitteratur, 1995 s.
27 och 47.
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raderbara MO-skivanDen

Write Read Always ellerskiva benämns ibland WMRA ManyDenna
magneto-optisk "MO" skiva därRead ochWrite ManyWRM är en

polariseringsriktninglaserljusetsmagnetfältens förmåga ändraatt
ochinformation kan raderas och ändrasInskrivenutnyttjas. ny

Skivan kan jämförasin på skivan.information kan skrivas närmast
hårddisklagringsmedium ellerordinärt magnetisktmed ett en ensom

mycket kapacitet.datordiskett med störremen

CD-I-ski vor

ljud, stillbilderDisc Interactive kanPå CD-I-skivor Compact text,
kopplas till dator,CD-I-spelaren kanrörliga bilder lagras.och en en

förstärkare. DVD-CD-I-skivor kommerTV eller ersättasatt aven
sikt.video

DVD

density-CD,tidigare highlagringsmedium kallas DVDEtt nytt som
DigitalDisc SD-DVD,Density Digital VideoHD-CD, Super

underDisc, endast DVDeller Digital VersatileVideo Disc ärnumera
handeln under 1997. Denbli tillgänglig iutveckling och väntas nya

och rörliga bilder och harljud, stillbilderkan lagra bådeskivan text,
lagringsmedier. DVD-lagringskapacitet dagensmycket änstörreen

långfilm påså fyra timmardubbelsidigaskivorna kan göras att ryms
musik-CD-skivor, CD-videogram,kan dagensskiva och de ersättaen

s.k.Skivorna kommer spelasoch CD-I-skivor.ROM-skivor att av
till och datorn.kan kopplas TV:n,multimediemaskiner stereonsom

multimediespelarna skall kunnadeockså meningenDet är att nya
CD-ROM-skivor. Manmusik-CD-skivor ochspela dagens strävar

inspelningsbara. påskiljerDVD-skivorna Manefter göraäven att
CD-tänktoch DVD-ROM. Den ersättaDVD-video är attsenare

motsvarande CD-R.inspelningsbar skivaROM. DVD-R är en

Optiska kort

och harnormalt kreditkortlikaoptiskt kortEtt är stort ett ensom
tusental A4-sidor med Detmotsvarande ärlagringskapacitet text.ett

och inomID-kort, för manualerfrämstanvändas ut-avsett att som

1993:10 s.43.SOUdatalag",Datalagsutredningen "En ny

8 ff.del 12augusti 1996, 1Teknik 35, 29Ny s.nr
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bildning. finns också optiska kort kallas "smarta kort" ellerDet som
förutom minnesenheter också mikroprocessor"smartcards De har en

information. Minnesenheterna kanutföra bearbetningarkan avsom
skrivbara.enbart läsbara eller både läs- ochvara

har försök inom Västerbottens och UppsalaOptiska kort använts
journaler förts in sådanalandsting där antal patientersläns ett

kort. också försök med optiska kortSparbanken i Lund har gjort som
"elektroniska portmonnäer"

hjälp elektromagnetiskakommunikation med3.3.2 Ny av
vågor

Elektronisk och elektroniska anslagstavlorpost

Electronic Mail, e-mail innebärElektronisk e-post, att ettpost
från till Med flestameddelande skickas dator deen annan.en

användaren sända meddelandevarianter elektronisk kanpost sammaav
meddelanden,samtidigt, arkivera ha "brevlåda"till flera mottagare en

inkomna meddelanden han inte kan del demdär tasparas, om av
och kod hindrar obehöriga delomedelbart, ha att taen egen som av

"brevlâda". elektronisk Med-innehållet i hans Med post avser
hjälp elektromagneti-iekommittén sådant meddelande medett som av

från till där sändningen inteska vågor sänds dator startasen en annan
elektronisk kan ocksåI del variantermottagaren. posten avav

datakonferenssystem, elektronis-gruppkommunikation ske. I dessa s.k.
anslagstavlor kan användarenka eller Bulletin Board Systems BBS

meddelanden och läsa andras meddelanden i elektronisktsända ett
eller konferens angående olika där flera kanämnenmöte personeren

delta samtidigt eller vid olika tidpunkter. Uppskattningar tyder att

9 Datalagsutredningen "En datalag", SOU 1993:10 43.ny s.

2° Martin Brinnen, yttrandefrihet i telemedier","Ansvar och IRI-
1995:2 33.rapport s.

2 Guide"Andersson och Ljunggren, "SmartCardMagnus Petter
StockholmExamensarbete gjort för Telia AB vid KTH, 1995.

22 Datalagsutredningen, "En datalag", SOU 1993:10 s.43.ny

23 Teknik 1996 12-13.Ny 33,nr. s.

24 Datalagsutredningen "En datalag", SOU 1993:10 33s.ny



130 teknikernaDe SOU 1997:49nya

Sverige.det finns 4 000-6 000 elektroniska anslagstavlor i Med
kommitténs angivna definition elektronisk skillnadärpostovan av en

sådanmellan och elektroniska anslagstavlor elektroniskpost att post
sänds till någon aktiv åtgärd från hans sida medan detmottagaren utan
krävs användaren aktivt letar den elektroniska anslagstavlanatt upp
och meddelandet där för kunna del sådant meddelande.att ta ettav

förekommerDet olika slag begränsningar åtkomsten tillav av
elektroniska anslagstavlor accesskontroll. Användare kan vara
informationslämnare, kan ändra i databaserna, eller informations-som

kan läsa inte ändra. vanligasteDet dockärmottagare, attsom men
alla användare kan både skriva "på" anslagstavlan och läsa med-
delanden där.

Distributionslistor tilläggsfunktion till elektronisk ochär posten
innebär meddelande automatiskt sänds till dem iatt ett upptassom
distributionslistan i förstället självavsändaren sänder meddelandetatt
till och dessa Distributionslistor kanmottagare. uppta ettvar en av

intill obegränsat antalnäst mottagare.
Distributionslistorna och konferenssystemen har ibland s.k.en

moderator. kanDenne bort inlägg och godkänna meddelanden innanta
de tillgängliga för andra användare.görs Meddelanden kommersom
in utifrån kan lagras i s.k. upload-area endast den systeman-en som
svarige har tillgång till. Han kan sedan bestämma vilket material från

användarna.upload-arean skall tillgängligt förgörassom
Anonymitetsservrar kontroversiell företeelse. Medär en server

dator inriktats lagra och hantera filer till tjänstattmenas en som
för många användare i nätverk. Anonymitetservrar fungerar oftastett
så de meddelanden, byter avsändarens och adressatt tar emot ut nanm

pseudonym och sänder meddelandet vidare. De flesta sådanamot en
lagrar tabell kan mellan pseudonymer ochöversättaservrar en som

riktiga adresser för elektronisk post.
Som skäl för anonymitetsservrar har anförts de människoratt ger

möjlighet diskutera känsliga saker, personliga problematt t.ex. utan
tala sitt har ocksåDet det möjligtatt görsagts attom namn. servrarna

för exempelvis anställda vid företag eller myndighet berättaett atten

25 IT-utredningen "Elektronisk dokumenthantering", SOU 1996:40 s.
141.

26 Anders Wallin, "Kriminella teknikzonen, Straffrättsliga perspektiv
på brott och hacking i globala datanät", IRI-rapport 1994:2, s.41
och bilaga.
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missförhållanden eller inte skulle vågadeannatom som annars yppa.
verksamhet.dessa har anförts de underlättar brottsligMot attservrar

Informationsdatabaser

finns databaser för många olika ekonomi, teknik,Det ämnen t.ex.
juridik dagsnyheter. innehållafysik, miljö, och De kan artiklar,

statistik, ljudreferenser, bilder, Databaser kan delas im.m. upp
källdatabaser innehåller information direkt och i sin helhetsom som

referenserkan överföras till användaren och referensdatabaser som ger
sökingångar till material.eller annat

Databaser tillhandahålls s.k. databasvärdar. För få tillgång tillattav
fördatabaser krävs det ofta har abonnemang varjeatt ett separatman

utrustning terminal ellerdatabasvärd. Den användaren behöver är en
kommunikationsprogram och modem. Informatio-persondator, ett ett

söks viss uppsättning kommandon,i databasen med ettnen en
oftastsökspråk. Detta knutet till databasvärdens Genomär system.

siganvändning s.k. kan emellertid kopplagateways motuppav man
databasvärd, kopplas vidare därifrån till andra databasvärdar ochen

i deras databaser med sökspråk hos den förstasöka samma som
abonnemang.dådatabasvärden. Det krävs endast ett

Telefax

Med telefax telefaksimil kan kopia handling sändarenen av en som
framställas i telefaxapparat. Sändningen sker viahar mottagarens

telefonnätet. ringer telefaxapparat ochSändaren mottagarensupp
originalet i sin framställs dåplacerar En kopia dokumentetapparat. av

Samtidig överföring till lika mångahos kan ske mottagaremottagaren.
det finns telefonlinjer från telefaxapparaten. Telia AB till-som

handahåller tjänst kallas Multifax. det möjligtDenna gör atten som
princip samtidigt telefaxmeddelande till antali sända ett ett stort

Sändningen sköts då Telias faxdator. Sändning 7 500mottagare. av av
A4-sidor genomförs inom timma.en

tidningarDet torde krävas faxtekniken utvecklas föratt att som
liknar dagens skall kunna distribueras via telefax. bör telefaxT.ex.

utnyttja billigare i dag eftersom denkunna papperskvalitet än
papperskvalitet krävs för telefax dyrare den användsänär somsom nu
till traditionella tidningar.

27 dokumenthantering" 1996:40,IT-utredningen, "Elektronisk SOU s.
146.

28 Datalagsutredningen "En datalag", SOU 1993:10 37.s.ny
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Vissa tidningar tillhandahåller faxtjänst innebär kanatten som man
beställa material telefon och få det till sig via telefax. Framsäntper
till oktober 1996 hade tiotusentals artiklar beställts på detta sättt.ex.
från DN:s faxtjänst "DN direktfax". När beställermottagaren en
artikel från DN direktfax han artikelns kod och sitt telefax-egetanger

knapptryckning på sin telefon. Därigenom hanstartarnummer genom
själv telefax-sändningen.

Text-TV

Text-TV presentation eller grafikär den vanliga TV-textav
skärmen med hjälp minnesenhet, dekoder och knappsats.av en en en
Informationen hämtas från dator och förmedlas ellereter-en genom
trådsändning. Den kan endast förmedlas i riktning; från sändare tillen

sändningen sker oftast i outnyttjat i TV-signalen,mottagare. utrymme
det bildsläckningsintervallet,s.k. hel eller delar kanalmen en av en
kan också användas. Informationen indelad i sidor och kan antingenär

samtidigt det vanliga TV-programmet ochpresenteras som samma
skärm eller också oberoende de vanliga TV-prograrnrnmen påav
fristående textsidor fyller hela TV-skärmen. Den variantensom senare
kallas ibland egentlig text-TV.

Informationen sänds kontinuerligt i cykliskt förlopp. Tittaren fårett
del den information han önskar välja viss sida. Omattav genom en
han vill ha programtextning väljer han den sida kompletterar detsom
vanliga TV-programmet. Vid mottagning egentlig text-TV lagrasav
den sida tittaren har valt i minne ochmottagarapparatenssom

bildskärmen så länge han önskar. Tittaren kan endastpresenteras
välja vilken sida han vill del kan inteHan påverka självata av.

kontinuerligt.sändningen denna pågårutan

Digital TV

Som i avsnitt 3.1 digital inteTV medium i sigärangetts ett nytt utan
sändningsteknik tjänster möjliga i televisionen.gören ny som nya

Den grundläggande strukturen för TV-sändningar i dag analogär
digitala för TV-sändningar håller på bli till-system attmen nya nu

gängliga. Som i det föregående har reguljära digitala satellit-angetts
sändningar påbörjats och försök med digitala markbundna TV-
sändningar genomfördes första gången i Sverige under november
1995.

29 Wennberg Eliason Regner "Yttrandefrihetsgrundlagen En- - -
presentation", 1995, 37 ff.s.
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Digitaliseringen möjliggör komprimering den informationav som
överförs. Därmed kan antal TV-program överföras inomstörreett ett
givet ledningsutrymme. Distributionskostnaderna sjunker och

Ävenfrekvensutrymmet utnyttjas bättre. distributionskanaler lågmed
överföringskapacitet såsom vanliga telefonledningar koppar kanav
användas för överföra TV-program. kanDetta ske med hjälpatt ettav

kallas ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line ochsystem som
s.k. ATM-växlar Asynchronous Transfer Mode. Digitaliseringen
innebär också TV-program med bättre bildkvalitet, s.k. högupplös-att
nings-TV, kan distribueras och sändningarna kan mindregörasatt
känsliga för störningar de analoga sändningarna. Vidare blir detän
möjligt för programbolaget bestämma vilken kund kan tittaatt som
vilka program.

sistnämndaDet blir möjligt bit-strömmarna, med "ettor"attgenom
och "nollor" programinnehållet, kan förvrängas pårepresenterarsom
svengelska scramblas så kunden måste återställa signalen medatt
hjälp s.k. dekoder, slags dator, för kunnaär ett attav en som se

Programbolaget kan dekodernprogrammet. attprogrammera genom
lägga in programmeringskommandon i sina televisionssändningar.
Genom scramblingen och programmeringen dekodrarna kanav
programbolaget bestämma vilken kund kan titta på vilka TV-som

kallasDetta på engelska conditional CA.program. access
Användningen scrambling och dekodrar innebär inte attav

påverkar sändningen. Sändningen kan emellertid förvand-mottagaren
las till bild, ljud och kan uppfattas endast hos dentext mottagaresom

har dekoder programmerad finnsär Deträtt sätt.som en som
emellertid teknisk möjlighet rikta sändningaräven till vissaatt

abonnenter. Detta kallas med engelskt uttryckmottagare, t.ex ett
narrowcasting till skillnad från broadcasting den traditionellaärsom
formen sändning till allmänheten.av

Med CA-system det möjligt förär programbolagen erbjudaatt
avgiftsfinansierade tjänster många slag. Detta kan ske med hjälpav av
s.k. kort, eller cards, laddas med visstsmarta smart t.ex ettsom
belopp. När placerar kortet i kortläsaren kanmottagaren program-
bolaget avläsa det och till dekoder fungerar för såatt mottagarensse
lång tid eller för det eller de han har betalt för.program som

För kunden skall kunna de digitala TV-sändningarnaatt ta emot
krävs kallas TV-dator, box""set-top ellerapparat t.ex.en ny som
multimedia-terminal. Det kraftfull dator med avanceradär en

kan hantera hundratals TV-kanaler och radprogramvara som en
tilläggstjänster.

Radiolagsutredningen i sitt slutbetänkande "Ny lagstiftningangav
radio och TV" SOU 1994:105 113 betal-tv-tjänsterna kanattom s.

följande:vara
"Abonnemang". Tittaren köper programkanal för given tid.en en
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"Pay-per-view". Tittaren köper bara för den tid han tittar.program
tjänst kallas video-on-demand faller inom denna kategori.Den som

finns flera olika alternativ för pay-per-view. Tittaren kan köpaDet
boka dem på förhand, "pre-booked pay-per-viewattgenomprogram

programme", eller boka förväg, "impulsei pay-per-viewattutanper
falletprogramme". l det varje prissatt ochärsenareper program

har i förväg kredittittaren avtal med programbolaget.getts en genom
När tittaren dras belopp från krediten och tittarenser programmen
faktureras i efterhand. Prissättningen ocksåkan tidsbaserad,vara
"impulse pay-per-view minute". Systemet kan utformas så attper

tillgängliga enbart för viss användare.görsprogram en grupp
Tilläggstjänster kan bli tillgängliga via fjärrkontrollen är t.ex.som

följande:
Elektroniska tidningar med stillbilder, rörliga bilder, och ljud.text
Resumé pågåendeav program.
Utbildningsprogram.

Interaktiva multimedia-program med stillbilder, rörliga bilder, text
ljudoch kan laddas ned på hårddisk.mottagarenssom

tekniska förutsättningenDen för detta digitaladen signalenär att
följer standard så den finns i TV-mottagarenatten programvara som
kan bearbeta informationen i den inkommande signalen.

Video-on-demand innebär kunden via telenät, telefon- elleratt t.ex.
kabel-TV-nätet, beställer viss långfilm och denna då sändst.ex. atten

viatill honom trådnät och hans TV-apparat. Genom sintas emot av
beställning kunden igång i såsätter programcentralenapparat atten

spelas för sändning.programmet upp
formEn video-on-demand kallas near-instantaneous-annan av

video-on demand. Denna teknik bygger digitaltekniken detgöratt
möjligt sända flera samtidigt i frekvenskanal. Omatt program samma

TV-program sänds parallellt med tio minuters tidsför-t.ex.samma
skjutning behöver beställaren aldrig längre denna tid påvänta än att

skall börja. Beställaren kan därmed uppleva detprogrammet attsom
han bestämmer skall fastännär det denärprogrammet starta som
sänder till börjar sändas.att programmetsom ser

Telia driver i Farsta försöksprojekt med interaktiv TV. Omkringett
hushåll får45 där med hjälp hemterminal, ADSL-typav en ny av

teknik och ATM-växlar mängd informationstjänster via sin vanligaen
telefonledning. Video-on-demand, spel, mäklarinformation, moderna-
gasin och utbildningstjänster erbjuds. Kunden beställer olikade
tjänsterna via fjärrkontroll. Telefonen fungerar samtidigt TV-en som
tjänsterna utnyttjas. Telia InfoMedia Television f.d.AB Svenska
Kabel-TV AB driver också i arlaberg iJ Nacka Strand försök medett
tvåvägskommunikation i kabel-TV omfattande cirka 500 hushåll.
Hushållen kan beställa filmer och nyheter via sin knapptelefon.t.ex.
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erbjudna innehållet lagras digitalt i och sänds analogt tillDet en server
mottagaren.

Digital radio

i avsnitt 3.1 digital radio, liksom digital inteSom TV,ärangetts ett
medium i sig sändningsteknik tjänstergörnytt utan en som nya

möjliga i radion.
ljudradiosändningarDigitala DAB, Digital Audio Broadcast

i Sverige under hösten 1995. Digitala ljudradiosändningarinleddes ger
bättre ljudkvalitet och tålighet störningar den nuvarandestörre änmot

ocksåanaloga tekniken. Den digitala tekniken flexibel på såär sätt att
överföringskapaciteteller mindre kan användas beroende påstörre

programmaterial användning kanvilket sänds Med DABut.som av
förbetydligt antal ljudradiokanaler sändasstörre än närvaran-även ett

ÄvenOckså ljudradio kan sändas och bilder.de. än textannat t.ex.
rörliga bilder kan sändas del frekvensblocket används.störreom en av

möjlighet erbjuda tjänster i ljudradion såsomDAB RDSattger nya
TMC Traffic Control och betalradio.Radio Data System, Message

beståFramtidens radiomottagare kan komma bildskärmatt av en
högtalare och alltsåmed TV.utse som en

RDS kan lyssnaren i textfönster radiomottagaren bl.a.Genom ett
information vilket han lyssnar på och vilket bolagfå om program som

Viss möjlighet i stället visa reklam finns.sänder att t.ex.programmet.
också automatisk sökning vissa lyssnarenRDS kan ge av program som
automatiskvalt och sökning starkaste sändare. Sändning RDSav av
påsker inte begäran.

innebär information trafikenTMC lyssnaren kan höra allatt om
område. då såi visst Radiomottagaren bryter andraett snartprogram

trafikinformation sänds så lyssnaren kan höra all sådan informationatt
lyssnar med innehåll. heller TMChan Inteäven annatom program

begäran effekten uppnås all trafikinformationsänds attutan genom
på speciellt vid utsändningen lyssnaren ställt"märkts" ochsättett att

på denna "märkning".in mottagaren

Betalteletjänster

information telekommunikation varvid tele-Förmedling av genom
ringerTelia förmedlar betalning från denAB,operatören, t.ex. som

informationen kallas betalteletjänster 071-till den lämnarupp som
Exempel på0900-, 0939- och O944-nummer.och 072-nummer samt

följande: rättsligainformation kan erhållas via betalteletjänster årsom
väderinformationfrån börsmäklare,råd från advokater, placeringstips

frånfrån och information bolag Patent-från SMHI, nyheter TT om
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och registreringsverket. Tekniken har också för spridaanvänts att
införpropaganda val.ett

Informationen kan lämnas flera olika Den kan spelassätt. upp
från ljudband kunden ringer denne kan påverkanärett utan attupp
vad spelas Ljudbandet kan antingen uppringningenstartassom upp. av
eller spelas kontinuerligt. Informationen kan också lämnas via en
talsvarare eller talsvarsdator. Kunden kan då knapptryck-en genom
ning på sin telefon välja mellan alternativa meddelanden. Genom
talsvarsdatorer kan information samtidigt överföras från ettsamma
betaltelenummer till något hundratal kunder. Informationen kan
naturligtvis lämnas vanligt telefonsamtal mellan tvåäven ettgenom
personer.

Infonnationsföretaget kan vidare tillhandahålla forum för in-ett
formationsutbyte gruppsamtal med diskussionsledare.genom en
Skillnaden mellan denna verksamhet och den tidigare bedrevssom av
Telia under benämningen LinjenHeta det Linjen inteHetaär att
krävdes betalning för tjänst telefonsamtalet och någonän attannan
diskussionsledare inte fanns där. Telia har lagt ned Hetanumera
Linjen. Gruppsamtal inom för betalsamtal tillhandahållsramen nu av
servicebyråer hyr telefonledningar Telia. Mellan Telia ochsom av
servicebyråerna har avtalats gruppsamtalen skall övervakasatt av en

kan koppla bort deltagareoperatör sittgenast t.ex.som som genom
samtal begår brott såsom koppleri eller narkotikabrott. I avtalen har
också bestämts den övervakande inte får ha 60operatören änatt mera
ingående linjer, dvs. deltagare, lyssna på.att

Information från betaltele-nummer kan också överföras tillett
kundens telefax, personsökare eller Telefonkommunikationendator.

kombineraskan med text-TV. Kunden ringer dåäven ettupp
telefonnummer och tilldelas sida i text-TV där han kan läsaen egen
informationen. Till skillnad från den vanliga användningen text-TVav
då sändningarna pågår kontinuerligt viddet denna användningär
kunden sändningen.startarsom

Kunden kan vidare betalteletjänst beställningargöragenom en av
han knapptryckningar telefonsin kant.ex. en annons som genom

få fram den anvisade text-TV-sidan. När hans fått denannons
önskade utformningen kan han godkänna den. därefterAnnonsen kan
publiceras i text-TV redaktionen den. Annonskostnadenaccepterarom
debiteras betaltelesamtalet. Tekniken kan användas förävengenom
beställning andra tjänster. Så kan TV-spel spelas i text-TVt.ex.av
med hjälp betaltelenummer och knapptryckningar telefonen.ettav

Särskilt3.3.3 videospeldator- ochom

videospelDator- och oftast slags rörliga bilder i formär ett av
datorprogram sprids datordisketter, kretskort och CD-ROM-som
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finnserhållas från olika databaser. DetSpel kan ocksåskivor. även
patiens. detbestående stillbilder Datorprogrammenspel gört.ex.av

tillverkaren bestämdaspelaren inom demöjligt för att, av ramarna,
datorspel brukar spelhändelseförloppet. Medstyra somman avse

videospel sådana spel spelas på TV-på dator och medspelas som
skall kunna spela på TV-apparatenbildskärm. För attapparatens man

till Spelaren händelseför-speldator ansluts denna.krävs det styratt en
pekdon eller s.k. joystick.hjälp tangentbord,loppet med ett ett enav

innehåll, inte sällan med våldsammahar ofta fantasibetonatSpelen
filmer. Ljudspel förekommer sekvenserinslag. I vissa är ettur

ofta mycket vida ochför spelenvanligt inslag. Ramarna är samma
tvâ gånger.knappast någonsinhändelseförlopp upprepas

"elektroniska tidningar"Särskilt3.3.4 om

liknande material sker periodiskt medpublicering nyheter ochNär av
ljudradiohjälp elektromagnetiska vågor sätt änannat genomav

tidning". Publicering-television tala "elektroniskeller kan man om en
telefax, elektronisk ellerdatabaser,kan ske post text-t.ex.en genom

TV.
material elektroniskt via elektronis-Många tidningar publicerar t.ex.

eller World Wide Web påanslagstavlor, inforrnationsdatabaserka
1994 startade för-Som exempel kan DNInternet. nämnasett att en

Online".elektronisk publicering, "DN DNsöksverksamhet med
fickOnline hade i oktober 1995 cirka 500 abonnenter. Dessa med1

användar-id del materialet sin dator ochhjälp ett genom enav av
uppringd förbindelse. Online innehöll alla varitDN texter som
publicerade i tidningen material inte funnits i tidningenävenmen som

inte publiceras. fanns ocksåoch kanske heller skulle komma Detatt
bilder.möjlighet i DN Online få fram ljud och I DN Online fannsatt

elektroniska konferenser olika därangående användarnaäven ämnen
kunde diskutera med varandra. Online lades ned den 31 decemberDN

då till1996. DN:s tjänst Internet, "DNet", del DNövertog stor
Onlines roll.

Särskilt3.3.5 Internetom

världsomspännande för kommunikation mellanInternet är nätett
består sammankopplade datornätverk idatorer. Det 150 000överav

länder.90 uppstod internt kommunikationssättInternetöver ettur

30 publiceringComerford, Lindskog "Elektronisk En lägesrapport-
hotbilder och möjligheter", Stockholms universitet, JMK,om

arbetsrapport augusti 1996, 26.s.



138 De teknikerna SOU 1997:49nya

mellan den amerikanska militärindustrin och universiteten. Av
säkerhetsskäl organiserades så det inte skulle finnasnätet någotatt

ut."eller någon mittpunkt kunde slås Man räknarcentrum medsom
30-70 miljoner människor har tillgång till Internet och antaletatt växer

snabbt.
Internet används främst för skicka och elektroniskatt ta emot post,

för filöverföring och terminaluppkopplingar tjänsterävenmen som
videokonferenser och telefoni radio har under deprövatssamt senaste
åren. detNär gäller radio Internet kan inte baranämnas att
sändningar i inspelad form finns tillgängliga direktsänd-ävenutan
ningar. Den stockholmsbaserade radiostationen Bandit Radio 105,5
sänder ljudradio via Internet i realtid dvs. tidsfördröjningt.ex. utan

ljudfiler.och lagring Enligt artikel i Svenska Dagbladetutan av en
den 25 oktober 1995 sändes 2,6 miljoner meddelanden dygn frånper
Sverige via Internet. Elektronisk via Internet når i regelpost mottagar-
datorn inom några tiotals sekunder och till transportkostnaden av
några tiotals ören.

På Internet finns också tiotusentals elektroniska konferenser där
människor från hela världen kan diskutera med varandra. finnsDet
konferenser där alla deltar samtidigt Internet Relay Chat och
konferenser där deltagarna del materialet och skriver sina inläggtar av
vid olika tidpunkter. Konferenserna kan slutna eller medöppnavara

påavseende användarna och med eller moderator.utan
Via Internet kan också nå mängder databaser med fakta iman av

olika ämnen.
World Wide Web WWW Internet kan förmedla ljud ochtext,

bild. finnsHär s.k. hemsidor där eller företagt.ex. presente-personer
sig och sin verksamhet. Det speciella med WWW dokumen-är attrar

sammanlänkade med dokumentär i andra databaser deten attgenom
hyperlänkar.innehåller "klickbara" fält, s.k. Om klickar i ettman

sådant fält med datorns pekdon kommer automatiskt vidare tillman
det dokument länkat till fältet. På dettaär WWWsätt ärsom en
världsomspännande samling dokument förbundna nätet.av av

3 IT-utredningen "Elektronisk dokumenthantering", SOU 1996:40
146

32 Martin Brinnen "Telekommunikationer- yttrande- och informa-
tionsfrihet, artikel i "Telekommunikation- rättsliga aspekter,
Nordisk årsbok i rättsinformatik 1996, 127, Nordstedts Juridik.s.

33 Johan Rune "Kommersiell verksamhet lnternet-USAzs virtuella
näringsliv", utlandsrapport från Sveriges tekniska attachéer, USA
9515, s.1l.
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På finns olikaInternet sökprogram tillgängliga detäven görsom
möjligt orientera sig i den ostrukturerade ochatt enormt stora,
föränderliga inforrnationsmängden.

få tillgång tillFör Internet behöver dator, kommuni-att ettman en
kationsprogram och anslutning fast förbindelse elleren genom en

modem och den vanliga telefonledningen. På vissa håll iettgenom
landet det också möjligt få tillgång till Internet via kabel-TV-är att

detta krävsFör s.k. kabel-modem kopplas till kabel-TV-nätet. ett som
i stället för till telefonnätet.nätet

binderDet alla komponenter i Internet till nät ärettsom samman
de kommunicerar hjälpmed kommunikationsprotokollet TCP/IPatt av

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. Detta är ett
protokoll för förbindelselös paketdatatrañk datagram. Att kommuni-

kationen förbindelselös innebär den inte, vidär att t.ex. ettsom
telefonsamtal, sker förbindelse kopplas mellanattgenom en upp
avsändare och och förmedlar hela informationsmängdenmottagare
dem emellan informationsmängden i stället delasutan attgenom upp
i mindre delar, "paket", adresseras individuellt och kan olikatasom

till adressaten. Detta Internet mycketvägar nätet robustgörgenom
eftersom finnsdet många olika välja på länk blirvägar näratt t.ex. en
överbelastad.

3.3.6 Särskilt produktion vid skilda tidpunkter enstakaom av
exemplar fysiska databärareav

Den tekniken det ganska enkelt producera enstakagör attnya
exemplar fysiska databärare begäran vid skilda tidpunkter.av
Sådan "spridning" skiljer sig från traditionell spridning vidskersom

tillfälleoch antal exemplar.störreett ettsamma av
Enligt JK förekommer sådana förfaranden beträffande videogram
avsnittse 5.5 skräddarsydda videogram och de upphovm.m.om ger

till frågor videogrammet blivit spritt, videograrnrnennärom om
mängfaldigats, de kan tillhöra upplaga och närom anses samma om

Ävenpreskription inträder. andra fysiska databärare kan framställas
på detta böcker med hjälp datorskrivare och CD-ROM-sätt, t.ex. av
skivor med hjälp CD-skrivare.av

Eftersom lagerhållning kostnadskrävande kan framställning påär
beställning vid skilda tidpunkter enstaka exemplar eftersträvan-av vara

Företeelser "print-on-demand" och "on-demand-publishing"svärt. som
också i framtidsdiskussionerna inom bokbranschen ochnämns

34 Johan Rune, "Kommersiell verksamhet på virtuellaInternet- USA:s
näringsliv", utlandsrapport från Sveriges tekniska attachéer, USA
9515, s.6-7.
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marknaden maskiner det möjligtgörtestas prototyper attav som
väntar.tillverka bok plats medan kunden Som exempel kanen

författarna Jan Myrdal, Peter Curmannämnas och Lars Forssellatt
print-on-demand-projekt i samarbete med Arkitektkopia ABstartat ett

för tillhandahålla skönlitteratur. På Internetadressenatt
http://www.marebalticum.se finns smakprov på några författarnasav
verk. Där finns också beställningsblankett beställaren kan fyllaen som

När beställningen nått Arkitektkopia AB, lagrar böckernasom
digitalt, framställer företaget med hjälp höghastighetsprinter detav en
antal exemplar kunden beställt, limbinder dem förseroch demsom
med enkelt omslag. Kunden kan dagen efter beställningen fä demett
sända till sig post.per

Såvitt Mediekommittén kunnat sker emellertid tillhandahål-utröna
lande skönlitteratur och liknande beställning vid skilda tid-av
punkter i enstaka exemplar f.n. knappast i någon beaktansvärd ut-
sträckning. Däremot förekommer det allt forskningsrapporter,attmera
småskrifter, informationsbroschyrer, instruktionshäften dyl.o.
framställs och levereras "on demand". Särskilt kan detta förfaringssätt

fördelaktigt för utgivare huvudverksamhet någotutgörsvara vars av
publikation skrifter och för utgivare denna elleränannat av som av

andra anledningar inte önskar lagerhålla upplagor sina publikatio-av
ner.

35 Artikel Juha Vuori-Karvia med bokdistributionen","Räknaav
publicerad i "Ordning, redbarhet och snabb expedition- Svenska
Bokhandlareföreningen 1893-1993" utgiven Svenska Bokhand-av
lareföreningen, Informationsförlaget, 1995.
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4 Internationell utblick

4.1 och projekt rörande yttrandefrihetenRegler
i medier i några andra ländernya

4. Danmark1 l
.

Yttrandefrihet i allmänhet

Yttrandefrihet i grundlagsfäst iallmänhet 77 § i den danskaär
grundlagen. stadgas i paragrafens förstaDär mening äratt envar

tryck, offentliggöra sina tankar, dockberättigad i skrift eller talatt
under for domstolerne.ansvar

Grundlagens reglering således i första hand yttrandefrihe-värnar om
formell mening. Yttrandefrihetens omfång bestäms i ställetiten av

lagstiftningen, dvs. det står lagstiftningsmakten fritt besluta vilkaatt
offentliga yttranden skall straffbara. rättspraxis harIsom vara nyare
emellertid uttalats hänsynen till yttrandefriheten bör ingåatt som en
väsentlig faktor vid avvägningen andra hänsyn allmänt.ex.av om -
ordning, privatlivets helgd och bekämpandet rasdiskrimineringav -
bör läggas till grund för straffansvar för vissa typer yttran-m.m. av
den. materiell till yttrandefrihet på de politiska religiösaEn ochrätt
områdena emellertid grundas andra stadganden i grundlagen.kan

Uttrycket på skrift fått vidsträckt tolkningtryk, i har ochen
varje framställningsteknik, innebäromfattar slag vilket ävenattav

bildverk, målningar och skulpturer kommit omfattas grund-att av
reglering.lagens

paragrafens förbudI andra mening uppställs klartett mot censur
former förhandsgranskning. Förbudetoch andra motav censur anses

filmeremellertid inte omfatta film- och Censur ärteatercensur. av
vilkensåledes inte grundlagsstridigt och regleras i särskild lag, ien

filmer under respektivedet stadgas skall visas för barn 12 16att som
år måste godkännas Statens filmcensur.av

Yttrandefriheten skyddas också artikel 10 i Europakon-genom
ventionen.
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Begränsningar lagi

Inskränkningar i yttrandefriheten kan ske lagstiftning ellergenom
domstolspraxis. Begränsningar i yttrandefriheten föreligger exempelvis

regler straffansvar för bl.a. ärekränkning, hets motgenom om
folkgrupp och diskriminerande uttalanden på grundom personer av
deras sexuella läggning reglerna ñlmcensur.samt genom om

förAnsvaret yttranden publiceras i massmedia regleras isom en
särskild lag, Medieansvarsloven. straffrättsligaDen ansvarsregleringen
återfinns i lagens tredje kapitel. Såväl den ansvarige utgivaren för
radio- och TV-verksamhet företaget redaktören, författaren tillsom

eller den uttalande kan ansvariga. Lagengör göras ärtext etten som
tillämplig på

danska periodiska skrifter, inberäknat bilder1 och liknande fram-
ställningar trycks eller mångfaldigas på sätt,annatsom

ljud- bildprogram2 och sprids eller distribueras Danmarkssom av
Radio, danska TV 2 och dess regionala verksamhet eller företagav

tillstånd bedrivahar lokal radio- eller TV-verksamhetatt samtsom
slutligen
3 bilder och ljudprogram regelbundet sprids tilltexter, som
offentligheten under förutsättning de har karaktär nyhets-att av
förmedling kan likställas med sådan förmedling omfattassom som

punkterna och 2 kap. medieansvarsloven.l 1 1 § Till dennaav
hör sådana framställningar sker i medier,även t.ex.grupp som nya

CD-ROM-skivor och Internet.

Särskilt medierom nya

finns ingen särskild reglering yttrandefriheten iDet annan av nya
medier i dansk lagstiftning. begränsningar i yttrandefrihets-I de fall

förekommer alla formerde, interätten sägs,annatavser om av
uttalanden oberoende vilket de framställs. Straffansvaret försättav
yttranden nedvärderar grund derassom en grupp personer av ras,
hudfärg, nationalitet, etniska trosbekännelse eller sexuellaursprung,
läggning 266 b § strajjfeloven gäller således yttranden iäven
elektroniska medier, sådana databaser allmänt tillgängligaärt.ex. som

telefonnätet. Detsamma gäller bestämmelserna i lagensöver t.ex.
§ förbud i vissa fall barnpornografi.235 motom

Under våren 1997 beräknas utredning datakriminalitet blien om
Direktiven till utredningen emellertid detta skrevstillsatt. när ännuvar

färdigställda.inte
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4. 1.2 Finland

Yttrandefrihet i allmänhet

tillRätten yttrandefrihet regleras främst 10 § första stycket i denav
finska regeringsformen. stadgandeDetta täcker i den lydelsen allanya
kommunikations- och uttrycksformer dvs. medier allaäven samtnya
slag information, åsikter och andra meddelanden oberoendeav av
deras innehåll. I yttrandefriheten ingår skaffa, tillverka,rätten att
uttrycka, publicera, framföra, förmedla och sprida information, åsikter
och andra meddelanden det hinder förväg.läggs i Censur ärutan att
således förbjudet. Närmare stadganden yttrandefriheten skerom

lag. lagI kan stadgas sådana begränsningar i frågagenom om om
bildprogram nödvändiga för skydda barn.är attsom

Begränsningar i lag

Begränsningar i yttrandefriheten finns i strafflagensbl.a. regler om
ärekränkningsbrott. Massmedias rättigheter och skyldigheter regleras
i flera olika lagar. För tryckta skrifter gäller för närvarande tryck-
frihetslagen och för rundradiosändningar radioansvarighetslagen.
Föreskrifter film före visning i Finland måste ha varitattom en
föremål för särskild granskning finns i filmgranskningslagen. Film

sänds i television emellertid undantagen från sådan granskning.ärsom

Särskilt medierom nya

Lagstiftning, grundlagsstadgandet, särskiltutöver reglerarsom
yttrandefriheten i medier saknas så länge. Enännu översynnya av
tryckfrihetslagen har gjorts Yttrandefrihetskommissionenav som
tillsattes hösten 1995. Kommissionen hade till uppgift lämnaatt
förslag till lagstiftning yttrandefrihetens område skulle ersättasom
tryckfrihetslagen. Utgångspunkten den lagstiftningen ävenattvar nya
skulle omfatta medier.nya

Yttrandefrihetskommissionen har i delbetänkande daterat den 22ett
januari 1996 uttalat den gällande tryckfrihetslagen i sin helhet böratt

yttrandefrihetslagstiftningersättas olika stadgandenav en ny vars
borde kunna tillämpas på all slags kommunikation oberoende vilkenav
upptagnings-, utgivnings- eller distributionsteknik används.som

bordeDessutom regleringen de straffrättsliga begränsningarnaav som
finns på yttrandefrihetens område i samband medöver attses
strafflagen reformerades. Kommissionen påpekade behovetäven av
reformer i lagstiftningen i övrigt på grund kommunikationstekni-av
kens utveckling.
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den 18avlämnade sitt slutbetänkande 1997:3Kommissionen
yttrandefrihet iförslag till lagfebruari 1997. I detta mass-ges om

radioansvarig-föreslås tryckfrihetslagen,kommunikation och det att
stadganden i kabelsändningslagen upphävs.hetslagen och motsvarande

formergälla all massmedia,föreslagna lagen skallDen även avnya
blir yttrandefrihets-omfattas. förslagetmassmedieverksarnhet Genom

programverksamhetinhemsk publicerings- ochlagstiftningen meraom
enhetlig.

4.1.3 Norge

Yttrandefrihet i allmänhet

yttrandefrihet i huvud-grundlagsfästa skyddet för NorgeDet anses
100 § förstagälla yttranden i tryckt skrift. I grundlagenssakligen

finnas tryckfrihet. Indirekt dettameningen slås fast det skallatt anses
skrifter förbjudet.förhandscensur trycktastadgande innebära äratt av

tryckfriheten ytterligare skyddparagrafens andra meningI motges
lagstiftning. får nämligenbegränsningar straffrättslig Ingengenom

låtit ellerför innehållet i skrift denne har tryckastraffas utgeen som
uppsåtligen och uppenbart antingenmindre vederbörandemed än att

ringaktatbegått eller andra till begå lagbrott,själv har uppmuntrat att
gjortkonstitutionella makterna,religionen, sedligheten eller de

framfört falska ellermotstånd myndigheternas befallningar ellermot
exempelvisbeskyllningar någon. Reglerärekränkande gentemot om

strajfeloven.straff för ärekränkning finns i den norska
finns emellertid utvidgat skydd för100 § tredje meningenI ett

tillåter uppriktiga yttrandenyttrandefriheten. Denna bestämmelse, som
inklusive sådanafrimodige ytringe, omfattar alla slag yttranden,av

i elektroniskaframställs i radio och TV, på film ellert.ex.som
såledesmedier. Yttranden framförts på sådant skyddadesätt ärsom

ingripanden strafflagstiftningen alla andra formersåväl enligtmot som
skadestånd.sanktioner, t.ex.av

länder skyddas yttrande-Liksom fallet i många europeiskaär även
förhållandefriheten i artikel 10 i Europakonventionen. DettaNorge av

grundlagsfäst i grundlagens 110 Europakonventionens skyddär c
sig skyddet i den norskaför yttrandefriheten sträcker längre grund-än

lagen.

lagBegränsningar i

norska strafflag-Begränsningar i yttrandefrihetsrätten finns bl.a. i den
spridaexempel kan förbudenstiftningen. Som nämnas mot att

våldsskildringar i 211 ochpornografiskt material respektive grova
gäller den norska grundlagens382 strafeloven. Som framgår ovan
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förbud förhandscensur endast för tryckta skrifter. denI norskamot
film- och videogramloven finns således regler förhandscensurom som
inte strida grundlagens reglering. detNär gäller radio- ochmotanses
televisionssändningar finns emellertid skydd sådan i kring-mot censur
kastningsloven. Däremot det tillåtet i efterhand innehålletär prövaatt
i sändningarna. För övriga mediers vidkommande begränsas inte rätten
till förhandscensur grundlagens 100 Någon sådan censurlag-genom
stiftning finns inte för närvarande.

Särskilt medierom nya

finnsDet inte något generellt grundlagsfäst eller lagfäst särskilt skydd
för yttrandefriheten i medier i Norge. Som huvudregel kannya
emellertid de allmänna regler skydd och begränsningarsägas att om
i yttrandefriheten finns i norsk lag kommer till användningävensom
i fråga yttranden framställs i medier. Detta gällerom som nya ex-
empelvis lagstiftning straffansvar, skadeståndsansvar,om censur,
tystnadsplikt, upplysningsplikt m.m.

någraI fall lär också den tekniken komma nödvändiggöraattnya
tolkningar gällande eller lag stiftas. En aktuell frågarätt attnya av ny

gäller förmedling våld och pornografi mediert.ex. av genom nya som
datorspel, elektroniska anslagstavlor Bestämmelsen i 211 §etc.
strajjfeloven gäller all slags spridning pornografiskt material oavsettav
medium. Bestämmelsen omfattar med andra ord medieräven nya som

datornätverk eller olika slag optiska lagringsmedier. Någont.ex. av
motsvarande lagstiftning finns emellertid inte våldsskildring-avseende

För närvarande diskuteras därför bör utvidga 382 § iar. om man
lag, förbjuder dels utgivande, försäljning och uthyrningsamma som

filmer och Videofilmer innehåller våldsskildringar, delsav som grova
TV-sändningar med sådant innehåll, till omfatta alla formeratt av
medier. förslagEtt i frågan beräknas kunna läggas fram i Stortinget

vårenunder 1997.
augustiI 1996 tillsatte den norska regeringen kommissionen som

har till uppgift utreda yttrandefrihetens ställning i Norge. En deatt av
frågor kommissionen har ställning till eventuelläratt tasom en
utvidgning grundlagens reglering yttrandefrihetsskyddet medav av
avseende på andra medier tryckt skrift. Kommissionens huvudupp-än
gift revision grundlagsskyddet med utgångspunkt iär göraatt en av en
analys de förhållanden påverkar den reella yttrandefriheten ochav som

diskussion de rättspolitiska förgrunderna yttrandefrihetensen av
grundlagsskydd. Kommissionen skall redovisa sitt uppdrag densenast

juli 1999.1
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England4.1.4

Yttrandefrihet i allmänhet

Yttrandefriheten i England inte grundlagsfäst eller påär sättannat
reglerad i särskild skyddsregel. Yttrandefrihet i engelsk rätten anses

tillåtet uttala sig inomförutsatt assumed, dvs. det är att ettvara
område i särskilt i den mån sigsärskilt eller ämne rätten att yttraett

praxis.inte uttryckligen har begränsats lag ellergenom

Begränsningari lag eller praxisgenom

Formellt förekommer inte i England sedan år 1695 då densett censur
Från domstolarnas sida harvid tiden gällande censurlagen upphävdes.

interimistiska förbudemellertid införts möjlighet meddelaatt somen
interlocutoryförbjuder framtida publicering material, s.k.ettav

Genom lagstiftning har domstolarna tillagtsinjunctions. även rätten att
visst mål harförhindra publicering material fram till dess att ettav

möjligheteravgjorts materialet kan domstolens verkaäventyra attom
våldtäkts-opartiskt. Vidare föreligger förbud publicering bl.a.mot av

identitet uppgifter familjerättsliga måloffers och vissa i m.m.
tryckta skrifter audio-visuella medier underkastadeSåväl ärsom

lagstiftning för fysiska lagen medgäller t.ex.som personer,samma
förbud oanständighet och olika slag sedlighetssårande yttringarmot av

radio- och televisionssändningarobscenity and indecent displays. För
licens vissföreligger ytterligare begränsningar krav ochgenom

föremålreglering. Filmer och videograminspelningar förärannan
klassificering avseende filmens lämplighet visas för underatt personer
viss ålder.

Särskilt medierom nya

Någon lagstiftning särskilt yttrandefrihet i medierreglerarsom nya
föreligger inte. brittiska ärekränkningslagstiftningenDen avseende

huvudsakligenärekränkning, förtal och s.k. maliciousfalsehood, som
icivilrättslig karaktär, gäller publicering uttalanden allaär t.ex. avav

former, skrivna, tryckta eller elektroniska. Vid bedömningen av om
tillåtet tyngdpunkten innehållet iyttrande eller inte liggerärett

fallyttrandet och inte det vilket detta I desätt presenteras. ny
teknologi visat falla utanför existerande lagstiftning harhar sig man

tillägg till lagen isig möjligheten ändra i eller göraanvänt attav
Videofråga. exempel tilläggslagstiftning kanSom nämnasett

Recordings från 1984 gjorde möjligt för British BoardAct detsom
Film Classification klassa videogram skersättatt samma som

Ävenbeträffande filmer. föremål för klassificering i formdatorspel är
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åldersmärkning. Computerl Misuse Act 1990 regleras datamiss-av
bruk, bl.a. sådana förfaranden straffbara innebär tillgångär attsom
till dataprogram eller data finns i dator obehörigenett som en
förhindras.

Den brittiska regeringen har också påtryckningar på Internet-utövat
industrin införa självsanerande åtgärder barnpornografinsatt
område. harDetta lett till Internet-operatörernas samarbetsorgan iatt
Storbritannien har bildat särskild stiftelse, Safety-Net Foundation.en
Bland har inrättat särskild "hotline" dit allmänheten kanannat man en
ringa och både lämna synpunkter och anmäla företeelserstötande

Sådana anmälningar registreras och den berördenätet. nätoperatören
kontaktas därefter för vidare åtgärder. Systemet bygger på frivillig
självsanering.

4.1.5 Frankrike

Yttrandefrihet i allmänhet

till yttrandefrihetRätten i allmänhet sig igrundar Frankrike 1789
års deklaration de mänskliga och medborgerliga rättigheterna tillom
vilken det hänvisas franskai den konstitutionens preambel. I artikel ll
i års1789 deklaration slås fast det fria utbytet tankar ochatt av
uppfattningar de värdefulla rättigheterna varjeär ochmest atten av
medborgare därför har fritt sig i tal, skrift eller tryck,rätt att yttra
dock under för missbruk denna frihet i de fall stadgasansvar av som
i lag. Stadgandet innehålla skydd godtycke. Artikeln harett motanses

konstitutionell prägel och yttrandefrihet betraktas funda-en som en
frihetmental i fransk rätt.

Tryckfriheten regleras i första hand lagen den 29 juli 1881av om
pressfrihet la liberté de presse. Yttrandefrihet i audio-visuella medier
regleras dels i lagen den 29 juli 1982 audio-visuell kommunika-om

ition, dels lagen den 30 september 1986 kommunikationsfrihet laom
liberté de communication.

Begränsningar i lag

framgårSom artikel 11 yttrandefriheten inte absolut, denär utanav
kan begränsas innehållet i vanlig eller praxis.lag Förhandscensurav

inte tillåtet med undantag för de fall där materialet riktar sig tillär
Vidare föreligger begränsningar i yttrandefrihetsrättenunga personer.

i den straffrättsliga lagstiftningen, exempelvis i fråga kränkandeom
yttranden. För den sig ha blivit kränkt yttrandeettsom anser genom
i massmedia finns möjlighet föra påskadeståndstalanäven atten
civilrättslig den mån i någonsI yttrande intrångväg. göraett anses
privatliv får domstolarna bl.a. besluta beslag det kränkandeom av
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materialet eller avsnitt i bok, i film bortatt ett etc. tasen en scen en
eller ändras. det gäller televisionen har i FrankrikeNär nyligenman
infört begränsningar i möjligheten våldsskildringarsända föreatt ett
visst klockslag och klassificeringssystem innehåll.ett av programmens

Särskilt medierom nya

lagen kommunikationsfrihet, reglerar yttrandefriheten iI om som
audio-visuella medier, stadgas yttrandefriheten fårbl.a. begränsasatt
med hänsyn till den personliga värdigheten, allmän ordning och allmän

audio-visuellsäkerhet. Med kommunikation därmed till allmän-avses
heten riktade meddelanden alla slag, i form tecken,t.ex.av av
signaler, skrift, bild eller ljud, sker tråd, optik, radio-som genom
elektricitet eller andra elektro-magnetiska Privat kommunika-system.
tion detta slag sker videotex, telefax eller elektronisksomav genom

emellertid falla under begreppet telekommunikation, ochpost anses
regleras därför i lagen telekommunikationoch codenärmare postom

télécommunications.des Detta innebär den regel iet attpostes
strafflagen skydd kränkning privat korrespondensett motsom ger av
le des eorrespondences tillämplig på privata med-är ävensecret
delanden vidarebefordras olika slag medier. Enligtsom genom av nya
artikel 226 -15 i Code Pénal det således förbjudet hindra,är att
avskära, avleda, använda eller avslöja privat korrespondens sändssom
eller någon form telekommunikationmottas samt attgenom av
installera utrustning med avsikt utföra sådan handling.att en

den januariLagen 6 1978 databehandling, datafiler och friheterom
loi relative å linformatique, fichiers libertés behandlaretaux aux

till databehandling, bl.a. i form datoriserade personregister,rätten av
och dess begränsningar. Databehandling får därvid inte innebära en
kränkning den personliga identiteten, de mänskliga rättigheterna,av
privatlivet eller personliga eller allmänna friheter. förväntasDet kan

det skydd för uppgifter personlig denna lag iatt artav som ger
framtiden kommer utsträckas till gälla för uppgifterävenatt att som
lämnas eller registreras audio-visuell väg.

4. 1.6 Nederländerna

Yttrandefrihet i allmänhet

Yttrandefrihet i allmänhet finns grundlagsfäst i kap. artikel i den1 7
nederländska konstitutionen. Artikeln skiljer mellan olika former av
yttranden, varvid tryckfriheten har det längst gående skyddet.

Tryckfriheten regleras i artikelns första stycke där det stadgas att
ingen skall behöva erhålla förhandstillstånd för publicera sinaatt
tankar eller åsikter i tryckt skrift inskränkning vadänutan annan som
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andra 0rd förbjuden och vad detföljer lag. Förhandscensur medärav
endast inskränkas lag.publicerade materialet får innehålla kan genom
distributionen den trycktaomfattar grundlagsskyddetinteDäremot av

material nämligentill spridning tryckt kanprodukten. Rätten av
utvecklad praxisreglering lag. Enligtbegränsas än ansesgenom annan

fotografier,innefatta skrivna broschyrer,uttrycket "tryckt skrift" även
grammofonskivor.teckningar och

i radioandra finns vissa regler för yttrandefrihetenartikelns styckeI
Även förbjuds förhandscensur, inskränkningartelevision. häroch men

med stöd lag. Sådanatill yttrandefrihet kan ske elleri rätten genom av
års medialag Mediawet.inskränkningar har också skett i 1987t.ex.

formertredje reglerar yttranden sker i andraArtikelns stycke som
undantag, inteFörhandscensur medde är,än nämnts ettsom ovan.

innehållet i sådana yttranden kan endast begränsastillåtet och genom
tillLagstiftaren har emellertid regleralagstiftning. rättenrätt att

16 år.dessa för under För-visningar är öppna personerm.m. om
lämplighet visas förfilmer avseende derashandscensur att personerav

också. Vidare innebär16 år således tillåtet och existerarunder är
inte någon inskränkning i andra myndigheterstredje stycket rätt att

formen, platsen eller tidpunktenförfattningsreglering begränsagenom
sådana i stycket. Reglering-för framförandena yttrandenav som avses

i praktiken detfår emellertid inte så restriktiv den görattvaraen
omöjligt använda sig yttrandefrihetsrätten.att av

omfattar integrundlagsskyddade till yttrandefrihetDen rätten
artikel fjärdereklam konstitutionens 7 stycket.

demonstrationsfriheten konstitutionens kap.och regleras i lMötes-
kan begränsas lag eller med stöd lag. Iartikel Denna genom av

sådan lagstiftning har principen förbud förhandscensurmotom
i fråga Myndigheter harbekräftats demonstrera.även rätten attom

informationnämligen inte begära de åsikterrätt attatt om som avses
framföras under demonstrationen.

Yttrandefriheten i Europakonventionenskyddas artikel 10även av
artikel i medborgerligaoch 19 den internationella konventionen om

del nederländskaoch politiska rättigheter båda denär en avsom
rätten.

Begränsningar i lag

innehåller inte någon vägledningnederländska konstitutionenDen
begränsning yttrandefriheten kanavseende i vilka fall anses varaen av

i stället till lagstiftaren. Rentbefogad. Denna bedömning överlämnas
begränsningar i yttrandefriheten harallmänt kan emellertid sägas att

och myndighetersskett med hänsyn till moral, offentliga personers
yttrandenauktoritet enskilda rykte. Således ärsamt osannapersoners
yttrandeninnebär ärekränkning eller förtal vissa obscenasamtsom



150 Internationell utblick SOU 1997:49

inte tillåtna. Detsamma gäller uttalanden förolämpart.ex. som
medlemmar kungahuset. Rasistiska yttranden också förbjudna.ärav

Särskilt medierom nya

finnsDet inte någon lagstiftning särskilt reglerar yttrandefrihetensom
i medier i Nederländerna. Frågan eventuella inskränkningarnya om
i yttrandefriheten i dessa till skydd diskriminering harmot t.ex.
diskuterats i massmedia. Några politiska beslut lagstiftning påom
området har emellertid inte fattats.

4. 1.7 Tyskland

Yttrandefrihet i allmänhet

Rätten till yttrandefrihet i allmänhet regleras i artikel i den5 tyska
grundlagen. Stadgandet omfatta medier. I artikelnsävenanses nya
första stycket stadgas och har fritt uttrycka ochrättatt attvar en
sprida sin uppfattning tal, skrift och bilder och frittattgenom
informera sig allmänt tillgängliga källor. Vidare sägs attgenom
pressfriheten och friheten radio eller rörligaatt rapportera genom
bilder garanteradär inte tillåtet.ärsamt att censur

Yttrandefriheten inte absolut, kan begränsasär regler i denutan av
allmänna lagstiftningen, lagregler skydd för barn ochrörsom unga
och till okränkbarheträtten rörande den personliga artikelnsäranav
andra stycke. Sådan lagstiftning måste emellertid tolkas i ljuset deav
värden omfattas artikel 5.som av

Begränsningar lagi

Redan grundlagen framgår nedsättande yttrandenattav om en persons
inte omfattas yttrandefriheten.ära Således yttrandenär t.ex.av som

innebär ärekränkning, förtal eller på förolämpandesätt ärannatsom
straftbara. Inte heller yttranden skyddas grundlagens artikelosanna av

den5. I tyska datalagen kriminaliseras olika förfaranden rörsom
sådana lagen skyddade personrelaterade data inte allmäntärav som
kända. Genom straffrättsliga regler skyddas barn och ungdomar mot
pornografi och våldsskildringar.

Särskilt medierom nya

Det finns, grundlagens artikelutöver inte någon särskildännu
lagreglering avseende yttrandefriheten i medier. omfattandeEttnya
beredningsarbete pågår emellertid på detta område på federal nivå, där

bland håller arbeta fram federal lagannat attman en om nya
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arbeteförsta i dettaoch TV-området. Ettutanför radio-medier steg
lagstift-skall klargöraStatsfördragutarbetandetvarithar ett somav

godkäntsfördrag harområdet. När dettaningskompetensen av
federal nivå ske.lagstiftning påförbundsländer kansamtliga

Kanada4.1.8

allmänhetYttrandefrihet i

i SectionRights and Freedomskanadensiska CharterDen garanterar
yttrandentryckfrihet ochyttrandefrihet, inklusivetillbl.a.2 b rätten

Yttrandefrihetenkommunikationsmedier.formerandra avgenom
skrivnamuntliga,sig dessaformer yttranden,alla äromfattar vareav

dansmusikstycke,form skulptur,framställs itecknade,eller ettav en
Äveneller harskyddas. Däremotkommersiella yttrandenfilm.

communica-former expressionsframställs i våldsammayttranden som
stadgandetsomfattasinteviolent formphysicallyted in ansetts ava
innebär hotuttalandeningår emellertid inteskydd. detta begreppI som

alltså formelltyttranden omfattasSådanahatpropaganda.våld ellerom
yttrandenalla slagsinnefattaeftersom dennayttrandefriheten ansesav

innehåll.derasoavsett

lagBegränsningar i

lag och endastendast skeyttrandefriheten kanBegränsningar i genom
och demokra-berättigad i frittbegränsningen är ettatt somanseom

exempelvisfinnsstraffrättslagstiftningenSection Isamhälle l.tiskt
bl.a.moralen.skadliga för Detyttranden ärförbud mot som anses

material. Be-tillverka obscentsprida, publicera ochstraffbart att
inte baraoch omfattarmaterial vidsträcktobscent år t.ex.greppet

andra saker"allamodeller och skivormaterial, bilder,skrivet utan
begränsningartillåtnaexempelAndraother thing whatsoever.any

avseddayttrandenförbudenyttrandefriheten ärär attmot somav
Vidareinnebär hets folkgrupp.ellertill folkmord motuppmuntra som

tillmaterialpubliceratillåtet för massmedia ärintedetär att som
fallit i målet.tilltalad innan domnackdel för en

medierSärskilt nyaom

iyttrandefrihetenreglerarsärskiltlagstiftningfinns ingenDet nyasom
närvarande inteförlagstiftningsådanKanada. Någon ärmedier i

liksomi Kanadaaktuellemellertid allmäntFråganheller på gång. är
andra länder.i många

vissaskapatdäremotInternet-branschen harkanadensiskaDen
exempel kanInternet-kommunikation. Somförfrivilliga riktlinjer
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branschorganisationennämnas Canadian Association of Internet
Providers CAIP Code of Conduct. CAIP utgår från de olikaatt
tjänster kan tillhandahållas kan bli föremålnätet för olikasom genom
bedömningar i rättsligt hänseende. Exempelvis kan enskildmer
kommunikation komma behandlase-post att sättsom ett annat av
lagstiftaren eller domstolarna allmänt tillgängligaän tjänstermer som
tillhandahållande webbplatser, on-line video och audio-tjänster.av
CAIP rekommenderar bl.a. sina medlemmar skyddet förvärnaatt om
användarnas integritet inte lämna information privatatt utgenom av
karaktär till myndigheter bortsett från de fall där uppgiftsskyldigheten

reglerad i lag.är Vidare rekommenderas medlemmarna inteatt
medvetet tillåta olagligt material sprids via Föratt hindranätet. att
förekomsten otillåtet material bör medlemmarnanätet ävenav
informera varandra de upptäcker sådant material. Eftersom det ärom
svårt bevaka allt innehåll på har CAIPatt inrättatnätet även ett
undersökningsförfarande baseras anmälningar från Internet-som
användarna. Tillämpningen riktlinjerna frivillig.ärav

4. 1 USA

Yttrandefrihet i allmänhet

I USA yttrandefriheten i konstitutionens förstagaranteras tillägg, First
amendment, från år 1791 i vilket det bl.a. stadgas kongressen inteatt
får stifta någon lag inskränker yttrande- eller tryckfriheten. Dettasom
innebär emellertid inte sådana inskränkningar skulle saknas.att
Däremot kommer de inskränkningar skett, antingensom genom

law huvudsakligen domstolspraxis eller lagstiftning, i sistacommon
hand tolkas med utgångspunkt från de syftenatt det konstitu-som
tionella skyddet yttrandefriheten värnaav anses om.

Begränsningari lag eller praxisgenom

Det konstitutionella skyddet yttrandefriheten har praxis ochav genom
lagstiftning kommit olika långt beroende på i vilken formatt
yttrandet framförs. Det föreligger således inte några begränsningar när
det gäller uttrycka åsikträtten eller kritisera företeelseatt en en

hur elak eller osympatisk åsikten frågaioavsett kan förefalla absolut
åsiktsfrihet. Detta gäller under förutsättning det framgår det äratt att
fråga åsikt och yttrandet inte framstår redovisningom en som en av
fakta. Vidare det fullt tillåtetär framföra "ärekränkande" yttrandenatt

Ävendessa tryckfrihetenär har mycketom en person om ettsanna.
långtgående skydd inskränkningar.mot

Yttrandefriheten i radio och TV däremot föremål förär vissa
begränsningar, användandet s.k. oanständigt språkbruk,t.ex. ettav
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begrepp inte enbart omfattar obscena vulgära ochävenutansom
smaklösa yttranden. detta hänseendeI dessutom skillnadgörs en
beroende på mediets karaktär. Vanliga radio- och TV-kanalers
sändningar, når publik, kunna inkräktastörre på densom en anses
enskildes privata sfär, vilket i sin medför högre krav på innehållettur

sändningen sker exempelvis viaän kabel-TV FCC Pacificaom v.
Foundation. Argumentet för sådan uppdelning innehavareär atten av
kabel-TV måste på sådan kanal och betala avgiftprenumerera en en
för kunna uttnyttja tjänsten och därför har möjlighetatt näratt som
helst avbeställa denna.

Samma har domstolarna det gälleranvänts närresonemang av
yttrandefrihetsfrågor avseende telefontjänster. Eftersom användandet

telefontjänst förutsätter positiv handling från användarensav en en
sida skyddet för yttrandefriheten och möjligheterär större statens att
kontrollera innehållet i sådan kommunikation synnerligen begränsat.
Undantag emellertid för obscena telefonsamtalgörs och telefonför-
säljning. dessa fallI möjligheter sinvärnamottagarens attanses om
privata sfär mindre. Således följer den federala nivån t.ex.vara av
1934 års Communications Act ändrad 1996 års Telecommuni-genom
cations straffansvarAct för den i mellanstatliga eller internatio-som
nella telekommunikationer sig anstötligt elleryttrar ett annat
sedlighetssårande i syfte trakasserasätt Det är ävenatt mottagaren.
straffbart ringa telefonsamtal eller formutövaatt anonyma annan av
telefonterror inkluderande hot och trakasserier.

bakgrundMot den debatt mediavåld allmänt före-av om som
kommer i USA har från TV-mediernas sida börjat undersökaman
möjligheterna liknande skett inom filmindustrin införasättatt som
någon form klassificering de skall visas. Tele-av av program som
communications förutsätterAct också det på frivillig införsvägatt en
klassificering innehållet i de sänds så bl.a.ut attav program som
föräldrar i förväg kan identifiera sändningen innehåller sådantom
sexuellt, våldsamt eller oanständigt material dengörannat som
olämplig för barn. Om frivilliga riktlinjer inte har införts före den 8
februari 1997 det meningen Federalär Communications Commis-att
sion skall arbeta fram sådana. kräverLagen vidare TV-tillverkareatt
skall förse med filter det möjligt för in-görapparaterna ett som
nehavaren förhindra visning klassificeratsatt av program som
särskilt Vidare kräver lagen densätt. tillhandahåller kabel-att som
tjänster på begäran kostnadsfritt skall koda vissaprenumerantens
kanaler. Begränsningar i yttrandefriheten på grund USAattav
ratificerat internationella konventioner, den internationellat.ex.
konventionen medborgerliga och politiska rättigheter, föreliggerom
bl.a. i form förbud hatiska yttranden och hets folkgrupp.mot motav
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medierSärskilt om nya

interaktivaTelecommunications förbjuder använderAct även att man
för till under 18 år sända med-datatjänster äratt mottagare som

enligt vedertagna åsikter förolämpandedelanden är att anse somsom
aktiviteter eller det gäller sådanaeller sexuella Närrör organ.som

begränsningar i yttrandefriheten, vilka får ha till uppgift attanses
föreligger dessutom straffansvarskydda minderåriga oavsettpersoner,

till använda tjänsten iminderårige själv tagit initiativetden attom
straffbart datornätverk,fråga eller inte. Vidare detär att t.ex.som

tillgängligt oanständigt material sådant detInternet, sättgöra ett att
åtkomligt för under år. omfattarkan bli 18 Lagen ävenpersoner

meddelanden sänds från utlandet. Påföljden böter tillär uppsom
USD och fängelse i högst två år.250 OOO
begränsningar i yttrandefriheten on-line infördes i lagenDessa

Fråganunder år 1996 den s.k. Communications Decency Act.genom
sådan lagstiftning strider konstitutionen för närvarandeärmotom

domstolsprövning. två särskiltföremål för Sommaren 1996 kom
respektivefederala tredomarpaneler i Philadelphia Newsammansatta

för sig fram till delar lagstiftningen grund-York attvar av var
tillämpning. tyderlagsstridig och förbjöd dess Besluten att

yttrandefriheten inte med radio- och tele-Internet bör likställas
visionssändningar långtgående konstitutionellabör hautan samma
skydd gäller för tryckta skrifter. Båda besluten har överklagats tillsom

domstol, i beslutadeUSA:s Högsta december 1996 att tasom upp
Philadelphia-fallet American Civil Liberties Union tillReno v.

måletprövning. Förhandling i planerad till 1997 ochär mars
domstolens avgörande kan förväntas komma offentliggöras underatt
försommaren 1997.

Telecommunications kabeloperatörer och deAct ävenuppmuntrar
tillhandahåller införaInternet frivillig Lagen detgörattsom censur.

möjligt för den tillhandahåller sådana tjänster sändavägraattsom
meddelanden tillgängliga för allmänheten de innehållerärsom om
obscent eller på oanständigt material. Handlingarsättannat som
innebär tillgången till sådant material begränsas skall inte helleratt

straffbart materialet sådant skyddas konstitutio-ävenvara om som av
nen.

Den rättsliga regleringen IT-området relativtännuav anses vara
oklar. har medfört den amerikanske vice presidenten Al GoreDetta att
under år 1996 tillsatte kommission bl.a. har till uppgift draatten som

riktlinjer för den framtida IT-politiken olika områden.upp
från on-line tillgång till olämpligt materialFör skydda barn fåatt att

erbjuds ibland dem tillhandahåller elektronisk förmed-av som en
filtermjukvara Cyber kanlingstjänst särskild Patrol,t.ex. som

blockera tillgången till visst slags material. Inom branschen pågår
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också frivilligt arbete med märka material på Internet. Dettaett att
arbete har i the Platform for Internet Content Selectionutmynnat
PICS. PICS värdeneutralt riktlinjer för olika slagär men ger av
klassifikationsformat och kan därför erbjuda slags infrastruk-sägas en

för klassificering material Internet. Själva märkningen kantur av
sedan antingen den tillhandahåller materialet i fråga ellergöras av som

utomstående myndighet eller intresseorganisation.t.ex. Iav en
praktiken innebär detta exempelvis webbplats kan klassasatt en
olika antal olika organisationer och klassificeringensätt ettav
därigenom till de värderingar gäller i olika länder ochanpassas som
hos olika i samhället. Användarna kan sedan välja vilketgrupper
klassiñceringssystem de vill använda sig förmedlarnaDe störreav. av
on-line tjänster i USA också dem tillhandahålleruppmuntrar som
material on-line klassa innehållet och sprider i detta syfteatt ett
särskilt elektroniskt frågeformulär. För närvarande utvecklas klassi-
ñceringssystem för on-linebruk bl.a. Surf Watch och the Recrea-av
tional Software Advisory Council RSACi. De attsenare genom
vidareutveckla det redan används vid märkning dator-system som av
och videospel.

4. Australien10

Yttrandefrihet i allmänhet

Något särskilt förskydd yttrandefriheten finns inte i den australiensis-
ka konstitutionen. Australiens högsta domstol har emellertid funnit att
yttrandefrihet i fall i politiska frågor får åtnjuta konstitutio-vart anses
nellt skydd. Vad yttrande i politisk fråga skall tolkas iär ettsom en
vid mening. Yttrandefriheten i Australien får därför, liksom i
England, underförstådd kan begränsas lagstiftninganses vara men av
och praxis. vilken mån sådanaI begränsningar bör betraktas som
tillåtna emellertid federal nivå föremål för granskningär ettav
särskilt the Human Rights ana Equal Opportunity Commission,organ,

klagomål avseende brott artikel 19 i den internationel-prövar motsom
la konventionen medborgerliga och politiska rättigheter.om

Begränsningar lagi

viktigEn begränsning i yttrandefrihetsrätten reglerna ärekränk-är om
ning. Lagstiftning och praxis detta område komplicerad ochär
innehållet varierar mellan de olika Kränkande yttrandenstaterna. som

politiker i deras politiska verksamhet emellertid enligtavser synes
domstolspraxis i många fall tillåtet.vara

elektroniskaDe medierna regleras Broadcasting and Services Actav
1992. I Classification Publications, Films And Computer Games Act
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finns1995 regler sådana medier. Den obligatoriskaom censur av
klassificering i detta hänseende the Classificationgörs Boardsom av

förutom filmer och videogram datorspel.ävenavser

Särskilt medierom nya

finns ingenDet särskild federal lagstiftning behandlar yttrandefri-som
i medier.heten Den australiensiska federala regeringen ärnya

emellertid medveten finnsdet behov utveckla regleratt ett attom av
så elektroniska s.k. information superhighways, kanmotorvägar,att

i bruk för nå sociala, kulturella och ekonomiska målsättningar.tas att
sådanEn reglering bör ha målsättning finna medelvägattsom en

maximalt utnyttjandemellan de tekniska möjligheterna ochett av
skyddet individens och samhällets rättigheter och intressen.av

År 1994 studerade arbetsgrupp från justitiedeparte-en gemensam
Attorney General s Department och kulturdepartementetmentet

frågor uppstått behovet lagstiftning avseende elektroniskasom om av
Gruppen lämnade i oktober 1994 regleringmotorvägar. rapporten om

elektroniska anslagstavlor i vilken förordade industrinden bordeattav
utveckla och riktlinjer Codes of området.practice Dessaanta
borde innehålla straffsanktioner. Frågan behovetäven om av en
reglering on-line informationssystem överlämnades för behandlingav
till Australian Broadcasting Authority ABA.

juniI 1996 lade ABA fram Investigation into therapporten content
of on-line services. åtskillnadI mellan enskildgörrapporten man en
och offentlig kommunikation on-line. Meddelanden huvudsakligensom

privat karaktär, borde undantas frånär e-post, t.ex.av som en
eventuell reglering. Däremot borde det finnas principer och normer
för innehållet, användningen och driften sådana on-line tjänsterav vars
material allmänt tillgängligt. Sådana riktlinjer borde utarbetasär mer

dem tillhandahåller on-line tjänster och registreras hos ABA.av som
Branschen borde inrätta någon form forum för prövningäven av av
anmälningar innehållet on-line. ABA borde ha tillsyn övermot
riktlinjernas tillämpning och dessutom fungera oberoendesom en

förinstans överprövning sådana klagomål inte fått förav som en
anmälaren tillfredsställande utgång det tidigare prövnings-genom
förfarandet.

I föreslås vissa åtgärder med syfte skyddaävenrapporten att
minderåriga från on-line för material kan skadligtutsättasatt som vara
eller upprörande för dem. Det borde ankomma på branschen införaatt
någon form reglering begränsar tillgången för underav som personer

år18 till vissa on-line tjänster. Huvudregeln bordetyper attav vara
endast har till obegränsad tillgång till Internet och andrarättvuxna on-
line tjänster. Kontroll abonnentens ålder borde ske vidt.ex.av
beviljande abonnemang, utfärdande lösenord Reglerav av m.m. om
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i de föreslagna riktlinjerna. borde införasdetta borde in Det äventas
någon form klassificeringssystem upplyser karaktären påav som om
materialet on-line.

censurfrågorPå initiativ de ministrar har hand påomav som
federal respektive delstatlig nivå påbörjades under andra halvåret 1995

informationsteknologi. Någrasamtal med tillverkare och användare av
Victoria, Australia och Northern Territory harWesternstater

infört lagstiftning rörande och förbud anstötligtdärefter motcensur av
sådan lagstiftning det förbjudetmaterial i nätverk, Genom är t.ex. att

eller anstötligt material elleron-line sända attta emot annonsera om
anstötligtsådant material finns tillgängligt för sändning. Somatt

filmermaterial räknas bl.a. barnpornografi, datorspel och ärsom
beteckningen Refused Classification, materialklassade med RC som

material visar vissa slagtill brott eller våld samt som avuppmanar
eller våldsammasexuella handlingar, eller andratortyr grymma

förekommer ocksåbeteenden. Straffet oftast böter, i någonär statmen
förbudpåföljd. Lagregleringen innehållerfängelse även mot attsom

förminderåriga material betrakta olämpligttill sända är attsom som
barn.

projekt inom4.2 Regler och EU och

Europarådet

kortfattad redogörelse för regler och projektdetta avsnitt lämnasI en
angående företeelser berör Mediekom-inom EU och Europarådet som

datorkommunikation.mitténs uppdrag, television ocht.ex

4.2.1 EU

betydandeeuropeiska gemenskapens harDen ägnatorgan upp-
television. EG:s direktiv 89/552/EEGmärksamhet olika aspekter av

vissa bestämmelsertredje oktober 1989 samordningden somom avav
andra författningarfastställts i medlemsstaternas lagar och om

FTV-direktivet" ellerutförandet sändningsverksamhet för televisionav
TV" dokumentet"direktivet gränsöverskridande det viktigasteärom

frågor programinnehåll och sändningsverksamhet.det gällernär om
1992:1356införlivades med svensk lagenDirektivet rätt omgenom

i Radiolagsut-engelska och svenskaDirektivet återges
Radio och TV",slutbetänkande lagstiftningredningens "Ny om

översättningenofficiella svenskaSOU 1994: 105, s.471 ff. Den
finns i 298, 17.10 1989.EGT Lnr
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satellitsändningar televisionsprogram till allmänheten. Den lav
december 1996 bl.a. denna lag regler i den radio- ochersattes av nya
TV-lagen 1996:844 då trädde i kraft.som

TV-direktivet beskrivs i propositionen till den radio- och TV-nya
ff.2lagen prop. 1995/96: 160 s.57 Direktivet reglerar TV-sändningar

avsedda för mottagning allmänheten med vilken teknikoavsettav
Ävensändningen sker. kodade sändningar betal-TV-kanalersom

omfattas direktivet. Däremot omfattas inte tjänster innehållerav som
meddelanden efterfrågas individuellt.som

Ansvarsreglerna i direktivet utgår i första hand från det detäratt
land har jurisdiktion programbolaget skall tillöversom attsom se
sändningarna förenliga med direktivets bestämmelserär den s.k.
sändarlandsprincipen. Enligt direktivet skall TV-sändning få tasen

i alla medlemsländer den laglig i det land den utgår från.äremot om
Undantagsvis medges mottagarland tillfälligt hindrar vid-att ett
aresändning TV-sändning. När det gäller sändningarnas innehållav en
finns i direktivet bl.a. minimiregler programandelar för europeiskaom

för främja distribution och produktion sådanaattprogram av program,
regler utformning, omfattning inplaceringoch reklam samtom av

förbudregler vissa Förbudsreglerna gällermot typerom av program.
vissa sändningar med pornografi och våld sändningar kansamt som
framkalla hat på grund kön, religion eller nationalitet. Restrik-av ras,
tionerna rörande pornografi och våld har kopplats till behovet attav
skydda barn och Direktivet innehåller också ordningsregler,unga.
regler rapportering och uppföljning bestämmelsersamtom om
beriktigande felaktiga påståenden.av

TV-direktivet för närvarande föremål förär EU:söversyn.en
ministerråd har i juli 1996 beslutat s.k. ståndpunkt.om en gemensam

innebärDenna den nuvarande huvudinriktningen ligger fast. Vissaatt
förändringar föreslås det gäller bestämma vilkennär sättet att stat som
skall ansvarig för programföretag beträffande reglernaett samtvara

försäljningsprogram i TV. EU-parlamentet har därefter föreslagitom
antal ändringar i den ståndpunkten. Beredningenett stort gemensamma

TV-direktivet fortsätter och slutligt antagande detettav nu av nya
direktivet beräknas ske tidigast under 1997.sommaren

Ett direktivantal och överenskommelser tekniska frågor rörandeom
television har också förekommit. Under år 1995 rådetantog t.ex.
direktiv 95/47/EG tillämpning standarder för sändningom av av
televisionssignaler. Detta direktiv innehåller artiklar betydelse förav

2 Se också bet. "Från massmedia till multimedia", SOU 1996:25
107s.
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TV-teknik b1.a. medlemsstaterna skall vidtaI artikeldigital 1 sägs att
utveckling avanceradeåtgärder för främja snabbarelämpliga att aven

för bredbildsformat,inbegripet televisionstjänstertelevisionstjänster,
televisionstj använderhögupplösningstelevisionstj ochänster änster som

Övriga handlar sändnings-sändningssystem. artiklardigitala om
vissa tjänsterutrustning skall beskaffad och hurstandarder, hur vara

pågår lagstiftnings-Beträffande detta direktivskall tillhandahållas.
regeringskansliet.inomarbete

konkurrens marknaden förfinns direktivDet även ett om
i direktivet inte90/338/EEG. Med teletjänstteletjänster, avses

Direktivet skall inte heller tillämpasrundradiosändning eller television.
personsökning eller satellittjänstermobil radiotelefoni,på telex,

inte detmotsvarighet till detta direktiv finnsartikel Någon1. när
radiokommunikationf pågår arbete inom EU rörandeVidaregäller

särskiltpersonuppgifter inom telekommunikationsområdetskydd för
ISDN-teknik integrated services digital networkvid användning av

mobilaoch de digitala näten.
fram EG-direktiv samordning reglerArbete med att ta ett omom av

massmedieföretag pågårbegränsning möjligheter till ägande avav
emellerid inteEU-kommissionen. Något förslag harockså inom ännu

fram.lagts
hjälp datorer det främstdet gäller kommunikation medNär ärav

skydd föroch rådets direktiv 95/46/EGEuropaparlamentets om
behandling personuppgifter ochenskilda med avseende påpersoner av

flödet sådana uppgifter "dataskyddsdirektivet"det fria ärav somom
syftar tillDirektivet, utfärdades den 24 oktober 1995,intresse. somav

nivå på skyddet för till privatlivet.skapa hög rättenatt en gemensam
för automatisk behandlinggäller både och manuellDet av personupp-

personuppgifter varje åtgärdgifter och med behandling avsesav
sådana lagring, bearbetning,beträffande uppgifter, insamling,t.ex.

tillhandahållande.ändring, användning, spridning och När detannat
manuell behandling omfattar direktivet endast registergäller ärsom

efter bestämda kriterier.strukturerade
Direktivet innehåller b1.a. regler personuppgifter fårnärom

behandlas, regler rättslig prövning, och sanktioner ochom ansvar
överföring personuppgifter tredje land. Reglernaregler tillom av

innebär b1.a. bearbetning personuppgifter i manuellt elleratt ettav
register används för produktion framställningADB-stött som av en

faller eller omfattas direktivet, liksomunder TF YGL avsom
framställningar personuppgifter.spridning sådana de innehållerav om

3 "Från massmedia till multimedia" SOU 1996:25 108s.

4 "Från massmedia till multimedia", SOU 1996:25, 108s.
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Direktivet därför central betydelse för Mediekommitténsär uppdragav
och det behandlas ingående i kapitel Som utvecklas därnärmare
strider vissa direktivets bestämmelser sedda för sig TF ochmotav var
YGL. tillåtelse tillDen undantag i yttrandefrihetens intresse som
direktivet innehåller emellertid enligt kommitténs meningger
möjlighet bortsett från bestämmelsen behandlingssäkerhet- heltatt- om
undanta verksamhet faller under TF och YGL från direktivetssom
tillämpningsområde.

EU-kommissionen har arbetat med frågor rörande "the protection
of minors and the dignity of the human in the ofcontextperson new
audiovisual services Kommissionen har i november 1996 presenterat

s.k. grönbok angående audiovisuella tjänster, "Greenen nya paper on
protection ofthe minors and of human dignity in audiovisual and

information services" COM 96 483 final. Grönboken behandlar
skyddet minderåriga och mänsklig värdighet. Medlemsländernaav
förutsätts redovisa sina synpunkter vid utgången februarisenast av
1997.

Den 28 november 1996 EU:s kommunikationsministrarantog en
resolution olagligt och skadligt innehåll på Internet 126gemensam om

48/96, ECO 365. Resolutionen medlemsländerna bl.a.attuppmanar
och underlätta självreglerande inklusive meduppmuntra system organ

företrädare för leverantörer Internettjänster och användare,av
effektiva uppföranderegler för verksamheten eventuelltsamt system
för direktrapportering från allmänheten.

Slutligen kan det inomäven EU pågår arbetenämnas rörandeatt
upphovsrätt i informationssamhället. EU-kommissionen har framställt

grönbok i med rubriken "Copyrightämnet and Related Rights inen
the Information Society" COM95 382 final. I juni hölls EU-en
konferens utgjorde den avlutande fasen i konsultationsprocessensom
rörande grönboken. I november publicerade kommissionen ett papper
kallat "Meddelande från kommissionen, uppföljning grönbokenav om
copyright och närstående rättigheter i informationssamhället" COM
96 568 final. Meddelandet innehåller kommissionens planer för det
fortsatta arbetet det gäller upphovsrätt och närståendenär rättigheter
i informationssamhället. Harmonisering reglerna exemplarfram-av om
ställning och skyddade verk tillgängligarätten "on demand"göraatt

prioriterade områden. Vidare diskuteras bl.a. införaär regler föratt
hindra eller bestraffa s.k. tekniska identifikations- ochatt motangrepp

skyddssystem.
Den 11 1996 Europaparlamentet och rådet ocksåantog ettmars

direktiv rättsligt skydd för databaser Directive 96/9/EC of theom
parliament and of the council the legal protection ofeuropean on
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databases.5 sammanställningar,för allaDirektivet gäller sorters
datortekniken.sikte påspecielltalltså inteteknik, och taroavsett

Europarådet4.2.2

TV-direktiv Europeantill EG:smotsvarighet ärEuroparådets
TV-konventionen. ArbetetTelevisionTransfrontierConvention on

fåkom därförparallellt och debedrevsdokumentenbådamed de att
TV-sändningar tillbestämmelserinnehåll, dvs.i stort omsamma

sigskiljer de båda dokumentenavseendeväsentligtallmänheten. I ett
sändarlandsprincipen medanpåTV-direktivet byggeråt.dock

sändningenlänkarlandetpå detkonventionen bygger äratt som upp
därförfrämstansvarigt. Detförsta handsatellit i ärtill är somsom

medTV-konventionen i likhetkonventionen. ärratificeratSverige inte
närvarande underTV-direktivet för översyn.

medier har underresolutionerrekommendationer ochmängdEn om
massmediefrågorför CDMMStyrkommitténlopp behandlatsårens av

ministerkommittén. Enkelt uttryckt ärdärefterför antasatt av
rekommendationer ochmedanbindandejuridisktkonventioner

bindande.politisktresolutioner endast är
rekommendationer. Detvåministerkommittén1996Under antog

respektivesituationeri vissaför journalisterbehandlar skyddet utsatta
oberoende. Underservice-företagenspublicsäkerställandet sammaav

rekommendationer, tvåpresenterade CDMM:s arbetsgrupperår tre
medier ochArbetsgruppendeklaration.resolutioner och omen

lämnaverksamhetavslutade sinvåldsskildringar att engenom
medier och toleransi Arbetsgruppenrekommendation ämnet. om

folkgrupp ochhetstvâ rekommendationer,presenterade mot enen om
samtligadokumenten kanövrigai medierna. De sägastolerans treom

mänskliga rättigheterna.inverkan på demediernasdeberöra nya
1997.undersamtliga dessa dokumentantagandeBeslut väntasom av

5 skydd för databaser" 14."Rättsligt1996:71Ds Ju s.
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Överväganden angående grundlags-5

medierskydd för nya

Inledning med vissa utgångspunkter5.1

kommitténs uppdrag ingår behov grundlagsskydd förI övervägaatt av
förmedla yttranden och information till allmänheten.sätt att annannya

Kommittén har beskrivit tekniker kan användas försomnya
kommunikation med allmänheten i kapitel 3.I avsnitt 5.2 redovisas i

teknikervad mån dessa omfattas TF eller YGL. Därvidnya av
framgår den nuvarande grundlagstiftningen inte skyddar dessa fulltatt

det följande avsnittet kommittén frågan skallI 5.3ut. tar upp om man
övergå till teknikoberoende grundlagstiftning och slopa denen

till medieformer idag grundvalenanknytning vissa bestämda ärsom
för YGL. Svaret den frågan blir nekande. avsnitt 5.4 lämnarI

förslag medieformer kan skydd i YGL.kommittén hurom nya ges
den särskilda frågandärpå följande avsnittet 5.5 behandlarDet om

utifrån problemet med s.k.avgränsning YGL:s tillämpningsområdeav
skräddarsydda videogram.

den fortsatta skall någotSom bakgrund till diskussionen här sägas
i frågan vad massmedium, eftersom det förär ett gemensamtom som

aktuella teknikerna kan användas sådant.de deär att ettsom
i avsnitt huvudsyfte säkerstäl-Som 2.3.1 med YGLärangetts ett att

friheten sig i för den fria åsikts-la massmedier medelyttraatt ettsom
samhället. alltså massmedia användning debildningen i Det är av

omfattas Frågan då vadangivna teknikerna YGL. ärattsom avses av
massmedium.med begreppetnärmare menassom

inte någon fastlagd definition begreppet och det harfinnsDet av
Massmedieutredningen ägnadeinte analyserats i förarbetena till YGL.

avsnitt i sitt betänkandeemellertid begreppet massmedier särskiltett
ff. Utredningen"Massmediegrundlag" SOU 1975:49, 63 angavs.

där bl.a. massmedium i sin vidsträckta bemärkelse tordeatt ett mest
medel vilket antal människorkunna beskrivas störreettettsom genom

eller ungefär samtidigt nås information. Enligtsamtidigt kan av
skrifter, radio, TV och filmMassmedieutredningen kunde tryckta utan

ocksåtvekan massmedier. Utredningen attangav somanses som
i för sig ocksåmassmedium i dess vidsträckta bemärkelse kunde och

offentliga tillställningar,bl.a. utställningar, andrateatrar,anses
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föreläsningar, demonstrationer och allmänna sammankomster liksom
grammofonskivor och därmed jämförligaäven tekniska upptagningar.

En särskild utredare, Leif Larson, hade till uppgift föreslåattsom
förbättringar avseende underlaget för massmediepolitiska bedömningar
och beslut, i betänkandet "Att följa medieutvecklingen" SOUgav
1988:52 definition begreppet massmedium. Definitionenen av var
följande bet.a. 13 "Massmedium tidningar, tidskrifter, böcker,ärs.
radio och TV, film, fonogram grammofonskivor, ljudkassetter,
kompaktdisk , videogram informationsdatabaser ochsamtosv.
telekommunikationer, dessa delnär i masskommunikations-utgör en

" Utredaren fortsatte: "Av detta följer banktjänsterattprocessen. ex.
på data eller telefonkonferenser inte betraktas massmedium.ettsom
Utanför faller vidare levande konserter "teater, etc.ex.

Utredningen sektoriell massmedieforskning, hade tillom som
uppgift kartlägga behovet sektorsforskning massmedier ochatt av om
utarbeta förslag till formerna för sådan forskning, konstaterade att
utvecklingen gjorde det svårt upprätthålla klar mellangränsatt en
massmedier och andra medier. Utredningen valde därför i sitt
betänkande "Massmedieforskning för bransch och samhälle" SOU
1994:146 utgå från enkel definition massmedier. Medatt en av
begreppet avsåg utredningen bet.a. 116 f. dagspress, veckopress,s.
fackpress, tidskrifter, radio, TV, satellit- och kabelsystem, reklam,
litteratur, film, fonogram och videogram.

JK har i sin promemoria till regeringen vissa frågor rörandeom
yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring viktig delangett attm.m. en

föreställningenkärnan i massmedium torde det ärett attav om vara
fråga mångfaldigande likalydande meddelande frånettom av en
utgivare till vid och obestämd krets avsnitt 6.1 imottagareen av pro-
memorian, betänkandebilaga 2.se

NationalencyklopedinI 1989-1996 under massmedier bl.a.anges
följande "tekniska medier och medieorganisationer förmedlarsom
information eller underhållning till publik, vilken istor stort setten
samtidigt nås massmedieinnehållet. Utmärkande för massmedier ärav

de del ojfentlig masskommunikationsprocess...utgöratt en av en
betraktasNumera dagspress, veckopress, tidskrifter, radio, TV,

Ävensatellit- och kabelsystem massmedier. böcker, videogram ochsom
fonogram brukar räknas dit. Däremot det månomtvistat i vadär mera
telefon, telefax och videotex massmedier, eftersom dessa harär mera
karaktären privata medier för begränsade människor änav grupper av

offentligt tillgängliga medier. Den medieteknologiska utvecklingenav
har dock gjort det svårt upprätthålla klar mellangränsatt en
massmedier och andra medier. "

Om masskommunikation bl.a. följande: "masskommunikation,sägs
medierad kommunikation, kommunikationsprocess förmedlingendär
sker massmediumettgenom
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StigI Hadenius och Lennart Weibulls bok "Massmedier-En bok
radio och TV" femte uppl. 1994, s.l4 fyraattom press, anges

egenskaper skiljer masskommunikation från direktaden kommunika-
tionen mellan samtidigt närvarande "avsändare" och "mottagare".

fyra följande:Dessa egenskaper Masskommunikation indirektär är
dvs. den måste alltid tekniskt eller organisatorisktettgenom
medium. Sändaren alltså skild från i tid och/ellerär mottagaren rum.

enkelriktad.Den Detta innebär någon feedback i sändnings-är även att
ögonblicket inte möjlig. tredje denFör det "opersonlig" ellerär är
ojfentlig. Sändaren således inte alltid eller vilkavet tar emotvem som
meddelandet, och kommunikationen inte heller riktad till enskildär en

till det fjärdeFör masskommunikationärutanperson en grupp.
samtidig. Sändaren når mängd människor vid ungefärstoren samma
tidpunkt.

I boken vidare s. 30 f. den svenska medietraditionen harattanges
sin grund i frihetlig mediernas uppgifter och dennaatten syn syn

modifieratshar regler understryker massmediernaattgenom som
också har socialt 1972 års pressutredningDetett attansvar. anges
talade fyra huvuduppgifter hos medierna och synsättattom samma
anlades 1974 års radioutredning. fyra huvuduppgifterDessaav anges

information, kommentarer, granskning och gruppkommunikation.vara
kommentarer till fyra huvuduppgifterna massmedier-Som de attanges

har betydelse både för medborgares och politikers informationna om
vad händer i samhället och de kommentarer och analyserattsom ger
och sörjer för granskning olikaoch kontroll makthavare.även av
Vidare de också har betydelse för kommunikation inom och mellanatt
organisationer och perspektivet successivtDet sägs även attgrupper.
kommit vidgas och radio och har betydelse ocksåTVatt att storpress,
i många andra avseenden. Samverkan med det ekonomiska systemet

bl.a. handelssidor, börsnoteringar och liksomnämnsgenom annonser
kultur och underhållning.även

Pressutredningen -94 i sitt betänkande "Vårt dagliga blad-angav
tillstöd svensk dagspress" SOU 1995:37 sin uppfattning attsom

massmedierna fullgör uppgifter särskilt viktiga för den friaärtre som
åsiktsbildningen, nämligen uppgiften förse medborgarna med sådanatt
information de fritt och självständigt kan ställning i samhälls-att ta
frågor informationsuppgiften, uppgiften granska inflytelserikadeatt
i samhället granskningsuppgiften och uppgiften låta olika åsikteratt
komma till tals forumuppgiften a. bet. 11 och 159.s.

måste i dettaDet sammanhang yttrandefriheten enligtnoteras att
YGL har till ändamål säkra fritt meningsutbyte, fri ochatt ett en
allsidig upplysning och fritt konstnärligt skapande kap. § andra1 1ett
stycket YGL. YGL omfattar alltså inte endast massmedier har desom
huvuduppgifter Pressutredningensom anger.
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det här redovisade framgår det knappast möjligtAv äratt att ge en
definitionklar vad med massmedium. Kärnan iettav som menas

föreställningen massmedium torde emellertid enligt Med-ettom
iekommitténs mening kunna beskrivas så massmedium ärettatt ett
medel för förmedling likalydande meddelande från avsändareettav en

vidtill och obestämd krets liggerDetta tillsynsättmottagare.en av
förgrund kommitténs överväganden grundlagsskyddets omfattningom

begreppet massmedium inte någramedger bestämdaäven om mera
juridiska hållpunkter för utformningen skyddet.av

kommitténNär behandlar medieformer utgångspunktär attnya en
de f.n. skyddas i och inte spelat sinTF YGL har rollut utan attsom

medierna kompletterarde de hittillsvarande. För delstornya en av
befolkningen förkommer övrigt de traditionella medierna deatt vara

dominerande. Användningen kanhelt dessa dock komma attav
förändras följd utvecklingen på medieområdet. Hur dettasom en av
kommer gestalta sig tio år svårt med tillräckligär sägaatt t.ex. attom
säkerhet för skall kunna bygga lagstiftning på fram-att man en en
tidsprognos. Kommitténs uppgift kan liknas vid skjuta på rörligtatt ett
mål där det dröjer fyra år innan skottillfälle kommer. Detnästa säger
sig självt det vanskligt föreslå lagändringar under sådanaäratt att

får frånpremisser och kommittén utgå den utvecklingatt som
försiggått sedan YGL:s tillkomst och ligger i överblickbarsom en

betyder måste följas ocksåframtid. Det den tekniska utvecklingenatt
fortsättningsvis och med kommitténs förslagävenatt man, om en
mindre teknikbunden grundlag, måste ha beredskap grund-att anpassa

till förhållanden. illustreraslagarna Det sagda kan det sättnya nu av
kommittén på Internet avsnitt 3.3.5, 5.2.5 och 5.4.5 ochsesom ser

på produktion vid skilda tidpunkter enstaka exemplar fysiskaav av
databärare avsnittse 3.3.6, 5.2.6 och 5.4.6.

särskiltEtt problem har samband med den snabba tekniskasom
utvecklingen Mediekommitténs uppdrag endast vissaär att avser
aspekter denna medan flera utredningar avsnittandra se 1.2av
behandlar andra aspekter vilket lagstiftningsarbetet kan framstågör att

fragmentariserat på olyckligt heltäckandeEttsätt.ettsom mera
utredningsarbete intill omöjligtskulle emellertid praktiskt näst attvara
genomföra på rimlig tid varför uppdelning nödvändig. Upp-ären
delningen medför dock nackdelar i helhetsseendet och behovger av
samordning i regeringskansliet de olika projekten.av

Kommittén har anlagt vad kan kallas pragmatiskt synsättettsom
utformning.teoretiskt frågan grundlagsskyddetsän ettsnarare om

har den framkomliga för fullgöra uppdra-Detta utgöra vägensynts att
fördelen företeelser på medieområdetDet har den olikaget. att

diskuteras på liknande i den allmänna debatten under olikasätt som
rubriker någon systematisk rågång mellan företeelserna.strängutan
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förhoppning uppläggning skall detdenna lättare förEn är göraatt en
orientera sig i diskussionen.läsare att

Mediekommittén har frågan omfattningenNär övervägt om av
grundlagsskyddet för medieformer har utgångspunkt varit attnya en

yttrandefrihet oomtvistligtvärdet vidsträckt och dennaär attav en
inte behöver motiveras det kräver motiveringarfrihet ärutan att som

i Grundinställningen densammabegränsningar den. hosär som
ff.. LiksomYttrandefrihetsutredningen SOU 1983:70 s.77 varje

såfrihet kan yttrandefriheten "missbrukas" yttranden före-attannan
synpunktfrån allmän eller enskild oacceptabla. Detkommer ärsom

yttrandefrihetens i allt väsentligtskall då gränser ärnoteras att
vilket yttrande framförs på dedesamma yttrandensättoavsett ett -

bestraffas enligt brottsbalken straffbaravilkas innehåll kan ocksåär
kan därför dessaenligt TF och YGL. Man grundlagarssäga att

de yttrandefrihetens särskildabetydelse ligger dels i markeraratt
för åsiktsbildningen jfr.betydelse grund den fria l kap. § RF,lsom

dels i de bygger i princip enda skall hållasatt att en person
i efterhand denne då också lätt skall kunna identifie-ansvarig attmen

i särskilda processuella reglernaoch lagföras, dels ock de JK:somras
juryprövningkompetens, m.m.

grundlagsskyddade medier kan utnyttjasyttrandefriheten iAtt utöver
för den inte utökatde gränser är argument ettsatts ett motsom

överväganden hurgrundlagsskydd anledning till grund-men ger
några sådanalagsskyddet bör utformas. Mediekommittén diskuterar

föri samband med övervägandena angående grundlagsskyddfrågor
datormedier avsnitt beträffande informationsdatabaser ochse 5.4.2.

och videospel. Beträffande den speciellaavsnitt 5.4.3 dator-om
barnpornograñn återkommer kommittén till hur vårafrågan straxom

förhåller sig till Barnpornografiutredningens. skall baraförslag Här
i likhet med vad gällerden allmänna reflektionen detgöras att som-

fara idiskussionen offentlighetsprincipen ligger detvid attenom -
yttrandefriheten,lätt starka skäl för begränsningofta är att se en av

fria informa-förlusten för den fria åsiktsbildningen och detmedan
i svårfångad och abstrakt. vidationsflödet samhället Denär mera

yttrandefriheten därför svårförsvarad den bordeänär mera vara.
gäller hänsyn till internationella förhållanden framgårNär det att ta

avsnitt i flera länder pågår lagstiftningsarbete4.1 det andraatt somav
yttrandefrihetsregleringen till mediesi-syftar till att anpassa en ny

Mediekommittén har emellertid funnit det svenskatuation. att
från länders regelsystemgrundlagsskyddet skiljer sig så andra att

andra slutsatser inte kan dras strävandena i dessa ländernågra änav
uppdelning i olika medieformer inte iden generella att sammaen

tidigare sig ändamålsenlig.utsträckning tersom
heller pågående arbete inom och Europarådet avsnittInte EU se

4.2 föranleder kommittén till några särskilda överväganden eller
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förslag, eftersom det sig frågorrör plan demänett annatom som
faller inom kommittéuppdraget. kapitelI 6 behandlas internationella
aspekter på det föreslagna grundlagsskyddet, bestämtnärmare vad som
skall gälla yttranden inär medier kommer från utlandet. Frågannya

förhållandet mellan kommitténs förslag till grundlagsskydd förom nya
medier och integritetsskyddet enligt EG: dataskyddsdirektiv behandlass
i kapitel 7.

På allmänt plan kan det finnas anledningett här någotmera att
beröra det problem kan tyckas ligga i Sverige i frågaattsom om
tryck- och yttrandefriheten har regler avviker från vad gällersom som
i andra länder, främst dem inom EU med vilka vårt land har alltett

rättsligttätare samarbete. Från dessa länder kan kritik riktas mot
Sverige för vi tillåter yttranden når de andra ländernaatt och ärsom
straffbara där. Detta dock någotär måste inomävenaccepterassom

europeisk integration så länge denna inte innebären en gemensam
rättsordning på yttrandefrihetsområdet. Alternativet det skulleär att
råda "minsta närrmare" beträffande yttrandefrihetenen gemensamma
så bara de yttranden får förekomma tillåtnaatt i alla deär andrasom
länderna inom samarbetsområdet. Liksom i fråga offentlighetsprin-om
cipen, beträffande vilken liknande problem kan finnas jfr.sägas
kapitel 9, måste den svenska hållningen vi försvarar detattvara som
vi önskvärt från yttrandefrihetssynpunkt viävenanser vara om
riskerar klander från utlandet.

Till sist skall här förhållandet mellan Mediekommitténstas upp
överväganden och Barnpornografiutredningens arbete, vilket bedömts

det övrigt utredningsarbete främst betydelse förärvara av som av
Mediekommittén.

Enligt vad Mediekommittén har inhämtat Barnpornogra-överväger
fiutredningen följande alternativ för möjliggöra kriminaliseringatt av
bl.a. innehav barnpornografi i vanlig lag hinder grund-utanav av
lagarnas särskilda skyddsregler:

Det vilande grundlagsförslaget. innebärDetta det i kap.7 TFatt
och 5 kap. YGL någon innehar barnpornografisk bildattanges om en

verklighetstrogen karaktär skall, hinder grundlagen, gällautanav av
vad i vanlig lag straffsägs för sådant brott.som om

Alternativ 2 innebär det i kap. 91 § TF och l kap.attnummer
§12 YGL införs bestämmelse innebörd hinderatt utanen av av

grundlagarna gäller vad i vanlig lagsägs för sådantsom om ansvar
barnpornografibrott skildring framställande innefattatsom avser vars
brott enligt 6 kap. brottsbalken. Barnpornografibrottet flyttas till 6
kap. brottsbalken och omformuleras till omfatta bilderatt vars
framställande innefattat brott enligt det kapitlet.ett

Detta alternativ kan kallas total utdefmiering och innebär atten
det i kap.TF1 respektive YGL införs bestämmelse atten som anger
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i vanlig föreskrivshinder denna grundlag gäller vad lagutan somav
barnpornografi.om

stencilregeln. innebär ingen ändring i4. Den s.k. Denna görsatt
införs bestämmelse den grundlagenYGLTF. I atten som anger

tillämplig filmer har uppgift låtitendast påär som om vem som
och framställningen skett.framställa filmen när,samt om var av vem

får förskrivasvidare det inte stöd i grundlagenYGLI att utananges
sådana uppgifter ochstraff för innehav filmer saknar attsomom av

barnpornografiska filmer saknar sådana uppgifter fårinnehav somav
ikriminaliseras vanlig lag.

utredningsalternativen i fråga barnpor-de redovisade fyraAv omnu
direkt betydelse föri första hand 4 harnografin detär somnummer
behandlas i avsnittMediekommitténs överväganden och förslag. Det

övriga alternativenskräddarsydda videogram. De5.5 är avom
omfatta ocksåbeträffande grundlagsregleringen och kangenerell natur

förslag skall grund-medieformer enligt kommitténsde gessom
kommittén inte funnitlagsskydd. Valet mellan alternativen har

i direktiven gjordaanledning in med hänsyn till denatt
Barnpornografiutred-Mediekommittén ocharbetsfördelningen mellan

ningen.

medierna gällande TFOmfattas de5.2 av nunya
YGLeller

fysiska databärare5.2.1 Nya

tillämplig på ljudradio,Enligt kap. § YGL denna grundlag1 1 är
liknande överföringar, filmer, videogram ochtelevision och vissa

ljudupptagningar. TFupptagningar rörliga bilderandra ärsamtav
vissai undertillämplig på skrift framställts tryckpress samt,som

stencilering, fotokopi-förutsättningar, skrift mångfaldigats genomsom
Bild hänföresförfarande kap. § TF.eller liknande tekniskt l 5ering

Enligtinte åtföljsskrift och detta denockså till även text.avom
stycket skall radioprogram,bilageregeln i kap. 7 § andraTF 1 ett en

bilagajämställas medljudupptagning i YGLfilm eller enen som avses
ljudupptagningen användsskriften filmen ellertill programmet, avom

sprida innehållet iperiodisk skrift för oförändrattillägaren atten
skriften.

ljudrörliga bilder elleravläsbara lagringsmedier med enbartOptiskt
omfattas därföreller ljud och deupptagningar rörliga bilderär avav

periodisk skrift förde används tillYGL och, ägaren attenom av
kap § TF.oförändrat sprida innehållet i skriften, 1 7även av



Överväganden170 angående grundlagsskydd... SOU 1997:49

Optiskt avläsbara lagringsmedier innehåller enbart textsom
och/eller stillbilder inte sådan tryckt eller stencileringär en genom

mångfaldigad skrift TF enligt kap. 5 § tillämpning1 ägerm.m. som
och kan enligt kommitténs mening inte heller någotanses vara

sådant medium omfattas kap. § YGL och kap.1 l 1 7 § TF.som av
Optiskt avläsbara lagringsmedier innehåller enbart och/ellertextsom
stillbilder får alltså enligt kommitténs mening falla utanför såvälanses
TF:s YGL:s tillämpningsområde.som

Som kan optiskt avläsbara lagringsmedier ocksåangetts ovan
innehålla andra kombinationer rörliga bilder, stillbilder, ochtextav
ljud och stillbilder. Hur sådana kombinerade medier skallän text
betraktas har inte behandlats i eller förarbetenaTF, YGL till dessa
grundlagar. Om kombinerade medier emellertid i Wennbergsägs -
Eliason Regner "Yttrandefrihetsgrundlagen" 1995 följande s. 69:-

grundlagen använda"Den i terminologin utesluter inte film elleratt en
bildupptagning innehåller ljud. Som bekant dettaäven ärannan

det allra vanligaste. själva verketI torde dettvärtomnumera
uppfattas underförstådd del i yttrandefrihetsgrundlagenssom en
begreppsapparat skilda slagupptagningar skallatt av anses som
bildupptagningar så de till någon del består bildersnart av som
framställts med teknik för rörliga bilder rullande film,en som ex.
videoband eller videoskivor. På motsvarande kan det tänkassätt att
stillastående bilder kombinerade med ljud rättstillämpningeni hänförs
till ljudupptagningar skyddas grundlagen. " Lagringsmediersom av av
här behandlat slag alltså inte osannolikt redan i dag betraktaär att som
bildupptagningar respektive ljudupptagningar omfattas YGL.som av

utvidgning grundlagsskyddet kan alltså påkalladEn be-av vara
träffande optiskt avläsbara lagringsmedier med enbart och/ellertext
stillbilder eftersom de faller utanför och YGL:s skydd. VidareTF:s
kan precisering grundlagarnas tillämpningsområde önskvärden av vara
beträffande optiskt avläsbara lagringsmedier med rörliga bilder,
stillbilder, eller ljud i andra kombinationer stillbilderochäntext text
eftersom det inte lagtexten eller dess förarbeten klart framgårav om
de faller inom grundlagarnas skydd eller inte.

kan anmärkas den bedömning och YGL omfattarDet TFatt av om
optiskt avläsbara lagringsmedier här har redovisats gäller påsom
motsvarande för datordisketter.sätt

kommunikation med hjälp elektromagnetiska5.2.2 Ny av
vågor

elektroniska anslagstavlorElektronisk ochpost

sändning meddelanden med hjälp elektromag-Elektronisk ärpost av av
mottagardator. Elektronisknetiska vågor från sändardator tillen en
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enligt den definition kommittén använder, avsnitt 3.3.2post som se
sänds till dvs. hans "elektroniska brevlåda" någonmottagaren utan
aktiv åtgärd från hans sida medan sådan åtgärd krävs mottagarenen av
för han skall delkunna meddelande på elektroniskatt ta ettav en
anslagstavla.

Frågan elektronisk omfattas YGL intehar behandlatspostom av
uttryckligen i förarbetena till rättstillämpningenYGL. I har frågan inte
heller prövats.

På grund sändning elektronisk inteatt post startas mottaga-av av av
sker sändningen inte på begäran på det krävs enligtsättren som

databasregeln, kap. 9 § YGL, jfr. avsnitt 2.3.2. Elektronisk1 post
kan därför inte falla under denna paragraf.

sändningEftersom meddelanden med elektronisk sker medpostav
hjälp elektromagnetiska vågor kan sändningen emellertid omfattasav

huvudregeln radioprogram i Enligt1 kap. 6 § YGL. dennaomav
paragraf krävs sändningen riktad till allmänheten och avseddäratt att

med tekniska hjälpmedel.tas emot
i avsnitt innebörden uttrycket "riktad tillSom 2.3.2 ärangetts av

i kap. enligt propositionen till YGL denallmänheten" 1 6 § YGL att
sändande särskild begäran från riktar sändningen tillutan mottagaren

typiska fallethelst önskar den. Detta emotvem som som angavs vara
rundradiosändning etern.genom

meddelande kan med elektronisk sändas till eller tillEtt post en
flera till obegränsat antal och kan naturligt-eller nästanett mottagare
vis betydelse från yttrandefrihetssynpunkt.ämnen äravse som av

emellertid i princip utpekade ochAdressaterna avsändarenär av
elektronisk därför inte riktad till helst önskarär tapost vem som som

rundradiosändning. kan därförden Detsättemot samma som en
ifrågasättas elektronisk omfattas kap. 6 § YGL.1postom av

elektronisk kan emellertid eller mindreMottagarna post vara merav
personligt utpekade avsändaren. Om sänds till mångae-post t.ex.av

omfattande distributionslista behöver intemed hjälpmottagare av en
sådantavsändaren ha någon kännedom De kan imottagarna. ettom

fall knappast utpekade avsändaren än mottagarnaanses mera av av en
kantrådsändning ljudradio eller television till allmänheten. Manav

enbart tillockså jämföra med tidskrift distribueras enen som
abonnentkrets

.
beträffande telefaxLikheten mellan och telefax ochäre-post stor

frågor vad grundlagsskyddet be-uppkommer gäller somsamma
inte telefax-sändningenträffande elektronisk om startaspost av

intevilket med kommitténs definition elektronisk postmottagaren, av
års lagrådsremissmöjligt det gäller elektronisk I 1986post.är när

departementschefen telefax i specialmotiveringen till dennämnde
motsvaradeparagraf i den föreslagna andra avdelningen TF lsomav

anförde s.165: "Vad gällerkap. 6 § YGL. Han 1986/871151prop.
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telefaksimil kan den tekniken tänkas komma till användning på skilda
I den mån det blir fråga distributionsätt. förlagetrognaom av

versioner periodiska skrifter faller framställningsformen under 1av
kap. 7 § andra stycket andra fallTF. I får med ledning förevarandeav
paragraf användning teknikenavgöras ellerutgör eter-om en av en
trådsändning riktas allmänhetentill och därmed skall behandlassom
enligt TF. "

Departementschefen ansåg tydligen telefax skulle kunna användasatt
sådant sändningen kunde riktad till allmänhetensättett att anses

och därmed omfattades kap.l 6 § YGL.av
Med tillhänsyn ovanstående kommittén och telefaxatt e-postanser

i vissa fall kan omfattas kap. 6 § YGL.1av
Som framgått i avsnitt 2.3.2. det inte möjligt hurär exaktatt ange

många krävs eller vilken samhörighet får finnasmottagare som som
mellan för sändning skall riktad till allmän-mottagarna att en anses
heten. Om den riktad till vid krets iär principmottagareen av som

för får den emellertid falla under kap.är öppen 1 6 §envar anses
YGL.

Om det till periodisk skrift sprider låterär ägaren elleren som
sprida hela eller delar skriftens innehåll oförändratav genom
elektronisk faller den emellertid under bilagegeln i kap.l 7 §post,

Ärandra stycket TF. sändningen inte riktad till vid och obestämden
krets faller den utanför TF:s och YGL:s skydd.mottagareav

Vad gäller elektroniska anslagstavlor förhåller det sig så att
själv måste kontakt med anslagstavlan för kunna läsamottagaren ta att

meddelanden där. Det alltså själv sänd-är mottagaren startarsom
ningen. kan jämförasDetta med elektronisk med kommit-post som,
téns definition sådan kommer till någon aktivpost, mottagaren utanav
åtgärd från hans sida och där sändningen alltså inte startas av

Det kan också jämföras med vanliga televisionssänd-mottagaren. t.ex.
ningar ligger hela tiden och inte hellerute startas mottagaren.som av
Eftersom det gäller elektroniska anslagstavlor självnärmottagaren

sändningen och sändningen således sker begäran på det sättstartar
i databasregeln i kanYGL huvudregeln radioprogramsom avses om

i kap. § inte bli1 6 YGL tillämplig elektroniska anslagstavlor.
Varje införing användare får innebära ändringgörsom en anses en

i registret. Om anslagstavlan inte såordnad den har upload-är att en
så användarens införing oförmedlat blir tillgänglig förutan attarea

övriga falleranvändare, anslagstavlan utanför kap.1 9 § YGL
eftersom kan ändra innehållet i registret. faller ocksåDenmottagaren
utanför kap. eftersoml 7 § TF det enligt det lagrummet krävs att
tidningens innehåll återges oförändrat vilket knappast kan anses vara
fallet användarna kan införingar i registret.göraom

Om anslagstavlan arrangerad så den har upload-area ochär att en
den driver anslagstavlan bestämmer vilket material skallsom som
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tillgängligt för användarna,göras emellertid databasregeln i kap.är 1
9 § YGL eller bilageregeln i kap.1 7 § andra stycket tillämpligTF
den del anslagstavlan där inte kan ändra innehålletmottagarnaav om
de förutsättningar i övrigt i paragraferna uppfyllda. Detärsom anges
krävs alltså för grundlagsskydd bl.a. det till periodiskär ägarenatt en
skrift eller traditionellt massmedieföretag bedriver verksam-ett som
heten. Om någon driver verksamheten faller den utanför bådeannan

ochTF YGL.

Informationsdatabaser

Som framgått omfattas massmedieföretags användningovan av
databaser bilageregeln i kap.1 7 § TF eller databasregeln i l kap.av
9 § YGL under förutsättningarde i dessa paragrafer. Ensom anges
överföring från inforrnationsdatabas kan emellertid inteen anses vara
riktad till allmänheten på det krävs enligt huvudregelnsätt som om
radioprogram i kap. 6 § YGL, nämligen1 den sändandeatt utan
särskild begäran riktar sändningen till helst önskar tavem som som

den, eftersom sändning från inforrnationsdatabasemot startasen av
dvs. sändningen sker på begäran. Informationsdatabasermottagaren,

drivs andra massmedieföretag i databasregelnänsom av som avses
eller till periodisk skrift i bilageregelnägaren falleren som avses
alltså utanför ochTF YGL.

Telefax

Som framgått i avsnittet elektronisk kan användningpostovan om av
telefax omfattas bilageregeln i 1 kap. § TF eller databasregeln7 iav

kap. 91 § YGL under de förutsättningar i dessasom anges paragra-
fer. Telefax används andra massmedieföretag detän sättsom av

i databasregeln, dvs. sänds begäransägs att mottagarensom genom
sändningen, omfattas alltså inte YGL. Telefax intestartar av som

sänds begäran omfattas kap.1 6 § YGL sändningen riktasav om
till vid krets i princip förär öppenmottagareen av som envar.

Text-TV

huvudregelI YGL:s radioprogram, kap. 61 grundlagensägs attom
tillämplig på sändningar radioprogram riktade till allmän-är ärav som

heten och avsedda tekniska hjälpmedel.med Medatt tas emot
uttrycket "riktad till allmänheten" den sändande särskildatt utanavses
begäran riktar sändningen till helst önskar den.ta emotvem som som

Sändning pågår kontinuerligt och intetext-TV startasav av
sändningen sker alltså inte begäran det sättmottagaren. som

i databasregeln i 1 kap. 9 § YGL och omfattas alltså inte denavses av
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paragrafen. omfattasText-TV emellertid huvudregeln radio-av om
i 1 kap. 6 § YGL den riktad till vid kretsärprogram om en av

i princip för så den kan riktadär öppenmottagare attsom envar anses
till allmänheten.

Bilageregeln i kap. 7 § TF också tillämplig på1 text-TV. Omär
till periodisk skrift sprider eller låter sprida innehållet iägaren en

skriften med hjälp text-TV och den i sådan form spridda versionenav
återger innehållet i skriften oförändrat omfattas alltså den text-TV-
sändningen kap. § sändningen riktad till vid1 7 TF kretsärav om en

i princip för innebärDetta sådan text-TV-är öppen attsom envar.
sändning skall jämställas med bilaga till skriften.en

Sändning information på det betrakta text-TVsätt är attav som som
beskrivningen omfattasenligt alltså YGL eller TFovan av om

sändningen riktad till vid krets i principär ärmottagareen av som
för Så torde fallet med i princip all text-TVöppen envar. vara som

sänds idag. Om sändningen riktad till mindre krets eller kretsär en en
inte för faller den utanför ochTF YGL.är öppensom envar

överväganden angående tillhandahållande pâFör begäran av
uppgifter dataregister på TV-skärmen hänvisaspresenterasur som
främst till vad i det följande angående digital TV.sägssom

Digital TV

Som i avsnitt 3.1 digital inte mediumTVärangetts ett nytt utan en ny
sändningsteknik det möjligt erbjuda tjänster igör attsom nya
televisionen.

radio-Enligt YGL:s huvudregel och TV- 1 kap. 6 §om program,
första stycket, grundlagen tillämplig på sändningar radioprogramär av

riktade till allmänheten och avsedda med tekniskaär att tas emotsom
hjälpmedel. Som under avsnitt 2.3.2 med uttrycketangetts ovan avses
"riktad till allmänheten" den sändande särskild begäran riktaratt utan
sändningen till helst önskar den. I propositionenta emotvem som som
till YGL 1990/91:64 s.110 det typiska fallprop. attangavs som

rundradiosändningar likvärdigaär ävenetern attgenom menavses
sändningar tråd Sändning digital TV utangenom avses. av som
särskild begäran riktas till helst vill denta emotvem som som

trådsändningomfattas alltså kap. 6 § YGL. Huruvida därvid sker1av
särskild kabel för eller telefontråd saknar betydelse.TVgenom genom

tillhandahålls eller endast kansändningen abonnemangAtt mot
medför inte sändningen inteuppfattas den har dekoder attsom enav

riktad till allmänheten möjligheten teckna abonnemang ochär attom
dekoder står för jfr. avsnitt 2.3.2.köpa öppen envar

innehållettill periodisk skrift sprider eller låter spridaOm ägaren en
form radioprogram i YGL skall, enligti skriften i av som avses

jämställas med bilaga tillbilageregeln i kap. 7 § TF,1 programmet en
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skriften i den mån den i sådan form spridda versionen återger
innehållet i skriften oförändrat. Om digital TV används på detta sätt
omfattas den l kap. 7 § TF.av

Sändning instantaneous video demand påverkas inteav near on av
och omfattas därför i enlighet med vadmottagaren sagtssom ovan av

kap. 6 § YGL den riktad till vid och1 obestämd kretsärom en som
i princip för Near instantaneous video demand kanär öppen envar. on
också omfattas bilageregeln i kap. förutsättningar1 7 § TF deav om

där uppfyllda.ärsom anges
Om sändning digital TV sker på begäran omfattas den inte 1av av

kap. 6 § YGL. Sådan digital omfattasTV däremot databasregelnav
i 1 kap. 9 § YGL, det sådant massmedieföretagär ettom som anges
där tillhandahåller upplysningarna i form filmert.ex. ochsom av
verksamheten i övrigt såarrangerad i denna regel.även är som anges

Uppgifter filmer tillhandahålls påt.ex. begäran direkt ettsom ur
register med upptagningar för automatisk databehandling och som

på omfattas alltsåTV-skärrnen paragrafen denpresenteras av om
mottagande inte kan ändra innehållet registreti och det sådantär ett
massmedieföretag i lagrummet tillhandahållernämnssom som
uppgifterna. Om det någon sådant massmedieföretagär än ettannan

tillhandahåller uppgifterna, fysisk eller företagt.ex. ettsom en person
enbart sysslar tillhandahållamed uppgifter detta fallersätt,attsom
utanfördetta grundlagens skydd. Angående vad redaktionärsom en

för radioprogram enligt kap.l 9 § YGL avsnitt 5.4.2 digitalse om
TV.

Digital radio

Som i avsnitt 3.1 digital radio, liksom digital inteTV,ärangetts ett
medium i sig sändningsteknik tjänstergörnytt utan en ny som nya

imöjliga radion. Digital radio faller liksom digital TV under 1 kap.
YGL6 § och 1 kap. 7 § TF under de förutsättningar där.sägssom
digital radioOm sänds på begäran omfattas sådan sändning kap.1av

9 § YGL under de förutsättningar där.som anges

Betalteletjänster

Överföring betalteletjänster sker med hjälp elektromagnetiskaav av
Överföringvågor. med hjälp sådana omfattas YGL:svågor kanav av

huvudregel radioprogram i 1 kap. 6 § YGL, databasregeln i kap.1om
i9 § YGL eller bilageregeln kap. §1 7 TF.

YGL skydda massmedial användning vissa tekniker. Enattavser av
betalteletjänst består i upplysningar lämnas vid personligtatt ettsom
telefonsamtal mellan och informationslämnaren ellermottagaren en

för inte massmedial användningdenne kanrepresentant anses vara en
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tekniken. istället kommunikation från tillDet ochärav person person
sådan betalteletjänst faller därför utanför YGL:s tillämpnings-en

område.
förmedlas telefonsamtalBetalteletjänster inte mellan tvåsom genom

bestårkan indelas i två huvudgrupper. Den dåena gruppenpersoner
uppringande kan föra in material i mediet,de tjänster där den egetav

består de tjänster där dengruppsamtal, och den andrat.ex. gruppen av
föra in material i mediet.uppringande inte kan eget

möjlighet föra inBetalteletjänster inte mottagaren att egetsom ger
material

avsnitt omfattas sändningar interaktivaSom i 2.3.2 ärangetts som
självden önskar information kontakt meddet sättet att tarsom

sändningen YGL:s huvudregelsändaren och intestartar av om
i databasregeln,kap. 6 §YGL. omfattas ställetradioprogram, l De av

förutsättningar där. Innebörden§ YGL, under dekap. 91 som anges
själv"på i databasregeln alltsåi uttrycket begäran" är att mottagaren

sändningen.kontakt med sändaren och startartar
inteanordnad så den uppringande kanOm betalteletjänst är atten

mediet själv sändningen sinföra in material i startareget genommen
sändningen informationen begäran påuppringning, sker alltså av

betalteletjänst omfattasi databasregeln. En sådandet sätt som avses
kap. 6 § YGL.därför inte 1av

emellertiddatabasregeln krävs dettjänsten skall omfattasFör att av
register för automatiskinformationen tillhandahålls direkt ettatt ur

ändra innehållet i registretdatabehandling, den mottagande inte kanatt
i paragrafendet sådant massmedieföretagoch nämnsäratt ett som

informationen.tillhandahållersom
så den mottagande självBetalteletjänster anordnadeär attsom

får falladatabas alltsåsändningen informationstartar ansesav ur en
dettillämpningsområdet för databasregeln, kap. 9 § YGL,inom 1 om

paragrafen till-massmedieföretag isådant nämnsär ett somsom
innehållet iinte kan ändrahandahåller informationen och mottagaren

undantagsvis på iinformationen lagrasregistret. Om sätt änannat
databehandling,för automatiskmed upptagningarregister t.ex.
emellertid falla utanförtorde deni traditionell mening,ljudband

utanförfaller ocksåtillämpningsområde. Tjänstenparagrafens
tillhandahållstillämpningsområde denparagrafens än ettav annanom

paragrafen. tjänsteni Ommassmedieföretagsådant nämnssom
oförändrat spridaskrift förtill periodiskanvänds ägaren attenav

i kap. 7 § TF.bilageregeln 1i skriften omfattas deninnehållet av
inte självså den uppringandebetalteletjänst anordnadOm är atten

ljudbandinformationen lämnassändningen, när ettt.ex.startar som
tjänst omfattasfrågan sådankontinuerligt, uppkommerspelas om en
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radioprogramhuvudregeln i kap. 6 § YGL.1 För sådanattomav en
omfattastjänst skall 1 kap. 6 § YGL krävs det den riktad tillärattav

och med tekniskaallmänheten avsedd hjälpmedel.att tas emot
Tjänsten uppenbarligen avsedd med tekniska hjälpme-är att tas emot
del. Frågan då tjänsten kan riktad till allmänheten.är om anses vara

Som i avsnitt 2.3.2 det knappast möjligtär närmareangetts att ange
många krävs för sändning skallhur riktadmottagare attsom en anses
allmänheten enligt kap.till 1 6 § YGL det torde kunna fastslåsmen

begreppet allmänheten vid krets i principatt avser en av personer som
för betalteletjänst diskuteratEn slag kanär öppen envar. av nu vara

så tillordnad den riktas vid och obestämd kretsatt mottagare.en av
Om många kan lyssna tjänsten samtidigt och det ipersoner

princip för lyssna, får betalteletjänstär öppet attenvar en av nu
diskuterat slag radioprogram riktat till allmän-ärettanses vara som
heten. Tjänsten faller då inom tillämpningsornrådet för kap.1 6 §

Om tjänsten används till periodisk skriftYGL. förägaren attav en
sprida innehålletoförändrat i skriften omfattas den bilageregeln iav

kap. §1 7 TF.

Betalteletjänster tillåter föra in materialmottagaren att egetsom

Gruppsamtal, eller diskussionsledare, fallermed under dennautan
kategori betalteletjänster. Om sådant samtal har många deltagareettav

ståroch det för delta likheten med direktsänd-öppet äratt storenvar
ning ljudradio riktad till allmänheten. Man kan ocksåärav som
jämföra elektroniskamed anslagstavlor.

Mellan elektroniska anslagstavlor och gruppsamtal finns emellertid
väsentlig skillnad. det gäller finnsNär gruppsamtal det nämligenen

inte någon möjlighet i förväg kontrollera vad medanatt yttrassom
elektroniska anslagstavlor kan inrättas så det blir möjligt iatt att
förväg kontrollera vilka yttranden blir tillgängliga för andrasom
användare. visserligen i möjligtDet gruppsamtal förär operatören att
avlyssna samtalen och koppla bort användareatt genast t.ex.som

sig brottsligt ha diskussionsledare eftersomyttrar samt att en men
kommunikationen isker realtid, dvs. alla deltar samtidigt, det inteär
möjligt förvägi kontrollera vadatt yttras.som

Om gruppsamtal har många deltagare och det i princip står öppetett
för delta likheten med direktsäntär nämntsatt stor ettenvar som
ljudradioprogram. direktsäntEtt ljudradioprogram utgår visserligen
oftast från central punkt nämligen redaktionen medan gruppsamtaleten
inte utgår från någon sådan punkt deutgörsutan av summan av
enskilda telefonsamtalen. Enligt huvudregelYGL:s radioprogram,om

kap.l 6 krävs emellertid inte ljudradioprogram för fallaatt ett att
under YGL skall utgå från central punkt endast det riktatärutan atten
till allmänheten och med tekniska hjälpmedel. Ettavsett att tas emot
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gruppsamtal mångamed deltagare eller lyssnare får uppfyllaanses
kravYGL:s och faller därför under tillämpningsområdet för kap.l

§ YGL.6
Om betalteletjänst används för beställa i text-TVatten en annons

publiceras under det gäller för radioprogramannonsen ansvar som
enligt YGL och intar ställning meddelareannonsören enligtsom
grundlagarna.

5.2.3 Särskilt dator- videospelochom

Enligt kap. 10l § YGL grundlagen tillämplig på filmerär och
ljudupptagningar sprids till allmänheten spelasattsom genom upp,
säljas eller tillhandahållas Enligt kap.1 § tredjesätt. lannat
stycket sista punkten YGL ñlm i YGL videogramäventennenavser
och "andra upptagningar rörliga bilder". propositionenI till YGLav
har inte vad med andranärmare upptagningarangetts som avses av
rörliga bilder. Det endast prop. 1990/91:64 67sägs denatts.
tekniska utvecklingen kan fler lagra och återge rörligagöra sätt att
bilder film och videograrn tillgängliga för massdistribution.än Som

i det föregående får i fall CD-ROM-skivor och andraangetts vart
optiskt avläsbara lagringsmedier med enbart rörliga bilder anses vara
sådana andra upptagningar rörliga bilder omfattas YGL.av som av

Frågan då dator- och videospel enbart innehåller rörligaär om som
formbilder i datorprogram kan sådana "andraav anses vara upp-

tagningar rörliga bilder" i YGL.av som avses
YGL:s syfte bereda friheten sig i massmedierär att att yttra ettnya

grundlagsskydd efter YGL omfattarTF. därför teknikermönster av
i huvudsak kan behandlas på tryckta skrifter ochsättsom samma som

på vilka de tryckfrihetsrättsliga principerna alltså kan tillämpas. För
tillämpningen de tryckfrihetsrättsliga principerna förbud motav censur
och hindrande åtgärder, ansvarsfrihet för meddelare ochensamansvar,
anonymitetsskydd för medverkande krävs det yttrandet fixeratäratt
till medium. Många datorspel möjliggör mycket oftaett ett stort,

oändligt, antal variationer i händelseförloppet. därförDet kannärmast
ifrågasättas det utspelar sig skärmen användarenärom som en
spelar datorspel kan fixerat på det krävs försättett attanses vara som
de nämnda principerna skall kunna tillämpas.ovan

Variationsmöjligheterna kan visserligen i det oändliganärmastevara
användaren kan inte omprograrnrnering åstadkommautan attmen

figurerna i spelet utför handlingar inte finns programmerade. Detsom
alltså spelets upphovsman bestämmer vilka händelseför-är ytterstsom

lopp kan utspela sig. Dator- och videospel således i dennaärsom
fixerademening till medium. de fall då VariationsmöjligheternaIett

i det oändliga blir det dock i praktiken svårt förär nännaste en
utgivare överblicka spelets innehåll.att
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Eftersom dator- och videospel således fixerade till mediumär ärett
spel endast innehåller rörliga bilder i form datorprogram attsom av
betrakta sådana "andra upptagningar rörliga bilder"som av som avses
i YGL.

Beträffande spel förutom rörliga bilder i form datorprogramsom av
också innehåller andra rörliga bilder, oföränderliga filmsekvenser,t.ex
och ljud eller stillbilder rättsläget detsamma beträffandeärtext, som
optiska lagringsmedier med rörliga bilder i olika kombinationer med

ljud eller stillbilder, dvs. det inte osannolikt deär ärtext, att att anse
sådana andra upptagningar rörliga bilder redan i dagsom av som om-

fattas YGL. Beträffande spel rörliga bilder med ljud iutanav men
kombination med och/eller stillbilder läget detsamma förärtext som
andra fysiska databärare med ljud i kombination med och/ellertext
stillbilder, dvs. det inte osannolikt de ljudupptag-är äratt att anse som
ningar. När det gäller spel endast innehåller och/ellertextsom
stillbilder patiens gäller detsamma fört.ex CD-ROM-t.ex.som en
skiva med endast och/eller stillbilder, dvs. spelet faller utanförtext
både TF:s och YGL:s skydd.

Om dator- eller videospel erhålls begäran direkt registerett ettur
med upptagningar för automatisk databehandling och spelet till-
handahålls massmedieföretag uppkommer frågan detta fallerettav om
inom tillämpningsområdet för databasregeln, l kap. 9 § YGL.

Överföringen sker i sådant fall med hjälp elektromagnetiskaett av
vågor vilket krävs enligt paragrafen. framstårDet emellertid inte som
självklart datorspel betrakta "upplysning"äratt ett att som en som

i bestämmelsen. propositionen till inteI YGL vadnärmareavses anges
med ordet upplysning i specialmotiveringen till regelnsom avses men

bl.a. följande prop. 1990/91:64 3.112: "Vad åsyftassägs ärsom
videotex och andra liknande medier kan användas för informa-som
tionsförmedling i former det möjligt för ansvariggörsom en ensam

rådautgivare innehållet pá likvärdigt med vadöver sätt äratt ett som
gäller tryckta skriftersom

Vad åsyftas med regeln alltså infonnationsförmedling. Detärsom
kan kanske ifrågasättas tillhandahållande datorspel enligtom av
normalt språkbruk kan infonnationsförmedling. Eftersomutgöraanses

för vad omfattas grundlagsskyddet inte kan dras medgränsen som av
till innehållet ihänsyn yttrande får enligt kommitténs mening dator-ett

och videospel tillhandahålls massmedieföretag direkt ettsom av ur
register med upptagningar för automatisk databehandling anses vara
sådana upplysningar i databasregeln. Detta gäller emellertidsom avses
endast användaren inte innehållet i registret. Databaserkan ändraom

konstruerade så införingar ianvändaren kanär göraattsom egna
registret omfattas alltså inte databasregeln.av
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Särskilt5.2.4 "elektroniska tidningar"om

Material massmedieföretag publicerar elektroniskt kanettsom
omfattas bilageregeln i kap. eller1 7 § TF databasregeln, kap.lav

Ävenunder de förutsättningar9 § YGL, där. YGL:ssom anges
huvudregel radioprogram blil kap. 6 § kan tillämplig. Denom
förstnämnda paragrafen falletdet till periodiskägarenattavser en
skrift eller sprida skriftenssprider låter innehåll eller delar detta iav
form radioprogram, film eller ljudupptagning. Enligtettav en en

skall då filmenlagrummet eller upptagningen jämställasprogrammet,
bilaga till skriften i den utsträckning den i sådan formmed spriddaen

versionen återger innehållet i skriften oförändrat.
Syftet med denna regel det möjligt för tidningsföretagär göraatt att

tidningens innehåll medier.sprida med hjälp Regeln innebär attav nya
tryckfrihetsrättsliga för innehålletdet i periodisk skrift hållsansvaret

samlat hos den ansvarig för skriften innehålletär även närsom
distribueras på något de i paragrafen. Distributionsättav som anges
med hjälp elektromagnetiska vågor tidningsmaterial harav av som en

förlaga åtnjuter alltså skydd enligt denna paragraftryckt det ärom
till den periodiska skriften sprider eller låter spridaägaren som

innehållskriftens detta sätt.
Databasregeln, kap. 9 § YGL, däremot material1 även annatavser
sådant har tryckt förlaga. denna paragraf grund-Iän sägs attsom en

föreskrifter radioprogram tillämpas ocksålagens skall närom en
redaktion för tryckt periodisk skrift eller för radioprogram, etten
företag för framställning filmer eller ljudupptagningar ellerav en
nyhetsbyrå med hjälp elektromagnetiska vågor på begäranav
tillhandahåller allmänheten upplysningar direkt register medettur
upptagningar för automatisk databehandling den mottagande inteom

innehållet registret. alltsåkan ändra i Genom denna paragraf ges
grundlagsskydd publicering vågormed hjälp elektromagnetiskaav

tillhandahållandet begäransker databas och omhänderhasom ur en
något företagen.de nämnda Det krävs intenämnts attav somav

materialet har någon tryckt eller eljest tidigare publicerad förlaga.
uppgifter publiceras hjälp elektromagnetiska vågorOm med av

ljudradio eller television, elektronisksätt än t.ex.annat genom genom
i databas, och den sköter tillhandahållandet inteeller ärpost en som

massmedieföretagtill periodisk skrift eller sådantägaren ett somen
i databasregeln, omfattas publiceringen alltså inte bilagere-avses av

geln eller databasregeln.
Tillhandahåller sådant massmedieföretag i databas-nämnsett som

regeln material i databas kan nås många användare, t.ex.en som av
huvudregel radioprog-via faller detta inte under YGL:sInternet, om

databasregeln, kap. 9 § YGL. Visserli-1 kap. 6 under lutanram,
för vid kretsmaterialet tillgängligt mycketInternetär engen genom
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skillnadendärför framståanvändare och det kan att gentemotsom en
få tillgång till materialet krävsrundradiosändning inte Förär stor. att

kontakt med databasen ochemellertid själv startarmottagaren taratt
interaktivitet skiljerkrävs alltså sådansändningen. Det en som

radioprogram.databasregeln från huvudregeln om
dvs.materialet däremot sänds tillOm e-post,mottagaren genom

kan detta enligtavsändaren, via Internet,sändningen t.ex.startas av
radiopro-föregående omfattas huvudregelni detvad sagts omavsom

isändningen riktas till vid krets6 YGLi kap. §1 en somomgram
förprincip öppenär envar.

Särskilt Internet5.2.5 om

beskrivningen detta världsom-framgått InternetSom är ettavovan av
formermöjliggör många olikadatornätverkspännande nät avsomav

informa-elektroniska anslagstavlor ochdatormedier såsom e-post,
videokonferenser,förekommer ocksåtionsdatabaser. På Internet t.ex.

storlek möjlighet tillljudradio. Genom sin Internettelefoni och ger
på gång.mycket antalkommunikation med stortett sammapersoner

liknaralltså skeDatorkommunikation via kanInternet sätt som
till antalmassmedier vid sändningtraditionella ett storte-postt.ex. av

direktsändningelektronisk ochpostsemottagare avovan om
ljudradio, nedan.se

olika egenskaperkommunikation medmöjliggörEftersom Internet
många avsändare, medmånga från få ellertill få eller mottagare,

materialinmöjlighet för föraeller egetmottagaren attutan som
användare etc. kan Internetblir tillgängligt för andraomedelbart

i sig. Varjemediumkommitténs mening inteenligt nyttettanses vara
varvid på detfår för siganvändning i stället betraktasnätet man,av

får bedömaunder de olika rubrikerna,redovisassätt omovansom
regeldessradioprogram i kap. 6 § ellerYGL:s huvudregel 1 omom

Även i kap. 7 §tillämplig. bilageregeln lkap. 9 §databaser i l är
tillämplig.kanandra stycket TF vara

ljudradioi realtid viaBeträffande sändning Internet t.ex. anserav
databasregelnpå begäran enligtsådan sändning inte skerkommittén att
radioprogramhuvudregeli stället faller under YGL:sdenattutan om

för envar.i principriktas till vid kretsden är Öppenom somen
sker i realtid, dvs.sändningentill dettaAnledningen är när utanatt

inteljudfiler detlagringtidsfördröjning och är mottagarenutan somav
tillpågår hela tidenSändningensändningen avsändaren.utanstartar

kommit-sändning skiljer sig enligtSådanvill del den.alla tasom av
Databas-i kabel-TV-nät.direktsändninginte frånténs mening t.ex.

sändning.tillämplig sådandärför blikan interegeln
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5.2.6 Särskilt produktion vid skilda tidpunkter enstakaom av
exemplar fysiska databärareav

När produktionöverväger vid skilda tidpunkter enstakaman om av
exemplar fysiska databärare omfattas TF respektive YGL måsteav av

skillnad mellan två olikagöra situationer. Dessa kan benämnasman
"ursprunglig framställning" och "efterproduktion". Med efterproduk-
tion då yttrande först viss fysisk databärareatt ett getts utavses en
vid och tillfälle i sådant antal det kundeett ett attsamma anses
mångfaldigat enligt kap.1 5 § TF respektive det kunde sprittatt anses
till allmänheten enligt kap.1 10 § YGL och yttrandet därefteratt
oförändrat framställs och tillhandahålls slag databäraresamma av

på beställning i enstaka exemplar vid skilda tidpunkter. Medmen nu
ursprunglig framställning då yttrandet tillhandahållsattavses
fysiska databärare beställning vid skilda tidpunkter i enstaka
exemplar och inte tidigare publicerats det slaget fysiskaav
databärare i sådant antal det kunde mångfaldigat respekti-ett att anses

spritt till allmänheten. Skillnaden mellan de båda fallen alltsåärve att
vid efterproduktion har grundlagsskyddad spridning yttrandet detav
aktuella slaget databärare skett tidigare medan så inte fallet vidärav
ursprunglig framställning.

Ursprunglig framställning

Som i avsnitt 1.1 huvudsyfte med såvälär TF YGLangetts ett attsom
säkerställa friheten sig i massmedier medel för denatt yttra ettsom
fria åsiktsbildningen. När det gäller framgårTF detta dels TFattav

tillämplig skrift framställtsär i tryckpress, vilket vid TF:ssom
tillkomst teknik i praktiken enbart användes för masskom-var en som
munikation, dels förTF tillämplig skriftatt attav vara som
framställts stencilering, fotokopiering eller liknande teknisktgenom
förfarande kräver bl.a. skriften mångfaldigats.att

Som i avsnitt 2.3.2 omfattar i principTF all användninganges av
trycket hur många exemplar skriften framställtsoavsett Enstaka
exemplar framställs i tryckpress vid skilda tidpunkter torde alltsåsom
kunna omfattas TF. Det måste emellertid avsikten mednoteras attav
TF:s skydd för skrift framställs i tryckpress skyddaattsom var
skrifter kunde framställas i upplagor och nå mångastorasom
människor Hans-Gunnar Axberger "Tryckfrihetens gränser" 1984, s.
22.

När det gäller skrift framställts stencilering, fotokopie-som genom
ring eller liknande tekniskt förfarande krävs bl.a.angetts attsom ovan
skriften mångfaldigats kap.1 5 § TF. framgåttSom i avsnitt 2.3.2
kan det knappast vilket antal krävs för skrift skallattanges som en

ha blivit mångfaldigad. I förarbetena till utvidgningen kap.lanses av
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skrifter anfördeliknandestenciler ochocksåtill omfatta5 § TF att
vadangåendeföljandeMMU ärMassmedieutredningen ettsom

"Mångfaldigandet200:1975:49förfarande SOUteknisktliknande s.
ljuskopiering eller liknandestencilering,ha skettskall vidare genom

kemiska, mekaniska ellerolikaDärmedförfarande.tekniskt ex.avses
förfarandet skalltekniskamångfaldiga skrifter. Detmetoderoptiska att

informatio-materialiseringskrift, dvs.resultera idärvid avenen
antal exemplar ochtillåter någotmetod inteden mån störrenen... en

någonskapas intemed stencilering,likvärdigalltså intemetoden är
skrivmaskin, intevanliggenomslagskopioriskrifttryckt ens omex

kopieringsmetod tillåtergånger.flera Enproceduren somupprepas
bedömasemellertid kunnabörexemplar30-40åtminstone ettsom

förfarande "tekniskt"liknande
och anförde dettaförslagetanslöt sig tillDepartementschefen att
maskinskrift inte föllmångfaldigasskrifterinnebar att genomsom

1975/762204Departementschefen fortsatte prop.grundlagen.under
skriftmångfaldigandeförfaranden"Sådana tekniska90: avsoms.

radskrivarepå datorsutskrifterupprepade text enav sammagenom
fårtrådsändninginnehållet iflerautskrift hosoch mottagare ansesav

skrivmaskin, låtmed hjälpjämställd med kopiering varaatt avvara
sådanafrånskiljer sigförfarandeneffektiva. Dessade äratt mer
de intestencileringochtryckningförfarandentekniska attgenomsom

ställeoch påpå gångframställningtillåterpå ettsätt ett avensamma
härförfaranden jagtekniskaskrift. Deflertal exemplar somav en

användningsom-någotland fåttheller i vårt störrehar intetalar om
harutveckling, densnabbstadd ivisserligenråde. Tekniken är men

grundlagsskyddbehovnågot påtagligtnått dithäninte ettännu att av
skäl föralltså övervägandetalaråsiktEnligt minhar uppkommit. att

mångfaldigats påharpå skrifter sätttillämpligTF inte görs somnu
bli aktuelltkandetvill dock betonahar Jag attsnartattsagts.nusom

fråga. "dennapå prövanytt
departementschefenanfördeTFtill kap. 5 §specialmotiveringen 1I

detmed jaglikhet MMU134: "Iföljandebl.a. a. attanserprop. s.
mångfaldigandet skall haantal exemplarvilketmöjligtinte är att ange

betydelsehar här ingen änOrdet "mångfaldigats"skett attannan
denexemplar förmångatillräckligtframställd iskriften skall attvara

spridningmBeträjfande vadför ärlämnasskall kunna ettut som
haranledning vad MM Umedförfarande vill jag""liknande tekniskt av

kopiortillåter fullt 30-40metod inteframhållauttalat ävenatt somen
tryckning. "jämställas medbör kunna

skrifterregelTF:shär refereratsvadAv att somomomsom
förfarandeteknisktliknandestencilering ochframställts avsergenom

ställeoch pågångframställning påtillåter etttekniker ett avensom
skett,mångfaldigandedet krävsskrift ochexemplarflertal attattenav

enstakatillfällenskildaframställning vidframgåfår att avanses
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exemplar skrift, inte tidigare mångfaldigats ochav en som getts ut,
inte omfattas TF:s regel stenciler och liknande skrifter.av om

Som i avsnitt 2.3.1 kommittén mångfaldigandeangetts attanser av
skrifter med hjälp datorskrivare kan sådantav ettnumera anses vara
"liknande tekniskt förfarande" i kap.1 5 § TF. Användningsom anges

datorskrivare vanligär och sådana skrivare kanav numera nu
framställa många exemplar kort tid. Användning dem måsteav
därför likvärdigt med fotokopiering. Om förutsättningarna ianses
övrigt enligt 1 kap. 5 § TF uppfyllda, kanär alltså exemplar som
framställs med hjälp datorskrivare omfattas TF.av av

När det gäller filmer, videogram och andra upptagningar rörligaav
bilder ljudupptagningar förhåller det sig framgått i tidigaresamt som
avsnitt så det för sådana upptagningar skall falla underatt YGL:satt
tillämpningsområde krävs de sprids till allmänhetenatt attgenom
spelas säljas eller tillhandahållas på kap.1 10sätt §upp, annat
YGL. Av dessa krav framgår grundlagsskyddets ändamålatt är att
säkerställa friheten sig i massmedier medel för denatt yttra ettsom
fria åsiktsbildningen prop. 1990/91 :64 112. Som framgått i avsnitts.
2.3.2 det knappast möjligtär hur många krävsatt ange personer som
för skall kunna tala allmänhet. YGL bygger emellertidatt man om en
på de bärande principerna i TF prop. 1990/91264 33 och skalls.
tolkas med ledning TF. Det får därför YGL:s reglerattav anses om
filmer och ljudupptagningar, liksom TF:s regler stencilerade m.fl.om
skrifter, framställning gång och på ställe flertalett ettavser en av
exemplar. Framställning vid skilda tidpunkter enstaka exemplarav av
filmer och ljudupptagningar inte tidigare mångfaldigats och gettssom

omfattas alltså inte YGL. Här bortses från spridningut av genom
offentlig visning eller uppspelning.

Av avgörande betydelse för grundlagsskydd föreligger eller inteom
vid framställning skrifter eller andra fysiska databärare förutomär,av

det framställda mediet sådant faller inom grundlagsskyddet,om som
vad bedöms framställning på gång respektive vid skildasom som en
tidpunkter. dennaI fråga kan knappast några exakta lämnas.mera svar
Det emellertid enligt kommitténsär mening klart den omständig-att
heten fullständiga exemplar framställs det efter det andraatt ena som
i datorskrivare och alltså inte normalt vid tryck där alla sidanen som

trycks1 i sammanhang och alla sidan 2 i skede inteetc.ett ett annat
utesluter grundlagsskydd. När uppehållet mellan de olika produk-
tionstillfällena blir sådant det onaturligt talaäratt att om en samman-
hållen "upplaga" sådant skydd emellertid inte förär handen. Var

går mellan detgränsen och andra fallet dock svårt fast.slåär attena
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Efrerproduktion

Frågan då skall bedömningär yttrandetgöra närom man en annan
tidigare i antal exemplar. situationDen är,getts ut ett stort som avses

yttrande först viss fysiskangetts, att ett getts utsom ovan en
databärare vid och tillfälle i sådant antal detett ett attsamma
uppnådde för mångfaldigat respektive spritt till allmänhetengränsen
och därefter yttrande oförändrat framställs och tillhanda-att samma
hålls på inforrnationsbärare beställning itypsamma av men nu
enstaka exemplar vid skilda tillfällen. Innebär den tidigare utgivningen
i sådan situation de framställda enstaka exemplarenävenatten senare
omfattas grundlagsskyddet skulle kunnaMan hävda attav en
stencil redan mångfaldigats den tidigare utgivningen och attgenom en
film eller ljudupptagning redan spritts till allmänheten dengenom

Ärtidigare utgivningen. det alltså fråga fortsatt utgivningom av
skrift respektive film eller ljudupptagningsamma

Denna fråga har i förarbetena till berörts iTF samband med
reglerna beslag. 10 kap. 6 beslag alltjämt§ TF har den lydelseom om

1944 års tryckfrihetssakkunniga föreslog. Paragrafen föreskriversom
förordnande beslag uppgiftskall innehålla å det eller de styckenatt om

i skriften föranlett beslaget och beslag endast gäller band, del,attsom
eller häfte vari stycken förekommer. specialmotive-Inummer samma

ringen till paragrafen de tryckfrihetssakkunniga SOU 1947:60angav
måste hänföra265 beslag sig till viss tryckt skrift. Beträffandeatts.

frågan huruvida eller flera tryckta skrifter föreligger skriftnären en
i skilda upplagor eller eljest vid olika tillfällen hänvisade deutges

sakkunniga till vad de anfört vid 4 kap. § propositionen till7 TF. I
gjordes ingen invändningTF de tryckfrihetssakkunnigasmot resone-

i denna fråga.mang
Dåvarande 4 kap. 7 § TF rörde bl.a. boktryckares skyldighet att

lämna granskningsexemplar varje skrift framställtstryckt vidav som
boktryckeri här i landet. I anslutning till detta lagrum anförde de
tryckfrihetssakkunniga skrift alltid måste föreliggaatt ny anses om
ändringar sker i skrifts innehåll innan upplaga trycks och dettaattny
kan gälla inte särskild beteckning den upplaganäven sattsom nya

olika upplagor alltid torde få skilda skrifter ävenut samt att anses som
innehållet bet. 230 f.. I detta sammanhanga.överensstämmerom s.

erinrade de tryckfrihetssakkunniga också ingripande med åtal,attom
beslag eller konfiskation för inte få obestämt innehåll måsteatt ett
hänföra sig till viss upplaga skriften då flera sådana förekommer.av

Eftersom sålunda varje upplaga skrift betraktaär attny av en som
skrift blir fråga vad skall förstås med viss upplaganästaen ny som av

skrift.en
fråga behandlatsDenna har Tore Strömberg i artikeln "Omav

konfiskation tryckt skrift" Statsvetenskaplig tidskrift 1951 130av s.
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ff. Där anförs till upplaga bör hänföras exemplaratt samma som
beträffande upplagebeteckning innehålloch ochöverensstämmer att

den omständigheten två övrigti överensstämmande skrifter trycktsatt
på olika boktryckerier praktiskt tvingande skälett attsynes vara
behandla dem skilda upplagor. Vidare anledning saknasattsom anges

fästa avseende vid den tidpunkt då exemplaren framställts.att
fortsätterStrömberg boktryckare tryckningenattanger om samme

efter det skriften beslagtagits konfiskeratseller ändraatt utan att vare
sig dess upplagebeteckning eller innehåll skall polisen, lagakraft-när

dom föreligger, vidare förstöra nytryckta, spriddaävenutanvunnen
också doktrin praxisexemplar. Det och sedan länge hävdatattanges

grundsatsen rättegång fordras för konfiskation och oskad-att ny
liggörande upplaga brottslig skrift.av ny av

det gäller filmer och ljudupptagningar iNär YGL kansom avses
departementschefen i propositionen till YGL anfördenoteras att

följande i specialmotiveringen till kap. 6 § YGL gäller5 som
konfiskering lagtexten framgårprop. 1990/91 :64 126: "Av atts.
färdiga exemplar film eller ljudupptagning konfiskationsbe-denav som

för förstöras.slutet gäller och avsedda spridning skall Såvittärsom
gäller de föremål till särskilt för mångfaldiga framställ-är attsom

det däremot tillräckligt de behandlas så de kanningen inteär att att
användas för framställa ytterligare exemplar upptagningen. Detatt av

möjlighet använda föremålen, det brottsliga avsnittetöppnar atten om
elimineras, vid kopiering från masterband. En film ellerettex. en
ljudupptagning mångfaldigas och sprids efter sådan åtgärd ärsom en

framställning. "Skulle sådan åtgärd inte ha skettatt anse som en ny en
det anlagts tryckt skrift, kunnaskulle det, med synsätt som vara

fråga efterproduktion ingår i den tidigare upplagan.om en som
Slutsatsen vad här anförts blir enligt Mediekommitténsav som

mening upptagningar beträffandeöverensstämmeratt typsom av
innehåll och upplagebeteckning eller frånvaron sådandatabärare, av

framställda eller motsvarande ioch boktryckareärsom av samma
princip hänföra till upplaga jfr. avsnitt 2.6 i JK:sär att samma pro-

offentlighetsprincipen, betänkandebilagamemoria 4. Upp-om
dessa avseenden alltsåtagningar uppvisar avvikelser i något äravsom

för varje upptagningarhänföra till olika upplagor och upplagaatt av
förframställts i tryckpress undantagna krävs grund-skrifter som

tillräckligt för upptagningarna skalllagsskydd upplagan är attatt stor
mångfaldigade respektive spridda till allmänheten.kunna anses

framgår inte vilket tidsmässigtvad anförts dockAv som nu
upplaga ochmåste finnas mellan tryckningensamband av ensom

överensstämmandeantal med upplagan helttryckning störreettav
tryckning denfråga fortsattskrifter för det skallatt avvara om

anfördatryckning upplaga. Av dettidigare upplagan och inte av en ny
samband skall finnas mellanframgår inte heller vilket tidsmässigt som
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den samlade framställningen upplagan å sidan och den följandeav ena
efterproduktionen enstaka exemplar å andra sidan för efter-attav
produktionen skall hänföras till den tidigare upplagan och alltså
omfattas grundlagarnas skydd. Rättsläget beträffande denna frågaav

alltså oklart.är

5.3 teknikberoendeEn eller teknikoberoende
grundlag

Kommitténs uppdrag möjligheternaär detövervägaatt att anpassa
särskilda grundlagsskyddet finns i TF och YGL till med-som nya
ieformer uppstår till följd den tekniska utvecklingen. Somsom av
framgått i avsnitt innebär1.1 denna utveckling dels att typernya av
informationsbärare blivit aktuella medier för yttranden, dels attsom
den relativt klara åtskillnad funnits mellan särskilt grund-som nu
lagsskyddade mediefonner tryckt skrift, ljudradio och film,TV samt-
videogram, andra upptagningar rörliga bilder och ljudupptagningarav

tenderar försvinna ljud och bilder lagras ochatt att text,genom-
tillsammans i kombinationer.presenteras nya

frågaEn då naturlig den hittillsvarande ordningenär ärsom om
med sådant särskilt grundlagsskydd för vissa medier denärett
lämpligaste eller skall dra den slutsatsen i ställetattom man man nu
bör gå vidare med grundlagsskydd inte knutet till sådanaärett som
speciella medier.

Kommittén vill erinra frågeställning aktuell vidattom samma var
YGL:s tillkomst. I 1990/91:64 29 ff uttalades följande:s.prop.
"YF U uttryckte sig i sina överväganden möjligheterna iattom
grundlag skydda friheten sig i andra former trycktaänatt yttra genom
skrifter så yttrandefriheten tillhör alla eller ingen. Denatt som ger
efter för önskan hindra andra från uttrycka sin uppfattningatt atten
riskerar friheten föra fram sin Uppdelningenäven påatt egen.
grundlagsskyddade och icke grundlagsskyddade medier saknade enligt
YF U principiell motivering. YF U såg saken så yttrandefriheten äratt
odelbar SOU 1983:70 80 m.s.

Den åskådning YFU uttryck åt utesluter emellertid inte attsom gav
skiljer mellan olika i yttrandefriheten. frihetenEtt ellerärmomentman

möjligheten alls komma till tals. Ett vad fåräratt annat yttrassom
risk för strof eller andra påföljder. Dessa faktorer vilkenutan avgör

yttrandefrihet råder.som
grundlagssammanhangI det yttrandefriheten lagligär som en

rättighet för och står i Detta gäller både decentrum.var en som
grundläggande fri- och rättigheterna enligt regeringsformens andra
kapitel wrap. 1975/76:209 och153 tryckfriheten enligt IF. Enligts.
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detta innebär konstitutionelltfrihetsskydd ochsynsätt årett att var en
rättsligt oförhindrad handla på visst skaffa ochsigsätt,att ett attex
begagna vad behövs för massmedia verksamhet. De praktiskasom en
och ekonomiska möjligheterna sprida yttranden massmedieratt genom

däremot grundlagsskyddet.integaranteras genom
anförts för yttrandefri-Vad innebär grundlagsskyddatt ettsom nu

heten inte kan åstadkomma fritt meningsutbyte ochettensamt en
allsidig upplysning. det kan säkerställa bidra tillMen rätten att att
nå dit, och detta så viktigt.är nog

anförda kan också innebära det skydd för frittDet sägas att ett
meningsutbyte och allsidig åstadkommasupplysning kanen som genom

grundlag blir i viss mening begränsat, skyddet för yttrandenny omen
till medier. dessa medier kan alltföranknyts vissa Bruket av vara
för den enskilde. konstitutionellt skydd för frihetenkostsamt Ett att

medierna saknar givetvis inte värde för den skull.sig Denyttra genom
fria opinionsbildning sker hjälp särskilt grundlagsskydda-utansom av

massmedier heller skydd. sådant finns delsde inte Ett i RF,är utan
andra håll vårdels i skilda bestämmelser på i rättsordning.

också förDet bör påpekas skydd i grundlag friheten tillatt ett att ta
ståri någonorda inte motsättning till det saknas förgarantiatt att var

och har verklig möjlighet komma till tals massmedier.atten en genom
skydd grundlag för friheten spridaTvärtom, i yttrandenett att genom

massmedier hindrar medium huvudingrepp övermot att ett taget
skydd för använda medier förbättrarkommer till bruk. Ett rättsligt att

för medborgaremöjligheterna alla komma till tals, vanliga lika välatt
förstärkadem med särskilda Tanken på detattresurser.som . .

frånkonstitutionella skyddet för yttrandefriheten har inte början varit
Ävenförmedlasknuten endast till yttranden vissa medier.som genom

för den enskildes yttranden direkt till allmänheten kan det anses
behövas starkare skydd. Det gäller yttranden framförs vidett somex.

och andra allmänna sammankomster. Också sådantdemonstrationer
anföranden vid "speakers corner" har skyddsvärt.nämntssom som

få stånd utvecklat skydd grundlagMöjligheterna till iatt ett mera
utförtsför friheten sig har emellertid under det arbete iyttraatt som

lagstiftningsfrågan efter befunnits på avgörandehand sättettvara
bättre fråga yttranden bundna till visst medium ii år änettom som

former.fråga yttranden framförs i lösa Det hängerom som mera
tryclçfrihetsrättsliga etablerings-med de principernaatt omsamman

tillämpasoch meddelarfrihet knappast kanfrihet, ensamansvar m.m.
förslagfråga lösliga uttrycksformerna. Enligt YFU:si deom mera

grundlagsregleringen gälla i ochskulle den eter-nya program
rörliga bildersamttrådsändningar, ljudupptagningar, upptagningar av

fråga de nämndasceniska framställningar och utställningar, i sistom
verksamheten hade utgivaredock endast den bedrev utsettsom enom

denneoch tillkännagett vem var.
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uppfattningen tryckfrihetenSom det bär tjänaärantytts attnyss som
för uppbyggnaden utvidgat grundlagsskydd förmönster ettav

yttrandefriheten har lett till slutsatsen sådant skydd böratt ettsom
anknyta till vissa medier. En sådan tanke ligger självfallet tillnära

vårt vår unikahands i land med internationellt troligen regleringsett
och den på principer uppbyggda radioråttsliga lagstift-i TF samma

sannolikt också den enda framkomliganingen. Den anvisar vågen om
vår råttsordning vill bygga detaljerat grund-inom ettman upp mera

lagsskydd för yttrandefriheten. "
då anfördes för bygga vidare det tryck-De attargument som

frihetsrättsliga lika bärkraftiga idag. Den tekniskaärsystemet
utvecklingen har inte rubbat grundvalarna för TF eller YGL, även om

till behov grundlagsregleringen till teknik. Denden lett att nyanpassa
internationaliseringen också på medieområdet kanalltmer ökande

grundlagsregleringvisserligen denna nuvarandesägas accentuera att
framstår uniki jämförelse med andra länders rättssystem som men ger

Till detinte anledning ifrågasätta värdet den. sagda kan läggasatt av
ljudradioflera de medieformerna till skillnad trycket,motatt av nya

förhållandevisoch tillgängliga för DetTV ärär gemene man.mera
Datorlagradoch billigt kopiera videogram och ljudkassettband.lätt att

information i form elektroniska tidningar kan via Internett.ex. av
många tämligen enkelt och billigt Inomtillgänglig för sätt.göras ett

bliframtid möjligheter spela in på CD-ROM-skivorkannära atten
spela in video och ljud-tillgängliga möjligheternalika attsom

särskilt grundlagsskydd kaninvändningarkassetter. De mot ett som
hävdvunna medieformernamed hänsyn till de ärgöras att mera

bärkraft. betyderförbehållna fåtal har därför inte alls Detett samma
blir lättarei vad brukar kallas skyrnningslägeockså det ett attatt som

etablerade och då kanskesprida information och åsikter vid sidan av
kontrollerade kanaler.

Även utvecklingen inte föranlederkommittén således attanserom
angående utformningennågot principiellt ställningstagandeannat av

villgjordes vid tillkomsten YGLgrundlagsskyddet detän avsom
grundläggande fråganändå in på denkommittén närmare om en
grundlagsreglering. Kommit-teknikoberoendeteknikberoende eller en

grundlagsregleringvill då redan här framhållatén att som avseren
teknikbunden så tillmedieformer eller mindrevissa kan göras mer

olika gradmedieformer kan medvida vilka dessa äratt anges av
frågan handlargrundläggandeprecisering tekniken. Vad den äromav

fall alla "offent-yttranden, eller i varjedärför i första hand allaom
i någon formriktade till allmänhetenyttranden dvs. yttrandenliga"
yttrandeneller bara delikvärdigt grundlagsskyddskall ett somomges

medier skall hasärskildai eller mindre preciseradeförekommer mer
i frågaEftersom det inte kommerspeciellt skydd i grundlag. attett

huruvida skalldiskussion YGLavskaffa handlar sådanTF, omen
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behålla sin nuvarande utformning och eventuellt utvidgas omfattaatt
ytterligare medier eller YGL helt skall ändras till omfattat.ex. attom
alla offentliga yttranden sådana omfattas TF.utom som av

5.3.1 Diskussion kring regleringnuvarande

Det grundläggande skyddet för yttrandefriheten finns i 2 kap. 1 §
första förstastycket punkten regeringsformen RF lyder "Varjesom
medborgare det allmänna tillförsäkradär gentemot

yttrandefrihet: frihet i tal, skrift eller bild eller påatt sättannat
meddela upplysningar uttrycka tankar, åsikter och känslor".samt
Enligt RF får yttrandefriheten i princip begränsas endast laggenom
och förendast vissa angivna ändamål. Beträffande den yttrandefrihet

regleras i TF och YGL hänvisar RF till dessa grundlagar. Rege-som
ringsformens regler yttrandefriheten gäller vilken teknikoavsettom

kommer till användning vid yttrandet. Reglerna tillförsäkrar med-som
borgarna yttrandefrihet i sig inte något skydd för denmen ger som
använder sig friheten. Gränserna för denna "allmänna" yttrandefri-av
het dras därmed regler i vanlig lag, skall hålla sig inomgenom som
de regeringsformenramar anger.

Genom TF och YGL detaljerade regler på grundlagsnivå tillges
skydd för den använder sig yttrandefriheten. Skyddet gäller försom av
den sig till allmänheten med anlitande de teknikeryttrarsom av som

i dessa grundlagar nämligen tryckt skrift, ljudradio, television,anges
och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra
upptagningar rörliga bilder ljudupptagningar. TF och YGLsamtav
bygger på de grundläggande tryckfrihetsrättsliga principerna:
etableringsfrihet, förbud och hindrande åtgärder,mot censur ensaman-

med meddelarskydd, särskild uttömmande brottskatalog ochsvar
särskild rättegångsordning.

Regleringen innebär yttrandefriheten till den del denatt utövas
de tekniker omfattas TF och YGL har särskilt skyddgenom ettsom av
de tryckfrihetsrättsliga principerna. Skyddet för dessa uttrycks-genom

former också stabilt eftersom detär i grundlag. För yttrandefri-ges
heten i övrigt gäller framgått inte de tryckfrihetsrättsligasom
principerna i stället vad föreskrivs i vanlig lag,utan t.ex.som
brottsbalken. Villkoren för denna del yttrandefriheten kan alltsåav
ändras vanligt lagstiftningsbeslut. Så fallet för yttrandenett ärgenom

framförs hjälpmed teknik den i ochän TFsom av annan som anges
YGL, yttranden mellan enskilda eller inom krets, yttrandenträngreen
i samband med opinionsmöten och demonstrationer yttranden vidsamt
teaterföreställningar och utställningar.

Frågan teknikberoende eller teknikoberoende grundlag tillom en en
skydd för yttrandefriheten diskuterades under det mångåriga ut-
redningsarbete föregick YGL. Under utredningsarbetet dis-som
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också frågankuterades skulle ha enda sammanhållenom man en
förgrundlag yttrandefriheten eller skulle ha TF kvarmanom

oförändrad för tryckta skrifter och därutöver stifta grundlag tillen ny
yttrandefriheten i övrigt. följer översiktskydd för Här överen

i dessa frågor.diskussionen
tryckfrihetsförordning trädde i kraft den januarigällande 1Nu

friheten sig skrift detaljerat1950. Den trycktatt yttra ettger genom
år radiolagstiftningenskydd i grundlag. Den 1966 tillkomna som

reglerade ljudradio och television byggde i väsentliga delar på de
tryckfrihetsrättsliga grundsatserna. Senare stiftades också lagar för

kabelsändningar radiotidningar.närradio, lokala och
År parlamentarisk kommitté, Massmedieutred-1970 tillkallades en

utgångspunkt fråganningen MMU, för med TF utredaatt som om
i yttrandefriheten i massmedier.enhetlig reglering grundlag aven

lade fram förslag till massmediegrundlag Massmediegrund-MMU en
yttrandefriheten iSOU 1975: 49 innefattande regler trycktalag, om

stencilerade och på därmed jämställt mångfaldigade skrifter,sättsamt
television film.radio, och

massmedier omfattas förslagetMMU vilka skulleatt som avangav
till massmediegrundlag inte borde begreppsmässig be-avgöras enav

massmedier i vilken mån de grundläggandestämning ordet utanav av
tryckfrihetsrättsliga principerna kunde gälla för de olika medierna.

beträffande stencilerade därmed jämförligafann tryckta, ochMMU att
television film kunde de grundläggandeskrifter, ljudradio, och

principerna tillämpliga särreglering enstakaängöras utan mer
såsom beträffande radio och i fråga etableringsfrihetenpunkter TV om

fråga tilloch beträffande film i möjlighetenom censur.
Enligt MMU skulle medier utställningar och demonstra-teater,som

tioner inte omfattas massmediegrundlagen. Om denna uppfattningav
anförde bet. ståndpunkt beror bl.a.MMU a. 34: "Denna MM U:ss.
på dessa mediers, särskilt och demonstrationernas, "direkt-teaterns

alltid såsom beträffandekaraktär " och föränderlighet. Här finns inte -
omfattas grundlagsförslagetframställningar i de medier som av -

efterhand lätt konstatera framförts. Vidare harmöjlighet i vadatt som
meddelarskyddet och till här inte centralaanonymiteträtten samma

fråga de omfattas grundlagsför-ställning i mediersom om som av
ocksåslaget. En utvidgning grundlagen till att teater,avse ex.av

medföra väsentligautställningar och demonstrationer skulle kunna att
måste från de bärande i grundlagen ochundantag principernagöras

måste med riski övrigt antal särbestämmelserävenatt ett stort ges,
för nivellering det allmänna skyddet enligt grundlagen".en av

omfattande kritik, främstbetänkande ganskaMMU:s mötte
många ansåg för och be-beträffande tillämpningsområdet, snävt,som

träffande förslag central yttrandefrihetsdomstol. MMU:sett om en
bl.a.arbete ledde därför inte till vissa partiella ändringar i TF,änmer
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ändrades tillämpningsområdeTF:s till under vissa förutsättningaratt
omfatta också skrifter mångfaldigats stencilering,som genom
fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande.

propositionen partiellaI de ändringarna TF prop.om av
1975/76:204 38 departementschefen beslutet inteatt att tas. angav
MMU:s betänkande till utgångspunkt för propositionen om en ny

integrundlag betydde planerna med grundlagTFersättaatt att en
med vidare syftning hade skrinlagts. Departementschefen framhöll

skälen för sådan grundlag efter hand hadetvärtom att en snarare
vunnit i styrka. proposition i bordeEn emellertid enligtämnet
departementschefen föregås ytterligare utredning i parlamenta-av en

kommitté.riskt sammansatt
År 1977 tillkallades den parlamentariska kommittén, Yttrande-nya

frihetsutredningen YFU. Enligt direktiven huvuduppgiften förvar
kommittén skapa regelsystem TF ställersättatt ett som samma som

hinder sådana ingrepp från det allmännas sida ägnadeärmotupp som
försämra förutsättningarna för fritt åsiktsutbyte i samhället. Iatt ett

direktiven den grundlagsregleringen i princip bordeattangavs nya
omfatta alla de medier kan ha särskild betydelse för friadensom
åsiktsbildningen i samhället. Departementschefen framhöll också att
den naturliga utgångspunkten för arbetet eftersträva enhetligattvar en
utformning grundlagsskyddet för de berörda medierna särskiltav
beträffande de grundläggande principerna det viktigtatt attmen var

eftersträvade uttunningden enhetligheten inte ledde till deten av
gällande skyddet, framför allt beträffande tryckta skrifter.

1979 debattbetänkande GrundlagsskyddadYFU yttrande-ettavgav
frihet, SOU 1979:49 möjligheterna utforma grundlagsskyddatt ettom
för yttrandefriheten i enlighet sitt uppdrag.med I betänkandet
presenterades två till grundlagsregleringskisser yttrandefrihetenny av
i medier. Båda skisserna teknikberoende i den meningen attnya var
de gällde yttrandefriheten den i vissa angivna medier. Skissnär utövas

innehöll förslag till sammanhållen yttrandefrihetsgrundlagA en som
avsåg både tryckta skrifter medieroch och skulle TF.ersättanya som

innehöll förslag till fristående yttrandefrihetsgrundlagSkiss B en som
avsåg enbart medier och sidanskulle gälla vid TF. Betän-nya som av
kandet sändes remiss.

Några remissinstanser, bl. Svea hovrätt, förordade generella. en
yttrandefrihetsgrundlag omfattande alla offentliga i principyttranden
oberoende framställningsform. övriga remissinstanserAv detav var

del förordade sammanhållen, mediebunden grundlagstoren som en
i likhet med skiss remissinstanser förespråkadeA. De som en

sidan anfördegrundlag vid TF enligt skiss B risken för uttunningav
skyddet för tryckfriheten den viktigaste invändningen motav som en

sammanhållen grundlag. remissinstanser menade allaDessa att om
framställningsformers rättsliga villkor samlade i grundlag kanär en
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drabbas krav på inskränkningardet tryckta ordet komma iatt av
vad gäller för andra medier, begränsadskyddet motsvarande t.ex.som

för etersändningar, och möjlighet tilletableringsfrihet, som censur,
filmer.försom

YFU avlämnade sitt slutbetänkande 1983 Värna yttrandefriheten,
föreslog fristående yttrandefrihets-SOU 1983:70. I detta YFU en

skulle gälla vid sidan och byggde degrundlag TFsom av som
tryckfrihetsrättsligagrundprinciperna.Yttrandefrihetsgrundlagenskulle

för yttranden offentliga i ellergälla görs eter-genom programsom
bildertrådsändningar, ljudupptagningar, upptagningar rörliga ochav

sådana sceniska framställningar och utställningar för vilka den som
särskildbedriver verksamheten valt utgivare.att utse en person som

slutbetänkandet redovisade YFU skälen till teknikoberoendeI att en
"Ävenföreslogs. anförde f.:grundlag inte YFU a. bet. 86 dets. om

principiella tilltalande med yttrandefrihetsgrundlagskål vore enav
för ojfentligai alla delar gäller generellt alla yttranden oavsettsom

framställningsform bör sådan inte införas. Vi de praktiskaatten anser
svårigheter redovisats här alltför Når det gäller ickeår stora.som
mediebundna sådanayttranden behovet regler justår av som en
yttrandefrihetsgrundlag bör innehålla litet eller inget. Här främstavses
regler etableringsfrihet, meddelarskydd "om ensamansvar, m.m.

Vad gäller praktiska svårigheter med generell yttrandefrihets-en
grundlag gränsdragningsfråganYFU svårt problem närettangav som
det gällde utvidga grundlagen omfatta lösligare formeratt att av
opinionsbildning "speakers politikers valkampanjercorner", påt.ex.

och direktdebatter allmänhetenmed och handgjordagator torg,
valaffischer. ställde frågan "Vilka situationerYFU skall skyddas och
hur skall de beskrivas för nödvändig klarhet skall skapas". YFUatt
anförde vidare skulle begränsa grundlagens tillämpnings-att om man
område med hjälp yttrandets innehåll föreskrivat.ex. att attav genom

skall ha betydelse från yttrandefrihetssynpunktdet skulle man
eftersomsannolikt skapa tillämpningsproblem meningarnastora om

vad skall skyddas kan många. Man skulle emellertid enligtsom vara
YFU kunna endast markera skiljelinje till privataöverväga att renten
yttranden.

När det gällde de mediebundna yttrandenas behov sådanaav
yttrandefrihetsgrundlagregler bör innehålla anförde YFU attsom en

förbudet praktiskt mindre värde för dessaärmot settcensur av
yttranden eftersom möjligheterna genomföra inte äratt storaen censur
beträffande yttranden inte på förhand fixerade. menadeYFUärsom
vidare principen etableringsfrihet hade mindre betydelseävenatt om
för dessa yttranden eftersom någon etablering i egentlig mening

förekommer beträffande icke mediebundnaknappast yttranden.
Utredningen också sin mening det uppenbartatt attsomangav var
regler inte kunde gälla för dessa medier eftersomom ensamansvar
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möjligheterna utforma främst beror i vad månatt ett ensamansvar
den ensamansvarige påkan förhand kontrollera de yttranden som
framförs. Eftersom främsta funktion detär göraensamansvarets att
möjligt upprätthålla regler ansvarsfrihet för meddelare ochatt om
anonymitetsskydd för medverkande enligtkunde YFU inte heller dessa

principer gälla för de icke mediebundna yttrandena.senare
Författarförbundet hade i sitt remissyttrande debattbetänkandetöver

anfört det värdefullt de icke mediebundna yttrandenaatt vore om
fredas frånkunde polisiära ingripanden. YFU anförde i sitt slut-

betänkande det för uppnå sådant resultat fordras delsatt att ett att
övervakning, tvångsmedel och ätalsfrågor handhaskan JK ellerav
motsvarande, dels mellan yttrandefrihetsbrott ochgränsenatt
allmänna brott kan upprätthållas i praktiken. YFU sinangav som
mening tveksamhet råda på båda Någonkan punkterna. särskiltatt
effektiv övervakning kunde enligt YFU inte förväntas då det handlar

tillfälliga i dagligahändelser det livet. Gränsen mellan yttrandefri-om
hetsbrott och vanliga brott följer uppräkningen i brottskatalo-som av

kunde enligt mening helleri TF YFU:s inte vidare tillämpasutangen
muntliga yttranden till allmänheten eftersom detta skullet.ex.

avkriminalisering.innebära knappast önskvärd Brottet "störandeen av
förrättning eller allmän sammankomst" 16 kap § brottsbalken4av

vissa former förargelseväckande beteendeoch skulle delvisav
försvinna.

YFU stannade alltså för teknikoberoende yttrandefrihets-att en
grundlag inte skulle föreslås den grundlagen bordeutan att nya vara
mediebunden.

frågan skyddet för yttrandefriheten skulle finnas iI en samman-om
hållen mediebunden yttrandefrihetsgrundlag skiss A i debattbe-

för medier skisstänkandet eller i TF och grundlag andra B ien ny
kommitténs sympatier idebattbetänkandet YFU det längreattangav

perspektivet fanns hos den sammanhållna lagen eftersom den bäst
mediumtanken alla yttranden skall tillförsäkrasmot att oavsettsvarar

grundlagsskydd. Kommittén tillade dock betänkandet 87:samma s.
"Märk väl: förutsatt lagen i sak och i princip ärävenatt samman-

också intryckhållen". Kommittén anförde emellertid den tagitatt av
förför risken för uttunning skyddet tryckta skrifterden oro av som

många remissinstanser och uttryck för och dendebattörer attgett
vid sidandärför förordade mediebunden grundlag TF.aven ny

sammanställning remissytt-förslag remissbehandlades. EnYFU:s av
finns i 1985:4.randena Ds Ju

frågan generell grundlag för alla offentliga yttranden ellerI om en
sin uppfattningteknikberoende grundlag vidhöll Svea hovrätt atten

offentliga yttrandeneftersträva grundlagsskydd för allaborde ettman
hade utredningenframställningsform. Enligt hovrättenoavsett

grundlagsreglering allaövervärderat de praktiska svårigheter en av
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offentliga yttranden skulle innebära. Hovrätten ansåg dock detatt var
väsentligt grundlagsreglering för andra medieratt trycktaänen
skrifter kom till stånd och ville därför inte framföra krav pånu
ytterligare utredning.

Beträffande den lagtekniska frågan sammanhållen grundlagom en
för yttrandefriheten eller grundlag vid sidan TF fanns blanden av
remissinstanserna viss övervikt för YFU:s förslag med grundlagen en
vid sidan TF. flestaDe juridiska instanserna förordade emellertidav

sammanhållen grundlag för yttrandefriheten.en
År 1986 beslutade regeringen lagrâdsremiss på grundvalen av

förslag.YFU:s I lagrådsremissen hade emellertid lagteknisken ny
lösning valts. TF hade byggts med andra avdelning tiout en ny om
kapitel med regler skydd för yttrandefriheten i och trådsänd-eter-om
ningar, filmer, videograrn och andra upptagningar rörliga bilderav

ljudupptagningar. Denna lösning, där skyddet för mediersamt nya
i särskild avdelning TF, avsedd förebyggatogs denattupp en av var

risk för uttunning skyddet för tryckfriheten sammanhållenav som en
grundlag för tryckta skrifter och andra medier befarats innebära.

Beträffande icke mediebunden grundlag för alla offentligaen
yttranden ansåg departementschefen de skäl anförtYFUatt mot en
sådan grundlag bärande. Angående dessa skäl anförde departe-var
mentschefen prop. 1986/872151 30: kan"Dessa sammanfattas sås.

behovet så omfattande reglering litet eller obejintligtäratt av en
samtidigt sådan skulle leda till betydande praktiska svårighetersom en
och oklarheter i fråga skyddets omfattning. Till detta kommer attom

med den antydda lösningen skulle få grundlagsskydd påettman tre
"nivåer": detaljerad reglering den TF innefattar, nuvarandeen som
reglering i såvittRF gäller "privata" yttranden och särskilden
reglering frågai de "offentliga" yttranden inte skyddettom som ges

TF Det sig självt med såsäger invecklatmotsvararsom att ett:s. man
regelsystem inte uppnår den klarhet grundlagsregleringeni börsom
eftersträvas. "

Angående kravet grundlagsregler klara anförde departe-äratt
mentschefen a. s.29: "Grundlagsregler inte tydligtprop. som anger

för rättighetsskyddetgränserna går kan vålla skada än nytta.var mera
Myndigheter kan komma gripa fallin i där skyddet gäller.ävenatt
Enskilda kan avstå från begagna rättighet de har föratt atten som

säkra på hålla sig inom dess båda fallenI hargränser.attvara
rättigheten blivit begränsad nödvändigt".änmer

Som skäl till sceniska framställningar och utställningar inteatt
omfattades remissens grundlagsförslag anförde departementschefenav
ihuvudsak följande a. 32: "Sceniska framställningar lika välprop. s.

utställningar kan ha olika innehåll vid olika tillfällen. finnsDetsom
i efterhand normalt ingen särskild dokumentation vad harom som
förevarit, och det inte rimligt föreskriva skyldighetär att atten
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dokumentera teaterföreställningar liknandeoch utställningar påsamt
den skyldighet gäller ifråga radio-sätt ochett motsvararsom som om

TV-sändningar.
Dessa svårigheter har också uppmärksammats YFav som

föreslagit frivilligt betyderDet bara de sceniskaett attensamansvar.
framställningar och utställningar för vilka det har utgivareutsetts en
faller underin det särskilda grundlagsskyddet. har självYF U pekat på

problem med sådan ordning, nämligen meddelaresett atten en
ställning blir osäker. Detsamma kan andra medverkandesågas om

författare, regissörer och skådespelare. För del vill jagt.ex. egen
också framhålla det torde betydligt svårare vadavgränsaatt attvara

sceniska framställningar och utställningar från andra före-ärsom
teelser det vad tryckta skrifter, radio- ellerärän avgöra äratt som
TV-sändningar eller filmer, videogram eller fonogram.

Enligt min mening det skäl jag har redovisat inteär av som nu
möjligt åstadkomma grundlagsreglering så klar ochäratt en som

krävs.otvetydig Jag har därför kommit till slutsatsen över-attsom
vägande skål talar förslag denna del.YFU.-s i "mot

Även lagrådet ansåg diskussionen medierborde begränsas till deatt
omfattades remissen. Lagrådet anslöt sig också i princip tillavsom

remissens förslag till lagteknisk lösning avdelning imed andraen ny
avseende andra medier lagrådetTF tryckta skrifter. Därvid ladeän

avgörande vikt vid "det tryckfrihetsrättsliga skyddet självaäratt
grunden och utgångspunkten för regleringen och tryckfrihetsför-att
ordningen långhar hävd och betydande förankring" prop.en en

292.1986/87:151 s
Förslaget i lagrådsremissen ledde emellertid proposi-inte till någon

tion i frågan grundlagsskydd för andra medier tryckta skrifter.änom
lagrådsremissensEfter avlärrmande framfördes nämligendet i debatten

kritik det lagtekniska tagits i remissen. Det blevmot grepp som
därmed osäkert huruvida skulle kunna uppnå så bred enighetman en

riksdagen brukari eftersträvas i grundlagsfrågor. propositionenIsom
föreslogs därför endast vissa förstärkningar skyddet för tryck-av
friheten. Departementschefen anförde frågan skydd föratt om
yttrandefriheten i andra medier skrift måste beredastrycktän
ytterligare under medverkan företrädare för riksdagspartierna.av

frågan i regerings-Under och hösten 1987 bereddessommaren
kansliet under medverkan företrädare för riksdagspartierna. Enighetav

dock uppnås i tid för frågan skulle kunna behandlaskunde inte att
pågående Arbetet därför.under riksmöte. avbröts

propositionenriksdagens konstitutionsutskott behandladeNär
sig utskottet också1986/87: ändringar i TF uttalade151 omom m.m.

grundlagsreglering be-behandlingen fråganden fortsatta av om
skrifter. Utskottet ansåg detträffande andra medier trycktaän att var

till grundlagsreglering.angeläget utredningsarbetet leddeatt nu
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Angående den lagtekniska frågan anförde utskottet KU 1987/ 88:36 s.
"När det gäller den författningsmässiga frågan kan utskottet36:

den beredning efterkonstatera propositionensägtatt som rum
den valts lagrådsremissenavlämnande visat teknik i inteatt som

framkomlig Med hänsyn till den kritikutgöra väg.ansetts en som
framförts och gär på "samlad" grundlag skulle kunnaut attsom en
leda till skyddet för skrifter enligt nuvarande böruttunning TF,en av
beredningsarbetet enligt utskottets mening inriktas lösning imot en
enlighet med principerna i YFUxs förslag, dvs. särskild grundlagen

aktuella mediernaför de nu
anfört riksdagen sin mening regeringen tillVad utskottet gav som

känna rskr.1987/88:290.
Beredningen frågan grundlagsskydd för medier fortsatteav om nya

företrädare för riksdags-i regeringskansliet under medverkan av
år kunde lägga frampartierna. Arbetet ledde till regeringen 1990att

"Yttrandefrihetsgrundlag 1990/91:64.propositionen m.m." prop.
avsåg yttrandefrihetsgrundlag för ljudradio, ochFörslaget TVsom en

liknande överföringar, filmer, videograrn och andra upptagningarvissa
hade dessförinnan granskatsrörliga bilder ljudupptagningarsamt avav

lagtekniska lösningen friståendelagrådet godtagit den med ensom
yttrandefrihetsgrundlag vid sidan TF.av

sigpropositionen det i det läge frågan befannI att nuangavs
yttrandefrihets-saknades anledning denänövervägaatt attannat nya

bundna till medium. Detgrundlagen skulle gälla yttranden ettsom var
på de bärandeockså den grundlagen borde byggaattangavs nya

i vad tidigare häntprinciperna TF och det bakgrundatt mot somav
skulle gälla vid sidanunder ärendets gång klart grundlagattvar en ny

TF.av
32: "...kravetDepartementschefen anförde vidare a.att prop. s.

något bör efterges.pä klarhet i regleringen självfallet påinte sätt
kunnaockså medium kanSystemet bör överblickas. Om inteett

besvärande komplika-inordnas i det tryckfrihetsrättsliga mönstret utan
bör det följaktligen grundlagsskyddet.tioner lämnas utanför Men inom

så regleringen skallangiven bör densträvan atten nya geram vara
så vidsträckt skydd möjligtett som

Beträffande och utställningarsceniska framställningar angav
förstärkningdepartementschefen viktigdet skulle utgöraatt en av

skyddet för yttrandefriheten de tryckfrihetsrättsliga principernaom
kunde tillämpliga framställningsformer. Dettadessa skullegöras
dock enligt departementschefen genomförasinte kunna problem.utan

Departementschefen påpekade rad svårigheter med infogaatten
framställningarsceniska och utställningar i det tryckfrihetsrättsliga
Det det inte går helt överblicka vilka följdermönstret. att attangavs

ordning med skulle få för konstnärligabl.a. deten ensamansvar
oberoendet. Svårigheten dra mellan vad skallgränsenatt som anses



Överväganden198 angående grundlagsskydd... SOU 1997:49

sceniska framställningar och utställningar och vad inte skallvara som
sådana uttrycksformer framhölls också liksom svårighetenanses vara

fastställa vad har Vidare påpekadesatt frivilligtyttrats. attsom ett
i enlighet med YFU:s förslag skulle innebäraensamansvar att en

meddelare inte kan säker på offentliggörandet sker riskatt utanvara
för honom själv. Vid samlad bedömning fann departementschefenen

sceniska framställningar och utställningar borde lämnasatt utanför
grundlagsskyddet.

Under 1991 fattades de två riksdagsbesluten yttrandefri-att antaom
hetsgrundlagen och den grundlagen trädde i kraft den l januarinya
1992.

överväganden5.3.2

Från principiell synpunkt kan det sig tilltalande med generellte en
grundlag för yttrandefriheten teknikoberoende i denär meningensom

den omfattar alla yttranden framställningsfonn.att oavsett
Eftersom olika former yttranden skiljer sig bl.a. i frågaav om

möjligheterna tillämpa de tryckfrihetsrättsliga principerna skulleatt en
sådan grundlag behöva innehålla bestämmelser för varje formsom av
yttrande i vad mån de tryckfrihetsrättslig principernaangav var
tillämpliga. sådanEn grundlag skulle bli omfattande och svår att
överblicka.

På grundlag bör särskilt krav ställas beträffande klarhet ochstoraen
tydlighet. Som anfördes i 1986 års lagrådsremiss kan grundlagen som

oklar innebäraär rättigheten den skall skydda bliratt som mera
begränsad nödvändigtän myndigheter kan kommaatt attgenom
ingripa i fall där skyddet gäller och enskilda kan avstå från att
begagna rättighet de har för säkra hålla sig inomatten attsom vara
dess Med hänsyn tillgränser. de påtaladeYFU gränsdragningssvå-av
righeterna beträffande lösligare former opinionsbildning och till attav

teknikoberoende grundlag skulle bli omfattande och svåren att
överblicka kan det ifrågasättas sådan grundlag skulle uppfyllaom en
kravet klarhet och tydlighet.

Frågan också vilken praktiskär betydelse teknikoberoendeen
grundlag skulle för de mindre mediebundna yttrandena. Som
framgått redogörelsen för diskussionen under det utredningsarbeteav

föregick YGL kräver tillämpningen flera de tryckfrihets-som av av
rättsliga principerna yttrandet fixerat till medium.är Så falletatt ärett
beträffande förbud hindrandeoch åtgärder,mot censur ensamansvar

ansvarsfrihet och anonymitetsskydd för meddelare och andrasamt
medverkande.

Vad gäller övriga tryckfrihetsrättsliga principer kan bl.a. följande
Principen etableringsfrihetsägas. har knappast någon betydelse förom

icke mediebundna yttranden eftersom någon etablering i egentlig
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yttranden. särskildabeträffande dessa Denförekommermening inte
anförde intemed vad YFUkan i enlighetbrottskatalogen i TF utan

eftersom dettill allmänhetenmuntliga yttrandentillämpas påvidare
bl.a. skulle brottetavkriminalisering,önskvärdinnebära ickeskulle en

sammankomst" och vissaallmänförrättning eller"störande avav
yttrande-försvinna. I övrigtbeteendeförargelseväckande ärformer av

de medierskrifter ochför trycktadesammafrihetens gränser som
Tillämpningi andra former.för yttrandenYGLomfattas avsomav

enligt och YGL påmed jury TFrättegångsförfarandetsärskildadet
innebära svårig-yttranden skullemediebundnaför ickemål ansvarom

betydelse.få vida Jurynsbevisfrågan skulleföljd störretillheter attav
tillyttrande och skäletlaglighetenuppgift attär pröva ettatt av-av

sin folkligadennajurynfråga lagtsgörandet denna är att genomav
dralagfarna domareskickad gränsenanknytning bättre än attansetts

yttranden. I målstraffvärdatillåten kritik ochmellan t.ex. om ansvar
emellertidmedium kanbundet tillinteyttrandeför är ettett som

bevisning angåendebedömningdomineraskomma att avavprocessen
bör uppgiftjurynifrågasättasDet kanvad har attyttrats. gesomsom

utsträckning.i ökadbevisningpröva
inte helleravskaffa ochfråga TF,det inte ikommerSom nämnts att

yttrandenandragrundlaglåta denna änaktuelltkan det att avsevara
skrift bortsettdärmed jämställdtryckt ochförekommer idem som

stycket TF.kap. § andrai bilageregeln i 1 7fallfrån de avsessom
sammanhållentalarangivna förhållandenaDe emot enovan

yttrandefriheten.grundlagsreglering förteknikoberoende
förutsättningarna förutredningövrigt ifrågasättaskan förDet avom

inom Medie-yttrandefriheten fallerförteknikoberoende grundlagen
kommittén utredaskalldirektivenEnligtkommitténs uppdrag.

tryckfrihetsrättsliga grundsat-grundlagsskydd efter de"behovet ettav
används tillmedieformeryttrandefriheten iför attsomnyaserna

detallmänheten"information till seyttranden ochförmedla annan
uppgifter,Kommitténsrubrikenunderursprungliga direktivet

formerallaalltså inteUppdragetbetänkandebilaga 1. avavser
skallgrundsatsernatryckfrihetsrättsligadeoch detyttranden är som

grund-angående behovetövervägandenaförutgångspunkten avvara
debegränsatdärmedKommitténs uppdrag änlagsskydd. är mera

avsnitt 4.1.utredningarnas sefinska och norska
slutsatsenleder tillhär anförtsvadbedömningEn samlad somav

börinte helleryttrandefrihetenförteknikoberoende grundlagatt nuen
utvidgningbör inriktaskommitténs förslagövervägas attutan aven

harintemedieformerYGL tillgrundlagsskyddet i TF och ettsom nu
inordnaskankomplikationeralltförskydd ochsådant utan storasom

grundlagarna. Inombådai detryckfrihetsrättsligai det systemet ramen
ellerväljalagstiftningsteknik kan nämntsför denna merman som

högre elleroch därmedmedierangivande olikadetaljeratmindre enav
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lägre grad teknikberoende. En börsträvan ha såav attvara en
generell beskrivning olika medieformer byte från tekniskattav en
upptagningsform till inte påverkar grundlagsskyddet.en annan

5.4 Förslag till grundlagsskydd för de nya
medierna

viktigasteDen utgångspunkten vid överväganden angående skyddet för
yttrandefriheten skyddet möjligtär skall så vidsträcktatt vara som
Utvidgningen TF:s och YGL:s skydd för yttrandefriheten börav
emellertid begränsas till yttrandeformer används påatt avse ettsom

påminnersätt hittillsvarande massmedier. Detta innebärsom om att
endast yttranden kan riktade tillsägas allmänheten bör förassom vara
in under TF och YGL.

En utgångspunkt för övervägandena angående utvidgningannan av
skyddet för yttrandefriheten enligt TF och YGL de tryckfrihets-är att
rättsliga principerna i möjliga mån skallstörsta gälla för de nya
medierna. Förutsättningarna för tillämpa dessa principer bäst föratt är
yttranden bundna tillär medium så yttrandet teknisktett ärsom att
fixerat eller kan dokumenteras påotvunget likvärdigtsätt ärett som
med den tryckta skriften. Det därför endastär yttranden ärsom
bundna till medium bör komma i fråga för regleringett i TF ochsom
YGL.

Övervägandena måste också utgå från grundlagarna skallatt
uppfylla krav på klarhet särskilt det gäller fri- ochstora när rättighets-
reglering. Om medium inte svåra komplikationer kanett nytt utan
infogas i det tryckfrihetsrättsliga bör det därför lämnassystemet
utanför grundlagsskyddet.

5.4.1 fysiskaNya databärare

framgåttSom i avsnitt 3.3.1 del böcker och filmer på CD-utges en
ROM och CD-ROM används i tidningsutgivning.även Optiskt
avläsbara lagringsmedier används alltså redan i viss män som
massmedier. Ett litterärt verk kan naturligtvis också enbart påutges

optiskt avläsbart lagringsmedium någon tryckt förlagaett utan att
finns.

Yttranden optiskt avläsbara lagringsmedier också bundna tillär
mediet. Visserligen kan information skrivits in på raderbartettsom
optiskt avläsbart lagringsmedium WMRA eller WRM raderas och

Jämför propositionen till YGL, pr0p.1990/91:64 s.32.
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ändras detta ingen principiell skillnadär vad gällergentemotmen som
för videogram. Optiskt avläsbara lagringsmedier torde alltsåt.ex. ett

infogaskunna i ochTF:s YGL:s regelsystem.
finnsDet alltså redan på grund den nuvarande användningenav av

optiskt avläsbara lagringsmedier skäl föra in dem under grund-att
lagarnas skydd och de tryckfrihetsrättsliga principerna kan tillämpas
på dessa medier. Kommittén därför YGL och bilageregeln iattanser

kap. § bör utvidgasl 7 TF omfatta också de här diskuteradeatt
lagringsmedierna. Frågan då hur skalldet ske.är nämnare

Optiskt avläsbara lagringsmedier med enbart och/eller stillbildertext

Lagringsmedier det rubricerade slaget kan användas för attav
oförändrat sprida innehållet i tryckt periodisk skrift deen men
omfattas enligt vad inte kap. §1 7 TF. De skullesagtssom ovan av
kunna föras in under den nämnda paragrafen följande tillägg:genom
"Om till periodisk skrift sprider eller låter sprida skriftensägaren en
innehåll eller delar detta i form radioprogram, film,ettav av en en
ljudupptagning i yttrandefrihetsgrundlagen eller teknisksom avses en
upptagning enbart eller stillbilder, skall i fråga tillämp-textav om
ningen kap. filmenl-l4 eller upptagningen jämställasprogrammet,av
med bilaga till skriften i den utsträckning den i sådan form spriddaen
versionen återger innehållet i skriften oförändrat hursamt anger
innehållet har disponerats. fårI lag föreskrivas särskild skyldighetom

spela in sådana och bevara filmer och upptagningaratt samtprogram
tillhandahålla dessa. Bestämmelser till sändningar finns irättatt om

3 kap. yttrandefrihetsgrundlagen. " I motiven får då klargöras närmare
vad tekniskmed upptagning bl.a. tryckt ellerattsom avses genom
stencilering mångfaldigad skrift inte måsteDet ocksåm.m. avses.
klargöras med "eller" "och/eller".att avses

Genom sådant tillägg till §1 kap. 7 TF uppnås förett att ansvaret
innehållet i tidningen hålls samlat optiskt avläsbartäven när ett
lagringsmedium används för sprida tidningens innehåll.att

Som kan optiskt avläsbara lagringsmedier med enbartnämntsovan
och/eller stillbilder också till publiceraanvändas "tidningar"text att
skriftlig förlaga och litterära verk. Sådana optiskt avläsbarautan

lagringsmedier företer så likheter med böcker och tidningarstora att
kan reglera dem på dessa. Dettaöverväga sättattman somsamma

skulle innebära bl.a. följande: Det skulle krävas upptagningenatt
innehåller tydliga uppgifter "tryckt" eller eljest mång-om vem som
faldigat den och beträffande upptagning utkommer periodisktsom
skulle krävas den innehåller uppgift utgivarens Föräven att om namn.
periodiskt utkommande upptagning krävas utgivareskulle ochatt utses
ansvarsordningen för sådan upptagning skulle följande: utgivare,vara

"tryckare" sist periodiskoch spridare. För icke upptagningägare,
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skulle ansvarsordningen densamma för bok dvs. i förstavara som en
hand författaren, han framträtt frivilligt, i andra hand utgivarenom

sådan har och framträtt frivilligt och det frågaärutsetts ettom om
verk med bidrag från flera författare eller författaren avliden närvar
upptagningen Därefter skulle bäras förläggarenutgavs. ansvaret av
dvs. den ornhänderhaft "tryckning" och utgivningsom av annans
"skrift" och sedan den "tryckt skriften" dvs. denav som som
framställt det optiskt avläsbara lagringsmediet och sist spridaren.av
De gärningar enligt brottskatalogen i tryckfrihetsbrottTF ärsom om
de begås skrifttryckt skulle yttrandefrihetsbrott degenom vara om
begicks i optiskt avläsbart lagringsmedium.ett

Eftersom optiskt avläsbara lagringsmedier har mycket lagrings-stor
kapacitet kan sådana lagringsmedier förväntas ofta innefatta verk av
flera författare eller andra upphovsmän. Enligt TF:s regel om
antologier och andra samlingsverk 8 kap. 6 § första stycket kan som
framgått särskild utgivare förha sådana verk.ansvaretovan en
Därefter förläggaren, "tryckaren" och i sistaangettssvarar som ovan
hand utspridaren. ansvarsordningDenna alltså gäller ickesom
periodiska skrifter lämpad också för optiskt avläsbara lagrings-synes
medier.

Man skulle lagtekniskt kunna två olika för uppnågöra sätt att
resultatet reglerna för periodiska och icke periodiska skrifter skulleatt
gälla också för optiskt avläsbara lagringsmedier med enbart text

stillbilderoch/eller används till oförändrat återgeänannat attsom
innehållet i tidning. skulle kunna föra inMan lagringsmedierna ien
TF så reglerna där skulle omfatta lagringsmedierna. Manävenatt
skulle också kunna föra in lagringsmedierna medium iett nyttsom
YGL och där antingen föra in alla regler skall gälla för dem ellersom

tillhänvisa vad i gäller förTF icke periodiska respektivesom
periodiska skrifter.

Med hänsyn till starkaTF:s ställning och till de farhågor som
framfördes före YGL:s tillkomst skyddet för tryckta skrifterattom
skulle andra medier reglerades i grundlag deuttunnas om samma som
tryckta skrifterna torde det alternativet föredra, dvs.att attsenare vara
lagringsmedierna skulle iregleras YGL.

Lagringsmedierna skulle kunna föras in under YGL ettgenom
tillägg till kap. § YGL enligt följande: "Varjel 1 svensk medborgare

det allmänna tillförsäkrad enligt denna grundlag iär rättgentemot att
ljudradio, television, och vissa överföringar,liknande filmer,
videogram och andra upptagningar rörliga bilder, ljudupptagningarav
och tekniska stillbilder offentligenupptagningar enbart ellertextav
uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i
vilket helst."ämne som

En begränsning YGL:s tillämpningsområde till omfatta endastattav
optiskt avläsbara lagringsmedier här diskuterat slag riktas tillav som
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allmänheten skulle kunna uppnås följande tillägg till kap.lgenom
10 § YGL: "Grundlagen tillämplig sådana filmer, ljudupptag-är
ningar och tekniska upptagningar enbart eller stillbildertextav som
sprids till allmänheten spelas säljas eller tillhandahållasattgenom upp,
på sätt."annat

Optiskt avläsbara lagringsmedier med rörliga bilder, ljud ellertext,
stillbilder andrai kombinationer och stillbilderän text

framgårSom det i avsnitt 5.2.1 citerade uttalandet i Wennbergsav
mfl. bok "Yttrandefrihetsgrundlagen" kan det uppfattas under-som en
förstådd del i YGL:s begreppsapparat upptagningar skilda slagatt av
skall bildupptagningar så de till någon del bestårsnartanses som av
bilder framställts med teknik för rörliga bilder och det kansom en
tänkas stillastående bilder med ljud i rättstillämpningen skulleatt
hänföras till ljudupptagningar. Lagringsmedier här behandlat slagav

alltså inte osannolikt redan i dagär betrakta bildupptagningaratt som
respektive ljudupptagningar omfattas YGL.som av

klargöraFör rättsläget för dessa lagringsmedier kan föra inatt man
dem särskilt medium i YGL och behandla dem påett sättsom samma

Ävenfilmer. kombination ljud med och/eller stillbildertextsom en av
skulle då regleras film. kanDetta i förstone sigsätt tesamma som
onaturligt och det kan framstå lämpligare i stället behandlaattsom
sådana lagringsmedier på ljudupptagningar. Enligtsättsamma som
kommitténs mening bör emellertid optiskt avläsbara lagringsme-även
dier med kombination ljud med och/eller stillbilder behand-texten av
las filmer. Skälen för detta redovisas nedan.som

En likadan reglering för ljudupptagningar skulle innebärasom
följande. Man skulle få utgivare så önskade och detutse om man
skulle i lag få föreskrivas utgivare skall utgivareOmatt utses. utsetts
skulle för innehållet i lagringsmediet i första hand vilaansvaret
denne. Om utgivare inte skulle i första hand ligga påutsetts ansvaret
upphovsmannen och den framträtt i lagringsmediet bortsett frånsom
det fall där skyldighet utgivare fanns enligt lag. Därefteratt utse
skulle i ansvarskedjan följa först den låtit framställa lagrings-som
mediet och sedan den sprider det. Frivillighet utgivareatt utsesom
skulle alltså gälla inte endast för lagringsmedier enbart innehållersom
ljud och därigenom redan idag faller under YGL ljudupptagningarsom

också för lagringsmedier förutom ljud också innehållerutan textsom
och/eller stillbilder. tveksamtDet detta kan lämpligt.är om anses

skälenEtt till det i YGL för ljudupptagningar skapadesattav en
möjlighet välja utgivare skulle eller inteatt utses attom angavs vara

del ljudupptagningarna innehåller musik mycket sällanstoren av som
kan anledning till ingripanden i yttrandefrihetsrättslig ordning sege

1990/91:64 ochs.124 94 1986/871151 79. Desamtprop. s. prop. s.
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diskuteradehär lagringsmedierna innehåller emellertid kombinationen
ljud med och/eller stillbilder. Anledning till ingripanden itextav

yttrandefrihetsrättslig ordning torde oftare föreligga beträffande sådana
lagringsmedier beträffande sådana endast innehållerän t.ex.som
instrumentalmusik. Detta talar för skyldighet utgivareatt att utseen
skall gälla för lagringsmedier med ljud i kombination med text
och/eller stillbilder.

De här diskuterade lagringsmediernas lagringskapacitet ärstora
faktorockså talar för skyldighet utgivare skall gällaatt att utseen som

för dem. Lagringskapaciteten nämligen det möjligtgör äratt att
lagringsmedium bidrag från många olika upphovs-presenterasamma

och det kan enligt kommitténs mening bli vanligaremän såantas att
sker.

Kommittén alltså för optiskt avläsbara lagringsmedier,stannar att
och andra fysiska databärare, innehåller ljud med textnya som
och/eller stillbilder inte skall behandlas ljudupptag-sättsamma som
ningar. Enligt kommitténs mening bör i stället regler förgällasamma
databärare med sådant innehåll för databärare innehållersom som
rörliga bilder, dvs. reglerna för film bör gälla för dessa databärare.

Man skulle kanske kunna benämna här rubricerade lagringsmedier
"multimediaeupptagningar" läggaoch till dem i kap1 1 § första
stycket YGL enligt följande: "Varje svensk medborgare är gentemot
det allmänna tillförsäkrad enligt denna grundlag i ljudradio,rätt att
television och vissa liknande Överföringar, filmer, videogram och
andra upptagningar rörliga bilder, ljudupptagningar, tekniskaav upp-
tagningar enbart eller stillbilder och multimediaupptagningartextav
offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna
uppgifter i vilket helst". motivenl skulle då behövaämne som
klargöras med "multimediaupptagningar" åsyftas tekniskaatt upp-
tagningar med rörliga bilder, ljud eller stillbilder i andratext,
kombinationer och stillbilder.än text

För begränsa YGL:s tillämplighet till sådana multimedieupptag-att
ningar riktas till allmänheten skulle följande tillägg kunna görassom
i kap.l 10§ YGL: "Grundlagen tillämplig sådana filmer,är
ljudupptagningar, tekniska upptagningar enbart eller stillbildertextav
och multimedieupptagningar sprids till allmänheten attsom genom
spelas säljas eller tillhandahållas sätt."annatupp,

Man skulle sedan kunna lägga till multimedieupptagningar i alla de
regler gäller för film och därigenom uppnå reglering försom samma
multimedieupptagningar. Detta skulle bl.a. innebära fördetatt
multimediaupptagningar skall utgivare och detutses att av upp-
tagningen skall framgå utgivare förär samt att ansvaretvem som
innehållet åvilar utgivaren i första hand och därefter den ärsom
skyldig utgivare, dvs. den låter framställa upptagningen,att utse som
och i sista hand spridaren.
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filmerSamma reglering för skulle emellertid också innebära attsom
tillåtelsen i kap. § andra stycket tilll 3 YGL lag meddelaatt genom
föreskrifter granskning och godkännande filmer skall visasom av som
offentligt skulle gälla för multimediaupptagningar skall visasäven som
offentligt. De skäl kan anföras för tillåtelse till förhandsgransk-som

filmer skall visas offentligt torde också kunna åberopasning av som
förhandsgranskningtill stöd för tillåtelse till multimediaupptag-av

innehåller rörliga offentligtningar bilder skall visas eftersomsom som
upptagningarna kan hel långfilm. Den gällande lagreg-rymma en nu
lerna granskning emellertid endast filmer och videogram lagom avser
1990:886 granskning och kontroll filmer och videogram.om av

En bättre lösning

i det föregående presenterade metoden föra in fysiskaDen att nya
databärare under grundlagarnas innebär tillskydd YGL:satt man
hittillsvarande tillämpningsområde; "ljudradi0, television och vissa
liknande överföringar, filmer, videogram upptagningaroch andra av
rörliga bilder ljudupptagningar" lägga två medierskullesamt nya
nämligen "tekniska upptagningar eller stillbilder"enbart ochtextav
"multimediaupptagningar". upptagningar medFör tekniska enbart text
och/eller stillbilder skulle för tryckt skrift gälla ochreglersamma som
för multimediaupptagningar regler för filmer gälla.skulle samma som

skulle omfatta inte mindreYGL alltså med den lösningen komma att
olika fysiska filmer, videogram,angivna databärare; andraän sex upp-

tagningar bilder, ljudupptagningar, tekniska upptagningarrörligaav
enbart eller stillbilder och multimediaupptagningar. Filmer,textav

videogram, upptagningar rörliga bilder multime-andra samtav
diaupptagningar behandlas på film, ljudupptag-skulle somsättett
ningar skulle behandlas på och tekniska upptagningarsättett annat av
enbart skulle påeller stillbilder behandlas tredje somsätttext ett
tryckt skrift.

sådant bli svårt överblickaEtt skulle komma ochsystem att att
tyngande för lagtexten. också medföra praktiska svårigheterDet skulle

det gäller tillämpliga olikavilka regler denär avgöra äratt som
fysiska databärare. från film och vid-Om bortsertyperna av man

åtskillnaden de olika fysiska databärarna intemellan medgörseogram
hjälp tekniska skillnader hjälp innehållet "rörligamedutanav av
bilder", "ljud", stillbilder" "andra"enbart och/ellertext samt

bilder, stillbilderkombinationer rörliga ljud eller ochäntext, textav
stillbilder". innebär det inte blir möjligt vilkaDetta avgöraattatt
regler gäller för viss del heladatabärare att tarutansom en man av
innehållet. till fysiska lagrings-Med hänsyn de databärarnas storanya
kapacitet kan detta komma innebära avsevärda svårigheter.att
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Det finns därför starka skäl skyddetöverväga kan utformasatt om
på vadsätt i det föregående.änett Ett kundeannat sättangettssom
tänkas behandla alla fysiska databärare likadant,attvara t.ex.nya som

Ävenfilmer. CD-ROM-skiva med innehåll bokt.ex en samma som en
skulle då behandlas film, dvs. olika regler skulle gälla försom en

den publicerasnär tryckteknik och den publice-texten närt.ex.genom
CD-ROM-skiva. Detta emellertid inteär något Sammaras nytt.

förhållande föreligger exempelvis film bådenär spelas påen upp
biograf och visas i television. Detta förhållande därför knappastär
något skäl behandla alla fysiska databäraremot att sätt.nya samma

Om alla fysiska databärare skall behandlasattman anser nya som
filmer skulle beteckning för dem kunna användaman som gemensam
uttrycket "andra tekniska upptagningar". Dessa skulle kunna läggas till
i YGL följande tillägg till kap. första1 l § stycket YGL:"genom
Varje svensk medborgare det allmänna tillförsäkradär gentemot rätt
enligt denna grundlag i ljudradio, television och vissa liknandeatt
överföringar, filmer, videogram och andra sådana upptagningar av
rörliga bilder, ljudupptagningar andra tekniska upptagningarsamt
offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna
uppgifter i vilket helst."ämne som

En definition "andra tekniska upptagningar" skulle dåtermenav
också behöva införas i grundlagen. Denna skulle, efter förebild i 2
kap. 3 § kunnaTF, utformas enligt följande "Med andra tekniska upp-
tagningar i denna grundlag upptagningar innehålleravses textsom
och/eller stillbilder och tekniska upptagningar innehåller andrasom
kombinationer rörliga bilder, ljud och stillbilder ochäntext, textav
stillbilder och kan läsas, avlyssnas eller på uppfattassättannatsom
endast med tekniskt hjälpmedel Härigenom skulle "tekniskatennerna
upptagningar enbart eller stillbilder" "multimediaupptag-text samtav
ningar" bli överflödiga. Man skulle sedan kunna lägga till termen
"andra tekniska upptagningar" till alla regler gäller för film isom
YGL och därmed uppnå sådana tekniska upptagningar skulleatt
behandlas likadant film.som

Med denna lösning skulle dock fortfarande tvungen att taman vara
del hela innehållet fysisk databärare för denavgöraattav en ny om
innehåller enbart ljud eftersom iden sådant fall skall behandlas som

ljudupptagning. Om särbehandlingen ljudupptag-övergeren man av
ningar och behandlar alla fysiska databärare enligt de regler som nu

förgäller film skulle dock i princip helt komma ifrån dettaman
problem.

Den tekniska utvecklingen med digitalisering och fysiskanya
databärare det möjligt enkelt och billigt lagra ljud,gör att textsom
och bild på lagringsmedium, och beständigävensamma som ger mera
lagring tidigare tekniker, kan enligtän kommitténs mening antas
medföra lagringsmedier innehåller enbart ljud, enbart elleratt textsom
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enbart bilder blikan allt ovanligare i framtiden. Detta talar förantas
alla fysiska databärare skall behandlas på På grundsätt.att samma av

fysiska databärarnasde lagringskapacitet kan det ocksåstora antasnya
bli vanligare lagringsmedier innehåller bidrag från flera upphovs-att

talar förDetta skyldighet utgivare skall gälla för allamän. att att utse
fysiska databärare. Starka skäl talar alltså enligt kommitténs mening
för särbehandlingen ljudupptagningar skall upphöra och allaatt attav
fysiska databärare skall behandlas enligt de regler gäller försom nu
film. innebär YGL i förstaDetta § stycket kan omfatta1att anges
"ljudradio, televison, och vissa liknande överföringar filmer,samt

ljudupptagningarvideogram, och andra tekniska upptagningar" och att
tekniska upptagningar i fjärde stycke i paragrafen kanett nytt
definieras enligt följande "Med tekniska upptagningar i dennaavses
grundlag upptagningar innehåller bild eller ljud och kantext,som som
läsas, avlyssnas eller på uppfattas endast med teknisktsättannat
hjälpmedel. " Alla fysiska databärare fallerde under kap.1utom som

handskrifter5 § TF och dyl. kommer alltså omfattas be-atto. av
tekniska upptagningar.greppet

finns emellertid enligt kommitténs mening vissa reglerDet som nu
för film, dvs. för upptagningar rörliga bilder,gäller inte börsomav

utvidgas gälla för upptagningar inte innehåller rörliga bilder.att som
tillåtelsenDe regler det gäller till i kap. 3 § andra stycketlär censur

iYGL, regeln 3 kap. § YGL rörande otillåten utlämning filmll av
videogrameller och regeln i 7 kap. 5 § YGL tillsyn över attom

yttrandefriheten i filmer inte missbrukas olaga våldsskildringgenom
och filmer med sådana skildringar inte i förvärvssyfte spridsöver att
till âr.den under 15 Dessa regler bör enligt kommitténsärsom
mening endast tekniska upptagningar innehåller rörligaavse som
bilder, antingen enbart eller i kombination med material. Närannat
det gäller dessa regler kan film behållas i grundlagen dettermen om
i lagtexten vad film videogram ochsägs ävenattanges som om avser

tekniska med bilder, förslag kap.andra upptagningar rörliga till 1se
tredje På blir klarlagt§ stycket YGL. detta det reglerna1 sätt att

också gäller för medier med rörliga bilder i kombination med
stillbilder, eller ljud. Definitionen också innefatta dator- ochtext avses

rörliga formvideospel med bilder i datorprogram jämför avsnittav
dator- och videospel. klargöra tillåtelsen till5.4.3 För att attom

endast de rörliga bilderna i upptagning med rörligacensur avser en
kombinationbilder i med material och inte textavsnittannat t.ex. rena

"rörliga bilder ibör uttrycket i kap. 3 § andra stycket YGL1 vara
filmer".

det gäller 3 kap. 12 § första stycket 3 YGL förledandeNär om av
kommittén bör klargörasungdom filmer detatt attansergenom

rörligabestämmelsen tekniska upptagningar med bilder enbartavser
kombination med stillbilder, eller ljud och bestämmelseneller i text att
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bör utvidgas till omfatta också tekniskaäven upptagningar medatt
enbart och/eller stillbilder, på CD-ROM-skivor. Straffbe-text t.ex.
stämmelsen förledande ungdom 16 kap. 12 § BrBom av avser
skrift bildeller och kommittén framgått YGL skallattanser som
utvidgas omfatta också tekniska upptagningar med enbartatt text
och/eller stillbilder. Om 3 kap. inte12 § YGL skulle utvidgas att
omfatta tekniska upptagningar med stillbilder, skulle möjligheterna till
ingripande dem med stöd straffbestämmelsen förledandemot av om av
ungdom i brottsbalken försvinna på grund exklusivitetsprincipenav

de faller under YGL. När möjligheter finns spridanär att textnu
skrifter bör 3 kap. 12 § YGL utvidgassätt än ävenannat attgenom

också tekniska upptagningar med Samma utvidgning bör sketext.avse
16 kap. 12§ BrB. Huruvida regeln i YGL bör omfatta ävenav

tekniska upptagningar med enbart ljud återkommer kommittén till i
kapitel 10 preskriptionstiden för yttrandefrihetsbrottet hets motom
folkgrupp.

övrigt tekniskaI skulle upptagningar kunna användas itermen
grundlagen.

lösningDenna skulle innebära minskad teknikbundenhet i grund-en
lagen eftersom i praktiken alla fysiska databärare utom de som avses
i kap. § och handskrifter omfattas1 5 TF dyl. skulle termo. av en
"tekniska upptagningar". skulle också innebäraDen problemenatt
med gränsdragning mellan olika databärare väsentligen skulletyper av
försvinna. skulle endast fråga tillämpningMan denär är om av
ovannämnda reglerna gäller förenbart upptagningar med rörligasom
bilder respektive tekniska upptagningar och/ellermed stillbildertext

del innehållet CD-ROM-skiva förtvungen att ta t.ex attvara av en
skivan omfattas reglerna.kunna Föravgöra avgöraatt t.ex.om av om

skyldighet utgivare föreligger skulle emellertid inteatt utse man
behöva del innehållet.ta av

Kommittén föreslår YGL ändras på detta sätt.att

kommunikation5.4.2 Ny med hjälp elektromagnetiskaav
vågor

Elektronisk och elektroniska anslagstavlorpost

avsnitt omfattas elektronisk riktas tillSom i 5.2.2angetts post som en
vid i princip för kap. 6 §krets 1öppenärmottagareav som envar av

periodisk skrift sprider innehålletYGL. Om det tillär ägaren en som
skriften detta omfattas den elektroniska bilagere-i sätt, posten av

Elektronisk inte riktas till sådangeln i kap. 7 § TF.1 post som en
riktad till allmänheten,krets, dvs. elektronisk inte kanpost ansessom

utanförfaller alltså och YGL:s skydd.TF:s
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Eftersom ändamålet med grundlagsregleringen yttrandefrihetenav
friheti TF och YGL säkerställa denna i de överföringsformerär att

typiskt kan betecknas massmedier jämförsom mera som prop.
1990/91 :64 s.64 f. saknas det enligt kommitténs mening anledning att

utvidga och YGL till omfatta sådanTF elektronisköverväga att att
post.

det gäller elektroniska anslagstavlor kan konstaterasNär det äratt
möjligt för enskilda och organisationer via sådana anslagstavlor nåatt

med nyheter och debattartiklar till antalut t.ex. ett stort mottagare.
Anslagstavlorna kan alltså användas på påminnersättett som om
hittillsvarande massmedier. Om användarna har möjlighet lämnaatt

bidrag oförmedlat blir tillgängliga för andra användaresomegna
föreligger emellertid avgörande skillnad hittills kändagentemoten
massmedier.

möjlighet efter tryckfrihetsrättsligDenna gör att ensamansvar
förebild för innehållet i sådan anslagstavla skulle innebära denatten
ensarnansvarige skulle få bära det straffrättsliga för inläggansvaret

in till utifrån.kommer anslagstavlan Detta kan inte rimligtsom anses
inte den ensamansvarige har möjlighet bestämma vilka inläggattom

skall tillgängliga för användarna. Som i avsnittgöras angettssom
emellertid elektronisk3.3.2 kan anslagstavla så dettaatten arrangeras

blir möjligt. Meddelanden kommer in utifrån kan lagras i s.k.som en
upload-area endast den systemansvarige har tillgång till. Han kansom
sedan bestämma vilket material från upload-arean skall görassom
tillgängligt för användarna.

i avsnitt får elektroniskaSom 5.2.2 anslagstavlorangetts som
påordnas detta omfattas bilageregeln i kap.1 7 § TFsätt anses av

respektive databasregeln i 1 kap. 9 § YGL de förutsättningar iom
övrigt där uppfyllda. innebärDetta sådanär attsom anges en
elektronisk anslagstavla med upload-area där den driver anslag-som
stavlan bestämmer vad skall tillgängligt för användarnagörassom
faller utanför 1 kap. 9 § YGL verksamheten bedrivs änom av annan
sådant massmedieföretag där. del elektroniskDensom anges av en
anslagstavla med upload-area där material efter beslut denav som
driver anslagstavlan blir tillgängligt för användarna databas.är en
Samma överväganden kan därför beträffande sådana elektroniskagöras
anslagstavlor beträffande informationsdatabaser. följandeSesom
avsnitt informationsdatabaser.om

Följande kan emellertid särskilt elektroniska anslagstavlor.sägas om
Vid den hearing IT-utredningen höll den 30 augusti sitt1995 översom
utkast till lag elektroniska anslagstavlor framhölls vissa för-om
hållanden ansågs det svårt förverkliga de förslaggöra attsom som
utredningen då övervägde. då föreliggande förslaget innebarDet bl.a.
skyldighet för den systemansvarige, dvs. den ansvarigutsettssom som
för anslagstavlan den eller förfogar det in-äger överav som annars
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formationssystem där anslagstavlan skall drivas, registrera ochatt
verifiera användarnas identitet så de sannolikt kan identifieras,att att
föra bort vissa meddelanden från anslagstavlan, utesluta användareatt

visst missbrukat anslagstavlan och bevara meddelandensätt attsom
tillförts anslagstavlan. förhållandenDe svårigheter förutgörsom som

införa dessa skyldigheter för den systemansvarige ocksåutgöratt
svårigheter för införa obligatoriskt efter tryck-att ett ensamansvar
frihetsrättslig förebild för innehållet i elektroniska anslagstavlor där

kan råda vilka meddelanden till-systemoperatören över görssom
gängliga för användarna.

Som förhållanden utgjorde svårigheter införa de föreslagnaattsom
skyldigheterna för den systemansvarige följande vid hearingen:angavs

skulleDet orimligt kräva den systemansvarige skall delatt att tavara
alla inlägg till elektronisk anslagstavla eftersom många anslag-av en

stavlor har mycket antal användare och strid strömett stort en av
inlägg. hänsyn tillMed den mängden meddelanden i mångastora
anslagstavlor skulle det orimligt kräva den systemansvarigeatt attvara
skulle bevara alla meddelanden år frånunder det de tillförtsett att
anslagstavlan. Det kan mycket svårt fastställa elek-attvara var en
tronisk anslagstavla skall finnas fysiskt och därmed äranses vem som
den systemansvarige.

Anders Wallin i "Kriminella teknikzonen", IRI-rapportanger
1994:2 45 ytterligare förhållanden det vanskligt knytagör atts. som

till Det det förekommer tvåsystemoperatören.ett att attansvar anges
flera finns på telefonnummereller anslagstavlor där systemope-samma

fritt invandrar mellan baserna och går i direktkommunika-ratörerna
tion med användare allt eftersom den eller den andre dis-ärene
ponibel. vidare det finns databasprograrnDet möjliggörattanges som
för BBS-värd fjärrstyra skeendet och låta all verksamhet skeatten
automatiskt.

nämnda förhållandena innebär det knappast lämpligtDe ärattnu
obligatoriskt för sådanamed grundlagsskydd alla elektroniskaett

anslagstavlor där kan råda vilka uppgiftersystemoperatör överen som
hålls tillgängliga för flestaanvändarna under YGL:s skydd. De elek-
troniska anslagstavlor torde inte heller inrättade på detta sätt utanvara

i stället ordnade så användarnas meddelanden blirtorde attvara
omedelbart tillgängliga för alla andra användare.

Sammanfattningsvis kan alltså elektroniska anslagstavlorsägas att
tillgängliga fördär användarnas meddelanden omedelbart blir de andra

eftersomanvändarna inte kan föras in under grundlagsskyddet
inte kan gälla för dem. Elektroniska anslagstavlor därensamansvar

systemansvarige kan bestämma vilka inlägg skall bli till-den som
för databaser och de övervägandengängliga användarna slagsär ett

också förangående informationsdatabaser gällernedan görssom
frivilligt grundlagsskyddsådana anslagstavlor. En möjlighet till med
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krav på utgivningsbevis bör därför införas för sådana anslagstavlor
drivs andra sådana massmedieföretagän i databas-som av som avses

regeln i kap.1 9 § YGL.

Informationsdatabaser

Frågan andra sådana informationsdatabaserär även änom som
tillhandahålls massmedieföretag skall föras in under grundlagsskyd-av
det. Som i det föregående finns det informationsdatabaser förangetts

mängd olika ämnen.en
Elektronisk publicering nyheter, debattinlägg och liknandeav

material ombesörjs andra sådana massmedieföretagänsom av som
i databasregeln kap.närms 1 9 § YGL torde för närvarande inte

förekomma i någon utsträckning det möjligtstörre sådanär attmen
publicering i framtiden kan komma nå antalatt ett stort mottagare,

abonnemang på nyhetsdatabas sammanställs,t.ex. genom en som
bearbetas och tillhandahålls teleoperatör. pågåendeDen utveck-av en
lingen allt mindre och kraftfullare bärbara datorer och s.k. flatmot
panels kommer troligen medföra efterfrågan på elektronisktatt att
publicerade nyheter och liknande material ökar i framtiden. Den
ökande integrationen mellan olika branscher talar för andra aktöreratt

traditionella massmedieföretag kommerän sammanställa, bearbetaatt
och tillhandahålla nyheter och information i form elektronis-annan av
ka tjänster. kanDet alltså elektronisk publicering nyheter,antas att av
debattinlägg och liknande andra hittillsvarandesätt än genom
massmedier kommer nå många och omhänderhasatt mottagare av nya
aktörer. Om så sker påminner denna publicering hittills kändaom
massmedier och framstår lika skyddsvärd elektronisksom som
publicering omfattas bilageregeln i kap. 7§1 TF ellersom av
databasregeln i kap. 91 § YGL.

sådan elektroniskFör publicering ombesörjs massmedieföre-som av
och omfattas databasregeln grundlagensgäller föreskriftertag attav
radioprogram skall tillämpas på publiceringen. Detta innebär bl.a.om

följande: Det skall finnas utgivare publiceringen.för Denne skallen
den bedriver sändningsverksamheten. Ansvaret förutses av som

yttrandefrihetsbrott ligger på utgivaren. det inte fannsOm någon
behörig utgivare brottet förövades eller utgivarennär utseddom var
för skens skull eller uppenbarligen inte kunde tillsynutöva över
framställningens offentliggörande och bestämma dess innehållöver
ligger den skyldig utgivare. Ansvaret föräransvaret att utsesom
yttrandefrihetsbrott ligger också på den skyldigär att utsesom
utgivare uppgift utgivare inte har hållits tillgängligärom om vem som
för allmänheten på föreskrivet Innehållet i överföringarna skallsätt.
dokumenteras och bevaras.
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Frågan vad det förhållandet informationsdatabasär drivsatt en av
någon sådant massmedieföretag iän databasregelnettannan som anges
i kap. 9 YGL innebär för1 § möjligheten låta den omfattasatt av

regler massmedieföretags publicering enligt den regeln.samma som
Till början kan konstateras kommunikation med hjälpatten av

elektromagnetiska vågor ljudradio ellersätt änannat genom
television, elektronisk och inforrnationsdatabaser, hittillst.ex. post

i begränsadbara utsträckning används andra sådana massmedie-änav
företag i kap.1 9 § YGL för publicera nyheter,attsom avses
debattinlägg och liknande material central betydelse för nyhetsför-av
medling och opinionsbildning.

Om skulle utvidga l kap. 9 § YGL obligatoriskt omfattaattman
också sådanaandra i paragrafen, följandeän nämns t.ex.som genom
omformulering "Denna grundlag tillämpas också fysisknär en person

företageller med hjälp elektromagnetiska vågor begäranett av
tillhandahåller allmänheten..." skulle detta innebära problem.
Reglerna skyldighet utgivare, hålla uppgift utgivareatt utse attom om
tillgänglig för allmänheten och skyldighet dokumentera överfö-att
ringarnas innehåll skulle då också komma gälla överföringarattm.m.
vilkas innehåll inte motiverar några särskilda regler till skydd för
yttrandefriheten. onödiga belastningDen det skulle innebära försom
aktörerna knappast heller eftersträvansvärd.är

Frågan då hur skulle dra för eventuellt utökatär gränsen ettman
grundlagsskydd för databaser. Gränsen kan inte dras med hjälp in-av
nehållet i publiceringen så skyddet omfattar endast "materialt.ex. att

betydelse för fritt meningsutbyte, fri och allsidig upplysningettav en
fritteller konstnärligt skapande" eftersom detta skulle innebäraett

gränsdragningssvårigheter med åtföljande rättsosäkerhet och möjlig-
missbruk från statsmakternas sida.göra

Med hänsyn till dessa framstårproblem möjlighet frivilligtatten
underkasta sig det tryckfrihetsrättsliga regelsystemet skyldighetmed

anmäla utgivare lämpligare. Denna möjlighet skulle förgällaatt som
andra sådana företag i databasregeln, kap. 9 §än nämns l YGL,som
såväl fysiska företag, tillhandahåller information påpersoner som som
det där. Möjligheten till grundlagsskydd skulle dåsätt sägssom
komma omfatta alla informationsdatabaser där inte kanatt mottagarna
ändra innehållet i registret.

frivilligtEtt grundlagsskydd kan orsaka problem på det sättet att en
meddelares ställning kan bli osäker. sådantEtt grundlagsskydd kan
nämligen innebära meddelare inte med säkerhet kan avgöraatt en om
meddelandet kommer offentliggöras under eller inte.att ensamansvar

kan därmed inteHan heller säkert han själv kommerveta attom
undgå undvikaFör denna nackdel med frivilligt grund-att ettansvar.
lagsskydd bör sådant skydd kombineras med krav på utgivnings-ett
bevis. En meddelare vill säker på gå fri från harattsom vara ansvar
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då möjlighet kontrollera utgivningsbevis utfärdats innan hanatt om
lämnar uppgifter för offentliggörande.

Anders Wallin pekar i "Kriminella teknikzonen", IRI-rapport
1994:2, problem skulle kunna uppstå till följd grund-ettsom av
lagsskydd för elektroniska anslagstavlor där den systemansvarige har
full rådighet informationen inom alla på anslagstavlan.över Iareor

förhållandets. 41: "Man kan tänka sig BBSrapporten attanges en
befattaundviker sig med klart lagstridiga yttranden enligt kap.5att

yttrandefrihetsbrott med hänvisningYGL om till 7 kap. 4 och 5 §§
avstår då från lagra filerTF. Basen med innehåll bedömsatt som vara

rashets, barn- och våldspornograji,spionage, Iställetetc.uppror,
excellerar BBSxn i tillhandahålla material det slag Data-att av som
strajfrättsutredningen vill hackerkurser,stävja: lösenordslistor,
telefonkoder och information digitala bedrägerier, destruktivaom
dataprogram och källkoder Då kan det delikata läget uppstå attm.m.
den kriminella verksamheten blir strajfri, framtida lagregle-oavsett en
ring denna sektor i uppdaterad brottsbalk".enav

den mån ovannämnda förfaranden skulle kunna yttrandefri-I utgöra
hetsbrott måste de införas i brottskatalogen i YGL och i straffbud i
vanlig lag för skall kunna ingripa dem de begås inäratt motman en
framställning skyddas Frågan vilka förfarandenYGL. isom av om
samband med datoranvändning skall straffbeläggas i vanlig lagsom
och eventuellt också yttrandefrihetsbrott i YGL kan emellertidsom
knappast besvaras inom för Mediekommitténs uppdrag. Omramen

vill undvika YGL utvidgas omfatta ytterligare datoran-att attman
vändning det klarlagts vilka förfaranden i samband med sådanutan att
datoranvändning skall straffbara yttrandefrihetsbrott börsom vara som
lagstiftningsâtgärderna i anledning Datastraffrättsutredningensav
arbete tidsmässigt samordnas med lagstiftningsâtgärderna i anledning

Mediekommitténs arbete.av

Telefax

Beträffande telefax i allmänhet hänvisas till övervägandenakan ovan
angående elektronisk Frågan återstår andra änävenpost. om massme-
dieföretags användning telefax på det i databas-sättav som anges
regeln, dvs. där sändningen skall omfattasstartas mottagaren,av av
grundlagsskydd.

Sändning telefax sker hjälp elektromagnetiska vågor.med Närav av
sändningen telefax-meddelandet det frågaärmottagarenstartasav av

undersändning på begäran från databas. Vad sagtssom ovanom en
informationsdatabaser gäller därför telefax sändningennäräven startas

Sådan telefax alltså omfattas kommit-kommer attmottagaren. avav
utgivningsbevis.téns förslag till frivilligt grundlagsskydd med krav
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Text-TV

Som i avsnitt 5.2.2 omfattas sändning informationangetts ovan av
det betraktasätt är text-TV huvudregeln radio-attsom som av om

i YGL sändningen riktad till vid kretsärprogram om mottagareen av
i princip förär I sådant fallöppen kan också bilageregelnsom envar.

bli tillämplig.
Eftersom ändamålet med grundlagsskyddet enligt TF och YGL är

säkerställa yttrandefriheten i de överföringsfonneratt som mera
typiskt kan betecknas massmedier saknas det enligt kommitténssom
mening anledning utvidga TF ochöverväga YGL till omfattaatt att att
text-TV sänds till krets inte vid och i princip förär öppensom en som

jämför angående elektronisk post.envar ovan

Digital TV

Som framgått omfattas uppgifter tillhandahålls på begäranovan som
direkt register för automatisk databehandling ochettur presente-som

TV-skärmen databasregeln kap.1 9 § YGL deras av om
tillhandahålls sådana massmedieföretag där ochsägsav mottaga-som

inte kan ändra innehållet i registret.ren
Frågan då skallär utvidga grundlagsskyddet omfattaattom man

andra massmedieföretagsäven tillhandahållandeän uppgifterav
detta sätt.

Till början kan konstateras det kan erbjuda svårigheter draatten att
mellan vad redaktiongränsen för radioprogramärsom en som avses

i kap. 9 § YGL1 och vad företag enbart sysslarär medettsom som
begäran tillhandahålla uppgifter direkt register föratt ettur

automatisk databehandling uppgifterna pånär TV-skärmen.presenteras
relevantaDen skillnaden mellan dessa företag torde attvara en

redaktion för radioprogram producerar material för offent-eget
liggörande med hjälp elektromagnetiska vågor medan den andraav

företag inte producerar material. Om företag till-sortens eget ett som
handahåller uppgifter på det diskuteras här ocksåsätt producerarsom

material för offentliggörande med hjälp elektromagnetiskaeget av
vågor, bör det alltså redaktion för radioprogram ianses vara en
YGL:s mening jfr. "Yttrandefrihetsgrundlag m.m", 1990/91 :64prop.
s.66.

Som inledningsvis undernämnts avsnitt 5.4 bör utvidgningen av
skyddet för yttrandefriheten enligt TF och YGL begränsas till att avse
yttrandefonner används på påminner hittillsvaran-sättettsom som om
de massmedier. Vidare bör de tryckfrihetsrättsliga principerna i största
möjliga mån gälla för de medierna och medier inte kannya som
inordnas i det tryckfrihetsrättsliga komplikationersystemet utan stora
bör lämnas utanför grundlagsskyddet.
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uppgifter databaser förTillhandahållande begäran presenta-urav
andra sådana massmedieföre-TV-skärrn ombesörjstion på änavsom

för närvarande inte förekommai kap. 9 § YGL torde1nämnstag som
Utvecklingen går emellertidutsträckning.i någon större mot att

på tillhandahålla inte baratelekommunikationsföretag inriktar sig att
också innehåll. alltså troligtkommunikationsvägar Det är attutan

komma nå antaltillhandahållande i framtiden kansådant att ett stort
från företag i övrigtvideo-on-demandmottagare, t.ex. somgenom

eller från företagtillhandahålla telekommunikationsnätmedarbetar att
på begäran. såtillhandahålla filmer Omenbart arbetar med attsom

massmedi-tillhandahållandet hittillsvarandepåminner detblir fallet om
elektronisk publiceringlika skyddsvärtoch framstår somsom somer

övervägandeneller kap. 9 § YGL. Deomfattas kap. 7 § TF 1lav
informationsdatabaser, elektroniska anslagstav-beträffandegjortssom

gäller här.och telefax från databaserlor med upload-area även
frivilligt underkasta sig det tryck-möjlighetinnebärDetta attatt en

anmäla utgivare, kom-med skyldighetfrihetsrättsliga regelsystemet att
lämplig.utgivningsbevis framstår Dennamed krav påbinerad som

isådana företag 1 kap.skulle gälla för andramöjlighet nämnsän som
på det där.tillhandahåller uppgifteroch9 § YGL sätt sägssomsom

informationsdatabaser,omfatta allaskulle då kommaMöjligheten att
demand-filmer".databaser med "ont.ex.

Digital radio

sändas på begäran uppkommerdigital radio kommerOm att samma
övervägandensänds på begäran. Förfrågor beträffande TV somsom

digital TV.hänvisas till vad sagtssom ovan om

Betalteletjänster

betalteletjänster sänds påföregående omfattasframgått i detSom som
för automatisk databe-upptagningardirekt register medbegäran ur

databas-massmedieföretag isådanahandling än som angesav annan
sänds påBetalteletjänsterinte YGL.i kap. 9 § YGLregeln 1 somav

medi registerinformationen lagrasdär änbegäran sättannatmen
utanförtorde också falladatabehandlingupptagningar för automatisk

vid och obestämd kretsförGruppsamtal inteYGL. är öppna ensom
heller YGL.omfattas inte av

massmedialskyddatill syftet med YGLMed hänsyn är attatt
föra ininte anledninganvändning teknik finns det att gruppsam-av ny

grund-obestämd krets undervid ochinte riktade tilltal är ensom
elektronisk ochjämför i detta avsnittskyddlagens post text-omovan

TV.
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När det gäller betalteletjänster tillhandahålls på begäransom av
andra massmedieföretag harän beskrivningen framgått deattav ovan
företer likheter med informationsdatabaser.stora

Beträffande dessa medier har möjlighet till frivilligt grund-en
lagsskydd kombinerat med krav på utgivningsbevis föreslagits i detett
föregående.

Som tidigare skulle sådan regel det möjligt förangetts göra denen
vill erhålla grundlagsskydd få sådant skydd och den skulleattsom

alltså inte medföra alla tillhandahållare sådana tjänster skulleatt av
tvingas underkasta sig de med grundlagsskydd förenade kravenett att

utgivare, dokumentera innehållet Genom kravet påutse etc. ut-
givningsbevis skulle undvika den nackdel förenad medär ettman som
frivilligt grundlagsskydd nämligen meddelares ställning kan bliatt en
osäker. Meddelaren skulle kunna kontrollera utgivningsbevisom
finns och därmed få besked huruvida hans uppgifter publicerasom
under ellerensamansvar

Med hänsyn till användningen betalteltjänster det härav av
behandlade slaget framstår lösningen med frivilligt grundlagsskyddett

lämplig och den bör alltså omfatta också dessa tjänster.som
Genom det ovannämnda förslaget möjlighet få grund-attges en

lagsskydd önskar det under förutsättning inrättar sinattom man man
verksamhet så sändningen kan ske på begäran direktatt anses ur
register med upptagningar för automatisk databehandling där mottaga-

inte kan ändra innehållet i registret. Ett särskilt grundlagsskyddren
bör därför inte föreslås för betalteletjänster sänds på begäransom men

informationendär lagras på i register med upptagningarsätt änannat
för automatisk databehandling.

5.4.3 Särskilt dator- videospelochom

Frågan grundlagsskydd för sådana spelom

Eftersom dator- videospeloch fixerade till medium och spridsär ett
på fysiska databärare CD-ROM-skivor omfattas de det förslagt.ex. av
till grundlagsskydd för fysiska databärare lämnats i det före-nya som
gående. Om grundlagsskyddet för fysiska databärare utformas på det

föreslås i avsnitt 5.4.1 skullesätt dator- och videospel omfattassom
teknisk upptagning och därmed behandlas påtermen sättav samma

filmer.som
finnsDet emellertid skäl talar grundlagsskydd för dator-emotsom

och videospel. Ett sådant skäl har i avsnitt 5.2.3 nämligen denämnts
möjligheterna till variation i händelseförloppet i spel. Destora ett
variationsmöjligheterna det sig främmandegörstora att ter att

jämställa dator- och videospel med tryckt skrift eller film.t.ex. en en
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Användningsområdet för spelen åtminstone för närvarandeär ett annat
för de traditionella medierna.än

Kommittén har dessa skäl dator- och videospelenövervägtav om
hållaskan utanför det grundlagsskydd föreslås för fysiskasom

databärare. Konkret kan frågan formuleras så här "Kan ettman
juridiskt acceptabelt skilja CD-ROM-skivasätt innehålleren som
dator- eller videospel från inte det"gören som

Till början kan konstateras inte kan gränsdrag-göraatten man
ningen med hjälp innehållets betydelse från yttrandefrihetssynpunktav
eller dess syfte så skyddet endast skulle omfatta fysiskat.ex. att
databärare innehåller "material betydelse för fritt menings-ettsom av
utbyte, fri och allsidig upplysning och fritt konstnärligtetten
skapande" eller "material inte enbart datorspel" ef-utgörssom av

detta skulle innebära gränsdragningssvårigheter med åtföljandetersom
rättsosäkerhet och möjliggöra missbruk från statsmakternas sida.
Frågan då kan peka någon avgörande tekniskär skillnadom man
mellan CD-ROM-skiva innehåller dator- eller videospelt.ex. en som
och sådan skiva har innehåll.annaten som

Dator- eller videospel datorprogram stillbilderutgörs av som ger
eller rörliga bilder och kan innehålla andra rörliga bilderäven t.ex.
filmsekvenser och ljud. En CD-ROM-skiva dator- ellersamt text utan
videospel kan också innehålla datorprogam både huvudsakligtsom
innehåll och hjälpmedel för sökning och presentation annatsom av
innehåll på skivan. Den omständigheten dator- och videospel iatt vart
fall delvis består datorprogram kan därför inte användas gräns-av som
dragning. En regel fysiska databärare enbart innehållerattom som
datorprogram inte faller inom grundlagarnas tillämpningsområde skulle
knappast heller lösa problemet eftersom dator- och videospel som
enbart innehåller datorprogram och alltså inte bilder, eller ljudtext
torde ovanliga.vara

Man kan då fråga sig den omständigheten dator- och vid-attom
oftaeospel innehåller oändliga variationsmöjligheternästan kan

användas gränsdragning. Variationsmöjligheterna innebär närmaresom
bestämt de programmerade händelserna kan utspelas i varierandeatt

Ävenordningsföljd och kombinationer. CD-ROM-skiva inteen som
innehåller dator- eller videospel kan emellertid läsas med varierande
ordningsföljd mellan de olika avsnitten på skivan. Möjligheten till
variation i presentationen innehållet kan alltså inte heller användasav

gränsdragning.som
Det anförda innebär kommittén inte kunnat finna någonattovan

teknisk skillnad kan användas för gränsdragning mellan fysiskasom
databärare innehåller dator- eller videospel och fysiska databäraresom
med innehåll. Eftersom gränsdragningen inte heller kanannat göras
med hänsyn till innehållets syfte eller betydelse för yttrandefriheten
kommer de förslag till grundlagsskydd för fysiska databärare lagtssom
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fram i det föregående omfatta dator- och videospel.även Omatt man
vill hålla fast vid grundtanken grundlagsskyddet skallatt avse
användning viss teknik oberoende innehållet kommer alltsåav en av

dator- och videospel omfattasäven grundlagsskyddet.att av

Särskilt straffrättsli för innehållet i grundlagsskyddade da-gtom ansvar
och videospel och för spridning sådana speltor- av

kan kanske ifrågasättasDet inte användaren dator- eller vid-ettom av
eospel den åstadkommer olaga våldsskildringär han spelarnärsom en

spel med möjligheter till våldsamma händelser och det inteett om
därför han bör bära för våldsskildringen.är Somansvaret angettssom
i det föregående det emellertid inte användarenär speletsutan
upphovsman bestämmer vilka händelseförlopp kan utspelassom som
vid användning spelet. fårDet därför upphovsmannenav anses vara

i någon mening åstadkommit våldsskildringen och utgivaran-ettsom
får därför möjligt. kan dockDet tidigarenämntssvar anses som vara

svårt för utgivare helt överblicka spelets innehåll. Av dessa skälatten
kan det finnas anledning särskild ansvarsordningövervägaatt om en

åstadkommaskan för den tillhandahåller dator- eller videospel.som
En sådan ordning skulle kunna tänkas innebära för självaatt ansvar

innehållet i dator- och videospel inte skulle utkrävas utan att ansvar
endast skulle utkrävas motsvarande för otillåten utlämningsätt som

film eller videogram enligt kap.16 10 c§ BrB den iav av som
yrkesmässig verksamhet eller förvärvssyftei till den ärannars som

årunder 15 lämnar dator- eller videospel med ingående skildringarut
verklighetstrogen karaktär återger våld eller hot våld motav som om

människor eller djur. Vidare kan tänkas för förledandeett ansvar av
ungdom enligt kap.16 12 § BrB för den bland barn eller ungdomsom
sprider dator- eller videospel sitt innehåll kan verkasom genom
förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de sedligaungas
fostran.

sådanEn ansvarsordning särskilt för för dator- och vid-ansvaret
krävereospel emellertid kan finna drasätt gränsenatt ett attman

mellan fysiska databärare innehåller dator- eller videospel ochsom
fysiska databärare med innehåll. Som i det föregåendeangettsannat
har kommittén inte kunnat finna sådant Det torde alltså intesätt.ett

möjligt skapa ansvarsordning gäller endast för fysiskaattvara en som
databärare innehåller dator- videospel.ellersom

Om vill föra in fysiska underdatabärare grundlagarnasman nya
blirskydd alltså enligt kommitténs mening konsekvens grund-atten

lagsskyddet kommer omfatta också fysiska databärareatt som
innehåller dator- videospeleller och dessa kan inte vad gäller ansvar
för innehållet behandlas fysiska databärare medsätt änannat annat
innehåll.
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Kommittén grundlagsskyddet omfattar dator- ochattanser man, om
videospel, bör justera straffbestämmelsen i 16 kap. 10 b § BrB om
olaga våldsskildring, straffbestämmelsen i 16 kap. 10 § BrBc om
otillåten utlämning film eller videogram straffbestämmelsensamtav
i kap.16 12 § BrB förledande ungdom på sådant detsättett attom av
blir klart de omfattar också dator- och videospel. Anledningen tillatt

detta bör ske det kanske kan ifrågasättasär det inteatt att annars om
användaren sådant spel själv framställer skildringenär ochettav som

det således kan tveksamt databäraren innehåller någonvara om
våldsskildring den framställs och sprids enligt YGL ellernär lämnas

enligt 16 kap. 10 ellerBrB den har innehåll kan verkaut ettc om som
förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de sedligaungas
fostran den sprids enligt 16 kap. 12 § BrB.när

Man kan uppnå de nämnda reglerna klart omfattar dator-ävenatt
och videospel följande justeringar reglernas lydelsegenom av
justeringarna kursiverade.är

Regeln i kap.16 10 b § BrB kan justeras detta "Densätt: som
i stillbild, televisionsprogram, film, videogram ellerett etten en

teknisk upptagning med rörliga bilder skildrar...".annan
Regeln i 16 kap. 10 § BrB kan justeras detta "Densättc som

uppsåtligen eller oaktsamhet i yrkesmässig verksamhet ellerav grov
i förvärvssyfte till den under femton år lämnarär utarmars som en

film, videogram eller teknisk upptagning med rörliga bilderett annan
innefattar ingående skildringar....". 3 kap. §11 YGL behöversom

däremot inte ändras eftersom den film och kommitténnu avser
föreslår regel vad film också skall gällasägsatten om som om
tekniska upptagningar med rörliga bilder, dvs. tekniska upptagningar

innehåller rörliga bilder, enbart eller i kombination med textsom
och/ eller ljud. Denna definition också innefatta dator- och video-avses
spel med rörliga bilder i form datorprogram avsnittse 5.4.1 underav

bättre lösning.En
Regeln i kap.16 12 § BrB kan justeras till "skrift, bild elleratt avse
teknisk upptagning med eller bild". Härigenom klargörstext atten

paragrafen omfattar upptagningar med dator- eller videospel. blirDet
också klart paragrafen tekniska upptagningar, CD-ävenatt t.ex.avser
ROM-skivor, med enbart eller med kombination ochtext texten av
bilder. sådanAtt ändring bör ske har under rubriken Enangettsen
bättre lösning i avsnitt 5.4.1. Beträffande 3 kap. första12 § stycket 3
YGL film skall, framgått i avsnitt 5.4.1 undersom nu avser som
rubriken En bättre lösning, klargöras paragrafen tekniskaatt avser
upptagningar rörligamed bilder enbart eller i kombination med
stillbilder, ljudeller och paragrafen skall utvidgas omfattaäventext att
tekniska upptagningar med enbart och/eller stillbilder, påtext t.ex.
CD-ROM-skivor. Huruvida regeln också bör utvidgas omfatta ävenatt
tekniska upptagningar med enbart ljud återkommer kommittén till i
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kapitel 10 preskriptionstiden för yttrandefrihetsbrottet hets motom
folkgrupp.

sådanKommittén förordar justering bestämmelsernas lydelseen av
här redovisats. 16 kap. 10 b § blir då tillämplig still-BrBsom

bilder, televisionsprogram och rörliga bilder i film, videogram eller
andra tekniska upptagningar, med dator- eller videospel. kap.16t.ex

skulle då omfatta film, videogram teknisk10 § BrB ochc annan
upptagning med rörliga bilder innefattar sådana skildringarsom som

i paragrafen, dator- och videospel, och 16 kap. 12 § BrBsägs t.ex.
omfattaskulle skrift, bild och teknisk upptagning med eller bildtext

sitt innehåll kan ha den verkan i paragrafen,sägssom genom som
dator- och videospel.t.ex.

Särskilt "elektroniska tidningar"5.4.4 om

"elektroniska tidningar"Med här periodisk publiceringavses av
nyheter och liknande material med hjälp elektromagnetiska vågorav
på ljudradio eller television,sätt änannat t.ex.genom genom
elektronisk eller i databas.post en

Beträffande sådana "tidningar" kan överväganden görassamma som
beträffande elektronisk respektive inforrnationsdatabaser. Elek-post
troniska tidningar tillhandahålls begäran databas andrasom ur en av

till periodisk skrift sådanaeller massmedieföretagän ägaren en som
i databasregeln i kap. 9 § YGL omfattas alltså1 kommitténsavses av

förslag till frivilligt grundlagsskydd med krav utgivningsbevis.

Särskilt5.4.5 Internetom

Som kan Internet enligt kommitténs mening i och för sigangetts ovan
inte medium i sig får betraktas nätett nytt utan ettanses vara som som
möjliggör olika former kommunikation. Vad speciellt medärav som
Internet det innebär hopkoppling tidigareär att separataen av
medieformer på sådant det kan framståsättett att ett nyttsom
"superrnedium". Växling mellan olika komponenter kan ske så deatt

framstårinte längre särskilt särskiljbara i praktiken och möjlig-som
till förflyttningheterna mellan olika dokument och databaser och

övergång från traditionell "del"-medieform till medfören en annan en
sådan dimension i informationshanteringen kan befogatdetattny vara

tala helt medium. På sitt innebär dessInternet medsättatt ett nyttom
möjligheter tekniskt utvecklingssteg påminner införandetett som om

datortekniken och allt drivna informationshanteringdenav mer som
den tekniken gjorde möjlig.

har funnitInternet emellertid knappast sina former på sådant sättett
finns anledningdet särskilda regler för just Internetövervägaatt attnu

till skydd för yttrandefriheten internationellaDe aspekternanätet.
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dessutom väsentliga och problematiska. måsteär Det emellertid
framhållas det viktigt utvecklingenär följs såatt att noggrant att
lagändringar kan vidtas det blir motiverat därför Internetattom
utvecklas till företeelse med speciella tekniska villkor gören egna som
det befogat betrakta det medium.att ett egetsom

Kommittén det kan finnas fara för särskilda krav påatt attanser en
begränsning yttrandefriheten ställs det gäller Internet eftersomnärav

medger åtkomst till gigantiskt antalnätet yttranden harett samt en
decentraliserad och därmed svårkontrollerad struktur. Kommittén vill
framhålla det viktigt uppmärksam på denna fara ochär äratt att man

slår vakt yttrandefriheten lika mycket den pånär utövasatt man om
Internet den i andra eller medier.när utövas nätsom

5.4.6 Särskilt produktion vid skilda tidpunkter enstakaom av
exemplar fysiska databärareav

Mediekommitten produktion och utlärrmande vid skildaattanser
tidpunkter enstaka exemplar fysiska databärare kan likaav av vara
skyddsvärd traditionell spridning, i fall många be-vartsom om
ställningar så det sammanlagt framställsgörs antalatt ett stort
exemplar.

Efterproduktion

framgåttSom i avsnitt 5.2.6 har det hävdats efterproduktion kanatt
hänföra till tidigare upplaga. Mediekommitten delar dennaattvara en

uppfattning. Ju kortare tid förflutit mellan spridning upplagansom av
och efterproduktionen enstaka exemplar desto starkare skälenär attav

de efterproducerade exemplaren tillhör tidigareden upplagan.attanse
längre tid förflutitJu desto starkare skälen deär mot att attsom anse

efterproducerade exemplaren tillhör den tidigare upplagan. Om lång
förflutittid mellan spridning upplagan efterproduktionenoch detärav

enligt Mediekommitténs mening klart efterproduktionen inte kanatt
ingå i upplagan. straffrättsliga tillåtlighetenDen yttrandeettanses av

måste bedömas bakgrund vid varje tid gällande lagstiftning.mot av
Även övriga förhållanden kan ha betydelse. Vid tillämpning av
brottsbeskrivningar innehåller värderande kan änd-moment t.ex.som
ringar i sociala värderingar viktiga.vara

Mediekommitten efterproduktion enstaka exemplarattmenar av
helt med tidigare sprittsexemplar iöverensstämmersom som en

upplaga i och för sig skyddsvärd. tidigare framgåttSomär är
rättsläget också oklart det frågan vilket tidsmässigtgällernär om

krävssamband mellan tidigare utgivning och efterproduktion försom
de efterproducerade exemplaren skall ingå i tidigaredenatt anses
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upplagan. En precisering rättsläget i detta avseende kan därför iav
för sigoch motiverad.vara

Efterproduktion på det diskuteras härsätt emellertid såvittärsom
Mediekommittén kunnat knappast verklighet i någon be-utröna
aktansvärd utsträckning föreliggerDet alltså såännu. länge inteännu
något direkt behov precisering rättsläget i detta avseende.av en av
Mediekommittén därför frågan huruvida viss efterproduk-attanser om
tion faller under grundlagarnas skydd bör överlämnas till rättstillämp-
ningen åtminstone fram till dess erfarenhet vunnits i praktikenatt av
sådan produktion. Kommittén föreslår därför inte någon lagändring i
denna del. Kommittén vill dock framhålla det väsentligtäratt att
utvecklingen följs.noggrant

Ursprunglig framställning

framgåttSom huvudsyfte med ochTF YGL säkerställaär ett attovan
friheten sig i massmedier förmedel den fria åsikts-att yttra ettsom
bildningen i sarnhället. För tillämplig stenciler kräveratt vara
därför TF stencilerna har mångfaldigats och YGL kräver föratt att

tillämplig filmer och ljudupptagningar dessa sprids tillattvara
allmänheten.

Om vill tillhandahålla skydd för enstaka exemplarettman som
framställs på beställning tidigare ha spritts i upplaga skulleutan att en
det innebära måste frångå TF:s och YGL:s grundläggandeatt man
krav det skall fråga kommunikation med allmänheten,att vara om
vilket det gäller fysiska databärare innebär krav på denär skallatt
framställas i många förexemplar omfattas grundlagsskyddet omatt av
de inte sprids till allmänheten spelas skulleupp. Det ocksåattgenom
innebära skräddarsydda videogram skulle omfattasatt t.ex. ettav
sådant skydd. Med hänsyn till den begränsade utsträckning i vilken
ursprunglig framställning förekommer idag kommittén detattanser
inte motiverat så grundläggande förändringär övervägaatt ennu av
TF:s och YGL:s tillämpningsområde. Kommittén lägger därför inte

Ävenheller i denna del fram något förslag. här vill kommittén
framhållaemellertid det viktigt uppmärksamt följeräratt att man

utvecklingen.

Skräddarsydda5.5 videogram m.m.

Justitiekanslems5.5. 1 promemoria

28 februariDen 1996 avlämnade till regeringenJK "Promemoria om
vissa frågor rörande yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring
m.m.-Justitiekanslerns erfarenheter och synpunkter" justitiedepar-
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dnr Ju 96/ 839. promemorian förordar JK det övervägstementets att
förtydligande den bestämmelse i YGL grundlagensett av som anger

tillämpningsområde såvitt videogram 1 kap. 10 § YGL.avser
beslutadeRegeringen den 23 maj 1996 promemorian i denna delatt

skulle överlämnas till Mediekommittén.
I promemorian anför efterJK JK YGL:s ikraftträdande haftatt att

handlägga åtskilliga ärenden yttrandefrihetsbrott i videogram ochom
det vanligen sig olaga våldsskildring eller barnpornografi-rörtatt om

brott ofta i s.k. skräddarsydda videogram, dvs. videobandett
individuellt sammanställda kompilat från skilda videogram.av scener
JK det varit förenat med vissa svårigheter tillämpa deatt attanger
regler handläggning ärenden yttrandefrihetsbrott finnsom av om som
i grundlagen på skräddarsydda videogram. JK anför också att
handläggningen ärenden olaga våldsskildring och barnpor-av om
nograñbrott del i anspråkJK:s vadstörre äntarnu en av resurser som
kan sakligt motiverat.anses

anförJK det i några de brottsutredningar JKstörreatt av som
handlagt sedan YGL i kraft har uppkommit fråga vadträtt om som

bestämt fordras för videogram skallnärmare ha blivitatt ett anses
tillspritt allmänheten i den mening i kap.1 10 § YGL ochsom avses

denna fråga i praktiken varit förbunden med frågannäraatt om
skräddarsydda videogram. Vad saken gällt i den praktiska verksam-
heten har enligt JK varit fall då videogram spritts i endast fåtalett ett
exemplar, kanske endast två eller någraI sådana situationer hartre.

fästJK avseende vid spridningen skett inte endast inom snävatt en
krets efter annonsering ellervänner utbjudandet.ex. utan annatav

spridningen drag handel eller utlämnande tillettsom ger av vem som
helst. När ansvarsyrkande har framställts sådant underlag har,ett
enligt myndighetensJK, talan inte från domstolens sidamött gensaga
i detta hänseende. Enligt JK därfördet i fortsättningenävensynes
finnas utsikter förlita sig på möjligheten bemästra uppkommandeatt att
fall inom för gällande reglering spridningsrekvisitet i 1ramen nu av
kap. 10 § YGL.

JK svårigheterna med de skräddarsydda videogrammenattanger
visar sig .det gäller videogramnär har spritts tillavgöraatt ettom
allmänheten i den mening i l kap. 10 § YGL och vid be-som avses
dömningar ansvarigheten för innehållet, konñskering, preskriptionav
och verkan viss tidigare fällandeföranlett dom ellerattav en scen

i rättsligt förfarande leda till fällande dom.prövats JKett utan att
det bör kunna tid värdera erfarenheternaatt attanser nu vara av

YGL:s verkningssätt i fråga de skräddarsydda videogrammen iom
syfte söka bort från de svårigheter företeelsen vållatvägatt en som
vid rättstillämpningen. Enligt JK skulle åtskilligt stå vinnaatt om man

tillämpningsområdekunde dra tydligare kring YGL:s i frågagränsen
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anförfilmer och videogram. JK detta sannolikt skulle uppnåsattom
de skräddarsydda videogrammen fördes undan från YGL.om

anför tanke infinner sig skiljelinje mellanJK äratt en som om en
grundlagsskyddad användning videogram och överförandeannatav av

sådant medium kanske skulle kunnainformation med hjälp dras påav
år gäller frågavad sedan 1978 isätt motett som svarar som om

stenciler enligt kap. § TF, dvs. grundlagsskydd för1 5 attm.m.
uppnåsstencilerade och andra liknande skrifter endast vissaom

nämligen, såvitt gäller icke periodiskaformella föreskrifter iakttagits
skriften försedd med beteckning utvisar denskrifter, är attatt somen

mångfaldigad i anslutning därtill tydliga uppgifterär samt om vem
mångfaldigat skriften och och år för mångfaldigandet.har ortomsom

uppgifter faller skriften utanför TF:s tillämpningsområdeSaknas dessa
möjligheterna till ingripande skrifter med brottsligt innehålloch mot

följer då allmänna regler, dvs. i första hand brottsbalken.av
motivet för för tillämplighet dragitsEnligt JK har TF:sgränsenatt

önskemåletpraktiskt principiellt.detta varitsätt än att t.ex.snarare
skrift tryckt och därför inte fårpolisen lätt skall kunna ärveta om en

anför enligt den erfarenheti beslag har varit vägledande. JK atttas
lika vikt för denhittills vunnit har sådana motiv minstJK har storsom

anför också skälen förtillämpningen YGL. JKpraktiska att enav
videogram talar påi fråga skräddarsyddajustering YGL sammaav om

ljudupptagningar.ändring grundlagens bestämmelserförsätt omen av
tillägg till kap.skulle kunna 1 10 §JK överväga ettattmenar man

skydd vidså bestämmelsen klargjorde grundlagensYGL attatt annan
omfattarsådan sker uppspelning endastspridning än som genom

försettsmångfaldigats och medfilmer och ljudupptagningar som
följande stencilregeln.ursprungsuppgifter. regel kallas i detDenna

de särskilda reglernasådant tillägg skulle enligt JK innebäraEtt att
skulle behöva iakttasrättegången i yttrandefrihetsmål inte närom

med straffbart innehållspridning skräddarsydda videogramav
ankomma på det allmännaFörundersökning och åtal skulleuppdagas.

uppnås,beslutsordning skulleåklagarväsendet varigenom enklareen
organisation och JK:sarbetsuppgifterna skulle fördelas över störreen

till vad tydligt liknaråklagaruppgifter skulle renodlas som mera
preskriptionsti-åtalsfrister ochuppgiften på område. De kortareTF:s

inte behöva iakttas och åtskilligaenligt YGL skulleder gällersom
med den nuvaranderättstillämpningen hängerproblem i sammansom

med fråganförsvinna såsom problemenordningen skulle när ettom
meningtill allmänheten i denha blivit sprittvideogram skall anses

innehållet iansvarigheten förfrågori YGL och ettomsom avses
ivideogram.

sådaninvändningarinte saknasemellertid detJK motatt enanger
konstitutio-väsentligt värde iordning. ligger, JK,Det att ettettanser

principielltutformat Detför yttrandefriheten sätt.nellt skydd är ett
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skydd grundlagen skall, enligt JK, kunna hävdas i allasom ger
situationer lämna för tillfälliga undantag ellerattutan utrymme

efter eller mindre vägande motstående hänsyn. I ettanpassas mer
sådant perspektiv kan enligt ändringJK YGL:s regler filmeren av om
och videogram i enlighet förutmed vad sigsagts te ett stegsom som
tillbaka från vad uppnåtts tillkomsten YGL. skulle,Detsom genom av
anför inteJK, kunna YGL längre skyddar för ochsägas rättenatt var

använda videotekniken tryck för spridasättatt atten samma som
budskap till andra.

det följande konstaterar emellertidI JK det grundlagsfästaatt
skyddet för tryckningen teknik egentligen inte sträcker sig längresom

skulle återståvad YGL:s skydd förvideotekniken efterän som av en
sådan avgränsning berörts i det föregående. Enligt JK kan därförsom

invändning skyddet för videogrammen blir änatten om svagare
förskyddet tryckta skrifter för långt. En sådansträngt taget anses

ändring YGL berörts i föregåendedet skulle enligt JK rentav som av
iförtydligandekunna i lika hög grad justeringettanses som som en av

grundlagens innebörd. JK anför vidare det inte kan uteslutasatt att
vissa gränsdragningsproblem skulle uppstå med den diskuteradeäven

lydelsen kap. fråga10 § YGL. En kunde, enligtl JK, t.exnya av
vad bestämt skall mångfaldigande,närmarevara som anses som en

vad skall gälla det står klart videogrammet harnär attannan som
mångfaldigats föreskrivna uppgifternade saknas.men

anförJK också andra skäl stencilregel. JKmot atten menar
vägledande i arbetet få till stånd konstitutionellt skydd föratt ett
friheten sig i andra medier tryckta skrifter varit avsiktänatt yttra en

så långt möjligt utforma skyddet sätt stämmeratt ettsom som
med det gäller enligt TF. Mot den hittills diskuteradeöverens som

fråganlösningen grundlagens räckvidd beträffande videogramav om
därför enligt med visst fog invändas skulle innebärakan JK denatt ett

från de principer lagts till grund för uppbyggnadenavsteg som av
YGL. JK framhåller det på lång sikt kan visa värdefulltsigatt att
hålla troheten den förebild för det konstitutionella skyddet förmot
yttrandefriheten finns fastlagd i JK fortsätter: be-TF. "Ensom
tydelsefull del meningen med yttrandefrihetsgrundlagen ligger attav
grundlagen kan bidra till de rättsliga grundsatser utbildats tillatt som
skydd för yttrandefriheten får bli bestämmande för masskomrnunikatio-

villkor under utveckling på djupgåendeäven sätt rörettnens en som
bort från vad hittills vid. de frän tryckfrihetsför-sig varit Omvana

ordningen hämtade grundsatsernapä detta ska kunna bli styrandesätt
långa loppet, det vikt troheten tryckfrihetsför-i det är att motav

vidhålls. från förebilden tryckfrihets-ordningens lösningar Avsteget i
förordningen någon obetydlig invändning den förutinteär mot
berörda pä ändring yttrandefrihetsgrundlagen.tanken "en av
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JK kan undvikas ändringen YGL begränsasatt avstegetanger om av
till klargörande grundlagens skydd inte sträcker sig tillett attav
videogram inte månfaldigas. Detta skulle enligt JK innebärasom en
avvikelse från utforrrmingen knappast frånTF dess sakligaav men

Äveninnebörd. denna begränsade ändring YGL skulle dockmera av
enligt förenadJK med vissa svårigheter eftersom det möjligtärvara

sprida identiska exemplar videogram framställaatt att ettav genom
efter i takt med beställningar kommer in. Enligt JK förekommerett att
sådan verksamhet och till frågorupphov videogrammetnärger om
blivit spritt, exemplaren skall betraktas tillhörandeom som samma
upplaga, så inte fallet något videogrammen mång-ärom om av
faldigats och preskription inträder. JK det i det långanär attom anger

blir ofrånkomligt uppnåloppet söka lätthanterligtatt ett mera
rättstillstånd frågan står inte sådant målkvar nås bästatt ettmen om

utveckling i praxis. JK han inte frångått denattgenom en anger
grundinställning han uttryck för i 1992 års tillrapportsom gav
regeringen behovet åtgärder rörande bestämmelserna olagaom av om
våldsskildring dnr. 2903-91-90, JK-Beslut 1992 180 ff. nämligens.

det knappast sin plats några grund-är ännuatt att ta upp mera
läggande frågor utforrrmingen yttrandefrihetsgrundlagen tillom av
förnyade överväganden.

på från nuvarande svårigheter skulleEtt bort emellertidvägensteg
enligt ändring kap.JK den begränsade l 10 § YGLvara mera av som

berörts. Svaren de angivna frågorna skulle då enligt JKnyss
fåalltjämt sökas i rättskällorna tryckfrihetens område och de

rättsliga villkoren skulle förbli likvärdiga med vad gäller för detsom
svårbedömdatryckta ordet det gäller de rättstillämp-även när mera

ningsfrågorna. Men de unika skräddarsydda videogrammen skulle,
frånenligt JK, emellertid skiljas bort den komplicerademera

handläggningsform föreskriven för yttrandefrihetsmål.ärsom
anförda enligt kunna anledning till följande tilläggDet skulle JK ge

till kap. 10 § YGL: "Grundlagen tillämplig på sådana filmer ochl är
ljudupptagningar sprids till allmänheten spelasattgenom upp,som
säljas tillhandahållas Sker spridningen påeller sätt. sättannat annat

uppspelning, skall dock grundlagen tillämpas endastän genom om
framställs flera likadana exemplar."filmen eller ljudupptagningen i

begränsade ändringen.lösning kallas i det följande denDenna
förordtidigare framgått innebär promemoria förSom JK:s ett att ett

förtydligande övervägande.sådant till vidaretas upp
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överväganden5.5.2

Inledning

Av JK:s promemoria framgår skräddarsydda videogramatt gett
upphov till svårigheter i rättstillämpningen det gällernär avgöraatt om
de spritts till allmänheten i den mening i kap.1 10 § YGL,som avses

det gäller frågor ansvarigheten förnär innehållet, frågorom om
konfiskering och preskription verkan viss tidigaresamt attav en scen

i rättegång. Det stårprövats promemorian också klart attgenom
barnpornografi och olaga väldsskildring ofta förekommer i skräddar-
sydda videogram och handläggning sådana ärendenatt tar storav en
del JK:s i anspråk. Vidare framgår det finns andraävenattav resurser
problem i rättstillämpningen med videogram de förknippadeän ärsom
med skräddarsydda videogram identiskt lika videogram kant.ex. att
framställas och vid skilda tidpunkter allteftersom beställningarett ett
kommer in. Sådana förfaranden förekommer enligt JK och upphovger
till frågor videogrammet blivit spritt,när videogrammenom om
mângfaldigats, de kan tillhöra upplaga och närom anses samma om
preskription inträder.

Kommittén för sin del det viktigt komma tillär rättaatt attanser
med de problem JK har pekat på i sin promemoria. Vissa desom av
problem JK har berört Mediekommittén i sammanhang,tar annatupp

avsnitt 3.3.6, 5.2.6 och 5.4.6. Dessa kan desägas störstase vara
svårigheterna det gäller YGL:s tillämpningnär under den tid harsom
gått sedan grundlagen trädde i kraft. Problemen till delutgörs en av
de gränsdragningsfrågor harJK Vidare kretsar i praktikenangett.som
mycket diskussionen ingripanden barnpornografin kring demotav om
skräddarsydda videogrammen, fråga behandlas Barnpornog-en som av
rafiutredningen och Mediekommittén inte i och för sig har tillsom
uppgift lösa.att

JK har visat på tvâ metoder till del komma till medrättaatt stor
problemen med skräddarsydda videogram vilka båda innebär dessaatt
skall undantagna från YGL:s tillämpningsområde, nämligenvara en
stencilregel efter kap.1 §mönster 5 TF och "begränsadav en
ändring" skall klargöra videogram bara framställs iattsom som
enstaka exemplar inte sprids till allmänheten annat vid offentligän
visning.

Stencilregeln i IF

Utvidgningen TF:s tillämpningsområde till förutom skriftattav som
framställts i tryckpress också omfatta skrift mångfaldigatssom genom
stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande om
utgivningsbevis gäller för skriften eller den försedd med beteckningär
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utvisar den mångfaldigad iär anslutning därtill tydligaatt samtsom
uppgifter har mångfaldigat skriften och årsamt ortom vem som om
för mångfaldigandet trädde i kraft den januari 19781 SFS 1976:955.
Regeln tillkom efter förslag från Massmedieutredningen MMU. I
propositionen prop. l975/76:204 90 f. anförde föredragandes.
statsrådet det för den enskilde medborgarens utnyttjaatt rätt att
grundlagens skydd betydelse andra och billigare fram-stor attvar av
ställningsmetoder tryckning kunde användas.än Man skulle enligt
statsrådet med visst fog kunna hävda den tryckfrihet TFatt som
tillerkänner varje svensk medborgare hade mist del sitt innehållen av
till följd tryckningen blivit så dyr det låg utanför flertaletsatt attav
ekonomiska möjligheter den återställdes föreslagnadenattmen genom
utvidgningen.

Föredragande statsrådet anförde gjordes tillämpligTF påatt om
skrifter mångfaldigats tryckningsätt änannatsom genom var
frågan alla sådana skrifter skall falla under grundlagen ellerom om
någon eller några särskilda förutsättningar skulle uppfyllda för attvara
så bli fallet.skulle MMU ansåg avgränsning ofrånkomligatt en var
och föredragande statsrådet anslöt sig till uppfattningen inteTFatt
skulle tillämplig på alla skrifter framställts sten-vara som genom
cilering eller därmed jämställt förfarande. Statsrådet anförde sådanaatt
skrifter har i helt utsträckning tryckta användningsom-änen annan
råden ligger utanför dem tryckfriheten skall skydd ochsom som ge

detta gäller bl.a. flertalet allmänna handlingar fotokopieras iatt som
antal exemplar och många enskilda handlingarett som genom

stencilering mångfaldigas för spridning i krets.trängreen
Beträffande frågan vilket avgränsning TF:s tillämplig-sätt en av

het på stencilerade och därmed jämställda skrifter skulle åstadkommas
anförde statsrådet vid val fästametod borde avgörande viktatt man av
vid lätt kan konstatera skrift faller under TF:s skyddatt man om en
eller inte. anfördesDet exempelvis polisen måste skriftatt veta om en

i beslagfår på grund den innehåller något brottsligt, vilkettas attav
inte tillåtet beträffande tryckt skrift och inte heller bordeär detvara
beträffande stencilerade och därmed jämställda skrifter skulle fallasom
under TF.

Statsrådet anförde det förhållandevis lätt konstateraäratt att om en
skrift tryckt fotokopia inte motsvarandeär att t.ex.men en ger
ledning. kunde likaDen det enda exemplaretgärna ett ettvara som av

Enligtflertal. statsrådet behövdes det därför något utmärker attsom
skrift exempelvis mångfaldigats fotokopiering fallersomen genom

under upplagan harTF. Att viss storlek ansåg statsrådet inteen
uppfylla sådant krav och ansökningsförfarande ansågs dennaett ett ur
synvinkel inte heller lämpligt. borde enligt statsrådetDet i stället av
själva skriften framgå den faller under TF.att
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Föredragande statsrådet anslöt sig i princip till MMU:s lösning
nämligen skriften skulle mångfaldigat denatt samtange vem som var

vilket åroch detta skett. Statsrådet erinrade därvid dessaattom
uppgifter sådana enligt TF skall på tryckt skrift ochsättas utvar som

denna skyldighet hänger med tillsynen tryckta skrifteröveratt samman
och kan förutsättning försägas med detutgöra särskildasystemeten

för innehållet i tryckt skrift. För den nytillkomnaansvaret gruppen av
skrifter borde det enligt statsrådet emellertid i allmänhet tillgöras en
förutsättning för skallTF tillämplig uppgifterna äratt att utsattavara
på skriften.

Föredragande statsrådet emellertid denna lösning inteattangav var
helt tillfredsställande eftersom handlingar mångfaldigats hossom
myndigheter företagoch ofta innehåller uppgift myndigheten ellerom
företaget, dess adress och datum. Det kunde därför uppstå tvekan om

sådan skrift föll under TF. Statsrådet föreslog därför stencileradatten
eller därmed jämställd skrift också skulle innehålla uppgift denattom

mångfaldigad. Statsrådet anförde sådan uppgift visserligenattvar en
saknar motsvarighet hos tryckt skrift på grund självaattmen man av
framställningssättet kan utgå från sådan skrift blivithar mång-att
faldigad.

Beträffande stencilerade eller därmed jämställda skrifter ärsom
periodiska ansåg statsrådet det bestämmande för tillämplighetTF:satt
skulle utgivningsbevis gällde för skriften.vara om

YGLcs tillämpningsområde bär bättreavgränsas

Syftet med YGL efter TF bereda mediermönsteratt ettvar av nya
grundlagsskydd så långt möjligt skulle likställa deras villkorsom som
med vad gällde för det tryckta ordet. iDet propositionensom angavs
till YGL förutsättningarna för uppnå detta avgörandeatt att ettvar

förbättre medier där innehållet tekniskt fixerat ellersätt är otvunget
kan dokumenteras likvärdigt med den trycktasätt ärett som
skriften prop. l990/91:64 32. också förslagetDet tillatts. angavs
YGL innebar förblevTF orubbad och utgjorde utgångspunktatt en
också för förståelsen det skyddet för yttrandefriheten a.av nya prop

214.s.
Enligt kap. § första1 1 stycket YGL varje svensk medborgareär

det allmänna tillförsäkrad i ljudradio, television ochrättgentemot att
vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar

rörliga bilder ljudupptagningar offentligen uttrycka tankar,samtav
åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som
helst. Grundlagen skyddar alltså uttrycka sig offentligt i vissarätten att
medier och den således inte privata eller förtroliga meddelanden.avser

tillämpningsområdeDess det filmer ljudupptagningargäller ochnär
preciseras i kap.l l0§ YGL har följande lydelse:närmare som
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"Grundlagen tillämplig på sådana filmerär och ljudupptagningar som
sprids till allmänheten spelas säljas eller tillhandahål-attgenom upp,
las pá "sätt.annat

specialmotiveringenI till bestämmelsen a. 112 attanges prop. s.
begränsningen grundlagens tillämplighet till upptagningarav som
sprids till allmänheten följer grundlagsskyddets ändamål attav
säkerställa friheten sig i massmedier medel för denatt yttra ettsom

åsiktsbildningen.fria Liksom JK kommittén viktig delattanser en av
kärnan i föreställningen massmedium torde det frågaärett attom vara

mångfaldigande likalydande meddelande från utgivare tillettom av en
vid och obestämd krets jfr. avsnitt 5.1.mottagareen av

Kommittén utgår från YGL vid sin tillkomst tänkt omfattaatt attvar
sådana videogram i likalydande exemplar sprids till tämligensom en
vid och obestämd krets bortsesHär i det följande frånmottagare.av
spridning offentlig förevisning enstaka exemplar. I dengenom av
praktiska tillämpningen grundlagen har emellertid vilket i och förav -
sig kan sig principiellt tillfredsställande denna extensivte getts en-
tolkning så videogram framställts i fåtal exemplar förävenatt ettsom

högst begränsad krets falla under grundlagen.mottagare ansettsen av
har i sådana fall ofta varit frågaDet enstaka videogramexemplarom

frånkopieras delar flera förlagor.som av
naturlig utgångspunktEn diskuterar denna tillämpningnär man av

YGL liksom i andra sammanhang jämföra medär TFatt som- -
bygger på föreställningen skrift i princip skall mång-att en vara

Ävenfaldigad för grundlagen skall tillämplig. det inteatt vara om
finns någon klar för hur många skriftexemplar skall behövagräns en
finnas i för kunna spridas till allmänheten jfr. avsnitt 2.3.2 tordeatt

inte sällandet uppenbart vissa videogram sprids i såatt ettvara
begränsat antal exemplar det inte kan fråga sådantatt ettvara om

Änoffentliggörande i mindreTF. TF tillämpligär närsom avses
endast något enstaka exemplar stencilerad skrift framställsav en

kompilering delar olika skrifter. En avgränsninggenom av av av
YGL:s tillämpningsområde så avsedda fall kommer fallaatt attnu
utanför detta därför förenligtväl med grundlagens uppläggning.är

Frågan därför hur sådan avgränsning bör ske. utgångs-är Enen
punkt därvid grundlagsändring behövs för YGL:sär att atten
tillämpningsområde skall bli vad hittills antagits isnävare än som
rättstillämpningen. Motivuttalanden sker samband medutansom en
lagändring kan nämligen inte medföra lagtillämpning.en ny

stencilregelsalternativEtt

Den JK skisserade stencilregeln fördelar.har En sådan denär attav
förhållandeviskan klar, lättillärnpad och förutsebar eftersom detvara

skulle framgå själva videogramrnet fölldet under grundlagensav om
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tillämpningsområde eller inte. Det bör dock anmärkas regeln kanatt
leda till vissa svårigheter iblanddet kan oklartattgenom vara om en
framställning uppfyller grundlagens krav på uppgifter, detnär ärt.ex.
tveksamt dessa kan samlade på de ställen där de skall finnas.om anses

skulle ocksåRegeln lösa hel del problemen med de skräddar-en av
sydda videogrammen. viss fördelEn den har förebildär även att en
i TF:s regel stenciler och liknande skrifter; kap.1 5 Vidareom

stencilregel lösning diskuteras i syfte kommautgör tillatten en som
med problemen kring barnpornografin. Enligt Barnpornografiut-rätta

redningen har nämligen ingen barnpornografi på videograrn varit
försedd ursprungsuppgiftermed och det finns viss anledning att tro att
sådana inte heller i framtiden kommer Stencilregeln skullesättasatt ut.
därmed innebära i praktiken all barnpornografi skulle falla utanföratt

Åtgärdergrundlagarnas skydd. barnpornografi skulle då kunnamot
vidtas i allmän lag anpassning till ochTF:s YGL:s särskildautan
skyddsregler.

anfört kan emellertid invändningarSom JK har göras mot en
stencilregel skisserat slag. Dessa framför allt principiellärav av
karaktär.

En grundläggande invändning den innebär från detär ett avstegatt
krav på långsiktighet och stabilitet i grundlagsskyddet ärsom en
viktig beståndsdel i det konstitutionella YGL ärsystemet. en ny
grundlag med förebild i TF och stencilregel det förordade slageten av
får vittgående effekter på grundlagsskyddet så utvecklas isom mera

följande.det
Vid YGL:s tillkomst diskuterades lämpligheten sådantettav

"fakultativt" grundlagsskydd stencilregel skulle innebära närsom en
det gällde frågan grundlagsskydd för och utställningar.teaterom

medieformerDessa lämnades emellertid utanför YGL:s tillämpnings-
område. viktig faktorEn härvid förutsättningar förattvar ensaman-

inte förelåg eftersom innehållet i framställningarna intesvar var
fixerat. En faktor de oklarheter "frivilligt"ett ut-annan var som
givaransvar skulle medföra för grundlagsskyddet prop.1986/87:l51

32, 1990/91:64 72 f.. Meddelares och andra medverkan-s. prop. s.
blir eftersomdes ställning osäker deras ansvarsfrihet blir beroende av

utgivare verkligen utses.om en
Problemet finns sedan år beträffande stenciler liknande1978 och

skrifter faller under kap. problem föreligger1 5 § TF. Samma isom
ocksådag det gäller tryckta skrifter och de medier skyddasnär som

iden förYGL situationen någon lämnar meddelande publiceringattav
i tryckt skrift uppgiften sedan publiceras i icke grund-t.ex. ettmen
lagsskyddat medium, på CD-ROM-skiva med enbartt.ex. texten
jämför avsnitt 5.2. l.

propositionen till införande stencilregeln i sade departe-I TFav
mentschefen följande 1975/762204 s.l30: "MM berör ocksåprop. U
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den någonsituationen lämnar meddelande offentliggörs iatt sten-som
ellerciterad därmed jämförlig skrift, vilken deti särskilda fallet inte

skyddas grundlagen, därför föreskri ursprungsbeteckning inteattav ven
äsatt skriften och utgivningsbevis inte gäller förär denna. Utgångs-

punkten då något skydd för meddelaren inte föreligger.är Enligtatt
tidigare berörda regler i strajjprocessen får emellertid påståendeett
från meddelarens sida, han verkligen räknade med uppgiftenatt att
skulle inflyta IFi omfattad skrift, för det intetagas gott,en av om
med hänsyn till omständigheterna framstår helt osannolikt. " Hans-
Gunnar Axberger anför också i sin avhandling "Tryckfrihetens
gränser" 1984 312 det i förarbetena i denna frågasägsatts. som
"...synes böra förstås så reglerna meddelatjfrihet subjektivtiatt om

allmännahänseende skall behandlas de objektiva straffrihets-som
förgrunderna. Det därvid straffrihet tillräckligt uppgiftsläm-är att

uppfattat meddelarfrihet förelegat, så objektivtatt oavsettnaren om
inte varit fallet; heltEtt icke osannolikt eller orimligt påståendesett

reglerna i IF tillämpliga1:1 3 fär med andra 0rd iäratt stom en
för vederläggasdet inte kanom åklagaren. "tas gottprocess av

Även svårigheterna det gäller meddelares andraoch med-närom
verkandes ställning således inte olösliga innebär stencilregelär etten

från det krav på klarhet i grundlagsskyddet bör gälla.avsteg som
Det bör i sammanhanget påpekas det frivilliga utgivaransvaretatt

förför ljudupptagningar inte är avgörande dessa faller innanförom
YGL utanutanföreller enbart för skall ansvarig förvem som anses

innehållet i upptagning. Den kommittén föreslagna utvidgningenen av
kap. 9 § YGL1 omfatta också databaser drivs andra änattav som av

massmedieföretag under förutsättning utgivningsbevis finns skiljeratt
ocksåsig från den tänkta stencilregeln den byggeratt ettgenom

registreringsförfarande klargör databasen har grundlagsskyddsom om
jfr.eller inte kap. § beträffande1 5 TF stenciler med utgivningsbe-

Dessa båda fallvis. frivillighet därför inte analoga med denärav av
JK skisserade stencilregeln.

Det kan vidare ifrågasättas analogin med regeln stenciler iom om
TFkap. 5 § vid1 betraktande bärande. TF:s regel tillkomnärmare är

för möjlighet till grundlagsskydd för skrifter framställs iatt ettge som
billigare och enklare förfarande fårtryck. Den alltsåän enses som -

marginelltämligen utvidgning förutsättningen för TF:s tillämplig-av-
frågahet; det år skrift mångfaldigas i tryckpress. Attatt om somen

låta gällastencilregeln förutsättning för grundlagsskyddet försom
skrifter huvud har aldrig varitöver aktuellt. En stencilregel förtaget
videogrammens frågandel grundlagsskydd kan inteavgörsom om

ett medieformenskydd för TF:s. Det kananses motsvararge som
hävdasdärför den medieform videogrammen grund-att som ur

lagsskyddssynvinkel bör jämföras intemed stenciler o.d. trycktär utan
skrift jfr. 27,1986/87:l5l 1990/91:64 32. kanDetprop. prop.s. s.
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skillnader mellan stenciler ochsidan de tekniskaå andra attnoteras
stencilregelskrifter motiverade utformningen TF:stryckta avsom

skrifter.föreligger mellan videogram och trycktaockså
med tankeden skisserade skulle dessutomstencilregelEn som

enhetligt grundlagsskydd för olika formerkommitténs förslag ettom
ljudupptagningar deupptagningar behöva gälla såvältekniska somav
omfattaskommittén böra YGL. Dessamedieformer avsom ansernya

betydelse från yttrandefrihets-medieformer kan förväntas få störrenya
ljudupptagningar eftersom de kansynpunkt filmer, videogram ochän

skrifter idag hardel den roll trycktakomma överta storatt somen av
information åsikter. Med sådan stencilregelförmedlare och ensom av

fallergrundlagsskyddet för de upptagningar under YGLskulle som nu
ställning.meddelares och andra medverkandesförsämras vad avser

medieformer skulle stencilregeln innebäradet gäller viktigaNär nya
blir motiverat. Det kan dock å andragrundlagsskyddet änatt svagare

på sikt ha den fördelen densidan anmärkas sådan regel kanatt atten
också medieformer inte såskulle kunna tillämpas ärsom av-

förslag omfattar och för vilkagränsbara dem Mediekommitténssom
svårt på klargöra de har grundlagsskydddet är sätt att samtatt annat

inte faller under YGL idagpå framställningar i enstaka exemplar som
avsnitt 3.3.6, 5.2.6 och 5.4.6.se

allmänt sig så betydelsefull avvikelse från den tryck-Rent ter en
frihetsrättsliga förebilden diskuterade stencilregelnden olyckligsom

principen skall tjäna vid tillämpningeneftersom TF mönsteratt som
YGL försvagas.av

viktig invändning stencilregeln vidare det kanEn är attmot antas
något grundlagsskydd för tekniska upptagningar framställs iatt som

utlandet sprids i Sverige i praktiken inte kommer gällaattmen som
jfr. kapitel 6 eftersom utländska framställare kan förväntas sakna
kännedom den svenska grundlagens krav. Det kan dock hävdas attom
produktionsuppgifter upphovsrättsliga eller ekonomiska skälsom av

uppfyllapå upptagningar i vissa fall kan tänkas stencilregelsanges en
krav.

Inte heller den "begränsade ändringen" enligt JK:s tanke är
emellertid invändningsfri. Som framgått undanröjer den baranyss
delvis de tillämpningssvårigheter nuvarande ordning medför. Ensom

invändning den skisserade regeln egentligen inteär sägerattannan
framgårvad redan kap. 10 § YGL i gällande1änmera som av

De principiella invändningarlydelse. kan stencil-motsom resas en
regel har dock ingen motsvarighet vid denna lösning.

Ingen de två JK skisserade lösningarna alltså invändnings-ärav av
fri. stencilregel har praktiska fördelar principiella nackdelar.En men

"begränsad ändring" medför tillämpningsproblem, medan den inteEn
principiella invändningar. Frågan då det finnsmöter ärsamma om
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något alternativ har de båda lösningarnas fördelar inte derassom men
nackdelar.

Ett sådant alternativ bör innebära "obligatoriskt" grundlagsskyddett
för medieformerna, fråganalltså huruvida utgivare ochatt utsesom

eller ursprungsuppgifter inte blir helt avgörande föranges anges
sådant skydd, samtidigt gränsdragningen mellan YGLsom av
skyddade upptagningar och andra klarare för närvarande ochgörs än
tydliggör skräddarsydda tekniska upptagningar inte omfattasatt av
grundlagen. alternativDetta skulle bygga följande resonemang.

Trycktekniken används typiskt för framställa flertalsett att ett
exemplar skrift. Skall bara fåtal exemplar produceras,ettav en
utnyttjas någon teknik, fotokopiering. Man kan därfört.ex.annan

frånnormalt utgå trycksak påträffas del sådanäratt en som en av en
upplaga den tillräcklig för spridning bland allmänheten.äratt
Svårigheter skrift grundlagsskyddad förekommeravgöra äratt om en
därför bara i begränsad omfattning.

Beträffande film i traditionell mening torde det oftast inte heller
svårt den sprids till allmänheten och därmed falleravgöraattvara om

under YGL. kanMan utgå från film avsedd för offentlig visning,att
s.k. biografñlm, föravsedd sådan spridning grundlagenär äratt
tillämplig den. Smalfilm i den mån sådan fortfarande före-är -
kommer hänförlig till "intern" användning grundlags-utanmera-
skydd. Ljudupptagningar i form traditionella grarnrnofonskivor ochav
CD-skivor kan också för spridning till allmänheten.antas vara

Bland de tekniska upptagningar idag skyddas YGL detärsom av
därför framför allt videogram och ljudkassettband lika kangärnasom

för allmän spridning för internt bruk. Ofta framgår det dockvara som
tryckta omslag, etiketter o.dyl. det fråga det förstnämn-ärav om om

da. de mediefonnerAv kommittén föreslår skall falla undernya som
YGL kan vanliga datadisketter likna videogram och ljudkassett-sägas
band i det behandlade hänseendet. CD-ROM-skivor med multi-nu
mediainnehåll eller dylikt kan likställas med ljudupptagningar inu
form CD-skivor blir möjligheter inspela på sådana skivorattav men
allmänt tillgängliga kommer de likna videogrammen ochattsnarare
ljudkassettbanden i detta hänseende.

Med utgångspunkt i det anförda skulle lösning kunna utformasen
så söker överbrygga den ovisshet idag finns angåendeatt man som
vissa mediefonners spridning till allmänheten i det konkreta fallet.

Liksom beträffande trycksaker skulle i första hand utgå frånman
eller de exemplardet teknisk upptagning har tillgångav en som man

till eller ställs inför vid husrannsakan eller vidt.ex. en en annan
Ärtvångsåtgärd har ställning till. det sannoliktatt ta attsom man

exemplaret/exemplaren för spridning bland allmänhetenär är
grundinställningen det/de omfattas YGL. Detta kan framgåatt av
olika antalet exemplar, utseendet omslag, etikett ellersätt, t.ex. av
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produktionssättet i fråga traditionelladylikt eller självaav som om
grammofonskivor. Framstår upptagning däremot primärten som en

för internt bruk blir utgångspunkten den inte omfattas"hemkopia" att
grundlagsskyddet. Omständigheterna kan emellertid även varaav

"professionellt" tillverkad upptagning inte kansådana att en anses
avsedd för allmän spridning eller vad kan sigatt tesom som en
"hemkopia" det. sådana fall bryts presumtionen ochIärtvärtom
upptagningen betraktas fallande utanför respektive innanförsom

tillämpningsområde.YGL:s
det gäller videogram och ljudupptagningar kassettband visarNär

skilja grundlagsskyddade framställningar frånsig behovet kunnaattav
i praktiken ofta i samband med husrannsakningar och andraandra

fråga. Vid sådana tillfällen bidrartillfällen då beslag kommer i de
iakttagelser kan på platsen ofta till det med rimliggöras attsom nog
säkerhet kan bedömas viss bild- eller ljudupptagning avseddärom en
för spridning till allmänheten i den mening i yttrandefri-som avses
hetsgrundlagen. Det kan visa sig upptagningen hart.ex. att an-

till försäljning, register kunder påträffas,övernonserats ut att att
påträffas iupptagningen antal exemplar eller korrespon-störreett att

dens visar upptagningen har spritts. Det saknas alltså ofta inte heltatt
underlag själva upptagningen för bedöma den avseddutöver äratt om

spridning.för
ordning med "presumtionsregel" angivet slag kanEn en av nu

med ytterligare sådan för tillämp-kombineras regel underlättaatten
ningen. skulle påDen bygga tanken med stencilregel och innebäraen

upptagning försedd med de obligatoriska uppgifternaäratt en som om
utgivare jfr. 4 kap. 4 § YGL och framställning jfr. kap.3 13 §
YGL skall för spridning till allmänheten, inte annatanses vara om
framgår omständigheterna.av

Den behandlade lösningen skulle vidare innebära enstakaattnu ex-
emplar framställs successivt kopiering eller flerasom genom av en
förlagor kan tala samlad "upplaga" faller utanförutan att man om en

fråga framställningYGL. Denna enstaka exemplar frånom av en
tidigare upplaga massmedium del principiellär störreettav en av en
fråga kommittén behandlar i avsnitt 5.2.6 och3.3.6, 5.4.6.som

Lagtekniskt kan alternativet utformas så kap. §l 10 YGLatt ges
följande lydelse ändringar kursiverade:

tillämplig sådana"Grundlagen tekniska upptagningarär som
sprids till allmänheten spelas säljas eller tillhandahållasattgenom upp,
på sätt.annat

Huruvida grundlagen tillämplig i det enskilda fallet påär prövas
grundval vad kan spridningsfrågan. Omantas annatav som om
framgår omständigheterna, skall grundlagen därvid tillämpligav anses
på med uppgifter enligt kap. § och 4 kap.4upptagning 3 13 "en
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Även sådan regel kan emellertid invändningar Regelnmot göras.en
kan inte helt lättillämpad och kan kritiseras utifrån det kravanses vara
på klarhet bör ställas på grundlagarna. Kommitténsom anser
emellertid från sina utgångspunkter detta alternativ föredraäratt att
framför dem behandlatJK i sin PM, skall lösa problemetsom om man
med de skräddarsydda videogramrnen uttrycklig grundlags-genom en
regel. Det kan dock hävdas det ligger bakomsättatt att resonera som
det här framlagda alternativet borde kunna användas även utan en
uttrycklig presumtionsregel vid tillämpning nuvarande kap. 10 §lav
YGL med den ändring kommittén i övrigt föreslår beträffandesom
vilka medieformer skall grundlagsskyddas. Vidare finns detsom
anledning samlat de olika alternativen varandra påvägaatt mot
grundval förslagen från både Mediekommittén och Barnpornogra-av
fiutredningen. Mediekommittén avstår därför för sin del från läggaatt
fram något formellt ändringsförslag beträffande de skräddarsydda
videogrammen.
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6 Internationella aspekter på
grundlagsskydd för mediernya

6.1 fysiskaNya databärare

Kommitténs förslag till grundlagsskydd för fysiska databärarenya
innebär i princip dessa och de i YGL redan reglerade fysiskaatt
databärarna filmer, videogram, andra upptagningar rörliga bilderav
och ljudupptagningar förs under beteckningen "tekniskasamman upp-
tagningar" och behandlas enligt de regler gäller för film.som nu
Särbehandlingen ljudupptagningar upphör alltså. Kommitténsav
förslag innebär alltså teknisk upptagning med enbartävenatt texten
och/eller stillbilder, CD-ROM-skiva, kommer behandlast.ex atten
enligt de regler gäller för film inte upptagningen faller insom nu om

bilageregelnunder i kap.1 7 § andra stycket frågaTF. I dennaom
föreslårregel kommittén tillämpningsområdet ändras till omfattaatt att

"sändning eller teknisk upptagning i yttrandefrihets-en som avses
grundlagen".

Som framgått redogörelsen i avsnitt 2.2.6 för vad gällerav som nu
för utländska yttranden behandlas i gällande YGL utländska filmernu
och ljudupptagningar Reglerna emellertid skillnadsätt. görsamma
mellan å sidan filmer och ljudupptagningar framställsena som
utomlands och länmas för spridning i Sverige och å andra sidanut
filmer och ljudupptagningar framställs utomlands inte lämnassom men

för spridning i Sverige. de förstnämndaFör gäller i princip allaut
YGL:s allmänna regler andra modifikationer beträffandeänutan
meddelar- och anskaffarfriheten och till anonymitet. För derätten
sistnämnda gäller endast YGL:s regler meddelar- och anskaffarfri-om
het till anonymitet och då med modifikationerrättensamt samma som
beträffande filmer och ljudupptagningar framställs utomlands ochsom
lämnas för spridning här.ut

Kommittén de fysiska databärare enligt kommit-attanser nya som
téns förslag förs in under benämningen tekniska upptagningar företer
sådana likheter med filmer och ljudupptagningar de kan behandlasatt
på dessa det gäller fysiskasätt databärareäven närsamma som nya

framställs utomlands och sprids här och fysiska databäraresom nya
framställs utomlands inte sprids här. Reglerna i 10 kap. 1som men



SOU 1997:49aspekter på...Internationella238

mening såalltså enligt kommitténs ändrasoch §§ YGL bör2 att
"tekniska upptagningar".och ljudupptagningar" byts"filmer ut mot

ljudupptagningar ochinnebär för bl.a. filmer, videogram,Detta att
förCD-ROM-skivor framställts utomlands och lämnas utsom

reglerskulle i princip alla YGL:s allmänna gälla. Despridning här
det för svenska upptagningar ligger på denuppgifter och ansvar som

för iställetframställa upptagningen skulle dock de utländskalåtitsom
meddela och anskaffa uppgifter ochimportören. Frihetenligga att

upptagningarskulle för dessa utländska hatill anonymiteträtten
Detta innebär i enlighetomfattning enligt 13 kap. 6 § TF.samma som

undantagsfallde dåvad i avsnitt 2.2.6med nämnts att en personsom
offentliggörande fällas tillanskaffar uppgifter för kanlämnar ellersom

utvidgade enligt 13för detta skulle sättvara samma somansvar
enligt kap. ochi förhållande till vad gäller 7 3 § TFkap. 6 § TF som

gälla i något fall dåYGL, dvs. ansvarsfriheten skulle intekap. 3 §5
ocheller anskaffandet innefattar brott rikets säkerhetmeddelandet mot

åsidosättande tystnadsplikt publicerings-varje uppsåtligt genomav
förbjudet. Vad beträffar till anonymitetmeddelande skulle rättenvara

upptagningar framställs utomlandsmeddelaren till tekniskaför som
för spridning här skulle reglerna i 2 kap. YGL gällaoch lämnas ut

gäller för här framställda och spriddaden skillnaden vadmed mot som
gälla vid något brotttystnadsplikten inte skulleupptagningar motatt

säkerhet.rikets
upptagningar framställs utomlandsBeträffande tekniska som men

i fråga meddelar- ochsprids här skulle YGL gälla endastinte om an-
då på för tekniskaskaffarfrihet anonymitet och sättsamt samma som

framställs utomlands och lämnas för spridningupptagningar utsom
kap. 2 § YGL.här 10

kommunikation hjälp6.2 medNy av

elektromagnetiska vågor

kommunikation med hjälpKommitténs förslag det gällernär avny
såelektromagnetiska vågor innebär utvidgning kap. 9 § YGLlaven
fåandra sådana massmedieföretag där kanäven änatt som avses

grundlagsskydd, särskild begäran tillhandahåller allmänhetendeom
det i paragrafen och deupplysningar databas sägssättur en som

möjlig-för verksamheten. Kommitténutgivningsbevishar attett anser
också för den bedrivererhålla utgivningsbevis skall gällaheten att som

sändningar utgår från utlandet.databasverksamhetsådan genom som
bedriver verksamhet detinnebär allaDetta sättatt avsessomsom

utgårutgivningsbevis sändningarnadatabasregeln kan fåi även om
Även utgivningsbevis,massmedieföretag kan alltså fåfrån utlandet.
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för sådana företag blir det förutsättning för utgivningsbevisattmen en
skall kunna meddelas sändningarna utgår från utlandet eftersomatt
massmedieföretags databassändningar utgår från Sverige redansom
omfattas gällande l kap. 9 § YGL enligtsom kommitténsav nu
förslag kvarstår oförändrad i kap. förstal 9 § stycket YGL. Kommit-
tén föreslår regel utgivningsbevis kan meddelas för databas-atten om
sändningar utgår från utlandet i första meningen i 3 § i 10som en ny
kap. YGL.

framgåttSom redogörelsen i avsnitt för2.2.6 vad gäller förav som
utländska yttranden i YGL skillnad mellan radioprogramgörs som
utgår från Sverige och radioprogram kommer från utlandet. Försom
radioprogram utgår från Sverige gäller alla YGL:s reglersom utom
beträffande sådana radioprogram huvudsakligen avseddaär att tassom

utomlands omfattasoch undantag meddelats i enlighetemot av som
med tillåtelsen i 1 kap. 6 § sista stycket YGL. För radioprogram som
kommer från utlandet och sänds vidare här samtidig ochgenom
oförändrad vidaresändning gäller endast den del skyddet enligtav
YGL kan upprätthållas i praktiken. Detta skydd i kap.1som anges
7 § YGL. För radioprogram kommer från utlandet och intesom
samtidigt oförändratoch sänds vidare här, radioprogramt.ex. som
sänds från direktsändande satellit svensk anknytning, gäller endastutan

meddela och anskaffa uppgifter ochrätt underrättelser för publice-att
ring och och då irätten den utsträckning framgåratt vara anonym som

10 kap. 2 § YGL.av
Eftersom vidaresändning i kap.l 7 § YGL, enligtsom avses

kommitténs mening, inte kan förekomma det gäller informations-när
överföring enligt kap 9 §1 YGL avsnittse 2.2.6 gäller för databas-
sändningar enligt gällande kap.1 9 § YGL utgår från utlandetnu som

regler för radioprogram utgår från utlandet intesamma som som men
sänds vidare här, dvs. endast reglerna meddelar- och anskaffarfri-om
het till anonymitet gäller och då irätten den utsträckningsamt som
framgår 10 kap. 2 § YGL. För sändningar enligt gällande 1av nu
kap. 9 § YGL kap. första1 9 § stycket YGL enligt kommitténs
förslag utgår från Sverige gäller bestämmelser försom samma som
radioprogram utgår från Sverige dvs. alla YGL:s allmänna reglersom

radioprogram gäller.om
Frågan eller andraär regler bör gälla för sådanaom samma

databassändningar utgivningsbevismed enligt kommitténs förslag till
utvidgning kap.l 9§ YGL utgår från utlandet förav som som
databassändningar enligt gällande kap. § YGL1 9 utgår frånnu som
utlandet.

Till början kan det kan svårt bestämmasägas denatt atten vara var
information tillhandahålls databasvärd faktiskt finns. Detsom av en
kan därigenom också bli svårt sändningar enligt kap.avgöra latt om
9 § YGL utgår från Sverige eller från utlandet. Denna fråga får
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sändning ljudradio ellerfråganpå likartat sättavgöras om avsom
eller från utlandet.utgår från Sverigetelevision

tillämplig databassändningarskullekap. 2 § YGLOm 10 göras
utgår från utlandet skulle detgäller ochutgivningsbevisför vilka som

anskaffarfrihet ochregler meddelar,endast YGL:sinnebära att om
utsträckningtillämpliga och då i denanonymitetsskydd skulle bli som

skulle då inte åtnjutasändningar§ YGL. Sådanai 10 kap. 2 ettanges
från direktsän-grundlagsskydd radioprogramomfattande än enmera

sig otillfredsställan-anknytning. kansatellit svensk Dettadande teutan
enligt den föreslagnadatabassändningarför utländskaeftersom detde

föreligga starkareskullekap. 9 § YGLutvidgningen l en an-av
utgivningsbevis skulle gälla här ochtill Sverigeknytning attgenom

enlighet med kap.i 4registrerad här. Omutgivare skulle manvara
skall ha hemvist i Sverigeutgivarenstycket YGL kräver2 § andra att

gäller för samtidig ochfrån vadockså, till skillnadskulle somman
upprätthålla§ YGL, kunnavidaresändning enligt kap. 7oförändrad 1

sändningar.för sådanaprincipen ensamansvarom
periodisk skriftutomlands trycktjämföra medkanMan somen
fråga sådan skriftutgivningsbevis gäller. Iför vilkenhär ochutges om

något krav påundantagenregler med deallmännagäller TF:s att
och tryckarensföreligger enligt grundlagenbehörighet inte attägarens

skriften för spridninglåtit utlämnaligger denistället somansvar
hadehan eller handet inte kan visasriket eller, ärinom vemom

spridare. Idenhemvist här skriften ärnär ut, attsom anse somgavs
i kap. 3 § TFockså reglerna 7sådan skrift gällerfråga utanom

modifikationer.
låta allakommitténs meningbör enligtdetta förebildMed mansom

sändningar enligtgälla förradioprogramallmänna reglerYGL:s om
utgivningsbevis gäller ochför vilkastycket YGLkap. 9 § andra1 som

denna innebördföreslår regelKommitténutgår från utlandet. att aven
i kap. YGL.i den 3 § 10intas nya
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7 EG: dataskyddsdirektivs

Inledning7.1

Enligt EG-rätten står EG-direktiv i princip nationella lagregleröver
och grundlagsregler. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG

den oktober 1995 skydd för enskilda24 med avseendeav om personer
på behandling personuppgifter fria flödetoch det sådanaav om av
uppgifter Cdataskyddsdirektivet" betänkandebilaga 3 således enligtär

,
denna princip överordnat de svenska lagarna inklusive grundlagarna.

måste därför kommitténs förslag tillDet grundlags-övervägas om nya
Direktivetregler står i överensstämmelse med direktivet. innehåller

åtskilliga regler begränsar yttrandefriheten det innehållersom men
yttrandefrihetenockså möjligheter med hänsyn till undantaggöraatt

Enligt kommitténs mening får direktivets tillåtelsefrån dess regler. att
till yttrandefriheten undantag från dess bestämmelsermed hänsyn göra

möjlighet bortsett från bestämmelserna behandlings-attanses ge om-
fallersäkerhet helt undanta verksamhet under TF och YGL frånsom-

tillämpningsområde. förordardirektivets Kommittén detta skeratt
det i den datalag direktivet upphov till klartattgenom nya som ger

lagens bestämmelser inte gäller och YGL:s områdenTF:sattanges
för särskildainte vissa fall framgår grundlagarna.om Iannat av

kapitel först kort redogörelse för förhållandetdetta mellan EG-ges en
svensk och å sidan.å sidan och lag grundlag andra Därefterrätten ena

direktivet och analyseras i vilka avseenden det föreliggerpresenteras
motstridigheter mellan direktivet å sidan och TF och YGL å andraena
sidan. Sist redovisas kommitténs överväganden i frågan hurom
motstridigheter direktivet grundlagarna kan undvikas.mellan och

EG-rätten svensk och grundlag7.2 lagcontra

EG-rätten7.2.1 Kort om

ofta iregelverk består olika regler. De delas "denEG:s sortersav
sekundära" primära EG-rättenprimära" och "den EG-rätten. Den

protokollbestår de grundläggande fördragen med tillhörande ochav
deklarationer medlemsstaternas anslutningsfördrag. Romfördragetsamt
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den grundläggande rättskällan. Det har ändrats och byggts vidär ut
Maastrichtfördraget årflera tillfällen bl.a. 1992. Romför-genom av

innehåller grundprinciperna för och dess innehålldraget normsystemet
sekundära består främstpreciseras den EG-rätten. Dennagenom av
rekommendationer och EG-domstolens praxis.förordningar, direktiv,

EG-domstolen hur Romfördraget och andra fördragsuveräntavgör
rättsakter skall tolkas.och

RomfördragetFörordningar enligt 189 i allmän giltighetäger art.
till alla delar bindande och i varje EG-land direkt tillämpligaoch är

förmedlande nationell lagstiftning.någonutan
enligt artikel bindande för varje medlemsstatDirektiv är samma

avseende på resultat skall uppnås överlåter demed det som men
nationella myndigheterna bestämma form och tillvägagångssätt föratt

Direktiv måste alltså, till skillnad frånförverkligande resultatet.av
överföras till nationell lagstiftning. Under vissaförordningar,

direktiv dock ha s.k. direkt effekt. innebärförutsättningar kan Detta
fysiska och juridiska kan åberopa direktivets regler direktatt personer

inför nationella domstolar och myndigheter. För bestämmelseatt en
ovillkorlig, entydigskall ha direkt effekt krävs den ochäratt

fullständig.
underlåter genomföra direktiv helt ellerOm medlemsstat att etten

delvis inom stipulerad tid riskerar den talan brott Romför-att motom
anhängiggörs vid EG-domstolen och den därvid blir skyldigdraget att

betala standardbelopp eller vite. Staten löper också riskatt ett ett att
skyldig betala skadestånd till privata rättssubjekt lidit skadabli att som

till följd inte genomfört direktiv.att staten ettav
finns flertal grundläggande rättsprinciper.Inom EG-rätten Enett av

lojalitetsprincipendessa den s.k. solidaritetsprincipen eller i 5är art.v
i Romfördraget. innebär varje medlemsstat skall vidta allaDen deatt
åtgärder ägnade säkerställa kan uppfylla deär att att statensom
förpliktelser följer Romfördraget eller åtgärder vidtagnasom av av av
någon EU:s institutioner. innebär också medlemsstatenDen attav
skall avstå från åtgärdvarje kan fördragets måläventyra attsom
uppnås.

Beträffande direktiv har EG-domstolen i det s.k. Colson-måletvon
Colson Kamann Land Nordrhein-Westfalenvon 1984mot

European Court Reports 1891, 1986 2 Common Market Law
430 slagit fast direktiv direkt effektReports saknaräven äratt ettom

nationella domstolar och myndigheter, bakgrund solidari-mot av
tetsprincipen, skyldiga tolka nationell med hänsyn till innehålleträttatt

direktiv.i I mål MarleasingMarleasing SA Laett motsenare
Comercial Internacional de Alimentacion 1990 European Court

I 4156, 1992Reports 1 Common Market 305Law Reports lades
fast detta gäller den nationella lagstiftningen har till-även näratt
kommit före direktivet.
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Om EU:s regelverk kan slutligen iart.F Maastrichtför-nämnas att
draget EU allmännasäger principer för gemenskapsrättenatt skallsom
respektera de grundläggande rättigheterna så de igaranterassom
Europakonventionen skydd för de mänskliga rättigheterna och deom
grundläggande friheterna och så de följer medlemsstaternassom av

konstitutionella traditioner. Artikeln kangemensamma ses som en
kodifiering och precisering rättsprincip redan tidigare hadeav en som
utvecklats EG-domstolen jfr. Bernitz "Europarättens grunder"av
1994 52.s.

7.2.2 Särskilt EG-rättens förhållande till svensk-lag ochom
grundlag

Bestämmelser med anledning Sveriges anslutning till EU finns iav
lagen 1994:1500 med anledning Sveriges anslutning till Europeis-av
ka unionen. I lagens andra paragraf regel införlivande medges en om
svensk gemenskapernasrätt vid tillträdestidpunkten existerandeav
regelverk och i dess tredje paragraf bestämmelse överlåtelseges en om

beslutsbefogenheter till EU. Den paragrafen lyder: " Europe-av senare
iska gemenskaperna får efter Sveriges anslutning till Europeiska
unionen fatta beslut gäller här i landet i den omfattning och medsom
den verkan följer de fördrag och andra instrumentsom av som anges
i §."4 Lagens fjärde paragraf innehåller uppräkning alla deen av
grundläggande fördragen.

konstitutionellaDet stödet för denna överlåtelse beslutanderättav
finns i 10 kap. första5 § stycket första meningen RF lyder:som
"Riksdagen kan överlåta beslutanderätt till Europeiska gemenskaperna
så länge dessa har fri- och rättighetsskydd motsvarande detettsom

i denna regeringsform och i den europeiska konventionensom ges
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna. "

Av anslutningslagen och 10 kap. 5 § följerRF de rättsregleratt som
gemenskaperna beslutar med stöd den överlåtna beslutanderättenav
har den verkan här följer EG-rätten. Av EG-domstolens praxissom av
framgår EG-rätten har företräde framför nationella lagaratt och
grundlagar. Vid konflikt mellan EG-rättslig regel ochen en en
inhemsk iregel lag eller grundlag gäller alltså enligt EG-rätten den
EG-rättslig regeln. Jämför konstitutionsutskottets uttalanden i bet.
1993/94:KU21 behandlas i det följande.som

Inför Sveriges anslutning till EU ändrades 10 kap. 5 § RF och
första stycket första meningen i paragrafen erhöll då den ovan
redovisade lydelsen. I grundlagsärendet betonade KU bet.
1993/94:KU21 ändringen paragrafen inte innebar Sverigeatt attav
kunde överlåta vilken beslutskompetens helst till EU. Enligt KUsom
förhöll det sig för det första så det paragrafens lydelse framgickatt av
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beslutskompetens kunde överlåtas endast så länge rättighetsskyddetatt
regeringsformensden svenska och europakon-inom EU motsvarar

för följde enligt regeringsformensventionens och det andra KU av
fårbestämmelser statsskickets grunder överlåtelse inte hellerattom

sådant innehåll bestämmelsernai sådan utsträckning eller medske att
statsskickets upphör giltiga.grunder att varaom

likhet medfortsatte bet. 27: "Utskottet vill i motionärer-KU a. s.
framhålla det område kan överlåtas med stödockså inteatt som avna

bestämmelserna grundernabestämmelse inte inskränkt tilldenna är om
vårt statsskick också omfattar andra bestämmelser bärför utan som

vårt konstitutionella Utskottetgrundläggande principer i system.upp
sammanhang särskilt peka på den fria åsiktsbildningensvill i detta

inledande paragrafenbetydelse för vårt statsskick. Redan i denstora
folkstyrelsen bygger påregeringsformen slås det fast den svenskai att

förutsättning föråsiktsbildning och allmän och lika Enfri rösträtt. att
denna viktiga rollfria åsiktsbildningen skall kunna speladen är

offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. Också förbudet mot
skyddet uppgiftslämnare, ansvarighetssystemet och andraavcensur,

tryckfrihetsförordningen ochviktiga tryclçfrihetsrättsliga principer i
åsiktsbild-yttrandefrihetsgrundlagen har betydelse för den friastor

regeringsformen kanföreslagna lydelsen 10 kap. 5 §ningen. Den av
möjlighet överlåta beslutanderätt väsentligtinte öppna attanses som

samtidig ändring grundlag. "rubbar dessa principer utan av
frågan vilka beslutsbefogenheter faktisktdet gälldeNär om som
överlåtas vid medlemskap i EU sade KUskulle komma ett att ut-att

svenska anslutningsför-gångspunkten för fastställa dessa detäratt
i sin hänvisar till de grundläggande fördragendraget samt atttursom

gemenskapsinstitutionernas fatta beslut måste basera sig derätt att
grundläggande fördragen. sin bedömning de grund-KU attangav som

fördragen innehåller utomordentligt begränsade beslutsbe-läggande
fogenheter för de områden där grundläggande principer i vårtEU

anförde yttrandefri-konstitutionella berörs. KU tryck- ochsystem att
hetslagstiftningen liksom offentlighetsreglerna nationella angelägen-är

påoch gemenskapens institutioner inte fördragen kan grundaheter att
lagstiftningsom-någon befogenhet harmonisera reglerna på dessaatt

råden. anförde också EU skulle besluta reglerKU röratt om somom
inteoffentlighets- och sekretessfrågor kan dessa reglert.ex. ges en

sådan räckvidd de rubbar de principer svensk tryck-, yttrande-att som
frihets- och offentlighetslagstiftning bygger på.

EG-rättslig ikommenterade den situationen regelKU även att en en
konstitutio-förordning eller direktiv från svensk sida framstårett som

hållningen borde då enligt intenellt oacceptabel. svenska KUDen
konflikt mellan och nationelltala EG-rätten rätt utanatt omvara en

haft med verkan förfrågan borde istället EG-organet rätt attvara om
sigSverige fatta beslutet. skulle enligt KU fråga denMan om
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beslutade rättsakten ligger inom det område där beslutanderätt
överlåtits. Om nej rättsakten enligt KU inte giltigär ärsvaret som
EG-rätt i Sverige.

7.3 dataskyddsdirektivetAllmänt om

Dataskyddsdirektivet utfärdades den 24 oktober 1995. Det syftar till
skapa hög nivå på skyddet för till privatliveträttenatt en gemensam
bl.a. ingressen 10. i direktivetse Det skyddsnivån närattp. anges

det gäller enskilda fri- och rättigheter med avseende på be-personers
handlingen personuppgifter måste likvärdig i alla med-av vara

förlemsstater hindren flöden sådana uppgifter skall kunnaatt mot av
avskaffas och detta grundläggande betydelse för inredenäratt av
marknaden ingressen 8.p.

Direktivet inom vilken medlemsländerna får utformautgör en ram
sin nationella lagstiftning till skydd för till privatlivet serätten 5art.
och ingressen 22 och 68. ingressenI 23 medlemssta-attp. p. anges

får genomföra skyddet för enskilda generellterna personer genom en
lagstiftning skydd för enskilda såvitt behandlingom personer avser av
personuppgifter eller särskild lagstiftning, statistiskat.exgenom om
institut.

Direktivet gäller både automatisk och manuell behandling av
personuppgifter. När det gäller manuell behandling omfattas dock
endast uppgifter ingår i eller kommer ingå i register art.att ettsom
3 och ingressen 12 och 27. Behandling ljud- eller bilduppgifterp. av

fysiska omfattas också direktivet endastom personer av men om
behandlingen sker hjälpmed uppgifternaADB eller ingår i ellerav

ingå i register uppbyggt efter kriterier utformatsärettavses som som
för enskilda för underlätta tillgång till uppgifternaattpersoner
ingressen 15.p.

Enligt 3.2 gäller direktivet inte behandling personuppgifterart. av
led i verksamhet inte omfattasutgör gemenskaps-ettsom en som av

rätten. Som exempel sådan verksamhet i avdel-anges som avses
ningarna V och VI i Fördraget Europeiska unionen Maastricht-om
fördraget dvs. utrikes- och säkerhetspolitik respektivegemensam
samarbete i rättsliga och inrikes frågor bl.a. asylpolitik, invand-
ringspolitik tull- och polissamarbete. Direktivet gäller inte hellersamt
behandlingar allmän säkerhet, försvar, säkerhet ellerrör statenssom

verksamhet straffrättens område. Enligt artikelstatens samma
omfattar direktivet inte heller behandling personuppgifterav av en
fysisk iled verksamhet privat ellerett rent naturperson som av som
har samband med hans hushåll. I ingressen 12 fysiskattp. anges en

korrespondens eller förande adressregister inte omfattaspersons av av
direktivet.
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Reglerna i den nuvarande svenska datalagen 1973:289 syftar till
skydda den enskilde otillbörligt intrång i den personliga in-att mot

tegriteten till följd personuppgifter registreras i personregisterattav
automatisk databehandling. Bestämmelserna i dataskydds-genom

direktivet har i utsträckning sin motsvarighet i datalagen. Detstor
gäller bestämmelser känsliga uppgiftert.ex. att t.ex.om om ras,
religion och politisk åsikt huvudregel inte får registreras och be-som
stämmelser anmälningsplikt.om

Direktivets kapitel "Allmänna bestärmnelser"I innehåller regler om
direktivets syfte, definitioner, tillämpningsområde och tillämplig
nationell Beträffande definitionerna kan anmärkas medrätt. att
personuppgift varje upplysning identifierad elleravses som avser en
identiñerbar fysisk art. 2.a. Med behandlingperson av personupp-

varje åtgärd beträffandegifter sådana uppgifter insamling,t.ex.avses
lagring, bearbetning eller ändring, användning, spridning och annat
tillhandahållande 2.b och med register medart. personuppgifter

varje strukturerad samling personuppgifter tillgängligäravses av som
enligt särskilda kriterier 2.c. omfattasart. Som ocksåangetts ovan
under vissa förutsättningar manuell behandling personuppgifterav av
direktivet. Reglerna innebär bl.a. bearbetning personuppgifteratt av

manuellt elleri ADB-stött register används för produktionett som av
framställning omfattas TF eller YGL omfattas direktiveten som av av

spridning sådanaliksom framställningar de innehållerav om person-
uppgifter.

Kapitel "Allmänna bestämmelser personuppgifter fårnärom
behandlas" innehåller regler bl.a. uppgifternas kvalitet, principerom

uppgiftsbehandling kan tillåtas, särskilda behandlingskate-gör attsom
gorier, informationsplikt i förhållande till den registrerade, den
registrerades få tillgång till uppgifter, undantag och be-rätt att
gränsningar, den registrerades invändningar, sekretess ochrätt göraatt
säkerhet vid behandling anmälan.samt

kapitel III "Rättslig prövning, ochI sanktioner" isägs art.ansvar
22 medlemsstaterna skall föreskriva och har förarättatt att attvar en
talan inför domstol sådana kränkningar rättigheter skyddasom av som

den nationella lagstiftning tillämplig på ifrågavarandeärsomav
behandling. I 23 medlemsstaterna skall föreskrivasägsart. att att var

lidit skada till följd otillåtenoch behandling eller någonen som av av
åtgärd oförenlig med de nationella bestämmelserärannan som som

antagits till följd direktivet har till ersättning den registeran-rättav av
försvarige den skada han lidit.

"Överföringkapitel personuppgifter till tredje land"l IV är ut-av
gångspunkten överföring endast får ske ifrågavarande icke EU-att om
land säkerställer adekvat skyddsnivå.en

kapitel V "Uppförandekodex" bl.a. medlemsstaterna ochI sägs att
kommissionen skall utarbetande uppförandekodexaruppmuntra av som
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genomföra de nationella be-bidra till på riktigtskall sättatt ett
för genomföra direktivet.medlemsstaternastämmelser attantarsom

för"Tillsynsmyndighet och arbetsgrupp skyddkapitel VII av
personuppgifter"avseende behandlingen bl.a.enskilda med sägsav

undersökningsbefogenheter, såsomtillsynsmyndigheten skall haatt
uppgifter, och effektiva befogenheterfå tillgång tillbefogenhet attatt

förstöringbesluta utplåning elleringripa, kunnat.ex. att om avsom
slutligt förbud behandlingtillfälligt eller art.uppgifter och motom

28.3.
åtgärder för genomförande"kapitel "Gemenskapens ochI VII

direktivets sista kapitel, bl.a. 32"Slutbestämmelser", art.sägs att
och andra författningarskall i kraft de lagarmedlemsstaterna sätta

år efternödvändiga för följa direktivet dessär senast treattsom
den oktober 1998. Särskilda bestämmelserantagande, dvs. 24senast

pågår nationella bestämmelserför behandling redan tillnärges som
uppgifter i då befintligadirektivet träder i kraft och förföljd av

register.manuella

Möjlighet till begränsningar7.4 undantag och

avvikelse från direktivetbestämmelse undantag eller9I art. ges en om
förpersonuppgifter sker uteslutande journalis-för behandling av som

skapande Enligt artikelntiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt
för sådan behandling personuppgifter beslutaskall medlemsstaterna av

avvikelser från bestämmelserna i kapitel " Allmän-undantag ochom
bestämmelser personuppgifter får behandlas", kapitel IVnärna om

"Överföring personuppgifter till tredje land" och kapitel VIav
"Tillsynsmyndighet och arbetsgrupp för skydd enskilda medav

på behandlingen personuppgifter". Undantagavseende ochav
nödvändiga för förenaavvikelser får dock endast degöras är attom

till privatlivet med reglerna yttrandefriheten.rätten om
kommissionens förklaring till förklaringenI 9 intagen påärart. s.

161-290 i bilaga till Datalagsutredningens slutbetänkande3 "En ny
datalag", följande faktorerSOU 1993: 10 exempel påanges som som
kan beaktas vid den intresseavvägning skall möjligheten tillgöras:som

prövningrättslig eller till replik, förekomsten uppförande-rätten av en
kodex, de läggs fast i den Europeiska konventionengränser som om
mänskliga rättigheter allmänna rättsprinciper. Enligt förklaringensamt
skulle det möjligt undantag endast beträffande journalis-göraattvara

1 Enligt ensidig förklaring Sverige begreppet konstnärligaatten anser
litteräraoch uttryck syftar pä uttrycksmedlen kommuni-änmera

kationens innehåll eller kvalitet.
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tiska ändamål "Such exemption would be possible only in ofrespect
processing for journalistic purposes", bet. bilaga 3 179a. s. -
sedermera tillades konstnärligt och litterärt skapande och termen-
journalist inkludera fotojournalister och skribenter såsomavses
levnadstecknare.

Enligt ingressen 37 bör det fastställas undantag från direktivet så
långt det nödvändigt för förenaär enskilda grund-att personers
läggande rättigheter med yttrandefriheten, särskilt den rätt att ta emot
och lämna upplysningar fastslås i artikel 10 i den europeiskasom
konventionen de mänskliga rättigheterna och de grundläggandeom
friheterna. Det detta dock inte får leda till medlemsstater-att attanges

beslutar undantag från åtgärder vidtas för säkerställaattna om som
behandlingens säkerhet. Art. 17 i kapitel handlar säkerhet vidom
behandling och bl.a. medlemsstaternasäger skall föreskriva denatt att
registeransvarige skall lämpligagenomföra tekniska och organisato-
riska åtgärder för skydda personuppgifter från förstoring, förlust,att
ändringar, otillåten spridning och tillgång och varje slagannat av

behandling.otillåten I i37 ingressen vidare tillsynsmyn-sägs att
digheten utrustasbör med i fall vissa befogenheter efterutövasvart att
behandlingen, befogenhet offentliggöra ellert.ex. att rapport atten

ärendenöverlämna till rättsliga myndigheter.
I 13 medlemsstaterna möjlighet lagstiftningart. attges genom

begränsa omfattningen de skyldigheter och rättigheterav som anges
i artiklarna 6.1, 10, 11.1, 12 och 21 dvs. artiklar i kapitel be-
träffande principer personuppgifternas kvalitet 6.1,art. in-om
formation vid insamling uppgifter från den registrerade art. 10,av
information uppgifterna intenär samlats in från den registrerade art.
11.1, den registrerades rätt tillgång till uppgifter art. 12 ochatt
behandlingarnas offentlighet art. 21. Enligt 13 får begränsningart.

skyldigheter och rättigheter endast ske det nödvändignär ärav en
åtgärd hänsyn tillmed bl.a.

säkerhet,-statens
-försvaret,
-allmän säkerhet,
-förebyggande, undersökning eller avslöjande brott eller över-av

gäller lagregleradeträdelser etiska regler för yrken,av som
för i-åtal brott,

viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse hos-ett medlemsstaten
EU,eller hos f

-enptillsyns- inspektions- eller regleringsfunktion förbundenärsom
med allmän säkerhet, förebyggande, undersökning eller avslöjande av

viktigtetc.brott eller ekonomiskt eller finansiellt intresseett samt
skydd registreradesden eller andras fri- och rättigheter.av

Beträffande skydd den registrerades eller andras fri- ochav
rättigheter talas det i kommissionens förklaring bl.a. företagshem-om
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ligheter, reglerna den sekretess advokater och sjukvårdsperso-om som
nal arbetar under, förbereda sig inför rättegångrätten att samten
skyddet för mänskliga rättigheter protection of"the human rights"

bilagaa. bet. 3 184. Som framgått behandlar 9 särskiltart.s ovan
möjligheten till undantag och avvikelser från bestämmelser i kapitel

till yttrandefriheten.med hänsyn framstår därförDet oklartsom om
uttrycket "skydd den registrerades eller fri-andras och rättigheter"av

inkluderari 13. yttrandefriheten.art. g

7.5 Finns motstridigheterdet mellan dataskydds-
direktivet och TF/YGL

Som framgått i kapitel l och 2 bygger TF och YGL på vissa grund-
läggande principer för yttrandefriheten. Dessa etableringsfrihet,är
förbud och hindrande åtgärder, medmot censur ensamansvar
meddelarskydd, brottskatalog och särskild rättegångsordning. Det är
främst förbudet och hindrande åtgärder meddelar-mot samtcensur

jfr.skyddet kapitel 2 aktualiseras vid bedömning motstri-som av om
dighet mellan dataskyddsdirektivet TF och YGL föreligger.samt

Reglerna förbud och hindrande åtgärder finns i 1motom censur
kap. 1 och 2 §§ TF kap. §1 3 YGL. Förbudetsamt mot censur
innebär det inte får förekomma något fram-äratt att avsett attsom
föras i medium skyddas eller först måsteTF YGL granskasett som av

myndighet eller något allmäntannatav en organ.
Förbudet hindrande åtgärder innebär det allmänna inte, påmot att

grund innehållet i medium skyddas TF eller YGL, fårettav som av
hindra framställning eller spridning mediet på sätt än ärannatav som
medgivet i dessa grundlagar, beslag eller konfiskeringt.ex. genom av
brottslig framställning. hindrandeFörbudet åtgärder gäller alltsåmot
endast åtgärder motiveras framställningens innehåll. Förbudetsom av
hindrar inte spridning grundlagsskyddade framställningar äratt av
underkastad rättsregler likartad verksamhet. Såsamma som annan
gäller arbetsmiljölagens bestämmelser användandet.ex. om av
minderårig arbetskraft spridning tryckta skrifter. Förbudetäven av

hindrande åtgärder gäller inte bara sådant helt omöjliggörmot som
framställning eller spridning också åtgärder verkar väsentligtutan som
försvarande eller ekonomiskt förlustbringande Petrén Ragnemalm,-
Sveriges grundlagar, 1980, 380.s.

Med hänsyn till tryck- och yttrandefrihetens fundamentala betydelse
för demokratiskt statsskick bör förbudet hindrande åtgärderett mot
tolkas extensivt i tveksamma fall. En sådan hållning har istöd vad
Hilding Eek anför i sin bok "Nya tryckfrihetsförordningen" 1948.
Eek anför där s. 50 det med statsmakternas utbredning alltöveratt
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områden samhällslivet följer möjligheter till mångahandastörre av
hinder och förgrundsats tveksamma fall alltid måsteatt atten vara
hindrande åtgärder inte får företas de angriper yttrandefriheten.om

Med meddelarskydd meddelar- och anskaffarfrihet, tillrättenavses
anonymitet och efterforskningsförbudet. Reglerna till anonymi-rättom

efterforskningsförbudetoch utformade i TF ochär sätttet samma
YGL. De innebär i huvudsak följande. Författare/upphovsman, den

lämnar uppgift eller bidrag för offentliggörande, utgivare till ickesom
periodisk skrift och den har framträtt i framställningsom en som
skyddas harYGL 3 kap. och 2 §§1 TF ochrätt attav vara anonym
2 kap. och 2§§ YGL och de del i tillkomsten,l utgivningentarsom

spridningen framställningeller införts eller varit avsedd attav en som
införas i medium skyddas eller YGL harTF tystnadspliktett som av
beträffande nyssnämnda identitet 3 kap. 3 § TF och 2 kap.personers

§ YGL. Efterforskningsförbudet3 innebär myndigheter och andraatt
fårallmänna inte forska efter den författaren/upphovs-organ anonyme

eller eller framställning i trycktutgett avsett att utgemannen vem som
skrift, lämnat uppgift för publicering eller till-vem som vem som
handahållit framställningen för publicering 3 kap. 4 § TF och 2 kap.

§ Principen innebär straffrihet råder4 YGL. förattom ensamansvar
andra medverkande till framställning den bärän ensamansvareten som
för den.

straffritt lämna uppgifter iEnvars vilket helst förrätt ämneatt som
offentliggörande meddelarfrihet och straffritt anskaffarätt attenvars
uppgifter i sådant syfte anskajjfarfrihet föreskrivs i kap.1 1 § tredje
och sista stycket och kap. undantagsfallTF 1 2 § YGL. De då en

lämnar uppgifter för offentliggörande kan fällas tillperson som ansvar
för och undantagsfalldetta de då medverkande till grund-annan en
lagsskyddad framställning kan fällas förtill detta i kap.7ansvar anges
3 § TF och 5 kap. 3 § YGL.

Även de undantagsfall då anskaffar uppgift ellerden under-som
för offentliggörande förrättelse kan fällas till detta i 7ansvar anges

och kap.kap. 3 § TF 5 3 § YGL. måste här observeras allmänDet att
enligt kap.lag l 9 § 4 TF och kap. 12 § YGL tillämplig på det1 är
på vilket uppgift anskaffats.eller underrättelse En anskaffare harsätt

således inte straffritt för anskaffa uppgift.inbrott vissrätt göraatt att
Om själva informationsanskafandet omfattas straffbestämmelseav en
i vanlig lag anskaffaren emellertid skyddad straffansvar i allaär mot
fall då anskaffandehandlingen utgjorde sådant brottgrövreutom ett

rikets säkerhet i kap. 3 § och 5 kap. 3 § YGL.7 TFmot som anges
då föreligger motstridighet mellan åFrågan i vad mån detär ena

sidan dessa principer i och YGL och å andra sidan dataskydds-TF
dataskyddsdirektivetdirektivet. Nedan följer genomgång meden av

på fråga. därvid talas motstridighetavseende denna När det om
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frånbortses möjligheterna utnyttja direktivets tillåtelseatt göraatt
undantag från skyddsreglerna.

Kapitel I 1-4art.

Som i avsnitt innebär7.3 reglerna i detta kapitel bl.a.angetts att
bearbetning personuppgifter i manuellt eller ADB-stött registerettav
för produktion framställning omfattas TF eller YGLav en som av
faller inom direktivets tillämpningsområde liksom spridning sådanaav
framställningar de innehåller personuppgifter.om

Kapitel II art. 5-21

I 5 medlemsstaterna inomsägs de begränsningar be-attart. som
stämmelserna i kapitlet innebär skall precisera vilka villkor
behandling personuppgifter tillåten.ärav

I 6 bl.a. medlemsstaternasägs skall föreskrivaart. att att person-
uppgifter skall behandlas korrekt och lagligt samlas in försätt,ett
särskilda uttryckligt angivna och berättigade ändamål, adekvatavara
och relevanta och inte omfattande nödvändigt, riktiga ochänmer vara

nödvändigt aktuella förvaras så identifiering förhindrassamt attom
sådan inte längre nödvändig. Flertalet föreskrifternär är detta slagav

kan hindrande åtgärder enligt TF ochutgöra YGL.anses
I medlemsstaterna7sägs skall föreskriva personuppgifterart. att att

får behandlas endast under vissa angivna förutsättningar. Somnärmare
sista punkt i paragrafen behandling får ske det ärattanges om
nödvändigt för ändamål berättigade intressen hos denrörsom
registeransvarige eller hos den eller de tredje till vilka uppgifter-män

har lämnats sådana intressen den registrera-när uppvägsut utomna av
intressendes eller dennes grundläggande fri- och rättigheter som

kräver skydd under artikel 1.1.
kommissionensI förklaring till artikel 7 talas det andraom

berättigade intressen den registeransvariges och den registreradesän
bet. bilaga 3a. 177. Mänskliga rättigheter eller yttrandefrihets.

inte varför "berättigade intressen" intenämns yttrandefri-synes avse
heten. Artikeln torde alltså inte tillåta behandling personuppgifterav
för produktion framställningar skyddas ellerTF YGL.av som av
Eftersom spridning enligt direktivet behandling tillåteräven utgör
artikeln inte heller spridning framställningar skyddas TFav som av
eller YGL de innehåller personuppgifter. Föreskrifter meddeladeom

fårenligt 7 därför strida TF:s och YGL:s förbudart. mot motanses
hindrande åtgärder.

8.1I medlemsstaterna skall förbjuda behandlingsägsart. att av
personuppgifter avslöjar politiska åsikter, religion Isom ras, m.m.
punkterna stadgas2-3 undantag från denna regel och i 4 sägs attp.
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medlemsstaterna under förutsättning lämpliga skyddsåtgärder ochav
hänsyn till viktigt allmänt intresse får besluta andra undantagettav om
de i 8.2.nämnsän som
ingressen 34 medlemsstaternaI måste kunna avvika frånattp. anges

förbudet behandla känsliga kategorier uppgifter detnär ärmot att av
nödvändigt tillhänsyn viktiga allmänna intressen. Som exempelav

uppgifter på områden folkhälsa och socialskydd.nämns Isom
ingressen 35 myndigheters behandling personuppgifterattp. anges av
för erkända religiösa sammanslutningars räkning för uppfyllaatt
målsättningar uttrycks i grundlagen folkrätteneller utförs för attsom
tillgodose viktiga samhälleliga intressen. kommissionens förklaringI

undantag enligt 8.4 skulle kunna för internationellasägs görasatt art
människorättsorganisationer behöver känsliga uppgifter för sittsom

bet. bilagaarbete a. 3 s.178.
Undantagsmöjligheterna enligt 8.4 kan alltså knappastart. anses

yttrandefriheten och förbud enligt 8 behandlingart. motavse av
känsliga personuppgifter får därför bedömas sådan hindrandesom en
åtgärd förbjuden enligt och YGL.TFärsom

Som i avsnitt 7.4 9 möjlighet beslutaangetts art. attger om
eller avvikelser från bestämmelserna i kapitelundantag II, IV och VI

för behandling personuppgifter sker uteslutande för journalis-av som
ändamål konstnärligt litterärt skapandetiska eller eller det ärom

nödvändigt för förena till privatlivet med reglernarättenatt om
yttrandefriheten.

handlar skyldighet informationArt. 10 lämna till denattom
registrerade uppgifter samlas in från honom själv hannär närutom

informationen.redan känner till Skyldigheten informera omfattaratt
uppgift den registeransvariges identitet, ändamålen be-medom
handlingen och all ytterligare information i den utsträckning densom

nödvändig för tillförsäkra den registrerade korrekt be-är att en
handling. Som exempel på ytterligare information anges

eller de kategorier uppgifterna,-mottagarna mottarsom
-huruvida det obligatoriskt eller frivilligt besvara frågornaär att samt
eventuella följder inte ochattav svara
-förekomsten rättigheter få tillgång till och erhålla rättelseatt attav av
uppgifter den registrerade.rörsom

Artikelns förenlighet med de svenska grundlagarna bör bedömas
tillsammans med artikel 11.

I 11 motsvarande bestämmelse för det fallet uppgifternaart. attges
inte samlas in från den registrerade. Till skillnad från här10 sägsart.

bestämmelsen inte skall gälla det, särskilt i samband mednäratt
förbehandling statistiska ändamål eller historiska eller forsknings-

ändamål, visar sig omöjligt eller innebära oproportionerligt storen
ansträngning information.att ge
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Informationsskyldighet enligt dessa båda artiklar, särskilt den i art.
fårll, mindre väl förenliga med det tryckfrihetsrättsligaanses

Detta bygger framgått på inte vidtarsystemet. system att statensom
åtgärder i förhand menligt inverkar publiceringen yttran-som av

Ävenden. det inte direkt i kan ordningTF därsägs statenom en
ålägger den vill sig i skrifttryckt i förvägyttra attsom m.m.
informera den yttrandet och då identifierbar,ärperson som avser, som
knappast i harmoni grundlagen. informerademed Denanses vara ges
härigenom möjlighet själv den avsedda publiceringenatt motreagera
på motverkar denna jfr. 14. Frivilliga regler etisksättett art.som av

journalist skall söka höra den omskrivnes sidanatur att t.ex.om en av
saken inför publicering ofördelaktiga uppgifter honom ären av om

Ävendäremot sak. skyldighet för genmäleatt utrymmeannanen ge
eller beriktigande efter publicering något skyldighetär änannaten en

informerai förväg innehållet i tillämnad framställning.att om en
Art. 12 handlar den registrerades få tillgång till uppgif-rätt attom

artikeln bl.a. medlemsstaternaI skall säkerställa densägster. att att
registrerade har information vilka uppgifterrätt att om som
behandlas och varifrån dessa kommer och få uppgifter inteatt som
behandlats i enlighet direktivetmed rättade, utplånade eller blockerade

få tredje till vilken sådana uppgifter lämnats underrättadsamt att man
varje rättelse, utplåning eller blockering utförts intedetom som om

omöjligt eller innebär oproportionerligt ansträngning.är storen
Bestämmelser få uppgifter utplånade eller blockerade fårrätt attom

hindrande åtgärder förbjudna enligt TF och YGL.utgöra äranses som
framgått iSom avsnitt 7.4 medlemsstaterna i 13 möjlighetart.ges

lagstiftning begränsa omfattningen skyldigheterde ochatt genom av
rättigheter i 6.1, 10, 11.1, 12 och 21. Som iart. angettssom anges
avsnitt 7.4 det oklart artikeln medger begränsning omfatt-är om av
ningen skyldigheter och rättigheter enligt direktivet med hänsyn tillav
yttrandefriheten.

14 handlarArt. den registrerades invändningar.rätt Igöraattom
14.a medlemsstaterna skall tillförsäkra den registreradesägs rättenatt

i vissa angivna fall sig behandlingnärmare motsättaatt av personupp-
gifter det samtidigt tillåtelse bestämma i denatt annatmen ges
nationella lagstiftningen. Vidare invändningennär ärattanges
berättigad får den behandling påbörjats inte längre uppgifter-som avse

Om sådanregel med innebörd skulle införas i denna. en nya
datalagen skulle den stå i strid med TF:s och YGL:s förbud mot
hindrande åtgärder.

I l4.b medlemsstaterna skall tillförsäkra den registreradesägs att
sig behandling för ändamål direkt mark-rätten motsätta röratt som

nadsföring eller bli informerad innan personuppgifter lämnasatt ut
eller används för sådant ändamål. Möjligheten sigmotsättaatt
behandling reklam torde komma innebära förbud förrör att ettsom
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registeransvarigeden använda personuppgifter i reklam denatt om
registrerade sig detta. Artikeln får därför stridamotsatt motanses
förbudet hindrande åtgärder åtminstone såvitt gäller löpsedlar ochmot
bokomslag inte utpräglat kommersiella harär starkutansom an-
knytning till framställningens innehåll eftersom de torde falla inom det
tryckfrihetsskyddade området. Jämför uttalandena i förarbetena till
lagen 1978:800 och bild i reklam enligt vilka förbudet iom namn
lagen använda eller bild vid marknadsföringmot att utanannans namn
dennes samtycke endast omfattar kommersiell reklam och det
beträffande löpsedel måste krävas den utpräglat kommersi-äratten av
ell och har kommersiella förhållanden till föremål för dennatur att
skall falla utanför det tryckfrihetsskyddade området. Beträffande
bokomslag uttalas bl.a. sådana i det övervägande antalet fall tordeatt
i så hög grad anknyta till bokens innehåll inte kan sägaatt attman
omslaget jämförligt med 1978/79:2 53 f.. Omär en annons, prop. s.
14.b tillämplig åsiktsreklams.k. det ocksåär tveksamtär om
punkten förenlig med TF och YGL.är

Art. 15 handlar databehandlade beslut och berör inte denom
verksamhet skyddas TF och YGL.som av

I 16 den utför arbete under den registeransvarigesägs attart. som
eller registerföraren, liksom denne själv, och får tillgångsenare som
till personuppgifter får behandla dem endast enligt instruktion från den
registeransvarige han inte skyldig det enligt lag.är Dennagöraattom
bestämmelse för vissa fall knappast förenlig vårtmed tryck- ochär
yttrandefrihetsrättsliga Ett sådant fall föreliggersystem. om en
journalist måste inhämta tidningens tillstånd innan han behandlar
personuppgifter i källregister tidningen registeransvarig för.ärett som
Om bestämmelsen skulle medföra inskränkning i ansvarigen en
utgivares bestämma vad får publiceras, avviker deträtt överatt som
från vårt tryck- och yttrandefrihetsträttsliga system.

Som i avsnitt 7.4 gäller säkerhet vid17 behandlingnämnts art av
personuppgifter. I 17.1 medlemsstaterna skall föreskrivasägs att att
den registeransvarige skall genomföra lämpliga tekniska och organisa-
toriska åtgärder för skydda personuppgifter från förstöring, förlust,att
ändringar, otillåten spridning tillgångoch och varje slagannat av
otillåten behandling. I 17.2 den registeransvarige skall väljasägs att

registerförare kan tillräckliga garantier för säkerhetsåt-atten som ge
gärderna vidtas. 17.3-4 bestämmelserI registerföraresattges om en
hantering personuppgifter skall regleras i avtal mellan honomettav
och den registeransvarige och föreliggadetta avtal skall i skriftligatt
eller därmed jämförlig form i de delar skydd personuppgif-rörsom av
ter.

Bestämmelserna i kan inte i konflikt17.3-4 komma med TFanses
eller YGL. på säkerhetsåtgärder enligtKrav 17.1-2 gäller allasom

verksamhet kan inte egentligen hindra TF- eller YGL-typer av anses
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skyddad verksamhet de inte blir alltför hårda. Någon konflikt medom
ellerTF YGL kan då inte föreligga. föreskrifternaOmanses mera

direkt gäller grundlagsskyddade verksamheter de tveksammaär mera
från grundlagssynpunkt.

Art. 18 handlar anmälningsplikt tillsynsmyndigheten.gentemotom
18.1I medlemsstaterna föreskrivaskall den registeransva-sägs att att

rige eller hans företrädare före genomförandet behandlingav en som
helt eller delvis genomförs automatisk och harväg som samma
eller närbesläktade ändamål skall underrätta tillsynsmyndigheten. I
18.2 möjlighet för medlemsstaterna föreskriva undantag frånattges
anmälningsplikten eller förenklat amnälningsförfarande i två fall;ett
dels det inte sannolikt rättigheternär kränks och delsär näratt ett
uppgiftsskyddsombud har utsetts.

kommissionens förklaring a. bet. bilaga 3 192 följandes. angavs
exempel på behandlingar kan undantas från kravet påsom som

anmälning: framställning korrespondens, framställningav av pro-
memorior, uppfyllande rättsliga förpliktelser eller skyldigheterav
avseende bokföring, skatt eller socialförsäkring, beräkning lönav

för personal vid offentligt eller privat företag,ettm.m. organ
behandling för vetenskapliga forskningsändamâl och vissa behand-
lingar avseende patientjournaler förs sjukvårdspersonal.som av
Undantagsmöjligheterna torde alltså inte behandling skyddasavse som

ellerTF YGL. Punkterna l8.3-4 berör inte sådan verksamhet ochav
18.5 inte särskilt intresse i det härär sammanhanget. Fråganav om
artikel 18 upphov till någon grundlagskonflikt behandlas nedanger
tillsammans med artikel 19.

I 19 medlemsstaterna skall precisera vilka uppgifterart. attanges
anmälan skall innehålla. Det anmälan åtminstone skallattanges
innehålla den registeransvariges och hans företrädares ochnamn
adress, ändamålen med behandlingen, beskrivning de kategorieren av

registrerade berörs och de uppgifter eller kategorierav som av av
uppgifter hänför sig till dem, eller de kategoriermottagarnasom av

till vilka uppgifterna kan komma lämnas föreslagnamottagare att ut,
överföringar till tredje land och allmän beskrivning detgören som
möjligt bedöma lämpligheten de åtgärder vidtagits föratt attav som

säkerheten i behandlingen. 19.2 handlarArt. villkor förtrygga om
anmälan förändringar i denna information.av

Om den registeransvarige författare/upphovsman eller meddelareär
till framställning skyddas TF eller YGL och han använderen som av
registret för producera respektive lämna uppgift till sådan fram-att en
ställning och han önskar kommer 18 och 19 iart.vara anonym,
konflikt med TF:s och YGL:s regler till anonymitet för dessarättom

eftersom anmälan skall och den skall innehålla bl.a.göraspersoner
uppgift den registeransvarige ändamålenoch med behandlingen.om
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föreskriverArt. 20.1 medlemsstaterna skall bestämma vilkaatt
behandlingar kan innebära särskilda risker för den registreradessom
fri- och rättigheter och sådanasäkerställa behandlingar kontrollerasatt
innan de påbörjas. I 20.2 bl.a. sådana kontroller skall utförasattanges

tillsynsmyndigheten. Art. 20.3 handlar sådana kontrollerav om som
led i det nationella parlamentets arbete med åtgärdett en m.m.
ingressenI 53 vissa behandling kan grundatt typerp. anges av

sin sin omfattning eller sitt ändamål innebära särskilda riskernatur,av
för de registrerades fri- och rättigheter skall kränkas. Som exempelatt

sådana behandlingar behandling har till ändamålnämns attsom
utesluta berörde frånden möjligheten rättighet,utövaatt mottaen en
förmån eller ingå avtal och behandling innebär användningett som av

teknik. I ingressen bl.a. det antal behandlingar54 attny p. anges som
innebär särskilda risker torde mycket begränsat. Om förhands-vara

skulle beträffande förkontroll ske register används produktionett som
framställning skyddas eller YGL skulleTF dettaav en som av

förbudemellertid stå i strid med dessa grundlagars mot censur.
Artikeln står således i konflikt med ochTF YGL.

föreskrivsI 21.J-2 bl.a. medlemsstaterna skall tillseatt attart.
behandlingarna offentligt tillgängliga. Medlemsstaterna skallgörs
föreskriva tillsynsmyndigheten skall föra register be-överatt ett
handlingar har anmälts i enlighet med 18 och registret skallart.som
innehålla åtminstone den information i l9.l.a-e ochart.som anges
det skall offentligt. 21.3 bl.a. för sådan behandlingI sägs attvara som
inte omfattas anmälningsplikt skall föreskrivas de registeransva-attav

tillhandahållariga eller något lämpligt skall ochannat organ var en
begär det åtminstone den information i 19.1 a-e.art.som som anges

Eftersom 19.1 a-e, bl.a. den registeran-art. angettssom ovan, avser
ändamålen behandlingen stårsvariges och adress och med ocksånamn

denna artikel i strid med TF:s och YGL:s regler till anonymi-rättom
tet.

Kapitel III art. 22-24

i kapitel rättslig prövning och stårBestämmelserna detta om ansvar
inte i konflikt med eller YGL, verksamhet faller inomTF om som

tillämpningsområde undantas från den kommandedessa grundlagars
tillämpningsområde eftersom bestämmelserna i kapitletdatalagens

lagstiftning antagitssådant omfattas den nationella somavser som av
till följd direktivet.av

Kapitel 25-26IV art.

föreskriva överföringmedlemsstaterna skallI 25 sägs attattart. av
behandling eller avseddapersonuppgifter under ärär attsomsom
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behandlas efter överföring till tredje land d.v.s. icke EU-land endast
får ifrågavarandeske land säkerställer adekvat skyddsnivå.om en

26 innehåller undantag från EnligtArt. 25. 26 skall med-art. art.
lemsstaterna, det inte finns tvingande regler detta i derasom om
lagstiftning, föreskriva överföring till tredje land får ske i vissaatt
fall. Det gäller bl.a. den registrerade har samtyckt,när när över-
föringen nödvändig för fullgöra avtal eller för skyddaär att ett att
intressen avgörande betydelse för den registrerade. I 26.2 sägsart.av

medlemsstaterna får tillåta överföring den registeransvarigeatt om
ställer garantier bl.a. för privatliv skyddas. Det sådanasägsatt att

framgågarantier kan lämpliga avtalsklausuler.av
Om personuppgifter under behandling för produktion fram-är av en

ställning skyddas TF eller YGL och uppgifterna inte fårsom av
överföras till tredje land grund landet inte säkerställerett attav en
adekvat skyddsnivå och den registeransvarige inte ställer tillräckliga
garantier får förbudet hindrande åtgärdutgöra äranses en som
förbjuden enligt dessa grundlagar. Samma bedömning får för detgöras
fallet personuppgifterna skall överföras till det tredje landet föratt att
behandlas för produktion sådan framställning, behandlingenav en om

avsedd påbörjas i direkt anslutning till överföringen.är Omatt
produktion framställning sker utomlands, innebär bestämmelsenav en

meddelare inte får lämna uppgift till framställningen. Dettaatt en
strider bestämmelserna i TF och YGL meddelarfrihet.mot om
Bestämmelserna 25 och får26 alltså strida TF ochart. motanses
YGL.

Kapitel V art. 27

Som i avsnitt 7.3nämnts i detta kapitel bestämmelserges om
uppförandekodex. Bestämmelserna kan inte strida TF ellermotanses
YGL det sig främmandeäven från svenska principiellaterom
utgångspunkter skall verka för etiska regler slag.att staten avsettav

Kapitel VI art. 28-30

I 28 medlemsstaterna skall tillsesägs det ellerart. fleraatt att utses en
myndigheter har till uppgift inom dess territorium övervakaattsom
tillämpningen de bestämmelser medlemsstaterna till följdantarav som

direktivet. I 28.3 varje tillsynsmyndighetsägs särskilt skall haattav
bl.a. befogenhet få tillgång till uppgifter blir föremål föratt som
behandling och kunna besluta blockering, utplåning eller förstöringom

uppgifter och kunna besluta tillfälligt eller slutligt förbudav motom
behandling. Om dessa befogenheter skulle beträffandeutövas
produktion framställningar skyddas TF eller YGL skulle deav som av

hindrande åtgärderutgöra förbjudna enligtär dessa grundlagar.som
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Kapitel VII arL3J-34

i detta kapitel, har rubriken "GemenskapensBestämmelserna som
för genomförande", kan inte oförenliga med TF elleråtgärder anses

YGL.

Överväganden7.6

spridandet informationEG-direktivet reglerar bl.a. hanteringen och av
hjälp eller i sådana manuella registerlagras med ADBsom av som

i direktivet. omfattar förfaranden i Sverige faller underDetavses som
och YGL:s tillämpningsområden under förutsättning det gällerTF:s att

i avsnittsådan information Som 7.2.2sagts. angettssom nyss anses
direktivet i egenskap EG-rätt i princip stå svenska grundlags-överav
regler. grundlagsregler kommittén föreslår måste därförDe nya som

förenliga med direktivet nuvarande grundlags-sättvara samma som
regler måste det.vara

svårighetEn i detta sammanhang bedöma vad direktivetär att
egentligen kräver i form normgivning på yttrandefrihetsområdet.av

problem därvid direktivet skrivet med utgångspunkt iEtt är äratt
integritetsskyddet och yttrandefrihetsintresset kommer till uttryckatt

möjlighet undantag från vad skall gällagöraattsom en som som
huvudregel. kan lätt leda till uppfattningen sådanaDetta undantagatt

tillåtna bara i tämligen begränsad omfattning och kanske då inte iär
den utsträckning skulle behövas för den yttrandefrihetsregleringsom

ÄnTF och YGL i dag innehåller. gäller detta grund-som mera om
lagsskyddet kommittén föreslår utvidgas till omfattaattsom nya
medieformer typiskt innebär utnyttjande datortekniken.settsom av

svårighetEn ligger i de oklarheter finns beträffande detannan som
rättsliga skyddet grundläggande fri- rättigheteroch inom EU ochav

redovisats i till 96-kommittén SOU 1996:16EUrapportsom en s.
98-137.

Det finns från svensk grundlagstiftningssynpunkt anledning haatt
utgångspunkt den grundsyn anlades vid grundlagsändringarnasom som

inför svenskt EU-medlemskap och kan sammanfattas medett attsom
vi inte bör avkall på vårt grundlagsskydd enligt TF och YGL annatge

det alldeles nödvändigt. Detta bör leda till vi inärän är synsätt att
enlighet med Sveriges förklaring vid direktivets fastantagande håller
vid yttrandefriheten "odelbar" inte omfattaroch enbart journalis-äratt

litterärtisk och konstnärlig verksamhet i inskränkt betydelsesamt utan
de medieformer sådan normalt Vi bör iverksamhet utnyttjar.som
yttrandefrihetens intresse i så utsträckning möjligt begagnastor som
de undantagsmöjligheter direktivet enligt jämförd medart.som ger
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ingressen från37, de krav i olika avseenden ställs för attp. som
tillgodose intresset integritetsskydd.av

Olika kan åberopas för den angivna inställningen. Ettargument
innebär följande. Den svenska grundlagstiftningen TF ochgenom
YGL innehåller principförbud dvs. förhandsgranskningett mot censur,

de medier i dag omfattas dessa två grundlagar, förbudettav som av
med Mediekommitténs förslag utvidgas till flera tekniskatypersom av

upptagningar och också vissa databaser. Detta censurförbud gäller
i fråga datorlagradeäven personuppgifter led iutgör ettom som

framställningen tryckt skrift Anders Olsson-fallet,R.t.ex.av en se
kapitel 8. Det har därför framgått avsnitt 7.2.2 inte varitsom av- -
möjligt för Sverige till EG överlåta besluta så principiellrättatt att en
avvikelse från censurförbudet dataskyddsdirektivet kansom synas
kräva enligt ordalagen. kanDet anmärkas också andra länder inomatt
EU har motsvarande censurförbud se avsnitt 4.1.ett

Det angivna kan motiveras inte bara frånsynsättet nationellnu
grundlagssynpunkt också utifrån EG-rättsligt perspektiv. Somutan ett

tidigare slås både inämnts EG-domstolens praxis och i Maastricht-
avtalet fast Europakonventionens fri- och rättigheter skall respekte-att

allmänna rättsprinciper på EG-rättens område. Detta har varitras som
viktig faktor vid Sveriges anslutning till någotEU, kommeren som

till uttryck i 10 kap. första5 § stycket RF reglerar Sverigessom
möjligheter överlåta normgivningsmakt till EG. Samtidigt förbjuderatt
2 kap. 23 § RF normgivning strider konventionen. Motsva-motsom
rande på EU skallsynsätt respektera medborgerliga fri- ochatt
rättigheter finns i Tyskland.t.ex.

konventionenI regleras till skydd för privatliveträtt i 8 ochart.
yttrandefriheten i 10. konventionenI dessa två fri- och rättig-ärart.
heter jämställda, och integritetsskyddet framstår inte i dataskydds-som
direktivet överordnat intresse. Båda fri- och rättigheterna fårettsom
begränsas inom vissa bl.a. undantag för vad ärramar, genom som
föreskrivet i lag och nödvändigt i demokratisktär samhälleettsom
med hänsyn till skyddandet andra rättigheter art. 8av personers
respektive goda och rykte eller rättigheter art. 10.annans namn

Europadomstolen har i sin tillämpning europakonventionenav
förklarat yttrandefriheten de viktigaste grunderna förutgöratt en av

demokratiskt samhälle se bl.a. domen i Handysidemålet, serie Aett
Åtskilliga24 23 49. målen i domstolen 10 harart.nr. s. p. av om

journalistisk verksamhet eller litterärt eller konstnärligtavsett
skapande. Men skyddet för yttrandefriheten gäller också i andra
sammanhang, i politisk verksamhet Castellsmålet, At.ex. ser. nr. -
236, Chorherrmålet, A 266 och Piermontmålet, 314.Aser. nr ser. nr

tvekanUtan det så intresset yttrandefrihetär i sådan verksamhetatt av
minst lika i dem direktivetväger Intetungt nänmer.som som ens

"kommersiella yttranden" faller utanför 10 domen i målet Marktart.
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Verlag GmbHIntern och Klaus Bertleman, A 165 17 25,ser. nr. s. p.
måletjfr. domen i Hadjianastassiou, A 252 17 39. Detser. nr. s. p.

måste i själva verket så integritetsskyddsintresset inte generelltattvara
yttrandefrihetsintresset,kan avvägning måsteöverta utananses en

mellan dessa motstridande intressen i olika sammanhang.göras
Direktivet kan till följd härav inte ha den innebörden attanses
yttrandefriheten inte får försteg framför skyddet för privatlivet iges

fallandra dem speciellt omnärnnda i 9 i direktivet.än är art.som
Frågan konflikt mellan intressena yttrandefrihet och skyddom av

för enskildesden privatliv har varit aktuell i flera mål vid Europa-
domstolen gällt frågan bestraffning för ärekränkning ochsom om
liknande brott varit otillåten inskränkning i den straffades yttrande-en
frihet. Danelius anför sinHans i rättsfallsöversikt i SvJT 1994 373s.

domstolen i dessa mål gjort avvägning mellan å sidan denatt en ena
enskildes intresse bevara sitt goda och rykte och iblandattav namn
också skydda sin personliga integritet och å andra sidan detatt
allmänna intresset information idéeroch skall kunna frittattav
förmedlas i frågor allmänt intresse. Danelius på sidaav uppger samma
i rättsfallsöversikten: "Europadomstolen oftahar understrukit den
fundamentala betydelse yttrandefriheten har i demokratisktettsom
samhälle framhållit den måste omfatta information ochävensamt att
idéer kan framstå stötande eller chockerande. Särskiltsom som
vidsträckt måste yttrandefriheten det gäller debattennärvara om
politiska frågor eller andra samhällsfrågor, och den sig åtägnarsom
politisk eller ojfentlig verksamhet måste räkna med kunnaattannan

för ganska häftigautsättas "även angrepp.
Även 10 i Europakonventionen tillåter begränsningar iart.om

yttrandefriheten inom ganska vida finns det inte skäl att tro attramar,
integritetsskyddet utanför journalistisk litterär och konstnärligsamt
verksamhet kan försteg framför yttrandefrihetsintresset på detges
generella skulle följasätt dataskyddsdirektivets avfattning.som av
Sådana begränsningar måste hålla sig inom för vad ärramen som
nödvändigt i demokratiskt samhälle. Konventionen fårett anses
innebära skall iaktta sådan proportionalitetsprincipatt man en som

del också EG:s grundläggande rättsprinciper.utgör gällerDettaen av
utanför journalistisk litterär ochäven konstnärlig verksamhet isamt

inskränkt betydelse.
Sammantaget finns det alltså anledning möjligheterna tillatt attanse

undantag från dataskyddsdirektivets regler i yttrandefrihetens intresse
vidare vad ordalagen i 9 vid handen.är än Pâart. motsva-synes ge

rande bör kravet i 9 undantagen skallsätt art. attman se vara
"nödvändiga"

.
Utnyttjandet de undantagsmöjligheter direktivet bör skeav som ger

det i den datalagstiftning direktivet upphov tillattgenom nya som ger
klart datalagens bestämmelser inte gäller TF:s och YGL:sattanges
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områden, framgår grundlagen. Därmed klargörs viannat attom av
utnyttjat direktivetshar undantagsmöjligheter och det inte kanatt vara

tal direktivets huvudregler skall svensk grundlagöveratt taom som
avviker från dessa. Enligt vad Mediekommittén har inhämtat avser
Datalagskommittén föreslå sådant undantag i datalagstiftning.att en ny

På punkt torde dock det angivna förhållningssättet inteen nu vara
möjligt eftersom direktivet inte tillåter undantag från dess huvudregler.

gäller kravet åtgärderDet vidtas för säkerställa behand-attsom
lingens säkerhet. Som i avsnitt 7.4 kan krav på sådana åtgärderangetts
inte egentligen hindra TF- eller YGL-skyddad verksamhet omanses
de inte blir alltför hårda eftersom de alla verksamhet.typeravser av
Det dock tänkbart särskilda säkerhetskrav skulle kunnaär att anses
motiverade just i fråga sådan verksamhet omfattas TF ellerom som av

SådanaYGL. krav bör dock bara förenligade medäraccepteras om
TF och YGL.

Direktivets regler överföring personuppgifter till tredje landom av
dvs. land utanför kanEU eventuellt problem. Enligtutgöraett ett

krävs adekvat skyddsnivå25 i icke EU-land för uppgifterart. ett atten
skall få överföras dit. I och för sig får undantag i yttrandefri-göras
hetens intresse också från kravet i denna artikel. Med tanke att
tekniska upptagningar, datordisketter och CD-ROM-skivor,t.ex. som
sprids till allmänheten enligt kommitténs förslag faller under YGL
eller kap. skullel 7 § TF undantag för dessa från 25ett art. vara
mycket omfattande. Möjligen omfattandeskulle det så det kanattvara

Åifrågasättas det inom direktivet. andra sidan kan framhål-om ryms
las europakonventionens artikel 10 särskilt tillrättenatt attanger
yttrandefrihet innefattar frihet och sprida uppgifter ochatt motta
tankar oberoende territoriella heller på dennaInte punktgränser.av

därför kommittén direktivet behöver leda till ändringar TFattanser av
och YGL eller till modifieringar kommitténs förslag till utvidgatav
grundlagsskydd.



Del

Grundlagarnas skydd hindrande åtgärdermot
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TFdatalagenKonflikt mellan8 samt

YGLoch

Problemet8.1

förbjuder I3§ YGLoch kap.kap. 2§ TF 11 sammacensur.
myndigheter ochförbjudet fördetföreskrivs ocksåstadganden äratt

eller försvåragrundlagarna hindrastöd iandra allmänna att utanorgan
innehållgrund dess TFskrift påutgivning tryckttryckning och avav

ljudupp-radioprogram,spridningoffentliggörande elleroch ett enav
kända eller väntadegrund detpåeller film YGLtagning aven

granskningfår dock undantagfilmerinnehållet. Beträffande om
i vanlig lag.meddelas

vid fram-teknik användsdirektivkommitténsI noteras att ny
till frågorupphovoch dettaskriftertrycktaställning att omgerav

teknik användsskrift. Nysådanvid produktionräckviddTF:s av en
varvidskyddas YGLframställningarvid produktionockså avsomav

Frågornaräckvidd uppkommer.YGL:sfrågormotsvarande omom
föreskrifterföljdoftast tilluppkommerräckviddgrundlagarnas attav

produktionsteknikenanvändningen denavseendevanlig lagi nyaav
hindrandeförbudgrundlagarnaskonflikt med bl.a.ikommer mot

bestämmelserföreskrifterinnehåller sådanaDatalagenåtgärder. t.ex.
och förainrättaför med ADBoch tillståndpå licenskrav attom

kommitténspersonuppgifter. Iinnehåller vissa känsligaregister som
föreskrifter enligtfunniti ärenderegeringendirektiv attettattanges

används viddataregistermeddelas förkandatalagen inte som
förbudtill TF:sskrift med hänsyntrycktframställning motav

iställas dettakanfrågahindrande åtgärder. Det att somanges en
mellan detfinnasskallanknytningvilkensammanhang är som

grund-förframställningenfärdigamaterialet och dendatorlagrade att
uppgifterredangälla. Skalllagsskyddet skall attt.ex. somanseman

omfattasformpubliceras iochskall bearbetas avannansenare
censurförbudet

framställningar medgrundlagsskyddadeproduktionEftersom av
kommitténdatoranvändninginnefattaoftast tordeteknikhjälp tarav ny

frågandiskussionenförutgångspunkttillmed datalagenkonflikten av
grundlagarnasproduktionsprocessenunderräckvidden i tiden avom

gällandedendärvidhindrande åtgärder. Det ärskydd mot nu
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datalagen och det bör EG:s dataskyddsdirektivnoteras attsom avses
torde medföra datalag införs. Datalagskommitténatt arbetar fören ny
närvarande med frågan hur EG-direktivet skall införlivas i svensk
lagstiftning. Se vidare sist i avsnitt 8.7. Direktivet och hur det enligt
kommitténs mening bör beaktas vid utformningen datalag tillav en ny
undvikande konflikter med grundlagama behandlas i kapitel 7.av

Det kan här även kreditupplysningslagen 1973:1173noteras att
innehåller regler tillstånd krävs för driva kreditupplysnings-att attom
verksamhet. 3I § tredje stycket emellertid tillstånd inte krävsattanges
för kreditupplysningsverksamhet i den mån verksamheten bedrivs

offentliggörande kreditupplysningar sådant sättgenom av som avses
i TF eller YGL. Beträffande sådan kreditupplysningsverksamhet
uppkommer alltså inte någon konflikt förbudetmed hindrandemot
åtgärder i TF och YGL.

8.2 Grundlagarnas förbud ochmot censur

hindrande åtgärder

framgåttSom i avsnitt 2.2.2 finns reglerna förbud ochmotom censur
hindrande åtgärder i kap.1 och1 2 §§ TF kap.1 3 § YGL.samt
Förbudet innebär det inte får förekomma någotmot attcensur att som

framförasär i medium skyddasavsett att TF eller YGLett som av
först måste granskas myndighet eller något allmäntannatav en organ.
Förbudet hindrande åtgärder innebär det allmännamot inte får, påatt
grund innehållet i skrift eller medium, hindra fram-annatav en
ställning och spridning skriften eller motsvarande åtgärderav
beträffande de medier i YGL, på sätt än ärannatsom avses som
medgivet i dessa grundlagar, beslag eller konfiskeringt.ex. genom av
brottslig framställning.

Av TF förarbeten framgår det i första hand torde ha haftatt:s man
åtankei vid utarbetandet stadgandet i kap.1 2 § TF hindrandeav var

åtgärder i form strypande pappersleveranser,t.ex stängandeav av av
tryckerier och hindrande eller försvårande distribution och försälj-av

1944-ârsning. tryckfrihetssakkunniga dock ha insett att ut-synes
vecklingen skulle innebära möjligheter uppställa slag hinderatt nya av
från det allmännas sida. Man anförde sålunda SOU 1947:60 49:s.

förstVad" angår myndighet det tydligt blott de åtgärder,är att som
för otillåtna,närvarande angivits såsom kunna hinder förutgöra

desstryckning eller skriftutgivning eller spridning bland allmän-av
heten. Genom den statliga förvaltningens utsträckande till nya. verksamhetsfält uppkomma ökade möjligheter för myndigheterna att
uppställa sådana hinder. Det kan väl i dylika fallsägas deäven iatt
tryckfrihetsförordningen angivna reglerna till skydd för tryclçfriheten
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böra motsvarande tillämpning.äga Tryckjiihetens syfte lämnar stöd åt
sådan tolkning. "en
De tryckfrihetssakkunniga förde inte någon diskussion räckvid-om

den i tiden förbudet hindrande åtgärder, dvs. vid vilkenmotav
tidpunkt i produktionsprocessen grundlagsskyddet inträder. Av det
sagda framgår emellertid varje åtgärd, förutsedd eller ej, från detatt
allmännas sida i någon mening hinder för framställ-utgör ettsom
ningen eller spridningen tryckta skrifter otillåten.ärav

detNär gäller YGL föreslog yttrandefrihetsutredningen skyddatt ett
motsvarande TF förbud hindrande åtgärder skulle införas idenmot:s

grundlagen vilket också skedde. Någon diskussionnärmarenya om
i produktionsprocessen skyddet inträder fördes intenär heller där.

Det kan hindrande åtgärd inte behöver omöjliggöranoteras att en
tryckning, utgivning eller spridning, eller motsvarande åtgärder för de
medier omfattas YGL, för otillåten. Enligt de tryck-attsom av vara
frihetssakkunniga det tillräckligt med åtgärder "menligtvar som

Ävenpåverkar" skriftens tryckning, utgivning eller spridning. åtgärder
väsentligen försvårande eller ekonomisktär förlustbringande kansom

sålunda otillåtna jfr. Petrén Ragnemalm "Sveriges grundlagarvara -
och tillhörande författningar med förklaringar", 1980, 380.s.

Hindrande åtgärder kan indelas i generella och individuella, dvs. i
sådana sikte på förhållanden i allmänhet och sådanatarsom som avser

bestämd skrift. särskildEn form generella åtgärder sådanaären av
typiskt drabbar tryckta skrifter i allmänhet.settsom m.m.

Beträffande generella åtgärder har frågan tillåtlighet varit aktuellom
det gäller skatt och andra ekonomiskanär pålagor. Generella skatter

såsom den på och reklam enligt lagen 1972:266 skattannonser om
på och reklam har förenliga med TF.ansettsannonser

8.3 Datalagen

Reglerna i datalagen 1973:289 syftar till skydda den enskildeatt mot
otillbörligt intrång i den personliga integriteten till följd attav
personuppgifter registreras i personregister ADB. Datainspek-genom
tionen DI meddelar licens för och i vissa fall tillstånd till sådan
verksamhet tillsyn. Inspektionen kan ocksåutövar meddelasamt
föreskrifter för verksamheten, förbjuda fortsatt förande personregis-av

återkallaoch meddelade tillstånd.ter
Med personuppgift upplysning enskild t.ex.avses om person nanm,

nationalitet, utbildning, familj, anställnings- ellerpersonnummer,
bostadsförhållanden, fastighets- eller bilinnehav och upplysningar i
övrigt ekonomisk ställning.om

Med personregister register, förteckning eller andra anteck-avses
ningar förs med hjälp innehållerADB och personuppgiftsom av som
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Ävenuppgiften.kan hänföras till den med registersom somsom avses
innehåller identitetsuppgifter endast vissa invigdakan tolkassom av

omfattas lagen.personer av
Enligt första stycket datalagen får personregister inrättas och2 §

sig hos och fått bevis dettaföras endast den anmält DIav som om av
materiellinspektionen licens. i licensärenden ingen prövningDI gör

endast den registeransvarige licensen, bevis påutan ett attsomger
anmälan gjorts, och särskilt licensnummer 10 § dataförordningenett

Licens inte för personregister enskild1982:480. krävs som en
tredjeinrättar eller för uteslutande för personligt bruk 2 § stycket

datalagen.
personregister innehåller vissa särskiltinrätta och föraFör att som

uppgifter förutom licens tillstånd från DI 2 § andrakänsliga krävs
datalagen. Tillstånd krävs regel registret innehållerstycket omsom

känsliga personuppgifter såsom uppgift någoni sig1 attom
för uppgift någon har varitmisstänks för eller har dömts brott, attom

sjukdom,föremål för tvångsingripande, uppgift någons hälsotill-om
någon fått ekonomisk hjälp,stånd eller sexualliv och uppgift attom

varit föremål för åtgärd enligt utlän-vård inom socialtjänsten eller
ningslagen,

registrerade,2 omdömen denom
sådan anknytning till denuppgifter saknar3 om personer som

kundför-följer medlemskap, anställning,registeransvarige avsom
förhållandenågot därmed jämförligthållande eller samt

från något personregisterpersonuppgifter inhämtas4 annatsom
uppgifterna eller utläm-samkörning inte registreringens.k. om av

beslut ellermed stöd författning, Dlzs dennandet dessa sker avav
medgivande.registrerades

enskild inrättar ellerinte för personregisterTillstånd krävs som en
personregister inrättandeför personligt bruk, förför uteslutande vars

för personregister oftariksdagen eller regeringen,beslutas somav
ändamål eller förverksamhet för visstförekommer inom viss etten

för förvaring 2 §arkivmyndighetpersonregister tar emot asom en
finns i 2 a§ andra stycketdatalagen. Vidareförsta stycket l-3

vissa personregisterfrån tillståndskravet förundantagdatalagen som
sjukvårdeninom hälso- ochsammanslutningar, myndigheterförs av

arbetsgivare.tandläkare ochoch socialtjänsten, läkare,
förande personregis-tillstånd till inrättande ochskall meddelaDI av

intrång i den registre-otillbörligtdet saknas anledning anta attter om
datalagen. sambandskall uppkomma 3 § Ipersonliga integritetrades

meddela beslutinspektionentillstånd meddelas skallmed att om
får tillståndetsärskilda skäl föreliggerregistret. Omändamålet med

fördet behövsdatalagen. Omockså till viss tid 5 §begränsas att
integritet får in-personligotillbörligt intrång irisk förförebygga
personuppgiftervilkaföreskriftermeddelaspektionen även t.ex.om
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får ingå i registret, de bearbetningar får utlämnandegöras,som som
och användning personuppgift, bevarande och gallringannan av av
personuppgift rättelse och andra åtgärder i fråga oriktiga ellersamt om
missvisande uppgifter 6 datalagen.§

7-14 finns reglerI den registeransvariges skyldigheter. Enligtom
7 § skall personregister inrättas och föras så inte otillbörligt intrångatt
i den personliga integriteten uppkommer. Det bl.a. registretattanges
skall föras för bestämt ändamål, inte andra uppgifter fårett att
registreras står i överensstämmelse med detta ändamålän och attsom
uppgifterna skall skyddas oavsiktlig eller otillåten förstörelse ellermot

otillåten ändring eller spridning. I 7 § finns regler detmot atta om
hos den registeransvarige skall finnas aktuell förteckning deöveren
register han ansvarig för.ärsom

Enligt 8 § skall oriktiga eller missvisande uppgifter ändrasrättas,
eller uteslutas det inte saknas anledning otillbörligtatt anta attom
intrång i den registrerades personliga integritet skall uppkomma. 9I §
finns regler komplettering ofullständiga uppgifter ochom av av
personregister förteckningutgör översom personer.

innehåller10 § bl.a. regler skyldighet för den registeransvarigeom
underrätta den registrerade innehållet i registret. I ll § sägsatt om

bl.a. personuppgift ingår i personregister inte får lämnasatt utsom
finnsdet anledning uppgiften skall användas föratt anta attom

automatisk databehandling i strid med datalagen. Det ocksåsägs att
det finns anledning uppgiften skall användas föratt anta attom

automatisk databehandling i utlandet får den lämnas endast efterut
medgivande Datainspektionen. Sådant medgivande behövs dock inteav

uppgiften enbart skall användas i har anslutit sig tillstatom en som
Europarådets konvention skydd för enskilda vid automatiskom
databehandling personuppgifter.av

§I 12 blabestämmelser gallring personuppgifter.ges om av
Enligt 13 § får registeransvarigeden eller tagit be-annan som

fattning med personregister eller uppgifter samlats in för ingåattsom
i sådant register inte obehörigen röja vad till följdhan därav fått veta

enskilds personliga förhållanden. I det allmännas verksamhetom
tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen.

sin tillståndsverksamhetI har bl.a.DI få tillgång tillrätt att
handling ADB och föranstalta körning datamaskinrör attsom om av
16 datalagen.§

förandeOm personregister lett till otillbörligt intrång i personligav
integritet eller det finns anledning sådant intrång skallatt attanta

fåruppkomma DI meddela sådana föreskrifter Somnämntssom ovan.
åtgärdsista kan inspektionen också förbjuda fortsatt förandeen av

registret eller återkalla meddelat tillstånd 18 § datalagen.
Enligt 25 § datalagen får DI:s beslut enligt datalagen överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Om det statlig myndighetär ären som
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registeransvarig överklagas dock beslutet hos regeringen. Justitie-
kanslern får överklaga beslut enligt datalagen för tillvarataJK ett att

intressen.allmänna
Slutligen innehåller datalagen också bl.a. regler straff ochom

skadestånd och i dataförordningen 1982:480 finns kompletterande be-
stämmelser anmälan för licens, ansökan tillstånd, hand-om om

Datainspektionenläggningen hos m.m.

normkonflikten8.4 Om

kan konflikt uppkomma mellan datalagens be-Som angetts ovan
stämmelser tillstånd å sidan och reglerna i TF och YGLom m.m. ena

hindrande åtgärder å andra sidan fram-förbud och närmot censurom
skyddas dessa grundlagar produceras med hjälpställningar som av av

normkonflikt kan alltså uppstå.ADB. En
förfaringssättet domstol eller förvaltnings-Det normala när en

myndighet, efter lagtolkning, finner föreskrift stridernormal att en
konstitutionell valör den sistnämndaregel högre är attmot en av

superior-principen och innebärregeln företräde. Detta kallas lexges
behandlade regelkonflikterna reglerna i och YGLför de här TFatt tar

datalagen.över
YGL datalagen kan möjligenSlutsatsen TF och sättasövertaratt

kap. stycket vilken träddei fråga på grund regeln i 2 3 § andra RF,av
föreskrivsi kraft den januari 1989. denna bestämmelse nämligenl I

varje medborgare skall i lag skyddas hans personligaatt mot att
uppgifter honom registrerasintegritet kränks attgenom om genom

ADB.
slutbetänkande datalag"Datalagsutredningen fann i sitt "En ny

SOU 1993:10 slutsatsen TF och YGL datalagenöveratt att tar var
Utredningen hade i sitt tidigare delbetänkande, "Person-riktig.

massmedieomrâdenaregistrering inom arbetslivs-, forsknings- och
1991:21 sändes remiss, kommit tillm.m." SOU ut sammasom

ifrågasattdel remissinstanser hade emellertid slutsatsenslutsats. En
i kap.och till grund för detta åberopat bestämmelsen 2 3 § RF.

"Ävenanförde sitt slutbetänkande 136: in-Utredningen i s. om
således fått grundlagsföran-tegritetsskyddet 2 kap. 3 § RF hargenom

principiell skillnadutredningen det föreliggerkring, att enmenar
hindrandeföreskrifterna förbud och andramellan motom censur

kap. § Somoch YGL bestämmelsen i 2 3 RF.åtgärderi TF ut-samt
riktarframhållit tidigare ställningstaganden sigredningen har i sina

eller andra allmännaoch YGL till myndigheterbestämmelserna i TF
och riks-Med det sistnämnda uttrycket regeringenävenavsesorgan.

Datainspektionen vidtaförbjuder såledesdagen. TF och YGL att
hindrande på i TFhelst åtgärd kan verkanågon sätt angessom som
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och YGL. stadgandetiDet 2 kap. 3 §RF har emellertid lagstifta-nya
alltså riksdagen- adressat. Enligt utredningen måste motren- som man

bakgrund det sagda utgå från Datainspektionen, i såvälatt ettav
enskilt fall vid normgivning, måste böja försig TF och YGL, trotssom
föreskrifteni 2 kap. 3 §RF.

Utredningen utgår därför alltjämt från TF och YGL vad gälleratt
censurförbud och andra hindrande åtgärder datalagstiftningenövertar
vid eventuell normkollision. "en

Regeringen har också, tidigare i ärende rörandenämnts, ettsom
datalagen TF datalagen regeln i 2 kap. 3 §över RFansett att tar trots
eftersom den regeln endast innebär krav det skallett attsenare
finnas dataskyddslagstiftning inte sådan lagstiftning statusen men ger

grundlag. alltsåDet klart TF och YGL datalagen vidär överatt tarav
konflikt mellan dem.

Tidigare8.5 utredningsförslag angående
normkonflikten

Datalagsutredningen konstaterade i sitt slutbetänkande ADBatt
används i utsträckning vid produktion skriftertryckta och inomstor av

publicde s.k. service-företagen Sveriges Radio SverigesAB,
Television AB och Sveriges Utbildningsradio och dataregistrenAB att

många fall innehålleri sådana uppgifter de betraktaäratt att som
personregister enligt datalagen.

I sitt slutbetänkande lämnade utredningen förslag tillett en ny
paragrafdatalag. I 6 i vilka fall lagen inte skulleangavs vara

tillämplig. frånUndantagen datalagens tillämpningsområde motivera-
des datalagsutredningen i de flesta fallen med det föreliggerattav en
konflikt mellan datalagen å sidan och TF och YGL å andra sidan.ena

Paragrafen hade följande lydelse enligt förslaget

6§

lag gäller inte vid behandling personuppgifter ändamåletDenna av om
med behandlingen behandlingen eller uppgifterna skallär att

direkt hjälpmedel för framställningtekniskt trycktautgöra ett av
skrifter eller yttrandefrihetsgrundlagen,yttranden isom avses

förteckning dem har lämnat meddelandeutgöra överen som
enligt kap. tryckfrihetsförordningen eller yttrandefri-1 1 § 1 kap. 2 §
hetsgrundlagen,

arkiv för material har publicerat i periodiskvaritutgöra som
skrift eller har förekommit ljudradio eller television,i isom program
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ingå i sådana uppgijtssamlingar lagrade uppslagsverk,som
ordböcker eller liknande referensmaterial, eller

ingå i löpande text.

Punkt 1

i paragrafenFörsta punkten sikte på register utredningentar som av
benämns produktionsregister. Dessa utmärks de står i direktattav

framställningentekniskt samband med själva tidning. Somt.exav en
utredningen artiklarexempel slags registernämner utgör överettsom

kända inkomster, framstående avlidna underöverpersoners personer
Ävenår och i förening; familjesidornamedlemmaröver nämnsett en

exempel på sådana register.som
Utredningen produktionsregistren normalt blir ganskaattangav

kortlivade och inte sällan gallras efter produktionen desamt att
normalt förlorar karaktären produktionsregister de bevaras. Iav om
sådant fall blir enligt utredningen datalagen tillämplig inte någotom

undantag enligt 6 § kan gälla, punkten Omannat t.ex. ettanses
produktionsregister bevaras för användas vid produktionatt av en ny
upplaga bok borde emellertid enligt utredningen dettat.ex.av en
register behålla sin karaktär produktionsregister. sådantI ettanses av

produktionsregister under längre tid.fall kan alltså existeraett en

Punkt 2

denna punkt undantag för skydda den grundlagsfästaI görs att
allaanonymiteten. Undantaget endast meddelare gäller slagsavser men

enligtmeddelanden de lagrum i punkten.som anges

Punkt 3

för de s.k. klipparkiven. Behandling uppgifterHär undantaggörs av
arkiv omfattasi sådana skall alltså enligt utredningen inte datala-av

Enligt utredningen har det ingen betydelse arkivet användsomgen.
för tidningens publicistiska verksamhet eller för verksamhet.annan
Undantaget innebär tidningar och radioföretag själva bestämmeratt om
uppgifter skall lämnas arkivet till allmänheten eller inte.ut ur

skäl för klipparkiven skulle undantas från datalagensSom att
tillämpningsområde till den del de avsåg tidningars publicistiska

anförde utredningen i huvudsak följande bet. 143.verksamhet a. s.
borde inte möjligt för begränsa tidningars ellerDIDet attvara

radioföretags tillgång till redan publicerat material mycket starkautan
och den höga etiskaoch med hänsyn till de pressetiska reglernaskäl

huvudsak har kan det intestandard den svenska ipressen ansessom
integritetsskäl tillsyn. datoriserademotiverat låta DI Deutövaatt av
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klipparkiven borde därför enligt utredningen uttryckligen undantas från
datalagens tillämpningsområde i den mån de används i tidningarnas
publicistiska verksamhet.

Som skäl för undanta klipparkiven från datalagens tillämpnings-att
område också till den del de har andra ändamål användas i denän att
publicistiska verksamheten anförde utredningen bl.a. följande s. 145:
"Det avgörande skälet datasamlingarna endastär innehålleratt ett
återgivande tryckta skrifter, allmänheten rimligen bör ha rättav som

del Det svårt tänka sig ordningär innebär detatt ta attav. atten som
skall Datainspektionen villkor kan bestämmaytterst vara som genom

vilken tillgång allmänheten skall ha till tryckta skrijñer".
Fem ledamöter i utredningen ansåg den enskildes intresseatt av

integritetsskydd borde i fråga klipparkivenväga ochtyngre attom
dessa inte skulle undantas från datalagens tillämpningsområde till den
del de har ändamål användas i tidningensän publicistiskaannat att
verksamhet a. bet. s.471 En utredningens ansågexperter attav
inga undantag skulle från datalagen för klipparkiven bet.göras a. s.
510

Punkt 4

Av denna punkt följer datalagen enligt utredningen inte gäller föratt
behandling sådana personuppgifter förekommerenbartav som som
biblioteksinfonnation eller i form lexikaliska uppgifter ochav
liknande. Det avgörande enligt utredningen endastär sökningar äratt
möjliga. Om andra bearbetningar sökningar möjliga undanta-än är är

inte tillämpligt.get

Punkt 5

Undantaget i denna punkt sikte på sådan behandling igörstar som
syfte producera löpande alltså vanlig ordbehandling. Somatt text,
exempel utredningen bl.a. produktion beslut,nämner brev,av

skrivelser och skönlitteratur.uppsatser,
Enligt utredningen motiveras undantaget ordbehandling inteattav

kan medföra några risker för den personliga integriteten varföranses
det saknas anledning låta sådan behandling omfattas datalagen.att av

Som framgår förslaget6 § i till datalag stannade datalagsut-av ny
redningen i sitt slutbetänkande för inte föreslå något uttryckligtatt
undantag från datalagens tillämpningsområde för alla s.k. källregister.

källregisterMed avsåg utredningen register direkt avseddaärsom
stöd för den journalistiska verksamheten, programverksam-ettsom

heten bet.a. 135. Som exempel på källregister nämndeetc. ut-s.
redningen register meddelare jämför förslag till datalag 6över §ny
2 och personrelaterade register nyligen inkomna telegram.över
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Utredningen också klipparkiv källregisteräratt närattangav anse som
det används i den publicistiska verksamheten jämför förslag till ny
datalag 6 § 3. Datasamlingar kan betecknasnärmastsom som
litteratur- eller biblioteksregister ansåg utredningen emellertid inte som
källregister. Enligt utredningen skulle inte heller material som en
journalist samlar in underlag för planerad artikel ettsom en anses som
källregister bet.a. 139.s.

sitt delbetänkandeI hade utredningen föreslagit andra käll-ävenatt
register sådana innehöll uppgifter anonymitetsskyddadeän som om

skulle undantas uttryckligen från datalagens tillämpnings-personer
område.

Tanken bakom förslaget i delbetänkandet DI:s tillsyn kundeattvar
verka väsentligt försvårande för framställningen grundlagsskyddadeav
yttranden och därmed komma i konflikt med TF:s och YGL:s förbud

hindrande åtgärder.mot
I slutbetänkandet underströk utredningen det förhållandetatt att

något uttryckligt undantag från datalagens tillämpningsområde för käll-
registren inte föreslogs inte innebar fårDI sin tillsynutövaatt
sådant förbudet i TF och YGL hindrande åtgärdersätt att mot
överträds bet. 140a. s.

Fyra ledamöter i utredningen ansåg i förslaget6 § till datalagatt ny
i slutbetänkandet för utformat eftersom bestämmelsen intesnävtvar
omfattade sådant material samlas in för det skall ingå i ellerattsom
ligga till grund för yttranden skyddas ellerTF YGL. Desom av
föreslog följande lydelse 6 § 1 a. bet. 474:av s.

"Denna lag gäller vidinte behandling personuppgifter,av om
ändamålet med behandlingen behandlingen eller uppgifternaär att

skall användas för framställning tryckta skrifter eller yttrandenav
yttrandefrihetsgrundlagen.i "som avses

Dessa ledamöter ansåg alltså sådant insamlat material bordeatt
uttryckligen undantas från den datalagens tillämpningsområde.nya
Huruvida detta innebär majoritetenoch hade olikaatt reservanterna
uppfattning i fråga räckvidden TF:s och YGL:s förbud motom av

och hindrande åtgärder oklart.ärcensur

8.6 regeringenBeslut och Datainspektionenav

rörande normkonflikten

Datainspektionen och regeringen har antal ärendenprövat rörtett som
frågan normkonflikten mellan datalagen och ellerTF:s YGL:som
förbud hindrande åtgärder vid produktion grundlagsskyddademot av
framställningar med hjälp datorer.av

När det gäller tidningars och andra medieföretags datoriserade arkiv
"k1ipparkiv" ansåg regeringen före ikraftträdande någonYGL:s att
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konflikt mellan TF och datalagen förelåg Bild-ärendetse Pressens
nedan. Efter YGL:s ikraftträdande kan sådana arkiv omfattas lav
kap. sådana fall innebär grundlagens förbud9 § YGL. I hindran-mot
de åtgärder krav tillstånd enligt datalagen kan uppställas seatt

ärendet angående TT-nyhetsbanken nedan.t.ex.
Vad gäller s.k. produktionsregister har regeringen i ärendet rörande

Olsson år fastslagitAnders R. 1994 enligt datalagenatt ettom
tillståndspliktigt personregister, inrättas, förs och står i tekniskt
samband med sättnings- och tryckningsprocessen, dvs. används som

framställadirekt tekniskt hjälpmedel för tryckt skrift, såett att en
omfattas detta register förbudet hindrande åtgärder. Efter dettamotav
beslut Datainspektionen regelmässigt ha avvisat ansökningarsynes om
tillstånd enligt datalagen registret skall underlag förnär utgöra
framställning tryckt skrift med hänvisning till regeringsbe-attav en
slutet innebär TF datalagen och krav på tillstånd enligtöveratt tar att

sålunda fårdatalagen inte uppställas.
det följande redovisas vissa beslut regeringen och Datainspek-I av

tionen behandlar normkonflikten mellan TF och YGL å sidansom ena
och datalagen å andra sidan.

angåendeRegeringens beslut 1990-06-21, dnr. 89-1185 överklagande
Bild Aktiebolag i ärende enligt datalagen.Pressens ettav

beslut den 16 1989 lämnadeGenom Datainspektionenett mars
Bild Aktiebolag i fortsättningen benämntPressens bolaget tillstånd

enligt datalagen inrätta och föra personregistret "DN/Xatt text-
Ändamålet skulledatabas". med registret för Dagensattvara

Nyheters, och publicistiskaExpressens DN Runt Stans verksamhet ge
upplysning innehållet i artiklar publicerats i dessa tidningar.om som
Tidningarna skulle ha terminalåtkomst till registret. Registret skulle
innehålla artiklarna i fulltext och sökning skulle möjlig på ivara
princip alla ord i artiklarna och på särskilda och nyckelord.ämnes-
Registret skulle efterhand bolagets manuella klipparkiv.ersätta

Tillståndet förenades med föreskrifter vilka följande fyraav var
aktuella i regeringsärendet.

uppgifter i registret sådana de normalt skulle föranledaNär attvar
åtgärd i 8 eller 9§ datalagen, dvs. rättelse, ändring,som avses
uteslutning eller komplettering, skulle enligt föreskrift 3nr. en
notering i registret sådant inte kundegöras sättett att texten
återanvändas förhållandet uppmärksammades. Enligt föreskriftutan att

fick uppgifterna sedan fem år förflutit från publiceringen inte5nr
för publiceringen.sökbara datumsätt änannatvara genom

Föreskrift rikstäckande massmedium minst gång6 attnr angav en
årligen skulle lämna redogörelse för registrets innehåll och ändamålen

uppgiftervilken skulle framgå sådana känsliga i 4 §attav som anges
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datalagen ingick i registret. Enligt föreskrift 8 skulle behand-nr en
lingshistorik logg föras åtgärder vidtagits med registret.över Avsom
historiken skulle framgå tidpunkten för åtgärden utförtsamt vem som
eller beordrat den. Historiken skulle kontrolleras stickprovsvis och

i minst två år.sparas
Bolaget yrkade föreskrift 3 skulle ändras så skyldighetenatt attnr
införa rättelsenoteringar begränsades till vad följer TF ochatt som av

de pressetiska reglerna, föreskrift 5 skulle undanröjas eftersomatt nr
den innebar begränsning tidningarnas möjligheter tillgodoseatten av
allmänhetens behov bred och korrekt information och föreskriftattav

skulle8 ändras så det klart framgick den endast avsågatt attnr en
förteckning vilka registret och förbrukad tid iöver använtsom
databasen. Bolaget påpekade också föreskrift 6 oklaratt nr var
eftersom informationen felaktigt kunde uppfattningenmottagaren av

bolaget särskilt registrerat sådana känsliga uppgifter iatt som avses
§ datalagen och inte endast fråga4 det lagring redanatt var om av

publicerat material.
Till utveckling anfördeöverklagandet bolaget bl.a. några iattav

förväg uppställda hinder för spridning uppgifter inte tillåtnaär närav
det redaktionella innehållet i tidningardet gäller och det dittillsatt

antagits denna princip gäller i vilken form och vid vilkenatt oavsett
tidpunkt spridning sker. anförde ocksåBolaget det regelsystematt som

för publicistiskgäller verksamhet hade rubbats ställnings-genom
tagandet datalagring tidningars innehåll innebär arkivet äratt att attav

personregister sökning kan ske ochettanse som om personnamn
TF, de pressetiska reglerna och tidningarnas innehåll skulle utgöraatt

utgångspunkten vid bedömningen hur 8 och 9 datalagenav
tillämpas beträffande tidningsarkiv.skulle

Datainspektionen föreslog i yttrande överklagandet före-över att
skrift visst bifall8 skulle kompletteras och avstyrkte tillsättnr

i övrigt. Inspektionen anförde integritetsskydddetta detatt som
datalagen skall enskilde tillgodosesden inte kan TFgarantera genom

de pressetiska framhölloch reglerna. Inspektionen dock dessaatt
lågregler och det allmänintresse i registret skulle användas förattsom

publicistisk verksamhet utgjort sådana skäl gjort det möjligt försom
inspektionen tillstånd förhuvud meddela registreringen.överatt taget

tillståndsbeslutetInspektionen vidare enbart gälldeattuppgav
användningen tidningarnade ADB-medium arkiverade och attav
ställning sålunda inte tagits till användningen ADB-teknikav som
hjälpmedel vid produktion och publicering tidningarna.av

yttrande till regeringen tillstyrkte JK den DatainspektionenI ett av
föreskrift avstyrkte i övrigt bifall tillföreslagna ändringen 8 ochav nr

Datainspektionens enbartöverklagandet. Enligt JK innebar beslut ett
därförställningstagande i fråga arkivregister och kunde inteettom

förträda TF:s bestämmelser när.anses
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Svenska Tidningsutgivareföreningen hävdade i yttrandeett att
Datainspektionens beslut stred TF och borde upphävas i över-mot
klagade delar.

Regeringen lämnade ändringsyrkandet beträffande föreskrift 3nr
bifall biföll yrkandet beträffande föreskrifterna 5 ochutan men nr

Regeringen anförde i beslutet bl.a. följande: "Registret skall utgöra ett
arkiv artiklar varit publiceradeöver i vissa tidningar och kommersom
inte användas direkt tekniskt hjälpmedel i själva fram-att ettsom
ställningen tidningarna. Registret således någotär vadänannatav

skulle kunna betecknas produktionsregister, tid-ettsom som som
ningarna använder före eller vid tryckningen. Någon konflikt aktualise-

därför inte mellan och datalagenTF frågai register dennaras om av
karaktär. En sak det finns anledningär till särskildattannan
varsamhet med restriktioner från det allmännas sida frågai om
personregister har betydelse för utövandet de grundläggandesom av
fri- och rättigheterna, tryckfriheten. "ex.

Beträffande integritetsskyddet anförde regeringen bl.a. detatt
integritetsskydd lagstiftaren har den enskildeavsett attsom ge genom
datalagen bara i begränsad mån det TF och demotsvaras av som
pressetiska reglerna kunde innebära. Beträffande föreskrift 5anses nr
anförde regeringen bl.a. den innebar arkivet i viktiga avseendenatt att
inte kunde användas i enlighet med syftet med det och föreskriftenatt

ñckockså vissa effekter inte framstod motiveradesom som av
integritetsskäl varför den borde undanröjas.

Ovan refererade regeringsbeslut gällde alltså register inteett som
användes direkt teknisk hjälpmedel vid produktionenettsom av
tidningarna och beslutet före YGL:s ikraftträdande. Nedanståendegavs
beslut gällde däremot register användes direkt teknisktett ettsom som
hjälpmedel vid framställningen bok.av en

Regeringens beslut 1994-04-14, dnr. 93-3260 angående Anders R.
Olssons ansökan tillstånd och förainrätta personregistretattom

Yttrandefrih" etstext

januariDen 24 1991 ansökte Anders OlssonR. hos DI tillstånd attom
Ändamåletinrätta och föra personregistret "Yttrandefrihetstext". med

registret han skulle skriva bok, skulleatt att textenuppgavs vara en
skrivas in i persondator och lagras, redigeras och bearbetas i övrigten
med ordbehandlingsprogram. Alla kunde bliett personer som
omnänmda i tryckfrihet kunde komma registreras,text att t.ex.en om
författare, meddelare och debattörer. Uppgifter enskildas hälsa,om
begångna brott, klandervärda leverne, sexuella preferenser m.m.

kommakunde registreras. Uppgifterna skulle bearbetas alla sättatt
modernt ordbehandlingsprogram medger. När färdig-ett textensom

ställts skulle den överlämnas via diskett eller ledning till boktrycke-ett
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ri. Uppgifterna skulle aldrig förstöras skulle förutan texten attsparas
kunna förnyas så boken kunde i upplagor. förstaEnatt utges nya
upplaga år 1992.utgavs

Datainspektionen ansåg registret utgjorde personregister iatt ett
datalagens mening och innehölldet sådana känsliga personuppgifteratt

enligt 4 § datalagen får registreras endast särskilda respektivesom om
synnerliga skäl föreligger. Inspektionen vidare registret frånattangav
integritetssynpunkt inte kunde inrättas och föras begränsningarutan

några rimliga avgränsningar för användningen registret inteattmen av
kunde användningen för detgöras avsedda ändamåletutan att
omöjlig gjordes eller åtminstone starkt försvårades. Inspektionen avslog
därför ansökan tillstånd.om

Anders R. Olsson överklagade beslutet och yrkade det skulleatt
i sinupphävas helhet. Som förgrund yrkandet anförde han i huvudsak

beslutet stred grundlag eftersom hela denatt mot process genom
vilken tryckta skrifter skapas och når publik författarens insamlande

material, skrivande, tryckande och spridande skyddat frånärav
myndigheters hindrande åtgärder enligt tryckfrihetsförordningen.

yttrade sigJK överklagandet och förordadeöver DI:s beslutatt
skulle undanröjas. anfördeJK registret framstod vadnärmastatt som
Datalagsutredningen menade med produktionsregister och detett att

ha varit ligga till grund för sättningen densyntes avsett att textav som
skulle tryckas. anförde ocksåJK registret antagligen utgjortävenatt

samling material författaren användaavsett att atten av som men
användningen ADB i fall varit underlätta tryckpro-sättvart ett attav

och hålla kostnaderna för framställningen skriften. JKcessen nere av
anförde slutligen sin mening det klart varken beslutatt att ettsom var

ingripande föreskrifter i fråga produktionsregister ellerett ettom om
förbud sådant register kunde förenas med TF, förståddmot ett mot
bakgrund grundlagens ändamål, och krav tillstånd föra detatt attav
aktuella registret huvud inte framstod förenligtöver väl medtaget som
TF.

Regeringen anförde i sitt beslut bl.a. följande: den mån ettsom
datalagenenligt tillståndspliktigt personregister inrättas, förs och står

i tekniskt samband med sättnings- och tryckningsprocessen, dvs.
används direkt tekniskt hjälpmedel för framställa trycktett attsom en
skrift, det tvekan så förbudet hindrande åtgärderär i TFutan att mot

dettagäller register".
Regeringen fann det i ärendet inte framkommit änatt annat att

arbetet med ställa och till boken haftsättaatt texten ettsamman upp
sådant tekniskt samband med sättnings- och tryckningsprocessen och

det inte förekommit något anledning registretatt anta attsom gav
framdeles skulle användas i syfte direkt teknisktänannat ettsom

för framställninghjälpmedel böcker. Regeringen ansåg därförav nya
det inte krävdes något tillstånd enligt datalagen för registretatt
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"Yttrandefrihetstext" och Datainspektionen alltså inte bortatt pröva
ansökan tillstånd. Regeringen undanröjde därför inspektionensom
beslut och avvisade Anders R. Olssons ansökan tillstånd enligtom
datalagen inrätta och föra registret.att

Regeringen har meddelat beslut gäller skyddäven motsom
hindrande åtgärder för personregister omfattas 1 kap. 9 §som av
YGL. Nedanstående beslut exempel detta.är

Regeringens beslut 1994-09-15, Ju94/140, angående Tidningarnas
elegrambyrå AktiebolagsT TT överklagande i ärende enligt datala-

gen.

Ärendet gällde personregistret "TT Nyhetsbanken" fördes TTsom av
och innehöll TT-telegram. Uppgifter kunde hämtas från registret av
utomstående abonnenter och viktig abonnentgruppen uppgavs vara
massmedieföretag för produktion bl.a. bakgrundstextersom av
förlitade sig på registret. Regeringen ansåg TT Nyhetsbankenatt var

sådant register i kap.1 9 § YGL på vilket grundlagensett som avses
föreskrifter radioprogram skall tillämpas. Regeringen ansåg ocksåom

det med hänsyn till skyddet hindrande åtgärder i kap.1 3 §att mot
YGL och till det i YGL inte finns stöd för tillståndskrav föratt ett
personregister inte krävdes tillstånd enligt fördatalagen personregistret
TT Nyhetsbanken.

Regeringen ansåg alltså omfattadesregistret skyddetatt motav
hindrande åtgärder.

Med hänvisning till detta beslut gjorde Datainspektionen be-samma
dömning i sitt beslut 1996-10-10, dnr 4088-96, rörande Observer
Pressurklipp AB:s datorapplikation för massmediabevakning kallad
Media Notes. Datainspektionen ansåg alltså Media omfatta-Notesatt
des regler i YGL och tillstånd enligt datalagen såledesattav samma

krävdesinte för registret.
Efter regeringens beslut angående personregistret Yttrandefrihetstext

Datainspektionenhar meddelat rad beslut där tillståndskravet enligten
datalagen förbudet och hindrande åtgärderprövats imot mot censur

ochTF YGL. Här översikt några besluten.överges en av

Datainspektionens beslut 1994-07-29, dnr 3460-94, angående Posten
Kredit Aktiebolags ansökan föratillstånd inrätta ochattom personre-
gistret "BoListan

Sökanden ändamålet med registret sammanställaatt attuppgav var
uppgifter i dagspressen utannonserade bostadsrättslägenheter, medom
bl.a. angivande mäklare och privatpersoner, i syfte attav namn ge

tryckt skrift enligt definitionen i TF.kap. 5 §1ut en
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Datainspektionen ansåg registret tillståndspliktigt enligtatt var
datalagen någon prövning tillståndsplikten inte fick skeattmen av
varför ansökan avvisades. Inspektionen skrev: "Regeringen har i ett
ärende avgjort den 14 april 1994 uttalat tillståndskravet måsteatt

det i IF 1 kap 2 § angivna förbudet hindrandeprövas mot mot
åtgärder inför tryckning, utgivning och spridning tryckt skrift.av en
Vid normkonflikt mellan grundlag ochTF vanlig lag datalagenen

grundlag vanlig lag. Någon tillståndspliktenprövningövertar av
enligt datalagen får sålunda ske.inte Ansökan skall därför avvisas. "

Datainspektionen ansåg alltså registret omfattades förbudTF:satt av
och hindrande åtgärder.mot censur

Datainspektionens beslut 1994-09-30, dnr. 5936-94 och beslut 1994-
Örebro12-02, dnr. 6300-94, angående Mediabyrå Aktiebolags

ansökningar tillstånd föra tillståndspliktigtinrätta ochattom personre-
gister enligt datalagen.

Ändamålet med registren "sammanställning olikaangavs vara av
kommuners näringsliv i katalogfonn" och utdata "sam-som angavs
manställning i katalogfonn företag kontaktperson".med Somöver
medium "katalog" respektive "katalog och databas".angavs

Datainspektionen avvisade ansökningarna och skälangav som
följande: "Datainspektionen finner det register ska inrättasatt som
kommer sådant underlag för framställning tryckt skriftutgöraatt ett av

i kap. tryckfrihetsförordningen.I 1 § Ansökan ska därförsom avses
avvisas."

Datainspektionen ansåg alltså registren omfattades skyddetatt av
hindrande åtgärder.mot

Datainspektionens beslut dnr.1994-10-21, 4902-94, angående
Västsvenska Protecs ansökan tillstånd till personregistret "Spärrlis-om

för verktygs- och maskinuthyrningsbranschenta

ändamål förSom registret förebyggande stölder och andrauppgavs av
brott ingångna hyresavtal inom verktygs- ochmot
maskinuthyrningsbranschen. Personnummer, adressnamn, m.m.
skulle registreras beträffande brutit ingångnamotpersoner som
hyresavtal och spärrlistor företagskulle länmas till lämnadesom
uppgift till registret.

Datainspektionen framkommiti beslutet det under ärendetsattangav
handläggning spärrlistan skulle komma tryckt skriftutgöraatt att en
enligt TF. Det också registret inte skulle användas föratt annatangavs
ändamål direkt tekniskt hjälpmedel för framställningän ettsom av
spärrlistan.
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omfattades tillståndspliktDatainspektionen ansåg registretatt av
omfattades förbudetdet ocksåenligt datalagen motatt avmen
avvisade därför ansökan.hindrande åtgärder i InspektionenTF.

angående1994-11 -21, dnr. 7875-93,Datainspektionens beslut
Svenska Dagbladets Aktiebolag C0:s ansökanHandelsbolaget om

Dagbladets textarkiv".för personregistret "Svenskatillstånd

Ändamålet arkivering och återsökningmed registret vara avangavs
i Svenska Dagbladet, tidningensredaktionell publiceratstext avsom

ADB-lagrade klipp frånhänvisningar till ickeout-sidor ochlay av
kopior artiklar, iUtdata skulleandra tidningar. utgöras av av

påkorrigerande tillägg, och skulle lärrmasförekommande fall med
andra distributionsvägar.ADB-media, CD-ROM ellerpapper,

redaktion övrigaanvändas dels tidningens ochRegistret skulle egenav
massmedia, dels allmänheten.av

regeringens beslut den 15 september 1994bakgrundMot av
hävdade sökanden sedermeraangående "TT Nyhetsbanken" att

ansökan till prövning.Datainspektionen inte borde ta upp
Dagbladets textarkiv"Inspektionen fann "Svenska ettatt var

registret omfattadespersonregister i datalagens mening och 1att av
hindrande åtgärder i kap. 3 §YGL och förbudet 1kap. 9 § mot

kunde till prövning.varför ansökan integrundlag upptassamma
därför ansökan.Datainspektionen avvisade

angående Projekt1994-12-01, dnr. 6039-94,Datainspektionens beslut
tillstånd tillAktiebolags ansökanMedia i Akersberga om personre-

och Föreningsregistergistret "Företags-

Ändamålet produktion företags- ochmed registret enangavs vara av
Österåkers adress, telefon- ochföreningskatalog i kommun. Namn,

företag föreningar ochskulle registreras för ochfaxnummer enm.m.
till företag ochuppgifterna skulle tryckas och delaskatalog med ut

fakturor till denutdata ocksåhushåll i kommunen. Som angavs
Österåkersuppgifter till kommun.registrerade och listor och samtliga

skäl för beslutet:avvisade ansökan ochDatainspektionen angav som
i tillståndpliktigtregistret"Datainspektionen konstaterar åratt ett

Såvitt framgår ansökan skalldatalagens mening.personregisteri av
direkt led för framställningendast användasregistret ett av ensom

registeruppgifter sker förhantering övrigttryckt skrift. Bolagets i av
servicebyrå.Bolaget därvid endastkommunens räkning. år

tillstånds-april 1994 uttalathar i beslut den 14Regeringen attett
tryckfrihets-det kap. 2 §datalagen måste i 1kravet enligt prövas mot

hindrande åtgärder införförbudetförordningen TF angivna mot
skrift. normkon-spridning tryckt Vidtryckning, utgivning och enav en
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flikt TF såsom grundlag vanlig lag, i detta fallöver datalagen.tar
Någon prövning enligt datalagen får således inte ske. Ansökan skall
därför avvisas. "

Datainspektionen ansåg alltså registret omfattades skyddetatt motav
hindrande åtgärder.

Datainspektionens beslut 1995-04-20, dnr. 5562-94, angående TV 4
Aktiebolags ansökan tillstånd förainrätta och personregistretattom
"T elegramarki v

Ändamålet med registret arkivering återsökningochangavs vara av
nyhetstelegram från TT AP.och Associated Press Registret skulle
innehålla utsända telegram och dessa skulle användas bolagetsav

referens- och bakgrundsmaterial för programinslag.reportrar som
Datainspektionen, konstaterade registret utgjordeatt ettsom

personregister i datalagens mening, ansåg registret omfattadesatt av
skyddet hindrande åtgärder i 1 kap. 3 § YGL varför bolagetsmot
ansökan inte kunde till prövning avvisades.upptas utan

Datainspektionen har också beslut 1994-05-03, dnr. 7602-genom
5013-94,93, 1994-11-29, dnr. 1995-12-08, dnr. 6634-94 och 1996-

04-01, dnr. 7086-95 avvisat ansökningar tillstånd föraattom
personregister den grunden registren omfattades grund-att av
lagarnas skydd hindrande åtgärder.mot

överväganden8.7

det förstNär gäller generella hindrande åtgärder, ekonomiskat.ex.
pålagor, förhåller det sig enligt kommitténs mening så de falleratt
under den hindrande åtgärder TF skyddar blirdetyp emotav som om
så de i praktiken väsentligen försvårar eller omöjliggörtunga att
utgivning tryckta skrifter något visst TF fårslag. tillåtaav av anses

det gäller pålagor drabbar många företeelser,när bland demmera som
skrifter,tryckta det gäller pålagor direkt belastarän när som mera

utgivningen just tryckalster. Skulle syftet med pålagan uttalat ellerav
inte just begränsa utgivningen tryckta skrifter, föratt t.ex. attvara av
få ned volymen trycksaksreklam, får förhindraTF detta.av anses
Samma kan anläggas andra grundlagsskyddade medie-synsätt
former.

Beträffande individuella hindrande åtgärder ingrepputgör motsom
färdigtillämnad eller tryckt skrift kan konstateras denatten nya

tekniken har förändrat situationen. föregicksEn tryckt skrift tidigare
vissa stadier på utgivningen; materialinsamling,vägen motav

manusskrivande, sättning, korrekturrättning och själva tryckningen.
Dessa stadier lätt identifierbara färdigadenvägensteg motvar
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trycksaken och gjorde det ganska enkelt det frågaavgöraatt om var
framställning föravsedd utgivning i tryckt form.om en som var

Motsvarande lär gälla andra idag medieformerskyddade ocksåsom
genomgår liknande produktionsstadier.

Med datortekniken flyter emellertid de olika stadierna i ettsamman
kontinuerligt förfarande så det svårare tidigareär änatt attmera

verksamheten syftar till producera grundlagsskyddadavgöra attom en
framställning. Det material insamlas kan användas direkt isom
"manusförfattandet" efter olika versioner kan direkt övergå isom

publishing"desktop Källmaterialet med andra 0rd den förstautgör
"versionen" den tryckta skriften. Om grundlagsskyddet såav som
kommittén föreslår utvidgas till generellt omfatta tekniskaatt upp-
tagningar kommer de problem idag huvudsakligen finns detnärsom
gäller frågan åtgärder hindrar utgivning tryckt skrift ocksåom som av

sådana upptagningar.att avse
Det dock svårt hur skall kunna dra någon förär gränsatt se man

grundlagsskyddat förstadium till tryckt skrift eller teknisknär ett en en
föreligger.upptagning Kommittén därför slutsatsen måste bliattanser

TF och YGL skyddar varje stadium i produktionen. Självaatt
inhämtandet källmaterial faller därvid anskaffarfrihetsreglernaunderav

fortsatta produktionen falleroch den under det allmänna skyddet för
utgivande framställningar.av

praktiken kan med det angivnaI problem uppkommasynsättet när
åtgärd ADB-lagrat material och innehavaren påstårett atten avser

skall bli skriftdetta tryckt eller teknisk upptagning för spridningen en
till allmänheten. Skall varje sådant påstående eller skall detaccepteras
krävas någon grad sannolikhet för riktigheten för grund-attav

skall Någon fulllagsskyddet gälla bevisning för utgivningsavsikten
kan enligt kommitténs mening knappast krävas, frågan är närmast om

presumtive "författaren" sannolikden skall denna eller detgöra om
räcker den inte framstår osannolik eller uppenbart osannolik.att som

inteOm grundlagen något denna punkt torde det liggasäger
till hands godta invändning publiceringsavsikt sånärmast att en om

länge den inte framstår uppenbart osannolik. dåResultatet blir ettsom
Åvidsträckt grundlagsskydd omfattar fall.tveksamma andraävensom

sidan det sig principiellt i fastbetänkligt grundlagen slåter att ett
högre krav på "bevisning" från publicistens sida.

Kommittén har problemet medövervägt avgöraattom om en
verksamhet omfattas grundlagens skydd och hindrandemotav censur
åtgärder kan lösas regel uppställer krav det inteattgenom en som
framstår osannolikt publiceringsavsiktdet finns reell bakomattsom en

verksamhet för den skall omfattas grundlagens skydd. Enatten av
sådan regel kunde möjligen läggas till tredje stycke i lett nyttsom
kap. § och, med erforderliga justeringar, också i2 TF 1 kap. 3 §
YGL och erhålla följande lydelse: skydd förhandsgransk-"Det mot
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ning, förbud tryckning och hindrande åtgärdermot mot mot som
fastslås förstai och andra stycket gäller endast det inte framstårom

osannolikt den verksamhetsom förbudetattsom
tryckning eller den hindrande åtgärden riktas syftar tillmot mot

utgivning sådan skrift i 5 §".av en som avses
Mot sådan regel kan den inte skulle uttryck för densägas atten ge

nyanserade bedömning bör TF ellergöras när avgörsom man om
förbjuderYGL viss åtgärd. Så kan mindre krävas i be-t.ex.en

vishänseende i skede produktionsprocess iänett ettsenare av en
tidigare.

framgåttSom det enligt kommitténs mening knappastärovan
möjligt dra någon klar för skyddet ochgräns näratt mot censur
hindrande åtgärder inträder. Den diskuterade regeln inte hellerger
någon tydlig endast vilket beviskrav kundegräns utanmera anger som
ställas vid bedömningen. Det enligt kommitténs mening tveksamtär

sådan regel skulle innebära rättstillâmpningen underlättadesattom en
praktiken.i

regel detEn diskuterade slaget har inte heller tidigare funnits iav
grundlagarna och den kan innebära icke önskvärd försämringanses en

skyddet för respektivetryck- yttrandefriheten i vissa fall. Om ettav
beviskravlägre ställdes i regeln skulle försämringen i skyddet

visserligen bli mindre regeln skulle också förlora i effektivitet.men
Slutsatsen blir frågan skyddet och hindrandenäratt motom censur
åtgärder inträder inte bör lösas införande regel igenom av en ny
grundlagarna alltjämt överlåtas till rättstillämpningen.utan

förtjänar framhållasDet förbudet hindrande åtgärder iatt att mot -
normalfallet endast kan gälla åtgärder riktas just denmotsom som-
producerar eller sprider framställning skyddas TF elleren som av
YGL. illustreradesDetta i regeringsbeslut 1994-06-30, dnr. 94-ett
2310 rörande överklagande Bildbasen i Kiruna Aktiebolag i ettav
ärende enligt datalagen. Där ändamålet med registret "Bild-angavs
banken" skapa marknadsplats för handel med fotografiskaattvara en
bilder. Bolaget gjorde varken gällande det i produktion skulleatt egen
framställa tryckta skrifter eller sådantdet medieföretagatt ettvar som

i kap.1 9 § YGL. Däremot kunde del bolagets kunderavses en av
förväntas använda bilderna vid utgivning tryckt skrift. Endast detav
förhållandet kunde dock enligt regeringen inte innebära attanses
förbudet hindrande åtgärder aktiverades iredan det skede dåmot
uppgifterna bilderna fanns hos bolaget.

Enligt gällande lydelse kap.l 9 § YGL det endast de därärnu av
angivna massmedieföretagen omfattas skyddet hindrandemotsom av
åtgärder medan andra bedriver handel med materialt.ex.som samma

nyhetsbyrå inte omfattas skyddet. Denna skillnad kansom en av
förefalla omotiverad. Kommitténs förslag till utvidgning kap. 9 §1av
YGL innebär emellertid också andra massmedieföretag kanänatt
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komma i åtnjutande grundlagarnas skydd de inrättar sinav om
verksamhet på det i kap. 9 § och skaffarl YGLsätt sägs ett ut-som
givningsbevis.

Kommittén har i det föregående avsnitt föreslagit5.4.1 YGLatt
skall omfatta tekniska upptagningar vad dessa innehåller.oavsett
Förslaget innebär CD-ROM-skivor och andra fysiska databärareatt
kommer få grundlagsskydd på i princip trycktasättatt samma som
skrifter. betyder sådanaDetta tekniska upptagningarävenatt som
innehåller personregister enligt datalagen kommer omfattasatt av

gäller personregister harYGL. Detsamma eller enligt förslagetsom nu
kan få grundlagsskydd enligt kap. YGL.l 9§ Den grund-nya
lagsregleringen får alltså konsekvenser för datalagens tillämpning.

Enligt datalagen krävs licens och i vissa fall tillstånd för att- -
förainrätta och personregister 2 § datalagen. Undantag gäller för

bl.a. personregister för personligt bruk § tredjese 2 stycket och 2 §a
sådanadatalagen. För personregister faller under YGL behövssom
tillståndinte licens eller i enlighet med vad har förut ochsagtssom

detta såväl det fråga CD-ROM-skivor eller andra fysiskanär är om
databärare, innehåller personregister och sprids tillettsom som
allmänheten, det gäller personregister lagras inär ettsom som en
dator i fall i kap. § Datainspektionen får1 9 YGL. intesom avses

föreskriftermeddela inskränker den grundlagen denrättsom ger som
skapar personregistret i den eller andra formen eller den tillena som
allmänheten sprider innehållet i detta i form fysisk databärareav en
respektive överföring hjälpmed elektromagnetiska vågor.en av
Innehav fysisk databärare med personregister blir ocksåettav en

i likhet med innehavet skriftskyddat tryckt så att t.ex. ettav en
på fåruppslagsverk CD-ROM-skiva grundlagsskyddsamma som en

tryckt encyklopedi. kan grundlagen inteDäremot rätt attanses ge
bearbeta personuppgifter i personregister erhållits i formdennaett som

i framställningenled grundlagsskyddadänannat ettsom nyav en
produkt.

sig i eller i förarbetena till denna grundlag behandlasVare YGL
frågan inspelning radio- eller TV-programrätten göraatt ettom en av
och inneha sådan inspelning. Eftersom måste skyddaYGLatt en anses

inneha filmer, videogram, ljudupptagningar m.fl. sådanarätten att
upptagningar redan idag faller under grundlagen, det inteärsom
orimligt denna också skyddar "inneha" radio-rättenatt anta att att ett

i form inspelning. Med detta skulleeller TV-program synsättav en
skydda för den får tillgång till register lagraYGL rätten ett attnu som

överföring i sin dator,ned innehållet i enligt 1 kap. 9 § YGLen egen
bearbetningdetta personregister. Vidareutgörsäven ett avom av

personuppgifterna i registret kan emellertid regleras i datalagen och i
föreskrifter meddelas med den lagen i den mån bearbet-stödsom av

inte led i framställningen grundlagsskyddadningen utgör ett av en
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produkt. Regler i datalagen eller föreskrifter meddelats med stödsom
den lagen bearbetning personuppgifter kan alltså bliav om av

tillämpliga bearbetningen sker för informationen skall till-närt.ex att
handahållas i databas inte drivs massmedieföretag ochetten som av
för vilken det inte heller finns något utgivningsbevis. Databasen faller
då utanför såväl gällande lydelse kap. 9 § YGL1 dennu av som av
kommittén föreslagna utvidgningen paragrafen. Om det inte hellerav

till periodisk skrift sprider eller låter sprida skriftensär ägaren en som
innehåll detta faller databasen utanför TF:s skydd.sätt även

hittills anfördaDet hänför sig till gällande datalag. Med tanke på
innehållet i EG:s dataskyddsdirektiv kapitelse 7 kan Datalagskom-
mitténs pågående arbete med datalagstiftning knappast förväntasen ny

till någraleda avgörande skillnader gällande rättsläge i degentemot
avseenden behandlas i detta kapitel. Det skall dock noteras attsom
Datalagskommittén kan beräknas uttryckligen lösa den normkonflikt
mellan å sidan TF och YGL å andra sidan datalagensamtena som
behandlas jfr. avsnitt principiella7.6. De härovan resonemang som
förts räckvidden grundlagarnas förbud hindrande åtgärdermotom av
torde däremot fortsättningsvis ha relevans.även
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9 Principen allmänna handlingarsom

offentlighet reglernacontra om

beslag och konfiskering enligt TF

och YGL

9.1 Bakgrunden och problemet

vårenUnder 1993 väckte JK åtal vid Stockholms tingsrätt tvåmot
för yttrandefrihetsbrott innefattande barnpornografibrott ochpersoner

olaga våldsskildring. sambandI med stämningsansökan JK tillgav
tingsrätten in antal filmer hade tagits i beslag. Huvud-ett stort som
delen filmerna yrkades konfiskerade för hindra vidare spridningattav

antal hade tagits i beslag i utredningssyfte och inettmen gavs som
bevisning.

Med hänvisning till reglerna i TF delrätt att taom envars av
allmänna handlingar fåoch kopia sådana handlingar 2 kap. 12att av
och 13 §§ TF begärde flertal hos domstolen få delett att tapersoner

filmer. Tingsrätten biföll begäran få del filmer påatt taav en om av
stället avslog två beslut vid skilda tillfällen framställningarmen genom

få del filmer erhålla kopior.att ta attom av genom
Svea hovrätt upphävde dessa båda beslut och förordnade attsenare

kopior skulle lämnas Som skäl anförde hovrätten filmernaut. att
utgjorde allmänna handlingar och det saknades lagligt förstödatt att
inte lämna dem och för inskränka avgift kopia.rättenut att att mot

Hovrättens beslut kunde inte bringas under högsta domstolens
prövning eftersom beslut lämna allmän handling inte fåratt ut en
överklagas jfr. 2 kap. 15 § TF och 15 kap. 7 § sekretesslagen
1980: 100.

Besluten visade tydligt konflikten mellan å sidan den delena av
offentlighetsprincipen TF:s reglerutgörs rätt attsom av om envars

del allmänna handlingar och fä kopia sådana handlingarta attav av
och å andra sidan ochTF:s YGL:s regler beslag och konfiskering.om
Besluten innebar nämligen tingsrätten skyldig visa ochatt attvar
lämna kopia filmer vilka hade tagits i beslag just förut attav
förhindra vidare spridning innehållet.av

Regelkonflikten föranledde snabbt lagstiftningsförfarandeett extra
prop 1992/93:256, bet. 1992/93:KU40, rskr. 1992/932364 och SFS
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1993:437. Regler sekretess infördes i syfte dels skydda barnetsattom
integritet i mål rörande barnpornografibrott 9 kap. 16 § sekretessla-

dels hindra kopior framställningargen, i mål rörandeatt att av
barnpornografibrott och olaga våldsskildring lämnades och blevut
föremål för brottslig spridning 5 kap. 6 § och 12 kap. 3 § sekre-ny

Påtesslagen. detta åstadkom domstolarna, likadansätt attman om en
situation uppstod igen, grund sekretess skulle kunna all-vägraav

del fåmänheten eller kopia barnpornografi och få kopiaatt ta attav av
våldsskildringar.olagaav

Genom lagstiftningen undanröjdes regelkonflikten såvitt gällde
barnpornografibrott och brottet olaga våldsskildring inte såvittmen
gällde övriga tryck- och yttrandefrihetsbrott kap.se 7 4 och 5 §§ TF
och kap. § YGL.5 1

Angående generell reglering förhållandet mellan TF regleren av :s
del allmänna å sidanhandlingar och TF:s ochrätten att ta av enaom

YGL:s regler beslag och konñskering å andra sidan, alltsåom en
lösning för alla tryck- och yttrandefrihetsbrott, anförde föredragande
statsrådet i lagstiftningsärendet, då endast avsåg 9 kap 16§som

följandesekretesslagen, 7: "Förhållandet mellan åa. prop. s. ena
sidan TFss regler allmänna handlingar och erhållarätten attomom
kopior allmänna handlingar och å andra sidan reglerTF:sav om
beslag och konfiskering till vilka YGL hänvisar framgår inte
uttryckligen Frågeställningen ha fått någon belysningTF. inteav synes

den juridiska litteraturen. Inte heller har frågan behandlats vidi
tillkomsten gällande IF eller YGL. Den uppkomna fråganav nu av

nämligen omfattarkan dessutom i vidare perspektiv, detettses som
målbeslag handlingari ärenden och tryckfrihets- ellersom avserav

yttranddrihetsbrott. frågor komplicerade och förtjänar fåDessa är att
fordrar emellertidbelysning. En sådan analys grundlignärmareen en

genomgång hur gällande bestämmelser förhåller till varandrasigav
och ingående överväganden möjligheterna till förtydliganden ellerav
ändringar gällande regler, vilka i detta sammanhang till delstorav

grundlagskaraktär. Jag återkomma iär att annatavser samman-av
till denna frågahang regeringen i

det snabbtStatsrådet fortsatte: "Med hänsyn till intresset attstora av
uppstått, ändringkomma till med den situation börrätta som nu en

sekretesslagen. "ske i
utskottsbehandlingen tillstyrkte KU propositionenVid samt

ändringarna i kaputnyttjade sin initiativrätt och föreslog 5 6 §även
frånsekretesslagen. KU infordrade också yttrandeoch 12 kap 3 §

Lagrådet och ansåg frågan regelkollisionen kundelagrådet. KU att om
för mål för barnpornografi- brott och olagalösas temporärt om ansvar

avvaktan påvåldsskildring ändringar i sekretesslagen i en mergenom
generell lösning.
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gällandeNu lagstiftning har alltså tillkommit temporärsom en
lösning på akut problem och gäller enbart barnpornografibrottett och
olaga våldsskildring motsvarande tryck- och yttrandefrihetsbrott.samt

Uppgiften analysera förhållandet mellan offentlighetsprincipenatt
å sidan och reglerna i TF och YGL beslag och konfiskeringena om
å andra sidan har lämnats till Mediekommittén. Kommittén bör enligt
sina direktiv förutsättningslöst lämpliga lösningar.pröva Arkivfrågor
och processrättsliga frågor skall ingå i analysen.

9.2 Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen hörnstenarna i detär svenska demokratis-en av
ka statsskicket. Den består olika delar och fylla huvud-treav anses
syften; rättssäkerheten, effektiviteten i förvaltningenatt garantera och
effektiviteten i folkstyret.

Principen omfattar yttrande- och informationsfriheten, förhand-
lingsoffentligheten handlingsoffentligheten.samt

Regler yttrande- och informationsfriheten finns i 2 kap. l §om
första stycket 1 respektive 2 RF.

Förhandlingsojfentligheten innebär förhandling vid bl.a. domstolatt
skall offentlig 2 kap. 11 § andra stycket RF. Från denna principvara
finns undantag i bl.a. kap.5 § rättegångsbalken1 RB. Detta har stöd
i 2 kap. 12 § RF.

I kap.5 § RB föreskrivsl bl.a. det kan det vid för-att antas attom
handling kommer förebringas uppgift för vilken gäller sekretessatt

i sekretesslagen kan förordna förhandlingen,rätten tillsom avses att
den del den angår uppgiften, skall hållas inom stängda dörrar detom
bedöms synnerlig vikt uppgiften inte röjs. Detta innebärattvara av att
det i mål barnpornograñbrott finns möjlighet förordnaom att om
stängda dörrar enligt 9 kap. 16 § sekretesslagen. Så kan emellertid
knappast ske med stöd 5 kap. 6 § sekretesslagen eftersom dennaav
paragraf främst syftar till hindra spridning den brottsligaatt av
framställningen den möjlighet lämna kopiorvägraatt attgenom utger
se under avsnittnärmare 9.5.

Om sekretessbelagd uppgift förebringats vid förhandling inomen
stängda dörrar, består sekretessen under den fortsatta handläggningen

inte domstolen förordnar Efter dom eller slutligt beslutom annat.om
i målet består sekretessen endast domstolen i domen eller beslutetom
förordnar det 12 kap. 3 § andra stycket sekretesslagen.om

Om sekretessbelagd uppgift däremot förebringas vid offentligen
förhandling upphör sekretessen gälla i målet eller ärendet. Enligtatt
12 kap. 3 första§ stycket andra meningen sekretesslagen gäller detta
dock inte sekretess enligt 5 kap. 6 § lag.samma
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Handlingsofentligheten innebär varje svensk medborgare har rättatt
bevekelsegrund, del uppgifter i s.k. allmännaatt, oavsett ta av

handlingar. Reglerna handlingsoffentligheten finns i TF:s andraom
kapitel.

Handlingsoffentligheten offentlighetsprincipenden delär ärav som
intresse i sammanhang. Enligt kap.detta 2 1 § TF har denstörstav

till syfte främja fritt meningsutbyte och allsidig upplysning.att ett en
också för tryckfriheten eftersomhar betydelse varjeDen stor

medborgares i tryckt skrift offentliggöra allmänna handlingarrätt att
tryckfriheten kap. andra stycketdel 1 l § TF.är aven

förstås enligt framställningMed handling 2 kap. 3 § TF i skrift
eller bild upptagning kan läsas, avlyssnas eller på sättsamt annatsom

tekniskt hjälpmedel. Handling enligtuppfattas endast med är samma
allmän den förvaras hos myndighet ochlagrum är attom anse som

dit eller upprättad där. Handling inkommen deninkommen näranses
behörig befattningshavareanlänt till myndigheten eller kommit till

frånkap. 6 § första stycket TF. Bortsett vissa undantaghanda 2
handling den expedierats från myndigheten ellerupprättad näranses

den hänför sig till har slutbehandlats. Handlingdet ärendenär som
upprättad den justerats ellerinte hänför sig till visst ärende näranses

färdigställts 2 kap. 7 § TF.sättannat
Även åtnjuter skydd enligt upphovsrättslagenframställningar som

omfattas bestämmelserna allmänna handlingar och1960:729 av om
tillhandahållas det stadgas i 2 kap. TF 26 b§skall sätt som

kan upphovsrätten innebära begräns-upphovsrättslagen. Däremot
i förfoga handling lämnats l kap. 8 §ningar rätten över utatt somen

kap. YGL 9 och 26 upphovsrättslagen. Av 2TF och l 12 § samt
framgår vissa handlingar inte allmännakap. § TF11 att anses som

handlingar ingår i bibliotek ochhandlingar. Detta gäller bl.a. som
enskilda tillförts allmänt arkiv för förvaring.handlingar frånsom

absolut.allmänna handlingar inte HänsynenRätten del äratt ta av
från principenmotiverat undantagtill viktiga motstående intressen har

framgårhandlingsoffentlighet. Av 2 kap. 2 § TF rättenatt att taom
endast det påkallathandlingar får begränsasdel allmänna äromav

intresset förebyggatill vissa viktiga intressenmed hänsyn t.ex. att
skydd för personligaden enskildes intresseeller beivra brott och av

framgår också be-paragrafenekonomiska förhållanden. Aveller att
i särskild lag. Den laggränsningarna skall som avsesnoga enanges

bestämmelserinnehåller mängd1980: 100. Densekretesslagenär en
muntligen ellersig det skerröja uppgiftförbud mot att vareom

det sker påhandling lämnas ellerallmän sätt.annatutattgenom
och in-hemlig eller ojjfentlighandling kan alltsåUppgift i allmän vara

därför bestämthandlingsoffentlighetennebörden är närmare attav
handling i den månuppgift i allmändelhar rätt att ta avenvar

offentlig.uppgiften är
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För barnpornografibrott och olaga våldsskildring, och motsvarande
tryck- och yttrandefrihetsbrott, gäller beträffande sekretess reglerna i
5 kap. 6 9 kap. 16 och kap.§ 12 3 § sekretesslagen. Beträffande
övriga yttrandefrihetsbrotttryck- och främst reglernasynes om
utrikes- försvarssekretessenoch tillämpliga. brottenFörvara upp-
vigling och hets folkgrupp dock knappast finnas någonmot synes
tillämplig sekretessregel. förtal förolämpningFör och kan det bli fråga

tillämpa regler sekretess med hänsyn till enskilds personligaattom om
ekonomiska förhållandenoch se avsnitt 2.4 i JK:s promemoria till

regeringen "Offentlighetsprincipen,1993-09-03 tillämpning vid beslag
och konfiskering med anledning tryck- och yttrandefrihetsbrottav -
förslag till lagändringar", betänkandebilaga 4.

förundersökningssekretessRegeln i 9 kap. 17 § sekretesslagenom
emellertid tillämplig alla tryck- och yttrandefrihetsbrott.är

Sekretess enligt denna regel gäller under förundersökning och upphör
åtal väckts och handlingarna lämnats in till domstol intenär om

för uppgiften enligtsekretess skall gälla 9 kap. 16 § sekretesslagen
eller uppgiften uppenbarligen saknar betydelse i målet eller finns i
handling har erhållits från myndighet där sekretess gällersom annan

uppgiftenför 9 kap. 18 § sekretesslagen.
enskilde kan välja mellan olika delDen allmänsätttre att av en

handling offentlig. påHan kan del den stället 2 kap.är tasom av
12 § TF, avgift få avskrift eller kopia handlingen 2 kap. 13 §mot av

få uppgiftTF eller den 15 kap. 4 § sekretesslagen.ur

9.3 Reglerna beslag och konfiskering i TFom

och YGL m.m.

konfiskering i syftar tillReglerna TF och YGL hindra spridningattom
framställningar innefattar tryck- eller yttrandefrihetsbrott. I 7somav

tredje ochkap. 7 § stycket TF 5 kap. 6 § tredje stycket YGL finns
dock regler konfiskering redan spridda skildringar barn iom av av
pornografisk bild verklighetstrogen karaktär. regler,Dessaav som
gäller sedan den januari 1995, syftar till hindra innehav1 att av
sådana skildringar.

beslag syftar till beslut konfiskeringReglerna skall kunnaattom om
verkställas och utredning i tryck- och yttrandefrihetsmål skall kunna

i och beslag och konfiskeringsäkras. Reglerna TF YGL överens-om
i huvudsak.stämmer

Enligt exklusivitetsprincipen kap. 3 § TF och kap. 4 § YGL1 1
får ingripande på grund missbruk tryck- eller yttrandefrihetenav av
i de grundlagsskyddade medierna inte ske eller isättannat annat

i dessa grundlagar. innebär ifall Detta reglerna RBän attsom anges
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tvångsmedeloch BrB respektive särskild rättsverkan brott inteom av
tillämpliga vid tryck- och yttrandefrihetsbrott. vissär I utsträckning

hänvisar dock grundlagarna till dessa regler.
kap. 7§ förstaI 7 stycket föreskrivsTF tryckt skriftatt som

innefattar tryckfrihetsbrott får konfiskeras. Motsvarande stadgande
beträffande film och ljudupptagningar finns i kap5 6 § första
stycket YGL. Beträffande filmer och ljudupptagningar gäller dock
enligt sistnämnda paragraf brottet olaga våldsskildring elleräratt om
barnpornografibrott gäller ifråga särskild rättsverkan brott ävenom av
vad i övrigt föreskrivs i lag. Detta undantag frånär ettsom ex-
klusivitetsprincipen och innebär vinning barnpornografib-t.ex. att av

förverkas.kanrott
Konfiskering innebär alla för spridning avsedda exemplar skallatt

förstöras. skallDet också tillses föremål kan användasatt som
uteslutande för tryckning skriften respektive särskilt för mång-av
faldigande filmen eller ljudupptagningen inte kan användas för attav
framställa ytterligare exemplar olagligaden framställningen.av
Beträffande konfiskering skildring barn i pornografisk bild enligtav av

kap. 7§ tredje stycket och7 TF 5 kap. 6§ tredje stycket YGL
innebär dock konfiskering alla exemplar skriften respektiveatt av
filmen påträffas i samband med förundersökning skallsom en
konfiskeras.

Beslut konfiskering tryckt skrift förutsätter skriften ärattom av
utgiven dvs. utlämnad till salu eller för spridning Ensätt.annat
skrift inte lämnat tryckeriet kan alltså inte konfiskeras.ännusom

frånBortsett konfiskering barnpornografi enligt 7 kap. 7 § tredjeav
stycket TF och kap. tredje5 6 § stycket YGL omfattar konfiskering
inte exemplar förvärvats och redan kommit i enskildasom personers
besittning. Konfiskering träffar inte heller exemplar skallsom
levereras pliktexemplar enligt lagen 1993:1392 pliktexem-som om
plar dokument se nedan eftersom dessa exemplar inte avseddaärav
för spridning. Lagen pliktexemplar dokument omfattar bådeom av
upptagningar ljud och bild.text,av

beslutar konfiskering. KonfiskeringRätten emellertid inteärom
obligatorisk. Det kan så framställning fått sådant.ex. attvara en en
spridning konfiskering framstår meningslös. Beträffandeatt som
konfiskering skildringar barn i pornografisk bild enligtav av ovan-
nämnda lagrum får sådan ske inte innehavet med hänsyn tillom
omständigheterna försvarligt.är

Konfiskering kan i princip komma i fråga endast i samband med
tryck- eller yttrandefrihetsbrott. För konfiskering skildring barnav av
i pornografisk bild verklighetstrogen karaktär krävs dock inte attav
något brott begåtts. tillräckligtDet någon innehar barnpornografiär att

det kan försvarligt.utan att anses
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beslut konfiskeringFör krävs inte gärningsman döms förattom en
brottet. Sålunda kan åklagaren eller målsäganden i stället för väckaatt
åtal ansöka konñskering det inte finns någon kan hållasom om som

föransvarig brottet eller stämning inte kan delges den ansvarigeom
i landet kap.här 9 5 § TF och 7 kap. 2 § YGL.

Konñskering grund tryck- eller yttrandefrihetsbrott denav avser
upplaga skildring där brottet förekommer. Framställsav en en ny

det bli frågaupplaga kan tryck- eller yttrandefrihetsbrott.ett nyttom
Om tryckt skrift, film eller ljudupptagning kan bli föremålen en en

för konfiskering kan den också i beslag l0 kap. §1 TF och 7tas
§ framställningenkap. 3 YGL. Ett beslut beslag innebär attom

omhändertas myndigheterna under utredningen det misstänktaav av
brottet. Syftet med sådant s.k. konfiskeringsbeslag säkerställaärett att

konñskering kan verkställas.att
Om beslut beslag hävs frikännandevid dom skall det.ex.om en

beslagtagna framställningarna återlärrmas till den från vilken beslaget
gjordes. Om beslut konñskeringsbeslag meddelats skall åtalom vara

eller konfiskeringväckt ansökan framställningen gjord inom tvåom av
veckor efter beslutet meddelades kap.10 4 § TF och 7 kap. 3 §att
första stycket filmer ljudupptagningarYGL. För och gäller enligt 7
kap. 3 § första stycket YGL dessutom kan medge dennarättenatt att
tid förlängs med högst två veckor den tid i kap.10 4 §om som avses
TF med hänsyn till beslagets omfattning eller någon omständig-annan
het otillräcklig.är

finns ocksåI TF och YGL beslag, s.k. utrednings-typen annan av
beslag l0 kap. 14 § TF och 7 kap. 3 § YGL. Enligt dessa lagrum
får exemplar tryckt skrift, filmer och ljudupptagningarav som
skäligen kan betydelse för utredning i tryck- eller yttrande-ägaantas
frihetsmål i beslag. Syftet med beslag denna alltsåärtas typ attav
säkerställa utredning i målet.

Utredningsbeslag inte begränsat till de exemplar avseddaär ärsom
för spridning. Utredningsbeslag kan alltså ske hos någonäven som
förvärvat exemplar framställningen. dennaBeslag kanett typav av

i mål yttrandefrihetsbrottske inte bara tryck- eller iävenutanom
övriga tryck- och yttrandefrihetsmål. Beslagtagen framställning skall
återställas till den från vilken beslaget skedde. Detta gälla ävensynes

andra exemplar framställningen kan förklaras konfiskerade.om av
Åtal skall väckas inom månad från det beslut utredningsbe-atten om
slag meddelades inte medger tiden förlängs.rätten attom

Det JK eller domstol beslutar beslag l0 kap. 5 ochär som om
§§ 7 kap. 3 § YGL.14 TF samt

Eftersom exemplar skall levereras pliktexemplar enligtsom som
lagen 1993: 1392 pliktexemplar dokument inte avsedda förärom av
spridning och därför inte kan konfiskeras omfattas de inte heller av
konfiskeringsbeslag.
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Pliktexemplar film skall lämnas till Arkivet för ljud och bildav
25 § lagen pliktexemplar dokument. Den lämnatom av som
pliktexemplar film har enligt 26 § i nämnda lag återfå denrätt attav
sedan Arkivet för ljud och bild haft tid kopiera den. Ett sådantatt
återställt exemplar torde kunna omfattas beslag eller konñskering.av

Enligt 6 kap. 3 § TF och 3 kap. 13 § YGL kan den spridersom en
tryckt skrift, film eller ljudupptagning han dentrots att vet atten en
tagits i beslag eller konfiskerats straffas med böter eller fängelse i
högst år. Spridningsförbudet gäller dock inte vid beslag i be-ett
vissäkringssyfte prop 1975/762204 184.s.

9.4 arkiveringRegler om m.m.

Som princip gäller myndighet avslutat ärende skall denäratt etten
allmänna handlingarna arkiveras. framgårDetta 3 § arkivlagenav
1990:782 och 3 § arkivförordningen 1991:446. arkivlagenI 3 §

myndighets arkiv bildas de allmänna handlingarna frånsägs att en av
myndighetens verksamhet och sådana handlingar i 2 kap.som avses
9 § TF och myndigheten beslutar skall hand för arkive-tassom om
ring. 3 § arkivförordningenI föreskrivs sedan ärende hosatt ett en
myndighet slutbehandlats skall de allmänna handlingarna i ärendet
arkiveras. Det vidare i paragrafen isägs samband därmed skallatt
myndigheten också i vilken omfattning sådana handlingarpröva som

i 2 kap. 9 § skallTF hand för arkivering.tasavses om
Riksarkivet och landsarkiven tillsyn de statligaövar över att

myndigheterna fullgör sin skyldighet bevara, hålla ordnade ochatt
vårda arkiven 7 § arkivlagen jämförd med 8 § arkivförordningen.
Riksarkivet och landsarkiven kan också myndigheternas arkivta emot
för vidare arkivering 9 § arkivlagen.

Enligt arkivlagen består alltså myndighets arkiv enbarten av
allmänna handlingar. Allmänheten har därför delrätt att ta av
handlingarna dessa har överlämnats till Riksarkivet ochäven när
landsarkiven i den mån sekretess inte gäller.

arkivlagen finnsI vidare bestämmelser gallring, återlärnnandeom
och överlämnande allmänna handlingar 10-12 §§. Utöver reglernaav

gallring finns det i arkivlagen inte någon bestämmelse medgerom som
myndighet förstör allmän handling.att en en

Reglerna gallring har i huvudsak följande innehåll. Allmännaom
handlingar får gallras 10 § arkivlagen. Därvid skall enligt paragrafen
beaktas arkiven del kulturarvet och återståendedetutgöratt atten av
arkivmaterialet skall tillgodose del allmänna hand-rätten att ta av
lingar, behovet information för rättskipningen och förvaltningenav

forskningens behov. I paragrafen vidare det finnssägssamt att om
avvikande bestämmelser gallring vissa allmänna handlingar iom av
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eller i förordninglag gäller dessa bestämmelser med undantagannan
för 12§ datalagen. Enligt 12§ arkivförordningen får Riksarkivet
meddela föreskrifter gallring.om

För de allmänna domstolarna gäller enligt 8 § förordningen
1996:271 mål och ärenden i allmän domstol handlingarattom som

in eller i mål föraskommer eller ärende skall tillupprättas ett samman
regelakt. I 37 § gallring. Där bl.a. målsägs näratt ettges en omen

avgjortseller ärende har och avgörandet har vunnit laga kraft skall
minnesanteckningar, och dubbletter handlingarstenogram samtav
missiv och delgivningsbevis inte innehåller någon uppgiftsom av
betydelse gallras bort akten. 138 § Riksarkivet får meddelasägs attur
föreskrifter gallring akter det följer 37 § ochutöverom av som av om

i arkiveringandra åtgärder anslutning till akter. Riksarkivet har inteav
meddelat några särskilda föreskrifter gallring barnpornografiskaom av

våldsskildringar.skildringar eller olaga
och kap. bl.a. fårI 4 kap. 4 § TF 3 9 § YGL det i lagsägs att

meddelas föreskrifter skyldighet lämna exemplar trycktattom av
skrift, filmer och ljudupptagningar till bibliotek Sådanaeller arkiv.

har meddelats i pliktexemplarregler lagennämntssom om av
Enligt lag skall skriftdokument. denna pliktexemplar lämnas tillav

Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken och pliktexemplar av
bildupptagningar lämnas till Arkivet för ljudljud- och skall och bild.

Skyldigheten lämna pliktexemplar åvilar i huvudsak denatt som
framställningenframställt eller gjort tillgänglig för allmänheten.annars

Enligt kap. § första stycket tryckt skrift, ljud- eller2 ll 3 TF är
handling ingår bibliotekbildupptagning eller i ellerannan som som

från enskild har tillförts allmänt arkiv uteslutande för förvaring och
vård eller forsknings- och studieändamål eller privata brev, skrifter
eller upptagningar eljest har överlämnats till myndighet uteslutan-som
de för ändamål angivits inte allmän handling.attnusom anse som

innebär pliktexemplar överlämnats till bibliotek ellerDetta att som
Arkivet för ljud och bild inte allmänna handlingar. Allmänheten harär
alltså inte någon grundlagsskyddad del pliktexemplaren.rätt att ta av

förordning 1993:1493 pliktexemplar dokument hållsEnligt om av
pliktexemplar tillgängliga i den utsträckning de förvarandesom
myndigheterna bestämmer.
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9.5 Närmare den gällande lösningenom nu av

regelkonflikten

BrB:s regler barnpornografibrott olaga våldsskildringoch återfinnsom
i balkens sextonde kapitel brott allmän ordning. Vad ärmotom som
straffbelagt barnpornografibrott 16 kap. 10 § respektiveBrBsom a
olaga våldsskildring kap.16 10 b § BrB skildra barn iär att
pornografisk bild med uppsåt bilden sprids och sprida sådan bildatt att
respektive skildra våldsexuellt eller tvång eller våld medatt grovt
uppsåt skildringen sprids sprida sådan skildring inteatt samt att om
gärningen med hänsyn till omständigheterna försvarlig. Det alltsåär är

skildra med uppsåt skildringen skall spridas och spridaatt att att
skildringen straffbelagt dessa regler. I 6 kap. finnsär BrBsom genom
de regler straffbelägger begående sexualbrott barn ochmotsom av
vuxna.

Före den 3 juni 1993 gällde enligt 9 kap. 16 § sekretesslagen
sekretess hos domstol i mål bl.a. för sexualbrott för uppgiftom ansvar

enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden det kundeom om
den enskilde eller någon honom närstående led ellerskadaantas att

uppgiften röjdes. Bestämmelsen alltså tillämplig i målommen var om
för sexualbrott enligt 6 kap. däremotBrB inte i målansvar men om

barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 § BrB.a
Ett mål för sexualbrott barn enligt 6 kap. kundeBrBmotom ansvar

alltså hållas inom stängda dörrar enligt kap.5 § RB jämförd med 9l
kap. 16 § sekretesslagen och brottet filmats och filmen åberopadesom

bevisning filmen allmän handling kunde sekretessbe-som var men
läggas enligt nämnda lagrum i sekretesslagen. kunde inteDen däremot
sekretessbeläggas åtal istället väcktes för barnpornografibrott t.ex.om
därför inte kunnat identifiera den utfört övergreppetatt utanman som

den spritt filmen.endast Eftersom filmen också allmänsom var
handling, beslut beslag eller konfiskering meddelats, hadeäven om om
allmänheten i detta fall få del den och få kopia den.rätt att attav av

innebarSammantaget då gällande reglering den domstolatt som
skulle döma i mål framställande eller spridning barnpornografiom av
eller olaga våldsskildring skyldig medverka till skildring-att attvara

spreds och detta beslut beslag meddelats föräven attarna om om
förhindra vidare spridning. Vidare innebar regleringen det inteatt
fanns någon möjlighet skydda identifierat barns integritet i målatt ett

barnpornografibrott.om
För tillgodose behovet integritetsskydd i mål barnpornog-att av om

rafibrott infördes tillägg i 9 kap. 16 § sekretesslagen. Paragrafenett
erhöll följande lydelse tillägget kursiverat:

gäller"Sekretess hos domstol i mål för sexualbrott,om ansvar
utpressning, brytande eller telehemlighet, intrång i förvarpost-av
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i mål ersättning för skada i anledningolovlig avlyssningeller samt om
uppgift enskilds personliga eller ekonomiskasådant brott för omav

enskilde ellerdet kan den någon honomförhållanden, antas attom
skada eller uppgiften röjs. Sekretess gällernärstående lider men om

för barnpornografibrott ellerdomstol i målhos även om ansvar
yttrandefrihetsbrott för uppgiftmotsvarande tryckfrihets- eller om en

pornografisk bild, det kanskildras i antas attomsomung person
denne närstående lider skada ellereller någondenne men om

paragraf gäller inte förenligt denna uppgiftuppgiften rojs. Sekretessen
eller svarande i målet.tilltaladärsomom vem

gäller sekretessenuppgift i allmän handling i högstfrågaI om
i kraftSFS 1996: trädde den april 1996sjuttio år." Genom 155, lsom

i avseenden saknar betydelse i dettaparagrafen ändratshar som
sammanhang.

tillämplig så barn går identifiera,Paragrafen är snart ett att oavsett
sådan identifiering därför det finnsdet svårt göraär t.ex. attatt enom

utomlands. Beträffande brottet olagabarnet finnsanledning attatt tro
inte såansågs integritetsskyddsaspektenvåldsskildring väga tungt att

detta slag.motiverade sekretessregelden en av
skulle tvingasdomstolar i fortsättningenförhindraFör attatt att

barnpornografiska skildringar i måltill allmänhetenlämna kopiorut av
kunde identifieras ochbarnpornografibrott där barnet interörande av

följandemål rörande sådana brott infördesvåldsskildringar iolaga nya
ändring gjordes också ibestämmelse i kap. sekretesslagen. En 125

stycket lag.kap. 3 § första samma

5kap. 6§

barnpornografibrott eller olagagäller i mål förSekretess om ansvar
yttrandefrihets-våldsskildring eller för motsvarande tryckfrihets- eller

skildring har beslagtagits, förverkats ellerbrott för uppgift i som
stårmålet eller förekommer i detta, det intekonfiskerats i annars om

fara för den sprids vidare i stridklart uppgiften kan rojas utan attatt
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrund-med brottsbalken,

lagen.

§ första stycket12 kap. 3

rättsskipande ellerför uppgift i mål eller ärende i domstolsSekretess
gälla i målet eller ärendet,rättsvårdande verksamhet upphör att om

offentlig förhandling i mål elleruppgiften förebringas vid samma
dock sekretess enligt kap. 6ärende. gäller inte 5Detta

tidigare förslag KU efterändringar skeddeDessa nämntssom av
framställning från och efter hörande Lagrådet.JK aven
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Bestämmelsen i kap.5 6 § sekretesslagen syftar främst till hindraatt
de former för röjande uppgift i kap.l 1 §en av av som avses

sekretesslagen nämligen kopior lämnas Bestämmelsen syftar inteatt ut.
till hindra uppgift huvud lämnasöveratt Konstruktio-att taget ut.en

5 kap. 6 § sekretesslagen innebär möjligheten delattnen av att ta av
uppgifterna på stället inte upphör eftersom sekretess inträder först när
fara för vidarespridning föreligger. Konstruktionen innebär vidare att
mål olaga våldsskildring och barnpornografibrott där barnet inteom
kan identifieras bara undantagsvis kommer hållas inom stängdaatt
dörrar.

uttaladeJK problemet borde lösas generellt på grundlagsnivåatt
tidsnöden gjorde ändring i sekretesslagen nödvändig.attmen en

Lagrådet anförde sådan begränsad inriktning 5 kap. 6 §att en som
sekretesslagen har inte överensstämde med de syften uppbär desom
övriga bestämmelserna i sekretesslagens femte kapitel och fördetatt
övrigt kunde ifrågasättas bestämmelsen hörde hemma i sekre-om
tesslagen. Lagrådet godtog den emellertid åtgärd förtemporärsom en

komma till med problem akuta.rätta KUatt genast ansettssom
uttalade problemet kunde lösas föreslagnadet i avvaktanatt sättet
på generell lösning.en mer

Genom de regler behandlas i detta avsnitt löstes alltså delssom
problemet med inte kunde skydda integriteten hos barnatt ettman som
förekom i barnpornograñsk skildring och kunde identifieras ochen

problemetdels med domstol låta allmänheten delatt tvungen att tavar
och kopia både barnpornograñska skildringar där barnet inteav av

kunde identifieras och våldsskildringar.olaga Genom kap. 169 §
sekretesslagen öppnades möjlighet förordna sekretess näratt ettom
barn i pornografisk skildring identifieras.kunde Därmed kundeen

i dessa fall helt hindra skildringen lämnades Genom 5 kap.att ut.man
6 § lag möjlighet undgå lämna kopioratt att utsamma gavs av
barnpornografiska skildringar och olaga våldsskildringar det intenär
står klart uppgiften kan röjas fara för den sprids vidare iatt utan att

BrB,strid med TF eller YGL.
För sekretess enligt 5 kap. 6 § sekretesslagen skall inträda krävsatt
det inte står klart uppgiften kan röjas fara för den spridsatt att utan att

BrB, TFvidare i strid med eller ochYGL enligt dessa lagar krävs för
för barnpornografibrott olagaoch våldsskildring gärningenansvar att

inte hänsynmed till omständigheterna försvarlig. Försvarlighets-är
rekvisitet innebär det möjligt lämna uppgifter skildringarnaäratt att ur

företrädaretill för massmedierna och forskare.t.ex.
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9.6 JK:s förslag till lösningpermanent m.m.

Efter de beskrivna lagreglerna i kraft uppdrogatt trätt regeringenovan
JK analysera förhållandet mellan å sidan TF:s bestämmelseratt ena

del allmänna handlingarrätten och å andra sidan TF:s ochatt taom av
YGL:s bestämmelser tvångsmedel och konfiskering och läggaattom
fram de förslag till lagändringar kunde motiverade.som anses
Regeringen hade då iredan 1993 uppdragit Polisrättsutred-mars
ningen RB:s regler beslag,över husrannsakan, kroppsvisita-att se om
tion och kroppsbesiktning. Utredningen, har sitt slut-avgettsom
betänkande "Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB polislagen"samt

,SOU 1995:47 har inte behandlat förhållandet mellan TF:s bestämmel-
del allmännarätten handlingar och TF:s och YGL:satt taser om av

regler beslag och konfiskering.om
JK avlänmade den 3 september 1993 den nämnda promemori-ovan
"Offentlighetsprincipen, tillämpning vid beslag och konfiskeringan

med anledning tryck- och yttrandefrihetsbrott- förslag till lagänd-av
ringar" dnr 93-3343, betänkandebilaga I promemorian föreslog JK

få kopia allmännarätten handlingar tagits i beslag elleratt att av som
konfiskerats i mål tryck- eller yttrandefrihetsbrott skulle inskränkasom
och 5 kap. 6 § och kap.12 3 § första stycket sista meningen sekre-att
tesslagen skulle upphävas.

föreslagnaDe reglerna hade följande lydelse.nya

122 kap. § TF, tredje stycke.-nytt

"Rätten avbilda eller allmän handling i anspråk för ljud-att ta en
överföring gäller inte handlingar tagits i beslag eller konfiskeratssom
i mål tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott. Ett sådantom om
tillhandahållande får dock ske, ändamålet med beslaget ellerom
konfiskeringen inte "äventyras.

2 kap. 13 § TF, andra stycke:nytt

"Rätten avskrift eller kopia handling gäller inte sådanaatt av en
sådanthandlingar i 12 § tredje stycket. Ett utlämnande fårsom avses

dock ske, ändamålet med beslaget eller konfiskeringen därigenomom
inte "äventyras.

Förslaget innebar således få kopia allmännarätten handlingaratt att av
tagits i beslag eller konfiskerats inskränktes det innebar intesom men

någon inskränkning i läsa, ellerrätten avlyssna sådana hand-att se
lingar eller vid förhandlingnärvara i målet.att

JK utgångspunkten för övervägandena beslags-att ochangav var
konñskeringsreglernas ändamål nämligen hindra fortsatt spridningatt
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anförde också offentlighetsprin-brottsliga framställningar. JK attav
vårt samhälle och det inte kan kommagrundläggande icipen är att

skäl urholka denna princip.mycket vägande JKifråga tungtatt utan
lämplig avvägninglösningen utgjordefann den föreslagnaatt en

tryck- och yttrande-offentlighetsprincipen och intressetmellan attav
innehåll inteframställningar med brottsligtfrihetsrättsligt skyddade

sprids vidare.
lösningen framför andramed den föreslagnafördelenJK attangav

vad krävdes förgick längrealternativ den inte än attatt somvar
framställningar och denbrottsligafortsatt spridninghindra attav

inpassas ikunde väl TF:s system.
förbudet få kopialösningen skulleEnligt den föreslagna att av

konfiskerats intetagits i beslag ellerhandlingarallmänna varasom
det inte innebarkopia skulle få lämnasabsolut eftersom attut om

konñskeringen äventyrades. JKellerändamålet med beslaget attangav
situationer då begärankopior skulle kunna lämnasfall dåde ut omvar

tryck- och yttrandefrihetslag-syften bärkopia stöddes deav som upp
fri ochfritt meningsutbyte,dvs. syftet säkerställastiftningen att ett en

konstnärligt skapande. Kopior skulleoch frittallsidig upplysning ett
nyhetsrapportering, debatt ochför möjliggöralämnasdå kunna attut

inteanledning utlämnandedet fanns grundadforskning att anta attom
brottslig spridning.följasskulle av

också vissa andra lösakommenterade JKsin promemoria sättI att
lösning kunde enligt JKregelkonflikten. sådanmed Enproblemet

konfiskeringsinstituten ochochbeslags-tänkas ävenutmönstraattvara
skulle kunnalagstiftningen. anfördespridningsförbudet JK att manur

tekniska utvecklingen gjorteftersom dendetta motiverathävda att var
och hinderframställningar snabbt, enkeltspridadet möjligt utanatt av

framstår verknings-förbudetvarför instituten ochnationsgränser som
yttrandefrihetsbrotten,tryck- ochfann emellertidJKlösa. t.ex.att

måste finnas möjligheterdetsäkerhet, sådanariketsbrotten attmot var
brottsliga framställningar. JKspridningförhindra vidaresökaatt av

diskussion.tillutmönstring inte bordeansåg därför närmaretasatt upp
undanta beslagtagnaövervägdes JKlösningEn attvaravannan som

allmänna handlingar. JKfrån vadkonfiskerade handlingareller ärsom
alllångtgående eftersominskränkning alltförsådananförde att voreen

ocksåanmärkteförlorad. JKmaterialet då skulleiinsyn att
lösningdokumentation sådanochifråga arkiveringföljderna av enom

svåra överblicka.attvar
skärpning sekretess-ansågJKSlutligen kan nämnas attatt aven

samband med åtalfråga ikan bliområden detdereglerna omsom
ingripande åtgärd.alltföryttrandefrihetsbrottför tryck- eller var en

positivtövervägandeoch fickremissbehandladesförslagJK:s ett
fogats till dettaharSammanställning remissvarenmottagande. av

emellertidavstyrkteremissinstanserNågrabilagabetänkande som
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grundlagsändring då skulle genomföras ochatt hänvisade främst tillen
den korta beredningstiden. Många remissinstanser ifrågasatte omfatt-
ningen inskränkningen i kopia.rätten Några pekade påattav
problemet med bedöma skall ha få kopiaatt ellerrätt attom en person
inte och det framhölls tilltalad har ovillkorlig enligtatt rätten en
rättegångsbalken få kopia förundersökningen. ifrågasattesDetatt en av

bestämmelserna skulle tillämpliga vid beslagatt enligt TF ochvara
vissa hävdade inskränkningen skulle gälla enbart vidatt yttrande-
frihetsbrotten olaga våldsskildring och barnpornograñbrott. Det
uppkom också fråga sanktioner den kopia hamot tarom utan attsom

till det och denrätt tillåter detta.mot som
Den 9 december 1993 beslutade regeringen proposition 1993/94:

118, "Några rättegângsfrågor i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål
m.m". I propositionen redogjordes för förslagJK:s och remissinstan-

reaktioner fråga inställde sigsamt attsernas angavs en som var om
utredningsbeslag bordeäven omfattas bestämmelserna trots att ettav

sådant beslag inte syftar till hindra vidare spridning framställ-att av
ningen.

Föredragande statsrådet anförde a. 13 den bestämmelseattprop. s.
i 5 kap 6 § sekretesslagen infördes den 3 juni 1993 utgjorde ettsom
skydd situation motsvarande den uppstod under vårenmot att en som
1993, då tingsrätten tvingades lämna kopior barnpornograñskaut av
filmer, skulle uppkomma igen. Som framgått gällde detta dockovan
endast för mål för barnpornografibrott eller olaga vålds-om ansvar
skildring eller för motsvarande tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott.

Statsrådet fortsatte: "Emellertid kvarstår den övergripande frågan
hur kollisionen mellan ojfentlighetsprinczpen å sidan ochom ena

reglerna beslag och konfiskering å den andra skall lösas. såvälAvom
JK.-s remissyttrandena framgåröverrapport rapportensom attav
frågan lösning problemet kompliceradär och denytterstom atten av
kräver fördjupad analys inte varit möjlig under den tiden som som
stått till förfogande. Regeringen därför det på tillgängligtattanser nu
underlag inte går föreslå några ändringar i grundlag innebäratt som
inskränkningari del allmännarätten handlingaratt ta avsettav av nu
slag. Frågan bör i stället till föremål förgöras ingående be-en mera
redning

Slutligen har uppdraget analysera förhållandet mellan TF:s ochatt
YGL:s bestämmelser beslag och konfiskering å sidan ochom ena
offentlighetsprincpen å den andra lämnats till Mediekommittén. Som
tidigare det i kommitténs direktivnämnts arkivfrågor ochattanges
processrättsliga frågor skall ingå i analysen och kommittén förut-att
sättningslöst bör olika lösningar. Det därvidpröva kansägs vägatt en

bygga på förslag,JK:s undanta i beslagatt att tagnavara en annan
framställningar från reglerna allmänna handlingar och tredje attom en

studera arkivfrågornärmare och processrättsliga frågor i tryckfrihets-
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yttrandefrihetsmål.och Slutligen också möjligheten utgånämns att
från den sedan den juni 1993 gällande bestämmelsen3 i kap 6 §5
sekretesslagen det möjligt förordna försekretessgör attsom om
uppgift i mål för barnpornografibrott eller olaga vålds-om ansvar
skildring eller tryckfrihets- ellermotsvarande yttrandefrihetsbrott om

finns risk för brottslig spridning uppgiften.det av

överväganden9.7

spridningDet brottsliga framställningar9.7.1 börär av som
motverkas

framgått det föregående det föreliggande problemetSom ärav en
konflikt mellan två motstående intressen nämligen å sidan allmän-ena

intresse insyn i rättskipningen och å andra sidan intressethetens av av
spridning framställningar innefattarmotverka brott.att av som

föreligger å sidanKonflikten främst mellan den del offentlig-ena av
hetsprincipen innebär allmänheten har få kopiarättatt attsom av

handlingar för vilka sekretess inte gäller och å andra sidanallmänna
syftar till spridning brottsliga fram-de regler motverkaattsom av

i konfiskeringställningar, bl.a. reglerna TF och YGL och beslagom
säkra konfiskering reglerna förbud spridaför attatt samt motom

framställning konfiskerats eller lagts under beslag för säkraattsom
konfiskering. form spridning består i framställningDen attav som en

kan likaså problematisk motsvarandevisas på stället sätt.ses som
Offentlighetsprincipen rättsord-hörnstenarna i den svenskaär en av

offentlig-ningen och det kan, JK i sin promemoriaangettsom om
i fråga urholkahetsprincipen inte komma den mycketatt utan tungt

vägande skäl. Intresset motverka spridning framställningarattav av
kommitténs mening sådantinnefattar brott kan enligt ettsom vara

skäl. Kommittén ifrågasätter för sin del inte det så angelägetäratt att
barnpornografi åtminstone intressetmotverka spridningen detattav

handlingsoffentligheten.motiverar begränsning Strävan bören av
emellertid motverka spridning brottsliga framställningarattvara av

offentlighetsprincipen. Vidmed minsta möjliga inskränkning i en
avvägning mellan två motstående intressena bör utgångspunktende

offentlighetsprincipen intresse det skallöverordnatäratt ettvara som
för brottsförebyggan-krävas verkligt vägande skäl begränsa itungt att

därför i första hand själva spridningen börde intresse. Det är som
motverkas, inte allmänhetens del framställningarrätt att ta av
stället.

förutsättning för problemet med regelkonflikten skallEn att upp-
framställningarkomma det gäller tagits i beslag sådananär är attsom

framställningar huvud betraktas allmänna handlingar.över taget som
2 kap. 3 § TF bl.a. handling allmän den förvarasI ärattanges om
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hos myndighet och enligt 6 eller 7 § inkommenär tillatt anse som
eller upprättad hos myndighet. I 2 kap. 6 § TF bl.a. handlingsägs att

inkommen till myndighet den har anlänt till myndighetennäranses
eller kommit behörig befattningshavare till handa. I paragrafen sägs
inget handlingen skall ha inkommit till myndigheten på någonattom
viss rättslig grund för den skall inkommen. Lagrummetatt anses ger
alltså inte stöd för uppfattningen framställningar tagits i beslagatt som
inte skulle inkomna till myndigheten. En sådanattvara anse som
uppfattning knappast heller rimlig eftersomär den innebär att
myndigheter skulle ha möjlighet beslut beslag undanhål-att genom om

framställningar från offentligheten. Framställningar tagits isom
beslag får alltså enligt kommitténs mening allmännaanses vara
handlingar de inkommit till myndigheten och förvarasnär där.

Problemet med konflikten mellan å sidan delrätten att taena av
allmänna handlingar och få kopia dem och å andra sidan reglernaav

beslag och konñskering i ochTF YGL kan JK i sinom som anger
promemoria offentlighetsprincipen betänkandebilaga avsnittom
3.1.8 lösas på olika sätt.

avskaffaAtt beslags- och konfiskeringsinstituten lösasättett attvore
problemet med regelkonflikten. Denna lösning skulle innebära att man
utmönstrade institut syftar till motverka spridning brottsligaattsom av
framställningar lagstiftningen. Som anförJK skulle den tekniskaur
utvecklingen med snabba och enkla kopierings- och distributions-nya

bl.a. datanät, kunna anförassätt, skäl för utmönstringgenom som av
dessa institut. Kommittén delar emellertid uppfattningJK:s tryck-att
och yttrandefrihetsbrotten sådana det måste finnas medelär att att
hindra spridning framställningar innefattar sådana brott.av som
Liksom JK kommittén alltså detta inte tillfredsställandeärattanser en
lösning problemet.av

Ett lösa problemet med regelkonflikten kundesättannat att attvara
undanta material tagits i beslag eller konfiskerats från TF:s reglersom

allmänna handlingar. Sådant material skulle då inte omfattasom av
principen handlingsoffentlighet och allmänheten skulle därmed inteom

någonha del bevismaterial pårätt sätt änatt ta t.ex. annatav genom
närvarande vid förhandling i målet och allmänheten skulle heltatt vara

sakna möjlighet till insyn i material inte förebringas vid för-som
handling. Möjligheten till insyn i rättskipningen i dessa mål skulle
alltså till inte oväsentlig del bortfalla. En sådan effekt går enligt
kommitténs mening vad krävs för motverka spridningutöver attsom

brottsliga framställningar. I likhet med därför kommitténJKav anser
denna lösning problemet inte kan väljas.att av

Rätten del allmänna handlingar gäller handlingar äratt ta av som
offentliga dvs. handlingar inte omfattas sekretess. Rätten attsom av

del allmänna handlingar får enligt kap. inskränkas2 2 § TF medta av
hänsyn till vissa i paragrafen angivna intressen bl.a. intresset att
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paragraf första stycket Problemeteller beivra brott 4.förebygga a.
också lösas bestämmel-regelkonflikten skulle alltså kunnamed genom

bli fråga i samband medpå de områden det kansekretess omomser
och YGL.konfiskering enligt TFbeslag eller

offentlighetsprincipenframgår promemoriaJK:sSom omav
enligt sekretessla-finns visserligenbetänkandebilaga avsnitt 2.4

kan bli tillämpliga vidlydelse Sekretessreglergällande somgens nu
ryktes-yttrandefrihetsbrotten. För brottentryckfrihets- ochflera av

detoch hets folkgrupp tordetill fara för rikets säkerhetspridning mot
utökning sekretessen tillsekretessregler. Ensaknas tillämpligadock av

ellertagits i beslaguppgifter i alla framställningaromfattaatt som
innebära konflikten mellanenligt eller YGL skullekonfiskerats TF att

bestämmelsernakonfiskering å sidan ochbeslag ochreglerna enaom
sidan undanröjdes. Enoch sekretess å andrahandlingsoffentlighetom

emellertid också innebäraskulleutökning sekretessreglernasådan av
mål skullei rättskipningen i dessamöjlighet till insynallmänhetensatt

undvika regelkon-motiverat förvadbegränsas ärän attmera som
lösning tillheller dennadärför inteKommitténflikten. tar upp

diskussion.närmare
regeleftersträvasVad bör är angetts somensom ovansom

samtidigtbrottsliga framställningarspridningmotverkar men somav
handlingsoffentligheten. Enmöjliga inskränkningminstainnebär av

handlingkopia allmänmöjligheternainskränkerregel att av ensom
framställningendelpå ställetinte inskränker rätten att ta avmen

insynsrätt imöjliggör bibehållenavvägninginnebär ensomen
gällandespridningsrisken. Numotverkanderättskipningen och ett av

liksom de JKinriktningsekretesslagen har dennai kap. 6 §regel 5 av
i kap.ändringarna 2offentlighetsprincipen föreslagnai rapporten om

till utgångspunktdärför dessa reglerKommittén13 §§ TF.12 och tar
övervägandena.för de fortsatta

bestå ikanmellan de två ordningarnaSkillnaden sägas att nuvaran-
löser det problemkasuistiskttämligende regler sättett som

målbarnpornografimål ochmed förekomstenuppstod i och omav
föreslagnamedan de JKvåldsskildring i rättsväsendetolaga av

tillfredsstäl-utgångspunkterprincipiellafrånbestämmelserna utgör en
medtvå olika lösningar detmellanval dessa ärlande lösning. För ett

behovklargöra vilketviktigt sökakommittén anläggerdet synsätt att
handlingsoffentligheten innanbegränsaverkligen föreligger attsom

väljas.lösning bör Ettlagteknisk sätttill vilkenställning annattas som
förstastyrande ibörpraktiska behovetdetta detuttrycka är attatt vara

sådantöverväganden. Ettprincipiella synsättinte så myckethand och
tillställningstagandenvidbrukar anläggasmed deti samklangär som

offentlighetsprincipen.begränsningar av



SOU 1997:49 Principen allmänna handlingars... 303om

intresseAv för vilken lösning bör väljas dels förär vilka brottsom
begränsningarna tillräckligt motiverade,är dels hos vilka myndigheter
sådana begränsningar i offentligheten bör gälla.

9.7.2 Vilka brott bör omfattas inskränkning i rätten attav en
få kopia

Nuvarande regel i 5 kap. 6 § sekretesslagen omfattar endast barnpor-
nografibrott och olaga våldsskildring motsvarande tryckfrihets-samt
och yttrandefrihetsbrott medan däremot JK:s förslag till ändring 2av
kap. 12 och 13 TF omfattar alla tryckfrihets- och yttrandefrihets-
brott.

Regeln i sekretesslagen tillkom lösning det konkretasom en
problem uppstått i målet vid Stockholms tingsrätt och den komsom
därför omfatta endast de ovannämnda brotten. I sinatt promemoria

offentlighetsprincipen diskuterade JK inskränkning i rättenom om en
få kopia skulle gälla vid alla tryckfrihets- ochatt yttrandefrihetsbrott.

JK anförde därvid betänkandebilaga avsnitt 3.1.2 det inte finnsatt
någon anledning ställa den brottstypen framför den andraatt ochena
framhöll alla bestämmelser tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrottatt om
har ändamål nämligen de straffbelagda gärningarna inteattsamma
skall JK sade vidareäga det lätt insedda skälatt ärrum. av en
nödvändighet framställningar innefattar brott riketsatt t.ex. motsom
säkerhet måste kunna i beslag och inte skall få spridas vidaretas samt

det inte torde erforderligt med någonatt motiveringnärmare förvara
framställningar innefattar hets folkgrupp inteatt skall fâmotsom

spridas. framhöllJK slutligen konfiskering kan ske vid allaatt
tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott det inte kan utläsassamt att av
förarbeten eller doktrin detta institut skulle tänkt tillämpasatt attvara
endast beträffande vissa brottstyper. Resonemanget ledde JK till
slutsatsen inskränkningen i få kopia i sambandrätten medatt beslagatt
eller konfiskering skulle gälla alla tryckfrihets- och yttrandefri-
hetsbrott. Några remissinstanser ställde sig avvisande till förslaget att
inskränkningen i få kopia skullerätten omfatta alla tryckfrihets-att
och yttrandefrihetsbrott.

Som kommitténs utgångspunktär spridningangetts attovan av
brottsliga framställningar skall motverkas samtidigt minstasom
möjliga inskränkning skall i handlingsoffentligheten.göras Denna
utgångspunkt talar vidare låta inskränkningen imot att utan rätten att
få kopia omfatta alla tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott. Kommittén

istället bör undersöka beträffande vilkaatt brott detanser man
föreligger problem och lösning föröverväga dessa fall.ett en

Som framgår JK:s offentlighetsprincipen finns det förrapportav om
flertalet tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott regler i sekretesslagen

kan bli tillämpliga och då skydd spridningutgör ettsom motsom av
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emellertidi sekretesslagenReglerbrottsliga framställningar. synes
säkerhet ochtill fara för landetsryktesspridningför brottensaknas

båda brott alltså lägetBeträffande dessa ärfolkgrupp.hets mot
våldsskildringoch olagabarnpornografibrottfördetlikadant varsom

den 3 juni 1993.sekretesslagenkap. 6 §införandet bl.a. 5före av
kopior vadfåinskränkafinns skäldå det rättenFrågan attär attom

båda brott.dessagäller
beträffande dessakopiorinskränkaNågot behov rätten attattav

framstår enligtpraktiken.sig i Detinte visathar såvitt käntbåda brott
beträffandetroligt detsärskilthellermening intekommitténs attsom

den gälldemotsvarandesituationuppkommabrott skulledessa somen
Stockholmsvåldsskildring ioch olagabarnpornografibrottmålen om

Även för-föreligga detkan tänkassådan risk ärtingsrätt. enom
tillräckligt skäl förintemeningkommitténshållandet enligt attett nu

omfatta flera dekopia tillfåinskränkningen iutvidga rätten attatt av
innefattar barnpornog-yttrandefrihetsbrott detryckfrihets- och än som

motsvarande "allmänna" brott.våldsskildring ochoch olagarafibrott
Än andrainskränkning såvitt gällersådanframstårbehövligmindre en

yttrandefrihets-tryckfrihets- ochimotsvarigheterhardebrott än som
brotten.

denkopia innebärfå äriinskränkningEn rätten attatt som
förstahands-skaffa siginte kandomstolensig tillförhindrad att ta

utvidgninghandlar Enrättegångenvadinformation avom.om
tryck-omfatta ytterligarefå kopia tillinskränkningen i rätten attatt

meningkommitténsdärför enligtböryttrandefrihetsbrottellerfrihets-
föreslårKommitténklart.står alldelesdäravbehovetskeinte utan att

kopia tillfåiinskränkningenutvidgning rätteninte attalltså attaven
våldsskildringoch olagabarnpornografibrottbrottomfatta andra än

yttrandefrihetsbrott.ochtryckfrihets-motsvarandesamt

tillämpningsområderegelnsNärmare9.7.3 om

gällakopiaiinskränkningenbör rättenvilka myndigheterHos att

gällersekretesslagen6 §kap.lydelse 5gällandeEnligt avnu
för barnpornog-kopia målfåiinskränkningen rätten att ansvarom

tryckfrihets-motsvarandeförellervåldsskildringeller olagarafibrott
intryckFormuleringen kanyttrandefrihetsbrott". atteller avge

emellertidtordedomstol. Sågälla hosendastavseddsekretessen är att
fallet.inte vara

"Sekretesslagen"m.fl.CorellsekretesslagentillkommentarenI
sekretesslageni avgränsatsräckviddsekretessens331992 attangess.

ärendeeller iverksamhetgäller isekretessmed uttryck avattsom
myndighet,visshosundantagsvisslag ellerangivetvisst enmera --

dessakombinationeruppgifterför vissasamtliga fall atti samt av
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rekvisit kan förekomma. Vidare innebörden begränsnings-attanges av
uttrycken sekretessen inskränkt till den informationärär äratt som
knuten till verksamhet eller ärende visst slag respektiveett ettaven

visstill information har samlats hos myndighet. I förarbetenaensom
sekretesslagen bet.1992/93: KU40 intetill 5 kap. 6 § hellersägs

enligt regeln endast gäller i måluttryckligen sekretessen hosatt
domstol.

hänsyn till vad anförts och till regelns lydelseMed somsom nu
sekretessen skulle begränsad tillinte gälla hosatt attanger vara

domstol, jämför däremot 9 kap. 16 § sekretesslagen får dett.ex.
enligt sekretesslagenklart sekretessen 5 kap. 6 § gäller hosattanses

sådanaalla myndigheter handlägger mål i paragrafen.som som anges
Barnpornograñska skildringar våldsskildringaroch olaga kan,

allmänna åklagarmyndigheterförutom hos domstol, JK, och polismyn-
också Riksarkivetdigheter förekomma hos och landsarkiven till följd

reglerna arkivering, hos bibliotek och Arkivet för ljud och bildav om
till följd reglerna pliktexemplar avsnitt 9.4ALB se hossamtav om

biografbyrâ till följd dess verksamhet enligt lagenStatens av
1990:886 granskning och kontroll filmer och videogram.avom

det föregående framgår sekretess enligt 5 kap. 6 § sekre-Av att
tesslagen gäller hos alla myndigheter handlägger målsom om ansvar
för sådana brott i paragrafen. Sekretessen gäller därvid förnämnssom

uppgifter förekommer i målet under förutsättningalla det s.k.attsom
skaderekvisitet uppfyllt. kommentaren till sekretesslagenI s.är anges

sekretess gälla i ärende visst34 slag bibehållsettatt angetts ettom av
också färdigbehandlat.sekretessen sedan ärendet Sekretessen enligtär
består alltså efter det målet färdigbehandlats5 kap. 6 § hosäven att

avsedda myndigheten.den
skildringarBarnpornograñska och olaga våldsskildringar som

förekommer hos Riksarkivet och landsarkiven allmänna handlingar.är
föreskrivs i 13 kap. § första stycket sekretesslagenDet 4 att om en

erhållerarkivmyndighet uppgift för arkivering från någon annan
myndighet och uppgiften sekretessbelagd hos den myndighetenär
gäller sekretessen också hos arkivmyndigheten. Sekretess enligt kap.5
6 § sekretesslagen överförs alltså till Riksarkivet och landsarkiven på
grund nämnda bestämmelse.av nu

framgått avsnitt 9.4 pliktexemplarSom överlämnas tillärav som
ljudbibliotek eller Arkivet för och bild inte allmänna handlingar och

har alltså inte någonallmänheten grundlagsskyddad delrätt att ta av
de handlingar förvaras där. Det finns alltså inte behov attsom av en
regel inskränkning i kopia allmänna handlingarrätten attom av
omfattar dessa myndigheter. får i ställetDet ankomma dessa
myndigheter utforma sina regler tillhandahållande materialatt om av
så skildringar här slag inte sprids.att avsettav
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Hos Statens biografbyrå gäller enligt kap.8 20 § sekretesslagen
sekretess i ärende granskning film eller videogram för uppgiftom av

filmen eller videograrmnet. Sekretessen enligt denna paragrafur
upphör gälla beslut i saken vunnit laga kraft. Det tveksamtnär äratt

sekretessen gälla också biografbyrånkan biträder JKnärom anses
eller andra myndigheter med granskning filmer och videogram iav en
utredning barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller motsva-av
rande tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott. bör säkerställasDet att
biografbyrån kan lärrma kopior barnpornografiskavägra att ut av
skildringar våldsskildringar i sådanaoch olaga fall. Detta skulle kunna
ske reglering i sekretesslagen efter förebild i 5 kap. §1genom en
andra stycket sekretesslagen.

Beträffande sekretess den enligt kap. 65 § sekretesslagenänannan
följande i sekretesslagen jämfördkan Regeln 9 kap. 17 § medsägas.

§ femte stycket sekretesslagen beträffandekap. 4 JK sekretess11 om
i bl.a. utredning enligt bestämmelserna förundersökning i brottmålom

skydd kopior barnpornografiska skildringar ochutgör ett mot att av
olaga våldsskildringar lämnas under förundersökningut m.m.
Angående tillämpligheten bestämmelserna förundersökning iav om
brottmål i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål kap. jämförd14 5 §se
med och 10 kap. respektive jämförd9 TF 11 kap. 1 § med 7 kap.
YGL.

Sekretessen enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen upphör emellertid
uppgiftenenligt 9 kap. 18§ lag gälla lärrmas tillattsamma om

domstol med anledning åtal såvida inte sekretess skall gälla hosav
domstolen enligt sekretesslagen eller uppgiften9 kap. 16§ upp-
enbarligen i målet eller finns i handling erhållitssaknar betydelse som

för uppgiften.från myndighet där sekretess gällerannan
pornografisk skildringOm barn i kan identifieras ochett en

sekretess därför gäller hos domstolen enligt 9 kap. 16 fortsätter§
alltså respektive åklagarmyndighetsekretessen gälla hos JKatt annan

uppgiften till anledning åtal.sedan lämnats domstolen medäven av
Beträffande våldsskildring inte omfattasolaga som 9 kap. 16 §av
sekretesslagen och sådan barnpornografisk skildring inte omfattassom

den9 kap. 16 § sekretesslagen grund inte kanattav av unge
identifieras gälla hos respektiveupphör dock sekretessen JKatt

tillåklagarmyndigheten uppgiften lämnas domstolen mednär an-
ledning åtal.av

första stycket första punkten sekretesslagen gällerEnligt 9 kap. 18 §
för beslut huruvida åtal skallsekretess enligt 17 § lag intesamma
inte skall inledas beslutväckas, beslut förundersökning samtattom

Enligt tillförundersökning skall läggas ned. kommentarenattom
sekretesslagen Corell m.fl. "Sekretesslagen" 1992 310 detärs.

Övrigt skildringarbeslutet blir offentligt. materialendast t.ex.som
ifrågasätts straffbara barnpornografiska skildringar ellerutgörasom
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olaga våldsskildringar blir alltså inte offentligt efter beslutt.ex. attom
förundersökning skall läggas ned. förutsättningEn då skildring-är att

inte ingår i beslutet. Detta innebär 9 kap. 17 § sekretesslagenattarna
alltjämt tillämplig på dessa skildringar ochär sekretess sålundaatt

förgäller dem det kan den enskilde eller någon honomantas attom
närstående lider skada eller uppgiften röjs.men om

vadAv i detta avsnitt framgår det hos alla deangetts attsom
myndigheter kan förväntas behöva ställning till lämnata attsom ut
kopior här aktuella skildringar finns möjlighet utläin-vägraattav en
nande enligt gällande regler i sekretesslagen. Det enda undantagetnu
från detta gäller det fallet biografbyrån biträder ellerJKatt annan
myndighet med granska filmer eller videogram i brottsutred-att en
ning. Kommittén möjligheten utlänmande skallvägraatt attanser
omfatta också dessa fall. Möjligheten utlämnande kopiorvägraatt av
föreligger emellertid endast i mål för de i 5 kap. 6 §om ansvar
angivna brotten under förundersökning. följandeI avsnittsamt
diskuteras denna möjlighet bör utsträckas omfatta också andraattom
mål rörande barnpornografibrott och olaga våldsskildring målän om

för sådana brott.ansvar

vilka målI angående barnpornografibrott och olaga våldsskildring
skall inskränkningen i kopia gällarätten att

Enligt kap. 6 §5 sekretesslagen gäller sekretess endast i mål om
för barnpornografibrott eller olaga våldsskildring och motsva-ansvar

rande tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott. Framställningar som
innefattar sådana skildringar barn i pornografisk bild ellerav
skildringar sexuellt våld eller tvång eller s.k. extremvåldav av som
faller under straffbestämmelserna i brottsbalken eller ellerTF YGL
kan emellertid förekomma hos domstol i andra mål i måläven än om

för de angivna brotten. Intresset spridningmotverka iattansvar av
strid med brottsbalken, TF eller YGL sig därvid lika starktgör
gällande i mål straffrättsligt för dessa brott.som om ansvar

Skildringar det nämnda slaget kan, förutom i målav nu om ansvar
för brott, förekomma hos domstol i mål konfiskering enligt 9 kap.om
5 § TF respektive kap.7 2 § YGL, i mål förverkande barnpor-om av
nografi enligt lagen 1994:1478 förverkande barnpornografiom av

i mål förverkande enligt 36 kap. brottsbalken, enligt 36samt t.ex.om
kap. 2 § brottsbalken film eller videogram med våldsskildringarav

lämnats i strid med 16 kap. 10 § brottsbalken otillåtenutsom c om
utlämning film eller videogram Ulfse Berg m.fl. "Kommentar tillav
brottsbalken" del III, 1994 472.s.

Skildringar här slag kan förekommatänkas i målävenavsettav om
skadestånd grund de nämnda brotten. Visserligen deutgörav
nämnda brotten brott allmän ordning och inte brott någonmot mot
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enskild målsägande det tänkbart den lider skadaär attmen som genom
brottet kan föra talan enskilt anspråk med stöd kap.1 3 §om av
skadeståndslagen för den kränkning spridandet skildringensom av
innefattar.

Regeln inskränkning i få kopia bör enligt kommitténsrätten attom
mening gälla i dessa mål. Regelns tillämpningsområdeäven typer av

alltså i detta hänseende vidarebör tillämpningsområdet föränvara nu
gällande 5 kap. 6 § sekretesslagen. Kommittén föreslår alltså regelnatt

inskränkning i få kopia skall omfatta också dessarätten att typerom
mål. Sekretess bör igälla motsvarande ärenden resningävenav om

domvilla.eller klagan I paragrafen bör därför finnas fonnule-över en
motsvarande infördesring den i 9 kap. 16 § sekretesslagen densom

april 1996 SFS 1996:155 nämligen: "Sekretess1 gäller i ärendeäven
i denna paragraf angivet brott".rörsom

inte uteslutas skildringarDet kan här slag någon gångatt avsettav
förekomma också i någon måltyp. Något tillräckligtkan behovannan

motverka spridning för inskränka handlingsoffentligheten iatt attav
inte föreligga.sådana fall kan dock anses

inskränkningen i kopia gälla hur skildringenBör rätten att oavsett
kommit in till myndighetenhar

Enligt 5 kap. 6 § sekretesslagen gäller sekretess för uppgift skildringi
"har beslagtagits, förverkats eller konñskerats måleti ellersom annars

förekommer i detta". innebärDetta sekretess kan gälla föratt
uppgiften på vilken grund den skildring där uppgiftenoavsett

har tillförekommer kommit in myndigheten. Det krävs alltså inte t.ex.
skildringen har konñskerats eller tagits i beslag i konfiskeringssyf-att

te.
Som i det föregående kommitténs utgångspunktärangetts att

spridning brottsliga skildringar barnpornografi och olagaav av
våldsskildringar skall motverkas samtidigt minsta möjligasom
inskränkning skall i handlingsoffentligheten. Eftersom intressetgöras

motverka spridning sådana brottsliga framställningar siggöratt avav
gällande på vilket framställningarna kommitlika starkt harsättoavsett

till domstolen inskränkning i få kopiain bör rättent.ex. atten av
sådana skildringar omfatta alla framställningar hänsyn till hur deutan
har kommit in till myndigheten. Regeln bör alltså omfatta material

tagits i beslag utredningsbeslag lika väl materialsom somsom genom
också omfattatagits i beslag för säkerställa konñskering. Den böratt

frivilligt domstol eller myndighet.material lämnats in tillsom annan
Tillämpningsområdet för inskränkning i få kopiaregeln rätten attom

omfattning gällande kap.alltså i denna del ha 5bör samma som nu
sekretesslagen.6 §
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9.7.4 Reglering i lag eller grundlag

I sin skrivelse till KU med förslag KU med utnyttjande sinatt av
initiativrätt skulle föreslå införande kap.5 6 § sekretesslagen ochav
därtill hörande ändring i 12 kap. 3 § lag anförde JK se bet.samma
l992/93:KU4O 10 problemet borde lösas generellt grund-atts.
lagsnivå, inte minst med hänsyn till andra de iän sammanhanget
behandlade tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrotttyperna dvsav
barnpornografibrott och olaga våldsskildring.

Lagrådet anförde i sitt yttrande JK:s lagförslag följandeöver a.bet.
17 "Av Justitiekanslerns skrivelse framgår den i 5 kap. 6 §s. att

sekretesslagen föreslagna bestämmelsen sikte pånärmast hindratar att
kopior visst material lämnas domstol. Bestämmelsenatt utav av en

syftar alltså egentligen främst till hindra de former föratt en av
röjande i kap.1 1 § sekretesslagen och inte så mycketsom avses att
hindra uppgift huvud lämnasöver En pä sådantatt sättut.en
begränsad inriktning står inte i överensstämmelse med de syften som
uppbär de övriga bestämmelserna i kap.5 Det kan för övrigt ifråga-

den föreslagna bestämmelsensättas i själva verket hör hemma iom
sekretesslagen. "

Som i det föregående anförde KU bet.a.angetts 12 atts.
problemet borde kunna lösas med sekretessreglering det slagen av

JK förordat i avvaktan generell lösning.som en mer
Reglerna allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. TFom

och den regleringennärmare avgift fårätten avskrift elleratt motav
kopia allmän handling finns i 2 kap. 13 § TF. En regelav som
innebär inskränkning i kopia kan därförrätten höraatten anses
hemma i 2 kap. TF lagsystematiska skäl. Detta utesluter emellertidav
inte sådan regel liksom hittills finns i vanlig lag. Beträffandeatt en
frågan sådan ordning bör gälla provisorisktän villom en mer
kommittén anföra följande.

Enligt 2 kap. 2§ första stycket får4 TF delrätten att ta av
allmänna handlingar begränsas det påkallat med hänsyn tillärom
intresset förebygga eller beivra brott. föreslagnaDen regeln syftaratt
till förebygga uppgifter sprids vidare i strid med BrB, TF elleratt att
YGL. inskränkningDen i del allmännarätten handlingaratt ta av som
regeln innebär står alltså i överensstämmelse med de syftenett av som

i kap.2 2 § TF.anges
Det angivna lagrummet i TF medger del allmännarättenatt att ta av

handlingar inskränks vanlig lag så varken har rättatt attgenom man
del handlingen stället eller få kopia, deträttta ärattav en om

påkallat med hänsyn till något de i paragrafen nämnda intressena.av
I förarbetena till 2 kap. behandlasTF inte frågan tillåtlighetenom av

vanlig lag den mindre inskränkninggör iatt rätten att taman genom
del allmänna handlingar består i endast begränsarattav som man
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grundläggande tanke bakomfå kopia allmän handling. Enrätten att av
angående handlingsoffentlighet och sekretessregelsystemet är att

möjligtoffentlighetsprincipen skall så genomslag ochstort attsomges
så möjligt.från denna princip skall begränsadeundantagen göras som

tillåtet välja den lösning be-Utifrån detta bör detsynsätt attvara
inskränkningen i handlingsoffentlighetenträffande den här diskuterade

båda de formermindre långtgående undantagänär ett som avsersom
anvisar. alltså enligt kommitténsutlänmande 2 kap. TF Detför ärsom

olämpligt i sådan regel iuppfattning inte något principiellt att en ges
där sådana undantag skall återfinnas.sekretesslagen, den lagärsom

inskränkning ikommittén förordade regelnDen rätten attomav
generellt endast i vissa mål förkopia inte gälla utan typeravses av

våldsskildringar.uppgifter i barnpornograñska skildringar och olaga
placera regeln i Regelnsomständighet talar TF.Denna emot att mera

den bättre in i sekretesslagen.detaljbetonade karaktär gör att passar
placering i talar visserligen den omständighetenTFFör rättenatten

i vårt samhälledel allmänna handlingar grundläggande ochäratt ta av
offentlighetsprincipenanför i sin promemoriabör, JK omsom

betänkandebilaga avsnitt 3.1.5, präglas kontinuitet ochav
Reglering grundlag sådant stabilt rättsläge.stabilitet. i garanterar ett

framhållas sedan sextiotal år harbör emellertidDet att ettman
handlingsoffentligheten uteslutande skall reglerasprincipenövergett att

Sedan tillkomsten 1937 års sekretesslag har undantageni grundlag. av
väsentligt i vanlig lag.från grundregeln offentlighet i allt regleratsom

deldet här endast gäller inskränkning iNär rätten att taen avsom
mindre den inskränkningallmänna handlingar är än ärsom som

i huvud delmedgiven grundlagen förbud överatt taget tamot av en
kommitténs mening i fråga sådanuppgift kan enligt sättaman om en

stabilitet alls önskvärd. En reglering i vanlig lagärnämntssom ovan
inskränkningar i få kopia innebär kan begränsarätten att att manav

situationer där problem verkligen visatinskränkningen gälla i deatt
välja långtgående lösning, isig och kan avstå från att en mera som

sig i frågaoch för sig inte kan uteslutas kan visa behövlig, t.ex. om
folkgrupp. alltså inte nödsakadhets Man sättär attmot samma

uppkomma vidtäcka in alla situationer där problemen kan tänkas som
reglering i grundlag.en

sålunda anförts finnerVid samlad bedömning vad somen av
talar för den föreslagna regelnkommittén övervägande skälatt att

in i och inte i fortsatta övervägandenaskall sekretesslagen TF. Detas
sekretesslagen med denutgår därför från gällande 5 kap. 6 §nu

omfatta vissautvidgning regelns tillämpningsområde till ävenattav
våldsskildringmål rörande bampornograñbrott och olagaandra m.m.

ochför sådana brott föreslagits i avsnitt 9.7.3målän om ansvar som
biografbyrågäller hos Statensmed säkerställande sekretess ävenattav

i utredningbiträder eller andra myndigheterdenna JKnär en av
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våldsskildring eller motsvarande tryck-barnpornograñbrott, olaga
yttrandefrihetsbrott med granskning filmer och vid-frihets- eller av

innebär tryckta skrifter inte berörs ilösningDenna att annateogram.
barnpornografrsk bild eller bild sexuelltde innehållerfall än när av

förslag detInvändningarna JK:s innebarvåld eller tvång. mot attom
skrifter förlorargäller för tryckta med denna"smitta" på vad somen

aktualitet.det sinlösning mesta av
framhållas sekretess enligt kap. 6förtjänar slutligen 5 §Det att att
i fallet önskar delsekretesslagen inträder detäven taatt en person av

stället och det finns risk för hanskildring här aktuellt slag attaven
kopia med hjälp medhavddärvid framställer t.ex.egen av enen

videobandspelare eller videokamera.

6 § sekretesslagen5 kap.9.7.5 Närmare om

uppmärksammats vidvissa särskilda frågordetta avsnittI tas somupp
offentlighetsprincipen.remissbehandlingen JK:s rapportav om

processmaterialetdelParts rätt att ta av

sekretesslagen finns bestämmelser avvägningenkap. §I 14 5 om
i mål och ärenden och å andraå sidan till insynmellan rättpartersena

paragrafens andra styckeandra meningen isidan sekretess. I sägs att
rättegångsbalkeninnebär begränsning i enligtsekretess inte rättparts

omständigheter läggs till grund för avgörandefå del allaatt avsomav
mål ärende jfr. kap. 2 § och 30 kap. 2 § RB. Ett generellteller 17

gällerfrån sekretesslagens bestämmelser sekretess alltsåundantag om
rättegångsbalkens regler Corelli mål handläggs enligtför parter som
också remissyttrandem.fl. Sekretesslagen 1992 408, JO:s övers. se

betänkandebilagaremissarnrnanställningen, 5.JK:s rapport,
lagen 1991:1559 med föreskrifter tryck-Enligt kap. 3 §11

yttrandefrihetsgrundlagens områden tillämp-frihetsförordningens och
tillämpas i fråga rättegången iskall RB:s reglerningslagen om

mån inte följertryckfrihetsmål yttrandefrihetsmål i denoch annat av
tillämpningslagen. 12 kap. § TF och 9 kap. §YGL eller Av 1 1TF,

enligt kap. §framgår ansökan konfiskering 9 5 TFYGL ävenatt om
till tryckfrihets- respektivekap. 2 § YGL hänföraoch 7 är att

enskilt anspråk grundyttrandefrihetsmål liksom talan om av
alltsåyttrandefrihetsbrott. regler gällertryckfrihets- eller RB:s även

för dessa mål.
för brott enligtgäller naturligtvis också i målreglerRB:s om ansvar

enligtmål enskilt anspråk på grund brott BrB. Näroch förBrB avom
tillsammans medtalan förverkande handläggsdet gäller om som

beträffandeoch så falletbrottmål gäller likaså RB:s regler är även
tilltaladförverkande frågan inte någonmånga fall där rör ärsomav
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för brott se lagen 1986:1009 förfarandet i vissa fall vid för-om
verkande lagen förverkande1994: 1478 barnpor-samtm.m. om av
nograñ.

Enligt 23 kap. 18 § första stycket har den misstänkteRB och hans
försvarare fortlöpande, i den mån det kan ske förrätt att utan ut-men
redningen, del vad har förekommit vid undersökningen.ta av som

innebär dock inte få avskriftDetta protokoll eller andrarätt att av
anteckningar från förundersökningen. 23 kap. fjärdeI 21 § stycket RB

däremot den misstänkte eller försvararehans så åtalsägs haratt snart
beslutats har på begäran få avskrift protokoll ellerrätt att en av
anteckningar från förundersökningen. Om offentlig försvarare har
förordnats skall avskrift särskild begäran länmas eller sändasutanen
till honom. 145 kap. 7 § RB förundersökning harsägs ägtatt om rum
skall åklagaren åtalet väcks eller så möjligt därefter tillnär snart som

in utskrift protokoll eller anteckningar från förundersök-rätten ge av
ningen de skriftliga handlingar föremåloch han vill åberopasamt som
bevis. Tillsammans med stämningen skall sedan enligt 45 kap. 9 § RB
stämningsansökan och därvid fogade handlingar delges den tilltalade.

varje fall harI den tilltalade möjlighet vid huvudförhandlingenatt ta
del allt processmaterial. Motsvarande bestämmelser för tvistemålav
finns i 42 kap. RB.

Enligt kap.14 10§ sekretesslagen får myndighet uppställaen
förbehåll inskränker enskild lämna uppgifterrättmottagares attsom en
vidare eller utnyttja uppgifter bl.a. myndigheten enligt 5 §näratt
lämnar sekretessbelagd uppgift till ställföreträdare, ombud ellerpart,
biträde. Det i 5 § intagna generella undantaget från sekretesslagens
bestämmelser innebär sådana förbehåll i 14 kap. 10 §att som avses
sekretesslagen inte kan uppställas utlämnandet med stödnär görs av
RB:s regler. sådana fallI kan alltså förbehåll inte uppställas sigvare

den tilltalade eller hans försvarare se beslut JO den 8 oktobermot av
1992, JO:s ämbetsberättelse 1993/94 J01 s.79 f.

De redovisade reglerna innebär alltså kap.5 6 § sekre-attovan
tesslagen inte innefattar inskränkning i den misstänktes och hans
försvarares få avskrift förundersökningsprotokolleträtt sedanatt av
åtal väckts eller i den tilltalades bli delgiven stämningsansökanrätt att

därtill fogademed bevis eller i i mål handläggsrättparts annat som
enligt rättegångsbalkens regler kopia stärrmingsansökningenatt av
eller motsvarande handling och åberopade bevis. Regleringen innebär
också förbehåll enligt kap. 10 sekretesslagen14 § inte heller kanatt
uppställas i sådant mål. det gäller dessaNär harmot part personer

alltså inga andra medel rättsligt motverka spridningattman av
material innefattar barnpornograñsk skildring eller vålds-olagasom
skildring själva straffbestämmelserna barnpornografibrott ochän om

våldsskildringolaga och bestämmelserna i 6 kap. 3 § TF och 3 kap.
straffbelägger13 § YGL spridande beslagtagna och kon-som av
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fiskerade tryckta skrifter respektive filmer och ljudupptagningar.
Kommittén rättssäkerhetshänsyn måste dettaatt accepteraanser man av
jämför 6 i europakonventionen och vill därför inte förorda någonart.
inskränkning i få kopior.rättparts att

Vissa praktiska problem

sitt remissvar angåendeI JK:s till regeringen med förslag tillrapport
ändringar i 2 kap. 12 och 13 TF pekade Svea hovrätt på delen
praktiska problem skulle kunna uppkomma till följd förslagen.som av
Svea hovrätts påpekanden relevanta för den kommitténär även av
föreslagna regeln i sekretesslagen. Kommittén har också sänt ut en
förfrågan bl.a. huruvida tillämpningen kap.5 6 9 kap. 16 §om av
och 12 kap. 3 § sekretesslagen har varit förenad med några problem.
Förfrågan har till de tingsrätter efter paragrafernas ikraftträ-sänts som
dande har handlagt mål barnpornografibrott eller olaga vålds-om
skildring eller motsvarande tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott.
Kommittén har därvid efterlyst synpunkteräven reglerna. De
synpunkter lämnats relevanta för den kommittén före-är ävensom av
slagna regeln och de har beaktats i det följande.

Ett praktiskt problem gäller framställningar delvis sekretess-ärsom
belagda.

Regleringen i 5 kap. 6 § sekretesslagen innebär framgått intesom
någon inskränkning i del framställningen ställeträtten att ta av
eftersom sekretess inträder först risk för brottslig spridningnär
föreligger. framställningenOm delvis sekretessbelagd enligt andraär
Sekretessregler, pornograñsk film innehåller avsnitt medt.ex. om en
barn kan identifieras och för vilka avsnitt sekretess då gällersom
enligt 9 kap. 16 § sekretesslagen, kan problem uppkomma detnär
gäller låta allmänheten del ickede sekretessbelagda delarnaatt ta av

framställningen.av
I 2 kap. 12 § första stycket 3 TF handling inte kansägs att om en

tillhandahållas sådan del därav icke får lämnas röjesutan att utsom
skall handlingen i övriga delar tillgänglig för sökanden i avskriftgöras
eller kopia. När handlingen videogram kan det tänkasutgörs ettav
innebära ganska betydande arbete för domstolen iordningställaett att

Ärkopia där sekretessbelagda delar uteslutits. det fråga filmen om en
svårigheternaär ännu större.
Detta enligt kommitténs mening oundviklig effektär atten av

sekretess gäller för uppgift och inte för framställninghel i vilkenen
uppgiften ingår. utgångspunktenMed minsta möjliga ingrepp iatt
handlingsoffentligheten skall föreslår kommittén inte någongöras
ändring denna punkt. börDet dock anmärkas myndighetatt en
enligt 2 kap. 12 § andra stycket TF inte skyldig tillhandahållaär att
handling på stället betydande hinder sådant fallImöter. ärettom
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framställa kopia ickeskyldigalltså myndigheten inte att en av
för till-videogram kunnasekretessbelagda delar t.ex. ett attav

Motsvarande inskränkning i skyldighetenhandahålla delarna stället.
tillhandahållandeinte ställetframställa kopia finns dock näratt en

kopia begärs Alfendast erhållande sebegärsinte utan av en egen
77."Offentlighetsprincipen", 1992,Bohlin, s.

förandra problem kan uppkommapekadeSvea hovrätt även som
slag och dennaframställt kopiadomstolen sedan den ovannämnten av

enligtSådana problem kan hovrättentillhandahållas på stället.skall
avdelas för visning filmer,fråga särskilt skallbestå i t.ex. rum avom

uppgift, hur myndighetenskall avdelas för dennasärskild personalom
infinner sig samtidigt och vill delförfara fleraskall ta avom personer

låta myndighetens åtgärderdet godtagbartolika filmer och är attom
löpande arbetet.beträffande dessa problem detöverut

kommitténs förfrågan harde tingsrätterIngen svaratsomav
uppstått. Kommitténslag har detproblem detta attuppgett att anserav

kommer uppståsådana problem inte hellermed fog kan attantas att
intresset del filmer påutsträckning eftersomi någon större att taav av

ocksåganska Det kommitténsstället får begränsat. ärantas vara
för lagstiftningslag inte lämpar siguppfattning problem dettaatt av

tillämpningen. kan regeln ibäst i den praktiska Dessutomlösesutan
skyldigmyndighet inte§ andra stycket TF2 kap. 12 äratt attom

betydande hinder blihandling på ställettillhandahålla möterom
tillämplig.

Skaderekvisitet

sekretesslagen har skaderekvisitetgällande lydelse 5 kap. 6 §I avnu
inte står klart uppgiften kanutformats så sekretess gäller det attatt om

vidare i strid med BrB, TF ellerrisk för den spridsröjas attutan
presumtion för sekretess gäller.innebär alltsåYGL. Regeln att en

spridningutgångspunkt tidigareKommitténs är angetts att avsom
möjligahindras samtidigt minstabrottsliga framställningar skall som

utgångspunkt talari offentlighetsprincipen Dennainskränkning görs.
utformas så sekretess inträdersig för skaderekvisiteti och för attatt

föreligger. Liksomrisk för brottslig vidarespridning JK seförst när
kommittén detemellertidbet.1992/93:KU40 11 att nus. anser

syftet motverkaskaderekvisitet får bäst tjänagällande attantas
Beaktas bör också i sammanhanget detbrottslig vidarespridning. att

barnpornografibrottbestämmelsernaförsvarlighetsrekvisitet is.k. om
yttrandefri-motsvarande tryckfrihets- ochvåldsskildring ochoch olaga

kopioroch forskare kan fåjournalisterhetsbrott innebär t.ex.att av
undersökningar. Sammantagetellermaterialet för göraatt reportage

med13 regeln detkommittén i likhet med KU a. bet. att nus.anser
kravet på insyn i ochskaderekvisitet bör kunna tillgodosegällande
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kontroll rättskipningen i den fria åsiktsbildningens intresse.av
Kommittén lägger alltså inte fram något förslag ändringom av
skaderekvisitet i 5 kap. 6 § sekretesslagen.

Strajfrättsligt vid felaktig tillämpning 5 kap. 6 § sekretessla-ansvar av
gen

I kap. 13 § sekretesslagen1 bl.a. det i finnsBrB bestämmel-sägs att
för den bryter förbud enligt sekretesslagenmotser om ansvar attsom

röja eller utnyttja uppgift och för den bryter förbehållmotsom som
har uppställts med stöd lagen vid utlämnande uppgift. Hän-av av
visningen till BrB bestämmelsen i 20 kap. 3 § brott motavser om
tystnadsplikt. den bestämmelsenI straffbeläggs någon röjer uppgiftatt

han pliktig hemlighålla enligt lagär eller författningattsom annan
eller enligt förordnande eller förbehåll har meddelats med stödsom av
lag eller författning gärning bestående i någonsamt attannan
olovligen utnyttjar sådan hemlighet.

Bestämmelserna i kap. 6 §5 sekretesslagen innebär inte skyldighet
för tjänsteman alltid hemlighålla uppgiften i praktikenatt utanen en
skyldighet till kopiering inte medför risk för brottsligatt attse en
spridning. Det torde innebära tjänstemännen, han lämnaratt utom
kopia i strid med kap. 65 § sekretesslagen, inte kan ha gjort siganses
skyldig till brott tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § BrB. Han harmot
emellertid i fall sin felaktiga tillämpning sekretessbe-vart genom av
stämmelsen vid sin myndighetsutövning åsidosatt vad gällde enligtsom
lag. handlandeHans kan därför bedömas enligt regeln i 20 kap. 1 §
BrB tjänstefel. gällerDetsamma för övrigt också tjänstemanom om en
med åberopande 5 kap. 6 sekretesslagen§ oriktigt någonvägrar attav

del framställning på stället.ta av
förtjänarDet påpekas 5 kap. 6 § sekretesslagen inte innebäratt ett

förbud endast lämna papperskopior allmän handlingmot att ut av en
det inte står klart uppgiften kan röjas dennär sprids vidareatt utan att

i strid med BrB, TF eller YGL regeln innebär förbudävenutan att
utlämnande uppgiften elektronisksättmot annat t.ex.av genom

post.
detNär gäller det straffrättsliga för felaktig tillämpningansvaret av

regeln inskränkning i kopia innebär kommitténsrätten attom
förslag reglering i sekretesslagen fördel jämfört medom en en
reglering inskränkningen i grundlag. Fördelen består däri att ettav
felaktigt utlämnande kopior straffbart. Detta beror påär attav en
inskränkning i kopia införs i grundlag inte i sig kanrätten att som

innebära förbud för tjänsteman lämna allmännaett att utanses en
handlingar. Sådana förbud meddelas i sekretesslagen 1 § sekretessla-

jämför Hovrättens Skåne och Blekinge remissyttrandeöver övergen,
JK:s offentlighetsprincipen, betänkandebilaga 5.rapport om
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Särskilt9.7.6 9 kap. 16 och 17 §§ sekretesslagenom

gjordes ändring iframgått i avsnitt 9.1 och 9.5 det 9 kap.Som en
samtidigtsekretesslagen 5 kap. 6 § sekretesslagen infördes.16 § som

Ändringen syftade till bereda skydd för barns integritet i de målatt
identifieras.barnpornografibrott där barn kunde Kommittén harom

bl.a. paragrafen skall utvidgas omfatta också brottetövervägt attom
våldsskildring och motsvarande tryckfrihets- och yttrandefrihets-olaga

brott.
lagstiftningsärende rörde den aktuella ändringen kap.det 9I som av

påpekade departementschefen l992/93:256sekretesslagen prop.16 §
beträffande barnpornografibrottproblemställnings.8 att somsamma

våldsskildring. Departementschefenvid brottet olaga menadefanns
sig lika lätt infogas i 9 kap. 16 § sekre-dock detta brott inte lätatt

eftersom det sällan kunde tal skydda någottesslagen attvara ommera
brottsoffer. Departementschefen hävdade det skullevisst att som

gällde olaga våldsskildring skullemotivera sekretess detnär vara
i våldsskildring spridsförhindra brott beståendeintresset att att en

handling anförde det inteden utlämnats allmänsedan attsom men
inom för dåvarit möjligt behandla detta brott det aktuellaatt ramen

lagstiftningsärendet hänvisade till det utkastmycket brådskande utan
avsåg överlämnasekretessbestärmnelse 5 kap. 6 § JKtill attsomen

till konstitutionsutskottet.
Utskottet anförde bl.a. följande 1992/93:KU40 13: "Soms.

Justitiekanslern anfört kan beträffande brottet olaga våldsskildring
hävdas den personliga integritetenknappast intresset ivärnaatt att

förekommer skildringarna generelltfråga de i vägerpersoner somom
barnpornografiskai fråga barn och ilika tungt ungasom om

därför Justitiekanslerns uppfattning detskildringar. Utskottet delar att
föreslå inskränkningar ojfentlig-på motiverat iinte sätt är attsamma
våldsskildring. fanndet gäller brott olaga "Utskottetheten när attsom

hindra skildringarna spridsregleringen i stället borde sikte att attta
med eller YGL.i strid BrB, TF

pornografisk bild tordeskildring barn iTillkomsten nästanav en av
begåttsi form sexuelltalltid förutsätta brott övergreppettatt ett av

emellertidvåldsskildring behöver detdet gäller olagabarnet. Närmot
iverkligt brott begåtts denförhålla sig såinte motatt ett som

offervåldet. framställs kanskildringen offer för Denär som som
tekniska effekter kan haeller mindre frivilligt ochdeltagitha mer
Beträffande olaga vålds-sken verkligt våld.föranvänts att ge av

framstårmedverkandekan det också så deskildringar ömsomattvara
detta. Dessavåldet och förövareoffer för ömsom som avsom

mening det inte finnsenligt kommitténsförhållanden innebär att
offentligheten beträffande olagaskäl helt inskränkatillräckliga att

framstårskydda integriteten hos demvåldsskildringar i syfte att som
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offer i skildringarna. Om i lagstiftningen skulle sökasom man
de fall där integritetsskyddavgränsa för offer i olaga vålds-ett

skildringar befogatär föreskriva sekretess skallt.ex. att attgenom
gälla "när skildringen inneburit utnyttjande" skulle emellertidett man
få tillämpningssvårigheter. framgårDet normalt knappaststora av

olaga våldsskildring "offrets" medverkan inneburit utnyttjan-en ettom
de eller våldet varit verkligt eller inte. Med hänsyn till dessa för-om
hållanden kommittén för inte föreslå 9 kap.stannar 16 § sekre-att att
tesslagen utvidgas omfatta brottet olaga våldsskildring.att

Sekretess enligt 9 kap. 16 § sekretesslagen för uppgift om en ung
skildras i pornografisk bild gäller enligt gällandeperson som en nu

lydelse hos domstol i mål för barnpornografibrott ellerom ansvar
motsvarande tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott i ärendensamt som

sådana brott, ansökningrör resning i brottmål set.ex. om prop.
1995/96: 127 48. Barnpornograñska skildringar där den kans. unge
identifieras kan emellertid förekomma hos domstol i andraäven
sammanhang i målän för barnpornografibrott ellerom ansvar
motsvarande tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott. Sådana samman-
hang mål ansökanär konñskering enligt 9 kap. 5§ TFom om
respektive 7 kap. 2 § YGL, mål förverkande barnpornografiom av
enligt lagen 1994: 1478 förverkande barnpornografi målsamtom av

förverkande enligt 36 kap. BrB. Som i avsnitt 9.7.3 kanangettsom
skildringar här slag också tänkas förekomma i målavsettav om
skadestånd grund barnpornografibrott eller motsvarandeav
tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott detta torde bliäven ovanligt.om
Intresset skydd för den integritet sig lika starkt gällandegörav unges
i mål slag i målnämnt för brott. Kommitténav nu som om ansvar
föreslår därför regeln i 9 kap. 16 § sekretesslagen sekretess föratt om
uppgift skildras i pornografisk bild utvidgasom en ung person attsom
omfatta också dessa mål. Sekretess kommer då gällatyper ävenattav
i motsvarande resningsärenden och ärenden rörande klagan över
domvilla.

det gällerNär 9 kap. 16 § sekretesslagen vill kommittén slutligen
peka på regeln inte skall läsas så sekretessen för uppgiftatt att om en

skildras i pornografisk bild upphör gälla dennärattung person som
nått ålder. Innebörden i regeln i stället sekretessenär attunge vuxen

kvarstår så länge det kan den eller någon honomantas att unge
närstående lider skada eller uppgiften röjs, i fråga allmänmen om om
handling dock högst i sjuttio år.

avsnittI 9.7.3 under rubriken Hos vilka myndigheter bör in-
skränkningen i få kopia gälla framgårrätten det förekommeratt att

Statens biografbyrå biträder JK, allmän åklagare och polis medatt
granskning filmer och videograrn vid utredning barnpornografi-av av
brott och olaga våldsskildring eller motsvarande tryckfrihets- eller
yttrandefrihetsbrott och det tveksamt sekretessen enligtär 8att om
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sådant fall. Genom det förslaggäller i20 § sekretesslagenkap. ett
biografbyrân isäkerställs detkommittén framlägger där ettattsom

barnpornografiskildringarkopiorlämnasådant fall kan vägra att ut av
Kommittén det börváldsskildringar.olaga ävenoch attanser

sekretesslagenenligt 9 kap. 16 §sådan sekretesssäkerställas att som
skildringbarnpornograñsk kanbarn ihos domstolgäller när ett en

i barnporno-biografbyrån barngäller hosidentifieras näräven ett en
ske tilläggidentifieras. Detta börgrafisk skildring kan ett avgenom

sekretesslagen.första stycketfjärde punkt i 9 kap. 17 §en ny

arkiveringFrågor9.7.7 m.m.om

anfördeoffentlighetsprincipen JKregeringentillsinI rapport om
införakundedetbetänkandebilaga avsnitt 3.2 övervägas attatt en

exemplar eller kopiorskall överlämnainnebörden JKregel med att av
utredningar vid tryck-i samband medtagits i beslagexemplar som

rutineranslutning till deyttrandefrihetsbrott i vissochfrihets- som
fickdetpliktexemplar. Som skäl JKgäller för leverans attangavav

enligt be-inte alltid levererasframställningarför vissthållas att
gällernågon begränsning vadpliktexemplar,stämmelserna attom

inteskall lämnasframställningarsyfte med deinnehåll eller som
blir så komplettasamlingarnadet viktigföreligger är attsamt att som

möjligt.
remissvarbekräftade i sittoch bild ALBför ljudArkivet att

anfördebestämmelserna ochenligtpliktexemplar inte alltid lämnas att
allkonfiskering medför beslag ellervarit föremålmaterial som

tillstyrkteforskningsvärde. ALBha högtsäkerhet kommer ettatt
beslagtagnabestående i JK lämnarordninginförandedärför attenav

till ALB.bildupptagningarljud- och
framstårremissvar detanförde i sittbiblioteketKungliga att som

ståndtillverkligen kommerbestämmelseutomordentligt viktigt att en
skrifter,beslagtagnaexemplar eller kopiorJK skall levereraatt avom

respektivebibliotekenpliktleveransmottagandetill devideogram m.m.
ALB.

bestämmelsefrågandärför tagitKommittén har av ovanom enupp
inhämtatkommitténföreslås. Därvid harinnebörd börangiven

sådanahanteringmyndighetensfrån JKföljande upplysningar avom
pliktexemplarslagen.idokument avsessom

till tings-åtal lämnasleder tillvideogramBeslagtagna somm.m.
till dendokumentetförfaller återställsellerbeslag hävsOmrätten.
fråninkommervideogramOmgjordes.vilken beslagetfrån t.ex ett en

akthandlingblir detskall väckasåtalbegärenskild att enperson som
kontrollantfråninkommervideogramOmhos JK.bevaras ett ensom

väcks.åtal intekopia hos JKdet ibiografbyrå förvaraspå Statens om
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Det finns inga särskilda regler gallring barnpornografiskaom av
skildringar eller olaga våldsskildringar.

uppgifterna framgårAv alltså de här aktuella dokumentenatt
hosbevaras JK eller tingsrätten, bortsett från dokument varit isom

beslag och återlämnas på grund beslaget hävts eller förfallit.attav
Beträffande de dokument varit i beslag och återlämnas till densom
från vilken beslaget gjordes åvilar skyldigheten leverera pliktexem-att

enligtplar gällande regler i huvudsak den framställt ellernu som
gjort framställningen tillgänglig för allmänheten. Omannars man

intresset ALB och biblioteken får så komplettaatt attanser av
samlingar möjligt kan skyldighet förväger övervägatungtsom man en
JK leverera pliktexemplar. Kommittén emellertid sådanatt attanser en
regel ligger utanför det kommittén har anledning lägga framattsom
förslag Kommittén därför för inte förorda sådanstannar attom. en
regel.

Som framgått redogörelsen i avsnitt 9.4 finns det inte någraav
särskilda regler gallring allmänna handlingar utgörsom av som av
skildringar barn i pornograñsk bild eller olaga våldsskildringar.av av
Kommittén har sådana särskilda gallringsregler börövervägt om
införas för säkra brottslig spridning skildringarna inte kanatt att av
förekomma efter målet avgjorts och avgörandet vunnit laga kraftatt
jfr. 37 och 38 §§ förordningen 1996:271 mål och ärenden iom
allmän domstol. Kommittén emellertid den föreslagnaattanser nu
regeln i 5 kap. 6 § sekretesslagen i kombination med 9 kap. 16 §

lag tillräckligt skydd sådan spridning ochett mot attsamma ger
särskilda regler gallring aktuella skildringar alltförärom av nu en
långtgående åtgärd med hänsyn till det berättigade intresse som
föreligger i efterhand kunna kontrollera hur målet handlagts ochattav
bedömts. Kommittén lägger därför inte heller i denna del fram något
förslag.



Del IV

folkgruppHets mot
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Preskriptionstiden för10

yttrandefrihetsbrottet hets mot

folkgrupp

10.1 Inledning

etnisk diskriminering DO har i framställningOmbudsmannen mot en
Justitiedepartementet föreslagit regeringen skalltill övervägaatt en

preskriptionsreglerna för yttrandefrihetsbrottetändring hets motav
omfattas den sistafolkgrupp så detta kommer meningen i 7att att av

andra stycket YGL enligt vilken det föreskrivet i lagkap. l § ärsom
för förgäller i fråga tid väckande talan barnpornografibrott ochom av

våldsskildring. Framställningen har överlämnats tillolaga Med-
iekommittén. sin anmälan DO förslaget motiveratI äratt attanger av

gällande preskriptionstid medför rasistmusik på CD ochattnu
praktiken inte kan bli föremål för lagföringliknande i och förstöring
undantagsfall.iänannat

alltså yttrandefrihetsbrottet hets folkgruppFrågan skallär motom
föras in under sista meningen i 7 kap. § andra stycket YGL så1 att
tid för väckande talan för detta brott bestäms i vanlig lag.av

Preskriptionsreglerna10.2

åtalspreskription skall den har sigEnligt regler gjort skyldigom som
straffas för det sedan förflutittill brott inte kunna brottet viss tidett en

straffrättenefter gärningen begicks. I den allmänna föreskrivs olikaatt
preskriptionstider vilket straff ingårberoende i straffskalan förav som

páföljdspreskriptionbrottet se 35 kap. BrB. Bestämmelserna om
fårinnebär påföljden inte verkställas verkställigheten inteatt om

påbörjats inom viss tid 35 kap. 7-9 BrB.
straffskalornafinns undantag från regeln tiden förDet att styrom

åtalspreskription. Sådana undantag kan utformade på så sätt attvara
börja förrän viss omständighet inträffattiden inte löpa seanses en

regeln preskription vid sexuella barn, 35 kap.övergreppt.ex. motom
4 § andra stycket BrB.
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YGL finns särskilda regler förI TF och beräkning tiden förav
åtalspreskription. sedan lång tid tillbakaDet har viktigtansetts attvara

omåtal för tryckfrihetsbrott åtalsprövningenfrågan snabbt. Attavgörs
tryck- och yttrandefrihetsmål tidsmässigt böra ske i anslutningi anses

inte långt efteråt, hör med flestatill utgivningen och deattsamman
straffbarayttranden kan enligt TF och YGL sådanaärsom vara som

betydelse för den allmänna opinionsbildningen. Och uppfattningenhar
vad må tillåtet respektive otillåtet inomävenatt yttra ettom som vara

straffbud kan skifta inom inte alltför omfattande tidsperiod.visst en
beträffande politiskapå grund detta det yttrandenDet är ärav som

viktigt åtalsfrågan blir avgjord kort tid efter offentliggöran-särskilt att
funnits år, efter hand fårdet, så medier sedan deatt ute ett par

straffritt innehåll. snabb bedömning också betydelseEn är motav
har i kommentarer till dessabakgrund Det ävenensamansvaret.av

åtalsfrågan intebestämmelser anförts det viktigt kommeräratt att upp
uppfattning.på den allmänna opinionen kanske har ändratnärnytt,

för tryckfrihetsbrott skall således inomAllmänt åtal väckas sex
månader från utgivningen det fråga periodisk skrift förär omom

utgivningen inom år förvilken utgivningsbevis gällde vid och ett
vill föra talan i form enskilt åtal harandra skrifter. Den attsom av

enligt vanligfölja de preskriptionstider gäller lag, dvs. BrB. TF:ssom
preskriptionstider har varit i princip desamma sedanbestämmelser om

år 1978 gällde emellertidnuvarande TF:s tillkomst. Före ettatt
också för preskriptionstidengranskningsexemplar skulle ha lämnats att

skulle börja löpa.
preskriptionstid för filmerPå YGL:s område gäller ettårig ochen

förljudupptagningar, räknat från tiden upptagningen lämnadesnär ut
och preskriptionstidenspridning. För radio- TV-program är sex

sändes.månader räknat från det programmetatt
finns undantag från dessa preskriptionsregler. YGLDet även

hadet i lag föreskrivs filmer inte i detta avseendemedger attatt anses
för registreringför spridning förrän de har lämnats hoslämnats ut en

tredje meningen. Bestämmelsermyndighet 7 kap. § andra stycketl
pliktexemplarsådan registrering finns i lagen 1993:1392 om avom

med föreskrifterkap. 8 § lagen 1991:1559dokument se 5
yttrandefrihetsgrundlagens områden.tryckfrihetsförordningens och

föreskriver pliktexemplarEftersom pliktexemplarslagen att av
i minstskall lämnas för det fall videogrammetvideogram endast utges

ofta intebarnpornografiska videogramexemplar ochfem t.ex.
eller ii minst fem exemplarframställs och vartav personen samma

skyldig-det står klartpliktexemplarfall inte lämnas även attomsom
aldrig den i grundlagenföreligger, börjar i principdettahet göraatt

för sådana videogram.preskriptionstiden löpaföreskrivna kortare att
åtalspreskription inträda endastandra 0rdsådana fall torde medI
reglerna ivad följer de allmänna BrB.enligt som av



SOU 1997:49 Preskriptionstiden för yttrandefrihetsbrottet... 323

förarbetenaI till bestämmelsen i 7 kap. 1 § andra stycket tredje
meningen YGL det den regeln i grundlagen blevattanges genom nya
sörjt för det finns reella möjligheter ingripa otillåtnaatt att mot
skildringar innan har preskriberats prop. 1990/91 :64 129.ansvaret s.
Bestämmelsen föranleddes det ansågs inte kunna uteslutasattav att
filmer och videogram, med tanke främst brotten olaga vålds-
skildring och barnpornograñbrott, offentliggörs under mindre
uppmärksammade former och spridning i skala påbörjas förststörreatt
sedan brotten preskriberats. Bestämmelsen omfattar endast filmer, inte
ljudupptagningar.

I särbestämmelse, 7 kap. 1 § andra stycket fjärdeen annan me-
ningen YGL, dock uttryckligen olaga våldsskildring ochsom avser
barnpornograñbrott, föreskrivs för dessa brott gäller vadatt ärsom
föreskrivet i vanlig lag tid för väckande talan. Detta betyder attom av
det i fall femårig preskriptionstidär för filmer innehållervart en som
sådana brottsliga skildringar pliktexemplar lämnatsäven enligtom
pliktexemplarslagen.

10.3 Närmare problemetom

Från det YGL trädde i kraft den januari1 1992 och fram tillatt
februari 1997 har 12 ärenden rörande hets folkgrupp i filmer,mot
videogram eller ljudupptagningar handlagts JK. Dessa ärenden harav
omfattat totalt hundratal olika titlar, till helt övervägande delenett
ljudupptagningar. I tvâ ärendena har åtal väckts för hets motav
folkgrupp. Det åtalet CD-skiva och har lett tillena avser en en

Örebrofällande dom i tingsrätt. Målet har överklagats till hovrätten.
andra åtaletDet sju CD-skivor och videogram och handläggsettavser

Uppsala tingsrätt. övrigaDe ärendena har avskrivits från vidareav
handläggning. I antal fall har skälet till avskrivningen varitett stort att
åtalspreskription inträtt innan ärendet anhängiggjordes hos SkälJK. till
avskrivning i övrigt har varit bl.a. det saknats tillräckliga skälatt att
inleda utredning rörande yttrandefrihetsbrott.

Från har inhämtatsJK svårigheterna vid utredning yttrandefri-att av
hetsbrottet hets folkgrupp ofta bestått i ursprungsuppgifter ochmot att
uppgift utgivare inte på det föreskrivs i 3 kap.sättsatts utom som
13 § respektive kap.4 4 § YGL. När framställningarna utgörs av
delar framställningarandra uppkommer också särskilda problem seav
avsnitt 5.5 skräddarsydda videogram. I fråga grammofonski-om om

och CD-skivor producerats inom landet dock möjligheternaärvor som
få fram ursprungsuppgifter ändå ganska goda eftersom det endastatt

finns fåtal producenter grammofonskivor och CD-skivor ochett av
dessa ofta kan lämna sådana uppgifter.
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förlängningFrågan preskriptionstiden för tryck- ochom av
yttrandefrihetsbrottet hets folkgrupp har också uppmärksammatsmot
i riksdagen. motion till riksdagenI rasistisk rockmusik mot.en om
l996/97:K415 hemställs riksdagen hos regeringen begär förslagatt

förlängd preskriptionstid till fem år för misstänkta yttrandefrihets-om
upptagningar. motionen anförsbrott l bl.a. allt delstörreattgenom en

den nazistiska rasistiskaoch propaganda bedrivs i Sverige ochav som
världen i skeri dag musik och denna förutom vidresten attav genom

också sprids ikonserter upplagor CD-skivor. Vidarestoranu som
bl.a. det har visat sig det i dag svårt utredaäratt att attanges

yttrandefrihetsbrott inom den gällande preskriptionstiden, år, ochett
starka skäl talar för preskriptionstiden förlängs så polisensatt att att

utredningsmöjligheter förbättras. motionI 1996/97:c576 angåendeen
förlängning preskriptionstiden vid utgivning rasistisk musikav av

preskriptionstiden för hets folkgrupp bör förlängasatt motanges
och det hemställs riksdagen sin meningavsevärt regering-att som ger

detta till känna.en
I motion 1996/97:K416mot. preskriptionstiden fören annan om

rasistisk hemställs riksdagen hos regeringen begär förslag tilltext att
sådan lagändring preskriptionstiden för rasistisk förlängs.att text

överväganden10.4

folkgruppHets ingår bland tryck- och yttrandefrihetsbrotten 7mot
kap. 4 § 11 TF och 5 kap. § YGL. finns1 I BrB bestämmelser om

för brottet i 16 kap. 8 Kriminaliseringen skedde år 1948.ansvar
Bestämmelserna har omarbetats bl.a. i samband med Sveriges
anslutning till FN:s konvention från år 1965 avskaffande allaom av
former rasdiskriminering. Enligt 4.a i konventionen skallart.av
konventionsstaterna kriminalisera spridande ideér, grundas påav som
rasöverlägsenhet eller rashat, uppmaning till rasdiskriminering,
våldshandling eller uppmaning till sådan handling någon ellermot ras

hudfärg eller etnisktannat samtpersongrupp av annan ursprung
lärnnande stöd rasförföljelse.av

företeelseEn har uppmärksammats och undersom mer mer senare
tid förekomsten rasistiska budskap i formär musik, bådeav av
levande och inspelad. Tidigare har det främst varit skrifter varitsom
aktuella för lagföring för hets folkgrupp. Det sättetmot attnya
uttrycka hot eller missaktning på grund eller dylikt har lett tillav ras
vissa svårigheter det slag inte sällan förknippade medärav som nya

brottslighet, såsom upptäcka, utreda och beivra denna.typer attav
kan krävaDetta särskilda åtgärder för komma till medrättaatt

problemen. Behovet åtgärder måste bedömas inte bara motav
bakgrund problemen med kriminaliteten också med hänsynutanav
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till befintligt regelsystem och allmänna principer i rättsordning-tagen
särskilt viktigt iDetta grundlagssammanhang.ären.

framgått finns iSom TF och YGL särskilt korta preskriptionstider
för tryck- och yttrandefrihetsbrott. Kortast tid, månader, gäller försex
typiska nyhetsmedier, periodiska skrifter och radio- och TV-program.

andra skrifter och för filmer,För videogram och dylikt och ljudupp-
tiden år. Från tvåtagningar dessa tidsgränser finns dockär ett

upptagningar rörliga bilder.undantag De tillkom ettsom avser av som
bland de regler motiverades intressetinslag komma till rättaattsom av

framför allt våldsskildringarmed också barnpornografi ochmen som
innebär filmer och videogram offentligtbl.a. skall visas skallatt som

förhandsgranskas, från censurförbudet deärett avsteg som en av
tryckfrihetsrättsliga grundprinciperna.

Särregleringen preskriptionstiden för olaga våldsskildring ochav
barnpornografibrott skall sålunda bakgrund den diskussionmotses av

förts omfattningen förhandsgranskningen filmer ochsom om av av
videogram. Detta undantag från de generella tryckfrihetsrättsliga
preskriptionstiderna också enbart framställningar i rörligaavser nu
bilder.

Det med hänsyn till det anförda tydligt motsvarandeär att en
särreglering för folkgruppbrottet hets inte kan ske vidaremot utan

detta brott i kap. § YGL behandlas på7 1 sättatt sammagenom som
våldsskildring och barnpornografibrott.olaga Det gäller avvikelseen

flerafrån tryckfrihetsrättsliga huvudregler utanför det på särregle-sätt
rade film- och videoområdet, och frågan måste då ställas baraom
ljudupptagningar skall omfattas eller tekniska upptagningarävenom

enbart innehåller skall omfattas. Skall i så fall också trycktatextsom
skrifter innefattar hets folkgrupp förbehandlas sättmotsom samma

skall kunna komma till med material sprids pårättaatt ettman som
lika svårkontrollerat ljudupptagningarna med rasistisk musiksätt som

likställas medockså ställa frågan, ytterligare brottMan kan börom
hets folkgrupp i detta sammanhang.mot

Frågan särskild preskriptionstid också för yttrandefrihetsbrottom en
består i hets folkgrupp således anledning till ganskamotsom ger

omfattande överväganden principiell överväganden måsteDessaart.av
dessutom i belysning möjligheterna till andragöras typerav av
åtgärder för förbättra förutsättningarna lagföra sådana brott.att att

framgått det olika förhållanden det svårtSom är gör äratt attsom
effektivt lagföra brotten. Problem med den nuvarande preskriptionsti-

alltså del svårigheter finnas medden bara de kanär atten av som
beivra rasistisk musik. Frågan förlängning preskriptionstidenom en av

därför belysas i perspektiv kommittén inte haftbehöver brett somett
möjlighet anlägga och kommittén lägger inte fram något förslagatt

framställning.med anledning DO:sav
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Kommittén vill emellertid i detta sammanhang peka en annan
förutsättningarna komma musikmöjlighet förbättraatt att som

missaktning eller dyliktinnehåller hot eller uttryck för grund av ras
bland och ungdom. Möjligheten består ioch sprids barn ensom

såutvidgning brottet förledande ungdom 16 kap. 12 § BrB attavav
också sådana förråande yttranden består enbart ljuddetta avser som av

idag faller utanför lagrummet omfattar skrifter ochoch somsom nu
stycket medgersyftena med 6 kap. 2 § första 2 TF,bilder. Ett somav

kriminalisering såvitt skrifter och bilder i tryck ellerdenna avser
form, just skapa möjlighet straffbeläggadärmed jämställd att attvar

rashetspropaganda sprids till ungdomar SOU 1947:60förråande som
visar musikjfr. 1948:230 165. När det sigs.112, attnuprop. s.

finns det anledninganvänds motsvarande övervägasätt att attett
också det skerstraffbelägga förledande ungdom närav genom

för skallljudupptagningar. förutsättning dettaspridande En attav
inte alltför lång tid då liksomleda till resultat inomkunna är atten -

får sådan utvidgadvid tillkomst grundlagen medgeskedde TF:s en-
Kommittén föreslår därför 3 kap. §kriminalisering ivanlig lag. 12att
första stycket spridning tekniskaändras så punkt 3 iYGL att avser av

upptagningar generellt.
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direktivGenerella11

Inledning11.1

kapiteldirektiv. I dettagäller flera generellakommitténFör presente-
anslutning till dem.överväganden idirektiv och kommitténsdessaras

1988:43dir.EG-aspekten11.2 Beaktande av

särskilda utredare harkommittéer ochdirektiv bör deEnligt detta som
förfria rörlighetenförslag berör denuppgift lämnatill att varor,som

detberörmänniskor och kapital ellertjänster, sätt västeuro-annat
EG-aspekten i sin utredningsverksam-integrationsarbetet beaktapeiska

vilkenskall undersökade särskilda utredarnaKommittéerna ochhet.
inomfall råder inom EG detordning i förekommandesomgemensam

tillförslag tillvara de möjligheterämnesområdet och i sinaaktuella ta
utredarnaoch de särskildafinns. Kommittéernaharmonisering som

sig till EG:s motsvarandeförslag förhållerredovisa hur derasskall
europeiska kommissio-till direktiv fråndirektiv eller förslagregler,

samhällsekonomiska effekterövrigastatsñnansiella ochDe somnen.
anpassning tillfram innebärförslag läggsuppkommer de somsomav

europeiska kommis-direktiv fråndirektiv eller förslag tillregler,EG:s
eventuella avvikelserliksom effekternaockså redovisasskallsionen av

regelsystem.från EG:s
finnsregler och projektkommittén vilkaavsnitt redovisar4.2l som

kommitténämnesområdeanknytning till detmedinom EU som
tillhörsärskilt rättsområdeyttrandefrihetenTryck- ochbehandlar. som

EU-samarbetet. Sombara partielltdet berörsEG-rätteninte utan av
dataskyddsdirektivdet främst EG:sframgår avsnitt 4.2 är somav

i detta direktivfråga behandlasuppdrag. Denkommitténsberör som
för dengrundläggande betydelseingress p.8i dess avvaraanges

förhållerkommitténs förslagredovisas hurkapitelmarknaden. I 7inre
berörs det problemi avsnitt 5.1dataskyddsdirektivet ochtillsig som

yttrandefrihetentryck- ochSverige i frågaligga ityckaskan att om
demländer, främstgäller i andrafrån vadavvikerhar regler somsom

samarbete. Be-rättsligtvårt land har alltmed vilkainom EU tätareett
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träffande statsñnansiella effekter kommitténs förslag hänvisas tillav
vad nedan isägs avsnitt 11.4.som

11.3 Redovisning regionalpolitiskaav

konsekvenser dir. 1992:50

Enligt detta direktiv skall kommittéer och särskilda utredare belysa
regionalpolitiska konsekvenser sina förslag. Därvid skall särskiltav
beaktas hur förslagen påverkar sysselsättningen och den offentliga
servicen i olika delar landet och hur planerade förändringarav av

avgifter, skatter och bidrag påverkar detaxor, ekonomiska förut-
sättningarna för kommuner, näringsliv och privatpersoner i olika delar

landet. Med hänsynstagande till verksamhetens karaktär ochav
omfattning skall vid förslag till och omfattandestörre omorganisa-mer
tioner eller bildande myndigheter eller motsvarande, över-av nya
väganden decentralisering och lokalisering utanför Stockholms-om
regionen redovisas.

Kommitténs förslag till utvidgning l kap. 9§ YGL till attav
omfatta också andra sådana massmedieföretagän isom nu avses
paragrafen utgivningsbevisom gäller för verksamheten innebär att
tillhandahållande upplysningar på begäran databas kan skeav ur en
under grundlagens skydd också anknytning till traditionelltnär ett
massmedieföretag saknas. Möjligheter alltså för privat-öppnas t.ex

i regi driva sådan publicistisk verksamhetatt medpersoner egen
grundlagsskydd, kanske från bostaden. Likaså kan framställning deav

former tekniska upptagningar föreslås få grundlagsskyddnya av som
ske spritt beträffande hittills särskiltän skyddade medier.mera

Prövning11.4 offentliga åtagandenav

dir. 1994:23

Enligt detta direktiv skall kommittéerna och de särskilda utredarna
bakomliggande,de egentliga målen förange den verksamhet som

och-förutsättningslöstutreds åtagandet bör offentligpröva om vara en
angelägenhet Prövningen det offentliga åtagandet genuintrörav som
kollektiva nyttigheter kan översiktligt eller kan i vissa slopasgöras fall

Vidarehelt. i direktivet bl.a. kommittéerna och de särskildaattanges
utredarna skall visa förslaghur innebär utgiftsökningar ellersom
inkomstminskningar skall finansieras. Detta skall ske attgenom
konkreta effektiviseringarförslag eller omprövningar lämnas.om
Dessa skall medföra besparingar eller omprioriteringar i första hand

sammainom politikområde. Utgiftsökningar eller inkomstminskningar
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skall således kunna genomföras med totalt oförändrade ellersett
minskade resurser.

förslagKommitténs innebär och YGL:s tillämpningsområdeTF:satt
utvidgas till omfatta dels fysiska databärare, CD-ROM-att t.ex.nya
skivor med enbart och/eller stillbilder och sådana skivor medtext

eller videospel, dels sådant tillhandahållandedator- på begäranäven
upplysningar direkt register för automatisk databehandlingettav ur

ombesörjs sådant massmedieföretag iänsom av annan som avses nu
gällande kap. 9 § YGL, utgivningsbevis gäller för verksamheten1 om

inte innehållet i registret. innebäroch kan ändra Dettamottagaren att
skyldigheter enligt TF och YGL vaka förJK:s över gränsernaatt att

yttrandefriheten inte överskrids, utföra åtal i måltryck- och att om
yttrandefrihetsbrott,tryck- och besluta inledande för-att om av

undersökning och användning tvångsmedel rörande sådana brottav
blir omfattande. Någon motsvarande minskning arbetetm.m. mera av

hos allmänna åklagare eller hos polisen uppstår knappast. frågaI om
vissa nykriminaliseringar, avsnitt 11.6.se

Kommitténs förslag innebär också Radio- och TV-verket fåratt nya
uppgifter bestående i ansökningar utgivningsbevis enligtprövaatt om

föreslagna andra i kap. 9§ i vissa falldet stycket YGL,1nya
återkalla sådana utgivningsbevis och föra förteckning påöveratt namn
sådana register i gällande kap. 9 § YGL och i detlsom avses nu
föreslagna i paragrafen.andra stycketnya

anledningKommittén saknar JK:s centrala roll enligtomprövaatt
och finansiera de utgiftsökningar tordeTF YGL. För att som upp-

följdkomma hos JK till utvidgningen TF:s och YGL:s tillämp-av av
ningsområde kan enligt kommitténs mening den tankeövervägaman

framförde i bilaga till "Enkel anslagsframställningJK 8 lsom s.
för Justitiekanslern budgetåret dnr 708-96-12, nämligen1997" JK:s

JK:s barnpornografibrottåklagaruppgifter såvitt och olagaröratt
våldsskildring förs till Riksåklagaren. JK skulle därigenomöver

frånbefrias åklagaruppgifterna medan någon ökning arbets-av
uppgifterna för det allmänna åklagarväsendet knappast skulle upp-

eftersom redan idag i ärenden detta slag uppdrarkomma JK av
biträda vid förundersökningens genomförande ochallmän åklagare att

kommitténs mening börvid eventuell domstolsprocess. Enligt aven
inte fråntas sin ställning åklagare be-principiella skäl JK generellt som

sådana yttrandefrihetsbrott enbartträffande tryck- och utan ges
åklagare. kanmöjlighet delegera sin åklagaruppgift till allmän JKatt
till skälen bakomdå fortfarande ha kvar de mål där det med hänsyn

framstår motiverat förbe-centrala roll i sammanhangetJK:s attsom
åklagaruppgifternahålla åklagarfunktionen. Eftersom det främstJK är

vållar betydande arbetebeträffande filmer och videogram som mera
delegeringsmöjligheten enbartför JK, bör den skisserade avse

åstadkom-yttrandefrihetsmål filmer eller videogram. Den kanrörsom



330 Generella direktiv SOU 1997:49

följande tillägg till kap. första7 § stycketl YGL: "JK fårmas genom
överlämna allmän åklagare åklagare i yttrandefrihetsmålatt vara om

eller konñskation på grund barnpornografibrott eller olagaansvar av
våldsskildring i filmer."

En möjlighet skapa för JK sig fleratt utrymme att taannan an
ansvarsfrågor enligt YGL renodla JK:s verksamhet i linje medär att
vad JK själv fört fram i sin anslagsframställning för år 1997. Det kan

Datalagskommittén avsnittse 1.2 torde ha anledningnämnas att att
ställning företrädareJK:s för allmänna intressenöverväga isom

dataärenden. Motsvarande överväganden kan då bli aktuella i fråga om
ärenden enligt kreditupplysningslagen 1973:1173, inkassolagen
1974: 182 och lagen 1990:484 övervakningskamerorom m.m.

det gällerNär Radio- och TV-verket torde utgiftsökningen upp-
till följdkomma de uppgifter för verket förslaget innebär.av nya som

visserligenDet svårt uppskatta utgiftsökningenhur blirär att stor men
för ökning föreslår kommittén, efter förebildmötaatt en av nu
gällande kap.2 4 § lagen 1991:1559 med föreskrifter tryck-
frihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, att
regeringen skall få meddela föreskrifter ansökningsavgifter iom
ärenden utgivningsbevis och avgifter för utdrag registerom om ur

sådana bevis.över

ämställdhetspolitiska11.5 J konsekvenser
dir. 1994:124

Enligt detta direktiv skall kommittéer och särskilda utredare ge
jämställdhetsfrågorna ökad uppmärksamhet. Alla förslag läggssom
fram skall föregås analys och innehålla redovisning deav en en av
jämställdhetspolitiska effekterna. Om kommittén eller den särskilde
utredaren bedömer sådan analys redovisning inteoch kan görasatt en
på meningsfullt till följd utredningsuppdragets ellersätt ämnetsett av
karaktär, skall detta och särskilt motiveras.anges

lagstiftningDen utredningsuppdraget och de förslag tillrörsom
ändringar föreslås enligt kommitténs mening jämställdhetspoli-ärsom
tiskt neutrala.

11.6 Konsekvenser för brottsligheten och det

brottsförebyggande dir.arbetet 1996:49

Enligt detta direktiv skall kommittéer och särskilda utredare dege
brottsförebyggande frågorna ökad uppmärksamhet i utrednings-
verksamheten. förslagAlla skall föregås analys och innehållaav en en
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redovisning effekterna för brottsligheten och för det brottsförebyg-av
gande arbetet. gäller bl.a. förslagDet den ekonomiskarörsom
politiken, sysselsättningen, förhållandena inom arbetslivet, den sociala
välfärden inklusive hälso- och sjukvårdsområdet och utbildningen samt
förslag eller ändrad lagstiftning. Särskild uppmärksamhet skallom ny

frågan förslag till ändrade regler till missbrukägnas uppmuntrarom
eller överträdelser. Om kommittén deneller särskilde utredaren

sådanbedömer analys och redovisning inte kan pågörasatt etten
meningsfullt till följd utredningsuppdragets ellersätt ämnetsav

skallkaraktär, detta och särskilt motiveras.anges
Kommitténs uppdrag innefattar inte direkt överväganden vilkaom

yttranden skall straffbara respektive straffria. Kommitténssom vara
förslag berör alltså inte primärt för tryck- och yttrandefri-gränserna

och formellaheten TF:s YGL:s tillämpningsområde. Förslagetutan
dessa grundlagars tillämpningsområdeinnebär utvidgas tillatt att

omfatta medier, CD-ROM-skivor med enbart och/ellert.ex. textnya
stillbilder och sådant tillhandahållande på begäran uppgifter direktav

förregister automatisk databehandling ombesörjsettur som av annan
sådana massmedieföretag i gällande lydelse 1 kap.än som avses nu av

utgivningsbevis9 §YGL, gäller för verksamheten och mottagarenom
inte kan ändra innehållet i registret. Det inte osannolikt dennaär att
utvidgning ochTF:s YGL:s tillämpningsområde till omfattaattav nya
medier kan komma innebära ökade överträdelser tryck- ochatt av
yttrandefrihetens enligt grundlagarna. Dessa överträdelsergränser är

idag kriminaliserade i vanligdock redan lag.
Som i avsnitt 5.1 det förhållandet yttrandefriheten iattanges ger

grundlagsskyddade medier kan utnyttjas deutöver gränser sattssom
för den anledning till överväganden hur grundlagsskyddet bör
utformas. Kommittén har därför i avsnitt behandlat två särskilda5.4
sådana frågor.

Under rubriken inforrnationsdatabaser i avsnitt 5.4.2 påpekar
kommittén sålunda frågan vilka förfaranden i samband medatt om
datoranvändning straffbeläggasskall i vanlig lag och eventuelltsom
också yttrandefrihetsbrott i YGL inte kan besvaras inomsom ramen
för kommitténs uppdrag och därför, vill undvikaatt attom manman

utvidgas omfatta datoranvändningYGL ytterligare detutanatt att
klarlagts vilka förfaranden vid sådan datoranvändning bör utgörasom
yttrandefrihetsbrott, bör samordna lagstiftningsåtgärderna i anledning

lagstiftningsåtgärderna iDatastraffrättsutredningens arbete med an-av
Mediekommitténsledning arbete.av

kommitténavsnitt 5.4.3 "Särskilt dator- och videospel"I angerom
videospel,också grundlagsskyddet omfattar dator- ochatt man, om

justera straffbestämmelsen i 16 kap. 10 b § BrB olagabör om
otillåtenvåldsskildring, straffbestämmelsen i 16 kap. 10 § BrB omc

film eller videogram och straffbestämmelsen i 16 kap.utlämning av
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12 § förledande ungdom sådant det blir klartBrB sättett attom av
de omfattar också dator- och videospel.att

sålunda anfört beträffandesynpunkter kommittén nykrimi-De som
nalisering angår givetvis fråga kan leda till ökad brottsligheten som

effekter sådan utvidgad kriminaliseringi formell mening. Vilka en
omöjligt sig med tillräcklig gradskulle få det dock uttalaär att om av

säkerhet.
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Författningskommentar12

till ändring iFörslaget lag12.1 om

regeringsformen

2 kap.

1 §

Ändringen i paragraf konsekvens kommitténs förslagdenna är en av
tillämpningsområde. kommentaren tillutvidgning YGL:s Se 1till av

§YGL.kap. l

ändring iFörslaget till lag12.2 om

tryckfrihetsförordningen

1 kap.

7 §

föranleds det kan"sändning"Utbytet "radioprogram" attmot avav
sådant oförändratparagrafen omfattarframstå tveksamt nusom om

hjälpbegäran medskrifts innehåll skerspridande avav en som
YGLpå i l kap. 9§elektromagnetiska vågor det sägssätt som

radiopro-innehåller någon definitioneftersom YGL inte termenav
sändningarsådanaEmellertid bör kap. § omfattal 7 TF ävengram.

kap. § YGLelektromagnetiska vågor i l 9hjälpmed omsom avsesav
eller låter sprida helaperiodisk skrift spridertilldet är ägaren en som

avsnittpå dettaskriftens innehåll oförändrateller delar sätt, seav
paragrafen, förutom sänd-alltsåMed ändringen klargörs2.3.1. att

ocksåtelevision,ljudradio ellerenligt kap. 6 § YGLningar 1 t.ex.av
lydelsen kap.gällande lsändningar enligt såväl denomfattar avnu
lydelsen, detföreslagnaenligt den kommittén ärYGL9 § omsom av

ellerlåter sprida helaskrift sprider ellertill periodiskägaren somen
innehåll oförändrat dettaskriftensdelar sätt.av
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Angående innebörden teknisk upptagning, kommenta-termenav se
till 1 kap. §YGL.1ren

Övergångsbestämmelser

Ändringen träder i kraft samtidigt ändringarna i YGL. Ikraftträ-som
dandebestämmelsen innebär till periodisk skriftägarenatt om en
sprider låtereller sprida tidningens innehåll oförändrat genom en
teknisk upptagning med enbart och/eller stillbilder bär tidningenstext
utgivare för innehållet i sådana upptagningar deävenansvaret om
lämnats för spridning efter ikraftträdandet. Har de lämnats förut ut
spridning före ikraftträdandet faller de under YGL till följd av
ikraftträdandebestämmelserna till ändringarna i den grundlagen.

för tidningens innehåll kommer alltså inteAnsvaret automatiskt att
hållas samlat tidningenshos utgivare innehållet publicerats ocksånär
i tekniska upptagningar med enbart och/eller stillbildertext som

för spridning före ikraftträdandet.lämnats ut
Sändningar skett före ikraftträdandet inte i övergångsbe-nämnssom

stämrnelserna. Anledningen till detta kommittén, framgåttär att som
i avsnitt 2.3.1, sändningar sker begäranatt mottaga-anser som av

redan omfattas kap. i dess gällande1 7 § TF lydelse. In-ren av nu
förandet ordet sändning i paragrafen medför alltså enligt kommit-av
téns mening inte någon ändring i förhållande till vad gällerredansom

endast klargöra sändningar sker begäranävenutan attavses som av
omfattas bilageregeln. finns därför inte anledningDetmottagaren av

sändningar i övergångsbestärnmelserna.närmaatt

12.3 Förslaget till lag ändring iom

yttrandefrihetsgrundlagen

paragrafer där ändringen endast består i begreppen filmer ochDe att
ljudupptagningar bytts tekniska inteupptagningar ochut mot som
föranleder någon särskild kommentar kap. 4 och 10-12 §§, 21är
kap. §§, 3 kap. 8-10 och 13 §§, kap. 3 7 kap. 3 8 kap.1-5 5

och 4 §§ i den sistnämnda paragrafen har hänvisningen till 62 även
§ ändrats till kap. § till följd omnumrering denkap. 7 6 4 av av

Även i paragrafer har motsvarandeparagrafen 9 kap. andra1samt
ändring gjorts den kommenteras särskilt i det följande.utan att
Angående innebörden teknisk upptagning, kommentarentermenav se

ljudupptagningar i 4till kap. De särskilda bestämmelserna1 1 om
förslagetoch 6 kap. har utgått till följdkap. 7§ 3-5 attav

ljudupptagningar skall upphöra avsnitt 5.4.1.särbehandlingen seav
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l kap.

1 §

Avsikten införandetmed tekniska upptagningar i förstatermenav
stycket vidga YGL:s tillämpningsområde tillär filmer,utöveratt att
videogram och andra upptagningar rörliga bilder ljudupptag-samtav
ningar omfatta upptagningar med enbartäven och/eller stillbildertext
och klargöra grundlagen alltså omfattar alla tekniskaatt att upp-
tagningar teknisk upptagningsform. Genom införandetoavsett av

skall också klart grundlagen omfattargöras tekniskaäventermen att
upptagningar med olika kombinationer rörliga bilder, stillbilder,av

och ljud. Skälen för förslaget utvecklas i avsnitt 5.4.1. Atttext termen
tekniska upptagningar inbegriper dator- och videospel framgåräven av
avsnitt 5.4.3.

Sista meningen i tredje stycket innebär film användsnäratt termen
i grundlagen videogram, andra upptagningaräven enbartavses av
rörliga bilder och tekniska upptagningar med rörliga bilder i olika

Ävenkombinationer med stillbilder, och ljud. tekniskatext upp-
tagningar med dator- eller videospel med rörliga bilder i form av
datorprogram omfattas film, under rubriken En bättretermenav se
lösning i avsnitt 5.4.1 och under rubriken Särskilt straffrättsligtom

för innehållet i grundlagsskyddade dator- och videospel och föransvar
Ändringenspridning sådana spel i avsnitt 5.4.3. i tredje stycket harav

betydelse för de lagrum i YGL där filmbegreppet fortfarande
förekommer. Så innebär detta 3 kap. § korresponderar11t.ex. att
med den föreslagna lydelsen 16 kap. 10 § BrB.av c

Som i avsnitt 5.4.1 under rubriken bättrenämnts En lösning är
definitionen teknisk upptagning i fjärde stycket hämtad från 2 kap.av
3 § första stycket TF. Den innebär informationsbärareatt etten av
slag inte har behandlats förut i betänkandet och kräver ettsom som
tekniskt hjälpmedel för skall kunna del innehållet falleratt taman av
under begreppet teknisk upptagning. Så fallet med microfiche-är t.ex.
upptagningar, vilka emellertid knappast sprids till allmänheten så att
YGL blir tillämplig dem.

Definitionen innebär också tryckt skrift eller skrifttermen attav
framställts stencilering, fotokopiering eller liknandesom genom

tekniskt förfarande alltjämt faller under TF:s tillämpningsområde.
Vidare blir andra upptagningar rörliga bilder i gällandetermen av nu
lydelse YGL överflödig.av

3§

Tillåtelsen till föreskrifter i lag granskning och godkännandeom av
filmer skall visas offentligt skall alltjämt gälla endast för rörligasom
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bilder. Genom den lydelsen kap. tredje1 l § stycket sistanya av
meningen blir det dock klart tillåtelsen också gäller för tekniskaatt
upptagningar innehåller rörliga bilder i olika kombinationer medsom
stillbilder, och ljud, upptagningen skall visas offentligt. Itext ettom

tillsådant fall tillåtelsen granskning och godkännande alltjämtavser
endast de rörliga bilderna i upptagningen och inte t.ex. text-rena
avsnitt. framgår formuleringen "rörliga bilder filmer"Detta i iav

Liksom för inbegrips ljudandra stycket. närvarande och text samt
eventuella stillbilder förekommer i upptagningen rörliga bildersom av
i uttrycket.

kommittén skäl kan anföras för tillåtelseAtt attanser samma som
förhandsgranskning filmer visas offentligttill skall torde kunnaav som

åberopas till stöd för tillåtelse till förhandsgranskning multi-s.k.av
innehåller bildermediaupptagningar rörliga och skall visassom

offentligt under rubriken Optiskt avläsbara lagringsmedier medanges
rörliga bilder, ljud eller stillbilder i andra kombinationer äntext, text
och stillbilder i avsnitt 5.4.1. Reglerna granskning i denom nu
gällande lagen 1990:886 granskning och kontroll filmer ochom av

endast filmer och videogram. Kommittén förslårvideogram avser nu
tillämpningsområde.inte någon utvidgning de reglernasav

9 §

stycketFörsta

iOm någon sådan databasverksamhet dennastartar som nu avses
tillhandahåller uppstå tveksamhetparagraf och nyheter kan dett.ex.

sådan nyhetsbyrå i förstaaktören betraktaär att som en som avsesom
därför inte behöver ha utgivningsbevis för verksam-stycket och att

skall åtnjuta grundlagsskydd eller aktören faller under detheten om
utgivningsbevisstycket och därmed måste ha förandra attnya

klargöra de aktörergrundlagsskydd skall gälla. För att att som avses
massmedieföretag föreslår kommitténförsta stycket traditionellai är

första meningen. Någon sakligyrkesmässig skall läggas till iordetatt
tillkomst torde dettavad varit vid YGL:sskillnad avsettmot som

innebära.knappast
skall ske på särskild begäranMed tillägget tillhandahållandetatt

omständigheten upplys-kommittén klargöra enbart den attatt attavser
prenumeration eller dylikt intetillhandahålls abonnemang,ningar mot

Med uttryckettillhandahållandet kan ske begäran.gör att anses
i stället sändningenenligt kommitténs meningbegäran att avmenas

betydelse dethärviduppgifterna Det är utanstartas mottagaren. omav
välja blandtillgängliga förflera meddelandenfinns mottagaren att

tillgängligt. Se undermeddelandeeller endast närmareärettom
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"på begäran" i kap. 9 § YGL i avsnittrubriken Uttrycket 1 2.3.2. Inte
tillägget någonheller i detta avseende bör saklig nyhet.ses som

framgår första stycket tillämpligt enbartSom nedan databas-är
Sverige.verksamhet där sändningarna utgår från

stycketAndra

fördetta stycke blir det möjligt också andra traditionel-Genom ännya
massmedieföretag få grundlagsskydd för databasverksamhetatt som
inrättad på det i första stycket. Förutsättningen förär sätt sägs attsom

massmedieföretag i förstaandra sådana stycket skall fåän som avses
emellertid utgivningsbevisgrundlagsskydd för verksamheten är att

frivilligtgäller för denna. alltså här fråga grundlags-Det är ettom
föranledning till utgivningsbevis krävs grundlagsskyddskydd. En att

ställningmeddelares och andra medverkandes kan bliär att annars
avsnittosäker. Förslaget behandlas i 5.4.2.

Möjligheten få grundlagsskydd för databasverksamhet gäller allaatt
de traditionella massmedieföretag i första stycket,andra än som avses

fysiska juridiska förslaget till 10 kap.såväl Av 3 §som personer.
möjligheten omfattar den driver sådan verksam-framgår ävenatt som

medförsändningar utgår från utlandet. Dettahet ävenattgenom som
få utgivningsbevis för verksamhet imassmedieföretag kan som avses

förutsättning sändningarna9 § andra stycket då under1 kap. attmen
databassändningarfrån massmedieföretags utgårutgår utlandet. Om ett

utgivningsbevis för grundlagsskyddfrån Sverige behövs inte
första förevar-verksamheten då redan faller under stycket ieftersom

paragraf.ande
meddelas måste tillhandahållan-utgivningsbevis skall kunnaFör att

i stycket. innebärdet ske på det första Dettasätt sägs attsom
allmänheten, tjänstenupplysningarna skall tillhandahållas dvs. skall

för vid i principtillgänglig krets är öppenmottagareen av somvara
jämför avsnitt 2.3.2 under rubriken Uttrycket "riktad tillför envar

i kap. § YGL. sändningen skall ske med hjälpallmänheten" 1 6 av
särskild begäran,elektromagnetiska vågor och sändningen skall ske på

Vidare skall upplys-det skall den.dvs. mottagaren startarsomvara
direkt register för automatisk databehandlingningarna hämtas ettur

möjligt för ändra innehållet ioch det får inte mottagaren attvara
registret.

meddela utgivningsbevis inte längreförutsättningarOm att
utgivningsbevisför viss verksamhet, får redan meddelatföreligger en

återkallas.för den verksamheten
utgivningsbeviset. innebärGrundlagsskyddet knutet till Dettaär att

föreskrivet i vanligåterkallas gäller därefter vadbeviset ärsomom
grundlagenförfattning. särskilda reglerna ilag eller De omannan
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förbud hindrande åtgärder,och upphörmot censur ensamansvar m.m.
alltså gälla för den fortsatta verksamheten, beviset återkallas.att om

Närmare bestämmelser meddelande återkallelseoch ut-om av
givningsbevis meddelas i 3 kap. 19-24 lagen 1991:1559 med
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund-

områdenlagens tillämpningslagen.

Tredje stycket

på registren enligt paragrafenKravet motiveras dessaattnanm av
måste kunna identifieras, det aktuellt ingripa innehålletär att motom
i dem.

Reglerna i förevarande stycke har samband med regel i 3en ny
kap. 21 § 3 tillämpningslagen enligt vilken ansökan utgivnings-en om
bevis skall få avslås registrets företer sådan likhet medom namn nanm

register för vilket utgivningsbevis tidigare meddelats eller som
i kap. första1 9 § stycket YGL förväxling lätt kan ske. Förattavses

möjliggöra denna kontroll finns i 3 kap. 18 första§ stycket tillämp-att
ningslagen regel den bedriver verksamhet enligt kap.1atten om som

första9 § stycket YGL skall anmäla på registret till Radio-namnet
och TV-verket. Se också regeln återkallelse utgivningsbevis iom av
3 kap. 23 § första stycket 4 tillämpningslagen.

3 kap.

12§

i förstaPunkten 3 stycket har ändrats till omfatta alla tekniskaatt upp-
tagningar. Detta innebär bestämmelsen gäller för tekniskaatt upp-
tagningar med rörliga bilder, stillbilder, eller ljud ochtext upp-
tagningar med olika kombinationer därav. Punkten omfattar också
tekniska upptagningar innehåller dator- eller videospel medsom
rörliga bilder i form datorprogram eller med stillbilder, ellertextav
ljud. Utvidgningen omfattatill stillbilder och behandlasävenatt text
under rubriken bättre lösning iEn avsnitt 5.4.1. Utvidgningen till att

omfatta ljud behandlas i kapitel 10.även
Kommittén föreslår också straffbestämmelsen förledandeatt om av

ungdom i 16 kap. 12§ BrB skall utvidgas omfatta tekniskaatt
upptagningar med eller bild. Kommittén föreslår emellertid intetext

den paragrafen skall utvidgas ocksågälla för ljud. Seatt attnu
kommentaren till den paragrafen.

Angående innebörden film i andra stycket, kommenta-tennenav se
till kap. § tredje1 l stycket.ren
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Ändringen i tredje stycket konsekvens grundlagenär medatten av
kommitténs förslag kommer omfatta också tekniska upptagningaratt
med stillbilder.

4 kap.

1 §

Eftersom särbehandlingen ljudupptagningar föreslås upphöra ochav
alla tekniska upptagningar innehåll principi skall behandlasoavsett
enligt de regler gäller för filmer i andra stycket ordetersättssom nu
film med teknisk upptagning. Angående innebörden teknisktermenav
upptagning, kommentaren till kap.1 1se

4§

Eftersom särbehandlingen ljudupptagningar föreslås upphöra ochav
tekniskaalla upptagningar föreslås behandlas i princip enligt de regler

gäller för film, har ordet film i första stycket bytts ut motsom nu
teknisk upptagning. Av propositionen till YGL prop.termen

1990/91:64 framgår219 innebörden paragrafen äratt atts. av
utgivarens skall produkten.sättas utnanm

5 kap.

1 §

Angående innebörden teknisk upptagning, kommentarentermenav se
till kap. Genom ändringen1 l blir skildring i stillbildäven av
sexuellt våld eller tvång och barn i pornografisk straffbartbildav
enligt YGL yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring respektivesom
barnpornografibrott.

6§

Angående innebörden teknisk upptagning, kommentarentermenav se
till kap.l 1

gällande lydelseNu YGL omfattar enligt kommitténs mening inteav
tekniska upptagningar med stillbilder. Sådana upptagningar med
skildring barn i pornografisk bild påträffas i samband medav som en
förundersökning har hittills kunnat förklaras förverkade enligt lagen

förverkande1994: 1478 barnpornografi, skildringen varitom av om
verklighetstrogen karaktär och det inte funnits särskilda skäl motav

förverkande. Eftersom sådana barnpornografiska skildringar som
tekniska upptagningar stillbilder fallamed skall underutgörs av
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YGL:s tillämpningsområde har ordet ñlm tekniskersatts termenav
upptagning i tredje stycket.

6 kap.

Kommittén föreslår särbehandlingen ljudupptagningar skallatt av upp-
och alla tekniskahöra upptagningar i princip skall behandlas enligtatt

de regler gäller för filmer, under rubriken En bättre lösningsom nu se
i avsnitt 5.4.1. Rubrikerna i kapitlet har därför utgått liksom de regler

gäller för enbart ljudupptagningar. Nuvarande 6 och §§ får i7som
stället 3 respektive 4. Angående innebörden termennummer av
teknisk upptagning, kommentaren till kap.1 1se

7 kap.

1§

Angående innebörden teknisk upptagning, kommentarentermenav se
till kap. Genom1 1 YGL med kommitténs förslag utvidgas tillatt

omfatta också bl.a. tekniska upptagningar med stillbilder kommeratt
regeln i sista meningen i andra stycket vad föreskrivetärattom som
i lag gäller för tid för väckande frågatalan i olaga vålds-av om
skildring och barnpornograñbrott gälla också för upptagningar medatt
stillbilder faller under YGL och innefattar sådana brott.som

2§

Angående innebörden teknisk upptagning, kommentarentermenav se
till kap.1 l Angående ändringen i andra stycket, kommentarense
till kap. 65

10 kap.

och1 2 §§

Angående innebörden teknisk upptagning, kommentarentermenav se
till kap. Kommitténs förslag1 1 beträffande innebär1 och 2 att

regler hittills gällt för filmer och ljudupptagningar frånsamma som
utlandet gäller för tekniska upptagningar från utlandet. Skälen förnu
förslagen behandlas i avsnitt 6.1.
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3 §

Förslagen behandlas i avsnitt 6.2.
Första meningen innebär dels sådana aktörer i kap.1att som avses

andra stycket kan få utgivningsbevis9 § sändningarna utgåräven om
från utlandet, dels sådana traditionella massmedieföretagävenatt som

i kap. 9 § första stycket kan få utgivningsbevis1 sänd-avses om
ningarna utgår från utlandet. Om traditionellt massmedieföretagett
bedriver databasverksamhet det i kap. 9 §l ochsätt som avses
sändningarna utgår från Sverige behövs utgivningsbevisinte för att
grundlagsskydd skall gälla för verksamheten sådant före-skyddutan
ligger då enligt kap. 9 § första stycket utgivningsbevis.1 utan

Andra meningen innebär alla YGL:s regler radioprogramatt om
för sändningar enligt utgår frångäller 1 kap. 9 § YGL utlandetsom

och för vilka utgivningsbevis gäller.

Övergångsbestämmelser

Kommitténs förslag innebär i korthet följande det gällernär ny
kommunikation med hjälp elektromagnetiska vågor. blirDetav

förmöjligt andra traditionella massmedieföretag få grund-även än att
lagsskydd för databasverksamhet ordnad på detär sättsom som anges

förutsättningi kap. 9 § YGL. En för grundlagsskydd skall gälla1 att
då utgivningsbevis gäller för verksamheten. För sådan databas-är att

verksamhet bedrivs traditionella massmedieföretag ochsom av som
i dag har gällanderedan grundlagsskydd enligt lydelse kap.1nu av

förslaget förse9 § innebär skyldighet registret medatt att etten namn
införs. En skyldighet anmäla sådant till Radio- och TV-att namn

föreslås iverket 3 kap. 18 § tillärnpningslagen. För databaser som
finns vid ikraftträdandet inträder skyldigheten då.

Beträffande fysiska kommitténsdatabärare innebär förslag grund-att
lagsskyddet utvidgas omfatta också tekniska upptagningar medatt

och/eller stillbilder alla tekniskaenbart och upptagningar itext att
princip skall behandlas enligt gäller för film.de regler Särbe-som nu
handlingen ljudupptagningar upphör alltså. För tekniskaav upp-

frivillighettagningar med enbart ljud kommer alltså inte längre atten
utgivare gälla skyldighet utgivare inträder ochatt att utseutse utan en

för filmer.blir detsamma det gäller Enansvarssystemet som som nu
följd kommitténs förslag blir tekniska upptagningar medattav

innefattar skildring i pomograñsk bild ellerstillbilder barnsom av
skildring våld tvång blir straffbara enligt YGLsexuellt ellerav som
yttrandefrihetsbrotten bampomograñbrott respektive olaga vålds-
skildring.

förslag klargörs YGLSlutligen innebär kommitténs detäven att att
stillbilder, ochomfattar tekniska upptagningar med rörliga bilder, text
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ljud i andra kombinationer och stillbilder.än Det ärtext som
kommittén konstaterat i avsnitt 5.2.1 inte osannolikt sådanaatt
kombinerade medier redan idag faller inom YGL:s tillämpningsom-
råde.

I punkt I föreslås de bestämmelserna träda i kraft den januarilnya
1999, dvs. vid årsskiftet efter utgången det år då förslagen kan bliav
slutligt riksdagen.antagna av

fårDet givet de reglerna skall tillämpas på databas-attanses nya
sändningar sker det i kap. 9 § efter ikraftträ-sätt 1sägssom som
dandet och på tekniska upptagningar offentliggörs efter ikraftträ-som
dandet. Vad kan tveksamt framställningar gjortsärsom vara om som
offentliga före ikraftträdandet skall falla under de bestämmelserna.nya

När det gäller databassändningar skett på det i 1sätt sägssom som
förekap. 9 § ikraftträdandet kan följande överväganden Detgöras.

frivilliga grundlagsskyddet för databasverksamhet beroendeärnya av
utgivningsbevis gäller. Något grundlagsskydd kan därför inte gällaom

för databasverksamhet bedrevs utgivningsbevis andra änutansom av
traditionella massmedieföretag före ikraftträdandet. Möjligheten för
sådana aktörer få grundlagsskydd för databasverksamhet kan alltsåatt
endast gälla efter förslagen i kraft. innebärDetta visserligenträttatt

olika blir tillämpliga två överföringar medatt ansvarssystem samma
innehåll från databas drivs traditionelltän etten som av annan
massmedieföretag den överföringen gjorts före och den andraom ena
efter det utgivningsbevis erhållits. Några olägenheter grundatt av
detta torde dock knappast uppkomma.

Punkten 2 gäller tekniska upptagningar lämnats för spridningutsom
före ikraftträdandet och hittills fallit utanför YGL:s skydd. Närsom

gällerdet sådana tekniska upptagningar kan övervägandengöraman
dem inför YGL:s ikraftträdande gjordes be-motsvararsom som

träffande filmer, videogram, andra upptagningar rörliga bilder ochav
ljudupptagningar dittills saknat grundlagsskydd sesom prop.
1990/91:64 133 ff..s.

har tvåMan alternativ välja mellan; antingen låter gamlaatt man
regler alltjämt tillämpliga tekniska upptagningar hittillsvara som
fallit utanför YGL, vilket skulle innebära föllde utanför YGL:satt
skydd, eller så låter de bestämmelserna, helt eller delvis,man nya

tillämpliga också på sådana upptagningar, vilket skulle innebäravara
ide motsvarande mån föll inom YGL:s skydd.att

Om låter gamla regler förgälla sådana upptagningarman som avses
här och offentliggjorts före ikraftträdandet, uppkommer desom
nackdelar i propositionen till YGL. Reglerna i allmän lagsom angavs

straff och skadestånd skulle alltjämt tillämpliga sådanaom vara
upptagningar. Förbuden spridning skildring barn imot av av pornog-
rafisk stillbild och spridning skildring sexuellt våld eller tvångav av
i stillbild 16 kap. 10 § respektive 16 kap. 10 b § BrB skulle alltsåa
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tillämpliga påskulle såledesolika regelsystemgälla ochalltjämt vara
offentliggjorts före eller efterberoende på deupptagningar om

skulle sakna uppgiftupptagningenikraftträdande. Omförslagens om
vilkasvårigheterskulle det uppkomma avgöraframställtsden attnär

svårt uppnådet skulletillämpliga ochregler attvara ensom var
framstår ocksåvåldsskildring. Detvissbedömningenhetlig t.ex. enav

så bra möjligt.för yttrandefrihetenskyddetönskvärt äratt somsom
reglerna juryrättegångintedärför ifrågasättakanMan t.ex. omom

äldre upptagningar.borde gälla även
propositionen olägenheternaiikraftträdandeInför YGL:s attangavs

upptagningarför "gamla" ilåta äldre regler gällalösningen attav
för spridningbegränsade till fråganhuvudsak torde ansvaretomvara

dag torde olägenheternamed váldsinslag. Ifilmer och videogramav
för spridningfråganhuvudsak begränsade tilli ansvar avomvara

barnpornografiskainnefattarupptagningar med stillbildertekniska som
tvång. Eftersomsexuellt våld ellereller skildringarskildringar av

sådana skildringarinnefattarupptagningar med stillbildertekniska som
videogram med våldsinslagfärre vad filmer ochkan änantas varvara

visserligen mindrekraft kan problemetträdde i änYGLnär ansesnu
emellertid nackdelarna med låtaKommitténdå.det attattanservar

så betydandeupptagningar ändågälla för gamlaäldre regler är pass
grundlagsreglerna, efter förebild YGL:sdet bör övervägasatt avom

tillämpliga på tekniskaikraftträdandebestärnrnelser, ska göras upp-
föreoffentliggjortshittills fallit utanför YGL ochtagningar somsom

ikraftträdandet.
tillämpliga fullt gamladå inteGrundlagens regler kan göras ut

i efterhand förutgivare inteSå kanupptagningar. utsest.ex. en upp-
och uppgifter enligtföre ikraftträdandet 3offentliggjortstagning som

kan intelåtit framställa upptagning13 §kap. m.m.enom vem som
efterhand.heller påföras i

tillämpliga också på tekniskagrundlagens reglerOm görs upp-
offent-grundlagsskyddet ochutanförtagningar hittills fallit somsom

innebära någonfår det inte hellerföre ikraftträdandetliggjorts ny
äldre upptagningar ellerstraff för innehållet imöjlighet utdömaatt

jämförkap. 10 §RF, 5 §brottspåföljd 2möjlighet utdöma svårareatt
brottsbalken.1964: 163 införandelagen om av

begås ii YGL och kani brottskatalogenbrottDe tas uppsom
straffbara idiskuterasdet slag härtekniska upptagningar ärsomav

och i frågai allmän lagockså enligt reglerupptagningarsådana om
Vidare får det subsidiäravanlig lag.hänvisar grundlagen tillpåföljd

135,propositioneni a.i YGL,ansvaret prop. s. ansessom angavs
på olikaåvilar spridaremed deti sak överensstämma somansvar

tillämpligalltsåkanbrottsbalken. Grundlagennivåer enligt göras
utanför ochhittills fallit YGLupptagningarockså på tekniska somsom

före ikraftträdandet.offentliggjorts
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Detta kan dock tidigare inte fulltske Utgivare kanut.som angavs
inte i efterhand varför för innehållet endast kan utkrävasutses ansvar

den enligt grundlagen subsidiärt ansvarige, dvs. den låtitav som
framställa upptagningen. Eftersom uppgifter enligt 3 kap. 13 § om
bl.a. denne inte kan i efterhandär kansättas detut antas attvem
skulle uppkomma svårigheter med sådan ordning. förAnsvareten
innehållet i tekniska upptagningar hittills fallit utanför YGL ochsom

offentliggjorts före ikraftträdandet bör därför i stället bärassom av
spridaren amnkten 2 c.

Till följd denna avvikelse från grundlagens bestämmelser i frågaav
det straffrättsliga för innehållet i teknisk upptagningansvaretom en

utanförhittills fallit YGL och offentliggjorts före ikraftträ-som som
dandet bör motsvarande avvikelse från grundlagens regel i 8göras
kap. första2 § stycket skadeståndsskyldigheten för sådanaom upp-
tagningar punkten 2 d.

När det gäller spridning före ikraftträdandet tekniskaav upp-
tagningar inte omfattas tidigare lydelse och innehållersom av som
bilder innefattar skildringar barn i pornografisk bild ellersom av
skildringar sexuellt våld eller tvång kommittén dettaattav anser
alltjämt bör straffbart enligt de gällande reglerna i BrB punktenvara

På2 e. motsvarande i propositionen till YGLsätt a.som anges prop.
135 kommittén detta inte kan komma i konflikt medatts. anser anses

RF2 kap. 10 § eller 5 § lagen 1964:163 införande brotts-om av
balken eftersom grundlagens regler lagteknisknärmast är en om-
gestaltning ansvarigheten och inte uttryck för ändrad meningettav en

frågai våldsskildringarnas straffvärde. Om tekniskt.ex.om en
upptagning med enbart stillbilder spritts före ikraftträdandetsom
innefattar skildringar barn i pornografisk bild eller skildringav av
sexuellt våld eller tvång skall alltså inte YGL:s regler tillämpas utan

gällande regler i brottsbalken och övrig allmän lag skall tillämpas.nu
För tekniska upptagningar hittills fallit utanför YGL ochsom som

förlämnats spridning före ikraftträdandet har inte gällt någonut
skyldighet motsvarande den föreskrivs i 3 kap. 13 § YGL sättaattsom

uppgifter låtithar framställa upptagningenut samtom vem som om
och exemplaren framställts. kan därför bli svårtnär, Detvar av vem

fastställa sådan äldre upptagning lämnats för spridningnäratt uten
inte utgångspunkt för preskriptionstiden ikraftträdan-bestäms iom en

debestämrnelserna punkten 2 Vidare måste de fråna. avvikelser det
yttrandefrihetsrättsliga föreskrivs i punkten 2 och 2systemet som c e

ibegränsas tiden preskriptionsregel.genom en
Vad ansvarigheten för yttrandefrihetsbrott isagtssom ovan om

tekniska YGLupptagningar hittills fallit utanför och spridssom som
före ikraftträdandet och för spridning sådanaom upp-ansvar av
tagningar bildermed innefattar skildring ibarn pornografisksom av
bild eller skildring sexuellt våld eller tvång innebär grundlagensattav
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regler utgivare i 4 kap. och reglerna ansvarighet i 6 kap. l-om om
inte skall för2 §§ gälla sådana upptagningar amnkten 2 b. hellerInte

reglerna i kap. första-tredje3 13 § styckena och 10 kap. § förstal
stycket andra meningen rörande skyldighet förse upptagningatt en
med ursprungsuppgifter kan gälla eftersom sådan skyldighet inte
föreligger för dessa upptagningar enligt gällande lag ochnu upp-
gifterna knappast kan föras upptagning efter den lämnatsatt uten
för spridning. Reglerna i 2 kap. till anonymitet för upphovs-rättenom

meddelare och den framträtt i upptagning kan intemannen, som en
heller gälla för sådana tekniska upptagningar hittills fallit utanförsom
YGL och lämnats för spridning före ikraftträdandet. Skälet tillutsom
detta i enlighet med vad i propositionen tillär YGL a.som angavs

136 någon sådan inte tillkommer dessarättattprop. s. personer
enligt gällande lag och det inte godtagbart i efterhand åläggaär attnu
dem tagit befattning med tillkomsten eller spridningensom av
upptagningarna eller varit verksamma på nyhetsbyrå straff-en en
sanktionerad tystnadsplikt till skydd för anonymitetsrätten.

Äldre regler bör fortsätta gälla i mål där talan har väckts föreatt
ikraftträdandet beträffande teknisk upptagning hittills fallit utanförsom
YGL och länmats före ikraftträdandet amnkten f.2 Det gällerutsom
både i fråga ansvarigheten och rättegången. Vanlig strafflagsom

gärningsmannaskapregler dyl. skall alltså gälla och jury skallom o.
inte medverka. Om grundlagen skulle ha lett till frihet från straff eller
lindrigare straff för den tilltalade skall dock principen i 5 § andra
stycket andra meningen lagen 1964: 163 införande brottsbalkenom av
gälla. Om talan avseende äldre brott väcks efter ikraftträdandet deav

grundlagsreglerna innebär tekniska upptagningar,attnya som nya
sådana med enbart och/eller stillbilder, omfattas grund-t.ex. text av

lagen bör grundlagens regler tillämpas i rättegången. skallJK alltså
de förundersökningar pågår vid ikraftträdandet ochöverta prövasom

åtalsfrågan i stället för den allmänne åklagaren.
När det gäller ljudupptagningar innebär kommit-angettssom ovan

téns förslag särbehandlingen i grundlagen upptagningar medatt av
enbart ljud upphör. Frivilligheten utgivare upphör alltså ochatt utse

skyldighet sådan inträder och regler gälleratt utseen samma som nu
för film kommer gälla också för upptagningar med enbart ljud,att
bortsett från tillåtelsen till förhandsgranskning, regeln otillåtenom
utlämning film och regeln tillsyn yttrandefriheten iöver attav om
filmer inte missbrukas. Eftersom skyldighet utgivare knappastatt utse

uppfyllaskan efter det upptagning lämnats för spridning,att uten
skall de reglerna för upptagningar enbart ljud intemed tillämpasnya
på sådana ljudupptagningar har förlämnats spridning föreutsom
ikraftträdandet amnkten 3.

kommerDetta visserligen innebära olika regler beträffandeatt att
skyldighet utgivare och ansvarighet för yttrandefrihetsbrottatt utse
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kommer gälla för ljudupptagningar före respektive efteratt utgettssom
de reglernas ikraftträdande. Några olägenheter detta kanstörrenya av
dock knappast uppkomma. Eftersom skyldighet redanantas en nu
gäller uppgift på upptagningen låtit framställasättaatt ut om vem som
den och exemplaren framställts torde detnär, intesamt om var av vem
bli några svårigheter sådan upptagning lämnatsstörre avgöra näratt en

för spridning och därmed vilka regler gäller.ut som

12.4 Förslaget till lag ändring i brottsbalkenom

16 kap.

b och10 10 §§c

justeringenGenom dessa paragrafers lydelse klargörs ävenattav en
teknisk upptagning med dator- eller videospel med rörliga bilder i
form datorprogram faller under deras tillämpningsområde. Seav

i avsnitt 5.4.3.närmare

12§

Paragrafen har ändrats från ha enbart skrift eller bild tillatt avsett att
också teknisk upptagning med eller bild. Genomtextavse en
ändringen blir det klart paragrafen också tekniskaatt nu avser
upptagningar med enbart CD-ROM-skiva, och dentext, t.ex. atten

tekniska upptagningar med olika kombinationeräven text,avser av
stillbilder och rörliga bilder. Se under rubriken En bättre lösning i
avsnitt 5.4.1.

Ändringen klargör också tekniska upptagningar med dator-ävenatt
videospeleller med rörliga bilder i form datorprogram faller underav

paragrafens tillämpningsområde. underSe rubriken Särskiltnärmare
straffrättsligt för innehållet i grundlagsskyddade dator- ochom ansvar

videospel och för spridning sådana spel i avsnitt 5.4.3.av
Motsvarande utvidgning föreslås det gäller kap.3 12 § YGL.när

paragrafen föreslås dessutom omfatta också ljudupptagningar.Den Se
till paragrafen.kommentaren den

Övergångsbestämmelser

Ändringarna har samband med kommitténs förslag till ändringsom av
bör i kraft samtidigt grundlagsändringarna.YGL träda som



SOU 1997:49 Färfattningskommentar 347

12.5 Förslaget till lag ändring iom

sekretesslagen 1980: 100

Skap.

6§

Förslaget behandlas i avsnitt 9.7.1-9.7.5. förstaI stycket vidgas
möjligheten länma kopia bampomografiska skildringarvägraatt ut av
och olaga våldsskildringar till omfatta andra måläven rörandeatt
sådana skildringar mål straffrättsligt för dem. Tilläggetän om ansvar
sist i stycket innebär sekretessen kommer gälla också iatt att t.ex.
ärenden resning eller klagan domvilla.överom

Genom det andra stycket ästadkoms också Statens biograf-attnya
byrå kan lämna kopior den biträder de angivnavägra myndig-närut
heterna vid utredning bampomograñbrott eller olaga våldsskildringav
eller motsvarande tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott. Med
åklagarmyndighet förutom JK allmän åklagare biträder JK.avses som
Polismyndighet eftersom uppdraget kan kommanäxmis därifrån och

direktinte från åklagarmyndigheten.
Inskränkningen i få kopia gäller hur skildringenrätten att oavsett

Ävenkommit in till myndigheten. skildringar beslagtagitssom genom
utredningsbeslag omfattas.

9 kap.

16 §

Förslaget behandlas i avsnitt 9.7.6 och innebär paragrafens tillämp-att
ningsområde utsträcks omfatta slag mål 5 kap. 6att samma av som
Förevarande paragraf omfattar emellertid endast sådana mål denär rör
barnpornografi och förutsätter för sin tillämpning barnet kanatt
identifieras. Om så fallet kan sekretess innebär förbudär att tasom
del handlingen, inte endast förbud få kopia, inträda enligt dennaattav
paragraf. Sekretess gäller i ärenden resning eller klaganäven överom
domvilla.

9 kap.

§17

Förslaget behandlas i avsnitt 9.7.6 och innebär sekretessatt som
innebär förbud del handlingen, inte endast förbudatt ta attav
kopia, kan inträda hos biografbyråStatens den biträder vidäven när
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utredning barnpornografibrott, jfr. 5 kap. 6 Fört.ex. attav
paragrafen skall bli tillämplig krävs liksom beträffande 9 kap. 16 § att

barn kan identifieras.ett

12.6 Förslaget till lag ändring i lagenom

1991 föreskrifter1559 med tryckfrihets-:

förordningensochyttrandefrihetsgrundlagens
områden

l kap.

och 2 §§1

Angående innebörden tekniska upptagningar, kommenta-termenav se
till kap. § YGL.l 1ren

ljudupptagningTermerna film och behöver inte finnas kvar i denna
eftersom kommittén föreslår alla regler gäller enbartlag föratt som

ljudupptagningar skall upphävas och ljudupptagningar skall behandlas
enligt regler för film, vad tillåtelsen tillutomsamma som avser censur

otillåten utlämning filmi kap. 3 § YGL, regeln eller1 om av
i kap. § YGL regeln i kap. tillsynvideogram 3 11 och 7 5 § YGL om

yttrandefriheten i film inte missbrukas. finns dock ingaDetöver att
regler i tillärnpningslagen med anknytning till dessa bestämmelser som
motiverar YGL:s film behålls i denna lag. I kap. 8 § står5att term

film kvar del i på lagenordet endast 1990:886namnetsom en om
filmergranskning och kontroll och videogram.av

3 kap.

18§

till varje sändning skall avslutasHänvisningen 16 säger attsom
uppgift utgivaren, har strukits påmed har utsettom vem somen

sådan i kap.grund det för verksamhet 1 9 § YGLatt som avsesav
lämpligt kräva varje sändning skall avslutas medinte att attsynes en

sådana sändningar lämpligaresådan uppgift. Det torde för attvara
dennaföreskriva uppgiften skall inleda sändningen. En regelatt av

innebörd föreslås i 27
förväxlingsrisk enligt 21 § 3möjliggöra kontrollFör att av

enligt förstadriver verksamhet kap. 9 §föreskrivs den 1att som
registret. Detta har stöd i detYGL skall anmälastycket namnet

Även förändringartredje stycket i kap. 9 § YGL.föreslagna 1 av
straffsanktioneras i § förstaskall anmälas. Skyldigheten 31namnet
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stycket. Att den driver verksamhet enligt kap.1 9 § andra stycketsom
YGL också skall anmäla på registret följer 19 och 22 §§. Inamn av
28 § föreskrivs Radio- och TV-verket skall föra förteckningatt över
register enligt kap. första1 9 § och andra styckena YGL.

19§

Paragrafen ansökan utgivningsbevisprövar föranger vem som om
verksamhet enligt l kap. 9 § andra stycket YGL och vilket innehåll
ansökan skall ha.

stycketFörsta

När det gäller frågan vilken myndighet skall frågorprövaom som om
utgivningsbevis för verksamhet enligt kap. 9 §1 andra stycket YGL
står valet i första hand mellan Patent- och registreringsverket och
Radio- och TV-verket. Enligt gällande lag Patent- och registre-prövar
ringsverket ansökningar utgivningsbevis för periodiska skrifter 2om
kap. 2§ tillämpningslagen. Radio- och TV-verket tar emot an-
mälningar utgivare sändningar enligt gällande kap.l 9 §om av nu
YGL, det inte företag med tillstånd enligt 2 kap. förstaär 2 §om
stycket radio- och TV-lagen driver verksamheten, och handharsom
register sådana utgivare 3 kap. 18 tillärnpningslagenöver § jämförd
med 12 och 13 lag 2 § 8 förordningen 1994:729samtsamma
med instruktion för Radio- och TV-verket. Verket har också till
uppgift bl.a. anmälningar utgivare närradio ochatt ta emot av av
lokalradio 3 kap. 3 6 §§ tillärnpningslagen och meddelaattresp. a
tillstånd sända närradio och lokalradio 4 kap. 3 § radio- och TV-att
lagen 4 § lokalradiolagen 1993:120.resp.

Förutsättningen för andra massmedieföretag vilkas sändningaränatt
utgår från Sverige skall kunna få grundlagsskydd för sådan verksamhet

i kap. 9§1 YGL de har utgivningsbevis förär attsom avses
verksamheten. Tanken endast verksamhet bedrivs påär detatt som

i kap.1 9 § YGL skall kunna fåsätt sägs grundlagsskydd.som
Prövningen frågan utgivningsbevis måste därför innefatta be-av om
dömningar hur verksamheten har inrättats tekniskt. Eftersom detav
gäller tillhandahållande upplysningar med hjälp elektromagnetis-av av
ka vågor har det lämpligast Radio- och TV-verket fårsetts attsom
uppgiften ansökningar utgivningsbevis för verksamhetprövaatt om
enligt kap. 9 §l andra stycket YGL.

Andra stycket

Utgivningsbeviset måste kunna knytas till visst register ochett en
ansvarig utgivare måste ha anmälts innan utgivningsbevis kan
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jfr.meddelas 5 kap. § och, beträffande5 TF ställföreträdare, 4 kap.
uppgifter§ YGL. De krävs i detta stycke5 därför nödvändi-ärsom

Uppgift från vilken sändningarna utgår betydelseärortomga. av
för frågan forum för yttrandefrihetsmål 7 kap. 3även rätt §om

tillämpningslagen.

Tredje stycket

ansökan måste medge bedömningAtt verksamheten tekniskten av om
såinrättad i gällande kap. 9 § YGL följer1 tankensägsär som nu av

det endast för sådan verksamhet grundlagsskydd skall kunnaäratt
erhållas utgivningsbevis.genom

Angående kravet i sista meningen i stycket det sändningenatt om
utgår från utlandet beskrivningen skall framgå hur utgivarenav
tillförsäkrats möjlighet sådan befogenhet i 4 kap.utövaatt som anges

YGL hänvisas till3 § vad nedan under 21 §sägssom

Fjärde stycket

Jämför 15 § och 4 kap. § YGL.5

stycketFemte

Beträffande hänvisas tilldetta stycke vad nedan under 21 §sägssom
4.

20 §

Jämför 2 kap. 3

21 §

framgårdet inte verksamheten sådan krävs enligtOm 1äratt som
hänvisning till förstakap. 9 § andra stycket YGL med dess stycket,

avslås. första led i paragrafen kanske kan framståfår ansökan Detta
emellertid varken i kap. 9 § andra stycketonödigt. Det langessom

i tillämpningslagen under vilka förutsättningar utgivningsbe-YGL eller
meddelas. framgår endastvis skall kap. 9 § andra stycket YGLAv l

tillärnpningslagen endastutgivningsbevis kan meddelas och iatt anges
utgivningsbevis ansökan skall innehålla.meddelar och vadvem som

i vilka fall ansökandärför motiverat klartDet är att omange
fårutgivningsbevis avslås.
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Punkt 1

Se 5 kap. 5 § andra stycket jämfördTF med kap.5 4 § TF.

Punkt 2

Enligt kap.4 2 § YGL skall utgivare hemvistha här i riket. Av 1 kap.
9 YGL följer§ detta gäller också för sådana sändningaratt som avses
där. Sändningar enligt kap.1 9§ YGL kan emellertid utgå från
utlandet. Beträffande sändningar enligt kap. 9 andra1 § stycket YGL

har utgivningsbevis och utgår från utlandet har kommitténsom som
för alla YGL:s regler skall tillämpliga på motsvarandestannat att vara

för utomlands tryckt periodisksätt skrift här och förutgessom en som
vilken utgivningsbevis gäller jfr. avsnitt 6.2. Detta innebär bl.a.att
reglerna skall gälla för sådan sändning och inteom ensamansvar en
endast reglerna meddelar- och anskaffarfrihet och anonymitets-om
skydd fallet med andra radiosändningarär utgår från utlandetsom som
och inte vidaresänds här jfr. avsnitt 2.2.6. För det skallatt vara
möjligt effektivt ingripa missbruk yttrandefriheten måste detatt mot av

beträffande sändningar enligtäven 1 kap. 9 § andra stycket YGL som
utgår från utlandet krävas utgivaren har hemvist här i riket jfr. 13att
kap. 3 § och 5 kap. 2 § TF enligt vilka lagrum det krävs utgivareatt
till periodisk skrift trycks riket och huvudsakligen avseddärutomsom
för spridning inom riket skall hemvist inom riket.äga

Enligt kap.6 2 § första stycket 2 liggerYGL det föransvar
yttrandefrihetsbrott skulle åvila utgivaren på den skallsom annars som

utgivare utgivaren utsedd för skens skull ellerutse om var upp-
enbarligen inte kunde den befogenhet bestämmautöva vad fåratt som
publiceras framgår 4 kap. 3 § YGL. Om utgivarensom av av en
databassändning med utgivningsbevis utgår från utlandet inte kansom

den befogenheten skulleutöva det alltså den bedrivervara som
sändningsverksamheten för yttrandefrihetsbrott.som ansvarar
Eftersom denne i fallde här torde finnas i utlandet skullesom avses
det i sådant fall kunna bli så ingen kan lagföras förett att ett yttran-
defrihetsbrott i sändningen. För undvika sådan situation detäratt en
lämpligt ställa det krav framgår denna punkt.att som av

Detta innebär visserligen avvikelse från vad gäller enligten som
TF. Avvikelsen emellertid motiverad denär tekniska skillnadenav
mellan sändning med hjälp elektromagnetiska vågor ochen av en
fysisk databärare formi periodisk skrift. Avvikelsen gentemotav en
TF består i bristande befogenhet enligt kap.5 3 § TF jfr. 4 kap.att

YGL3 § hos utgivaren inte grund för avslag på begäranutgör om
utgivningsbevis eller grund för återkallelse sådant bevis enligt TFav

kap. och5 5 6 §§ TF. Det ñmis emellertid också skillnad ien
mellan TF och YGL beror den nämndaansvarssystemen som ovan
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skillnaden mellan medierna och denna avvikelse fråntekniska görsom
Skillnaden mellan består därinödvändig.TF:s ansvarssystemensystem

utomlands trycktenligt finns ansvarig efter tilldet TF ägarenatt enen
och för vilken utgivningsbevis gäller,skrift härperiodisk utgessom

spridning inom riket 13skriften förnämligen den låtit utlämnasom
sådanoch §§ Enjämförd med 8 kap. 3 4 TF.kap. 4 § person som

förskyldig utgivaresubsidiärt efter den är att utsesomansvarar
YGL. Avsaknadenfinns inte enligt YGL 6 kap. 2 §radioprogram se

motiverat låtasubsidiär ansvarighet detmotsvarande gör attenav
grund för avslag påenligt kap. 3 § YGLbristande befogenhet 4 vara

för återkallelse meddelatutgivningsbevis och grundansökan avom
för sändningar enligt kap.första stycket 3 lutgivningsbevis 23 §se

har grund-utgår från utlandet. Dettaandra stycket YGL9 § som
sista meningen YGL.lagsstöd i kap. 9 § andra stycket1

Punkt 3

§ sista stycketmotsvarighet till regeln i 5 kap. 5finnspunktenI en
förväxlingsrisk föreligger harmöjliggöra kontrollTF. För att av om

enligt kap.bedriver verksamhet 1regel deni 18 § attgetts somen om
registrets till Radio- ochskall anmälaförsta stycket YGL9 § nanm

skall föraockså i § verketföreskrivs 28TV-verket Det att en
sådana register.förteckning över

Punkt 4

får avslås ocksåutgivningsbevisfast ansökanpunkt slåsdennaI att om
periodisksådan likhet medföreterregistrets namnet ennamnom

lätt kan ske.förväxlingutgivningsbevis meddelatsskrift för vilken att
periodiskatill deninte detgäller dock naturligen är ägarenDetta om

måste observerasutgivningsbeviset. Härskriften ansöker attomsom
fåutgivningsbevis förskrifter inte behöver ansökaperiodiska attom

sändningarna utgår frånför databasverksamhet,grundlagsskydd om
verksamhet sådantgrundlagsskyddaddrivaSverige, kan utanutan

Tidningsföretag vilkasYGL.första stycketbevis enligt kap. 9 §1
driva verksamhetemellertid inteutlandet kansändningar utgår från

utgivningsbevismåste sökaYGL§ första stycketenligt kap. 91 utan
databasverk-kunna drivaparagraf förienligt andra stycket attsamma

Visserligen3 § YGL.grundlagsskydd 10 kap. sägsunder sesamhet
verksamhetenbedriverregistret skalldet ii 27 § att somanges vem

regeln ändåsåförväxlingsrisken kanske inte ärvarför är stor men
tidningsobehörigt brukför hindramotiverad att nanm.av en

periodiskaregisterregistreringsverketsUppgifter i och överPatent-
tillförlitligafullständigtinteskrifternatillskrifter ärägareom

ägarbyteanmälanågon skyldighetfinnsenligt TF inteeftersom det att
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till registreringsverketPatent- och kap.se 5 4-14 TF. Om det är
den registreradeän ansökerägaren utgivningsbevisannan som om

mäste därför till ansökan fogas bevis sökanden till skriftenär ägareatt
19 § sista stycket. Ett alternativ till denna skyldighet kunde attvara
i införaTF åliggande anmäla ägarbyte beträffande periodiskett att
skrift.

22§

Den anmälningsplikt föreskrivs här det möjligtgör övervakaattsom
utgivningsbevis skall återkallas grund verksamhetent.ex. attom av

inte längre ordnad det krävs iär 1 kap. 9 §sätt YGLsom genom
registret ändrats så användarna kan föra in materialatt att eget som

oförmedlat blir tillgängligt för andra användare eller grund attav
utgivare inte längre finns eller behörig. Skyldigheten enligtär paragra-
fen anmäla ändrade förhållanden straffsanktioneras i 25 § andraatt
meningen.

Anmälan ändrade förhållanden kan föranleda återkallelseom av
utgivningsbeviset enligt 23 Om det till anmälan det ändradeom
förhållandet fogas uppgifter och bevis rörande förhållandet motsvaran-
de vad krävs i fråga ansökan utgivningsbevis enligt 19som om om
blir frågan återkallelse inte aktuell. I sådant fall skall deettom nya
uppgifterna endast registreras Radio- och TV-verket, och ut-av
givningsbeviset och därmed grundlagsskyddet fortsätter gälla.att

23§

Punkt i första1 stycket 5 kap. 6 § första stycket TF.lmotsvarar
Angående bristande möjlighet befogenhet enligt 4 kap.utöva 3 §att
YGL, kommentaren till 21 § Punkterna 2-4 ansluter till kravense
för utgivningsbevis skall kunna utfärdas, kommentaren till 21att se
Punkt 5 5 kap. 6 § första stycket 4 TF. Liksom detmotsvarar när
gäller periodiska skrifter bör inte få behålla utgivningsbevisetman om
enda syftet hindra frånär använda titeln.att attannan

Andra stycket kap.5 6 § sista stycket TF.motsvarar

24§

Enligt 13 kap. radio- och TV-lagen får beslut Radio- och TV-av
verket bl.a. meddelande tillstånd sända närradio, fördelningattom av

sändningstid i närradion återkallelseoch tillstånd överklagas hosav av
allmän förvaltningsdomstol. Kommittén beslut rörandeävenattanser
utgivningsbevis för sändningar enligt kap. 91 § andra stycket YGL
bör överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Kommittén attanser
regeln i förvaltningsprocesslagen7 § tid för överklagande börom
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innebär överklagandet skall ha kommit in till dengälla. Detta att
överklagade beslutet inommyndighet eller domstol meddelat detsom

från då klaganden fick del beslutet.veckor den dagtre av
prövningstillstånd bör krävas för mâldet gäller fråganNär attom

i skall få iutgivningsbevis avgjorts länsrätten prövassomom
med bedömning regeringenfår det, i likhet denkammarrätten som

och TV-lagen angående måli propositionen till radio-gjort om
mål1995/96:l60 153,särskild avgift prop. att ut-anses oms.

stycket YGL heltenligt kap. 9 § andragivningsbevis 1 är en ny
komplicerade ställningstaganden.innefatta ganskakanmålgrupp som

för sådanaprövningstillstånd i kammarrättenkrävs därför inteDet nu
mål.

25§

oriktigastraffsanktionerar lämnandemeningen i paragrafenFörsta av
utgivningsbevis jfr. kap. 13 § TF. Andrauppgifter i ansökan 5om

ii anmäla ändringar deskyldigheten 22 §meningen attavser
beviljande utgivningsbevistill grund förförhållanden legat avsom

från tillägg,vilken, bortsettgällande 20 smärreGfr. ettnu
kommitténs förslag.styckena i§ första och andra31motsvarar

26 §

framhållasbörsin förebild i 2 kap. 4 Detparagraf harDenna att
utgivningsbevis inte får så högärendeansökningsavgiften i ett varaom

enligtgrundlagsskydd för verksamhetomöjliggörden i praktikenatt
YGL.9 § andra stycketkap.1

27 §

till 18kommentarenSe

§28

nödvändigt förenligt 9 § YGLverksamhet kap.register 1 ärEtt över
sådan förväxlingsriskdet föreliggerkontrolleraskall kunnaatt omman

stycket 4.§ jfr. 23 § förstai 21 3angessom

29 §

Jämför 2 kap. 4
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31 §

I första stycket straffsanktioneras skyldigheten enligt 18 § första
stycket sista meningen anmäla på register enligt 1 kap. 9 §att namn
första stycket YGL. Straffsanktionen omfattar också skyldighet att
anmäla ändring sådantav namn.

Eftersom grundlagsskydd för sändningar enligt förslaget till l kap.
9 § andra stycket YGL frivilligt, kan skyldighet anteckna ellerär att
anmäla utgivare eller lämna uppgift ställföreträdare för sådanaatt om
sändningar inte gälla. Straffsanktionerad skyldighet anmäla ändradeatt
förhållanden föreligger emellertid enligt förslaget till 22 jämförd§
med 25 § tillämpningslagen, vilket tredje stycket i förevarande
paragraf erinrar Om utgivaren för sändning enligt kap.1t.exom. en

§ andra stycket9 YGL inte längre behörig, föreligger enligt 22 §är
jämförd med 25 § straffsanktionerad skyldighet anmälaatt atten
behörigheten upphört. Någon skyldighet utgivare föreliggeratt utse ny
dock inte. Om behörig utgivare inte kan utgivningsbevisetutses,ny
återkallas enligt 23 § första stycket

4kap.

1§

kommitténs förslagAv till ändringar i 4 kap. 1 § YGL och upphävan-
de gällande 4 kap. § följer7 YGL alla tekniska upptagningarattav nu
skall ha utgivare. Att utgivare skall finnas till sammanställdaen
kassettidningar behöver därför inte föreskrivas i tillämpningslagen.

och2 3

filmTennerna och ljudupptagning har med tekniskersatts termen upp-
tagning i konsekvens förslagetmed till ändring i YGL, kommenta-se

till kap.1 1 § YGL. harI 2 § vidare skäl gjortsren av samma en
justering föreskriften uppgifter skall finnas i frågaav om var om en
upptagning.

5 kap.

3 §

I konsekvens med den föreslagna ändringen i kap.l 7 § andra stycket
TF har radioprogram ändrats till sändningar.termen

Den skyldighet spela in och bevara inspelningar sändaatt av
radioprogram föreskrivs i denna paragraf nödvändig förär attsom
möjliggöra effektiv utredning och lagföring yttrandefrihetsbrott. Enav
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sådan skyldighet måste därför gälla sändningaräven enligt 1 kap. 9 §
YGL. det gällerNär sådana sändningar det dock inte nödvändigtär att
varje överföring information till dokumenterasmottagare utanav en

tillräckligtdet det dokumenterasär vilken information vidatt som
varje tidpunkt hålls tillgänglig i registret. Detta kan åtminstone i
datorsystem skilda från andra datorsystemär s.k.görassom genom
loggning jfr. Ds Ju 1986:4 s.101. Detta kan visserligen vara
betungande och medföra kostnader får nödvändigt för attmen anses
det yttrandefrihetsrättsliga skall fungera väl. Uppfyllandetsystemet av
dokumentationsskyldigheten inte förutsättning förär grundlags-en
skydd. Den emellertid straffsanktionerad,är 9se

§4

Ändringarna konsekvens förslaget till införandeär i YGLen av av
tekniska upptagningar och särbehandlingen ljudupp-termen attav av

tagningar i YGL skall upphöra.

5 och 6 §§

filmTermerna och ljudupptagning har med tekniskersatts termen upp-
tagning i konsekvens med förslaget till ändring i YGL, kommenta-se

till l kap. §1 YGL.ren

6 kap.

§2

under kap.Se 5 5 och 6 §§.

7 kap.

3 §

Se kommentaren till kap.5 5 och 6 §§ 6 kap. 2samt

och §§3 7a a

Dessa ändringar följd ändringen i kap.är 7 2 § andra stycketen av
YGL, kommentaren till den paragrafen.se

Övergångsbestämmelser

Ändringarna i denna lag träder i kraft samtidigt ändringarna isom
YGL och kap. §l 7 TF wunkten I. Endast beträffande tekniska
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upptagningar inte omfattas tidigare lydelse har ändringarna isom av
tillämpningslagen gjorts tillämpliga också offentliggörandet skettnär
före ikraftträdandet. Skälen för detta behandlas nedan.

det gällerNär databassändningar enligt gällande l kap. 9 § YGLnu
§ förstal kap. 9 stycket YGL enligt kommitténs förslag innebär de

föreslagna ändringarna i tillämpningslagen skyldighet anmälaatt atten
registrets inträder enligt 3 kap. 18 varje sändning enligtattnamn
3 kap. 27 § skall inledas med uppgift registrets atten om namn m.m.,
Radio- och TV-verket för förteckning sådana register ochöver att
regeringen får meddela föreskrifter avgifter för utdrag sådanom ur
förteckning 3 kap. 28 och 29 §§. Vidare innebär ändringarna detatt

gällervad dokumentation innehållet i sådana sändningar ärav
tillräckligt det dokumenteras vilka upplysningar vid varjeatt som
tidpunkt hålls tillgängliga i registret. Det finns inte anledning att ge
några särskilda Övergångsbestämmelser vad gäller dessa ändringar utan
de börjar gälla vid ikraftträdandet för alla sändningar enligt kommit-
téns förslag till kap. 9 § förstal stycket YGL sker eftersom
ikraftträdandet.

heller vadInte gäller sändningar enligt kommitténs förslag till 1
kap. 9 § andra stycket finnsYGL anledning några särskildaatt ge
Övergångsbestämmelser eftersom grundlagsskyddet för sådana
sändningar knutet till utgivningsbevis gäller ochär skyddet därföratt
inte till någon del kan sändningar skett innan utgivningsbevisavse som
meddelats.

det gäller ljudupptagningarNär innebär kommitténs förslag till
ändring YGL särbehandlingen ljudupptagningar upphör.attav av
Frivilligheten utgivare upphör alltså. De ändringar i tillärnp-att utse
ningslagen gjorts i fråga ljudupptagningar gäller 4 kap. 1 §som om
och 5 kap. 4 I övergångsbestärnrnelserna till ändringarna i YGL
föreskrivs i punkten 3 de äldre föreskrifterna skall tillämpas påatt
ljudupptagningar lämnats för spridning före ikraftträdandet.utsom

bör frågaDetsamma gälla också i ändringarna i denna lag punktenom
3.

Kommitténs förslag till ändring YGL innebär bl.a. tekniskaattav
upptagningar med enbart stillbilder och/eller kommer falla intext att
under grundlagsskyddet. Efter förebild de Övergångsbestämmelserav

YGL trädde ikraft föreslår kommittén sådananär ävenattsom gavs
tekniska upptagningar inte omfattas tidigare lydelse ochsom av som
lämnats för spridning före ikraftträdandet skall falla in under grund-ut
lagsskyddet med undantag för bestämmelserna anonymitet,om om
skyldighet ursprungsuppgifter, utgivare ochsättaatt ut om om
ansvarighet. innebärDetta reglerna juryrättegång kommeratt t.ex. om

gälla också för sådana upptagningar. Tekniska upptagningaratt som
inte omfattas tidigare lydelse och lämnats för spridning föreutav som
ikraftträdandet bör därför omfattas också tillämpningslagen iav samma
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mån de faller under YGL till följd dess Övergångsbestämmel-som av
punkten 2.ser

Regeln hur skyldigheten enligt 3 kap. 13 § YGL sättaattom ut
ursprungsuppgifter skall fullgöras kan då inte gälla 4 kap. 2 §
eftersom sådan skyldighet inte inträder enligt Övergångsbestämmelser-

till YGL. hellerInte regeln i kap.5 4 § skyldighet bevaraattna om
exemplar kan förgälla sådana redan spridda upptagningar eftersom det
till följd övergångsbestämmelserna till YGL inte finns någonav som

skyldig utgivare för sådanaär upptagningar. Ifrågaatt utse om
rättegång där talan väckts före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter
gälla jämför punkten 2 f i övergångsbestämmelserna till kommitténs
förslag till ändring YGL. Om talan avseende äldre brott väcksav
efter ikraftträdandet skall de reglerna tillämpas i rättegången.nya

12.7 Förslaget till lag ändring i lagenom

1993: 1392 pliktexemplar dokumentom av

7§

Innebörden nuvarande lydelse fjärde stycket i denna paragraf ärav av
radioprogram, film eller ljudupptagning enligt kap.1 7 §att som

andra stycket iTF dess nuvarande lydelse skall jämställas med en
tillbilaga skriften inte behöver levereras bilaga till skriftsom en av

vilken pliktexemplar skall lärrmas. Däremot kan leveransplikt för
sådana radioprogram, filmer eller ljudupptagningar föreligga enligt

förreglerna ljudradio- och TV-program, ñlm, videogram och
fonogram. Kommitténs förslag till ändring bilageregelni kap.l 7 §av
andra stycket innebärTF tekniska upptagningaräven med enbartatt

eller stillbilder kommer omfattas den regeln. Sådanatext att av
upptagningar undantas därför från skyldigheten levereraatt upp-
tagningen bilaga till leveranspliktig skrift.som en

12.8 Förslaget till förordning ändring iom

polisregisterkungörelsen 1969:38

23§

Utvidgningen YGL:s tillämpningsområde till också omfattaatt t.ex.av
tekniska upptagningar med enbart innebär JK kan förordnatext att om
beslag på sådan upptagning. Underrättelseskyldighetäven enligten
paragrafen bör föreligga beträffande sådana upptagningar.även
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Kommittédirektiv

Nya medier och grundlagarna m. m.
Dir. 1994:104

Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 1994

Sammanfattning uppdragetav

Kommittén skall analysera tryckfrihetsförordningens och yttrandefri-
hetsgrundlagens tillämplighet på medier används vidnya som
förmedling yttranden och information till allmänheten. Motav annan
bakgrund den analysen skall kommittén undersöka frågan ettav om
grundlagsskydd för moderna medier inte har sådant skydd.ettsom nu
Kommittén skall då utifrån sin studie de nuvarande grundlags-av
reglernas tillämpningsområde och deras betydelse för den teknikennya

behovet justeringar i detta hänseende.överväga av
Kommittén skall vidare analysera den särskilda frågan för-om

hållandet mellan tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund-
lagens bestämmelser beslag och konfiskering å sidan ochom ena
offentlighetsprincipen å den andra. Arkivfrågor och processrättsliga
frågor skall ingå i analysen.

Kommittén skall ändring i yttrandefrihetsgrundla-även överväga en
YGL bättre föruttryck den i praktiken allt friaregen som ger

etableringsrätten för trådlösa radio- och sändningarTV vadän som nu
gäller enligt kap.3 2 § YGL.

Kommittén skall föreslå de grundlagsändringar och andra lagänd-
ringar den finner motiverade.som

Bakgrund

Grundlagsskyddet för mediernya

Den snabba tekniska utvecklingen inte minst inom informations-
teknologin IT, medför lagar och andra föreskrifter fortlöpandeatt
måste Lagstiftningen bör på sådant till denöver. sättses anpassas

inforrnations-moderna och kommunikationstekniken denna inteatt
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onödigtvis hindras eller kompliceras jfr 1993/94:100 bil. 1prop. s.
62, dir. 1994:42 och IT-kommissionens betänkande SOU 1994:118.
Samtidigt bör yttrandefrihetsrättsligade principer på vilka våra grund-

förbli vägledande förlagar bygger rättsutvecklingen det massmedia-
området.

tekniska utvecklingen medför de tidigareDen vanligtvis lättatt
iakttagbara mellan olika former medier, tidninggränserna t.ex.av en
eller bok och teknisk upptagning band, skiva, magnetband, disketten

börjar bli allt svårare dra.osv., att
Vid tillkomsten yttrandefrihetsgrundlagen YGL gjordes över-av

väganden de elektroniska medieformerna och tilltänktettom nya
grundlagsskydd för yttrandefriheten i sådana överföringsformer se

1990/91:64 56-67. Utgångspunkten för regleringt.ex. prop. s. en
sades medierna bör kunna i bruk i nyhetsförrnedlingensatt tasvara

opinionsbildningens tjänstoch på det tryckta ordet.sättsamma som
infördes då tillägg i kap. § tryckfrihetsförordningenDet 1 7 TFett

skallenligt vilket TF tillämpas periodisk skrift oförändratom en
förmedlas bl.a. radioprogram eller i formsätt,annat genom av en

ljudupptagningfilm eller enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Bestärnrnel-
således förlagetrogeninnebär version periodisk skriftattsen en av en

sprids något dessa skall del den trycktasättavsom ses som en av
förlagan och omfattas det skydd periodiska skrifter.TF Deav som ger

ibestämmelser finns TF skall alltså tillämpas på ellerprogrammetsom
upptagningen. innebär förDetta radioprogramt.ex. att ett som
innefattar upplåsning dagstidning så den såg viss dag,utav en som en

regelsystem tillämpas beträffandeskall TF:s bl.a. radioprogrammets
innehåll propositionense 138.s.

Ett påtagligt exempel på teknisk utveckling IT-området CD-är
ROM-skivor Compact ReadDisc Only Memory. Dessa och liknande
skivor förhållandevis medium används allt flitigare.är ett nytt som
Skivorna kan användas för optiskt lagra bild ljudoch ochatt text,

Ävensamtidigtdetta CD-ROM/XA-skivan. rörliga bilder kanäven
filmlagras; två timmar kan på skiva.en om rymmas en

finns lagrade på CD-ROM-skivaData kan inte ändrassom en av
användaren och det tillverkaren kan skriva in dataär ensam som
skivan. På den s.k. WORM-skivan Write Once Read kanMany
användaren skriva in data, det går inte ändra den informationattmen

gång skrivits dit tekniken,nämnare SOU 1993: 10t.ex.som en om se
39-44. Det möjligt snabbt söka information påoch läsaär atts. en

CD-ROM-skiva med text.
tillämplig på filmer,YGL varmed videogram"även ochär avses

andra upptagningar rörliga bilder" ljudupptagningar kap.1samtav
tredje stycket. CD-ROM-skiva1 § En innehåller rörliga bildersom

eller ljudupptagning torde därmed falla underutgör YGL:sen
tillämpningsområde se 1986/872151 161. En CD-ROM-skivaprop. s.
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eller liknande med endast kan däremot inte vidare fallasägastext utan
under YGL:s skydd, eftersom det inte tämligen utvidgandeutan en
lagtolkning kan hävdas rörliga bilder i YGL:s mening.utgöratt texten

hellerInte torde TF:s bestämmelser vidare kunna bliutan anses
tillämpliga på CD-ROM-skiva med jfr l kap. 7§ andratexten
stycket TF.

finnsI YGL bestämmelse bör i sammanhang med kap.len som ses
7 § andra stycket ochTF sikte tillhandahållandetarsom av
information med hjälp elektromagnetiska vågor. Om massmedie-ettav
företag för register med hjälp ADB och med hjälp elektro-ett av av
magnetiska vågor tillhandahåller allmänheten uppgifter direkt ur
registret, skall YGL:s bestämmelser radioprogram tillämpas ocksåom
för detta medium kap. 91 §. Detta innebär bl.a. YGL:s bestäm-att
melser förbud hindrandeoch andra åtgärder,motom censur om

gäller för sådana "sändningar" till allmänheten.ensamansvar m.m.
Till skillnad från vad enligt 1 kap. 7 § andra stycket TF gäller försom
tillämpligheten krävsTF, det inte det tillhandahållsattav som
allmänheten med innehållet iöverensstämmer den periodiskat.ex.
skrift eller det radioprogram medieföretaget Däremot skallut.som ger

informationden lämnas till allmänheten hämtas direkt frånut ettsom
register förs med hjälp förADB mediet skall omfattasattsom av av
grundlagsskyddet.

Vad innebär bl.a. tidningsföretag väljersagts att ett attsom nu om
lagra information i form eller stillbilder med CD-ROM-tekniktextav

låteroch allmänheten via terminal del innehållet på sådanata av
skivor, skyddas denna informationsförmedling YGL. Om däremotav
företaget väljer CD-ROM-skivor med innehåll,att utge samma
omfattas denna informationsförmedling möjligen varken YGL ellerav
TF.

tekniskaDen utvecklingen också skillnaderna mellangör vadatt
radioprogram i YGL:s mening ochutgör vad andrautgörsom som

former spridning information allt suddas Som Radiolags-ut.av av mer
utredningen anför i sitt slutbetänkande Ny lagstiftning radio ochom
TV SOU 1994: 105 telefonnätets ökade användning för kommuni-är
kation till allmänheten aktuellt exempel. finns möjlighetDetett attnu
via telefonnätet erbjuda olika tjänster, kan ha massmediekaraktärsom
betänkandet 227. någonOm via telenätet beställer och sedant.ex.s.
på TV in viss långfilm och det TV-företagärapparaten tar etten som
har hand distributionen, fråganuppkommer detta är attom om
betrakta radioprogram i YGL:s mening eller det rättsligtettsom om

behandla vanligt telefonsamtal. Svaret fråganär äratt ettsom
avgörande för ansvarig för filmens innehåll.ärvem som

Vad illustrerar bara aktuella frågeställningarsagts ettsom nu par
det gäller nuvarande teknik och grundlagsreglering. Mediernanär

utvecklas i snabb takt. Det torde finnas möjlighet användat.ex. attnu
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CD-ROM-skiva videoband, dvs. möjlighetsätt etten samma som
radera vad lagrats och därefter skiva lagraatt ut som samma ny
eller bilder. Utvecklingen datatekniken innebär det helatext attnya av

tiden uppkommer medieforrner och därmed möjligheter attnya nya
sprida information åsikteroch till allmänheten. Fler exempel på
frågeställningar redan aktualiserats finns. kan iMan dettasom
sammanhang peka den tekniska företeelsen brukart.ex. nya som
kallas virtuell verklighet.

Frågan för innehållet i information förmedlas iom ansvar som nya
medier har ställts i samband med utvecklingen dataområdet särskilt

det gäller yttranden förekommer i s.k. elektroniska anslags-när som
tavlor Bulletin Board Systems, BBS. De elektroniska anslagstavlorna

exempel former medier ofta kan innefattautgör ett att ettnya av
information,utbyte dialoger.av

Under beredningen frågor åtgärder barnpornografimotav om
framfördes barnpornografiska bilder sprids också via nationella ochatt
internationella datanätverk. Enligt gällande lagstiftning bedömsnu
sådana gärningar enligtendast brottsbalkens bestämmelser, dvs. det är
inte fråga brott enligt de två grundlagarna på yttrandefrihetsom-ettom
rådet. Detta innebär bl.a. enbart rättegângsbalkens bestämmelseratt

tvångsmedel, och inte TF:s eller YGL:s särskilda regler detta,om om
tillämpas vid misstanke barnpornografibrott bestående i spridningom

datanätetvia inte kap. 9 § YGL skulle tillämplig enligtom 1 anses
vad tänkbart sådan spridningovan. Det är ävensagts attsom en
skulle kunna innebära straffbart förfaringssätt enligt 20 § datalagenett
1973:289, nämligen den sprider bilderna har inrättatnär ettsom
personregister.

TF:s och YGL:s detaljerade bestämmelser tvångsmedel ochom
konfiskering bygger äldre TF:s bestämmelser utgått endastsom
ifrån i tryckpress framställda skrifter. bestämmelsernaNär skall
tillämpas vid ingripanden yttranden i andra medier kan detmot
naturligen uppstå tolkningsproblem och faktiska svårigheter iatt
praktiken tillämpa bestämmelserna. Bakgrunden till den vilandenu
ändringen kap. l993/94:118 och7 3 § YGL se bet.av prop.
1993/94:KU25, ändring innebär den tid inom vilkenatten som
Justitiekanslern skall åtal konñskeringsbeslagväcka efter beslutett om

filmer och ljudupptagningar kan förlängas, exempel påutgör ett attav
regelsystem kan svårt tillämpa de medierna.TF:s attvara nya

Den tekniken medför också grundlagarnas krav utgivningattnya
före det åtgärder kan vidtas innehållet kan innebära tolknings-att mot
problem. frågalett mål vid Stockholms tingsrätt år 1993 bl.a. omvar
det ibland så kallade spridningsrekvisitet varmed här kap.lavses

§ YGL uppfyllt "skräddarsydda" Videofilmer kopierats10 närvar
från olika s.k. masterband, så ingen film helt identisk medatt var
någon Tingsrätten farm i dom, meddelades den 28 oktoberannan. som
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1993 DB 6 och inte överklagades, masterbanden hade hållitsattsom
tillgängliga för allmänheten motsvarande i kap.1sätt som avses

och6 § TF krävs för utgivning skall ha skett. Master-attsom anses
banden hade därmed, enligt tingsrätten, spritts till allmänheten på sätt

kap. 10 § YGL föreskriver.1 Banden ansågs därmed kunna kon-som
fiskeras.

teknikenDen används också vid framställning trycktanya av
skrifter, vilket upphov till frågor TF:s räckvidd vid produktionger om

sådan skrift. TF föreskriver, liksom YGL med visst undantag,av en
förbjudet och det förbjudet för myndigheterär elleräratt attcensur

andra allmänna hindra eller försvåra tryckning och utgivningattorgan
kap. §l 2 TF och kap. 3 §1 YGL. Regeringen har i ärendeett

funnit föreskrifter enligt datalagen inte kan meddelas sådanaföratt
register vid framställninganvänds tryckt skrift med hänsyn tillsom av
vad i föreskrivs förbudTF hindrande åtgärder regering-motsom om

beslut 1994-04-14, dnr 93-3260. frågaEn kan ställas i dettaens som
sammanhang vilken anknytning bör finnas mellan det datorlag-är som

materialetrade och den färdiga framställningen för grundlagsskyd-att
det skall gälla. Skall redan uppgiftert.ex. attman anse som senare
skall bearbetas och publiceras i form omfattas censurförbu-annan av
det

frågor förhållandetDe mellan grundlagsreglerna ochrörsom ny
teknik har beröringspunkter med lagstiftningsarbete gällerannat som
IT-utvecklingen.

anslutning till DatalagsutredningensI slutbetänkande En datalagny
SOU 1993:10 tilloch det nänmda regeringsavgörandet harnyss
frågan omfattningen skyddet för den enskildes personligaom av
integritet lyfts fram. Frågan kan ställas skyddets omfattning skallom

beroende i vilket medium uppgifterna används eller skallvara av
användas. JustitiedepartementetInom har promemoriaupprättats en
Skyddet för enskilda privatliv Ds 1994:51 i vilken detpersoners
bl.a. redogörs för svensk på området. Vidare belyses några derätt av
frågeställningar skulle uppstå vid teknikoberoende skyddt.ex. ettsom

övervägandenför den enskildes privatliv. i dessa frågor fortsätter
inom Justitiedepartementet.

snabba tekniskaDen utvecklingen fört sig behovhar medäven ett
frågor hemlig teleavlyssning och teleövervakning.överattav se om

anförs iSom budgetpropositionen det angelägetär överatt se
Över-bestämmelserna härom bil.prop. 1993/942100 3 41-42.s.

torde i viss mån beröra här aktuella frågeställningar, harsynen, som
påbörjats inom Justitiedepartementet.

Inforrnationsteknologikommissionen IT-kommissionen tillkallades
i 1994. Dess arbete inriktat på främja användningenär attmars av
inforrnationsteknologin. I kommissionens första SOUrapport
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föreslår1994:118 kommissionen åtgärder och initiativ flertalett
områden, bl.a. lagstiftningsområdet.

sändaRätten radioprogram på trådsätt änatt annat genom

Enligt 3 kap. § YGL råder i princip1 etableringsfrihet det gällernär
sändning radio- och TV-program i kabel. Det emellertidärav av
tekniska skäl omöjligt grundlagsfästa total etableringsfrihet föratt en
radiosändningar i luften. sådanaFör sändningar krävs nämligen

i radiofrekvensspektrum. föreskriverYGL därför rättenutrymme att
sända radioprogram på tråd får regleras i lag.sätt änatt annat genom

då innehållakan bestämmelser tillståndLagen och villkor för attom
sända 3 kap. 2 § YGL.

I motiven till YGL anförs bl.a. det från konstitutionell synpunktatt
finns goda skäl söka omgärda fördelningen frekvenser med vissaatt av
grundläggande regler. reglering konstitutionellEn nivå ansågs dock
inte kunna gå längre uttryckligen framhäva den grundläggandeän att
betydelse måste tillmätas yttrandefrihetens intresse vid allasom
överväganden fördelningen radiofrekvenser. Detaljer hurom av om
frekvenserna skulle fördelas ansågs inte föraskunna in i grundlag.
Strävan yttrandefriheten och inforrnationsfriheten, böratt gagna som

fördelningen radiofrekvenser,prägla ansågs därför böra komma tillav
allmänt uttryck i bestämmelse hade målsättnings-närmastett en som

karaktär 1990/91:64 82 f.. Lagrådetse menade dock attprop. s.
kunde tänka sig något längre gående konkretisering i grund-man en

delagen principer skall tillämpas vid fördelningenav som av
frekvenser propositionen 210. Departementschefen hänvisade tills.
Frekvensrättsutredningens arbete, vilket resulterade i betänkandet Lag

radiokommunikation SOU 1991:107. Frekvensrättsutred-om m.m.
ningen fann bestämmelser det efterlystesslag inteatt av som var
lämpade in i tillgrundlag och hänvisade den anknytningennäraatt tas
till tekniska förhållanden och det måste finnas möjligheter tillrent att

smidig anpassning till tekniska möjligheter för utvecklingenatten nya
inte skall låsas betänkandet 149. propositionen lagIs. om om
radiokommunikation anslöt sig regeringen till utredningens uppfattning

frågani denna del, preciseringäven närmareattmen angav om en av
frekvensfördelningYGL:s bestämmelse övervägdes prop.om

1992/93:2OO 173.s.
lagstift-Radiolagsutredningen har härefter i sitt slutbetänkande Ny

ning radio och SOU 1994: 105, i fråga utformningenTV omom av
kap. § YGL, funnit det inte behöver vidtas någon ändring i 33 2 att

för prövning regering-kap. 2 § YGL och inte heller grunderna denatt
tillstånd till sända radio- elleri ärenden TV-programgör attomen

ordningenbehöver i lag betänkandet 264 f.. Den nuvarandeanges s.
särskilde bestå oförändrad, i fall till dessbör enligt den utredaren vart
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förändrad rättslig, teknisk eller massmediepolitisk verklighetatt en
kan skönjas.tydligt
tekniska utvecklingenDen medför det införs möjligheteratt attnya

utnyttja luften för radiosändningar. betänkandet TeknisktAv utrymme
för ytterligare TV-sändningar SOU 1994:34 framgår det i dagatt
finns tekniska förutsättningar två marksända TV-kanaleratt starta nya
i Sverige. RadiolagsutredningensI betänkande framhålls att en
betydande etableringsfrihet kan medges för trådlösaävennumera
radiosändningar och föreslåsdet färre radiosändningar skallänatt nu
omfattas tillståndskrav SOUse 1994:105 245 ff..av s.

konfiskering och allmännaBeslag, handlingar

Fråga grundlagarnas bestämmelser tvångsmedel och kon-om om
fiskering i förhållande till offentlighetsprincipen aktualiserades våren

Justitiekanslern åtal1993 väckte två med påståendenär mot personer
yttrandefrihetsbrott innefattande barnpornografibrott och olagaom

våldsskildring. Filmer hade tagits i beslag lämnades tillöversom
tingsrätten i samband med åtal väcktes. flesta filmer yrkadesDeatt
konñskerade, antal hade tagits i beslag i utredningssyfte ochettmen

tingsrättende in till bevisning. Filmerna kom efter prövninggavs som
i hovrätten allmän handling och skulle därför,utgöraatt anses
eftersom det inte fanns någon möjlighet förordna sekretessatt om
enligt sekretesslagen 1980:l00, omtryckt 1992:1474, lämnas tillut
dem begärde del dem.att tasom av

Efter snabbt beredningsförfarande föreslog regeringen iett extra en
proposition till riksdagen ändring i sekretesslagen, innebar atten som
sekretess kan gälla i mål för barnpornograñbrott. Deom ansvar

riksdagenlagändringar omfattade skildringarävenantogsom som
olaga våldsskildring 1992/93:256,prop. bet. 1992/93:KU40,utgör

Ändringarnarskr. l992/93:364. kap. 65 9 kap. 16 § och 12 kap.
3 § sekretesslagen trädde i kraft omedelbart SFS 1993:437. Vid
riksdagsbehandlingen förslaget anförde konstitutionsutskottet attav
det, bl.a. bakgrund Lagrådets yttrande i förutsatteärendet,mot attav

förslageventuella till grundlagsändringar skulle föreläggas riksdagen
15§innevarande mandatperiod inom den tid i 8 kap.som anges

regeringsformen bet. 1992/93:KU40 12.s.
Regeringen uppdrog den 24 juni 1993 Justitiekanslern att

förhållandetanalysera mellan å sidan TF:s bestämmelser rättenena om
del allmänna handlingar och å andra sidan TF:s och YGL:satt ta av

bestämmelser tvångsmedel och konfiskering framläggasamt attom
förslag tillde lagändringar kunde motiverade medsom anses an-

ledning Justitiekanslernanalysen. den september3 1993av avgav
Offentlighetsprincipen, tillämpning vid beslag och kon-rapporten

fiskering med anledning tryck- yttrandefrihetsbrottoch förslag tillav -
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lagändringar dnr 93-3343. föreslår JustitiekanslernI rapporten
ändringar i TF innebär inskränkning i få kopiorrätten attsom en av
sådana tryckta skrifter, videogram tagits i beslag ellerm.m. som
konfiskerats i mål yttrandefrihetsbrotttryck- eller och utgörom som

handlingar.allmänna Justitiekanslems remissbehandlades.rapport
Remissutfallet ledde till regeringen fann frågeställningen såatt vara

komplicerad den krävde fördjupad analys inte varitattpass en som
möjlig under den tid stått till förfogande anfördeoch fråganattsom

föremåli stället borde bli för ingående beredning seen mera prop.
1993/942118 13.s.

Enligt ochTF YGL finns det två skilda former beslag, s.k.av
konñskeringsbeslag och utredningsbeslag. Olika slag beslag finnsav

i rättegångsbalken. Vid tillkomst fanns inteTF:s institutetäven
utredningsbeslag i grundlagen. Sådan "bevisning" utredningsbe-som
slagen kan torde ha säkerställd den i TFutgöra, ansetts vara genom
då föreskrivna skyldigheten lämna granskningsexemplar trycktatt av
skrift till Justitiedepartementet eller till tryckfrihetsombuden. Dessa
exemplar inte allmänna handlingar enligt uttryckligt stadgandeettvar
i kap. TF. Om detta exemplar erhöll2 sedan allmänstatus som
handling vid åtal för tryckfrihetsbrottdet in till domstolnär gavs
framgår inte då gällande bestämmelser eller tidigare rättspraxis.av

bestämmelserna granskningsexemplar föreslogsNär upphävda,om
ansågs det uppstå behov bestämmelser beslag i bevissäkrings-av om
syfte 1975/76:204 183 f. Konsekvensen be-se attprop. s. av
stämmelsen i TF undantag från bestämmelserna allmännaom om
handlingar bort berörs inte särskilt i motiven.togs

I 6 kap. 10 § rättegångsbalken och i 16 § protokollskungörelsen
för de1971:1066 allmänna domstolarna, finns bestämmelser vadom

tillförasskall domstolarnas akter. bestämmelserna framgårAv attsom
handlingar in till föras in ide skall akten. De hand-rättensom ges

lingar ingår i domstolens akt normalt allmänna handlingar.utgörsom
1990:782I arkivlagen finns bestämmelser gallring, återläm-om

nande och överlämnande allmänna handlingar 10 och §§.12av
Vidare föreskrivs i 6 § förordningen 1980:900 statliga myndig-om

serviceskyldighet, handling har givits in tillheters attm.m. om en
domstol, får handlingen inte återlämnas innan avgörandet vunnit laga
kraft, inte domstolen medger det och bestyrkt kopia in ellerom ges

blandfinns handlingarna.redan
nämnda bestämmelserna medger alltså myndighet iDe attnu en
fårfall avhända sig allmänna handlingar. Vad gäller återläm-vissa

med stödnande, får detta enligt arkivlagen ske det laggörsom av
Bestämmelsernaförordning eller särskilt beslut regeringen.eller av av

torde sådani rättegångsbalken hävande beslag utgöraom av en
för handling.bestämmelse stöd återlärnnande allmänutgörsom av en

innehåller ingen bestämmelse uttryckligenArkivlagen däremot som
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medger myndighet förstör allmän handling, det inte kanatt en en om
gallringsåtgärd.utgöraanses en

det gällerNär hävande beslag eller konñskering enligt ellerTFav
YGL, gäller bestämmelserna i grundlagarna framför vad i t.ex.som
arkivlagen föreskrivs bevarande allmänna handlingar. Sålundaom av
föreskriver TF, till vilken YGL hänvisar, beslag skall fallat.ex. att

åtal inte väcks inom föreskriven tid. Vidare framgår TF att ettom av
beslut beslag skall håvas åtalet ogillas. När förordnandetom om om
beslag har hävts förfalliteller skall verkställigheten beslaget genastav
gå åter 10 kap. 9 § TF. TF:s och YGL:s bestämmelser kon-om
ñskering innebär i princip skall de exemplar omfattasatt som av
konfiskeringen förstöras.

Justitiekanslerns tidigare nämnda förslag innebär inskränkning ien
få kopior sådana tryckta filmer,rätten skrifter videogramatt av m.m.

tagits i beslag eller konfiskerats i mål tryckfrihets- ellersom om
yttrandefrihetsbrott och allmänna handlingar. Förslagetutgörsom
medför ändringar i 2 kap. TF.

Till övervägande del ställde remissinstanserna sig positiva till
Justitiekanslerns förslag. Några instanser avstyrkte emellertid att

då skulle medföra förslag till grundlagsändring ochrapporten ett
beredningstiden;hänvisade därvid främst till den korta Många

remissinstanser ifrågasatte omfattningen den föreslagna inskränk-av
ningen i få kopia framställningar. Någrarätten pekade på detatt av
problem myndighet skulle ställas inför vid bedömningenen av om en

skall ha kopia eller inte. Vidare framhöllsrätt att attperson en en
tilltalad har ovillkorlig fä kopia förundersökningenrätt atten en av
enligt rättegångsbalken. ifrågasattesDet bestämmelserna skulleatt vara
tillämpliga vid beslag enligtäven TF, och vissa hävdade in-att
skränkningen endast skulle gälla vid beslag på grund misstankeav om
yttrandefrihetsbrotten olaga våldsskildring och barnpornograñbrott.
Vidare pekades på frågan sanktioner den kopiamot tar utanom som

därtill och för den tillåterrätt sådan kopiering. Också frågansom om
utredningsbeslagen bör omfattas bestämmelserna närrmdes.av

Den bestämmelsen i 5 kap. 6 § sekretesslagen innebär bl.a. attnya
myndighet inte skyldig lämna kopior framställningarär att uten av

givits in till grund de innefatta tryckfrihets-rätten attsom av anses
eller yttrandefrihetsbrotten olaga våldsskildring eller barnpornografi-
brott. Detta gäller framställningarna inte har tagits i beslagäven om
eller konfiskerats. Sekretessbestärnrnelserna därmed i och för sigutgör

skydd situation motsvarande den våren 1993ett mot att en upprepas.
Emellertid kvarstår den Övergripande frågan hur kollisionenom

mellan offentlighetsprincipen å sidan reglernaoch beslag ochena om
konfiskering å den andra skall lösas. En motsvarande situation
liknande den uppstod förra våren kan uppstå igen vid misstankesom

brott de omfattas 5 kap. 6 § sekretesslagen ochänannatom som av
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ingen möjlighet finnsdär förordna sekretess. Det kanattannan om
också egendomligt tryckt skrift konfiskerats på grundattsynas en som

innehålldess brottsligt och statsmakterna därförär önskarattav
förhindra vidare spridning den, skall allmän handlingutgöraav en

enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § TF alla har delrätt att tasom av.
gäller för den interimistiskaSamma åtgärd Justitiekanslernsynsätt äger

beslagsinstitutet införvidta kommande konñskeringsyrkan-ettgenom
således inteDet självklart lösningde. denna frågeställningär att en

skall bestämmelse i sekretesslagen, jfr Lagrâdets yttrande vidvara en
behandlingriksdagens 5 kap. 6 § sekretesslagen bet. 1992/93av :

KU40.

Kommitténs uppgifter

Grundlagsskyddet för mediernya

skall efterKommittén analys i vilken omfattning med-en av nya
omfattasieformer och YGL utreda behovetTF grund-ettav av
efter de tryckfrihetsrättsligalagsskydd grundsatserna för yttrandefri-

i medieforrner till förmedlaheten används yttranden ochattnya som
information till allmänheten. Utgångspunkten bör attannan vara

eftersträva för de moderna medierna, tekniken inte skallatt, vara av
betydelse föravgörande grundlagsskyddet. Därvid bör dock inte

från effektiviteten i grundlagsskydd för frihetenbortses att ett att yttra
sig i massmedier kan beroende skyddet använd-attnya vara av avser
ningen eller mindre definierad teknik. Frågor förav en mer om ansvar
det förmedlade innehållet skall särskilt Kommittén ärtas upp.
emellertid fri diskutera och föreslå andra frågeställ-angreppssättatt
ningarna. En reglering i vanlig lag kan alternativ.ettvara

Konsekvenserna eventuellt utökat grundlagsskydd förettav nya
medier skall analyseras, särskilt vad gäller TF:s och YGL:s be-

tvångsmedelstämmelser och konñskering.om
Kommittén skall vidare analysera räckvidden grundlagarnasav

tillämpningsområde teknik används vid tillkomsten fram-när ny av
ställningar omfattas och kan komma omfattas grundlagarnasattsom av
skydd.

Integritetsskyddsaspekter bör beaktas, bl.a. bakgrund denmot av
beredningen frågeställningar behandlas ifortsatta deav som pro-

för privatlivmemorian. Skyddet enskilda Ds 1994:51.personers
Kommittén bör hålla sig informerad arbetet med denäven om

bestämmelser hemlig teleavlyssningpågående översynen av om m.m.
det arbete inletts anledning de förslag IT-och med medsom av

kommissionen lagt fram.
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Kommittén föreslåbör de grundlagsändringar och andra lagändring-
finnerden motiverade.ar

Etableringsfrihet för etermedier

tidigare harSom det tekniska skäl inte möjligtnämnts är haattav en
etableringsfrihettotal i fråga radiosändningar sätt änannatom

tråd, dvs. för sändningar i luften. I 3 kap. 2 § föreskrivsYGLgenom
sålunda sända radioprogram pårätten trådsätt änatt att annat genom
får regleras lag innehåller föreskrifter tillstånd ochgenom som om
villkor för sända. Den tekniska utvecklingen medför emellertidatt
möjligheter effektivt utnyttja radiofrekvensspektrum, vilket fåratt mer
till följd för fler samtida sändningar ökar.att utrymmet

Utvecklingen under de åren innebär antalet företagsenaste att som
bedriver trådlösa radio- och TV sändningar till allmänheten har ökat
väsentligt. Om de medieforrner möjliggörs densom genom nya
informationsteknologin får utökat skydd för yttrandefrihetenett
kommer vända sig till allmänheten sådanarätten medieratt attgenom
bekräftas.

denna bakgrund börMot kommittén ändring i YGLöverväga en
bättre uttryck för den i praktiken allt friare etableringsrättensom ger

för trådlösa radio- och TV-sändningar vad gäller enligt 3än som nu
kap. 2 § YGL.

Beslag, konfiskering och allmänna handlingar

Kommittén skall analysera förhållandet mellan TF:s och YGL:s
bestämmelser beslag och konfrskering å sidan och offentlig-om ena
hetsprincipen å den andra. Arkivfrågor och processrättsliga frågor

ingå iskall analysen.
Kommittén ibör denna fråga förutsättningslöst lämpligapröva

lösningar. En bygga på Justitiekanslerns förslag,väg är att en annan
undanta i beslag skrifter och framställningar från reglernaatt tagna om

allmänna handlingar. En kan tittaväg närmareattannan vara
arkivfrågor och processrättsliga frågor i tryckfrihets- och yttrandefri-
hetsmål eller utgå från den sedan juni 1993 gällande bestämmelsenatt
i 5 kap. 6 § sekretesslagen. Det kan krävas ändringar på samtligaäven

nämnda regelområden för nå tillfredsställande lösning.attnu en

Övrigt

Kommittén skall samråda med Polisrättsutredningen Ju 1991:05 och
Utredningen rättsliga överväganden kring informationsteknologiom
Ju 1994:05.
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Utredningsarbetet skall avslutat vid utgången årsenastvara av
1996.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till kommittén medier och grundlagarnaom nya m.m.
1994: 13Ju

Dir. 1995: 14

Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 1995

Sammanfattning uppdragetav

Kommittén medier och 1994:13 skallgrundlagarna Juom nya m.m.
ha till uppgift någon ändring i yttrandefrihets-inte längre övervägaatt

etableringsrättengrundlagen YGL frågor kring försom avser
trådlösa radio- och TV sändningar.

Kommitténs nuvarande uppdrag

september 1994 beslutade regeringen direktiv till utredning8Den en
grundlagarna dir. 1994:104. Kommitténmedier och m.m.om nya

tillsättas.håller på attnu
bl.a. i uppgift analysera hur tryckfrihetsför-Kommittén har att

tillämpas medier användsordningen TF och YGL skall nya som
information till allmänheten.vid förmedling yttranden ochav annan

kommittén undersöka fråganbakgrund den analysen skallMot av om
grundlagsskydd för moderna medier inte har sådantettett som nu

skydd.
Kommittén skall också ändring i YGL enligtöverväga som,en

lydelsen 3 kap.formuleringen i direktiven, bättre den nuvarandeän av
praktiken allt friare etableringsrätten förYGL uttryck för den i2 § ger

radio- och sändningar.trådlösa TV

Etableringsfriheten

tillförsäkrar varjegrundlagsfäst, eftersom YGLEtableringsfriheten är
radiopro-juridisk sändasvensk medborgare och svensk rätt attperson

tråd.gram genom
på tillstånd ochför lagstiftning kravYGLDäremot utrymme omger

för trådlösaradiofrekvenseri fråga användningenvillkor avom
till kravet behovetsändningar radioprogram. Skälet är attavav

så störningar undviks ochtillgängliga radiofrekvensernafördela de att
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radiofrekvensspektrum kan nyttjas fullt 3 kap. 2 § andra stycketut.
YGL innehåller dock bestämmelse det allmänna skallatten som anger

radiofrekvensernaeftersträva i anspråk leder tillatt sätttas ett som
vidaste möjliga yttrandefrihet och infonnationsfrihet.

den juridiskaI litteraturen har detta kommenterats med "detatt
atttorde kunna den rättspraxissägas utvecklats domstolen försom av

de mänskliga rättigheterna i Strasbourg vid tillämpningen denav
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna här har fått viss åter-en
spegling på konstitutionell nivå i Sverige..." Wennberg mfl.,
Yttrandefrihetsgrundlagen, 1995, 43.s.

Som beskrivits i kommitténs direktiv Radiolagsutredningenhar i sitt
slutbetänkande Ny lagstiftning radio och TV SOU 1994:105 iom
fråga utformningen 3 kap. 2§ YGL funnit denna be-attom av
stämmelse inte behöver ändras och inte heller grunderna för denatt
prövning regeringen i ärenden tillstånd tillgör sändaattsom om
radio- eller TV behöver i lag betänkandet 264 f..program anges s.

nuvarande ordningenDen bör enligt den särskilde utredaren bestå
oförändrad, i varje fall till dess förändrad rättslig, teknisk elleratt en
massmediepolitisk verklighet tydligt kan skönjas. Betänkandet har nyli-

varit remiss och ingen remissinstans har sigute motsattgen
förslaget inte ändra 3 kap. 2 § YGL.attom

Förändringen uppdragetav

Kommittén skall inte längre ha till uppgift ändring iövervägaatt en
i syfte förändraYGL reglerna för etableringsfriheten för etermedi-att

er.
Frågan förändringar reglerna etableringsfrihet i YGL harom av om

helt nyligen analyserats Radiolagsutredningen, varvid den särskildeav
fannutredaren någon förändring i detta avseende inte borde ske.att

Regeringens uppfattning det inte finns något behovär att attav nu
utredas.ytterligare låta frågadenna

skallKommitténs uppdrag i övrigt oförändrat.vara

Justitiedepartementet
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JUSTITIEKANSLERN Datum Dnr
1996-02-28 706-96-32

Regeringen
Justitiedepartementet

frågorPromemoria vissa yttrandefrihetsbrottetrörande olagaom
våldsskildring Justitiekanslerns erfarenheter ochm.m. syn--
punkter

1 Inledning

Regeringen uppdrog hösten 1991 Justitiekanslern utreda behovetatt
åtgärder rörande bestämmelserna olaga vâldsskildring. Justitie-av om

kanslern redovisade uppdraget i den 23 december 1992 dnrrapporten
2903-91-90, JKBeslut 1992 180 ff.. I förutskickadesrapporten atts.
Justitiekanslern kunde komma framdeles underrätta regeringenatt om
sina erfarenheter på området. sådanDet redogörelse lämnasär en som
i promemoria.denna

frågorHår behandlas antal med viss anknytning till pågåendeett nu
utredningsarbete. En sak betydelse i sammanhanget dock intetasav

gäller och importDet vålds- och barnpornografiskaexportupp. av
videogram sakenDen kan nämligen förväntas bli närmarem.m.
behandlad inom barnpornograñutredningen. framförsDet i detsom
följande, i avsnitt och6 bör tänkbara justeringar,ses mera som
grundade på de hittillsvarande erfarenheterna tillämpningen, änav som
slutligt utarbetade förslag.

för våldspomografisk våldsskildring2 Brottsrekvisiten olaga

Yttrandefrihetsgrundlagen YGL trädde i kraft den januari1 1992.
medförde Justitiekanslern fickDen uppgiften åklagare iatt att vara

fråga yttrandefrihetsbrott, liksom tidigare i fråga tryckfrihets-om om
yttrandefrihetsbrottbrott. fråga i videogramI detta nyhetom var en
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Tidigarei sak. hade denna uppgift åvilat det allmänna åklagarväsen-
det.

Föreskriften i kap.16 10 b § brottsbalken jämför kap.7 4 § 13
tryckfrihetsförordningen, TF, och kap. § YGL straff5 1 förom
våldspornograñsk olaga vâldsskildring gäller den i stillbild ellersom
i film, videogram, televisionsprogram eller andra rörligaett etten
bilder skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt bilden elleratt
bilderna sprids eller sprider sådan skildring, inte gärningensom en om
med hänsyn till omständigheterna försvarlig. motivenI tillär
bestämmelsen prop. 1986/872151 101 ff, 183 t har gjorts vissas.
uttalanden vilka slags skildringar bör falla inom detom som anses
straffbara området.

motiven framgår det har fråga framställ-Av att avsetts vara om
bild därningar i sexuella motiv kombineras med våldshandlingar eller

inslag sadistiska beteenden, avbildningar sexuella över-t.ex.av av
eller tvångssituationer.liknande Alla sexuellatortyrscenergrepp,

i bild innehållerskildringar våld i någon form har kommaavsettssom
träffas förbudet. ställs inte något krav på detDet skallatt attav

framgå bilden våldet kan återföras till människa; våldävenattav en
härrör från djur eller tekniska anordningar o.d. har fallaavsettssom

straffbestärnrnelsen.under Något krav våldet skallatt grovtvara
e.d. gäller inte heller. Klart dock enligt motiven det beträffandeär att
stillbilder i praktiken måste fråga våld någorlundavara avom

slag för fallerkvalificerat det skall kunna konstateras bildenatt att
under straffbestärnmelsen.

våld omfattas enligt motivuttalandena sexuella situationerFörutom
tvångsmomentinnehåller förbudet våldspornograñsk olagamotsom av

vâldsskildring. Hit främst skildringarräknas enligt motiven av
sadistiska beteenden eller likartade förfaranden ägnadeär attsom
uppfattas så någon sin vilja blir för kränkande elleratt utsattmot

motivennedvärderande behandling. förekommer enligt inte sällanDet
modellen har avbildats betraktarensätt äratt ett avsett attsom av

uppfattas så den betvingande eller förnedrande behandlingen äratt
njutbar. motiven anförs sådana situationer naturligtvis skallI ävenatt

uppfyllda.omfattas bestämmelsen, brottsrekvisiten i övrigt ärav om

fallas.k. fistfucking kan under olaga3 skildringar av
vâldsskildring

år Justitiekanslern problemet medTidigt under 1992 uppmärksammade
Justitiekanslernfistfucking i främst videogram. problems.k. Ett som

fistfuckingvissa skildringar i formdå i sammanhangetmötte att avvar
år 1991. komi lagakraftvunnet hovrättsavgörande Domenfriats attett

i riksdagen. avsågi skilda sammanhang, bl.a. Domenuppmärksammas
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videogram i vilka det förekom hand eller handen och delaratt en av
fördes in i kvinnas könsorgan eller ändtarm eller detarmen en som

kallas i pomograñska sammanhang "ñstfucking". Domen hade inte av
Riksåklagaren överklagats till Högsta domstolen vunnit laga kraft.utan
Skälen inte föra just detta speciella fall till Högsta domstolenatt synes
i och för sig ha varit välgrundade helt andra anledningar änav
skildringarnas karaktär.

Av redovisning för rättstillämpningen under år 1992en som
inhämtats med hjälp Riksåldagaren framgick också denattav nyss
avsedda domen hade föranlett antal brottsamnälningar avseendeatt ett
Videofilmer med skildringar likartat handlande inte lett tillav
förundersökning eller åtal.

minI till regeringen den 23 december 1992 anmälde jagrapport
min uppfattning Justitiekanslern inte ansåg möjligheternaatt att att
med stöd den gällande regleringen uppnå fällande domar ifrågaav nu

skildringar ñstfucking måste bedömas uttömda.om av som
frågaI rättstillämpningen på området anförde Justitiekanslern iom

till regeringen det fall i vilket bestämningenrapporten att gränsernaav
för det straffbara området ha kommit uppmärksammasatt mestsynes
i den allmänna debatten den förut nämnda hovrättsdomenvar om
skildringar "ñstfucking" i videogram. Vidare anförde Justitie-av
kanslern. "Det inte någon uppgift för mig i dettaär sammanhangatt
gå in värdering den domen.närmare Jag vill för delen av egen
endast framhålla domen enligt min mening knappast tvingar till denatt
slutsatsen varje framställning likartat innehåll skallatt av anses
straffri. Givetvis bör domstolspraxis avspegla sig i den praxis som

Ändåutvecklas frågori väcka åtal. måste varje ärendeatt prövasom
för sig. har förJag inte länge sedan inlett förundersökning olagaom
våldsskildring yttrandefrihetsbrott i videogram bl.a. i fråga ettsom om

fall liknande det har diskuterats."par som nu
börjanI år 1993 förekom Justitiekanslerns beslut omfattandeav

beslag olaga våldsskildring i videogram hos postorderföretag. Blandav
dessa skildringar fanns många skildringar " fistfucking". Yttrandeav
inhämtades från Statens biografbyrå. Justitiekanslern bad också
rättsläkaren Kari Orrnstad sig i medicinska frågor iyttraatt samman-
hanget. I ärende väckte Justitiekanslern åtal vid Stockholmsett

Åtalettingsrätt i 1993. avsåg olika130 videogramtitlarmars ca som
Justitiekanslern ansåg olaga våldsskildring. frågautgöra I 25om av
dessa titlar Justitiekanslern fråga "ñstfucking".attangav var om

I april 1994 meddelade Stockholms tingsrätt sin dom i målet. I
domen anförde tingsrätten bl.a. den vid sin granskning deatt av
videogram innehöll "ñstfucking" funnit samtliga innehållerattsom
straffbart våld eller tvång sexuellt och samtliga ärnatur attav mer
graverande jämförelsematerialdet den tilltalade åberopat.än Densom
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tilltalade fälldes till för bl.a. dessa skildringar ocksåansvar som
föranledde beslut konfiskering.rättenav om

tilltalade överklagadeDen domen till Svea hovrätt. sinI dom i april
1995 anförde hovrätten skildringarna " ñstfucking" bl.a. attom av

sexuelltdenna beteende får ägnad hos åskådarentyp attav anses vara
inge föreställningen offret för sexuellt våld, bådeutsätts äratt som

och kränkande och kan föranleda svåra skadorsmärtsamt ävensom
skildringen i vissa fall kan betraktaren uppfattningen be-attom ge

handlingen lustfylld. Scenerna med "fistfucking" skildrade såledesär
enligt hovrätten sexuellt våld. anfördeHovrätten slutligen samtligaatt
videogram varit föremål för prövning i hovrätten innehöll olagasom
våldsskildring och avsedda för spridning de skullesamt attvar
konñskeras. frågorAndra behandlades i hovrättens dom går jagsom
inte påin här. Högsta domstolen beslöt i juli 1995 inte meddelaatt
prövningstillstånd. Svea hovrätts dom står fast.nu

kan alltsåDet antal skildringarrapporteras att ett stort typnu av
"fistfucking" i videogram domstol lagakraftågande dom harav genom
befunnits straffbara olaga våldsskildring enligt yttrandefrihets-som
grundlagen. Sådana skildringar alltså inte till sin karaktär straffria.är
Sådana skildringar förekommer i flera utredningar yttrandefrihets-om
brott hos Justitiekanslern, bl.a. inom för den s.k. Norrköpings-ramen
utredningen. föranlederDe Justitiekanslern väcker åtal föratt
yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring. Justitiekanslern avvaktar nu
flera domar i frågan.

våldsskildring,4 Olaga räckvidd och systematik

Brottsbestámmelserna4.1

Såväl barnpornografibrottet brottet våldsskildring infördesolagasom
Straffrätt dåi vår under den tid förberedelserna för yttrandefrihets-

pågick. förslaget straffgrundlagen Till grund för för barnpornog-om
rafibrott låg betänkande utarbetats Yttrandefrihetsut-ett som av
redningen Ds Ju 1978:8. Bestämmelsen fick från början sin plats i
brottsbalken 16 kap. 10 § SFS 1979:375. Förbudet olagamotsom a
våldsskildring kom till år 1981 och fick sin plats i särskild lag,en

filmerlagen 1981:485 förbud spridning och videogrammotom av
förbud olaga våldsskildringmed våldsinslag. Bestämmelsen motom

inarbetats i brottsbalken 16 kap. 10 b § SFShar senare som
Både barnpornografibrott och olaga våldsskildring1988:835. är

straffbara yttrandefrihetsbrott enligt yttrandefrihetsgrundlagen.som
Barnpornografibrott och olaga våldsskildring fick under 1970- och

delvis följd80-talen ökande aktualitet, åtminstone vid-som aven en
eograrnteknikens genombrott massmedium. Förbudsreglerna komsom
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till efter begränsade utredningar i syfte söka komma tillatt snarast
med de problem hade uppenbarat sig. I första handrätta som

spridningen våldsskildringar i videogram tilldrog sig betydandeav en
uppmärksamhet och anledning till önskemål obligatoriskgav om
förhandsgranskning videogram. En sådan lösning, hadeav som
inneburit från de grundsatser på vilka yttrandefrihetsgrund-ett avsteg

skullelagen vila, valdes slutligen inte. ställetI genomfördes en
tämligen omfattande serie andra åtgärder för få spridningenattav av
olaga våldsskildring i videogram under kontroll. För detta skulleatt
bli möjligt infördes i den grundlagen vissa medgivanden tillnya
särreglering vanlig lag i fråga olaga våldsskildring. Med-genom om
givandena gällde till del också bampornograñbrott.en

Enligt kap. § andra stycket gäller7 1 YGL vad föreskrivetärsom
i i fråga tid förlag väckande talan beträffande barnpornografi-om av

och olaga våldsskildring.brott De kortare preskriptionstider som
föreskrivna i grundlag det gäller beivrande yttrande-är närannars av

frihetsbrott behöver alltså inte iakttas i fråga dessa två brott denärom
filmerförekommer i och videogram. Vidare får enligt samma

bestämmelse i lag föreskrivas filmer inte skall ha lämnatsatt utanses
för spridning förrän de har lämnats för registrering hos myndighet.en

sådan föreskrift har också införts iEn 5 kap. 8 § lagen 1991:1559
föreskrifter på tryckfrihetsförordningensmed och yttrandefrihets grund-

områden, enligt vilkenlagens videogram inte har in tillett gettssom
biografbyrå förStatens granskning enligt lagen 1990:886 om

filmergranskning och kontroll och videogram skall haav anses
lämnats för spridning först pliktexemplar enligt lagennärut
1993:1392 pliktexemplar dokument har lämnats. Dennaom av
reglering till för förebygga utgivning sker mindreellerär att att mer
i i syfte få preskriptionstiden börja sålöpa utgivningatt att attsmyg

skalai full kan ske risk för straff. detta sammanhang börIutansenare
också yttrandefrihetsgrundlagen i kap. § innehåller7 5nämnas att ett

tillmedgivande den tillsyn yttrandefriheten i filmer inteöver att
missbrukas olaga våldsskildring enligt lagengenom m.m. som

granskning1990:886 och kontroll filmer och videogramom av
biografbyrå.ankommer Statens

Såvitt gällde olaga våldsskildring innehöll yttrandefrihetsgrundlagen
från början i kap. 6 § första stycket medgivande vanlig5 ett att genom
lag föreskriva särskild rättsverkan. Medgivandet harom numera

till omfatta barnpornografibrott. Avsiktensträckts även ärut att att
företagsbot skall kunna följa på brottslighet de två slagen.av

Efter lagändring år 1993 har barnpornografibrott och olaga vålds-
skildring återigen början straffskala, böterliksom frånnumera samma
eller fängelse i högst två år. följer bl.a. preskriptionstidernaHärav att
sammanfaller.
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4.2 Justitiekanslerns erfarenheter tillämpningenav

Sedan yttrandefrihetsgrundlagen trädde i kraft har Justitiekanslern haft
handlägga åtskilliga ärenden yttrandefrihetsbrottatt i videogram.om

Vanligen har det därvid sig olaga våldsskildringrört eller barnpor-om
nograñbrott, ofta i s.k. skräddarsydda videogram, dvs. på ett
videoband individuellt sammanställda kompilat från skildaav scener
videogram. Som här kommer framgå avsnitt 6 harattsenare av
erfarenheterna dessa ärenden visat det förenat med vissaärattav
svårigheter på skräddarsydda videogram tillämpa de föreskrifteratt om
handläggningen ärenden yttrandefrihetsbrott finns iav om som
grundlagen. En iakttagelse innehållet i videogramär inteatt ettannan
sällan kan bedömas både olaga våldsskildring och barnpornog-som
rañbrott. Detta har vid åtalsprövning och lagföring varit särskildav
betydelse i sådana fall där fullbordade yttrandefrihetsbrott har ansetts

begångna innan brotten år 1993 åter fick straffskala.vara samma
Den ordning gäller har alltså visat sig förenad med vissasom nu

tillärnpningsproblem. Från praktisk synpunkt måste det medges att
handläggningen ärenden olaga våldsskildring och barnpornog-av om
rafibrott del Justitiekanslernsstörre i anspråktar ännu en av resurser
vad kan sakligt motiverat. Jag går i sammanhangannatsom anses nu
bilaga till Justitiekanslerns enkla anslagsfrarnställning för budgetåret
1997 vidare in på denna sida saken och föreslår vissa förändringarav

frågai handläggningsordningen.om
ocksåDet kan densägas nuvarande uppdelningen på två brott,att

våldsskildringolaga och barnpornografibrott, kanske inte alltid svarar
någon skillnad i motiven för kriminaliseringarna och i fallmot vart

inte alltid någon åtskillnad i de faktiskt förekommande vid-mot
eofilmernas innehåll. Bestämmelserna nuvarande placering ochsom a
b §§ i 16 kap. 10 § framstår också mindre tilltalande i lagverkettsom

brottsbalken. Enligt Justitiekanslerns mening finns det flera skälsom
reglernas utformning till förnyat övervägande.att ta ettupp

En till hands liggande tankenära barnpornograñbrottär och iatt
fall vâldspornograñsk olaga våldsskildring skulle sammanföras tillvart

brott. Grunderna för sådana framställningar skall brottsligaett att vara
torde besläktade i sak. Brottensnära straffvärde har ansettsvara vara
i detsamma prop. 1992/931141 44. På liknande tordestort sätts.

kunna frågan skildringar i vilka människor deltar medman se om
djur i handlingar med sexuell innebörd.gemensamma en

Gemensamt för barnpornografibrott och sexuell olaga våldsskildring
de innehåller skildringarär med sexuell innebörd liggeratt som

bortom Grunden för kriminaliseringengräns accepteras.en som synes
ligga i värdering vad godtagbart i civiliseratetten av som anses
samhälle. Detta talar juridiskt för föreskrifter straff försett att om
skildringar sådant slag bör hållas i be-av samman en gemensam
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stämmelse. Enligt min mening bör vissa skildringar sexualhand-av
lingar mellan människor och djur bedömas på sätt.samma

Något de nämnda straffvärda skildringarna också harsom nyss
de inslag våld, ibland tydligtär och klartgemensamt att ettrymmer av

framställt, andra gånger eller mindre underförstått. Barnpornogra-mer
fibrottet kan regelmässigt innefatta sådant inslag, i fallsägas ett vart
på så sexualhandlingar mellan barn ochsätt typisktatt settvuxna
innebär den begagnat till fördel påövertag sättatt ett ettvuxne egen

inte förstå.barnet kan kanDet med andra ord i de typiska fallensom
småmed barn inte tal frivillig medverkan barnetattvara om av

innebär sexualhandlingarna genomförs våld. I dessa fall kanatt utan
det också vanligen lätt iakttas barnet inte medverkat i inspelningenatt

önskan. Ett liknande kan ofta anläggas sådanasynsättav egen nog
skildringar återger sexualhandlingar mellan människor och djur.som

sexuell olaga våldsskildringAtt innefattar våld eller tvång framgår
redan den gällande lagtextens lydelse.av nu

4.3 Särskilt s.k. djursexom

iJag har den 23 december 1992 uttalat, skildringar medrapporten att
detaljrika och utdragna sekvenser, med kvalificerade formert.ex. av

djursex,s.k. sådana de får visa kränkningär och ned-att anses
värdering och ibland latent tvångssituation våld elleränen snarare
konkretiserat tvång. Jag har där också uttalat, sådana skildringaratt
enligt min mening kan straffvärda det generellt fåratt settvara men

osäkert det med nuvarande bestämmelser skulle gå vinnaattanses om
bifall till åtal för dem.

Sedan 1992 års lämnades har Justitiekanslern väckt åtal förrapport
olaga våldsskildring med anledning innehållet i videogram med ettav

skildringar sexualhandlingar mellan människor och djur. Detpar av
har här sig våldsskildringar enligt min mening gåttrört överom som

till det straffbara. I fallen föreligger lagakraftvun-gränsen ett av nu en
dom enligt vilken film, "Eels for Pleasure 2", bedömtsnen en som

olaga våldsskildring. Filmen kan inte innehålla någon skildringsägas
direkt fysiskt våld. Snarare skildras tvångssituationöppetav en sa

tillvida den kvinnliga aktören företer tydliga teckenatt att vara
underkastad tvång eller för psykiskt lidandeutsatt ettvara genom en
manlig aktörs åtgärder bl.a. för föra in i hennes slida. Ettatt en

filmer kvinnligaantal där och i något fall manliga aktörer inbegrip-är
i sexuella handlingar med djur hundar, grisarhästar, etc. utan attna

förete sådana tecken och där reella våldsinslag saknas har emellertid
Justitiekanslern inte föraskunna under domstols prövningansettsav

med gällande utformning lagrummet olaga våldsskildring.av om
Justitiekanslern har inte lagrummet i dess gällande lydelse iansett
förening med de under avsnitt förarbetsuttalandena2 redovisade ge
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tillräckligt stöd för antagande åtal skulle vinna framgång i dessaatt ett
fall. några fall har JustitiekanslernI åtal i fråga vid-övervägt om

frågadär uppkom det djur förenat i sexuelleogram om som var en
handling med människa kunde för närgånget eller utdragetutsattanses

tvång dvs. s.k. icke-sexuell vå1dsskildring,16olaga kap 10grovt en
första stycket andrab § meningen brottsbalken. I dessa fall inhämtade

Justitiekanslern sakkunnigyttrande från veterinärmedicinsk expertis hos
lantbruksuniversitet.Sveriges Det rörde skildringar sexuellaav

handlingar mellan kvinna och hanhund, och hongris samtman man
och hönsfågel. det sistnämnda fallet ansågs i expertutlåtandetI att
fråga våld. fallDetta har Justitiekanslern därefter förtgrovtvar om

domstols prövning. Måletunder inte avgjort.är ännu
del reklarmnaterial frånEn bl.a. postorderhandeln tillställs Justitie-

kanslern amnälningar. detta material har kunnat konstaterasIgenom
förekomst videogram och tidningar med s.k. djursex, vanligenen av

kallat animalsex dvs. skildringar sexuella handlingar mellanav
människor och djur. Vidare har bl.a. i samband förundersök-det med

iakttagits det förekommer frånning postorder svenskatt export genom
sådana videogram. vilken mån skildringarsida I dessa brottsligaärav

Justitiekanslern systematiskti andra länder har inte kunna undersöka
inom för detta ärende. Justitiekanslern har dock tagit del denramen av
norska tyska regleringen området. ingår dessa skildringarDärresp.

del den straffbara pornografin. finns tecken tyderDetsom en av som
på djursex i Sverige inte endast marginell.är äratt renten genre som
Framförallt kan verksamheten sälja och distribuera materialetmed att

lukrativ. minst detta fallet beträffandeInte exportvara synes vara per
sådan pornografi.postorder av

tidigare anförts bestämmelsen olaga våldsskildringSom synes om
inte generellt täcka dessa skildringar. skildringar far dockDessa anses

sin karaktär så stötande de vanligen bör ovärdigatill att ettanses
Ävenciviliserat samhälle. fråga här inte skildringarärom om av

tvångsmo-faktiskt våld kan ofta någon form direkt eller indirektav
beträffande människor jfr vad anförtsmedverkandement anas som

kränkande eller nedvärderande behandling i 1986/87: 151om prop. s.
förhållande möjligt denna183 Detta detn.. göra attsynes se genre

förordardel brottet olaga våldsskildring. Justitiekanslern ensom en av
kriminalisering s.k.lagändring denna punkt. uttryckligEn av

förtydligande tilläggförslagsvis kunna utformasdjursex bör ettgenom
våldskildrar sexuellt elleri kap. 10 b § brottsbalken "Den16 som...

mellan människor och djur medtvång eller sådana sexuella handlingar
uppsåt..."

sexuella hand-förarbetena med skildringarbör iDet att avanges
handlingar därmänniska djur förstås skildringarlingar mellan och av

där hand-människa och djur ochkroppskontakt föreligger mellan
driftlivet. Givetvis måste skildringardet egentliga sexuellalingarna rör
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ömsinta beröringar eller vanliga smeksamheter mellan människaav
djur hållasoch utanför det straffbara området. Skildringar med endast

djur i sexuella situationer skall inte omfattas bestämmelsen. Sådanaav
inte ovanliga i pedagogiska iär TV. Det vanligat.ex. program

frånundantaget det straffbara området för försvarliga skildringar det
försvarlighetskriteriets.k. för nyhetsfönnedling, konstnärliga och

vetenskapliga framställningar måsteetc. givetvis gälla skildring-även
människor i sexuella situationer med djur. Här kan från filmensar av

område pekas vissa filmer med tidelagsscener såsom Vilgot
Sjömans 491 och bröderna Tavianis Padre padrone.

Slutsats4.4

Slutsatsen det har anförts blir lagens regler straff förattsomav nu om
vissa bildframstållningar med sexuella motiv borde kunna samlas i en
bestämmelse tillsammans med bestämmelsen olaga våldsskildring,om

i tvåkanske stycken. I samband med sådan omredigering lagbe-en av
stämmelserna skulle försiktig utvidgning kriminaliseringensen av
räckvidd kunna genomföras så vissa framställningar sexuellaatt av
motiv med deltagande människor och djur säkrare skulle kunnaav
hänföras till det straffbelagda området. lagtext skulleEn möjligenny
kunna redigeras på sådant den nuvarande uppdelningensättett att av
16 kap. § brottsbalken i10 paragrafer med skilda litterabeteckningar
kunde elimineras.

omredigering bestämmelsernaEn i brottsbalken kan i och för sigav
genomföras yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförord-utan att
ningen ibehöver ändras, fall inte redaktionellt. sådanEnänvart annat

straffbarautvidgning det området jag har förordat i detav som
föregående måste däremot den i enlighet med mina tankaräven om
sker förutsätta tillåtelse i grundlag tillytterst varsamt, anses en ny
kriminalisering. Detta mig anledning framhålla, denatt attger nya
kriminaliseringen beträffande djursex enligt min mening inte bör avse

skildringar i vad skulle kunna kallas levande bilder,än dvs.annat som
dagens teknikmed filmer, videograrn och televisionsprogram.

Kriminaliseringen bör med andra ord inte sträckas till omfattaut att
skrifter.tryckta Frågan har blivit aktuell följd desom en av nya

möjligheter tekniken erbjuder, i realiteten videograrmnen.som genom
där behovetDet utvidgning kriminaliseringen sigär görav en av

gällande. Ett väsentligt motiv för den utformning givits detsom
konstitutionella skyddet för yttrandefriheten i vårt land denär att nya
tekniska utvecklingen inte bör få påverka tryckfrihetens gränser.
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Spridning5

några deI brottsutredningar Justitiekanslern fåttstörre attav som
yttrandefrihetsgrundlagenhandlägga sedan trädde i kraft har frågan

uppkommit vad bestämt förfordras videogramnärmare att ettsom
ha blivit spritt tillskall allmänheten i den mening ianses som avses

kap. 10 § YGL. Denna fråga har i praktiken varit förbundenl nära
med frågan s.k. skräddarsydda videogram, behandlas i avsnittom som
6 denna skrivelse. Om den frågan blir löst på sättettav senare som

från föreslår, tolkningsfrågorutgår vad jag där kommer de harsom nu
förekommit minska väsentligt i betydelse. desto mindre kanInteatt
frågan spridningsrekvisitets innebörd komma blinärmare attom av
betydelse i framtida fall, kanske särskilt följdäven attsom en av
videogram kan spridas i likalydande framställs frånexemplar som en
och förlaga och det först på beställning.samma

Som kommer framgå det följande avsnitt 6.6 denatt av ger nu
nämnda möjligheten begagna videograrntekniken anledning till vissaatt
tolkningsfrågor, framstår självainte alltid helt enkla. I verketsom som
torde vi här stå inför variant företeelse sig till kännaen av en som ger

tillämpningsomrâden. Spridningpå flera den teknikensav nyare av
likalydande framställningar med elektroniska hjälpmedel efter mer

individuell beställning möjliggörs deneller mindre utpräglad av nya
vanligt; sådan spridningtekniken inte tidigare varitsättett som

förekommer redan på televisionens och datakommunikationens
anledningområden video demand etc.. Denna företeelse tillon ger

vissa tolkningsfrågor på hela det yttrandefrihetsrättsliga området.nya
ändamål aktuella i denna skrivelse det emellertidFör de är ärsom

tillräckligt behovet yttrandefrihetsrättsligt skyddkonstateraatt att av
fall slag normalt tydligt och erfarenheterna talari detta är attsettav

förståelsen i kap. YGL grundlags-för den det 1 10 §närmareatt av
visa sigfästa spridningsrekvisitet i fortsättningen kan avgörandeäven

yttrandefrihetsgrundlagens tillämplighet i fråga videogram.för om
hos Justitie-Vad saken har gällt i den praktiska verksamheten

fåtalvarit fall då videogram har spritts i endastkanslern har ettett
givetvis frågankanske endast två eller sådana fall kanexemplar, Itre.

jfr SOU 1947:60spridning till allmänheten harställas ägtom rum s.
Justitiekanslern emellertid i några sådana situationer60-61, 216. har

inte endast inom kretsfäst avseende vid spridningen skett snävatt en
annonseringkommit till stånd efter ellerharvänner, utant.ex. av

handel ellerspridningen dragutbjudande ettannat som ger av
okänd. ansvarsyrkandeutlämnande till helst, känd eller Närvem som

Justitiekanslerns talan hittillsframställts på sådant underlag harhar ett
hänseende.från domstolens sida i detta Detinte mött synesgensaga

möjlig-fortsättningen förlita sig pådärför finnas utsikter iävenatt
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heterna bemästra uppkommande fall inom för denatt ramen nu
gällande regleringen spridningsrekvisitet i kap.1 10 § YGL.av

6 Skräddarsydda videogram m.m.

InledningI

föregående harl det berörts vissa frågor vad vid tillämp-om som
yttrandefrihetsgrundlagenningen bestämt skallnärmareav anses som

spridning. Vad därvid har behandlats vilken omfattningärsom
haft förspridningen skall ha det säkert skall kunna sägasatt att

spridning till allmänheten har den ii 1 kap. 10§ YGLägt rum
avsedda meningen. det följande näraliggande frågaI skall beröras.en
Även den har omtalats i den förut årnämnda 1992.rapporten av

Vid sidan biografñlm torde videoband det mediumom vara som
hittills fått den utbredningen gäller distributiondetstörsta när av upp-

bilder tilltagningar rörliga allmänheten. utrustningDenav som
behövs för uppspelning videoband finns sedan länge iganskaav
många hem. Videobandet framstår massmedium.etableratettsomnu

viktig del kärnan i föreställningenEn massmedium tordeettav om
det fråga mångfaldigande likalydande meddelandeäratt ettvara om av

från utgivare till vid och obestämd krets Närmottagare.en en av
videobandet används för distribution diskfilmer över genomav

uthyrningförsäljning eller till allmänheten i former detäröppna
frågavanligen just massmedia distribution sådant slag. Detom av

spridningsformertorde också slag lagstiftaren idettavara av som
haft för yttrandefrihets-första hand har vid tillkomstenögonen av

grundlagen.
emellertid iVideobandet kan användas också pâ andra Redansätt.

års har jag haft i fråga1992 anledning beröra de problemrapport att
tillämpningen förknippadeyttrandefrihetsgrundlagen ärom av som

i detmed sådan användning videoband förekommer meraav som
fördolda barnpornografiska elleroch ofta innebär spridningsom av
vâldspornograñska bildupptagningar. dessa sammanhang spridsI

från flerabildupptagningarna sällan i form sammanställningarinte av
bildupptagningar, enda videoband iskilda redigerade ettsamman

beställares önskemål. 1992 årsenlighet med individuella l rapporten
omnämndes videogram denna "skräddarsydda".typav som

rättstillämp-6.2 skräddarsydda videogrammen vållar problem iDe
ningen

har grundlagensJustitiekanslern medveten den betydelse detär attom
för friheten sig med hjälp visstregler skydd ettatt yttraom av
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medium gäller undantag. Endast med sådan ordningutan bliren
skyddet för yttrandefriheten till verklig princip, kan hävdas ien som

skiftandealla situationer. Icke desto mindre det nödvändigtär att noga
hur långt principiell inställningöverväga detta slag kan vidhållasen av

i fråga formerna för rättsliga åtgärder yttranden framförsmotom som
med hjälp viss teknik. Om medium inte kan inordnas underettav en
grundlagens skyddssystem besvärande komplikationer, bör detutan
hållas utanför jämför l990/91:64 32 n..systemet prop. s

detNär gäller skräddarsydda videoband kan det dettasägas sättatt
använda videogram företer drag påminneratt kommunikationsom om

från till i väl så hög grad massmedium,person ettperson som om
meddelanden från till brev.t.ex. Det sägerom person person genom

sig egentligen självt det blir svårt sådana unika meddelandenatt att
tillämpa finförgrenat rättsligt vilar på föreställningenett system som

upplagor likadanastörre upptagningar rörliga bilder.om av av
De erfarenheter har gjorts efter 1992 års kan knappastrapportsom

ha lett till alla frågorsägas hänger med de skräddar-att som samman
sydda videogrammen hittills har fått sin lösning i rättstillämpningen.

går inteDet bortse från de skräddarsydda videogrammen vållaratt att
problem de skall behandlasnär filmer enligt yttrandefrihetsgrund-som
lagen. Svårigheterna visar sig det gällernär avgöraatt ettom
videogram har spritts till allmänheten i den mening i kap.1som avses
10 § YGL, också vid andra bedömningar, såsom beträffandemen
ansvarigheten för innehållet, konñskering, preskription och verkan av

viss tidigare föranlett fällande dom eller iatt prövatsen scen ett
rättsligt förfarande leda till fällande dom. Det knappastutan att är
någon överdrift de skräddarsyddasäga videobanden föratt att
närvarande vållar svårigheter i denstörre praktiska rättstillämpningen

vad betingas syftetän upprätthålla meningsfullt ochatt ettsom av
effektivt konstitutionellt skydd för friheten begagna videoteknik föratt

sprida budskap skilda slag till allmänheten. Enligt min meningatt av
bör det kunna tid värdera erfarenheterna yttrandefrihets-attnu vara av
grundlagens verkningssätt i fråga de skräddarsydda videogrammenom
i syfte söka bort från de svårigheterväg företeelsen vållatatt en som
vid rättstillämpningen.

3 Kan grundlagens räckvidd avgränsas

skulleDet med andra ord stå åtskilligt vinna, det kunde drasatt om en
tydligare kring yttrandefrihetsgrundlagensgräns tillämpningsområde

frågai filmer och videogram. Detta skulle sannolikt uppnås,om om
de skräddarsydda videogrammen fördes undan från yttrandefrihets-
grundlagen.

Enligt Justitiekanslerns erfarenhet saknas regel alla uppgiftersom
skräddarsydda videoband. Med tanke på den doldaom ursprung
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pornograñska innehållspridningen och videobandens oftast dettaär
yttrandefrihetsrättsligförvåna. Från synpunktknappast ärägnat att

omständighet bidrar tillavsaknaden uppgifter emellertid atten somav
tanke infinner sigde måste träffas. Enförsvåra avgöranden somsom

användning videogramskiljelinje mellan grundlagsskyddadär att aven
information med hjälp sådant mediumöverförandeoch annat avav

årvad sedankanske skulle kunna dras sätt motett somsom svarar
enligt kap. § TF.i fråga stenciler 1 51978 gäller om m.m.

för stencilerade ochinnebär grundlagsskyddregleringenDen att
formella föreskrifteruppnås vissaliknande skrifter endastandra om

periodiska skrifter skriftennämligen såvitt gäller ickeiakttagits,har att
mångfaldigad,utvisar denförsedd med beteckning, ärär attsomen

har mång-anslutning därtill tydliga uppgifterisamt om vem som
år för mångfaldigandet.skriften och ochfaldigat ortom

tillämpningsområdetuppgifter, faller skriften utanförSaknas dessa
ingripa skriftertryckfrihetsförordningen. Möjligheternaför att mot

förstadå regler, dvs. ibrottsligt innehåll följer allmännamed ett av
Även blir allmänna reglerbrottsbalken. i fråga förfarandethand om

allmänbefogenheten väcka åtal tillkommertillämpa, dvs. attatt m.m.
åklagare.

för tryckfrihetsförordningens tillämpnings-förMotivet gränsenatt
principiellt.detta praktisktdragitsområde har änsätt är snarare

skallexempelvis polisen lättvarit önskemåletVägledande har att
beslagskrift därför inte får itryckt ochkunna är tasveta, om en

1975/761204 91.innehåller något brottsligtden prop.grund att s.av
vunnit har sådanaJustitiekanslern hittills harden erfarenhetEnligt som

tillämpningen yttrande-vikt för den praktiskamotiv minst lika stor av
frihetsgrundlagen.

spelas för mängdoch videogram kanFilmer större personerupp en
biografföreställningen,typiska givetvisgång. exempletpå Det ären

sammanhang. Enförekomma i andrauppspelningar kan ävenäven om
sprids tillfilmen eller videogrammetbiografföreställning innebär att

YGL.i i kap. 10 §allmänheten den mening 1som avses
nödvändigtvis bildupp-fordras intespridning detta slagFör attav

Spridningssätteti fler exemplartagningen har framställts ärän ett.
bildupp-skyddkonstitutionelltemellertid tvivel värt oavsettutan om

skulleeller någon gångflertal exemplarhar kopierats itagningen ett
föreventuell regeli endast En gränsförekomma sätterett. som en

därförvideogram börskräddarsyddaskydd i frågagrundlagens om
spridningnågon osäkerhetkan rådautformas så det inte attatt om

yttrandefrihetsgrund-skyddasuppspelning för allmänheten avgenom
lagen.

återgivits i det före-harfråga videobandiakttagelser iDe somom
detljudband, låtmotsvarande i frågagäller pågående sätt attvaraom

praktiska rättslivetvisat sig i det sätthittills inte har somsamma
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beträffande videobanden. Skälen för justering yttrandefrihets-en av
grundlagen i fråga skräddarsydda videogram talar på sättom samma
för ändring grundlagens bestämmelser Ijudupptagningar.en av om

harDet anförts i det föregående skulle kunna till anledningtassom
tillägg till kap.1 10överväga § YGL så bestämmelsenatt ett att

klargjorde grundlagens skydd vid spridning sådanatt änannan som
sker uppspelning endast omfattar filmer och ljudupptagningargenom

mångfaldigats och försetts med urspungsuppgifter.som

6.4 Närmare möjligheterna till avgränsningom en

sådant tilläggEtt nämndes skulle innebära de särskildaattsom nyss
reglerna rättegången i yttrandefrihetsmål inte behövde iakttas närom
spridning skräddarsydda videogram med straffbart innehållettav
uppdagas. Förundersökning och åtal skulle ankomma på det allmänna
åklagarväsendet. Därmed skulle enklare beslutsordning denänen
nuvarande uppnås, samtidigt de många gånger tämligen omfattan-som
de arbetsuppgifterna skulle fördelas organisationöver ochstörreen
Justitiekanslerns åklagaruppgifter renodlas till vad tydligtsom mera
liknar uppgiften tryckfrihetsförordningens område.

inteEn oväsentlig vinst i fråga de praktiska möjligheterna attom
åklagare handskas med brottsutredningar detta slag skullestorasom av

de kortare åtalsfrister och preskriptionstider gäller enligtattvara som
Åtskilligayttrandefrihetsgrundlagen inte skulle behöva iakttas.

problem i rättstillämpningen, hänger med den nuvarandesom samman
ordningen, skulle också försvinna. Det gäller framför allt den förut
nämnda frågan videogram skallnär ha blivit spritt tillett anses
allmänheten i den mening i yttrandefrihetsgrundlagen,som avses en
fråga innehåller flera delproblem, frågorävensom men ex. om
ansvarigheten för innehållet i videogram.ett

saknasDet emellertid inte heller invändningar sådanmot en
ordning. det föregåendeI har berörts det ligger väsentligt värdeatt ett
i konstitutionellt skydd för yttrandefriheten utformat påäratt ett ett
principiellt Det skydd grundlagen skallsätt. med andra ordsom ger
kunna hävdas i alla situationer lämna för tillfälligautan att utrymme
undantag eller efter eller mindre vägande motståendeanpassas mer
hänsyn. I sådant perspektiv kan ändring yttrandefrihets-ett en av
grundlagens regler filmer och videogram i enlighet med vadom som

har anförts sig tillbaka från vad har uppnåttste ett stegnyss som som
tillkomsten yttrandefrihetsgrundlagen. Det skulle kunnagenom av

yttrandefrihetsgrundlagen intesägas längre skyddar föratt rätten var
och använda videoteknik tryck för spridasättatt atten samma som
budskap till andra. I några fall skulle videotekniken sakna grundlagens
skydd.
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skall trycktskyddtryckfrihetsförordningensomfattasFör att enav
ellerutlämnad till saluutgiven, dvs.kap. 6 § TFskrift enligt 1 vara

personligt brevskulle skrivanågonOmspridning ettför sätt.annat
omfattas hanstryckabesväretoch sigtill texten,göra attannanen

skydd, låtfullatryckfrihetsförordningens attintetryckalster varaav
skullesvårligenförhandsgranskningpåtvungenåtgärder ochhindrande

tryckningenskyddet förgrundlagsfästarättsenliga. Detkunna anses
vad skullelängreegentligen intealltså änsigteknik sträcker somsom

eftervideoteknikenskydd föryttrandefrihetsgrundlagensåterstå enav
utgivningsbegreppet,byggd påavgränsning,sådan närmare som

för vid-skyddetinvändningföregående. Endetiberörts attom
alltsåskrifter kantrycktaskyddet förblir änsvagareeogramrnen

för långt.gåsträngt taget anses
ochtryckfrihetsförordningenföranförts sighardetI ettgersom nu

grund-Bådaändamål till känna.yttrandefrihetsgrundlagen gemensamt
obestämd krets,ochvidtillkommunikationsiktelagarna tar en

tillpublicering,elleroffentliggörandeofta benänmsvaddvs. som
yttrandefri-ändringsådanmeddelanden. Enförtroligaskillnad från av

kunnaskulleföregåendei dethar berörtshetsgrundlagen rent avsom
justeringgradförtydligande i lika hög avett som ensomanses

synpunkterprincipiellafall kaninnebörd. Igrundlagens vart en
betydelse.avgörandetillmätasvidareinvändning integrundad utan

betydelseursprungsmärkningensSärskilt6.5 om

Även väckta tanken.denanförasdockinvändningar kanandra mot
uppståskullegränsdragningsproblemvissauteslutasintekanDet att

vadfråga kanEn§ YGL.kap. 10lydelse 1medäven varaaven ny
vadmångfaldigande,skallbestämtnärmare annanenanses somsom

mångfaldigatsharvideogrammetstår klartdetgällaskall attomsom
saknas.uppgifternaföreskrivnaYGLkap. 13 §de i 3men

oftasti praktikenmångfaldigande tordemedvadFrågan menassom
allmänheten,tillhar sprittsvideogramfrågansammanfalla med ettom

tryckfrihetsför-vad idvs. lämnats sätt motettut somsvararsom
inte alltidutgiven. Detblivit ärskrift harmedordningen att enavses
knappastskullesvårigheternafråga.dennapåenkelt ettatt svarge

berörts. Degrundlagsändringefter sådanförsvinna helt nysssomen
tordeSvårigheternaöverdrivas. ettinteandra sidanskall å vara av

föreskrifter.generellaregleringrättsligallgällerslag genomsom
låträttstillämpningen,ibemästrashittills kunnatharFrågan vara

torde iansträngning. Denbetydandetämligen vartgång mednågon
reglering.detaljeradförtillgängligknappastfall meraenvara

invändningbärandeanföras motknappastOsäkerheten kan ensamsom
diskuteras.härpå detyttrandefrihetsgrundlagen sättändring somaven
den i lagenhurgenomlysningintehindraranfördaDet att avennu
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1993: 1392 pliktexemplar dokument föreskrivna skyldighetenom av
lämna pliktexemplar videogramatt förhåller sig till de yttrandefri-av

hetsrättsliga reglerna spridning till allmänheten i och för sigom nog
skulle på sin plats och eventuellt skulle kunna föra denvara yttrande-
frihetsrättsliga utvecklingen bit framåt.en

I 3 kap. 13 § YGL föreskrivs videogram framställsatt isom
Sverige och avsedda förär spridning här skall förses med uppgifter

har låtit framställa videogrammetom vem som när, ochsamt om var
videogrammet har framställts. Underlåtenhetav uppfyllavem dessaatt

krav kan straffas med böter eller fängelse i högst år. Det kan enligtett
bestämmelsen också straffbart ordningsförseelse spridavara attsom
videogram saknar sådana uppgifter. Under vissa förutsättningarsom
kan spridare enligt 6 kap. 2 § YGL bäraäven det straffrättsligaen

för yttrandefrihetsbrott i videogrammet.ansvaret I sak dessastämmer
regler med förebildernaöverens i tryckfrihetsförordningen 4 kap. 2
och §§,5 6 kap. 3 8 kap. 4 och 9 §§ TF.

Den i tryckfrihetsförordningen nedlagda regleringen innebär att en
tryckt skrift inte förlorar sitt tryckfrihetsrättsliga skydd bara för att
föreskrifterna skriften skall förseddatt medom vara ursprungsupp-
gifter inte har iakttagits. En skrift har framställts i tryckpress ochsom
blivit utgiven har alltid grundlagens fulla skydd, denäven ärom

och saknar uppgifter En sakanonym ursprunget. ärom annan som
har framgått den sprider skriften löperatt viss risknyss försom en

straff skriftensäven innehåll inte straffbart,är därtill riskenom samt
bli ansvarig för skriftens innehåll,att detta straffbart.ärom

Den ändring bestämmelsen i kap.1 10 § YGL spridning tillav om
allmänheten har diskuterats i det föregående skulle innebärasom att
de i 3 kap.13 § YGL angivna ursprungsuppgifterna gjordes till en
förutsättning för yttrandefrihetsrättsligt skydd för videogram.
Ändringen skulle med andra ord föra med sig viss skillnad ien
förhållande till vad gäller enligt tryckfrihetsförordningen.som

Vägledande i arbetet på få till stånd konstitutionelltatt skydd förett
friheten sig i andra medier trycktaatt yttra skrifterän har varit en
avsikt så långt möjligt utformaatt skyddet på sättsom ett som
stämmer med vadöverens gäller enligt tryckfrihetsförordningen.som
Denna fårsträvan ha drivitssägas mycket långt och har kommit till
uttryck i detaljlösningaräven och forrnfrågor. Skyddet för de nyare
medierna skulle likvärdigtgöras med det redan uppnåtts i frågasom

tryckta skrifter. Mot den hittills diskuterade lösningen fråganom av
grundlagens räckvidd beträffande videogram kan därför medom ett

visst fog invändas den skulle innebära från principeratt deett avsteg
lagts till grund för uppbyggnaden yttrandefrihetsgrundlagen.som av

Någon kan kanske finna sådan invändning betydelselös. Givetvisen
uppgiften säkerställaär yttrandefriheten får behållaatt menings-att ett

fullt och effektivt skydd budskapäven spridsnär med hjälp av
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videoteknik, inte vissa regler angränsandevärnaatt att ettom som
område utbildats just för sådant ändamål förs vidare tillett nya
områden. På lång sikt likväl visa sig värdefullt hållakan det påatt

den förebild för konstitutionella skyddet förtroheten det yttrande-mot
friheten finns fastlagd i tryckfrihetsförordningen.som

tekniska områdeutvecklingen massmediernas visar inteDen
på betydelsefull del meningen mednågra tecken Enatt stanna av. av

yttrandefrihetsgrundlagen ligger i grundlagen kan bidra till deatt att
förrättsliga grundsatser utbildats till skydd yttrandefriheten fårsom

bestämmande för masskommunikationens villkor underbli även en
djupgående sig från vi hittillsutveckling bort vadsätt rörettsom

vid. från tryckfrihetsförordningen hämtadehar varit Om devana
grundsatserna på detta ska kunna bli styrande i det långa loppet,sätt

vikt troheten tryckfrihetsförordningens lösningardetär att motav
vidhålls. från förebilden i tryckfrihetsförordningen inteAvsteget är
någon obetydlig invändning den förut berörda tanken påmot en

yttrandefrihetsgrundlagen.ändring av

begränsad ändring6.6 En

kan undvikas ändringen yttrandefrihetsgrundlagenAvsteget om av
till klargörande grundlagens räckvidd inte sträckerbegränsas ett attav

inte mångfaldigas.sig till videogram Detta skulle innebärasom en
utformningenavvikelse från tryckfrihetsförordningen, knappastav men

någon skriftfrån dess sakliga innebörd. Att skulle lämna trycktut en
för spridning i enda exemplar i praktikentill salu eller ärettannan en

så möjlighet tryckfrihetsförordningen inte behöveravlägsen att ge
på sådantnågot uttryckligt hur situation slag skullesvar en av

motsvarandebedömas. På i fråga videogram står det docksätt som om
klart offentlig förevisning tryckalster, affisch,att ett t.ex.av en

tryckfrihetsförordningens skydd inte förtroligtomfattas även ettomav
meddelande tryckt skrift skulle åtnjuta tryckfrihetsrättsligtgenom en

fulltskydd ut.
Videotekniken skapar andra praktiska möjligheter. Erfarenheten har

för det inte framställsvisat de skräddarsydda videogrammenatt mesta
i fler exemplar och sprida upptagningardettaän sätt attett att av
rörliga bilder i omfattning. det gälleranvänds ganska Närstor
yttrandefrihetsgrundlagen uttryckligt Ettfinns behovet ettav svar. svar

angivits avviker i sak från tryckfrihets-den innebörd intesom nyssav
förordningens mönster.

Även i yttrandefrihets-den antydda begränsade ändringennu mera
dock förenad med vissa svårigheter. Ett videogram kangrundlagen är

sålänge användbar förlaga finns i behåll.kopieras gång efter annan en
efteralltså möjligt sprida identiska exemplar, framställdaDet är ettatt

beställningar kommer in, kanske efteri takt medett att annons.en
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Sådan verksamhet förekommer. videogrammetNär skall haanses
blivit spritt Skall exemplaren betraktas tillhörandesom samma
upplaga, eller det sig skilda upplagor med olika spridnings-rör om

Ärtidpunkter i så fall något videogrammen mångfaldigat Närav
preskription spridainträder Andra rörliga bilder upptagitssätt att som

på videogram kan anledning till frågor slag.ge av samma
Frågorna väsentlig betydelse för möjligheterna ingripaär att motav

spridning olaga våldsskildring, barnpornografi, hets folkgruppmotav
yttrandefrihetsbrott. anledning till tämligenoch andra De ger

vägledningkomplicerade rättsliga överväganden. Klar i förarbeten
Rättstillämpningen påeller litteratur står inte alltid vinna. områdetatt

enkel.inteär
blir ofrånkomligt söka uppnådet långa loppet detI ettatt mera

inte sådantlätthanterligt rättstillstånd. Frågan står dock kvar ettom
vilken olikamål nås bäst utveckling i praxis, genomgenom en

angående tillämpningen grundlagssystemet idetaljfrâgor detav nya
yttrandefrihetsgrundlagen får sin lösning i konkreta fall åskådlig-som

frågor blir betydelse i praktiken. För del har jagdegör som av egen
förfrångått den grundinställning jag uttryck i 1992 årsinte som gav

nämligen det knappast sin plats någraännuär att tarapport, att upp
utformningen yttrandefrihetsgrund-grundläggande frågor om avmera

överväganden.lagen till förnyade
bort från de praktiska svårigheter sigEtt görvägensteg som nu

emellertid genomföra den be-gällande skulle kunna attvara mera
ändring kap. har berörts. Svarengränsade 1 10 § YGL nyssav som

i fortsättningen fåjag pekade skulle dåpå de frågor ävensom nyss
tryckfrihetsförordningens område. De rättsligasökas i rättskällorna

likvärdiga med vadför massmedierna skulle förblivillkoren de nyare
gäller svårbe-för det tryckta ordet, det degäller näräven merasom
unika skräddarsyddarättstillämpningsfrågorna. Men dedömda

komplicerade hand-videogramrnen skulle skiljas bort från den mera
för yttrandefrihetsmål.läggningsform föreskriven Denärsom

Någon förlust förvinsten detta skulle betydande.praktiska av vara
budskap till allmänhetenyttrandefriheten i medier för spridning av

uppstå.skulle inte
föregående skulle kunna anledningjag har anfört i detVad attge

så bestämmelsen ficktill kap. l0§ YGLinföra tillägg l attett
lydelse:följande

och ljudupptagningartillämplig sådana filmer"Grundlagen är
säljas eller till-spelassprids till allmänheten att upp,genomsom

spridningen påpå Skerhandahållas sätt änsätt. annatannat genom
filmen ellertillämpas endastskall dock grundlagenuppspelning, om

likadana exemplar. "framställs i fleraljudupptagningen
stencilregeln i kap.motsvarighet till 1regel blir inteEn sådan en

möjlighet användainnebärStencilregeln5 § TF. att ett annaten
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under rättsliga skydd för tryck.Tilläggetmedium tryckän samma som
praktiska behovyttrandefrihetsgrundlagen skulle bliett betingattill av

klargörande för grundlagens räckvidd i fråga filmergränsernaav om
förordar sådant förtydligandeoch videogram. Jag att ett som nu

till vidare övervägande.angivits tas upp

7 Ordningsregler

anförts i det föregående har framgått den förstavad harAv attsom
grundlagsreglerna till skydd för yttrande-tillämpning detidens av nya

Justitiekanslern fått ställning till åtskilligainneburitfriheten har att ta
bör tolkas, i första hand det gällerhur grundlagenfrågor närom

upptagningar rörligaför uttrycka sigskyddet rätten att genom av
kunnat läggasvideogram. Arbetet har erfarenheterbilder i avsatt som

förslag har framförts i denna skrivelse. Mintill grund för de som
finns för den gällandebedömning det göraär, attatt ett utrymme nu

föroch enklare tillämpa skyddetordningen tydligare att utan att
informationsspridningens ochteknik i den friafriheten begagnaatt ny

blir mindre effektivt.opinionsbildningens tjänst
långtgående skydd för yttrandefri-möjliggöra detSom sätt attett

upprätthålla kan deyttrandefrihetsgrundlagen avseddheten är attsom
föreskriver skyldighet för demgrundlagsregler ärsomsomses,

medierna sig tillgrundlagen skyddadei deverksamma att geav
såväl i frågaregler finns i fråga radiomediernaSådanakänna. somom

bilderoch andra upptagningar rörligafilmer, videogram samtavom
återfinns såvitt gäller filmer och videogramljudupptagningar. Reglerna

skalloch innebär bildupptagningarnas§ YGLi 3 kap. 13 att ursprung
Underlåtenhetexemplar för spridning.varjeframgå är avsettsomav
också brottföreskrifter kan föranleda straff. Detdessaiaktta är ettatt

uppgifterna. Därtillföreskrivnaupptagningar saknar despridaatt som
innehåll,ansvarig för upptagningensspridaren kan blikommer att om

straffbart.detta är
träddeyttrandefrihetsgrundlagenhar gått sedanUnder den tid som

förfall riktat arisvarstalani inte så fåkraft har Justitiekanslerni
faktiska spridningenstått för deni deminnehållet videogram mot som

sådana videogramvisatvideogrammen. Erfarenheten har att somav
alla uppgifterregel saknarbarnpornografibrottinnehåller omsom

för-i videogramvåldsskildringfråga olaga ärIursprunget. om
praktisk detsamma.hållandet taget

rörliga bilder lederupptagningargäller förreglerDe avsom
yttrandefrihetsbrott,föråtal inte kan väckasemellanåt till trots attatt

behöverstraffbart. Detvideogram framstårinnehållet i utgivetett som
åtal föruteslutet väckaskull alltidemellertid inte för den attvara

iSådana åtal kanursprungsuppgifter. ävenunderlåtenhet att ange
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övrigt framstå motiverade för effektivitet den yttrandefri-attsom ge
hetsrättsliga regleringen.

denI verksamhet hittills har bedrivits på yttrandefrihetsgrund-som
lagens område har Justitiekanslern hittills i endast ärende tagitett upp
frågan sådana brister hos videogram i formellt avseendeom som nu
har berörts. De praktiska möjligheterna beivra underlåtenhetatt att

ursprungsuppgifter har emellertid ökat tid. Justitie-ange senare
kanslern har för avsikt i utsträckning tidigarestörre änattnu genom
lagföring söka verka för reglerna ursprungsmärkning vinneratt om
efterföljd.

På längre sikt torde sådan verksamhet kunna medverka till atten
användningen videoband massmedium i högre grad änav som som
redan har skett till vad gäller förnärmas tryckta skrifter. Densom

dolda spridning kanske inte möjlig heltäger är attmera som nu rum
komma till med. Men de skräddarsydda videogrammenrätta om
behandlas i vanlig straffrättslig ordning, bättre efterlevnadom en av
föreskrifterna ursprungsuppgifter videogram uppnås och fallom om

barnpornografibrott och olaga vâldsskildring i videogram fallerav som
under yttrandefrihetsgrundlagen får behandlas vanliga åklagare, kanav
det sannolikt leda till värdefulla resultat i fråga visst.ex. postor-om
derförsäljning. Det skulle kunna innebära det konstitutionellaatt
skyddet för yttrandefriheten i massmedier förblir oförrninskat, denatt
allmänna respekten för regleringen befästs, utsikterna drivaatt att
tillbaka spridningen barnpornografi och olaga vâldsskildring ökarav
och Justitiekanslerns uppgift åklagare i fråga yttrandefri-att som om
hetsbrott får rimligare proportioner.

Johan Hirschfeldt
Bertil Wennberg
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23.11.95 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 281

RÅDETSEUROPAPARLAMENTETS OCH DIREKTIV 95/46/EG
den 24 oktober 1995av

skydd för enskilda med avseende behandlingpåom personer av
personuppgifter och det fria flödet sådana uppgifterom av

EUROPAPARLAMENTET OCH detta ändrats För-som genom
RÅDEUROPEISKA UNIONENS draget Europeiska unionen,om

HAR ANTAGIT DETTA DIREK- består i förverkliga alltatt en
TIV fastare sammanslutning deav

europeiska folken, i upprättaatt
beaktandemed Fördraget allt relationer mellannärmareav om

upprättandet Europeiska de förenas istaterav gemen- som gemen-
skapen, särskilt artikel 100a i skapen, i säkerställa ekono-att
detta, miska och sociala framsteg i si-

länderna genom gemensamma
med beaktande kommissionens åtgärder för undanröja deattav
förslag, barriärer delar Europa, isom

fortgående förbättra levnads-att
med beaktande Ekonomiska och villkoren för dess folk, i be-attav

yttrandem,sociala kommitténs och stärka fred och frihetvara
i främjaoch demokratin påatt

med förfarandei enlighet det grundval de grundläggandesom av
189b,3i fördragets artikel rättigheter erkänns i med-anges som

följande:och med beaktande lemsstaternas grundlagar ochav
lagar liksom i den europeiska

Gemenskapens målsättningar1 konventionen skydd för deom
uttryckts i fördraget, så- mänskliga rättigheterna och desom

grundläggande friheterna.
m EGT C 277, 5.11.1990,nr s.

EGT C 311,och 2.1.1992, 2 Systemen för databehandlingnr s. av
30. uppgifter förtill människor-är
2 EGT C 159, 17.6.1991, skull. Oavsett fysiskanr s. nas per-
38. medborgarskap ellersoners
3 Europaparlamentets yttrande hemvist måste systemenav re-
den 11 1992 EGT C 94, spektera dessa grund-mars nr personers
13.4.1992, 198, bekräftat den2 läggande fri- och rättigheters. -
december 1993 EGT C 342, särskilt till privatliveträttennr -
20.12.1993, 30, rådets och bidra till ekonomiska ochs. gemen-

ståndpunkt den 20 feb- sociala framsteg, handelns ut-samma av
ruari EGT veckling och enskilda1995 C 93, personersnr
13.4.1995, och välfärd.1 Europapar-s.
lamentets beslut den 15 juniav

EGT C 166, 3.7.1995. Upprättandet den inre mark-1995 3nr av
funktion,naden och dennas
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i enlighet med artikel 7a i inom det område inresom stat utan
fördraget innebär fri rörlighet den inregränser markna-som
för tjänster den innebär.varor, personer,
och kapital, förutsätter inte bara

personuppgifter fritt kan 6 Det ökade vetenskapligaatt och
överföras från medlemsstat tekniska samarbetet liksom deten
till också samordnade införandetutan atten annan av nya
enskilda grundläggan- telekommunikationsnät inompersoners
de rättigheter skyddas. gemenskapen nödvändiggör och

underlättar dessutom det gräns-
4 Inom gemenskapen behandlas överskridande flödet av person-

och används personuppgifter uppgifter.
allt oftare inom olika ekono-
miska och samhälleliga Skillnaden7 i skyddsnivå mellanom-
råden. Framstegen informa-på medlemsstater vad gäller en-
tionsteknikens område har gjort skilda fri- och rättig-personers
det lättare behandlaavsevärt heter, särskilt till privat-rättenatt
och utbyta sådana uppgifter. liv med avseende på behandling

personuppgifter, kan hindraav
5 Den ekonomiska och sociala översändande sådana uppgif-av

integration följdär från medlemsstats territo-tersom en av en
upprättandet den inre mark- rium till Dennaav en armans.
naden och dennas funktion i skillnad kan därför utgöra ett
enlighet med artikel i fördra-7a hinder för radutövaatt en

kommer med nödvändighet ekonomiska aktiviteter påget ge-
leda till betydande ök- menskapsnivå, snedvrida kon-att en

ning flödet personuppgif- kurrensen och hindra myndig-av av
mellanöver gränserna heterna fullgöra de skyldig-ter att

samtliga aktörer depå ekon- heter åligger dem enligtsom
omiska och samhälleliga gemenskapsrätten. Denna skill-om-
rådena, dessa aktö- nad i skyddsnivå beror påoavsett om

tillhör den privata eller den olikheter i nationella lagar ochrer
offentliga sektorn. Utbytet andra författningar.av
personuppgifter mellan företag
i olika medlemsstater kommer 8 hindrenFör flödenatt mot av

öka. De nationella myndig- personuppgifter skall kunnaatt av-
heterna i de olika medlemssta- skaffas måste skyddsnivån när

måste led i till- det gäller enskildaterna ettsom personers
lämpningen gemenskaps- fri- och rättigheter medav av-

samarbeta och utbytarätten seende på behandlingen av
personuppgifter för kunna sådana uppgifter likvärdigatt vara
fullgöra sina åligganden eller i alla medlemsstater. Denna
utföra arbetsuppgifter för målsättning grundläggan-ären av
myndighet i medlems- de betydelse för den inre mark-en annan
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för dettainte uppnås Inomnaden kan ramenger.men
och i enlig-med- handlingsutrymmeåtgärder endast avgenom

kanmed gemenskapsrätteni synnerhet med hetlemsstatema,
skillnader uppkomma viddetanke omfattningenpå ge-av
nomförandet direktivet,närvarandeskillnader för avsom

flödetvilket kan påverkanationell lagstift-finns mellan av
uppgifter såväl inom med-medområdet och tankening på en

gemenskaps-samordna lemsstat påbehovetpå att somav
nivå.medlemsstaternalagstiftningen i

säkerställa sådanför att en
Ändamålet nationellamed denreglering det 10enhetlig gräns-av

behandlinglagstiftningenflödetöverskridande omav person-
personuppgifter äruppgifter överensstämmer attavsom

fri-grundläggande ochför inre skyddamålsättningen denmed
särskilt den tillartikel i rättigheter,marknaden enligt 7a rätt

erkänns både idärför privatlivetnöd-fördraget. Det är som
europeiskaartikel 8 i dengemenskapen vidtarvändigt att

förkonventionen skydd deåstadkommaföråtgärder att omen
demänskliga rättigheterna ochlagstiftningen.tillnärmning av

friheterna ochgrundläggande
allmännai gemenskapsrättenstillnärrnningen deEftersom9 av

rättsprinciper. dennakom- Avlagstiftningamanationella an-
tillnärmningenledning fårleda till likvärdigtettatt avmer

inte med-denna lagstiftningmedlemsstaternaskydd kommer
inskränkning i detförahindra det någoninte längre kunnaatt

skall ipersonuppgifter skydd defria flödet utanger,av
tillhänvisning stället syftaundermellan dem garanteraatt

skyddsnivå inomfri- högenskilda ochtill ge-personers en
särskilt till menskapen.rättigheter, rätten
Medlemsstaternaprivatliv.

skydd förprinciper11 Defå handlingsut-kommer ettatt om
fri- ochenskildamedi samband personerssomrymme,

tillsärskiltdirektiv rättigheter,genomförandet detta rättenav
detta direktivprivatlivet,kunnaockså kommer att utnytt- som

precise-innehåller,och arbets- utgörjas näringslivet enav
förstärkningring ochmarknadens Medlems-parter. en av

Europarådetsprinciperna isindärför ikommer attstaterna
januarikonvention den 28särskiltlagstiftningnationella av

enskildaskydd för1981allmärma villkorkunna de omange
databehandlingautomatiskbehand- vidskall gälla försom

personuppgifter.Medlems-uppgifter.lingen avav
härvid efterskall strävastaterna

för skyddet måstePrincipernaskydd 12förbättra detatt som
behandlinggälla för alllagstiftningnuvarandederas av
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personuppgifter utförs 15 Behandlingen sådanasom av av upp-
verksamhet gifter omfattas detta direk-en person vars av

regleras gemenskapsrätten. tiv endast den sker medav om
fysiskEn behandling hjälp automatisk databe-persons av
uppgifter uteslutande för handling eller de uppgifterav om

personliga ändamål eller för behandlas ingår ellersom
hemmabruk, såsom korrespon- ingå i register ärettavses som
dens eller förande adress- uppbyggt efter vissa medav
register, skall dock inte utgångspunkt i för enskildaom-
fattas. utformade kriterierpersoner

för underlätta tillgång tillatt
uppgifterna.13 Sådan verksamhet i de berördasom avses

avdelningarna V och VI i För-
draget Europeiska unionen 16 Behandlingen ljud- ochom av
och allmän säkerhet,rör bilduppgifter exempelvis isom -
försvar, säkerhet och samband med videoövervak-statens

verksamhet på straff- ning omfattas intestatens dettaav-
område fallerrättens inte direktiv den utförs för attom

inom tillämpningsområdet för tillgodose den allmänna säker-
gemenskapsrätten, dock med heten, försvaret, säker-statens
förbehåll för medlemsstaternas het eller verksamhet påstatens
skyldigheter enligt artiklarna straffrättens område eller till
56.2, 57 eller 100a i Fördra- verksamhet inteannan som

upprättandet Euro- faller inom gemenskapsrättensget om av
peiska gemenskapen. Sådan tillämpningsområde.
behandling personuppgifterav

nödvändig förär 17 När det gäller behandlingattsom av
skydda ekonomiska ljud- och bilduppgifter förstatens
välstånd omfattas inte detta journalistiska ändamål eller iav
direktiv, behandlingen harnär litterärt eller konstnärligt
samband med frågor skapande, särskilt på detom

säkerhet. audiovisuella området, skallstatens
direktivets principer i enlighet

14 För närvarande inomgörs med bestämmelserna i artikel
för informationssam- 9 tillämpas restriktivt.ramen

hållet betydande framsteg
såvitt tekniken för 18 För undvika enskildatt attavser att en

överföra, bearbeta, förvägras det skydduppta, person
registrera, lagra eller lämna tillkommer honom enligtut som
ljud- eller bilduppgifter detta direktiv skall varjeom
fysiska detta direk- behandling personuppgifterpersoner; av
tiv bör därför tillämpas be- inom gemenskapen ske i
handling sådana uppgifter. enlighet med lagstiftningen iav

medlemsstaterna. Meden av
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påverkar inte dedirektivbehand- 21 Dettatill detta börhänsyn
gällerterritorialitetsreglerutförsuppgifterlingen somsomav

område.straffrättenspåuppdragpånågon avsomav
registeransvarig ärsomen

i sinbörMedlemsstaterna22medlemsstatetablerad i en
andraellerlagstiftninglag-denregleras genomstatensav

förbestämmelser antasstiftning. som
direktivdettagenomföraatt

de allmännamedlemsstats närmareEtablering på19 angeen
behandlingförvillkoreneffektivförutsätter attterritorium en

Särskilttillåten.skallmedverksamhetfaktiskoch vara
artiklar-jämförd medartikel 5struktur.stabilhjälp enav

medlems-tillåteroch 87verk-berördadenHärvid har na
all-deform interättsliga oavsettsamhetens att,staterna

gäller,reglermärmabetydelse,avgörande oavsett angesom
för behand-villkorsärskildafilialfrågadet är enomom

särskil-uppgifter pålingendotterbolageller avett somom
olikaoch för deområdendadenOmjuridiskär person.en

uppgifterkategorierfleraetablerad påansvarige är somav
artikelbehandlas iterritorier,medlemsstaters

dotterbolag,särskilt genom
befogen-harMedlemsstaternaundvika 23förhanmåste att

förskyddetgenomförahetkringgåendevarje attgarantera
bådeenskildauppfyllerverksamhetvarje genompersoneratt

lagstiftninggenerellnatio-denibestämmelserna omen
för enskildaskyddgällerlagstiftningnella personersom

behandlingsåvittför aktiviteterna. avavser
ochpersonuppgifter genom

tilllagstiftningsärskilddenomständigheten20 Den somatt
ins-statistiskaexempeletableradregisteransvarige är om

titut.tredje land får inte utgörai ett
skyddför dethinderett som

lagstiftning rörSådan24i dettaenskilda sompersoner ges
juridiskaförskyddskall påsådana falldirektiv. I personer

behandlingpåavseendemeduppgifterbehandlingen av
demangåruppgiftermedlemsstatsdentillämpas somav

direktiv.dettainteberörsinnehåller delagstiftning avsom
används förhjälpmedel som

skyddet måsteförPrinciperna25finnasbörbehandlingen. Det
förpliktel-dedels iavspeglasrättigheterför degarantier att

åvilardirektivdettaföljer personer,somseravsom
institu-företag,myndigheter,praktiken.irespekteras

andraellertioner, organ
särskilt medregisteransvariga
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avseende på uppgifternas kva- med manuell behandling.
litet, den tekniska säkerheten, Omfattningen detta skyddav
anmälningar till tillsynsmyn- får inte faktiskt bero på den
digheten och de omständig- teknik används eftersomsom
heter under vilka behandling detta skulle kunna skapa en
får utföras, dels i de rättig- allvarlig risk för kringgäende.
heter tillkommer enskilda När det gäller manuell be-som

vilkas handling omfattar detta direk-personer, personupp-
gifter blir föremål för behand- tiv endast register och inte
ling, bli informerade ostruktureradeatt akter. Särskiltom

behandling sker, få till-att innehållet iatt register måsteett
gång till uppgifterna, strukturerat efter bestäm-att vara
begära rättelse och under da kriterieratt enskil-som avser
vissa omständigheter invända da för lättattpersoner, ge

behandlingen. tillgångmot till personuppgifter. I
enlighet med definitionen i

26 Principema för skyddet måste artikel 2 c kan de olika krite-
gälla all information rierrör detgör möjligtsom attsom

identifierad eller identifier- fastställa de enskilda delarnaen
bar För avgöra struktureradatt samlingperson. om av en

identifierbarär skall personuppgifter och de olikaen person
härvid beaktas alla hjälpmedel kriterier reglerar möjlig-som

i syfte identifiera heten fåatt tillgång tillsom attve- en
derbörande rimligen kan kom- sådan samling utformas av

användas antingen varjeatt medlemsstat. Akter ellerma av
den registeransvarige eller akter liksom des-av grupper av
någon Skydds- omslag, vilka inteannan ärperson. sas
principerna gäller inte för strukturerade enligt särskilda
uppgifter gjorts kriterier, faller inte undersom anonyma
på sådant densätt regis- någraett omständigheteratt inom
trerade inte längre identifi-är detta direktivs tillämpnings-
erbar. En sådan uppförande- område.
kodex i artikel 27som avses
kan användbart red- 28 Varje behandlingettvara av person-
skap för vägledning uppgifter måsteatt lagligge om vara
hur uppgifter kan göras och korrekt berördagentemotano-

och behållas i form Uppgifterna måstenyma en personer.
detgör omöjligt iden- särskilt adekvata,att rele-som vara

tifiera den registrerade. och nödvändiga medvanta
hänsyn till de ändamål för

27 Enskilda skall skyd- vilka de behandlas. Dessapersoner
das både i samband med ändamål skall uttryckligtauto- vara
matisk databehandling angivna, berättigade ochav
uppgifterna och i samband bestämda vid tiden för in-
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uppgifterna. villkor användning och utläm-samling Såda-av
nande tilländamål med behandlingen tredjena man av per-
sonuppgifter fårläggs fast sedan uppgif- inomäga rumsom

fâr för tillåtna aktivitetersamlats in inteterna vara ramen
oförenliga med de ändamål företag och andrasom av

ursprungligen i deras löpandeutövasangavs. organsom
verksamhet. Medlemsstaterna

behandling får på29 Senare även närmareav person- ange
för historiska, vilka villkor personuppgifter iuppgifter statis-

marknadsföringssyfte får vida-tiska eller vetenskapliga ända-
mål kan förutsatt med- rebefordras till tredjeatt man,-

lämpliga detta sker kom-lemsstaterna oavsettger ga- om
rantier inte allmänt mersiellt eller välgören-sett av-

oförenliga med de ända- hetsorganisationer, föreningaranses
uppgifterna stiftelser, exempelvismål för vilka eller av

förut-samlades in. politisk karaktär,tidigare Dessa men
regler iakttas hargarantier skall särskilt hindra satt att som

syfte den registrera-uppgifterna används för tillatt attatt ge
eller fatta de möjlighet invändavidta åtgärder att motmot

uppgifter ho-beslut viss de rörrör att somsom en person.
be-behandlas attutannom

ochtillåten skall höva sina skäl30 För utanatt en angevara
kostnader förbehandling personuppgifter åsamkasattav

dessutom utföras med den detta.
registrerades samtycke eller

personuppgifternödvändig för ingåendet Behandling31 avvara
förpliktel- tillåteneller utförandet måste även näransesav

för skyddaenlighet med avtal den utförsi ett att ettser
för den avgörandebindande intresse ärär avsomsom

registreradesregistrerade, eller fordras betydelse för den
lagstiftning vid utfö- liv.enligt

randet något i detärav som
ankommer på denallmännas intresse eller 32 Detär ett na-

lagstiftningenmyndighetsutövning tionellaled i eller att
fysisk juridisk deni eller avgöra ansvararom somvara en

utförsintresse förutsatt för behandlingatt somenpersons
intresse ellerdet allmännasskyddet den registrerades iav

skallmyndighetsutövningfri- och rättigheter inte vidgår
myndighet eller någotföre. särskiltFör att garantera vara en

elleroffentligrättsligtmellan de berördajämvikt annat
subjekt, såsomoch för samti- civilrättsligtintressena att

yrkesorganisa-effektiv exempelvisdigt säkerställa enen
får medlemsstater- tion.konkurrens

vilkapånärmare angena
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33 Uppgifter grund sin gande rättigheter och privat-som av
kan kränka grundläggan- liv.natur

fri-de och rättigheter eller
privatlivets helgd får inte 35 Myndigheters behandling av
behandlas samtycke personuppgifter för officielltutan av

registrerade.den Dock måste erkända religiösa sammanslut-
det finnas uttrycklig möj- ningars räkning fören att upp-
lighet för tillgodose fylla målsättningaratt att ut-som
särskilda behov, i synnerhet trycks i grundlagen eller

behandlingennär uppgifter- folkrätten utförs för till-attav
utförs för ändamål har godose viktiga samhälleligana som

samband med hälso- och intressen.
sjukvården ärav personer som
underkastade tystnadsplikt 36 Om det i samband med att
eller för genomföra be- allmänna val hålls för detatt att
rättigade åtgärder vissa demokratiska skallsystemetav
föreningar eller stiftelser fungera nödvändigtär deatt
vilkas syften skydda politiskaär partierna i vissaatt
utövningen vissa grundläg- medlemsstater samlar inav upp-
gande fri- och rättigheter. gifter enskildaom personers

politiska uppfattning får be-
det34 När hänsyn till viktiga handling sådana uppgifterav av

allmänna intressen nöd- tillåtasär hänsyn till viktigaav
vändigt, måste medlemssta- allmänna intressen, på villkor

kunna frånavvika för- bestämmelser lämpligaterna att om
budet behandla käns- garantier föreskrivs.mot att
liga kategorier uppgifter påav
sådana områden exempel- 37 sådanFör behandlingsom av
vis folkhälsa och socialskydd, personuppgifter sker försom

försärskilt säkerställa journalistiska ändamål elleratt
kvalitet och lönsamhet det konstnärligtnär eller litterärt ska-
gäller förfaranden pande särskilt på det audio-som an- -
vänds i samband med ansök- visuella området bör det-
ningar förmåner och fastställas undantag från ellerom
tjänster inom sjukförsäkrings- begränsningar i förhållande

i samband med till vissa bestämmelser i dettasystemet,
vetenskaplig forskning och i direktiv så långt detta är
samband med offentlig statis- nödvändigt för förenaatt
tik. Dock åligger det med- enskilda grundläg-personers
lemsstaterna sörja för gande rättigheter medatt att yttran-
det finns lämpliga och konkre- defriheten, särskilt den rätt att

garantier för skydda och lämna upplys-ta att ta emot
enskilda grundläg- ningar särskilt fastslås ipersoners som

artikel 10 i den europeiska
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samlat ininte harsvarigeför deskyddkonventionen om
registrerade.från dendirektoch derättigheternamänskliga

utlämnandekanVidaregrundläggande friheterna. För av
till tredjeuppgifteravvägningåstadkomma varamanatt en

utlämnandettillåtenfri- ävengrundläggandedemellan om
kunde förutsesinte näråligger detoch rättigheterna upp-

från densamlades ingifternabeslutamedlemsstaterna att
dessaregistrerade. samtligaIundantag ochnödvändigaom

registreradedenfall skalldesåvittbegränsningar avser
uppgifternainformerashar näråtgärdergenerella som

ellerregistreras näruppgiftsbehand-avseende på senast
för första gångenuppgifternaåtgärderberättigande,lingens

till tredjeuppgifter till lämnasvidareföraför ut man.att
tillsynsmyn-land ochtredje

nödvändigtintedock40 Detbefogenheter. Detta ärdighetens
denställa detta kravtillledadock intefår attatt om
tillkännerregistrerade redanbeslutarmedlemsstaterna om

kravinformationen. Dettafrån åtgärderundantag som
ställashellerintebehöversäkerställa be-förvidtas omatt

utläm-ellerregistreringensäkerhet. Denhandlingens
regleras iuttryckligennandettillsynsmyndighet ärsom

läm-ellerlagstiftningenbörområdetbehörig på ut- om
deninformation tillnandefall vissaimed vartrustas av
sigvisarberördaefterbefogenheter utövasatt personen

eller innebäraomöjligti fråga,behandlingen varaexem-
oproportionerligtbefogenhet medpelvis storaatt an-

skullesträngningar, vilketoffentlig-mellanrumjämna
sambandifalletkunnaeller över-göra attrapport varaen

historiska,behandling förrättsliga medtillärendenlämna
vetenskapligaellerstatistiskamyndigheter.
sammanhangändamål. dettaI

registrerade,antaletkanbehandlingkorrekt38 En upp-av
de kom-ålder ochgiftemasdeförutsätteruppgifter att

kanåtgärderpensatoriskakännedomfåregistrerade kan som
beaktande.ividtasoch debehandlingen tasattom -

samlas in hosuppgifternär
sinkunnamåste utövaAllaoch full- 41få korrektkandem -

uppgiftertillfå tillgångmed rättinformationständig att
ochdem ärrörtill dehänsyn närmare somsomom-

förbehandling,föremål förinsamling- attvidständigheterna
sigförsäkradetalj kunnai omen.

ochkorrektauppgifterna äratt
till-behandlingen ärbehandlingenfallI vissa rör att39 om

anledninglåten. Avregisteran-denuppgifter sammasom
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måste och ha rätt få etiska reglervar atten gäller försom
reda på den logik gäller sådana yrkensom särskiltsom
för den automatiska databe- regleras i lagstiftning. På
handlingen uppgifter förteckningenav över undantagsom

honom,rör åtminstone såvitt och begränsningar bör upptas
sådana automatiska de uppgifter föravser övervakning,

beslut i artikel tillsyn eller regleringsom avses ärsom
15.1. Denna rättighet får inte nödvändiga på de sist-tre
kränka affärshemligheten eller nämnda områdena, nämligen
upphovsrätten, särskilt inte allmän säkerhet, ekonomiska
den upphovsrätt skyddar och finansiella intressensom samt

Detta bör dock beivrande brott.programvaran. Uppräk-av
inte få resultera i den ningenatt uppgifter på dessaav
registrerade nekas all informa- områden påverkartre inte
tion. undantag eller begränsningar

hänsyn till säkerhetstatensav
42 Medlemsstaterna kan hän- och försvaret.av

till intresset hos densyn
registrerade eller till andras 44 För uppfylla vissa deatt av
fri- och rättigheter begränsa nämnda målsättningarna kan

tillrätten tillgång till uppgifter medlemsstaterna på grund av
och information. De kan till bestämmelser i gemenskaps-
exempel besluta tillgångatt tvingasrätten avvika frånatt
till uppgifter medicinsk bestämmelserna i dettaart direk-av
endast får erhållas tiv tillrätten tillgång tillgenom om
förmedling någon är uppgifter, skyldighetenav som att
yrkesmässigt verksam inom informera enskilda personer
hälso- och sjukvården. och kvaliteten på uppgifterna.

43 Rätten till tillgång till uppgif- 45 I sådana fall då uppgifter av
och information vissater hänsyn till allmännasamt intressen,

skyldigheter hos den register- på grund myndighetsutöv-av
ansvarige kan inskränkas ning eller hänsyn tillav av en
medlemsstaterna i den berättigade intressenutst- persons
räckning det nödvän-är kan bli föremål för tillåtensom
digt för skydda tillatt behandling, skall varje berördexem-
pel säkerhet, försvaret,statens ändå, på berättigadeperson
allmän säkerhet eller viktiga och avgörande skäl som avser
ekonomiska eller finansiella hans särskilda situation, ha
intressen betydelseär invändarätt uppgif-som av att mot att
för medlemsstat eller för honom självrör be-en ter som
unionen, liksom för brottsut- handlas. Medlemsstaterna har
redningar och åtal och åtgär- dock möjlighet be-att anta
der rör överträdelsersom av
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lingen de ytterligareinne-stämmelser motsatt av per-av
sonuppgifter fordras förhåll. som

kunnatjänsten skallatt an-
vändas.för de registreradesSkyddet46

rättigheter förutsätterfri- och
Amnälningsförfarandetbehandling 48 ärsåvitt av-avavser

för behand-personuppgifter lämpliga göraattsettatt en
syfte och viktigasteorganisatoriska lingstekniska och

allmänt kända föregenskaperåtgärder vidtas både när syste-
behandlingensäkerställabehandlingen utformasför att attmet

i enlighet med desjälva behandlingen skeroch när na-
vidtastionella åtgärderförsker, särskilt garanteraatt som

för genomföra detta direk-och för på såsäkerheten attatt
otillåten be-hindra allsätt t1v.

med-åliggerhandling. Det
undvika olämpliga49 Försäkerställalemsstaterna attatt att

administrativa formaliteter kanregisteransvariga respekte-de
Åtgärderna beslutamedlemsstaternaåtgärder.dessa omrar

från och förenk-lämplig undantagskall garantera en
anmälningspliktenlingarsäkerhetsnivå med hänsyn till av

fall dåsåvitt sådanautvecklingsni-den nuvarande avser
sarmolikt inteför behandlingentill kostnadernavân och

kränka de berördakommergenomförandet under hän- att
fri- och rättig-riskersynstagande till de personernassom

iförutsatt dettaoch heter, ärinnebärbehandlingen att
överensstämmelse meduppgifterdearten ensomav

vidtagitsåtgärdskyddas.skall som av en
särskiltmedlemsstat och som

begränsningarna. Med-in-meddelande47 När ett angersom
beslutalemsstatema kan ävennehåller personuppgifter Över-

förenklingarundantag ochförmedlingsänds en omgenom av
fall då någonför telekommuni- iorganisation utsettssom av

försäk-registeransvarigedenelektroniskkation eller post,
utfördadesigenda ändamål är attatt omrarvars

inte kommerbehandlingarnasådana meddelan-översända
fri-de registreradeskränkaden frånblir det normaltden, att

rättigheter.och Denochmeddelandet härrörvilken person
skyddasålundaerbjuderinte den utsetts attsomperson som

siguppgifterna måstetjänstnämnda varesom anses -
den regis-anställdhanbehandlingen ärför avavansvara

hateransvarige eller intepersonuppgifterna. De som -
sin verk-möjlighet utövatjänster kom-erbjuder sådana att

fullständigtpåsamhetnormaltdock ettatt ansesmer
oberoendeansvariga för behand- sätt.som
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50 Undantag frän anmälnings- de önskar det precisera dessa
plikten och förenklad anmälan risker i sin lagstiftning.
bör kunna tillåtas särskilt då
det fråga behandlingär 54 Med tanke på omfattningenom av av
uppgifter endast syftar till den behandling uppgiftersom av

register skall föras, utförsatt ett i samhället tordesom som
förär i enlighet med det antal behandlingaravsett att som

nationell lagstiftning all- innebär särskilda riskerge vara
mänheten information och mycket begränsat. Medlems-

tillgängligt förär allmän- föreskrivamåstesom staterna att
heten eller och tillsynsmyndigheten eller denvar en som
kan styrka han har tillsynutövar iatt samrådett som
berättigat intresse. med tillsynsmyndigheten före-

förhandskontrolltar en av
51 Det förhållandet den regis- dessa behandlingar innan deatt

teransvarige omfattas utförs. Sedan sådan för-av en
förenklat anmälningsförfaran- handskontroll genomförts får
de eller undantagenär från tillsynsmyndigheten i enlighet
anmälningsplikt befriar honom med den nationella lagstift-
inte från de övriga förpliktel- ningen gäller försom myn-

följer detta direk- digheten sig elleröverser som yttraav
tillåta behandlingen.tiv. En sådan
kontroll kan företasäven som

52 I detta sammanhang måste led i det nationella parla-etten
efterföljande kontroll från den förberedande arbetementets
behöriga myndighetens sida i med åtgärd eller etten som
allmänhet till- led i arbetet med åtgärdanses som en en
räcklig åtgärd. grundas på sådansom en

lagstiftande åtgärd defini-som
53 Vissa behandling behandlingenstyper ochav atterar-

till exempel behandling lämpliga skyddsåtgär-som anger
har till ändamål utesluta der.att
den berörde från möjligheten

rättighet,utöva 55 För de fall då den registeran-att mottaen
förmån eller ingå avtal svarige inte respekterar deetten

eller sådan behandling registrerades rättigheter måstesom
innebär användning det i medlemsstatens lagstift-av ny
teknik kan på grund sin ning finnas möjlighet tillav-

sin omfattning eller sitt rättslig prövning. Personernatur,
ändamål innebära särskilda lider skada till följdsom av
risker för de registrerades otillåten behandling skall haatt
fri- och rättigheter skall krän- till ersättningrätt denav
kas. Medlemsstaterna kan registeransvarige, vilken kanom

befrias från skadeståndsansvar
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kan visa han inte vid internationellt utbytehan att avom
för uppgifter mellan skattemyn-ansvarig skadan,är sär-

fall han påvisa digheter eller tullmyndigheterskilt i då kan
socialförsäkrings-fel begåtts den regis- eller mellanatt ett av

force myndigheter ellertrerade eller i fall över-omav
utförsSanktioner skall föringen med utgångs-majeure.

privaträttsliga punkt i registervidtas såväl ettmot som upp-
lagstiftning ochoffentligrättsliga subjekt rättats genomsom

nationella till-överträder de är avsett attsom varasom
förantagits för gängligt allmänheten ellerbestämmelser som

genomföra detta direktiv. för har ettatt personer som
berättigat intresse. En sådan

omfattaGränsöverskridande flöden överföring bör inte56 av
uppgifter eller hela kate-personuppgifter nödvändiga allaär

gorier uppgifter finnsför den internationella han- somav
registretutveckling. skydd i registret. Närdelns Det är

fördirektiv till- tillgängligtdetta avsett att varasom genom
berättigatenskilda in- medförsäkras ettpersoner personer

skall överföringenhindrar inte intressegemenskapenom
personuppgifter överförs endast på begärangörasatt av

deländer dessa ellertill sådana tredje som personer om
skydds- självaadekvat är mottagarna.garanterar en

skyddsnivånsnivå. Frågan om
vidtasSärskilda åtgärder kanskall bedömas med 59adekvans

otillräckligomständig- förtill alla dehänsyn uppvägaatt en
tredje landsamband med skyddsnivå iheter har ettsom

registeransvarigeöverföring deneller en grupp omen
lämpliga garantier.ställeröverföringar.av

förfarandenBestämmelser om
för förhandling mellantredje landOm inte57 ett gemen-garan-

och tredje land måsteskapenadekvat skyddsnivåterar en
överföringskall antas.person-av

för-uppgifter till det landet
Överföring tredje land fårtillbjudas. 60

fall helst endasti vilket som
utföras i enlighet med bestäm-från förbud58 Undantag detta

medlemsstaternamelserskall under vissa omständig- som
genomförandeantagit förkunna medges denheter avom

artikeldirektiv, särskiltsitt dettaregistrerade lämnar sam-
8 i detta.tycke, överföring nöd-ärom

för avtal ellervändig ettett
kom-ochskyddet 61 Medlemsstaternarättsligt anspråk, när

sinamissionen måste påväsentliga samhällsintres- re-av
kompetensområdenspektiveexempelkräver det, tillsen
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berörda delar 65 En arbetsgrupp föruppmuntra skyddav av
näringslivet uppföran- enskilda i sambandatt anta personer
dekodexar för underlätta med behandlingatt av person-
genomförandet detta direk- uppgifter skall inrättas påav
tiv med beaktande de gemenskapsnivâ. Gruppenav
särskilda former behand- skall vid utförandet sinaav av
ling utförs vissa uppgifter fullständigtsom om- vara
råden och med respekt för de oberoende. Gruppen skall med
nationella bestämmelser hänsyn till sin särskilda karak-som
antagits för dess genomföran- kommissionentär råd ochge
de. bidra till den enhetliga till-

lämpningen de nationellaav
62 skyddetFör enskilda regler antagits förav attper- som

med avseende på be- genomföra detta direktiv.soner
handlingen personuppgifterav

detär avgörande betydelse 66 Med avseende överföringav
medlemsstaterna inrättar uppgifter till tredje landatt av

oberoende tillsynsmyndig- fordrar genomförandet av
heter. detta direktiv kommissio-att

befogenhet beslutaattnen ges
63 Dessa myndigheter måste genomförandet och att ettges om

nödvändiga för förfarande i enlighet medattresurser
utföra sina uppgifter, såsom riktlinjerna i rådets beslut
befogenhet särskilt 87/373/EEGnär införs.att -
det gäller klagomål från en-
skilda undersöka 67 Den 20 december 1994 träffa-personer -
och intervenera befo- de Europaparlamentet, rådetsamt
genheter inleda rättsliga och kommissionenatt överen-en
förfaranden. De måste skommelseäven modusettom
bidra till insyn i vivendi beträffande genomfö-att garantera
behandlingen uppgifter i de randeâtgärder för rättsakterav
medlemsstater under vilkas antagits i enlighet medsom
jurisdiktion de hör. förfarandet i artikel 189b i

Romfördraget.
64 Tillsynsmyndigheterna i de

olika medlemsstaterna kom- 68 principer förDe skyddet av
behöva bistå varandra enskilda fri- ochattmer personers

i samband med utförandet rättigheter, och då särskiltav
de uppgifter åligger dem till privatliv, irättensom som
för säkerställa skydds- detta direktiv uppställs medatt att
reglerna respekteras på ett

Itillfredsställande i helasätt EGT 197,L 18.7.1987,nr s.
Europeiska unionen. 33.
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avseende på behandling handla känsliga uppgifter, närav
personuppgifter skall för vissa sådan behandling nöd-ären
områdens vidkommande kun- vändig för genomförandet av

kompletteras eller preci- avtal har slutits påattna som
med hjälp särskilda grundval frivilligt ochseras av av

bestämmelser skall informerat samtycke föreöver-som
med dessa prin- dessa bestämmelsers ikraftträ-ensstämma

ciper. dande.

69 Medlemsstaterna bör 71 Detta direktiv hindrar integes en en
frist högst år räknat medlemsstat fråntre att anta
från ikraftträdandet bestämmelserde för regleraattav
nationella bestämmelser sådan marknadsföringsom som

för genomföra detta riktar sig till konsumenterantas att
dessdirektiv, de stegvisså kan har hemvist inomatt som

tillämpa de nationella territorium, förutsatt dessaattnya
bestämmelserna allapå sådana regler inte skyddetrör av
behandlingar redan på- enskilda medsom personer avseen-

möjliggörabörjats. För de på behandlingatt ett av person-
kostnadseffektivt genomföran- uppgifter.
de dessa bestämmelserav
skall medlemsstaterna tillåtas direktiv det möjligt72 Detta gör

under ytterligare tids- vid genomförandetatt atten av
period, tolv dessa bestämmelser hänsynlöper årut tasom
efter dagen för antagandet till principen allmänhetensav om

direktiv, vidta tillgångdetta åtgärder till till allmännarätt
säkerställa dåför be- handlingar.attatt

fintliga manuella register
överensstämmelsebringas i

HÄRIGENOM FÖRESKRIVSmed vissa direktivets be-av
stämmelser. Uppgifter FOLJANDEsom
ingår i dessa register och som
behandlas manuellt under

förlängdadenna övergångs-
period skall dock detnär är
föremål för ytterligareen
sådan behandling bringas i
överensstämmelse med dessa
bestämmelser.

inte nödvändigt den70 Det är att
registrerade lämnar sittpå nytt

till registe-samtycke denatt
fortsätter be-ransvarige att
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KAPITEL l

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel I eller serie åtgärderav som
Direktivens syfte vidtas beträffande personupp-

gifter, sig det sker påvare
Medlemsstaterna skall i enlighet automatisk eller inte, tillväg

direktivmed detta skydda fysiska exempel insamling, registre-
grundläggande fri- och ring, organisering, lagring,personers

rättighet särskilt till privat- bearbetning eller ändring,rätten
liv, i samband med behandling återvinning, inhämtande,av an-
personuppgifter. vändning, utlärrmande genom

översändande, spridning eller
Medlemsstaterna får varken tillhandahållandeannat av

begränsa eller förbjuda det fria uppgifter, sammanställning
flödet personuppgifter mellan eller samkörning, blockering,av
medlemsstaterna skäl har utplåning eller förstöring,av som
samband med det under punkt 1
föreskrivna skyddet. register med personuppgifterc

register: varje strukturerad
samling personuppgifterArtikel 2 av

Definitioner tillgänglig enligtär sär-som
skilda kriterier, oavsett om

direktiv med samlingen centraliserad,I detta äravses
decentraliserad spriddeller på

personuppgijier: varje grundval funktionella ellerupplys-a av
identifierad geografiska förhållanden,ning som avser en

identifierbar fysiskeller per-
d registeransvarig:registrerade. den fysiskaden Enson

juridiskaeller denidentifierbar är person,person en
myndighet, den institutionkan identifieras,person som
eller det andraindirekt, framfördirekt eller organ som

eller tillsammans medallt hänvisning till ensamtettgenom
andra bestämmer ändamålenidentifikationsnummer eller
och medlen för behandlingeneller flera faktorertill somen

personuppgifter. När ända-specifika för hans fysiska,är av
för behand-målen och medlenfysiologiska, psykiska, eko-

lingen bestäms nationellakulturella ellernomiska, av
lagar och andra författningarsociala identitet,
eller gemenskapsrätten kanav
den registeransvarige eller deb behandling personuppgifterav

försärskilda kriteriernabehandling: varje åtgärd att
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Artikel 3nationellihonomutse anges
Tillämpningsområdei gemenskapsrätten,ellerrätt

gäller för sådandirektivfysiska Dettaregisterförare: den
personuppgifterbehandlingdenjuridiskaeller somavperson,

företas påhelt eller delvisinstitutionmyndighet, den auto-
för be-matisk liksomandra vägeller det annanorgan som

automatiskpersonuppgifter för handling änbehandlar person-av
i eller kommeruppgifter ingårräk-registeransvarigesden som

i register.ingåning, ettatt

inte fördirektiv gäller2. Dettafysiska ellertredje denman:
behandlingsådandenjuridiska av personupp-myn-person,

gifterellerden institutiondighet,
den regi-andradet änorgan

verksamhetled iutgörregisteransvari-strerade, den ett ensom-
gemenskaps-omfattasinteoch deregisterföraren avsomge,

verksam-exempelvis sådanunder den regis- rätten,personer som
Vi avdelningarnahetregister-teransvariges eller som avses

EuropeiskaFördragetoch iVIhardirektaförarens omansvar
under någraoch inteunionen,behandlabefogenhet att upp-

behandlingaromständighetergifterna, som
säkerhet, försvar,allmänrör sta-

inbegripetsäkerhetellerden fysiska statensg tensmottagare:
behand-välståndekonomiska närdenjuridiska myn-person,

med frågorsambandlingen harinstitution ellerdendighet, om
verk-säkerhet ochtill vilketandradet statensstatensorgan

omrâde,samhet straffrättenspåsiguppgifterna utlämnas, vare
eller inte.tredjedet är manen

led ifysiskkommaMyndigheter kan ettperson somenavsom -
privatverksamhetinomuppgifter naturrentmottaatt av

med hanssambandeller harsärskilt uppdragför ett somramen
hushåll.inte betraktasskall dock som

mottagare,

Artikel 4registrerades samtycke:h den
nationellTillämplig rättsärskildfrivillig,varje slag av

viljeyttringinformeradoch
skall till-Varje medlemsstatregistreradevilken dengenom

nationella bestäm-lämpa debehandlinggodtar person-av
genomfö-förmelser denuppgifter honom.rör somsom

direktivdettarandet antarav
behandlingenför person-av

uppgifter när
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behandlingen utförsa denc registeransvarige inte ärettsom
led i verksamhet inom den etablerad på gemenskapens
medlemsstats territorium, där territorium och för behandling
den registeransvarige etab-är personuppgifter använderav
lerad. Om registeransvarig databehandlad eller icke data-en

etablerad inom fleraär med- behandlad utrustning som
lemsstaters territorier skall befinner sig på den nämnda
han vidta nödvändiga åtgärder medlemsstatens territorium,
för säkerställa alla inte sådan utrustningatt att om
verksamheter uppfyller kraven endast används för låtaatt
enligt den tillämpliga nationel- uppgifter passera genom

lagstiftningen, gemenskapen.

b den registeransvarige inte 2. Under de omständigheterär som
etablerad inom medlems- i punkt 1 c måste den regis-en avses

territorium pä teransvarige företrädarestats utan utseen en
plats där medlemsstatens etablerad inom den berördaärsom
lagstiftning gäller på grund medlemsstatens territorium, utanav
folkrätten, detta i övrigt påverkar deatt even-

tuella rättsliga åtgärder kansom
komma inledas denatt mot an-
svarige själv.

KAPITEL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER NÄRoM PERSONUPPGIFTER
FÅR BEHANDLAS

Artikel 5

Medlemsstaterna skall inom de begränsningar bestämmelserna i dettasom
kapitel innebär, precisera på vilka villkor behandling personuppgifterav

tillåten.är

AVDELNING I skall behandlasa på korrektett
och lagligt sätt,

PRINCIPER OM UPPGIFTER-
NAS KVALITET b skall samlas in för särskilda,

uttryckligt angivna och be-
Artikel 6 rättigade ändamål; senare

behandling får inte ske pâ ett
Medlemsstaterna skall före- oförenligt medsätt ärsom
skriva personuppgifter dessa ändamål. Senare be-att
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handling uppgifter för AVDELNINGav
historiska, statistiska eller

GÖRvetenskapliga ändamål skall PRINCIPER SOM ATT
inte oförenlig med dessa UPPGIFTSBEHANDLING KANanses

TILLÅTASändamål förutsatt med-att
lemsstatema beslutar om
lämpliga skyddsåtgärder, Artikel 7

skallc adekvata och rele- Medlemsstaterna skall föreskrivavara
och inte får omfatta personuppgifter får behandlasvanta attmer

vad nödvändigtän är endastsom om
med hänsyn till de ändamål
för vilka de har samlats in och dena registrerade otvetydigt har
för vilka de behandlas, lämnat sitt samtycke, ellersenare

d skall riktiga och, b behandlingen nödvändig förärvara om
nödvändigt, aktuella. Alla fullgöra avtal i vilketatt ett
rimliga åtgärder måste vidtas den registrerade ellerär part
för säkerställa för vidta åtgärder på be-att att attperson-
uppgifter felaktigaär den registreradegäransom av
eller ofullständiga i förhål- innan sådant avtal ingås,ett
lande till de ändamål för vilka eller
de samlades in eller för vilka
de behandlas, utplånas c behandlingen nödvändig förärsenare
eller fullgörarättas, rättslig förplik-att en

telse åvilar den regis-som
förvarase på för- teransvarige, ellersättett som
hindrar identifiering denav
registrerade under längre d behandlingen förnödvändigären
tid vad nödvändigtän skydda intressenär ärattsom som av
för de ändamål för vilka grundläggande betydelse för
uppgifterna samlades in eller den registrerade, eller
för vilka de behand-senare
lades. Medlemsstaterna skall behandlingen nödvändig förär

lämpligavidta skyddsåtgärder utföra arbetsuppgiftatt en av
för de personuppgifter allmänt intresse eller ärsom som
lagras under längre perioder led i myndighetsutövningett

ellerför historiska, statistiska utförs den registeran-avsom
vetenskapliga ändamål. eller tredje tillsvarige man

vilken uppgifterna har lämnats
2. Det åligger den registeransva- ellerut,
rige säkerställa punkt 1att att
efterlevs. behandlingen nödvändig förär

ändamål berättigaderörsom
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intressen hos den registeran- inom arbetsrätten, i den om-
fattning detta tillåtet enligtsvarige eller hos den eller de är

lagstiftningtredje till vilka uppgifter- nationellmän en som
föreskriver lämpliga skyddsåt-har lämnats närut, utomna

intressen gärder, ellersådana uppvägs av
den registrerades intressen

nödvändig fördennes grundläggande behandlingeneller c är
rättigheter kräver skydda den registreradesfri- och attsom

under artikel eller någonskydd 1.1. annan persons
grundläggande intressen när

registrerade fysisktden är
eller rättsligt förhindradAVDELNING III att ge
sitt samtycke, eller

SÄRSKILDA BEHANDLINGS-
behandlingen utförs inomdKATEGORIER ra-

för berättigad verksamhetmen
stiftelse, föreninghosArtikel 8 en en

eller icke vinstdri-ett annat
särskilda vande harBehandlingen kate- ettorgan, somav

politiskt, filosofiskt, religiöstgorier uppgifterav
syfte, förutsatteller fackligt

behandlingen endastskall förbjudaMedlemsstaterna röratt
sådana medlemmarbehandling personuppgifter organsav som

grundeller påavslöjar eller etniskt personer somras ursprung,
ändamåleller harpolitiska åsikter, religiös organetsav

regelbunden kontakt med dettaövertygelse, medlemskapfilosofisk
uppgifterna inte lämnasuppgifter ochi fackförening utsamt som

regi-till tredje denhälsa och sexualliv.rör utanman
samtycke, ellerstrerades

Punkt gäller inte2. 1 om
uppgifterbehandlingene rör

tydligt offent-påregistrerade har lämnat sättdena ettsom
den registreradetill liggörssitt uttryckliga samtycke av

förnödvändigabehandling, ellersådan ärnär attutomen
fastslå, gällandemedlemsstatens kunnaenligt göradet

rättsligaförsvaraförbudet ellerlagstiftning att an-anges
språk.upphävasi punkt inte kanl

den registreradesgenom
gäller behand-Punkt inteeller l närsamtycke,

uppgifterna nödvändiglingen ärav
förebyggande hälso-tillför med hänsynbehandlingen nödvändigb är

diagno-sjukvård, medicinskaskyldigheter ochfullgöra deatt
ellerbehandlingvård ellerrättigheteroch särskilda som ser,
elleradministration hälso-registeransvarigedenåligger av
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skall bestämmaMedlemsstaternauppgiftereller dessasjukvård när
nationellt iden-villkorvilkayrkes- pânågon ärbehandlas ettsomav

eller någottifikationsnummerochhälso-verksam på annatmässigt
fårför identifieringenligt vedertagetoch sättsjukvårdsomrâdet som

behandlas.bestäm-lagstiftning ellernationell
behörigaantagitsmelser avsom

underkastadnationella ärorgan
Artikel 9ellertystnadsplikt annanav en

liknandeålagdär ensomperson
personuppgifterBehandlingtystnadsplikt. av

yttrandefrihetenoch
lämpligaförutsättningUnder4. av

skall medMedlemsstaternatillhänsynskyddsåtgärder och av-av
behandlingpåfår seendeallmänt intresseviktigt person-avett

föruteslutandeuppgifter skeri sinantingenmedlemsstaterna som
eller konst-ändamåljournalistiskaellerlagstiftningnationella genom

skapandeeller litterärtnärligttillsynsmyndighetenbeslutett av
avvikel-ochundantagbeslutadeundantagandra änbesluta omom

i detta ka-bestämmelsernafråni punkt 2.nämns sersom
och kapitel VIkapitel IVpitel,

förnödvändigadeendastuppgifter ärBehandling attav5. omom
privatlivet medtillförenabrottmålsdomar rättenlagöverträdelser,

yttrandefriheten.reglernafâr utförassäkerhetsâtgärdereller om
kontrollunderendast myn-av en

skydds-lämpligadighet eller om-
AVDELNING IVmednationell lagfinns iåtgärder -

ändringarför deförbehåll som
TILLINFORMATIONSPLIKTmedtillåtakanmedlemsstaterna

REGISTRERADEDENbestämmelsernationellastöd av
och speci-lämpligainnehållersom

Artikel 10fullstän-skyddsåtgärder. Ettfika
insamlingvidInformationbrottmålsdomarregisterdigt över av
registreradefrån denkon- uppgifterendast underförasfår dock

myndighet.troll enav
föreskrivaskallMedlemsstaterna
eller hansregisteransvarigeföreskriva denfårMedlemsstaterna att att

skall denfallföreträdare iadministrativauppgifter rör vart gesom
uppgifterfrån vilkeniavgörandenellersanktioner omperson

följandesamlas insjälvbehandlas honomskallocksåtvistemål
då hani fallinformation,myndighet.kontrollunder utomav en

informationen:tillredan känner
punktfrån lundantag6. De som
och skall5punkterna 4ianges

kommissionen.tillanmälas
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a Den registeransvariges och personuppgifter eller, utläm-om
dennes eventuella företrädares nande till tredje kan förut-en man
identitet. inte vid den tidpunktänses, senare

då uppgifterna först lämnas ut,
Ändamålenb med den behand- skall den registrerade åtminsto-ge
ling för vilken uppgifterna följande information,är närutomne
avsedda. den registrerade redan känner till

informationen:
Allc ytterligare information,
exempelvis a Den registeransvariges och

dennes företrädareseventuella
eller de kategorier identitet.mottagarna-
uppgifterna,mottarsom

Ändamålenb med behandling-
huruvida det obligatorisktär en.-
eller frivilligt besvaraatt
frågorna eventuella c All ytterligare information,samt
följder inte exempelvisattav svara,

förekomsten rättigheter de kategorier uppgifterattav av- -
få tillgång till och erhålla behandlingen gäller,att som
rättelse uppgifter rör eller de kategoriermottagarnaav som -
honom, uppgifterna,mottarsom

förekomsten rättigheter attav-
i den utsträckning den få tillgång till och erhållaytter- attsom
ligare informationen med hänsyn rättelse de uppgifterav som-
till de särskilda omständigheter honom,rör
under vilka uppgifterna samlas in -

nödvändig förär tillförsäkra i den utsträckning denatt ytter-som
den registrerade korrekt be- ligare informationenen
handling. med hänsyn till de särskilda-

omständigheter under vilka upp-
gifterna samlas in nödvändigär-

Artikel 1I för tillförsäkra den registreradeatt
korrekt behandling.en

Information uppgifternanär inte
har samlats in från den Bestämmelserna i punkt skalll
registrerade inte gälla det särskilt inär sam--

band med behandling för statistiska
uppgifternaOm inte har samlats ändamål eller historiska eller ve-

in från den registrerade, skall tenskapliga forskningsändamål -
medlemsstaterna föreskriva den visar sig omöjligt eller innebäraatt en
registeransvarige eller hans företrä- oproportionerligt ansträngningstor
dare vid tiden för registreringen information eller regis-attav ge om
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få sådanaförekommande falleller utlämnande uttryckli- b itrering
behandlatsförfattning. uppgifter inteföreskrivs i I somgen

bestämmelsernamedlemsstaterna i enlighet medsådana fall skall
rättade,i detta direktivföreskriva lämpliga skyddsåtgär- ut-

eller blockerade,plånadeder.
ofullstän-särskilt dessa ärom

eller felaktiga,AVDELNING digaV

RÄTT tredjefå genomförtREGISTRERADES cDEN att manen
TILLGÅNGFÅ uppgiftertill vilken sådanaTILLATT

underrättasutlämnatsUPPGIFTER om
rättelse, utplåning ellervarje

utförts i enlig-blockeringArtikel 12 som
punkt b, dettahet med om

tillgång visar sig omöjligttill inteRätt vara
eller innebär opropor-en

ansträngning.tionerligtskall säkerställaMedlemsstaterna stor
registrerad harvarje rätt attatt

från den registeransvarige
AVDELNING VI

med rimligahinder ocha utan
BEGRÄNS-UNDANTAG OCHintervall störreutansamt

eller kostnader NINGARtidsutdräkt
bekräftelse uppgifterfå på om-

Artikel 13behandlashonomrörsom
informationeller inte och om

begränsningarändamålen med Undantag ochåtminstone
berördabehandlingen, de

fåroch Medlemsstaternauppgiftskategorierna genom
åtgärder förlagstiftning vidtaeller mottagarka- attmottagarna

de skyl-omfattningenvilka uppgifter- begränsategoriema till av
och rättigheterdigheterutlämnas, angessomna

12 ochi artiklarna 6.1,10, 11.1,få begriplig information om-
begränsningsådani fall dåuppgifter behandlas 21vilka ensom

med hän-nödvändig åtgärdoch all tillgänglig information är en
uppgifter tillvarifrån dessa synom

kommer,
säkerhet,få kännedom den logik a statensom-

uppgifteranvänds närsom
behandlas b försvaret,honom pårörsom

åtminstoneautomatisk väg
säkerhet,allmänsådana csåvitt automa-avser

beslut i artikeltiska som avses
15.1,
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förebyggande,d undersökning, AVDELNING VII
avslöjande brott eller åtalav

RÄTTför brott eller överträdelser DEN RljZGISTREQADESav
etiska regler gäller för ATT GORA INVANDNINGARav som

lagreglerade yrken,
Artikel 14

e viktigt ekonomiskt ellerett
finansiellt intresse hos Den registrerades rätt göraatten
medlemsstat eller hos invändningarEuro-
peiska unionen, inklusive

frågor, budgetfrágormonetära Medlemsstaterna skall tillförsäkra
och skattefrågor, den registrerade rätten att

f tillsyns-, inspektions- eller a åtminstone i de fallen som avses
regleringsfunktion i artikeläven 7 och fe närsom, som

den övergåendeär helst avgörande och be-om av av
karaktär, förbundenär med rättigade skäl hansrörsom
myndighetsutövning i de personliga situation motsätta
under punkterna dc, och e sig behandling uppgifterav
nämnda fallen, honom,rör dennärutomsom

nationella lagstiftningen före-
skyddg den registrerades skriver något Närav annat.
eller andras fri- och rättig- invändningen berättigad fårär
heter. den behandling påbörjatssom

den registeransvarige inteav
Under förutsättning lämpliga längre dessa uppgifter,av avse

rättsliga garantier får medlemssta-
i synnerhet uppgifterna b efter anmodan och kost-terna, om utan

inte används för åtgärder eller nader sig behandlingmotsätta
beslut särskilda registre- personuppgifter rörsom avser av som
rade i fall då det honom och den registe-personer, upp- som
enbarligen inte föreligger någon ransvarige bedömer kan kom-
risk den berörda behandlas för ändamålatt attpersonens ma
privatliv kränks, lagstift- direkt marknadsfö-rörgenom som
ning begränsa de rättigheter ring, eller bli informeradattsom

i artikel 12 uppgifterna innannär personuppgifter föranges
endast behandlas för ändamål första gången lämnas tillutsom
har med vetenskaplig forskning tredje eller används föratt man

eller uppgifternagöra endast tredjenär räkning för ända-mans
lagras i form personuppgifter mâl direkt marknads-rörav som
under begränsad tid inte föring, och uttryckligen fåatten som
överstiger den tid nödvän- erbjudandeär kost-att utansom om
dig för framställa statistik. nader sig sådantmotsättaatt ett
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i lagstiftning in-eller sådan b tillåtsutlämnande soman-
tillnehåller bestämmelservändning.

skydd för den registrerades
berättigade intressen.skall vidta nöd-Medlemsstaterna

för säkerställaåtgärdervändiga att
känner till dende registreradeatt

AVDELNINGi första stycket VIIIrättighet som anges
i b.

SÄKERHETSEKRETESS OCH
BEHANDLINGArtikel 15 VID

Artikel 16beslutDatabehandlade

behandlingvidskall varje SekretessMedlemsstaterna ge
föremålinte blirätten attperson

utför under denrättsliga arbetebeslut har Denför ett somsom
eller registerför-registeransvarigeför eller märk-följder honom som

registerföraren själv,liksompäverkar honom ochbart aren,som
tillautomatisk och får tillgånggrundas påenbart person-som

behandla dem endastuppgifter, fåruppgifterbehandling ärav som
registe-instruktion från denvissa enligtbedömaavsedda att person-

inte skyldigransvarige, hanhos honom, äregenskaperliga omex-
enligt lag.arbetsprestationer, dethansempelvis göraatt

ochkreditvärdighet, pålitlighet
uppträdande.

Artikel 1 7
följer övrigainte2. Om annat av

vid behandlingi detta direktiv skall Säkerhetbestämmelser
föreskrivamedlemsstaterna att en

beslut skall föreskri-får bli föremål för Medlemsstaternaettperson
skallpunkt registeransvarigeslag i 1 dendet attomsom avses vaav

lämpliga tekniska ochgenomförabeslutet
åtgärder förorganisatoriska att

personuppgifter från för-led i ingåendetfattas skyddaa ettsom
olyckshändelse elleravtal,eller fullgörandet störingett genomav

förlusthandlingar ellerden registrerades otillåtnaförutsatt att
olyckshändelseingående ellerbegäran samt motgenomom

spridningavtalet har ändringar, otillåtenfullgörande avav
uppgif-tillgång tilldet vidtas otillåtenbifallits eller elleratt

behandlingenför särskiltlämpliga åtgärder att terna, om
uppgifterberättigade in- innefattar Överföringhansskydda av

varjeexempelvis möjlig- nätverk, ochi annatmotetttressen,
behandling.sin slag otillåtenför honomheten göraatt av

gällande, elleruppfattning
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Dessa åtgärder skall med beaktan- åtgärderrör isom som anges
de den nuvarande tekniska punkt föreliggal i skriftligav eller
nivån och de kostnader därmedär jämförlig form.som
förenade med åtgärdernas genom-
förande åstadkomma lämpligen
säkerhetsnivá i förhållande till de AVDELNING 1x
risker förknippadeär medsom

ANMÄLANbehandlingen och dearten av
uppgifter skall skyddas.som

Artikel 18
Medlemsstaterna skall föreskri-

den registeransvarige, Anmälningspliktatt när till-va gentemot
behandlingen utförs för dennes synsmyndigheten
räkning, skall välja registerföra-en

kan tillräckliga garantier Medlemsstaterna skall föreskri-re som ge
vad gäller de tekniska säkerhetsåt- den registeransvarige ellerattva
gärder och de organisatoriska hans eventuelle företrädare före
åtgärder måste vidtas och genomförandet behandlingsom av en
tillse dessa åtgärder genomförs. elleratt serie behandlingaren som

helt eller delvis genomförs på
När uppgifter behandlas automatisk ochväg harav en som sam-

registerförare skall hanteringen eller flera närbesläktade ända-ma
regleras avtal eller mål skall underrättaett den tillsyns-genom

rättsligt bindande myndighet i artikel 28.genom en arman som avses
handling mellan registerföraren
och den registeransvarige och i 2. Medlemsstaterna får endast i
handlingen skall särskilt föreskri- följande fall och följandepå villkor

föreskrivaatt undantag frånvas om an-
mälningsplikten eller förenklad

registerföraren endast får anmälningsplikt:-
handla på instruktioner från
den registeransvarige, Om medlemsstaten för de-

behandling, ityper av sam-
de skyldigheter i band med vilka det med hän-som anges-
punkt såsom de definieras i till de behandlade uppgif-syn
lagstiftningen i den medlems- inte sarmoliktär deterna att

i vilken registerföraren registreradesstat är fri- och rättig-
etablerad, skalläven åvila heter kränks, behand-anger
registerföraren. lingens ändamål, vilka uppgif-

eller kategorier uppgif-ter av
4. För säkra bevisning skall de behandlas,att vilkater som
delar avtalet eller den rättsligt registrerade eller kategorierav
bindande handlingen rör registrerade tillsom av som avses,
skyddet uppgifter och de krav vilka eller katego-mottagareav
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anmälningsför-förenklatelleruppgifternarier ettmottagareav
behandlingför sådanfarandehur längelämnas somsamtut
d.artikel 8.2iskall bevarasuppgifterna avses

och/eller
föreskrivafårMedlemsstaterna

icke-automatiskaeller allavissaregisteransvarige iden attom-
personuppgifterbehandlingarnationelladenmedenlighet av

förenklatelleranmälasför skallgällerlagstiftning att ettsom
gällaskallanmälningsförfarandeuppgiftsskydd-denne, ettutser

för dem.skall hasärskiltsombud, som
uppgifttill

Artikel 19
säker-oberoendepâ sättatt ett-

innehållAnmälanstillämp-internadenställa
be-nationelladeningen av

preciseraskallMedlemsstaternatillantagitsstämmelser som
skallanmälanuppgiftervilkadirektiv,dettaföljd somav

skall åtminstoneinnehålla. Den
innehålladeregisterföra överettatt-

utförsbehandlingar avsom
ochregisteransvarigesdenvilket aregisteransvarige,den

företrädareseventuelladennesdeninnehållaskallregister
och adress,iinformation nämns namnsom

artikel 21.2,
behandlingen,medändamålenb

säkerställadettaför pá sättatt
deden ellerbeskrivningochfri- cregistreradesde avatt en

registreradekategorierintesannolikträttigheter somav
uppgifterdeochberörskränkaskommer avatt ensom
uppgifterkategorierellerbehandlingarna.följd avav

dem,sig tillhänförsom
föreskrivafårMedlemsstaterna

kategoriereller dedgälla förskallpunkt intel mottagarnaatt en
uppgif-vilkatillsyfteendabehandling mottagaresådan avvars
lämnaskommakanregister, attförandet temaär ett somav

författning-eller andralagarenligt ut,
allmänhetenförseär avsett attar

överföringarföreslagnatill- eochinformation ärmed avsom
land,till tredjeuppgifterallmänhetenförantingengängligt

styrkakanochföreller somenvar
beskrivningallmänfberättigat intresse. somenett

preliminärtmöjligtdetgör att
delämplighetenbedömaföreskrivafårMedlemsstaterna4. av

medenlighetiåtgärderanmälningspliktenfrånundantag som
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artikel 17 vidtagits för Artikel 21att
säkerheten i behand-trygga

lingen. Behandlingamas offentlighet

Medlemsstaterna skall Medlemsstaterna skall vidtaange
villkoren för anmälan till tillsyns- åtgärder för tillse behand-att att
myndigheten förändringar lingarna offentligtgörs tillgängli-av som

den i punktrör 1 angivna inforrna- ga.
tionen.

Medlemsstaterna skall föreskri-
Artikel 20 tillsynsmyndigheten skallattva

föra register sådanaöver be-ett
Förhandskontroll handlingar har anmälts isom

enlighet med artikel 18.
Medlemsstaternal skall bestämma.

vilka behandlingar kan in- Registret skall innehålla åtminstonesom
nebära särskilda risker för den den information i artikelsom anges
registrerades fri- och rättigheter 19.1 a-e.
och skall säkerställa dessaatt
behandlingar kontrolleras innan de Registret skall allmänt till-vara
påbörjas. gängligt.

Sådana förhandskontroller skall För sådan behandling intesom
utföras tillsynsmyndigheten när omfattas anmälningspliktav skallav
den mottagit anmälan från den medlemsstaterna föreskriva deatt
registeransvarige eller från registeransvariga eller någotupp- annat
giftsskyddsombudet, i tvek- medlemsstaternasom organ, utser,som

fall skall rådfråga tillsyns- på lämpligt skall tillhandahållasättsamma
myndigheten. och begär det åtminsto-var en som

den information ine som anges
Medlemsstaterna kan också artikel 19.1 a-e.

utföra sådana kontroller ettsom
led i det nationella parlamentets Medlemsstaterna får föreskriva att
förberedande arbete med åtgärd denna bestämmelse inte skall till-en
eller led iett arbetet med lämpas på sådan behandlingsom en vars
åtgärd grundas på sådan enda ändamål föraär regis-som en att ett
lagstiftande åtgärd, definierar i enlighet med lagar ellerter,som som
behandlingens och lämp- andra författningarart äranger avsett att ge
liga skyddsåtgärder. allmänheten information och som

tillgängligt förär allmänheten eller
för och kan styrka ettvar en som
berättigat intresse.
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IIIKAPITEL

PRÖVNING,RÄTTSLIG SANKTIONEROCHANSVAR

22Artikel

Rättslig prövning

utnyttja någotmöjlighetenpåverkardetskall attMedlemsstaterna attutan-
tillsynsmyndighetexempel vid dentillförfarande,administrativt som avses

hosanhängiggörsärendeinnananvändaskan28,artikeli ett ensom
införföra talanoch har rättföreskrivarättslig instans attatt envar-

denskyddasrättigheterkränkningarsådanadomstol avsomavom
behandling.ifrågavarandetillämplig pålagstiftningnationella ärsom

Artikel 23

Ansvar

följdtilllidit skadaochföreskrivaskallMedlemsstaterna att en somvar
oförenligåtgärd äreller någonbehandlingotillåten somamianavav en

direktiv, harföljd dettaantagits tillbestämmelsernationellademed avsom
lidit.harskada hanregisteransvarige för dendenersättningtillrätt somav

hanundgå dettaeller delviskan heltregisteransvarigeDen omansvar
skadan.orsakadehändelseför denansvarighan intebevisar är somatt

Artikel 24

Sanktioner

säkerställaförbestämmelserlämpliga attskall attMedlemsstaterna anta
debeslutasärskiltskallfullständigt ochgenomförsdirektivdetta om

bestämmelserdeöverträdelsevidanvändasskallsanktioner somavsom
direktiv.dettagenomföraförantagits att
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KAPITEL IV

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Artikel 25 4. Om kommissionen i enlighet
med sådant förfarandeett som

Principer beskrivs i artikel 31.2 finner att ett
tredje land inte erbjuder sådanen

Medlemsstaterna skall föreskri- adekvat skyddsnivå beskrivs isom
överföringen punkt 2 i dennaatt artikel, skall med-va av personupp-

gifter under behandlingär lemsstatema vidta de åtgärdersom som
eller avseddaär behandlas nödvändiga förär hindraatt över-som att
efter överföring till tredje land föring uppgifter slagav av samma
endast får ske ifrågavarande till ifrågavarande tredje land.om
tredje land detta påverkarutan att-
tillämpningen de nationella Vid5. lämpligt tillfälle skall kom-av
bestämmelser antagits till följd missionen inleda förhandlingar försom

de andra bestämmelserna i detta avhjälpa den situationattav som
direktiv säkerställer adekvat uppstått kommissionen kommitnären-
skyddsnivå. till den slutsats i punktsom anges

4.
Bedömningen skyddsni-av om

vån i tredje land adekvatär Kommissionen kan, iett enlighet
skall ske på grundval alla de med det i artikel 31.2 angivnaav
förhållanden har samband med förfarandet, konstatera tredjesom att ett

överföring eller land sin interna lagstiftningen en grupp av genom
överföringar uppgifter. Härvid eller på grund de internationellaav av
skall särskilt beaktas uppgiftens förpliktelser särskilt till följdsom -

den eller de avsedda behand- sådana förhandlingarart, av som anges
lingarnas ändamål och varaktighet, i punkt 5 och gäller skyddetsom
ursprungslandet och det slutliga för privatliv och enskilda personers
bestämmelselandet, de allmänna grundläggande fri- och rättigheter -
respektive särskilda råttsregler åligger landet har skyddsnivåsom en
gäller i ifrågavarande tredje land adekvat i denär meningsom som
liksom de regler för yrkesverksam- i punkt 2 i denna artikel.avses
het och säkerhet gäller där.som

Medlemsstaterna skall vidta de
Medlemsstaterna och kommis- åtgärder nödvändiga förär attsom

sionen skall informera varandra följa kommissionens beslut.
de tredjenär land inteatt ettanser

erbjuder adekvat skyddsnivåen
enligt punkt
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betydelse för denArtikel 26 avgörande
registrerade, eller

Undantag
överföringen från of-f görs ett
fentligt register enligtundantag från artikel 25Med som

eller andra författningarlagarskall medlemsstaterna
regler allmänhetenfinns tvingandedet inte är avsett att geom-

till-lagstiftning information ochi derasdetta ärsomom -
för allmän-gängligt antingenöverföringföreskriva att av per-
ochheten eller försonuppgifter till tredje landett en somvarsom

berättigat intres-i kan styrkaadekvat skyddsnivåinte har etten
utsträckning dei artikel i denmeningden somse,som avses

villko-i lagstiftningen angivnafår ske25.2 om
uppfyllsför tillgänglighetren

har i det enskilda fallet.registrerade otvetydigtdena
samtyckt till den planerade

påverkar tillämp-eller 2. Utan dettaöverföringen, att
punkt får medlems-ningen l enav

överföringnödvändig för tillåtaöverföringenb är stat av person-
tredje landavtal mellan uppgifter tillfullgöra ettettatt som

säkerställer skyddsnivåoch den inteden registrerade somen
enligt artikel 25.2,för adekvatregisteransvarige eller äratt om

ställer till-registeransvarigeregistrerades begäran denpå den
garantier för privatlivåtgärder räckligagenomföra attsom

grundläg-ingås, och enskildainnan avtaletvidtas personers
skyddasgande fri- och rättighetereller

för utövningen motsvaran-samt av
Sådana garantiernödvändig för de rättigheter.överföringenc är

lämpliga avtalsklau-kan framgåeller fullgöra avtalingå ettatt av
mellan den registeransvarige suler.

tredje i den regi-och man
informeraMedlemsstaten skallellerstrerades intresse,

övriga med-och dekommissionen
överföringardenödvändig lemsstatemaöverföringend är om

enligt punkt 2.författ- tillåtitsbindande enligteller som
skäl viktiganing rörav som

eller kommis-medlemsstateller för Omallmänna intressen att en
berätti-grunderpågällande eller sionen ärfastslå, göra som

till skyddet förmed hänsynanspråk, gaderättsligaförsvara
enskildaprivatliv ocheller personers
fri- och rättighetergrundläggande

skall kommis-invändningförnödvändigöverföringen göre är en
åtgärder ividta lämpligasionenskydda intressen äratt avsom
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enlighet med det förfarande kommissionen4. Om i enlighetsom
i artikel 31.2. förfarandemed det iavses som anges

artikel 31.2 beslutar vissaatt stan-
Medlemsstaterna skall vidta de dardavtalsklausuler erbjuder till-
âtgärder nödvändiga för räckligaär garantier enligt punktattsom
följa kommissionens beslut. skall medlemsstaterna vidta nöd-

vändiga åtgärder för följa kom-att
missionens beslut.

KAPITEL v

UPPFÖRANDEKODEX

Artikel 27

Medlemsstaterna och kommissionen skall utarbetandeuppmuntra av
uppförandekodexar med beaktande de särskilda förhållandena påsom av-
olika områden skall bidra till på riktigt genomföra deett sättatt-
nationella bestämmelser medlemsstaterna för genomföra dettaantar attsom
direktiv.

Medlemsstaterna skall föreskriva branschorganisationer eller andraatt
företräder andra kategorier registeransvariga, harorgan som av som

förslag till nationellaupprättat kodexar eller ändra ellerattsom avser
utöka existerande nationella kodexar, kan framlägga dessa för bedömning

den nationella myndigheten.av

Medlemsstaterna skall föreskriva denna myndighet bland skallatt annat
kontrollera de förslag har lagts fram för myndigheten iäratt som
överensstämmelse med de nationella bestämmelser antagits till följdsom

detta direktiv. Om myndigheten det lämpligt skall den inhämtaav anser
synpunkter från de registrerade eller deras företrädare.

Förslag till gemenskapskodexar och förslag till ändringar eller tillägg
till existerande sådana kodexar kan läggas fram för den arbetsgrupp som

i artikel 29. arbetsgruppDenna skall bland deavgöraannatavses om
förslag lagts fram för i överensstämmelse med deärsom gruppen na-
tionella bestämmelser antagits för genomföra detta direktiv. Omattsom

det lämpligt skall den inhämta synpunkter från de registrera-gruppen anser
företrädare.de eller deras Kommissionen kan tillse de kodexaratt som

godkänts arbetsgruppen offentliggörs lämpligtpâ sätt.av
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KAPITEL VI

FÖR SKYDDARBETSGRUPPOCHTILLSYNSMYNDIGHET
PÅ BEHANDLINGEN AVAVSEENDEMEDAV ENSKILDA

PERSONUPPGIFTER

Artikel 20 innanhet med artikel28 en
ochbehandling äger rum, se

yttranden itill sådanaTillsynsmyndighet att
offent-omfattninglämplig

beslutakunnatillse liggörs,medlemsstat skallVarje attatt om
utplâning ellerblockering,flera myndigheterellerdet utses en

uppgifter,förstöringuppgift inom desshar till attatt avsom
tillfälligtbeslutakunnaövervaka tillämpningenterritorium om

be-slutligt förbudellermedlems-bestämmelserde motsomav
kunna denhandling,till följd detta attantar gestaterna av

registeransvarige varning ellerdirektiv.
kunnaellertillrättavisning att

nationellasaken tillhänvisafullstän-myndigheter skallDessa
andraeller tillparlamentuppgifterdeoberoendedigt utöva

institutioner,politiskaåläggs dem.som

rättsligainledabefogenhetskall tillsemedlemsstatVarje2. attatt -
nationelladeförfarandensåda- närtillsynsmyndigheten hörs när

antagits tillbestämmelserförfattningareller andralagar somna
direktiv harföljd dettaskyddetutarbetas rör avav en-som

uppmärk-elleroch rättigheter överträttsfri-skilda attpersoners
myndig-rättsligadebehandlingenavseende pâmed sammaav

överträdel-dessaheternapersonuppgifter.
ser.

tillsynsmyndighet skallVarje
tillsynsmyndig-beslutSådanasärskilt ha av

kangärheten emotpartsom en
domstol.överklagas tillundersökningsbefogenheter,-

få till-befogenhetsåsom att
handkan, päochblir 4. Varuppgiftergång till egenensom

organisation,företräddellerochför behandlingföremål av en
tillsynsmyndighetentillvända sigallainhämtabefogenhet att

för sinaskyddmed begärannödvändigauppgifter är omsom
avseendemedrättigheterfri- ochtillsynen,för skötaatt

personuppgifter.behandlingpå av
skall in-berördain- Denbefogenhetereffektiva att personen-

följder hansvilkaformerasexempeltillgripa, att omsom
fâtt.harenlig- begäranyttranden ikunna avge



Bilaga 3 SOU 1997:49

Nr L 281 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 23.1l.95

Var och kan i samband med Artikel 29en
tillämpningen de nationellaav
bestämmelser har antagits med Arbetsgrupp för skydd enskildasom av
stöd artikel 13 i detta direktiv med avseende behandlingenav av
till tillsynsmyndigheten in personuppgifterge en
begäran fâ kontrolleraattom om

behandling tillåten.är Den En arbetsgrupp för skydden av
berörda skall informeras enskilda med avseende behand-personen

vilka följder hans begäran har ling personuppgifter, hädanefterom av
fått. kallad "arbetsgruppen" inrättas

härmed.
Varje tillsynsmyndighet skall

regelbundet upprätta Arbetsgruppen skall rådgivan-rapporten om vara
sin verksamhet. Denna de och oberoende.rapport
skall offentliggöras.

2. Arbetsgruppen skall vara sam-
6. En tillsynsmyndighet har, företrädare för denmansattoav- av en

vilken nationell lagstiftning eller de tillsynsmyndighetersett som
gäller för den aktuella be- varje medlemsstat,som utsetts av av en

handlingen, behörighet inom sin företrädare för den eller deatt myn-
medlemsstats territorium digheter har inrättats föregen som

de befogenheterutöva i enlig- gemenskapens institutioner ochsom
het med punkt 3 åligger den. Varje företrädare församtorgan av en
myndighet kan myndighet i kommissionen.av en

medlemsstat anmodas atten annan
sina befogenheter.utöva Varje medlem arbetsgruppenav

skall den institution ellerutses av
De övervakande myndigheterna den eller de myndigheterav som
skall i den utsträckning det han företräder. När medlemsstatsom en
behövs samarbeta med varandra, har fler tillsynsmyndigheter än en,
särskilt utbyta använd- skall dessaatt utsegenom en gemensam
bar information. företrädare. Detsamma skall gälla

för de myndigheter inrättatssom
7. Medlemsstaterna skall föreskri- för gemenskapens institutioner och

tillsynsmyndighetens leda-attva organ.
och personal,möter sedanäven

deras anställning upphört, skall ha Arbetsgruppen skall fatta beslut
tystnadsplikt med avseende på med enkel majoritet tillsyns-av
förtrolig information de har myndighetemas företrädare.som
tillgång till.

4. Arbetsgruppen skall välja sin
ordförande. Ordförandens man-
dattid skall tvâ år. Mandatetvara
kan förlängas.
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d yttranden de uppfö-Arbetsgruppens sekretariatsupp-5. avge om
kommis- randekodexar utarbetasgifter skall ombesörjas somav

gemenskapsnivå.sionen.

arbetsgruppenskall själv fast- Om konstaterar6. Arbetsgruppen
arbetsordning. förekomsten sådana skillnaderställa sin av

mellan medlemsstaternas lagstift-
praxis, tillskall behandla ning eller kan7. Arbetsgruppen varasom

nackdel för likvärdigheten i skyd-förts på dess dag-frågor uppsom
ordföranden, antingen det för med avseende påordning personerav

behandlingen personuppgifterinitiativ eller påpå dennes eget av
företrädare för inom gemenskapen, skallbegäran gruppenav en

eller för informera kommissionen detta.tillsynsmyndighetema om
kommissionen.

Arbetsgruppen kan på eget
utfärda rekommendationerinitiativ

Artikel alla frågor skyddet30 i rörsom av
med avseende behand-personer

lingen personuppgifter inomArbetsgruppen skall1 av.
gemenskapen.

frågautreda varjea rörsom
yttranden ochtillämpningen de nationella 4. Arbetsgruppensav

rekommendationer framlägbestämmelser antagits för skall gassom
den kom-direk- för kommissionen ochgenomförandet dettaav

mitté i artikel 31.tiv, för bidra till enhet-att som avsesen
lig tillämpning bestämrnel-av

Kommissionen skall informeraserna,
vilketdet påarbetsgruppen sättom

yttrandenahar tagit hänsyn tillb sig till kommissionen denyttra om
och rekommendationerna. Förskyddsnivån inom gemenska- att

kommissioneni tredje land, detta skalloch görapen
också skallutarbeta rapporten som

framläggas för Europaparlamentetkommissionen rådc omge
offent-rådet. skallföreslagen ändring och Rapportenvarje av

vilka liggöras.detta direktiv, ytter-om
eller särskilda åtgärderligare

skall utarbetavidtas för skydda Arbetsgruppenbör att ensom
rörandesituationenfysiska fri- och årsrapport ompersoners

medskyddet för fysiskarättigheter med avseende på personer
avseende behandlingenbehandling personuppgifter på av per-av

gemenskapensonuppgifter inomalla andra föreslagnaoch om
skalltredje land, dengemenskapsåtgärder och irör somsom

till kommissionen,fri- översändasådana och rättigheter,
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Europaparlamentet och rådet.
skall offentliggöras.Rapporten

KAPITEL v11

ÅTGÄRDER GENOMFÖRANDEFÖRGEMENSKAPENS

Artikel 31

Kommittén

Kommissionen skall biträdas kommitté är sammansattav somen av
förföreträdare medlemsstaterna och har kommissionens företrädaresom

ordförande.som

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén förslag tillett
åtgärder. Kommittén skall sig förslaget inom tidöveryttra en som

bestämmer hänsyn brådskandeordföranden med till hur ärendet

Yttrandet skall med den majoritet i artikel 148.2 iavges som anges
fördraget. Vid omröstning i kommittén skall medlemsstaternas röster vägas

artikeln. Ordföranden skallpå det i den intesätt rösta.som anges

Kommissionen skall besluta åtgärder haskall omedelbar verkan.om som
emellertid avviker kommitténsOm åtgärderna från yttrande, skall

kommissionen omedelbart underställa rådet ärendet. I detta fall gäller
följande:

Kommissionen uppskjuta genomförandet underskall åtgärdernaav en-
meddelandedatum.tidsfrist månader räknad fråntreom

fatta avvikande beslut inomRådet kan med kvalificerad majoritet ett-
tidsfrist första strecksatsen.den i densom anges

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 32

dessaMedlemsstaterna skall i medlemsstatNärsätta antaren
skall de innehållakraft de och andra författ- bestämmelserlagar en

för hänvisning till detta direktiv ellerningar, nödvändigaär attsom
sådan hänvisningdirektiv, åtföljasfölja detta år närsenast tre av en

före-offentliggörs. Närmareefter dess antagande. de
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frånhur hänvisningen skall Med undantag punkt 2 kanskrifter om
förutsätt-skall varje medlemsstat själv medlemsstaterna undergöras

ning lämpliga skyddsåtgärderutfärda. av
uppgifter endastföreskriva att som

för forskningskall till bevaras historisk inte2. Medlemsstaterna attse
medbehandling redan pågår behöver artik-sådan överensstämmasom

i detta direktiv.de nationella bestämmelser lama 6-8när
till följd detta direk-antassom av

Medlemsstaterna skall till kom-tiv träder i kraft bringas i överens-
stämmelse med dessa bestämmelser missionen överlänma till detexten

från denna tidpunkt. nationella bestämmelser deinom årtre som
inom det område omfat-antar som

uppgifter detta direktiv.fråga sådanaI tasom som av
finns i manuella register vidredan

ikraftträdandet de nationellaav
för Artikel 33bestämmelser antas attsom

genomföra detta direktiv får med-
med avvikelse från Kommissionen skall första gångenlemsstaterna,

efterföreskriva år den tidpunktföregående stycke, att senast tre som
skall i i artikel 32.1 och därefterbehandlingen bringas över- anges

regelbundet till rådet ochensstämmelse med artiklarna 6-8 i Europa-
parlamentetdetta direktiv inom tolv år räknat rapportavge en om

för direktivets genomförandet detta direktiv,från dagen antagan- av
dock eventuellt försedd med lämpligade. Medlemsstaterna skall ge
begäran ändringsförslag. Rapporten skallden registrerade pårätt att

offentliggöras. Kommissionen skalloch särskilt i samband med hanatt
till tillgång till särskilt undersöka tillämpningensinutövar rätt av

direktiv behandlinguppgifter, erhålla rättelse, utplå- detta på av
ljud- och bilduppgifterning eller blockering uppgifter rörsomav

felaktiga eller fysiska och skall fram-ofullständiga,är personersom
inte alla lämpliga förslaglagrade på läggasätt ärett somsom

ändamål med beaktande infonnationstek-förenligt med de legitima av
informationssamhälletsregisteransvarige vill nikens ochdensom

visar nödvändiga.utveckling siguppnå.
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Artikel 34

Detta direktiv riktar sig till med-
lemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 24
oktober 1995.

Pâ Europaparlamentets vägnar

HÄNSCHK.
Ordförande

Pá rådets vägnar

ATIENZAL. SERNA
Ordförande
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konñskering medbeslag ochvidtillämpningOffentlighetsprincipen,
lagändringarförslag tillyttrandefrihetsbrottochtryck-anledning av -
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Regeringen
Justitiedepartementet

Regeringen beslöt den 24 juni 1993 uppdra Justitiekanslernatt att
analysera förhållandet mellan å sidan tryckfrihetsförordningensena
bestämmelser delrätten allmänna handlingar och å andraatt taom av
sidan tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens be-
stämmelser tvångsmedel och konfiskering lägga fram desamtom att
förslag till lagändringar kan motiverade med anledningsom anses av
analysen.

Justitiekanslern överlämnar härmed promemorian "0ffentlighetsprin-
cipen, tillämpning vid beslag och konfiskering med anledning tryck-av
och yttrandefrihetsbrott förslag till lagändringar". Jag har i arbetet-
med promemorian biträtts byråcheferna Bertil Wennberg och Håkanav
Rustand kammarrättsassessorn Anders Lindgren.samt

Uppdraget härmed slutfört.är

Johan Hirschfeldt

Anders Lindgren
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Sammanfattning

problemetbeskrivningavsnitt 2ipromemoria lämnas omdenna avI en
medkonñskeringochbeslagvidtillämpningoffentlighetsprincipens

bakgrundsbe-yttrandefrihetsbrottoch samttryck-anledning enav
kopierätt,dessmedoffentlighetsprincipenbl.a.frågaiskrivning om

ochtryckfrihetsförordningenibrottskatalogemadomstolsoffentligheten,
konñskeringsinstituten, detochbeslags-yttrandefrihetsgrundlagen, -

ljudupptagningarochfilmerskrifter,trycktaspridningförbud mot av
aktuellasammanhangetidekonfiskeratsellerbeslagtagits samtsom

sekretesslagen.ibestämmelserna
förslag:följandelämnasochproblemetanalyserasavsnitt 3I

tryckfrihetsförord-ireglerdeändringföreslårJustitiekanslern aven
allmännakopiorfåreglerarnärvarande rätten attför avningen som

trycktasådanavadsåledesinskränksKopierättenhandlingar. avser
ikonfiskeratsellerbeslagtagits iharvideogramskrifter, somm.m.

hand-allmännaoch utgöryttrandefrihetsbrottellertryck-mål somom
lingar.

fåskallKopiorabsolut.emellertid inteskallInskränkningen vara
ändamåletkopiering,förtillhandahållashandlingareller omlämnas ut

därigenom äventyras.intekonñskeringenellerbeslagetmed
Justitiekanslern ettfråganpromemoriani somdiskuterasVidare om -

åläggasbörpliktexemplarsleveransermedtillkomplement systemet -
tillvideogramskrifter,beslagtagnaexemplar m.m.levereraatt av

bild.ochljudförArkivetochbibliotek
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Författningsförslag

Förslag till
Lag ändring i tryckfrihetsförordningenom

Härigenom föreskrivs 2 kap. 12 och 13 §§att tryckfrihetsförordningen
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. 12 §

Allmän handling får lämnas skall på begäran ellerut såsom genast
det möjligtär på ställetsnart avgift tillhandahållasutan den, önskarsom

del därav, så handlingentaga kan läsas, avlyssnasatt eller sättannat
uppfattas. Handling får skrivasäven avbildas eller i anspråktagasav,
för ljudöverföring. Kan handling tillhandahållas sådan delutan att
därav icke får lämnas röjes, skall den i övrigaut delarsom göras
tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.

Myndighet icke skyldigär tillhandahålla handling påatt stället, om
betydande hinder frågaImöter. upptagning i 3 § förstaom som avses
stycket föreligger heller sådan skyldighet, sökanden beak-utanom
tansvärd olägenhet kan del upptagningentaga hos närbelägenav
myndighet.

Rätten avbilda elleratt ta en
allmän handling i anspråk för
ljudövetföring gäller inte han-
dlingar tagits i beslag ellersom
konfiskerats i mål tryclgfri-om
hetsbrott eller yttrandefri-om
hetsbrott. Ett sådant tillhanda-
hållande får dock ske än-om
damålet med beslaget eller
konjiskeringen inte åventyras.

2 kap. 13 §

Den önskar del allmän handling hartaga även fast-som rättav att mot
ställd avgift fâ avskrift eller kopia handlingen till den del den fårav
lämnas Myndighet dockär skyldigut. lämna upptagning föratt ut
automatisk databehandling i form utskrift.än heller föreliggerannan

Tryckfrihetsförordningen omtryckt 1991:1500.
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i 3 §bild ellerritning,karta,framställa kopiaskyldighet att annanav
svårighetangivits,haravsedd upptagningförsta stycket än omnysssom

stället.påtillhandahållashandlingen kanochmöter
avskrift ellerRätten att

handling gäller intekopia enav
handlingar isådana som avses

sådanttredje stycket. Ett12 §
skeutlämnande får dock om

ellermed beslagetändamålet
därigenom intekonfiskeringen

äventyras.

behandlashandling skallkopia allmänavskrift ellerfåBegäran att av
skyndsamt.

kraft denträder ilagDenna
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Förslag till
1980:l002Lag ändring i sekretesslagenom

Härigenom föreskrivs i fråga sekretesslagen 1980:100om
dels 5 kap. 6 skall upphöra gälla,att att

g 12 kap. 3 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap. 3

Sekretess för uppgift i mål eller Sekretess för uppgift i mål eller
ärende i domstols rättskipande ärende i domstols rättskipande
eller rättsvårdande verksamhet eller rättsvårdande verksamhet
upphör gälla i målet eller upphör gälla i målet elleratt att
ärendet, uppgiften före- ärendet, uppgiften före-om om
bringas vid offentlig förhand- bringas vid offentlig förhand-
ling i mål eller ärende. ling i mål eller ärende.samma samma
Detta gäller dock inte sekretess
enligt kap.5 6

Förebringas sekretessbelagd uppgift i första stycket vid för-som avses
handling inom stängda dörrar, består sekretessen under den fortsatta
handläggningen, domstolen inte förordnar Sedan domstolenannat.om
har skilt målet eller ärendet ifrån sig, består sekretessen endast om
domstolen i domen eller beslutet har förordnat det. Sådant för-om
ordnande skall alltid meddelas för uppgift för vilken sekretess gäller
enligt 9 kap. 3 § andra stycke, det skulle strida avtalmotom som avses
där uppgiften röjs.att

Fullföljs talan i mål eller ärende vari domstol har meddelat för-
ordnande sekretess för uppgift skall bestå, skall den högreatt rättenom

förordnandet den skiljer målet ellerpröva ärendet ifrånnär sig.

Denna lag träder i kraft den

2 Sekretesslagen omtryckt 1992: 1474.

3 Senaste lydelse 1993:437.

4 Senaste lydelse 1993:437.
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genomförandearbetetsochUppdraget1

Justitiekanslernjuni 1993beslut den 24uppdrogRegeringen genom
tryckfrihetsförordningenssidanmellan åförhållandetanalyseraatt ena

åhandlingar ochallmännadelbestämmelserTF rätten att ta avom
yttrandefrihetsgrundlagensochtryckfrihetsförordningenssidanandra

framkonfrskering läggaochbeslagbestämmelserYGL samt attom
anledningmotiverade medkanlagändringarförslag tillde avansessom

bilaga.promemoriadennalagts tillharBeslutetanalysen. somm.m.
samrått medJustitiekanslernuppdraget harmedarbetetUnder

ljud ochArkivet förBiblioteket,Kungl.Riksarkivet,förföreträdare
biografbyrâ.Statensbild samt

förklarasböruttryckavseendeni tvâpromemorian har använtsI som
här.

fârespektiveuttryck föranvändes rätten"Kopierätt" att ta1 ettsom
ochi 2 kap. 12bestämmelsernaenligthandlingallmänkopiorut enav

TF.13
straffsanktionerade förbuddetbetecknar"Spridningsförbud" mot2

lagtsljudupptagningar,skrifter, filmer ellertrycktaspridning somav
i kap. 3 §stadgas 6konñskerad,förklaratsbeslag ellerunder som

stycket YGL.fjärderespektive 3 kap. 13 §stycket TFandra
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Bakgrund2

2.1 problemetKort om

i Vad allmän handling och del sådana hand-utgör rätten att tasom en av
lingar regleras i tryckfrihetsförordningen. delRätten allmännaatt ta av
handlingar tillkommer varje svensk medborgare till "främjande ettav
fritt meningsutbyte och allsidig upplysning" 2 kap. § Tryck-1 TF.en
frihetsförordningen exklusiv lag det gäller ingripanden påär även när

innehålletgrund i tryckta skrifter.av
Tryckfrihetsförordningen medger skriftertryckta med visstatt

innehåll i beslag konfiskerasoch innehållet tryckfrihets-utgörtas om
förordnande konfiskeringbrott. Ett innebär i princip den trycktaattom

skriften tagits i beslag skall förstöras. Syftet med åtgärden ärsom
självfallet förhindra vidare spridning skriften.att av

såväl tryckfrihetsförordningenI yttrandefrihetsgrundlagen finnssom
bestämmelser straff för spridande framställningar föremålärom av som
för beslag eller förklarats konfiskerade 6 kap. 3 § TF och 3 kap. 13 §

Förhållandet mellan å tryckfrihetsförordningensYGL. sidan reglerena
handlingarallmänna och erhålla kopior allmännarätten attom om av

å sidan tryckfrihetsförordningenshandlingar och andra regler beslagom
och konfiskering till vilka yttrandefrihetsgrundlagen delvis hänvisar
framgår emellertid inte uttryckligen tryckfrihetsförordningen.av
Frågeställningen inte ha fått någon belysning i den juridiskasynes
litteraturen. Inte heller har frågan behandlats vid tillkomsten av nu
gällande tryckfrihetsförordning eller yttrandefrihetsgrundlag.

Problemet dock uppenbart. Det föreligger således skyldighetär en
för det allmänna lämna kopior handlingar tagits i beslagatt ut av som
eller konñskerats just för förhindra vidare spridning.att en

2.2 Offentlighetsprincipen och särskilt 2 kap. 13 § tryck-om
frihetsförordningen

Sammanfattning

handlingar.har hos myndigheter del allmännaEnvar rätt att ta av
också kopiera allmän handling ellerEnvar har rätt att motatt en -

kopierätten. delavgift utfå kopia handlingen Rätten att taen av- -
handlingar inskränkas endast i vissa i lag givna hän-allmänna kanav

i sekretesslagen.seenden. Sådana inskränkningar meddeladeär
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Rätten del allmänna handlingaratt ta av

En inom svensk vedertagen principrätt all förvaltningär ochatt
rättskipning skall ske i former och under insynöppna allmänheten.av

En del i denna till insynrätt den i tryckfrihetsförordningenär
stadgade hos myndigheterrätten och domstolar del allmännaatt ta av
handlingar. Andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen inleds med
följande bestämmelse.

Till främjande fritt meningsutbyte och allsidig upplysningettav en
skall varje svensk medborgare ha del allmänna hand-rätt att ta av
lingar.

stårDet således och fritt hos myndigheter och domstolarattvar taen
del där förvarade handlingar, syftet härmed.oavsettav

Handlingsoffentligheten grundläggande del offentlighetsprin-är en av
cipen och står därmed för insynen i samhälle.öppetgarant ettsom en
Petrén och Ragnemalm har sammanfattat offentlighetsprincipens syfte
på följande Petrén-Ragnemalm,sätt Sveriges grundlagar 388.s.

"Sammanfattningsvis har offentlighetsprincipen angivits skola fylla
huvuduppgifter, nämligen rättssäkerheten, effektivitetentre att garantera

i förvaltningen och effektiviteten i folkstyret. "
fåBegäran del allmän handling kan framställasatt ta anonymt.av en

Den myndighet hos vilken sådan begäran får inte efterforskagörsen
det begär allmän handling.är Myndigheten kan såledesutvem som en

inte kräva vederbörande legitimerar sig. Myndigheten får inte helleratt
efterforska i vilket syfte handlingen begärs utlämnad. Myndigheten har
dock fråga efter uppgifter irätt dessa avseenden i den utsträckningatt
det behövs för myndigheten skall kunna hinder föreliggeratt pröva om

handlingen lämnas sådanEn efterforskning kan såledesmot att ut. vara
tillåten för myndigheten skall kunna sekretessprövning.att göra en

Begreppet allmän handling

Allmänheten har sålunda del allmännarätt handlingar. Medatt ta av
handling förstås framställning i skrift eller bild upptagningsamt som
kan läsas, avlyssnas eller på uppfattas endast med tekniskasättannat
hjälpmedel. Exempel på handlingar myndigheters diarier, beslutär och
andra handlingar böcker, tidningar, fotografier, filmer, video-samt

grammofonskivor Som allmän handling dock integram, m.m. anses
tryckt skrift, ljud eller bildupptagning eller handling ingårannan som
i bibliotek.

handlingEn allmän den förvaras hosär myndighet och den ärom en
ingiven eller upprättad där. Med förvaras förstås handlingenatt rent
faktiskt finns hos myndigheten. Med ingiven förstås handlingen haratt
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givits in, skickats in, telefaxats in till myndigheten någonetc. av
enskild eller myndighet. Med upprättad förstås hand-attav en annan
lingen expedierats från hänförmyndighet, sig till slutbehandlatetten
ärende eller eljest färdigställts inom myndigheten.

Även sådana framställningar åtnjuter upphovsrättsligt skyddettsom
enligt upphovsrättslagen 1960:729 eller lagen 1960:730 tillrättom
fotografisk bild omfattas bestämmelserna allmänna handlingar.av om
Enligt kap. 8 § och kap. 12 YGL gäller visserligen1 TF 1 om
upphovsmans vad stadgat i lag. upphovsrättsligaDet regel-rätt ärsom

innebär bl.a. för upphovsmannen framställaensamrättsystemet atten
och mångfaldiga fotografiernaexemplar verken, Av 24 §etc.av a upp-
hovsrättslagen och tredje stycket lagen till fotografisk12 § bildrättom

emellertidföljer allmän handling hinder upphovsrätt elleratt utan av
till fotografisk bild skall tillhandahållas i den ordning 2 kap. TFrätt

stadgar.

offentlighetsprincipenInskränkningar i

inte oinskränkt.del allmänna handlingar Hänsyn tillRätten äratt ta av
motstående åtskilligaviktiga intressen har nödvändiggjort undantag från

offentlighetsprincipen. del allmänna handlingar får dockRätten att ta av
inskränkas endast i de syften angivna i 2 kap. 2 § TF. Sådanaärsom
begränsningar skall angivna i särskild lag ellernoggrantvara en annan

Begränsningar dellag vartill den särskilda lagen hänvisar. i rätten att ta
allmänna handlingar har också meddelats i särskild lag, sekre-av en

tesslagen 1980: 100.
Handlingar allmänna har helst rättär attattsom anse som vem som

få del inte någon sekretessbestämmelse förhindrar detta.ta av om

tillgodoses tillgången till allmänna handlingarHur

Tillgången till allmänna handlingar kan tillgodoses på olika sätt,tre
utfående handling för del den på ställetnämligen allmän 2att taav av

utfående avskrift eller kopia allmän handling 2kap. 12 § TF, avav
handling13 § lärrmande uppgift allmän 15 kap.kap. TF, samt av ur

§ sekretesslagen.4

kap. § TF2 12

möjligt på stället"enskilde har "genast eller så detDen ärrätt att snart
få tillfälleallmän handling. innebärdel Detta rätt att attta en enav

eller titta på allmän hand-plats i myndighetens lokaler läsa, avlyssna en
avbilda eller hand-enskilde har också skrivaling. Den rätt att taav,

enskilde kan således medlingen i anspråk för ljudöverföring. Den egen
kopiator eller bandspelare,medhavd utrustning, exempelvis en en
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kopiera handlingen. Myndighetens originalhandling får dock inte tas
frånmed myndigheten. Innehåller handlingen avsnitt inte fårsom

lämnas skall handlingen ändå i övriga delar tillgänglig för dengörasut
enskilde, begär det, i form kopia eller avskrift. Skyldighetensom av en

tillhandahålla handlingen föreligger dock inte bl.a. "betydandeatt om
hinder möter".

Beträffande skriftliga handlingar e.d. torde i normalfallet inte några
problem för handen. Myndigheten lämnar handlingen för pâ-utvara
seende så disk och kan vanligen också ombesörjasäga överatt att
handlingen kopieras. Beträffande sådana handlingar förutsättersom
tillgång till tekniska hjälpmedel kan dock problem uppstå. Departe-
mentschefen anförde i 1973:33 med förslag till ändringar i tryck-prop.
frihetsförordningen 81 f. bl.a. ficks. det följaattm.m. anses av
reglerna i dåvarande kap.2 8 § TF myndigheterna skyldigaäratt att

avgift tillhandahålla sådant tekniskt hjälpmedel och detta skallutan att
ske så möjligt. Departementschefen tillade dock harsnart attsom
myndigheten inte tillgång till det tekniska hjälpmedel behövs såsom
föreligger inte någon skyldighet för myndigheten anskaffa hjälpmed-att
let och det i sådant fall får föreligga betydande hinder. Saknaratt anses
myndigheten nödvändiga hjälpmedel det emellertid enligt departe-är
mentschefen inte någonting hindrar den enskilde delatt tarsom av
upptagningen medhavt hjälpmedel. Det kan enligt Justitie-egetgenom -
kanslerns mening ligga i sakens viss varsamhet dånatur attanses en
kan påkallad, särskilt handlingen kan befaras bli skadad ellervara om
förstörd.

Möjligheten kopiera handling enligt lagtexten begränsad tilläratt en
handlingen skrivs avbildas eller i anspråk för ljudöverföring.att tasav,

Under år har emellertid kopieringstekniken utvecklats och isenare
praktiken kommit stå till allmänhetens förfogande. Sâ fallet medäratt

Ävenvideoapparater och avläsningsapparatur s.k. etc..scanners om
lagtextens ordalydelse innebära begränsning i de möjlighetersynes en

står den enskilde till buds beträffande kopiering så får lagtextensom
enligt min mening ha den innebörden andraävenantas att nya
kopieringsmöjligheter kan tillkomma får såledesDet antassom avses.

lagtexten skall teknikneutral.att vara
Som jämförelse kan här kap. inte2 13 § TF innehållernänmas atten

någon begränsning i detta avseende beträffande möjligheten att en
kopia allmän handling. Enligt 2 kap. 13 § TF har den enskildeav en
i princip få kopia exempelvis videogram. denAtträtt att etten av
enskilde skulle förhindrad framställa sådan kopia medattvara en egen
medhavd utrustning enligt 2 kap. 12 § TF kan inte utläsas reglering-av

Önskar den enskilde sålunda koppla sin utrustning moten. upp
myndighetens för kopiering följaktligen någotdetta inte hin-mötasynes
der. Handlar det däremot den enskilde skall hantera myndig-attom
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hetens exemplar i sin utrustning torde finnas förutrymmeegen
nödvändiga restriktioner.

Med "betydande hinder" i övrigt exempelvis handlingen vidattavses
tillfället används i myndighetens arbete, den utlånad ellerär att utrym-
mesbrist eller risk för skada på ömtålig handling föreligger.en

Den enskilde itorde princip ha studera handlingenrätt att utan
överinseende någon tjänsteman. JO har i ärende JO 1984/85ettav s.
264 uttalat, läkare inte får kräva patienten del sinatt att taren av
journal i läkarens En tjänstemans kannärvaro. docknärvaro vara
påkallad ordnings- eller säkerhetsskäl. Gör myndigheten den bedöm-av
ningen handlingen kan komma förstöras eller stjälas kanatt att
myndigheten avdela övervaka studiet handlingen, jfratten person av
Bohlin, Offentlighetsprincipen, 75.s.

Myndigheten har naturligtvis alltid tid på sig sekretes-göraatt en
sprövning, detta gäller vid alla former utlämnande allmänna hand-av av
lingar.

2 kap. §13 TF

enskildeDen har han så vill avgift fårätt kopia hand-att motom en av
lingen. Den vill del handling kan således, han såta ön-som av en om
skar, begära kopia handlingen för med sig för vidareatt taatten av
studier plats eller telefon beställa kopia.annan per en

Även sådana upptagningar kräver tekniska hjälpmedel, exempel-som
vis videogram, skall kopieras och kopian tillställas den enskilde mot av-
gift. Beträffande sådana upptagningar gäller emellertid viss be-en
gränsning i skyldigheten kopiera handlingen. Det föreliggeratt näm-
ligen inte någon skyldighet för myndigheten framställa kopiaatt av
sådana upptagningar svårigheter g handlingen kanmöterom
tillhandahållas på stället, dvs. kan tillgänglig för den enskilde pågöras

Offentlighets-platsen. och sekretesslagstiftningskommittén uttalade i
betänkandet SOU 1975:22 Lag allmänna handlingar s. 150 attom

myndigheten saknar kopieringsmöjligheter eller eljest särskilda svå-om
righeter bör undantag kunna jfrmöter 1975/76: 160 182göras prop. s.
ff..

Begäran kopia skall behandlas skyndsamt. Enligt uttalan-attom en
den i 1981/82:37 offentlighetsprincipen och ligger detADBprop. om
i sakens begäran behandlas med förtur och det i normal-natur att atten
fallet skall krävas behandlingen sker inom tid i 2att samma som avses
kap. 12 dvs. iprincip§TF, Departementschefen anförde: "Medgenast.
den moderna kopieringsteknik de flesta myndigheter harsom nu
tillgång till bör det enligt min mening inte erbjuda några svårig-större
heter för dem uppfylla de krav ställs enskildeupp." Den böratt som
således tämligen omgående få besked hans begäran har bifallits ellerom
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Vid avskrifter och kopiering material får myndighetenstörreettav
emellertid längre tid på sig s. 46 f..ta

harJO uttalat expediering kopia bör kunna ske inom någon elleratt av
några dagar, högst vecka, se JO 1992/93 607.en s.

kap. § sekretesslagen15 4

Enligt 15 kap. 4 § sekretesslagen skall myndighet på begäran enskildav
lämna uppgift allmän handling förvaras hos myndigheten i denur som
mån hinder inte på grund bestämmelse sekretessmöter ellerav om av

tillhänsyn arbetets behöriga gång. innebärDetta myndigheten haratt
besvara exempelvis telefonförfrågningar från allmänhetenatt om

innehållet i allmänna handlingar. föreliggerDet dock inte något sådant
krav iskyndsamhet handläggningen krävs enligt 2 kap. 12 ochsom
13 §§ TF. Vägrar myndigheten lärrma uppgift kan sådant beslut inteett
överklagas, jfr kap.15 4 och 7 §§ sekretesslagen och Corell mfl.,
Sekretesslagen, 3 uppl. 438 ff.s.

2.3 Domstolsoffentligheten

Sammanfattning

förundersökningUnder råder s.k. förundersökningssekretess.
Förhandlingar inför domstol emellertid offentliga. Domstolen harär

möjlighetdock sekretessbelagda uppgifter förekommer i måletnäratt
domstolenförordna stängda dörrar. Sedan målet avslutats skallom

sekretessen i målet skall bestå.pröva om

framgåttSom det sedan gammalt gällande princip inomärovan en sve-
nsk rättskipning och förvaltning allmänheten skall ha insyn i hand-att

målläggningen och ärenden.av
Beträffande domstolarna brukar i dagligt tal tala förhand-man om

lingsoffentligheten, dvs. förhandlingar vid domstolar offentliga.äratt
kommer tillDetta uttryck redan i grundlag. Enligt 2 kap. 11 § andra

stycket regeringsformen skall förhandling vid domstol offentlig.vara
2 kap. 12 § regeringsformen följer förhandlingsoffentlig-Av dock att

heten kan begränsas lag. Det kan nämligen finnas situationer därgenom
det hänsyn till enskilda eller allmänna intressen bör finnasav en
möjlighet hålla förhandlingar inom stängda dörrar och därigenomatt
inskränka allmänhetens möjlighet till insyn.

Närmare bestämmelser offentlighet och sekretess vid allmänom
domstol finns i rättegångsbalken och i sekretesslagen.

5 kap. § rättegångsbalken har följande lydelse.1
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Förhandling vid domstol skall offentlig.vara

det vid förhandling förebringasKan kommer uppgift,antagas att att
för vilken hos domstolen gäller sekretess i sekretesslagensom avses
1980:100, må det bedömes synnerlig vikträtten, attom vara av
uppgiften röjes, förordna förhandlingen i vad den angåratt

Ävenuppgiften skall hållas inom stängda dörrar. i fall må för-annat
handling hållas inom stängda dörrar, sekretessen gäller enligt 7om

8 § kap. ellerkap. 22 kap. 17 eller 9 15 16 § sekretesslagen eller,
i vad domstolsförhandling under förundersökning i brottmålavser
eller därmed likställt mål eller ärende, enligt kap. eller 9 kap.5 1 §

Förhandling alltid hållas inom17 § lag. skall stängda dörrar,samma
gäller enligt kap. andrasekretessen 9 3 § stycket lag ochom samma

det skulle strida avtal där uppgiften röjes vid för-mot attsom avses
handlingen.

årFörhör med den under femton eller lider psykiskärsom av en
störning får hållas inom stängda dörrar.

Är eljest för särskilt fall föreskrivet, förhandling må hållas inomatt
stängda dörrar, det gällande.vare

följande redovisningen regelsystemet på detta område i hu-Den tarav
sikte de bestämmelser gäller i brottmål.vudsak som

Vid misstanke inleds vanligtvis förundersökning. Underbrottom en
förundersökningen skall bl.a. kan misstänkas förutredas vem som

tillräckliga skäl föreligger för väcka åtal denne.brottet och att motom
polismyndighet eller åklagare. BeträffandeFörundersökningen leds av

yttrandefrihetsbrott Justitiekanslerntryckfrihetsbrott och är ensam
förundersökningenbehörig åklagare och leder beslutarsamt om

tvångsåtgärder husrannsakan och beslag, 9 och 10 kap. TF samtsom
7 kap. YGL.

förundersökning ofta viktigt hemlighållaUnder det kunnaär atten
uppgifter. Sekretesslagen innehåller bestämmelser i 5 kap. §1 om

intressetsekretess under förundersökningen med hänsyn till att
kap. sekretess underförebygga eller beivra brott 9 17 §samt om

till enskilds personliga eller ekonomiskaförundersökningen med hänsyn
Förundersöknings-förundersökningssekretess.förhållanden, s.k.

intesekretessen absolut.är
åtalupphör i princip gälla sedan harFörundersökningssekretessen att

Corell m.fl. Sekretesslagen,kap. sekretesslagen ochväckts, jfr 9 18 §
förundersökningen någraff. Avslutasuppl. 1163:e attutans.

förundersökningssekretessen alltjämt,åtgärder vidtas gällerytterligare
40 respektive 70 år.dock högst

tillämpliga ocksåförundersökningssekretessBestämmelserna ärom
sista stycket sekre-Justitiekanslern åklagare, ll kap. 4 §i de fall där är

handlingarna i måletsålunda väckts vid domstol blirtesslagen. Har åtal
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också offentliga såvida inte någon sekretessbestämmelse medför
sekretess. Beträffande domstolarna gäller de allmänna bestämmelserna
i sekretesslagen i tillämpliga delar. vissaI avseenden har dock
Sekretessen beträffande domstolarna reglerats särskilt.

Begär någon sedan åtal väckts få del handlingarna i mål,att ta ettav
exempelvis videogram eller tidskrift givits in, ankommer detett en som
på domstolen sedvanlig sekretessprövning enligtgöra deatt en
sekretessföreskrifter kan tillämpliga.som vara

exempelSom särskilda regler sekretess hos domstolar kanom
9 kap.15 och 16 sekretesslagen. Enligt dessa bestämmelsernämnas

gäller sekretess hos domstolarna i mål vissa slag för uppgifterav om
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Sekretessen gäller

vissa skaderekvisit uppfyllda.ärom
förhandlingarDomstolarnas offentliga. Domstol fårär sagtssom nyss

dock besluta hålla förhandling inom stängda dörrar det kanatt en om
sekretessbelagd uppgift kommer förebringas, muntligenantas att att

eller skriftligen, och det bedöms synnerlig vikt uppgiftenattvara av
inte röjs.

Har förhandling hållits inom stängda dörrar och har det under
förhandlingen förebringats sådan uppgift för vilken sekretess gäller hos
domstolen kan domstolen förordna uppgiften inte får röjas.att

Sekretess för uppgift förebringas vid offentlig förhandling isom en
målet upphör gälla i målet. domstolen förordnatHar stängdaatt om
dörrar gäller sekretessen under den fortsatta handläggningen i målet om
inte domstolen förordnar Sedan domstolen avslutat måletannat.om
består dock Sekretessen endast domstolen i domen eller beslutet harom

Överklagasförordnat sekretessen skall bestå. målet har besvär-attom
sinstansen vid sitt avgörande målet sekretessen skallprövaatt av om
bestå. Detta innebär domstolen, hållit förhandling inomatt som en
stängda dörrar, vid avslutandet målet har fatta beslutattav om
eventuell fortsatt sekretess i målet. Domstolen har således härvidlag en
möjlighet helt eller delvis lätta på sekretessen.att

Uppgifter in i dom eller beslut blir offentliga i den måntassom en
domstolen inte har förordnat sekretessen alltjämt skall bestå. Dettaatt
innebär innehållet i dom helt eller delvis kan sekretessbelagt.att en vara

rådandeOavsett sekretess har i mål eller ärende i principparten
fåalltid del processmaterialet. Därmed dock interätt äratt ta sagtav

nödvändigtvis alltid får alla handlingarna i målet utlämnadeatt parten
sig,till Corell m.fl. Sekretesslagen, ff.402 Den enskilde kan ocksås.

efterge sekretess gäller till förmån för honom själv och kan ocksåsom
efterge denna sekretess andra. misstänkt för brottDen ärgentemot som
har också lärrma sekretessbelagda uppgifter till sitträtt att annars
ombud.

myndighetEn kan emellertid lämna sekretessbelagt materialävenut
till enskild med förbehåll fården enskilde inte sprida uppgiftenattom



Bilaga 4 SOU 1997:4918

utnyttja uppgiften kap.vidare eller 14 9 och 10 §§sättannat
sekretesslagen.

tryckfrihetsförordningen och yttrandefri-Brottskatalogerna i2.4
tillämpliga sekretessbestämmelsernahetsgrundlagen desamt

Sammanfattning

förekommit i tryckt skrift,ingripande någon för vadmot som
film ljudupptagning får endast ske uttryckligtradioprogram, eller om

yttrandefrihetsgrundlagen.finns i tryckfrihetsförordningen ellerstöd
kriminaliserade också särskilt angivna i dessagärningarDe är ärsom

särskilda regler, med något undantag,finns inte någralagar. Det om
yttrandefrihets-skall gälla i mål tryck- elleri vad mån sekretess om

brott.

tryckfrihets- och yttrande-avsnitt förtecknas de olikadettaI typerna av
varje brottstyp redovisasfrihetsbrott den s.k. brottskatalogen. För

tänkas förekomma ianalys i vilken mån sekretess kanockså en av
brottmålet.

lydelse.3 § TF har följandekap.1

medverkan däri må någon imissbruk tryckfriheten ellerFör av
förordning bestämmerordning eller i fall dennaänannatannan

ellereller ersättningsskyldighettilltalas eller dömas tillkunna ansvar
beslag.skriften konfiskeras eller läggas under

utdömasskrift kan således endastbrott trycktFör omansvargenom
skriftVad tryckthärför finns i tryckfrihetsförordningen.stöd ärsom

framgår kap. och 6 §§ TF.l 5av
i kap.förstås endast sådana brott 7Med tryckfrihetsbrott som anges

tryckfrihetsförordningens bestämmelserAndra brottoch 5 §§ TF.4 mot
förförutsättningsåledes inte tryckfrihetsbrott. Enolika avseendeni är

§§beivras enligt 7 kap. 4 och 5 TFgärning skall kunna är attatt en
straffbarhetens prin-straffbar enligt lag, den dubblagärningen också är

tryckfrihetsbrott måstebrottsrubriceringar räknascip. De upp somsom
ha sin motsvarighetbeivras tryckfrihetsbrott,sålunda, för kunnaatt som

i vanlig lag.
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Tryckfrihetsbrotten i 7 kap. 4 § följande.är

Högförräderi försök, förberedelse eller stämpling härtill.samt Brottet
har sin motsvarighet i 19 kap. och1 14 brottsbalken.

Krigsanstiftan. Brottet har sin motsvarighet i 19 kap. 2 § brotts-
balken.

Spioneri försök, förberedelse eller stämpling härtill.samt Brottet har
sin motsvarighet i 19 kap. 5 och 14 brottsbalken.

Obehörig4. befattning med hemlig uppgift försök, förberedelsesamt
härtill stämpling till brott. Brottet har sinsamt motsvarighet i 19grovt
kap. 8 och 14 §§ brottsbalken.

Vårdslöshet med hemlig uppgift. Brottet har sin motsvarighet i 19
kap. 9 § brottsbalken.

Uppror försök, förberedelse stämpling härtill. Brottetsamt harsamt
sin motsvarighet i 18 kap. 1 och 7 brottsbalken.

Landsförräderi eller landssvek försök, förberedelse ellersamt stäm-
pling härtill. Brottet har sin motsvarighet i 22 kap. 2 och 7
brottsbalken.

Landsskadlig vårdslöshet. Brottet har sin motsvarighet i 22 kap. 3 §
brottsbalken.

Ryktesspridning till fara för rikets säkerhet. Brottet har sin motsva-
righet i 22 kap. 5 § brottsbalken.

10. Uppvigling. Brottet har sin motsvarighet i 16 kap. 5 § brottsbalken.

Hets11. folkgmpp. Brottet har sin motsvarighet i 16 kap.mot 8 §
brottsbalken.

12. Barnpornografibrott. Brottet har sin motsvarighet i 16 kap. 10 §a
brottsbalken.

13. Olaga våldsskildring med avseende på sexuellt våld. Brottet har
sin motsvarighet i 16 kap. 10 b § brottsbalken.

14. Förtal. Brottet har sin motsvarighet i 5 kap. 1 § brottsbalken.
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motsvarighet i kap. 3 § brottsbal-Förolämpning. har sin 5Brottet15.
ken.

innebär otillåtet offentliggörandeTryckfrihetsbrotten i kap. 5 § TF7 av
och 2 behandlar sådant brottoch uppgifter. Punkterna lhandlingar mot

jfr kap.§ brottsbalken, 16i 20 kap. 3tystnadsplikt som avses
meddelarfriheten bruten.beträffande de situationer därsekretesslagen är

i krig elleruppgifter riketoffentliggörandePunkten 3 gäller när ärav
innefattar brott riketsröjandekrigsfara däromedelbar motannatett

i punkten 3 möj-§ Stadgandeti 7 kap. 4 TF.säkerhet än som anges
straffskärp-eventuella framtidatryckfrihetsrättsligt vidliggör ansvar

krigrikets säkerhet vidregler brottbrottsbalkensningar motomav
uppgifter.röjandekrigsfara i vadomedelbareller avser av

principen I 8Tryckfrihetsförordningen bygger ensarnansvar.om
bär det tryck-sålunda bestämmelseråterfinnskap. TF om vem som

exempel kanför tryckfrihetsbrott. Somfrihetsrättsliga nämnasansvaret
ansvarige utgivaren detskrifter bär denperiodiskabeträffandeatt

innehåller ocksåinnehåll. Kapitletför skriftensstraffrättsliga ansvaret
känttryckfrihetsrättsligt ansvarigepresumtion för denatt personenen

Tryckfrihetsförordningen känner inteinnehåll.skriftenstill och godkänt
medverkansansvar.

§ bestämmelseinnehåller i kap. 4Yttrandefrihetsgrundlagen 1 aven
kap. 3 § TF.motsvarande innebörd 1som

följande lydelse.YGL harkap. 4 §l

i dennafår inte stödallmännaMyndigheter och andra utanorgan
han i radioprogram,någon på grundingripagrundlag ettattmot av

ellermissbrukat yttrandefrihetenljudupptagning harfilm eller enen
får de stödmissbruk. hellertill sådant Intemedverkat utanett av

ingripandenanledning någrasådangrundlag göradenna motav
ljudupptagningen.filmen ellerprogrammet,

vilka brott skalli frågaYttrandefrihetsgrundlagen hänvisar somom
tryckfrihetsför-bestämmelserna itillyttrandefrihetsbrottvaraanses
gärningarskall deförsta stycket YGLEnligt kap. §ordningen. 5 1 som

och §§ TFenligt 7 kap. 4 5tryckfrihetsbrott yttran-utgör anses som
ljudupp-film ellerbegås i radioprogram,dedefrihetsbrott ett enenom

andra stycketenligt lag. kap. 1 §straffbara l 5tagning och attär anges
bildermed rörligavarigenom någonvåldsskildringarsådana olagaockså

djurmänniskor ellervåldskildrareller utdragetnärgånget motgrovt
med hänsyninte gärningenframställningen sprids,uppsåtmed att om

yttrandefrihetsbrott. Yttran-försvarlig,omständigheternatill ärär
olagastraffbartbestämmelser vaddefrihetsgrundlagens är somsomom

till vadi förhållandeutvidgningvåldsskildring innebär således somen
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kan bedöma olaga våldsskildring enligt tryckfrihets-attvara som
förordningen. Tryckfrihetsförordningen i detta avseende begränsadär
till sexuellt våld, punkten jfr13 16 kap. 10 b § Brb.ävense ovan

Även yttrandefrihets grundlagen på principenbygger om ensamansvar
för, i första hand, utgivaren. Yttrandefrihetsgrundlagen innehåller också

presumtion förden den yttrandefrihetsrättsligt ansvarigeatten personen
till framställningens innehåll också medgivitkänt och framställningens

offentliggörande. heller yttrandefrihetsgrundlagenInte känner med-
verkansansvar.

Såvältryckfrihetsförordningensomyttrandefrihetsgrundlageninnehål-
bestämmelserler undantar meddelanden i i vissa fall frånsom annonser

vad hade varit bedöma tryck- respektive yttrande-attsom annars som
frihetsbrott.

Inledningsvis har de brott tryck- och yttrandefrihetsbrottärsom
redovisats. Nedan följer redogörelse i månvad sekretessbe-överen
stämmelser kan komma gälla beträffande uppgifter i mål tryck-att om
och yttrandefrihetsbrott. Beträffande och yttrandefrihetsbrottentryck-
barnpornografibrott och våldsskildringolaga gäller sedan den 3 juni
1993 bestämmelser sekretess. bestämmelserDessa redovisasom

i avsnitt 2.8.närmare
Beträffande förundersökningen bestämmelsernagäller i 5 kap. §1

och 9 kap. § sekretesslagen förundersökningssekretess17 generelltom
beträffande samtliga tryck- och yttrandefrihetsbrott. Sedan åtal väckts
och handlingarna lämnats in till domstol blir handlingarna i målet
offentliga inte domstolen förordnar sekretess jfr avsnitt 2.3.om om

Högförräderi

riketsBrottet gäller säkerhet. Rekvisiten i lagrummet inte någonger
eller tydlig bild vilkaklar gärningar egentligen omfattas. Vadöver som
i tid efter kan högförräderi kan inteattsom annan vara anse som

jfr ff.Axberger, Tryckfrihetens 171närmare gränser,anges, s.
Den sekretessbestärnrnelse torde kunna komma ifråganärmastsom
försvarssekretessen i eventuellt också2 kap. 2 § sekretesslagen, utri-är

kessekretessen i kap.2 1 § sekretesslagen.

Krigsanstiftan

Även beträffande detta brott torde bestämmelserna utrikes-närmast om
försvarssekretessen bli tillämpliga.och
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Spioneri

Spioneribrottet förutsätter obehörigt befordrande, länmande ellerett
uppgifterröjande i vissa avseenden. Brottet i sig har således karaktärav

sekretessbrott. Därmed torde de enskilda sekretesstadganden iettav
sekretesslagen kan komma ifråga utifrån uppgifternas karaktär blisom
tillämpliga. Därtill torde främst utrikes- och försvarssekretessen kunna

tillämplig.vara

Obehörig befattning med hemlig uppgift

Även i detta fall har brottet karaktär sekretessbrott. Därmed tordeettav
respektive sekretessbestämmelse tillämplig. här utri-Avenvara synes

eller försvarssekretessen främst kunna bli tillämpliga i vissa fall.kes-

med hemlig uppgiftVårdslöshet

under spioneri obehörig befattning med hemlig uppgift.Se ochovan

Landsförräderi

Beträffande detta brott torde försvarssekretessen kunna bli tillämplig.

Landsskadlig vårdslöshet

Även beträffande försvarssekretessen kunna bli till-detta brott torde
lämplig.

Ryktesspridning för rikets säkerhettill fara

tillämplig beträffande dettaNågon sekretessbestämmelse kan blisom
inte föreligga.brott synes

Uppvigling

tillämpligsekretessbestämmelse kan bli direktNågon särskild som
föreligga. Undantagsvis kan dockbeträffande detta brott intesynes

kan omfattas sekretess.i gärningen förhållandemoment avsomavse

folkgruppHets mot

beträffandebli tillämplig dettasekretessbestämmelse kanNågon som
inte föreligga.brott synes
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Barnpornografibrott

Sekretess gäller i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 16 § sekre-
tesslagen. Vidare gäller sekretess enligt kap. 65 § sekretesslagen i mål

för barnpornograñbrott eller olaga våldsskildring eller förom ansvar
motsvarande tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott för uppgift i
skildring har beslagtagits, förverkats eller konfiskerats i målet ellersom

förekommer i detta, det inte står klart uppgiften kan röjasattannars om
fara för den sprids vidare i strid med brottsbalken, tryckfri-utan att

hetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

våldsskildringOlaga

Sekretess råder i vissa avseenden enligt kap.5 6 § sekretesslagen, se
under Barnpornograñbrott.ovan

Förtal

Sekretess torde kunna förekomma endast i de avseenden bestämmelser-
sekretess i 7 9 kap. sekretesslagen enskilds personliga ochna om om-

ekonomiska förhållanden medger det.

Förolämpning

Se under Förtal.ovan

2.5 Beslag och konfiskering i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen

Sammanfattning

förhindraFör tryckta skrifter, filmer och ljudupptagningaratt att som
har olagligt innehåll sprids finns bestämmelser i tryckfrihetsför-ett
ordningen och yttrandefrihetsgrundlagen beslag och konfiskering.om
Beträffande tryckta skrifter bestämmelserna beslag ochtar om
konfiskering sikte på exemplaren viss upplaga. Beträffandeav en
filmer och ljudupptagningar torde detsamma gälla. Framställs nya
upplagor beslagtagen eller konñskerad tryckt skrift ellerav en annan
framställning blir den upplagan betrakta tryckfri-att ett nyttnya som
hetsbrott eller, i förekommande fall, yttrandefrihetsbrott.ett nytt

Beivrandet tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott i många fallav vore
föga meningsfullt inte också vidare spridning framställningom en av en
med brottsligt innehåll kunde förhindras. En sådan ståndpunkt intogs
redan 1944 års tryckfrihetssakkunniga i betänkandet SOU 1947:60av
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tryckfrihetsförordning, finns därförFörslag till 169 Det bestäm-se s.
tvångsmedel på tryck- och yttrandefrihetens områdemelser om som

möjliggör exempelvis tryckt skrift kan i beslag och kon-att tasen
konfiskation skrift,också Strömberg, Om trycktfiskeras, Tore avse

Statsvetenskaplig tidskrift 1951 130.artikel i s.
förekommit i tryckt skriftIngripanden med anledning vad somav

i tryckfrihetsför-med stöd bestämmelsernafår endast ske avm.m.
yttrandefrihetsgrundlagen. innebär bl.a.ordningen respektive Detta att

rättegångsbalkens reglerregler förverkande ochbrottsbalkens omom
och yttrandefrihetens område. Debeslag inte tillämpliga på tryck-är

ifråga sålunda exklusivt itvångsmedel kan komma reglerassom
yttrandefrihetsgrundlagen. vissatryckfrihetsförordningen respektive I

företagsbotkan dock såväl brottsbalkens regleravseenden rät-om som
tillämpliga, nedanbestämmelser beslagtegångsbalkens vara seom

avsnitt 2.7.under
tryckfrihetsbrottfår tryckt skrift innefattarEnligt kap. 7 § TF7 som

år det århar haft lydelse sedan 1949,konfiskeras. Lagrummet samma
infördes.tryckfrihetsförordningennuvarandeden

spridning avsedda exemplaralla förKonñskering innebär att av
plåtarförstöras. Likaså skall formar,skriften skall stenar, stereotyper,

skriften användbartdylika, uteslutande för tryckningenoch andra av
material, obrukbart.göras

obrukbart upplagansålunda skall förstöras ellerVad ärgöras avsom
för tryckningenvarit särskilt utformatskriften jämte det material som

undantas tryckpressar,aktuella skriften. Däremotjust den sättmas-av
Sådana maskiner kanfrån konfiskering.ordbehandlarekiner, m.m.

framställa andra tryckalster. Kon-också förnämligen användas att
skriften spridsolagligasyfte förhindra denñskeringens är att att men

för fram-omöjliggöra verksamhetövrigt hindra ellerinte iatt annan
tryckta skrifter.ställning av

dethelhet och inte enbartförstöras skriften i dessskallDet ärsom
straffbart innehåll. Bestårbefunnits hastyckeavsnitt eller ett ensom

aktuella bandet ellerdet endast detflera band, häften e.d.skrift ärav
upplaga tordeförstöras. Tillaktuell kandelden är sammasomsom

tryckeri och därtillvidexemplar trycktahänföras sådana är sammasom
beträffande innehållsåvälmed varandrahelt överensstämmer som
vägledning härvidlagsådan finns. Enupplagebeteckning där är

skriftursprungsuppgifter. Ens.k.i kap. 2 § TFbestämmelserna 4 om
mångfaldigatsellerframställts i tryckpressi riket genomsomsom

och förtekniskt förfarandeliknandefoto-kopiering ellerstencilering,
har trycktinnehålla uppgiftutgivningsbevis skallvilken gäller vem som

mångfaldigan-år förochskriftenmångfaldigateller eljest ortsamt om
gäller§ TF. Dettahär, 4 kap. 2avseddskriftendet är att utgesom

§här, 13 kap. lochtrycks i utlandetskriftdock inte utgessomsom
TF.
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domstol beslutar konfiskering.Det Konfiskeringär är,som om som
Ävenframgår lagtexten, inte obligatorisk. har befunnitstextav om en

strida bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen så kan skriftenmot
nåttredan ha sådan spridning konfiskering kan menings-atten en vara

lös. Konñskering förutsätter dock fråga tryckfrihetsbrott,äratt ettom
dvs. sådana gärningar i 7 kap. 4 och 5 §§ KonfiskeringTF.som anges

således inte komma ifrågakan reaktion andra brott motsom
bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen. föreliggerDäremot inte
något krav på exempelvis gärningsman kan återfinnas och dömasatt en
för brottet. Konñskering kan således ske efter ansökan någotutan att
åtal har väckts eller kan komma väckas, kap.9 5 § TF s.k. objektivatt
konñskationstalan

.
Konfiskeringen omfattar alla för spridning avsedda exemplar av

skriften. ingripande fåFör överhuvudtaget skall ske förutsättsatt ett
emellertid skriften utgiven, utlämnaddvs. till salu eller föräratt
spridning Ingripande kan sålunda icke ske skriftersätt.annat mot

inte lämnat tryckeriet. torde skriftDäremot dis-ännusom en som
till exempelvistribuerats bokhandeln utgiven ävenattvara anse som om

något exemplar inte har blivit sålt. skrift fårEn utgivenännu anses som
spridningen enbart skett inom mindre krets för denäven utan attom en

skull i övrigt ha varit avsedd spridas till allmänhet.störreatt en
Exemplar i 4 kap. § s.k. pliktexemplar faller4 TF utanförsom avses
konfiskering.

Likaså faller exemplar förvärvats och redan kommit i enskildasom
besittning utanför för konñskeringsbeslut. Deettpersoners ramen ex-

så härefteremplar kvarstår kan däremot bli föremål försägaattsom
i principkonfiskering. Det handlar de exemplar alltjämt finnssomom

nått detaljhandeln.i lager eller under leverans eller har Har delär en
upplagan undanhållits myndigheterna för distribution kanav en senare

dessa exemplar konñskeras. sprider tryckt skriftDenäven som en som
utspridaren lagd under beslag eller förklarats konñskerad kanärvet
också komma straffas med böter eller fängelse.att

framgått det förut anförda det den eller de aktuellaSom ärav upp-
kan konñskeras. Framställs upplaga skriften blirlagorna som en ny av

det fråga tryckfrihetsbrott, bl.a. Strömberg jfrToreett nyttom se a.a,
1990/91:64, Yttrandefrihetsgrundlag 126. Det blir iprop. m.m. s.

sådant fall fråga väcka åtal och framställa konfiske-att nytt ett nyttom
ringsyrkande beträffande den upplagan, dock under den förut-nya

den upplagan framställs sådant densättningen sättatt ett attnya
fallomfattas tryckfrihetsförordningens bestämmelser. blirl annatav

enligt straffrättsliga bestämmelser.gärningen bedöma vanligaatt
skrift bli föremål för också läggasKan konfiskering kan den underen

skriftenbeslag, 10 kap. § TF. beslag innebär den tryckta1 Ett att
omhändertas myndigheterna redan under utredningen för detav

Syftet med säkerställa konfiskering.misstänkta brottet. beslag ärett att
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Skulle beslaget hävas, exempelvis vid friande dom, skall deen
beslagtagna exemplaren återlämnas till den från vilket beslaget gjordes.

idag JustitiekanslernDet ellerär domstol förordnar beslag.som om
finnsDet två beslag, s.k. konñskationsbeslag, 10 kap.typer §1av

dvs. beslagTF, där alla de för spridning avsedda exemplaren omhän-
dertas s.k. utredningsbeslag, 10 kap. 14 § TF, dvs. beslag skersamt av
något enstaka exemplar i utredningssyfte.

Beträffande ärenden där konñskationsbeslag förekommer skall åtal
för tryckfrihetsbrott väckt inom två veckor från det beslutetattvara om
beslaget meddelades.

Beträffande utredningsbeslag gäller ifråga den tid inom vilkenom
åtal skall bestämmelsernaväckt i 27 kap. §7 rättegångsbalken. Ut-vara
redningsbeslag inte inskränkt till enbart deär exemplar avseddaärsom
för spridning. Detta medföra beslag i utredningssyfte kan skeattsynes
också hos den enskilde förvärvat exemplar ifrågavarandeettsom av
skrift. Inte heller utredningsbeslaget begränsat tillär tryckfrihetsbrott

sådant beslag får beträffande övrigagöras tryckfrihetsmål.även Ettutan
beslagtaget exemplar skall dock slutligen återställas till den från vilket
beslaget skedde. Det gälla andraäven exemplarsynes om av samma
skrift kan förklaras konfiskerade.

Beslag och konfiskering inte omfatta sådana exemplaranses som
skall levereras pliktexemplar enligt lagen 1978:487 pliktex-som om
emplar skrifter och ljud- och bildupptagningar. De exemplar ärav som
inlämnade till bibliotek eller arkiv enligt denna lag inte hellerär
allmänna handlingar, 2 kap. 11 § TF.se

Beträffande filmer el.dyl. framställningar skall sådana lämnas till
Arkivet för ljud och bild för kopiering. Originalet skall därefter
återställas till den leveransskyldige, jfr 12 § andra stycket lagen
1978:487 pliktexemplar skrifter och ljud- och bildupptagningar.om av

sådant återställtEtt exemplar torde dock kunna omfattas beslag ellerav
konfiskering förutsättningarna i övrigt uppfyllda.ärom

Som det straffbart spridanämnts exemplarär tryckt skriftattovan av
utspridaren veterligt lagd under beslag eller har kon-ärsom som

fiskerats. Detta gäller dock inte tryckta skrifter i beslagär tagnasom
i bevissäkringssyfte enligt 10 kap. 14 § TF, 1975/76:204se prop. s.
184.

Förordnande beslag skall innehålla uppgift det eller deom om
stycken föranlett beslaget. Beslaget gäller enbart det band, del,som
häfte där stycket ifråga förekommer.m.m.

Yttrandefrihetsgrundlagen innehåller i huvudsak motsvarande
bestämmelser konfiskering beslag.och Enligt 5 kap. 6 § YGL fårom

film eller ljudupptagning innefattar yttrandefrihetsbrottetten som
konfiskeras. Beträffande yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring kan
också sådan särskild rättsverkan i 36 kap. 7 § brottsbalkensom avses

ifråga. Preciskomma vid tryckta skrifter det alla exemplarärsom som
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avsedda för spridning skall förstöras.är Beträffande gräns-som
dragningen härvidlag får hänvisas till vad anförtssom ovan.

likhetI med tryckfrihetsförordningens bestämmelser skall också de
föremål kan användas särskilt för mångfaldiga filmen ellerattsom
ljudupptagningen obrukbara. Vadgöras härvidlag bl.a. såärsom avses
kallade masterband, matriser eller andra förlagor från vilka filmer och
ljudupptagningar framställs. Det blir emellertid inte fråga för-attom

dessa masterband lagstiftaren har förutsattstöra exempelvisutan att
masterbanden avmagnetiseras för därigenom omöjliggöra fortsattaatt
framställningar. Själva bandet, bäraren innehållet, kan följaktligenav
komma påanvändas för andra inspelningar. Konfiskeringsbeslutatt nytt
omfattar inte bandspelare, kopieringsapparatur eller maskinellannan
utrustning. Konfiskeringssyftet hindraär vidarenämnts attsom nyss
spridning framställning visstmed innehåll inte förhindraattav en men
eller omöjliggöra verksamhet i fråga spridning fram-annan om av
ställningar.

Liksom beträffande tryckta skrifter straffas den sprider filmsom en
eller ljudupptagning, han den har tagits i beslag ellertrots att vet att
konfiskerats, med böter eller fängelse i högst år, 3 kap. 13 § sistaett
stycket YGL.

hela upplaganDet filmen ljudupptagningenellerär fårav som
konfiskeras.

Det bör dock "upplagebegreppet"nämnas med dagens snabbaatt
tekniska utveckling inrymmer problem för rättstillämpningen jfrnya
Justitiekanslerns till regeringen 1992-12-23 dnr 2903-91-90rapport
avsnitt och4 5.3, JK-Beslut 1992 180.ävense s.

film ellerKan ljudupptagning konfiskeras kan den också itasen
beslag. får iDet denna del hänvisas till vad anförtssom ovan om

skrifter.tryckta Beträffande filmer och ljudupptagningar gäller beslaget
endast de särskilda skivor, rullar eller andra delar upptagningen därav
avsnitten förekommer.

I 10 kap. TF och 7 kap. YGL finns vidare bestämmelser bl.a.om
utgivningsförbud i vissa fall och tagande i förvar skrift vid krig ellerav
krigsfara. Uppdragets genomförande fordrar inte dessa särskildaatt
tvångsmedel behandlas närmare.

Avslutningsvis bör möjligheten för Justitiekanslernnämnas enligtatt
kap. § lagen5 5 1991:1559 föreskriftermed tryckfrihetsför-

ordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden kostnadsfritt få del
varje skrift, radioprogram, film eller ljudupptagning harav som

bevarats enligt vissa bestämmelser i denna lag. möjlighetDenna ligger
vidså sidan reglerna beslag och konfiskering.säga Justitie-att av om

kanslern har sålunda möjlighet något brott kan misstänkasatt utan att
del exempelvis videogram. Bestämmelsen tillämpas dockettta av

endast i de fall där anledning föreligger granska fram-närmareatt en
ställning från tryck- och yttrandefrihetssynpunkt.
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biografbyrå enligt 13 § lagen 1990:886får StatensVidare om
filmer och videogram omhändertaoch kontrollgranskning ettav

innehållakan olagafilm eller videogramexemplar antasett somav en
får bestå i högst 24granskning. Omhändertagandetvåldsskildring för

fem dygn.särskilda skäl föreligger, högsteller,timmar om

tryckfrihetsförordningen ochSpridningsförbudet i kap. 3 §62.6
yttrandefrihetsgrundlagenkap. 13 §3

Sammanfattning

harupplagaförhindra resterande exemplarFör attatt en somav
i tryck-sprids ñmrs bestämmelserkonñskeratstagits i beslag eller

kriminaliseraryttrandefrihetsgrundlagenochfrihetsförordningen som
inte frågasåledes i sådana fallblirsådan spridning. Det ett nyttom

yttrandefrihetsbrott.ellertryck-

skriftupplagan trycktavsnitt det helaanförts i 2.5Som är av enovan
emellertidUndanhållskonfiskering och beslag.bli föremål förkansom

fortsätter tryckningen förspridning ellerför fortsattdel upplaganaven
materialet inte har kunnattryckningen nödvändigadet förhändelseden

kan dessa exemplarkonfiskeringenbeslaget ellerkonfiskeras äventrots
påträffas.så devidare åtgärdförstörasomhändertas eller snartutan

eller kon-i beslagupplaganmed kännedom ärDen att tagenomsom
fängelse i högstböter ellerskrift straffas medsprider trycktfiskerad ett

andra stycket TF.kap. 3 §år, 6
betänkandet SOUanförde itryckfrihetssakkunniga1944 års

följande 242.tryckfrihetsförordningen bl.a. s.tillFörslag1947:60

skrift lagts underdå trycktstycket innebärStadgandet i andra att,
skriften, icke omhän-exemplarkonfiskerats, debeslag eller somav

straffbarhetspridningsförbud. Fördrabbasmyndighet,dertagits avav
trycktparagraf spridningshindret;vetskapkrävsenligt denna attom

utspridarenursprungsbeteckning dockmedskrift försedd ärär
kontrollera.skyldig att

de upplagorockså den eller ärenbartSpridningsförbudet gäller som
spridasframställas ochupplagaSkulleingripande.aktuella för nyen

tryckfrihetsbrott.frågai avsnitt 2.5,blir, nämnts nyttettomovansom
13 §finns i 3 kap.spridningsförbudbestämmelsemotsvarandeEn om

vidinte gällerspridningsförbudetharavsnitt 2.5YGL. I nämnts att
1975/762204 184.bevissäkringssyfte,ibeslag s.se prop.

spri-sikte påsåledesstycket TF§ andrai 6 kap. 3Bestämmelsen tar
konfiskering.beslag ellerundgåttskriftertrycktadedning somav

bestämmelsenenligttillhandahållitskopiaFrågan omsomom en
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handlingar iallmänna 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen också faller
under spridningsförbudet berörs inte i förarbetena. Frågannärmare är
alltså inte besvarad fåroch tolkningsspörsmål. Motsvarandeettses som
situation råder beträffande tillämpningen bestämmelsen 3 kap. 13 §av
sista stycket YGL.

2.7 Beslag och förverkande enligt rättegångsbalken och brotts-
balken

Sammanfattning

Brottsbalken och rättegångsbalken innehåller bestämmelser om
förverkande och beslag. Dessa bestämmelser dock inteär änannat
i något undantagsfall tillämpliga vid tryck- och yttrandefrihetsbrott.

tryckfrihetsförordningenBrott och yttrandefrihetsgrundlagen kan,mot
beivras endast i de avseenden och sådani ordningnänmts,som ovan

i dessa båda grundlagar. Tryckfrihetsförordningen ochangessom
yttrandefrihetsgrundlagen kan sålunda exklusiva både vadsägas vara
gäller det straff- och processrättsliga området. Vissa brott begåssom

tryckt skrift kan dock beivra enligt brottsbalkensattgenom vara
bestämmelser och den straffrättsliga handläggas i enlighetprocessen
med rättegångsbalkens bestämmelser. kanHär bedrägeribrottetnämnas
och koppleribrottet, NJA 1979 602, brott den upphovs-samt motse s.
rättsliga lagstiftningen.

Genom stadganden i tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefri-
hetsgrundlagen har emellertid vanliga straffrättsliga och straffpro-
cessuella regler givits tillämpning också inom det tryck- och ytt-
randefrihetsrättsliga området, kap.7 6 § TF påföljd vid brott ochse om
10 kap. 14 § TF s.k. utredningsbeslag. Enligt 14 kap. första5 §om
stycket respektiveTF ll kap. § andra stycketl YGL gäller vad i lag
eller författning eljest stadgat i allt bestämmelser meddelatsär varom
med stöd tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagenav
eller särskild lag meddelats med stöd härav. Detta innebär attsom

författningarandra i den mån dessa inte strider bestämmelser imot
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen också tillämp-är
liga inom det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Arbets- och
nåringslagstiftningen således tillämplig i vad exempelvisär avser
boktryckerier förlag.och

brottsbalkenI och viss speciallagstiftning finns bestämmelser för-om
verkande egendom Enligt bestämmelsernade inledande i 36av m.m.
kap. brottsbalken kan utbyte eller värde brott enligt brottsbalkenav

egendom hjälpmedel vid brott förklaras förver-använtssamt som som
kat. Vidare kan föremål under vissa förutsättningar kan befarassom
komma till brottslig användning eller kan användas ellersom vapen
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Beträffande brottförverkade.förklarashjälpmedel vid brott somsom
kan värdet denäringsverksamhetutövningenbegånget iär avav

förverkat.förklaras Be-medförtfördelar brottetekonomiska som
företagsbot kommaocksånäringsverksamhet kanvidträffande brott

föreskriva åtgärd tilldomstolenförverkande kanstället förifråga. I
förverkade egendomen.missbruk denförebyggande annarsavav

Förverkad egendomförverkande.beslutardomstolDet är omsom
förverkas kan antingenEgendomtillfallerföretagsbotoch staten. som

eller förstöras.oskadliggörasförsäljas,
Beslagetockså i beslag.kankan förverkasEgendom tas synessom
så småningomegendomenförutsättning förfalli många attvara en

får föremålrättegångsbalkenEnligt 36 kap. 1 §förverkas.skall kunna
brott ellerför utredningbetydelseskäligen kan ägaantas varaomsom

iförverkat beslag.brottpå grundnågon avhänt ellerbrott tasavgenom
särskildagällerbrevhandlingar ochskriftligaBeträffande m.m.

bestämmelser.
ellerundersökningsledarenförsta handbeslag fattas iBeslut avom

Även misstänkteller anhållergripermed lagaden rättåklagaren. som
kroppsvisitation kanellerhusrannsakanhäktning,verkställereller ta

Även domstol kandärmed i beslag.sambandpåträffas iföremål som
åtaldomstol skallbeslutasbeslag änbeslag. Närbesluta armanavom

Beträffandeverkställdes.beslagetmånad från detinomväckt attenvara
tidsbegräns-dennadock intevärde gällerföremål mindrebeslag avav

måletNärupphävas.tid skall beslagetåtal iVäcks intening. rätt
bestå.skallbeslagetdomstolen beslutaskallavgörs om

innehålleryttrandefrihetsgrundlagenochTryckfrihetsförordningen
nämligen detegendom,förverkandebestämmelsersärskilda avom

Bestämmelsernakonfiskeringsinstitutet.nämndaavsnitt 2.5under ovan
tillämpligahuvudsak inteiblir därförförverkandebrottsbalkeni om

bestämmelsernayttrandefrihetsbrott. Däremot ägertryck- ochifråga om
till-särskild rättsverkanochföretagsbotbrottsbalkeni annanom

kap.våldsskildring 5yttrandefrihetsbrottet olagai frågalämpning om
sålt otillåtnanäringsverksamhetiDenstycket YGL.§ första6 som
ocksåeventuelltföretagsbot,således ådömasvåldsskildringar kan annan

rättsverkan.särskild

ändringar i1993 års 5genomförandettill ochBakgrunden2.8 av
sekretesslagenkap. 16 §6 § och 9kap.

Sammanfattning

beslagtagitsfilmerochvideogramhindrasökasyfte bl.a.I att somatt
olaga vålds-barnpornograñbrott ochyttrandefrihetsbrottenmåli om

1993våreninfördes underallmänhetentillskulle lämnasskildring ut
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bestämmelser i sekretesslagen sekretess vid barnpornograñbrottom
och sekretess beträffande uppgifter i mål barnpornografibrott ochom

våldsskildring det föreliggerolaga risk för uppgifterna i måletattom
sprids vidare i strid lag.mot

Enligt 9 kap. 16 § sekretesslagen i dess förelydelse den 3 juni 1993
domstolgällde sekretess hos i mål bl.a. sexualbrott för uppgiftom om

enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, det kunde antasom
den enskilde eller någon honom närstående led skada elleratt men om

röjdes.uppgiften Bestämmelsen blev sålunda tillämplig vid exempelvis
i 6 kap. brottsbalkende brott omfattar sexuella gärningar motsom

omfattadebarn. Däremot sekretessbestämmelsen inte barnpornogra-
fibrott.

medfördeDetta barn blev för brottslig sexuellatt ett utsattom en
handling så kunde rättegången i anledning härav ske under sekretess

förhandlingenoch hållas inom stängda dörrar. Blev barnet filmat under
brottets utövande och filmen åberopades bevisning i målet blevsom

visserligenfilmen allmän handling undantogs frånden offentlig-en men
heten sekretessbestämmelsen. Om däremot fråga blev attgenom om

åtal förväcka barnpornograñbrott så gällde inte några sekretess-
bestämmelser härvidlag filmen blev tillgänglig för allmänheten.utan
Effekten regleringen blev i praktiken tillstånd där den såettav som
önskade med stöd bestämmelserna allmänna handlingar i tryck-av om
frihetsförordningen ansågs ha möjlighet filmendel och även,att ta av

avgift, erhålla kopia filmen.mot en av
ordning kunde emellertidDenna diskutabel från flera utgångs-anses

kunde ifrågasättaspunkter. Det inte barnets integritet likaom var
i målskyddsvärt barnpornografibrott enligt yttrandefrihetsgru-ett om

Äveni sexualmålndlagen enligt brottsbalken. barnet inteettsom om
identifieraskunde eller sekretess inte påkallad anledningvar av annan

anföras förkunde starka skäl lagstiftningen ändå i möjligaste månatt
allmänt borde skydda barn från behöva förekomma i dylikarent att

sammanhang. Det kunde också framstå delrätten att tasom om av
handlingar stod i konfliktallmänna med bestämmelserna i tryckfri-

hetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser attom
olagliga skrifter och framställningarandra i vissa fall beslag ochgenom
konfiskation skulle hindras spridas vidare. kundeDet sägasatt vara
märkligt vidarespridning i praktiken skulle kunna kommaatt att

eller ombesörjas dömabefrämjas de domstolar haderent attav somav
i målet.

Justitiekanslern gjorde denna bakgrund framställning tillmot en
regeringen och föreslog ändring härvidlag. Regeringen föreslog ien

imålhuvudsak i enlighet därmed i 1992/932256 sekretessprop. om om
barnpornografibrott den ändringen sekretessbestämmelse bordeatt en ny
infogas i 9 kap. 16 § sekretesslagen. Konstitutionsutskottet tillstyrkte,
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förslaget med mindre språklig ändringhörande lagrådet,efter enav
Ändringar i sekretesslagen. Lagändringen trädde40,1992/93:KU

gällerjuni 1993:437. Sålunda sekretessikraft den 3 1993 SFS numera
barnpornografibrott eller motsvarande tryck-också i mål förom ansvar

exempelvis de videogrameller yttrandefrihetsbrott. Därmed kanfrihets-
yttrandefrihetsmål förbevisning iåberopas ett om ansvarsomsom

offentlighet.barnpornografibrott undantas från
tillämpningsfrågoraktualiserades liknandeUnder våren 1993 även

sig sakenvåldsskildring. Här ställde dockbeträffande brottet olaga
framståvisserligen också härannorlunda. Det kundenågot som om

konflikthandlingar kunde komma i meddel allmännarätten att ta av
ocksåkonñskation. Det kunde härbeslag ochbestämmelserna sägasom

i praktiken skulle kunna kommavidarespridningenmärkligt attattvara
domstolar hade dömaombesörjas debefrämjas eller attrent somav av

lika isekretessaspekten intekundei målet. Däremot väga tungtanses
dedet dock tänkas den situationenfall. och för sig kundedessa I att

vilja åtal fördeltog fri ochmedverkade i dessa filmer inte att ettav
ifråga ochbevisning kunde kommavåldtäkt där filmen åberopades som

16sekretesskyddas enligt 9 kap. §därför skulle kunnafilmenatt
våldtäktsmål.sekretesslagen i ett

spridningsproblematikenfann dock redanJustitiekanslern att var
Justitiekanslern gjordekomma till stånd.lagändring bordesådan att en

företrädare för Justitiedepartementet,samarbete meddärför, i en
konstitutionsutskott och föreslogtill Riksdagensframställning ävenatt

såskulle omfattas sekretessvåldsskildringolaga sättbrottet attav
konfiskerats eller itagits i beslag elleruppgifter i skildringar annatsom

våldsskildring intemed åtal beträffande olagai sambandfall förekom
uppgiften förelåg. Justitie-vidarespridningröjas risk förfick avom

grund-lösning finna ipåpekade problemetskanslern rätta attatt envar
gjordestod till förfogandeden ringa tidsrymdlagsändring att sommen

nödvändig.ändring i sekretesslagenen
i avvaktanefter hörande lagrådetKonstitutionsutskottet uttalade attav

frågan kunde problemetgenerell lösning den uppkomnapå mer aven
föreslagitJustitiekanslernsådan sekretessregleringmedlösas somen

ifrågasatt denLagrådet hadeutskottsbetänkande 12.anf. oms.
sekretesslagen godtog,hörde hemma ibestämmelsenföreslagna men

medför komma tillrättaåtgärdenbakgrund temporär attattmot av var
sin slutligaLagändringen fickframlagda förslaget.akut problem, detett

lyder.sekretesslagen.paragraf, kap. 6 § Lagrummeti 5lydelse en ny

barnpornografibrott eller olagaföri målgällerSekretess om ansvar
yttrandefri-tryckfrihets- ellermotsvarandevåldsskildring eller för

beslagtagits, förverkats ellerharför uppgift i skildringhetsbrott som
inte ståri detta, detförekommeri målet ellerkonfiskerats omannars

stridsprids vidare ifara för denuppgiften kan röjasklart attutanatt
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brottsbalken, tryckfrihetsförordningenmed eller yttrandefrihetsgrund-
lagen.

Vidare infördes ändring i 12 kap. 3 § sekretesslagen domstols-en om
1993:437sekretess. Lagen ändring i sekretesslagen trädde ikraftom

den 3 juni 1993.
Bestämmelserna medför, eftersom sekretessreglerna inte absolutaär

innehåller skaderekvisit, möjlighet i vissa fall lämnautan att uten
kopior, exempelvis för forskning. Detta insynsintresse och hur det kan
tillgodoses har diskuterats Justitiekanslern i berördanärmare av nu
framställningar och konstitutionsutskottet, bl.a. anf. 16av se prop. s.
och anf. utskottsbetänkande 11 och 13.s.

Arkivfrågorna2.9 m.m.

Sammanfattning

Handlingar lämnas till bibliotek och andra allmänna arkiv inteärsom
handlingarallmänna och omfattas därför inte offentlighetsprin-av

handlingarcipen. Allmänna förvaras hos Riksarkivet omfattassom
offentlighetsprincipen.däremot av

finns ordningDet med skyldighet leverera pliktexemplaratten av
skrifter och ljud- och bild upptagningar till vissa bibliotek samt
Arkivet för ljud och bild.

Handlingar kommit in eller i mål eller ärende hosupprättats ettsom en
allmän domstol skall föras till akt, 16 § protokollskung-samman en
örelsen 1971:1066 för de allmänna domstolarna.

Sedan målet eller ärendet avslutats skall de allmänna handlingarna i
eller arkiveras.målet ärendet Vid arkiveringen skall myndigheten pröva

vilken omfattning sådana handlingari i 2 kap. 9 § TF skallsom avses
hand för arkivering. Myndigheternas arkiv skall hållasbevaras,tas om

ordnade och vårdas så de tillgodoser allmännadelrättenatt att ta av
informationhandlingar, behovet för rättskipningen förvaltningenochav

forskningens behov. Detta framgår bestämmelserna i arkivlagensamt av
1990:782 arkivförordningen 1991:446.samt

Tillsynen myndigheterna fullgör arkivering och arkivvårdöver att
ankommer Riksarkivet och landsarkiven. Riksarkivet chefsmyn-är
dighet för landsarkiven. Riksarkivet och landsarkiven kan ta emot
myndigheternas arkiv för vidare Riksarkivetarkivering. Hos och
landsarkiven gäller offentlighetsprincipen, handlingarna i arkivetdvs.

allmänna handlingar och allmänheten har, i den mån sekretess inteär
gäller, del handlingarna enligt bestämmelserna i 2 kap.rätt att ta av
TF.
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Enligt 4 kap. 4 § TF respektive 3 kap. 9 § YGL får föreskrifter om
skyldighet lämna skrifter, filmer och ljudupptagningar till bibliotek,att
arkiv eller myndighet meddelas i lag.

Enligt lagen 1978:487 pliktexemplar skrifter och ljud- ochom av
bildupptagningar skall pliktexemplar skrifter lämnas till Kungl.av
biblioteket universitetsbiblioteken och pliktexemplar ljud- ochsamt av
bildupptagningar lämnas till Arkivet för ljud och bild. I denna lag och

förordningen 1978:779i pliktexemplar skrifter och ljud- ochom av
bildupptagningar finns angivet bl.a. hur och pliktex-närmare av vem
emplarsskyldigheten skall uppfyllas. Skyldigheten leverera pliktex-att
emplar ankommer i princip på den framställer eller görsom annars
framställningen tillgänglig för allmänheten. Denna leveransskyldighet

förenad straffansvarmed och vitessanktion.är en
Offentlighetsprincipen gäller inte hos sig biblioteken eller hosvare

Arkivet för ljud och bild. Enligt 2 kap. 11 § TF nämligen trycktär
skrift, ljud eller bildupptagning eller handling ingår iannan som

frånbibliotek eller enskild har tillförts allmänt arkiv uteslutandesom
för förvaring och vård eller forsknings- och studieändamål eller privata

skrifter eller upptagningar eljest habrev, överlämnats till myndig-som
för ändamålhet uteslutande angivits inte allmänattsom nu anse som

handling.
månI vad pliktexemplar skall lämnas till allmänhetenett ut an-
på respektive bibliotek ellerkommer Arkivet för ljud och bild att

Pliktexemplar lämnas för i första hand forskning, 13avgöra. ut resp.
förordningen16 §§ 1978:779 pliktexemplar skrifter ljud-ochom av

bildupptagningar.och Arkivet för ljud och bild har också i vissaatt
avseenden upphovsrättsliga avvägningar innan fram-exemplargöraatt
ställs eller lämnas ut.

Lagen 1978:487 pliktexemplar skrifter ljud-och ochom av
bildupptagningar för närvarande under revision, Pliktleveransut-är se
redningens slutbetänkande 1992:92 Pliktleverans samt prop.
1993/94: 10 pliktexemplar dokument.om av
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övervägandenAllmänna3

vissa allmännakopiorInskränkningar i3.1 rätten att av
handlingar

föreslår ändring deförslag: JustitiekanslernJustitiekanslems en av
närvarande reglerarförtryckfrihetsförordningen rättenregler i som

inskränks såledesKopierättenallmänna handlingar.kopiorfåatt av
har tagits iskrifter, videogramsådana trycktavad m.m. somavser

yttrandefrihetsbrott ochi mål tryck- ellerkonfiskeratsbeslag eller om
handlingar.allmännautgörsom

absolut. Kopior skall fåemellertid inteskallInskränkningen vara
ända-tillhandahållas för kopiering,eller handlingarlämnas ut om

inte därigenomeller konfiskeringenmed beslaget äventyras.målet

innehållerTryckfrihetsförordningenför förslaget:till skälenBakgrund
allmännadelvidsträcktallmänheten rättregler att ta avengersom

skall lämnaockså myndigheternaingårhandlingar. I denna rätt utatt
hinder intetill så begär, möterhandlingarna denkopior omsomav

för trycktastödSamtidigt finns reglergrund sekretess. att tasom gerav
vidaremed den verkankonfiskera dem ochochskrifter i beslag attatt

kopia få delinågon åberoparförbjuden. Omspridning rättenär att av
dessa tvångsmedelsamhälletvidarespridninghandling genomvarsen

intressenkonflikt mellantydligen uppståkan detmotverka,söker en
motiv.beaktansvärdaskilda, likauppbärs menavsom

kunnatprincipertill oförenligahar dessaårens loppUnder synes
konfliktnågongrundlagsregleringochinom attutansammaenrymmas

tillämpningen.praktiskai denupphov till problememellan hardem gett
grundlagen varittillfällenvid deinte belystshar hellerFrågan närmare

revidering.ellerförföremål översyn
yttrandefrihetsgrundlagen,ikraftträdandet år 1992Efter varsav

konflikttilltillämpning kan ledasin praktiskairegelsystem samma som
det berördaregler, hartryckfrihetsförordningensenligtuppståkan

tvåanslutning till åtalitydligt, inte minstemellertid blivitproblemet
grundlag.reglerna i dennaenligt dehar väcktJustitiekanslern nyasom

avsnitt 2.8.anförts ivad häromhänvisas tillkanDet som
området får tillutformningen regelsystemetnuvarandeDen av
allmänna hand-bestämmelsernamed stödallmännaföljd detatt omav

konfiskeradeellerbeslagtagnatvingas lämnakan kommalingar utatt
spridningytterligareeller möjliggöraunderlättakanhandlingar. Detta

yttrandefrihetsgrundlagen. Dettryckfrihetsförordningen ochstridi mot
måste lämnaallmännadetinkonsekvensallmäntsig attrentter som en

för-just förkonfiskeratsbeslag ellertagits iframställningar attut som
innehåll.derasspridninghindra aven
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Det denna bakgrundär skall det uppdragmot harman gettsse som
Justitiekanslern analysera förhållandet mellan å sidanatt tryck-ena

frihetsförordningens bestämmelser delrätten allmännaatt taom av
handlingar och å andra sidan tryckfrihetsförordningens och yttrandefri-
hetsgrundlagens bestämmelser tvångsmedel och konfiskeringom samt

lägga fram förslagde till lagändringar kanatt motiveradesom anses av
analysen.

föreliggandeDet problemet har många infallsvinklar och kanman
flera möjliga lösningar.överväga Vissa sådana lösningar har varitman

inne på under vårens lagstiftningsärende. Andra återstår diskuteraatt
och överväga närmare.

Den genomgång gällande har gjortsrätt under utrednings-av som
arbetet här och har redovisats i avsnitt 2 har vid handengettsom att
problemet inte har någon lösning inom det gällande regelsystemet. Man
måste därför ändringar i detta.överväga

Utgångspunkten för dessa överväganden det ändamålutgörs av som
beslags- och konfiskeringsinstituten tjänar, nämligen hindra fortsattatt
spridning den brottsliga framställningen jämför avsnitt 2.5.av

När möjligaöverväger lösningar problemet måsteman man
samtidigt beakta offentlighetsprincipen grundläggande i vårtatt är
samhälle. kanDet därför inte komma ifråga mycketatt utan tungt
vägande skäl urholka denna princip. Häremot bryts emellertid intresset

skrifter och andra framställningar har tryck- elleratt yttrandefri-av som
hetsrättsligt skydd, har brottsligt innehåll, inte sprids vid-ettmen som

Det gäller alltså hitta lämplig avvägning mellan dessaattare. en
beaktansvärda motstående intressen.men

Som har finns det fleranämnts möjliga problemet. Ettsynsätt
sådant helt enkeltsynsätt beslags- och konfiske-att utmönstravore
ringsinstituten lagstiftningen. Ett undantasynsättannatur attvore
beslagtagna eller konfiskerade handlingar från vad i dagsom anses
omfattat begreppet allmän handling. Detta kunde teknisktav sett
tämligen enkelt åstadkommas ändring 2 kap. ll § TF.genom en av

Av olika skäl, skall beröras längre fram, har dessa synsättsom
problemen inte bedömts realistiska. Efter övervägandenoggrantvara av
de skilda alternativen föreslås därför problemet.utvägen annan ur

Vad åsyftas mindre inskränkningär i kopierätten. Fördelensom en
med denna lösning den inte går längreär vad krävs föränatt attsom
uppnå sina syften samtidigt den på relativt okomplicerat sättettsom
låter sig väl inpassas i tryckfrihetsförordningens nuvarande systematiska
uppbyggnad.
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förslag:för JustitiekanslernsskälenNärmare om

inskränka kopierättenföreslagna lösningen3.1.1 Den är att

i vadi första hand börsåledes närmare ärmöjlighet övervägasDen som
handlingar enligt 2 kap.allmännakopiorbestämmelsernamån avom

tagits i beslaghandlingarifrågakan ändrasoch 13 TF12 somom
yttrandefrihetsbrottochmed tryck-konfiskerats i sambandeller utan att

försyften därmed trädsgrundläggandeoffentlighetsprincipens när.
syftesekretesslagen i6 §gjordes i 5 kap.lagändringDen attsom

sådana handlingartillgången tillsekretessreglering inskränkagenom en
konstitutionsutskottetsåvälbeslag har,tagits i somsomm.m.som

åtgärd.konstaterade, karaktärenlagrådet temporärav en
kani sekretesslagenändringenuppnåddesresultatDet genomsom

överväganden.utgångspunkt för fortsattaemellertid tas som en
tryckfrihetsför-ireglerasallmänna handlingardelRätten att ta av
grundläggandei dennaföreslå inskränkningargenerelltordningen. Att

i2 kap. 2 §bestämmelsernamöjligt enligtidagvad ärutöverrätt som
ifråga.kommabör inteTF

föreslåanledningnågonhellerJustitiekanslern inte att enser
bliområden det kandesekretessbestännnelsernaskärpning somav

yttrandefrihetsbrott. Detochför tryck-samband med åtalifråga om
ingripande åtgärdalltförvidare nedan,skulle, atttas vara enuppsom

möjligheterna tillinskränkamindre heltellersådant sättett mer
inskränkningar iföreslåanledning rättensåledessaknasinsyn. Det att

ellerläsa ellertillfälleefter begäranmyndighethos att se av-att en
handlingar.allmännalyssna

kopiaföljande.det Rättenordning enligtförordasIstället taatten
inskränks13 § TFkopia enligt 2 kap.få§ TF ellerenligt 2 kap. 12 att

ellerbeslagtagnaframställningarochsådana skrifter ärbeträffande som
be-sådanyttrandefrihetsbrott. Enochmål tryck-konfiskerade i nyom

regleringenförmed de grunderförenligfulltstämmelse är som anges
§ TF.kap. 1i 1

tryck- ochvid allagällainskränkning i kopierättenSkall3.1.2 en
yttrandefrihetsbrott

yttrandefrihetsbrottengälldeföregåendedetberörts ihändelserDe som
anledningdockfinnsvåldsskildring. Detoch olagabarnpornograñbrott

handlingar iallmännafåiändringar rätten att utövervägaatt om
ochtvångsmedelsanvändningvidtill gällaskall begränsaskopieform att

målde börellersådana brotti målkonfiskering endast omavseomom
brottskata-iyttrandefrihetsbrottoch ärsamtliga de tryck- upptagnasom

hänvisning-anknytandeden därtilltryckfrihetsförordningen ochlogen i
yttrandefrihetsgrundlagen.ien
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finnsDet enligt Justitiekanslerns mening inte någon anledning att
ställa den brottstypen framför den andra och därvid den ellerena ge ena
andra brottstypen någon särställning i dessa avseenden. Alla be-
stämmelser tryck- och yttrandefrihetsbrott har ändamål,om samma
nämligen de straffbelagda gärningarna inte skallatt äga rum.

framställningarAtt exempelvis innefattar brott riketssom mot
säkerhet måste kunna i beslag och inte skall få spridas vidaretas är av
lätt insedda skäl nödvändighet. Någon motiveringnärmare fören att
framställningar innehåller hets folkgrupp inte sprids torde intemotsom
heller erforderlig. Lagstiftningen har vidare redan klart markeratvara

straffbara sexuella skildringar inte bör fåatt ytterligare spridning.ges
Vid det här aktuella ställningstagandet det nödvändigtär beaktaatt

också bestämmelserna beslag och konfiskering. Syftet med dessaom
bestämmelser tidigareär förhindranämnts spridning fram-attsom av
ställningar med brottsligt innehåll. Konñskering emellertid inteär ett

Åobligatoriskt tvångsmedel. andra sidan kan konfiskering ske vid alla
tryck- och yttrandefrihetsbrott. dettatyper Att institut skulleav vara

tänkt tillämpas beträffande enbart vissa brottstyperatt kan inte utläsas
förarbeten eller doktrin, jfr dock 1944 års tryckfrihetsakkunnigasav

redogörelse för äldre i betänkandeträtt SOU 1947:60 Förslag till
tryckfrihetsförordning 253.s.

Vad anförts talar för inskränkningen i kopierätten blirattsom nu
tillämplig i samband med beslag och konfiskering vilket tryck-oavsett
eller yttrandefrihetsbrott i fråga.ärsom

3.1.3 Den föreslagna inskränkningen i kopierätten får och behöver
inte undantagslösvara

Som inledningsvis har framhållits bör offentlighetsprincipen inte få
begränsas där mycketän vägande skäl talar för sådanaannat tungt
ändringar. Detta bör anläggassynsätt också det här endastnär som

sådanövervägs tämligen begränsad inskränkning i denna rätten som
följer begränsning kopierätten.av en av

Detta viktigt bl.a. för allmänhetensär förtroende för rättsväsendetatt
bevaras och åklagarnas och domstolarnas ställningstagandenatt kan
debatteras offentligt.

föreslagnaDen ändringen medför inte heller någon inskränkning i
möjligheten för allmänheten vid förhandling ellernärvara påatt atten
plats del de allmänna handlingar förekommer i målet ellerta av som
ärendet. För uppnå syftet med de diskuterade reglernaatt attnu -
hindra otillbörlig spridning sådant i beslagär ärtagetav som m.m. -
det emellertid inte nödvändigt helt upphäva möjligheten fåatt att ut
kopior sådana handlingar i beslagärav som m.m.

Vad bör inskränkas kopiering i huvudsakär förutsättersom som
användande tekniska hjälpmedel, avläsare, kopiator, band-av som
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kamera Att söka hindra avskrift för hand sigspelare, term.m.
principiellt mycket diskutabelt och dessutom föga meningsfullt. Det går

någon hanhindra i samband med del hand-knappast att att att tar av
också ned dess innehåll, exempelvis vid föredragninglingen tecknar en

förhandling. inte meningen in-innehållet under Det hellerär attenav
kopierätten i sådan omfattning. skriva allmänskränka Rätten att av en
skall därför inte inskränkas.handling

Även alltjämt kommer möjligt för den enskildedet attatt varaom
anteckningar innehållet i beslagtaget ellerellerskriva göra omav

där det rimligtmaterial finns det vissa situationer kankonfiskerat vara
skrift framställning kopieras och lämnas ellereller attutatt egenen

kopiering tillåts.
pliktexemplar berörts under avsnitt 2.9Bestämmelserna om som ovan

visst för bl.a. forskningenvisserligenkan sägas ett utrymme att tage
ifråga idet material målet.del ärsomav

bestämmelserna leveranskan dock på goda grunderDet antas att om
inte iakttas i alla sammanhang. Pliktexemplars-pliktexemplarav

isålunda inte till för insynen detregleringen räcker garanteraatt
fram inför domstolarna.material läggssom

bli skallBegränsningen i kopierätten bör därför inte absolut. Det
sådana framställning-möjlighet få eller erhålla kopiorfinnas att ta aven

i fortsättningen.ävenar
därför förebild i bestämmelsen i kap. 6 §Justitiekanslern vill med 5-

föreslå bestämmelse införs med densekretesslagen också att en-
handlingar enligt det anförda inte fårinnebörden sådanaatt som ovan

ändamålet medkopieras eller lämnas i kopia kan lämnasut ut om
tillhanda-konfiskeringen inte sådantbeslaget eller äventyras ettgenom

hållande eller utlämnande.
sådana tillhandahållande elleråsyftas situationer därHär närmast

kopior stöd de syften bär tryck-utlämnande begärts med uppav av som
frittyttrandefrihetslagstiftningen, nämligen säkerställaoch att ett

upplysning fritt konstnärligt skapandemeningsutbyte, allsidig och etten
tillhandahållandegrundad anledning finns till antagandeoch där att ett

brottslig spridning.utlämnande inte kommer följaseller att av en
företrädare för massmedi-således förBestämmelsen rättavses ge en

kopior eller självaforskare, ideella organisationer m.fl. fåatt uterna,
debatt ochkopior för möjliggöra nyhetsrapportering,sådanagöra att

kopia förutsätter dockforskning på området. Ett utlämnande enenav
ändamålet med beslagetprövning domstolen eller myndigheten attav av

konfiskeringen inteeller äventyras.
kopiaforskare tillgång tilljournalist eller kan behövaEn t.ex.enen

undersökning olagaundersökande ellerför göra reportageatt ett om
ifrågasamhällsfenomen. kan kommavåldsskildring Det även attsom

föruppdrag försvara denfår kopia i sittförsvarsadvokat attenen
lämnasexempel kopiormisstänkte Ettbrottet är att utannatpersonen.
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till sakkunnig förordnats i mål tryck- eller yttrandefri-en som om
hetsbrott. Domstolen eller myndigheten har således göraatt en
förhållandevis ingående prövning innan exempelvis kopia lämnas ut.en

bedömaFör sig forskare verkligenatt om personen som uppger vara
har sådant syfte och detta seriöst kan erinrasärett attom anse som om
möjligheten inhämta synpunkter forskningens karaktär från deatt om
vetenskapliga forskningsrådens etiska nänmder.

Med denna lösning uppnås möjlighet tillgodose de ändamålatten
bär den konstitutionella skyddsregleringen för yttrandefrihetensom upp

behöver tillgripa lösning med sådana förbehåll kanattutan man en som
enligtställas 14 kap. 9 och 10 sekretesslagen. En sådan lösningupp

låter sig inte heller naturligt inpassas i tryckfrihetsförordningen.
frågaI den tilltänkta regelns praktiska tillämpning hänvisas tillom

anförsvad i avsnittsom

föreslagna inskränkningens3.1.4 Den förhållande till dagens
sekretessbestämmelser

Någon generell inskränkning del allmänna handlingarrätten att taav av
vad gäller i dag grund regler sekretess föreslåsutöver som av om

således inte. Allmänheten kommer alltjämt på begäran ha rättatt att
skrifterplats del eller framställningar under beslag. All-ärta av som

mänhetens insyn i exempelvis domstolarnas arbete vidmakthålls genom
föreliggerdet alltjämt möjlighet under domstolsför-närvaraatt atten

handlingarna och i samband därmed del det beslagtagna materia-ta av
sammanhanget erinras villkor förlet. I de gäller den praktiskaom som

tillämpningen 2 kap. 12 § beskrivits i avsnittTF 2.2.av som
visserligenNu gäller särskild bestämmelse sekretess be-en om

träffande barnpornografibrott. Redan på grund kopierättendenna är nu
begränsad i sådana fall. Begränsningen i insynen sträcker sig emellertid
vidare så. Bedömer domstolen sekretess föreligger måletiän äratt
utomstående helt betagna till insyn. Allmänheten får sådanai fallrätten

Ävenexempelvis inte vid förhandlingar inför domstol. beträf-närvara
fande mål andra tryck- och yttrandefrihetsbrott barnpornograñb-änom

målenkan sekretessbestärnmelser innebära insynen i begrän-ärrott att
sad, jämför avsnitt 2.4 ovan.

alltså sekretessbestämmelserDet kan hävdas redan dessaatt genom
finns skrifter eller andra framställningar spridsfullgott skyddett mot att

föreligga för begränsavidare i de fall där lagstiftaren funnit skäl att
kopierättenbakgrund härav allmänt begränsainsynen. Att mot synes

offentlighetsprincipen.onödig inskränkning ii sammanhangetenvara
fallet.Enligt Justitiekanslerns mening detta dock inte Oavsettär om

råder i målet måste den principiella utgångspunktensekretess attvara
konñskerats förframställningar tagits i beslag eller just attsom
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förhindra vidare spridning inte sprids vidare med stöd bestärmnel-av
i 2 kap. ochTF därigenom med det allmännas försorg.serna

föreslagna inskränkningenDen gäller enbart framställningar harsom
tagits i beslag eller konfiskerats i mål tryck- och yttrandefrihets-om
brott.

Bestämmelsen i 5 kap. 6 § sekretesslagen innebär emellertid en
inskränkning i kopierättenvidare och tillämplig vid brotts-är även

balksbrott och omfattar också andra framställningar förekommersom
såväl brottmål i måli tryck- och yttrandefrihetsbrott.som om

naturligtvisDet kan tänkas ordning där handlingaren m.m. som
tagits i beslag eller förverkats med stöd bestämmelserna i brotts-av

också undantas från kopierätten.balken Ett exempel kan kort ellervara
framställdabilder på sådant de inte omfattas tryck-är sättett attsom av

frihetsförordningens bestämmelser har våldspornog-t.ex. ettmen som
rafiskt innehåll. Väcks åtal någon för denne sprider bilder medmot att

sådant pornograñskt innehåll blir dessa bilder, under förutsättningett
de allmänna handlingar, tillgängliga för i denäratt att anses som envar

utsträckning gäller idag. Justitiekanslern har emellertid den uppfatt-som
ningen dessa fall kan komma höra till undantagen och villatt antas att

bakgrund härav inte den gällande grundlagsregleringenmot tynganu
ändringar i dennamed del.

frågaDenna bör lämpligen kunna i sammanhangövervägas ett annat
jfr Justitiekanslernvad anfört tidigare i frågan, 1992/932256se prop.

18.s.
framgått under avsnittSom 2.5 kan framställningar inovan ges av

allmänheten eller rekvireras myndigheterna. behöver i dessa fallDetav
bli frågainte beslag eller framställa konñskeringsyrkandengöraattom
talan kan komma föras enbart beträffande det straffrättsligautan att an-

finns emellertid inteDet någon anledning låta inskränkningensvaret. att
i kopierätten omfatta också sådana framställningar. påkallatDär så är
torde nämligen förundersökning inledas förundersökningssekre-ochen

råda. förundersökningenUnder tillfälle till övervägandentess ges om
skall komma ifråga ellerbeslag yrkande konfiskering framställas.om

fall där åtal undantagsvisFör de kommer väckas tvångs-att utan att
medel har saknas det anledning särskilt reglera saken ianvänts att
grundlagen. kan fråga situationer där framställningen nåttDet vara om

sådan spridning beslag sig föga meningsfullt. Beträffandeatt ett teren
i televisionen kan beslag och konfiskering inte kommasändningar

ifråga, eftersom tvångsmedlen endast kan tillgripas vad gäller film eller
ljudupptagningar.

sagda innebär följaktligen viss ändring i förhållande tillDet nu en
gällande bestämmelsen i kap. sekretesslagen.den 5 6 §
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3.1.5 Principiella synpunkter på valet lagteknisk lösningav

Under utredningsarbetet här har också andra lagtekniskaövervägts
lösningar. Nu redovisas också dessa tänkbara lösningar och motiven till
varför inte någon dessa förordas.av

tänkbarEn lösning låta inskränkningen i kopierättenär reglerasatt
tryckfrihetsförordningeni reglera de undantagsfall då kopiorattmen

ändå skulle kunna lämnas i sekretesslagen.ut
reglering iEn tryckfrihetsförordningen med särreglering i sekre-

tesslagen vad möjligheten under vissa förhållanden kopioratt utavser
skulle i princip följa det gäller för allmänna handlingar,system som nu
dvs. huvudregeln finns i grundlag medan undantag regleras i särskilden
lag.

bestämmelseEn utfående kopior skulle då lämpligen kunnaom av
placeras i 15 kap. sekretesslagen, redan idag innehåller närmaresom
tillämpningsbestämmelser utfående allmänna handlingar.om av

En sådan ordning skulle emellertid tveksam flera skäl. Denvara av
första invändningen, också kom till uttryck i det nämndasom ovan
betänkandet från konstitutionsutskottet, möjligheten fäatt att utom
kopior allmänna handlingar rätteligen inte hörde hemma i sekre-av
tesslagen, beträffande den diskuterade ordningen.väger äventungt nu
Kopierätten inte någon sekretessfråga i egentlig mening.är En
bestämmelse frånundantag undantaget i få kopiorrättenett attom
saknar vid betraktande det systematiska sambandet mednärmareett
övriga bestämmelser i sekretesslagen. sådanEn ordning skulle också
fordra ändringar i l kap. 14 kap. kap. sekretesslagen.1 15samt

fördel med regleringEn i sekretesslagen möjligheten atten vore
knyta utlämnandet kopior till bestämmelserna i 14 kap. 9 ochan av

Även10 §§ förbehåll i samband med utlämnande uppgifter. iom av
denna del skulle emellertid ändringar bli nödvändiga, såvittt.ex. avser

sanktionden överträdelser sådana förbehåll finns i reglernamot av som
brott tystnadsplikt i 20 kap. 3 § brottsbalken.motom

Ett alternativ kunde också kopierättenreglera i tryckfrihets-attvara
förordningen med särreglering få kopior i lagen medrätten att uten av
föreskrifter tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden eller i helt lag.en ny

med föreskrifter på tryckfrihetsförordningensLagen och yttrandefri-
hetsgrundlagens områden sitthar i bestämmelser denursprung om
särskilda juryrättegång finns i tryck- och yttrandefrihetsmål. Dessasom
bestämmelser har överförts till den gällande lagen ocksånu som
innehåller andra bestämmelser ansluter till tryckfrihetsförordningensom
och yttrandefrihetsgrundlagen. skulle bakgrund härav i förDet ochmot
sig tänkbart föra in kopior ibestämmelser rättenatt att utvara om
denna lag.
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viktig invändningEn häremot emellertid regler utfåendeär att om av
handlingar då skulleallmänna spridas till flera lagar. Därigenom skulle

överskådligheten på viktigt konstitutionellt område försvåras.ett
Samma kan anföras stifta särskild lag för ända-argument attmot en

målet.
invändningenavgörande reglering i vanlig lagDen ärmot en

emellertid följande.
Skulle undantag från kopieringsförbudet regleras i vanlig lag finnsett

tid efterdet risk detta undantag kunde ändras i olika rikt-att annanen
ningar eller upphävs med den verkan varje möjlighet fårent att attav

kopia utesluts. Justitiekanslern har den uppfattningen denut atten
grundläggande få del allmänna handlingar och deträtten ävenatt ta av -

form kopia bör präglas kontinuiteti och stabilitet och attav av reg--
i såleringen härom utsträckning möjligt skall skyddadstor som vara

ändringar. sådant skydd bästfrån Ett i grundlag.ges
sådan ordning ligger också i linjeEn väl med de uttalanden som

konstitutionsutskottet och lagrådet gjorde i det nämnda lagstift-ovan
ningsärendet.

naturliga lösningen blir således den föreslagna reglering-Det mest att
tryckfrihetsförordningen.i sin helhet i Det blir itasen samman-

förhållandevishanget fråga måttliga tillägg kunna görasom som synes
några ändringar i övrigt nödvändiga.utan att synes

föreslagna iDen ändringen medför bestämmelsen 5 kap. 6 §attnu
sekretesslagen 12 kap. 3 § första stycket sista meningen sekre-samt
tesslagen kan lagstiftningen.utmönstras ur

tillärnpningsfrågor finns dock anledning ytterligareEtt det attpar
behandla.

Syftet med beslagtaget material bör3.1.6 kopiaatt en av m.m.
efterforskasfå

bedömning domstolen har någonDen eller myndigheten närgöraatt
begär få kopia kan i vissa fall förutsättakomma närmareatt att en
prövning bl.a. och syftet med begäran.begär kopianutav vem som om

efterfrågaEnligt kap. tredje får myndighet inte2 14 § stycket TF en
efterfråga vilket syfte liggerbegår handling ellerut somvem som en

försådan begäran i utsträckning behövsbakom änstörre atten som
handlingenmyndigheten skall kunna hinder föreliggerpröva mot attom

rutinmässigt kräva legiti-Myndigheterna kan således intelämnas ut.
fårhandlingar. Däremotmation den begär allmännautsomav

nödvändigt, exempelvismyndigheten efterforskningar där detgöra är
kunna sekretessprövning.för göraatt en

emellertidBestämmelsen i kap. 14§ tredje stycket TF2 synes
utlämnad,situationer där allmän handling begärsomfatta alla oavsetten
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i vilken form det sker. Någon ändring lagrummet därför inteav synes
påkallad för den föreslagna prövningen skall kunna i de fallatt görasnu

med de ändringar i kap.2 12 och 13 §§ TF föreslås.som avses som

1.7 Rätten överklagaatt

Ett beslut lämna allmän handling förvägra kopiering eller iatt ut en
kopia kan överklagas enligt bestämmelserna i 2 kap. 15 § TF och 15
kap. 6 och 7 §§ sekretesslagen. Ordalydelsen i dessa lagrum synes,

i belysningsedda sekretesslagens syften de i kap.1 §lav som anges
sekretess-lagen, kunna omfatta också den situationen myndighetenatt
med stöd de bestämmelserna exempelvis lämnavägrar att utav nya en
kopia film. Någon ändring bestämmelserna överklagandeenav av om
för täcka de fall lämna kopiavägran kanatt att utav en en som
uppkomma vid tillämpningen de föreslagna reglerna därförav nu synes
inte heller nödvändig.vara

3.1.8 Andra problemetsynsätt

Under utredningsarbetet här har, tidigare kommit tillnärrmts,som upp
diskussion också andra de analyserats i det föregående.synsätt än som

Enligt kan finna anledning överhuvudsynsätt ifrågasättaett attman
tillämpning bestämmelserna beslag verkningsfulltettav om m.m. som
medel snabb teknisk utveckling.mötaatt en

viktig faktorEn beakta analyserar de frågor gällernäratt man som
allmänna handlingar och kopierätten nämligen den snabba tekniskaär
utvecklingen möjliggör bättre och snabbare kopiering ochsom
distribution i datanät finnsDet inte anledning denatt tro attm.m.
tekniska utvecklingen vad gäller möjligheter kopiera eller distribueraatt
framställningar skulle Vidare sker idag spridningavstanna. en av
skrifter och andra framställningar nationella både iöver gränser mera
materiella former och via signaler och radiovågor sättett som
tidigare knappast har kunnat förutses.

Med dessa spridningsforrner kan det väcka tvivel beslag ochnya om
konfiskering i längre tidsperspektiv egentligen fyller sina syften. Attett
beslagta och konfiskera sådana framställningar, särskilt det porno-
grafiska området, i globalt perspektiv kan ha nåttett antas storsom en
spridning, kan sålunda sig mindre meningsfullt.te

Med sådant skulle frågan aktualiseras beslags- ochsynsättett om
konfiskeringsinstituten liksom spridningsförbudet såsom mindre
verkningsfulla skulle kunna lagstiftningen.utmönstras ur

brottDe särskilt angivits tryck- och yttrandefrihetsbrott ärsom som
emellertid sådana det måste finnas möjligheter ingripaatt att mot att
framställningar med sådant innehåll sprids vidare. skrifterAtt eller

framställningarandra innehåller brott rikets säkerhet måstemotsom
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kunna omhändertas torde inte behöva motiveras särskilt. Det måste
också beaktas de konventioner Sverige anslutit sig till iatt som
internationella ifrågasammanhang etniska minoriteter och barnom
förutsätter Sverige kan leva till åtagandensina vilket i dessaatt upp
sammanhang förutsätter verkningsfull nationell lagstiftning Förentaen
Nationernas konvention den 21 december avskaffande1965 allaom av
former rasdiskriminering NationernasFörenta konvention densamtav

november 1989 barnets20 rättigheter.om
beslags- och konñskeringsinstituten liksomAtt spridnings-utmönstra

förbudet därför enligt Justitiekanslern inte börär synsättett tassom upp
till diskussion.närmare

helt tänkaEtt sig undanta beslagtagna eller kon-ärannat att attgrepp
fiskerade handlingar från vad omfattat begreppetsom nu anses av
allmän handling ändrar 2 kap. 11 § TF.attgenom man

kap. finns bestämmelserI 2 ll § TF undantag från vadom som
hade varit betrakta allmänna handlingar. kundeDet dåattannars som

alternativ helt enkelt undanta också beslagtagna eller kon-ett attvara
ñskerade handlingar från vad allmänna handlingar. Reglerna iärsom

§ dock helt andra fall2 kap. 11 TF det diskuteras. Vadrör än som nu
skulle bli följden sådan i frågalösning dokumentationsom av en om

och arkivering låter sig inte heller lätt överblickas.
sådan inskränkning skulle också föra för långt insynEn allattgenom

förlorad.i materialet skulle Detta måste ställas offentlig-mot
hetsprincipens grundläggande syfte. sådan lösning skulle därtillEn

vad nödvändigt för klara problemet.utöver är att utsom
Sammanfattningsvis Justitiekanslern därför funnithar övervägande

skäl tala för inskränkning i kopierätten inte går längre änen som som
syftenkrävs med hänsyn till de bär beslags- och konfiskerings-som upp

instituten och i sin helhet kan få sin utformning inomnärmaresom
för tryckfrihetsförordningen.ramen

Pliktexemplarsfrågan3.2

ustitiekanslems bedömning: JustitiekanslernJ Det kan övervägas om
komplement till pliktexemplarsleverans börmedett systemetsom --

skrifter, videogramåläggas leverera exemplar beslagtagnaatt av
bibliotektill och Arkivet för ljud och bild.m.m.

Skälen för Justitiekanslerns bedömning: frågaEn annan som
uppkommit under de utredningar åtalen för barnpornogra-föregicksom

uppmärksammatsfibrott respektive olaga våldsskildring ocksåoch som
denna utredning leveranser pliktexemplar.under är av

det föregående torde det få hållas för visst skrifterSom i attantytts
enligt bestämmelsernaoch framställningar inte alltid levereras om
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har också framkommit de pågående målenpliktexemplar. Detta i vidnu
Stockholms tingsrätt.

Syftet med pliktleveranser bevara och tillhandahålla yttringarär att
liv, samhälle och kultur för forskning och studier. Någonsvensktav

begränsning till innehåll eller syfte beträffande de skrifter m.m. som
föreligger inte.skall levereras

möjligt. kanviktigt samlingarna blir så kompletta DetDet är att som
innebördendärför införa bestämmelse med den Ju-övervägas att atten

kopior exemplarstitiekanslern, skall överlämna exemplar eller av som
vid och yttrandefrihets-tagits i beslag i samband med utredningar tryck-

viss anslutning till de rutiner gäller för leverans pliktex-brott, i som av
emplar.

för närvarande föremål för revision,pliktexemplarLagen är seom
1992:92 PliktleveransPliktexemplarsutredningens slutbetänkande SOU

proposition pliktexemplar doku-regeringens 1993/94: 10samt om av
ment.

förhålla sig till bl.a. de straff ochsådan ordning skallHur en
pliktexemplarsregleringen emellertidfinns ivitessanktioner är ensom

ytterligare. Justitiekanslern lägger därför intefråga bör övervägassom
något förslag i dessa frågor.fram
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4 Kommentar till lagförslagen

kap. 12 § tredje stycke:2 TF, nytt

avbilda eller allmän handling iRätten anspråk för ljud-att ta en
överföring gäller inte sådana handlingar tagits i beslag eller kon-som
ñskerats i mål tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrottom om
enligt yttrandefrihets grundlagen. sådant tillhandahållandeEtt får dock
ske, ändamålet med beslaget eller konñskeringen därigenom inteom
äventyras.

andra stycke:2 kap. 13 § TF, nytt

få avskrift eller kopia handling gäller inte sådanaRätten att enav
handlingar i 12 § andra stycket. Ett sådant utlämnande fårsom avses

ske, ändamålet med eller konñskeringendock beslaget därigenomom
inte äventyras.

Som framgått det tidigare anförda föreslås införandetav av en
inskränkning i få allmän handling i anspråk för kopieringrätten att ta

enligt 2 kap. eller utlänmad i kopia enligt kap.12 § TF 2 13 TF.m.m.
Under avsnitt 3.1.1 har redogjorts för bakgrunden härtill. redovisasHär
några detaljsynpunkter.

allmänna handlingar inte längre kommer omfattasDe attsom av
kopierätten handlingar tagits i beslag frågaär äroavsettsom om om
konfiskationsbeslag, dvs. beslag exemplar eller upplaga, ellerav en
utredningsbeslag, dvs. beslag enstaka exemplar i utredningssyfte.av
Beslag åtgärd vanligtvis tillgrips redan under förunder-är en som
sökningsstadiet. Under förundersökning gäller s.k. förundersök-

enligtningssekretess bestämmelserna i kap. § och 9 kap. §5 1 17
Sådansekretesslagen. sekretess gäller hos Justitiekanslernäven när

denne leder förundersökning i yttrandefrihetsmål,tryck- och 11 kap.
4 § sekretesslagen. Detta innebär förundersökningssekretess gälleratt
beträffande de uppgifter förekommer under förundersökningen,som
exempelvis innehållet i videogram.

Förundersökningssekretessen emellertid inte absolut fordrarär utan
skadeprövning i varje enskilt fall. Skulle sekretess inte föreliggaen

förundersökning har allmänheten del hand-under rätt att taen av
föreslagna lagändringen emellertidlingarna i ärendet. Den kommernu

allmänheten, oberoende någoninnebära sekretess gälleratt att av om
kopiera få kopia beslagtageneller inte, saknar ellerrätt att en av en

beñnnsskrift eller framställning det inte vid prövning attannan g en
ändamålet med beslaget.utlänmande inte äventyrarett

normalt gälla åtalFörundersökningssekretessen upphör väcks.att om
eller inte såsekretess gäller hos domstolen skall domstolenOavsett om
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enligt huvudregeln i de bestämmelserna inte låta allmänhetennya
kopiera eller till allmänheten lämna kopior skrifter eller andraut av
framställningar under beslagär eller konñskerade.som

Om åtalet inte bifalles skall beslaget bestå till dess lagakraftägande
dom föreligger. Därefter skall det hävas och den allmänna handlingen
återställas till den hos vilken beslaget gjordes.

Om åtalet däremot vinner bifall gäller inskränkningen i kopierätten
sedan avgörandet i måletäven vunnit laga kraft beslut kon-om om

fiskering meddelats i domen. De exemplar i sistnämnda fall finnssom
i beslag skall förstöras. Det exemplar bevaras i domstolens aktsom
omfattas fortsättningsvis inskränkningen i kopierätten.av

Enligt 14 kap. 5 § sekretesslagen har tilltalad i mål hos domstolen
sekretessrätt del handling elleratt oavsett material ita annatav en

målet eller ärendet. Enligt lagrummet kan denna begränsas i vissarätt
avseenden. Denna begränsning har betydelse på det förvaltningsrättsliga
området. En enligt bestämmelsernarätt i rättegångsbalkenparts att ta
del alla omständigheter läggs till grund för avgörandet i måletav som
kan emellertid inte begränsas, Corell m.fl. Sekretesslagen, 402 ff.se s.
Detta grundläggandeär rättsäkerhetskrav. Det dockett därmed inteär
nödvändigtvis så handlingarna i målet i eller form alltidatt en annan
skall lämnas till den misstänkte. Sker så inte måste dock påut sättannat

full insyn i materialet, Corell m.fl. 408 och Regeringsrät-ges se a.a. s.
årsbok 1989 353.tens not.

I fråga beslagtagna skrifter och andra framställningar gällerom
emellertid inte alltid sekretess. Oavsett sekretess gäller i detom
enskilda fallet eller inte den föreslagna inskränkningen i kopie-avses

tillämpas ocksårätten den tilltalade i mål tryck- eller yttrande-mot om
frihetsbrott.

Detta hindrar naturligtvis inte den tilltalade får delatt ta av ex-
empelvis innehållet i videogram det spelas förett attgenom upp
honom. lämnaAtt kopia eller tillhandahålla original för kopie-ut etten
ring till den misstänkt eller åtalad förär tryck- eller yttrande-ettsom
frihetsbrott inte någon lämplig ordning. Det erinras vadsynes vara om

i avsnitt 3.1.3 försvarares få del materialet förrättsagts attsom om av
tillvarata den misstänktes intresse i målet.att

Inskränkningen i kopierätten hindrar aldrig skriften eller fram-att
ställningen, sekretess inte råder,när tillhandahålls så den kan läsas,att
avlyssnas eller på uppfattas. Detta innebärsätt myndighetenannat att
eller domstolen har efter begäran exempelvis spela filmer ochatt upp
videogram, innehållet, jämför avsnitt 2.2 och 3.1.4.oavsett

bestämmelseEn inskränkning i kopierätten bör heller inteom vara
helt undantag. vissa situationerI kan det nämligen enligt lagför-utan
slaget föreligga godtagbara skäl talar för handlingen utöverattsom -
den insyn följer den tillhandahålls stället- också kan läm-attsom av

i kopia eller tillhandahållas för kopiering.utnas
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Prövningen huruvida förutsättningar härför föreligger ankommerav
på den myndighet där handlingen förvaras. Det blir vanligen de
allmänna domstolarna har ställning till handlingarna kanatt tasom om

Ävenkopieform.lämnas i Riksarkivet och därefter allmän för-ut
valtningsdomstol kan få anledning sådana bedömningar.göraatt

sålundaOm begär få del exempelvis vid-att ta etten person av
beslagtaget i yttrandefrihetsbrottmâl där sekretessäreogram som en

råder har myndigheten åtgärderinte ytterligare låta veder-att utan
börande del detta. Begär också få kopiata attav personen en av
videogrammet har emellertid domstolen den prövninggöraatt som
behövs för kunna bedöma handlingen kan lämnas i kopieform.att utom

Ett beslut lämna handling för kopiering eller i kopiavägraatt ut en
kan överklagas enligt bestämmelserna i 2 kap. 15 § TF och 15 kap. 6
och 7 §§ sekretesslagen.
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JUSTITIEDEPARTEMENTET REGERINGSBESLUT

1993-06-24 93-2553

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 STOCKHOLM

åtUppdrag Justitiekanslern

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar Justitiekanslern

analysera förhållandet mellan â sidan tryckfrihetsförordningensatt ena
bestämmelser del allmänna handlingarrätten och ä andraatt taom av
sidan tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens be-
stämmelser tvångsmedel och konfiskering,om

lägga fram de förslag till lagändringar kan motivera-samt att som anses
de med anledning analysen.av

Resultatet uppdraget skall redovisas den 3 september 1993.senastav

Bakgrund

uppmärksammatI mål vid Stockholms tingsrätt har konstateratsett att
framställning har givits in till tingsrätt i anledning åtalatten som en av

väckts under påstående den ingivna framställningen innefattaratt ett
yttrandefrihetsbrott allmän handling enligt 2 kap.utgöraanses
tryckfrihetsförordningen TF.

I regeringens proposition 1992/93:256 ändring i sekretesslagenom
i mål barnpornografibrott anförde föredragande statsrådet följandeom
a. 7: "Vad allmän handling och delutgör rätten att taprop. s. som en

dessa handlingar regleras uteslutande i TF. Rätten delatt taav av
allmänna handlingar tillkommer varje svensk medborgare till "främ-
jande fritt meningsutbyte och allsidig upplysning" 2 kap. §1ettav en
TF. TF exklusiv lag det gäller ingripandenär även grundnär av
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innehållet i tryckt skrift. Och TF medger tryckta skrifter med visstatt
innehåll i beslag och konfiskeras innehållet tryckfrihets-utgörtas om

konñskering tidigareEtt förordnande innebär ibrott. nämntsom som
skriften i förstöras.princip den tryckta tagits beslag skall Syftetatt som

åtgärden självfallet förhindra vidare spridning skriften.med Iär att av
YGL finns bestämmelser straff för spridandesåväl TF som om av

konñskeradeframställningar föremål för beslag eller förklaratsärsom
Förhållandet mellan å sidan3 § TF och 3 kap. 13 § YGL.6 kap. ena

allmänna handlingar och erhålla kopiorreglerTF:s rätten attom om av
handlingar och å andra sidan TF:s regler beslag ochallmänna om

vilka hänvisar framgår inte uttryckligenkonfiskering till YGL TF.av
belysning i juridiskaFrågeställningen inte ha fått någon densynes

tillkomstenlitteraturen. heller har frågan behandlats vidInte av nu
frågangällande eller YGL. Den uppkomna kan dessutom iTF av ses

omfattarvidare perspektiv, nämligen det beslag handlingarett avsom
ärenden och mål tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott.i som avser

förtjänar få belysning.frågor komplicerade ochDessa är närmareatt en
fordrar grundlig genomgång hursådan analys emellertidEn en av

ingåendebestämmelser förhåller sig till varandra ochgällande över-
ändringarmöjligheterna till förtydliganden ellerväganden avav

i sammanhang till del grund-gällande regler, vilka detta ärstor av
sammanhang tillåterkomma ilagskaraktär. Jag att annatavser

regeringen i denna fråga."
Vid riksdagsbehandlingen bet. 1992/93Ku140, rskr. l992/93:364

betonades föredragande statsrådets uttalanden i denna del, bl.a. mot
Lagrådets yttrande i ärendet, då avsåg fråganbakgrund även omsomav

anfördei mål för olaga våldsskildring. Utskottetsekretess om ansvar
grundlagsbestärnrnelserna skulledet inhämtat översyn görasattatt aven

till grundlagsändringar skulledet förutsatte eventuella förslagoch attatt
mandatperiod inom den tidriksdagen redan innevarandeföreläggas som

första stycket regeringsformen bet. 12.i 8 kap. 15 § a. s.anges
aktualiserar det problem be-i 1992/932256Som anmärktes somprop.

offentlighetsprin-lagstiftningsärendet förhållandet mellanhandlas i det
och konñskering, delsoch dels och YGL:s regler beslagcipen TF:s om

på lägre konstitutionell nivå.motsvarande regler i lagstiftningannan
fordrar grundligdär analys problemetVidare att enangavs en av

kan knappast igenomgång och ingående överväganden. Detta göras
läggas framinom sådan tid förslag till riksdagen kanhela sin vidd att

reglerna bördecember 1993. Därför bör deni görasöversyn av som
sidanförhållandet mellan åtidsperspektivet omfatta enbartmed det ena

konñskering ochtvångsmedel ochYGL:s bestämmelserTF:s och om
Översynen också kunna omfattabör dockandra sidan 2 kap. TF.å

fallerbrott enbartfrågeställning vad gäller sådanamotsvarande som
YGL:s brottskata-finns med i TF:s ochbrottsbalkenunder men som

ställning tillgjorts, fårdenna inledande analys harloger. När tas om



52 Bilaga 4 SOU 1997:49

ytterligare skallöversyn beträffandegöras motsvarande reglering i
vanlig lag.

En framställning konñskerats, eller tagits i beslag i sådantsom som
syfte, kan i kopia eller i ytterligare exemplar finnas tillgänglig hos
andra myndigheter hos Justitiekanslernän eller domstol. Fram-t.ex.
ställningen kan exempelvis ha överlämnats till dessa myndigheter i
enlighet med föreskrifter i lag pliktexemplar för myndigheternaattom
skall förvara den eller för myndigheten skall granska den, innan denatt
visas offentligt. Frågan förhållandet mellan kap.2 TF och TF:s ochom
YGL:s bestämmelser tvångsmedel och konfiskering kan därmedom

intresse för dessa myndigheter.ävenvara av

Uppdraget

Uppdraget analys förhållandet mellangöra bestämmelsernaatt en av om
allmänna handlingar och ochTF:s YGL:s regler tvångsmedel ochom
konfiskering bör till Justitiekanslern. I redovisningen uppdragetges av
bör ingå förslag till de lagändringar motiverade medsom anses
anledning analysen.av

Samråd bör ske med Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Arkivet för ljud
bildoch och med Statens biografbyrå.

Uppdraget bör utföras skyndsamt.

På regeringens vägnar

Reidunn Lauren
Christina Lindberg
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OMBUDSMÄNRIKSDAGENS

Justitiekanslerns1 lagförslag

Jag Justitiekanslerns förslagJK till ändringaratt i tryck-anser
frihetsförordningen TF i föroch sig väl avvägdaär och deatt ett
tillfredsställande löser densätt regelkollision visat sig föreliggasom
mellan bestämmelserTF:s delrätten allmänna handlingaratt taom av
och TF:s och yttrandefrihetsgmndlagens YGL bestämmelser om
beslag och konfiskering. De synpunkter jag vill framföra hänför sig
i stället till frågan vilka konsekvenser den föreslagna grund-om
lagsändringen får för den tilltalade och hans försvarare i tryck-ett
eller yttrandefrihetsmål vad gäller deras möjlighet fåatt ett eget
exemplar bevismaterial.av

Av s. 75 framgår den föreslagna inskränkningenrapporten iatt
kopierätten avsedd tillämpasär också den tilltalade. Det anförsatt mot

delrätt alla omständigheteratt parts läggs tillatt ta grunden av som
för avgörandet i målet inte innebär själva handlingarna alltid skallatt
lämnas till den misstänkte.ut

När det gäller den tilltalades försvarares möjlighet erhållaatt ett
exemplar i 59s. det kan finnas skäl tillämparapporten attanges att
undantagsregeln kopia får lämnas ändamåletatt med beslagetut om
eller konfiskeringen inte äventyras.

Ändamålet med bestämmelserna allmänna handlingars offentlig-om
het och rätten del dessa framgårär 2 kap.att ta l § TFav attsom av
främja fritt meningsutbyte och allsidig upplysning.ett Rätten att taen
del allmänna handlingar får begränsas i vissa avseenden 2 kap. 2 §av
TF. Sådana begränsningar skall i särskild lag sekretessla-anges en -

SekrL eller i lag SekrL hänvisar till.gen som-
bestämmelsenAv i kap.11 3 § lagen 1991:1559 föreskriftermed

på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område
tillämpningslagen framgår rättegångsbalken RB skall tillämpasatt
i fråga rättegången i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål i denom
mån inte följer tryckfrihetsförordningen,annat yttrandefrihets-av
grundlagen eller bestämmelser i tillärnpningslagen.

I 14 kap. 5 § SekrL generellt undantag frångörs lagens be-ett
stämmelser sekretess såvitt gäller i mål handläggsparterom som
enligt RB:s regler, det där slås fast sekretess inte innebäratt attgenom
någon begränsning i enligt RB få del allarättparts atten av om-
ständigheter läggs till grund för avgörande mål ellerett ettsom av
ärende.

Den nämnda regeln i SekrL innebär således fråganattnu om
utlärrmande till sådana uppgifter där åsyftas helt ochparten av som
hållet faller utanför tillämpningsområdet för SekrL. Till följd härav
och på grund den utformning den aktuella regleringen har fåttav som
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framstår föri RB den del material följerrätt part att taen av som av
helt fristående i förhållandeRB till den för den enskilderätt attsom

Ävenallmänna handlingardel regleras i TF och SekrL.ta av som om
det huvud inte fanns några regler handlingsoffentlighet,över taget om
skulle med andra ord enligt delRB processmateri-rättpartens att ta av

bestå oförändrad.
tilläggas ändamåletDet kan med RB:s regler i det behandladeatt nu

hänseendet väsentligen det bär reglernaär änett annat som upp om
handlingsoffentlighet, nämligen tillförsäkra den insyn iatt parten
processmaterialet nödvändig för han, på detär sättattsom som
hänsynen till den enskildes rättssäkerhet kräver, skall kunna förbereda

sin i mål införoch utföra talan domstol.ett
regler inte i straffprocessuellt förfarandeRB:s part ettger en en

helst till sig få utlämnadeobetingad under dettarätt näratt som
i detta hänseende framgårhandlingar. Hans skilda regler i RBrätt av

förfarandet.för olika skeden Jag har i beslut den 8 oktoberettav
redogjort för de bestämmelser aktuella beslutet1992 närmare ärsom

bifogas. lagrum där behandlas 23 kap. 18 § första stycket,De ärsom
23 kap. 21 § fjärde stycket, 45 kap. § och 45 kap. 9 §7 RB.

nänmda regleringen innebär bl.a den misstänkte och hansDen attnu
försvarare, sedan åtal har beslutats, har ovillkorlig fårätt atten en
avskrift förundersökningsprotokollet stämningsansökningenattsamtav
och de till denna fogade handlingar åklagaren vill åberopa somsom
bevis skall delges den tilltalade sedan åtal har väckts.

exempelvis tryckfrihets- eller yttrandefrihetsmåltilltalade iDen ett
således för närvarande obetingad enligt RBhar rätt att ett egeten

förundersökningsprotokollet och sådana handlingarexemplar av som
bevis honom. måste omfattaåberopas Denna ocksårättmotsom anses

skrifter och videogram bevismaterial, och dettatryckta utgört.ex. som
det skulle fråga sådant har tagits i beslag ochäven om vara om som

konfiskerat.yrkas
enligt min mening rättssäkerhetssynpunkt inte godtasDet kan attur

tilltalad i tryckfrihets-inför reglering innebär ettattsom enman en
tillyttrandefrihetsmål inte skulle få tillgångeller ha rätt ett egetatt

åberopasexemplar den bevisning här slagavsett motav somav
i många fall svårt eller till och medhonom. Det kan antas vara

tillfredsstäl-omöjligt för den tilltalade förbereda sitt försvaratt ett
tillgång till det alster åtalet Hanlande han inte harsätt som avser.om

inhämta yttrande angående dettas innehållkan ha behov att ettt.ex. av
från sakkunnig.en

i förbe-begära den misstänkte ledMan kan inte heller att ettsom
tvingas till kanske och långvarigaredandet sitt försvar skall tätaav

myndighet för den bevisning åberopasbesök hos studeraatt somen
det ihonom. måste i detta sammanhang särskilt beaktasDet attmot

p frågamål aktuellt slag regel torde utkrävahär attomav som vara
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utgivare eller utspridare inte vidare kanutanansvar av en som
ha detaljerad kunskap innehålletförutsättas i det vid-t.ex.en om

åtalet grundas på.eogram som
framstår vidare helt främmande för principerde gällerDet som som

för förhållandet mellan tilltalad och hans försvarare försvararenatten
vidsträckt delskulle processmaterialet vadrätt änatt tages en mer av

hänvisahans huvudman har. Jag kan här till de uttalanden i denna
fråga återfinns i 1986/87:89 147.som prop. s.

framgår föregående kan det goda grunderSom det hävdas attav
aktuella konstruerade sådantde regelsystemen är sätt att partsen

enligt del material gäller oberoende den förRBrätt rättatt ta avav
den enskilde del allmänna handlingar följer TF, ochatt ta av som av

inskränkning i sistnämnda därmed inte automatiskt fårrättatt en
någon inverkan rättigheter enligt Om detta befinnesRB.partsen

innebörden gällande kommer genomförande iderätt, ettav avvara
föreslagna grundlagsändringarna intepromemorian uppenbarligen att

på det där medföra någon förändring den tilltaladessätt sägssom av
ställning i det behandlade hänseendet. Jag har under denna förut-nu
sättning inte någon invändning förslaget genomförs i oför-mot att
ändrat skick.

promemorianSkulle däremot i likhet med vad i intagörsman som
ståndpunkten regler del allmännaden TF:s rätten att taatt om av

försvarareshandlingar bestämmande också för tilltalades ochärytterst
material i straffprocessuellt förfarande, bör enligtdelrätt att ta ettav

tillmening särskilt undantag i grundlagsregleringenmin görasett
säkerställande denna rätt.av

slåsak det kan finnas anledning lämpligtEn sättär attattannan
tilltalades och hans försvarares inneha exemplarfast den rätt attatt av

upphör före-alster åberopas bevisning i och med detattett som som
målet alstret i frågalagakraftvunnen dom i varigenomligger en

konfiskeras.

HOVRÃTTSVEA

Sammanfattning

avsnitten 2.2behandlar under avsnitt 2 Kzs I 2.5JHovrätten rapport. -
hovrätten harnågra punkter i JK:shovrätten rapport,tar somupp

behöver belysashovrättenolika invändningar ellermot som anser
därefter bakgrund vadavsnitt 2.6 hovrättenytterligare. I gör mot av

före-framkommit bedömningen detsålunda och i övrigt attsom
otillräckligtoch alltföralltför oklartliggande förslaget utgörär ett
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beredningsunderlag för kunna leda till det grundlagsförslag tillatt
riksdagen under hösten, förutsätts i direktiven.som

2. Bakgrund1

i början juni 1993 infördaDen bestämmelsen i 5 kap. 6 § sekre-av
tesslagen tillkom efter mycket skyndsam beredning för in-atten
skränka allmänhetens från myndigheter, främst domstolar,rätt att
skaffa kopior beslagtagna skildringar filmer och videogram i bl.a.av
mål för yttrandefrihetsbrott rörande spridning barnpor-om ansvar av
nografi och olaga våldsskildring. Bestämmelserna både förrättenavser
den intresserade själv på stället kopior utlämnat materialatt ta av- -
och hos myndigheten få beställa sådana kopior. Hovrättenrätten att ta-
lar i det följande ibland sammanfattningsvis den enskildesom
"kopierätt"

.
Lagstiftningsärendet hade sin bakgrund i erfarenheter från målett

vid Stockholms tingsrätt. l målet yttrandefrihetsbrottmål hadeett- -
stämningsansökan inJK med antal filmer och videogram,gett ett stort

vilka hade beslagtagits och yrkades konfiskeradeJK denne.av som av
därefterHos tingsrätten begärde flera få del deatt tapersoner av

beslagtagna videogramrnen och filmerna eller erhålla kopia dem.att av
Tingsrätten beslut vidavslog två skilda tillfällen framställ-genom

få videogrammen.ningar kopior Dessa beslut upphävdesattom av
emellertid hovrätten med hänvisning till reglerna i ochTF sekre-av

därefter i framställningtesslagen. Sedan JK till regeringen tagiten upp
lagstiftningsåtgärderfrågan tillkom ovannämnda bestämmelse iom

sekretesslagen, varigenom skaffa kopior materialrätten att av av
aktuellt slag inskränktes. Samtidigt infördes i 9 kap. 16 § sekre--
tesslagen bestämmelse sekretess för vissa uppgifter i målen om om-

för barnpornografibrott.ansvar
förevarande förslag innebär i huvudsak bestämmelsernaJK:s iatt

föreslås5 kap. 6 § sekretesslagen bestämmelser intagna i 2ersatta av
Förslaget i praktiken leda tillkap. 12-13 TF. i huvudsaksynes

kopierätten uppnåddesbegränsningarsamma av som genom somma-
lagstiftning.rens

handlingar2.2 Tillhandahålla på stället

ha utgått ifrån allmänheten alltid skall hosJK äga rättatt attsynes
myndigheten stället få del de handlingar, fråga;på ärta av varom- -
självfallet dock undantag för de uppgifter omfattademed ärsom av

Enligt saknas det således anledning föreslå någrasekretess. JK att
inskränkningar myndighet efter begäran få tillfällei hosrätten att en

läsa eller eller avlyssna allmänna handlingar 55.rapportenatt s.se
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Enligt hovrättens mening fordrar dock den här fråganupptagna -
kommer framgå det följande belysning i fleranärmareattsom av -
hänseendenolika nedan under 2.2.1se 2.2.3.-

2.2.1 Lagtekniskt problem

Enligt 2 kap. 12 § andra stycket TF myndighet inte skyldigär att
tillhandahålla handling på stället "om betydande hinder möter". Den
bestämmelsen har koppling till bestämmelsen i 2 kap. första13 §
stycket domstol inteTF, skyldig ordna med kopia "omäratt att
svårighet ggr handlingen kan tillhandahållas på stället".möter
Regleringen innebär alltså allmänheten antingen harsammantaget att

på stället utfå handlingen eller betydande hinder häremoträtt att om
utfå kopia.harmöter rätt att en-

Enligt förslag avskaffas kopierätten beträffande ifrågavarandeJK:s
handlingar, dock med undantag för vissa forskningsändmål Förm.m.
det fall avsikten med förslaget allmänheten LUM skall haär rättatt att

stället få del handlingarna alltså falli de därävenatt ta av -
betydande hinder föreligger det enligt hovrättens meningsynes-
nödvändigt inta uttrycklig bestämmelse myndighet, i detatt atten om
fall kopierätt saknas, inte åberopa bestämmelsen "betydan-ägeratt om

hinder".de
Hovrätten vill dock framhålla den framgår intenedanatt som- -

realistisktdet med reglering innebär myndighet inteattanser en som
under några omständigheter tillhandahållande aktuelltäger vägra av
slag.

2.2.2 Rättsliga/praktiska problem

innehåller inte några övervägandenJK-rapporten de rättsli-om
ga/praktiska problem kan tänkas uppkomma myndighetennärsom
skall film videogrameller innehållande sekretessbelagdagöra etten
uppgifter tillgänglig stället för sökande.en

problem kan i vissa fall bliDessa dock betydande. Man får här
fall då endast delar film eller videogramtänka ärett attav en anse

sekretessbelagda. JKzs förslag här innebära myndighetenattsom synes
då skall utredigera exemplar i vilket sekretessbelagdade delarnaett

sådan emellertidEn procedur ställer myndigheten införutmönstrats.
både rättsliga och praktiska svårigheter.

rättsligt avseende kan sålunda utmönstringen sekretessbelagdaI av
besvärlig. exempel kan pornografisk filmdelar Som nämnasvara en

på rad skilda ställen innehåller bilder delvis identifierbara,avsom en
identifierbara påpekas myndighetendelvis icke barn. Det bör att

vägledning redovisninghärvid inte har någon egentlig denav som
i själva beslagsbeslutet vilka avsnitt föranlettskall ske etc.om som
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beslaget kap. 3 andra7 stycket YGL. måste nämligenDet krävas av
myndigheten den självständig prövning sekretess-göratt en egen, av
frågan.

bör också påpekasDet beslagsmyndighetens redovisning görsatt
med utgångspunkt från de straffbestämmelser föranleder beslagetsom

Äroch inte utifrån bestämmelserna sekretess. det frågat.ex.om om
film med barnpornografiskt innehåll skall därför beslagsbesluteten

innehålla uppgift alla avsnitt faller under straffbestämmelsernaom som
barnpornografibrott kap.7 4 § 12 TF och 16 kap. 10 § BrBom p. a

och därigenom omfatta sådana avsnitt med icke identifierbaraäven
inte fallerbarn under sekretessbestämmelsen i 9 kap. 16 §som

sekretesslagen.
Vad härefter angår de praktiska svårigheter föreligger attsom

åstadkomma exemplar i vilket sekretessbelagda uppgifter utmöns-ett
dessa uppenbara och behöver här inte kommenteras.ärtrats,

kan vidareMot JK-rapporten anmärkas den inte innehålleratt
någonting de problem kan tänkas uppkomma för myndig-om som en
het den sedan utmönstringeventuell sekretessbelagdanär av-
uppgifter låtaskett skall allmänheten del film ellerta ettav en-
videogram. Skall myndigheten iordningställa särskilttvungen attvara

där visning filmer kan ske Skall myndigheten avdela särskildrum av
personal skall sköta visningen skall myndigheten förfaraHursom om

Ärflertal infinner sig samtidigt och vill olika filmerett personer se
godtagbart låtadet myndighetens ifrågavarande åtgärder fåatt ut

det löpande arbetetöver

Särskild2.2.3 hänsyn till behovet skvdda ungaattav

Enligt gällerTF del allmänna handlingar hänsynrätten att ta utanav
till ålder, och står alltsåden föröppen även unga personer.

det gäller tryckta skrifter torde också frågan den intressera-När om
ålder i regel sakna betydelse.des

gäller film videogramNär det eller kan dock, detnäretten man
gäller pornografiskt material, ställa frågan barn ochävenom ung-
domar skall ha huvud få del materialet jfr. be-rätt överatt taget ta av
stämmelserna i 16 kap. 10 och §§12 BrB.c

Enligt hovrättens mening bör denna fråga ytterligare utredas.

inskränkningen i kopierätten gälla tryckta skrifter2.3 Bör även

förslag inskränkningar i kopierätten omfattar i tillJK:s motsatsom -
bestämmelsen i kap. 6 § sekretesslagen alla allmänna handlingar,5 -

skrifter. frågaalltså film eller videogram tryckta Iäven utom etten- -
myndigheternas tillämpning bestämmelserna till kopiarättom av om

uppgiftertill tryckta skrifter finns i JK:s inte några detrapport attom
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uppkommit några praktiska eller andra problem för myndigheterna
beträffande JK:s motivering till alla allmänna handlingar skallatt
omfattas hans lagförslag, 55 f..rapportenav se s.

Hovrätten ställer sig tveksam till det finns några egentliga skälom
motiverar de föreslagna inskränkningarna i kopierättenatt ocksåsom

skall omfatta tryckta skrifter. Problematiken här delvisär änen annan
det gäller film eller videogram.när Förslaget innebäretten att

beslagtagna skrifter, i den utsträckning de lämnas skall få skrivasut,
på stället. När det gäller tryckt skrift kan alltså intresseradav en en

för hand skriva skriften skaffa sig kopieliknandeattgenom av en
handling. Det svårt förstå varförär han då inte skall kunnaatt göra
detsamma kopiering med medhavd kamera ellergenom egen en
kopiator.

föreslagna2.4 Det undantaget från inskränkningen i kopierätten

Förslaget innebär forskare, vissa massmediaföreträdare m.fl.att under
vissa förutsättningar i fortsättningenäven skall kunna utfå kopior av
beslagtagna handlingar fråga. Enligt hovrättensär meningvarom
kommer det i många fall mycket svår och grannlagaatt vara en
uppgift vilka olikaavgöra massmediaföreträdareatt skallt.ex.av som

betrodda utfå kopia. Hovrätten finner det kunna ifrågasät-attanses en
inte förslaget i förevarande del se 59 f.tas behöverom rapporten s.

utvecklas och preciseras för kunna tillämpande myndigheteratt ge
erforderlig vägledning.

2.5 Handlingsoffentligheten vid domstol

Förslaget innebär bl.a. allmänheten inte skall få spela in innehålletatt
på beslagtagen grammofonskiva eller beslagtaget fono-t.ex. etten

En detaljfråga i sammanhanget gäller hur domstol skall förfaragram.
det vid huvudförhandling spelas handling angi-om en upp en av nyss
slag åskådareoch spelar in rättegången på medhavd bandspela-vet en
Ingriper inte ordföranden innebär det åskådaren får otillåtenattre. en

kopia. Bestämmelsen i 5 kap. 9 § RB löser inte problemet. Saken har
inte berörts i rapporten.

2.6 Samlad bedömning

olikaI sammanhang har frarnhållits vikten beredningav noggrann av
grundlagsfrågor. harJK endast haft några månader på sig för att

framarbeta sitt förslag. Hovrätten timer med hänvisning till vad-
framkommit under avsnitten 2.2 2.5 förslaget alltförsom ovan vara- -

oklart och otillräckligt belyst för kunna ligga till grund föratt
lagstiftning. Enligt hovrätten bör det därför inte komma i fråga att
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forcera ärendet så regeringen såsom förutsätts i direktivenatt - -
framläggeri höst förslag till riksdagen. Hovrättens ställnings-senare

tagande bakgrund genomförande förslaget integörs mot att ettav av
i praktiken komma medföra några egentliga förändringarattsynes
jämfört med den lagstiftning området, infördes tidigare i år.som

SKÅNEHOVRÄTTEN ÖVER OCH BLEKINGE

instämmerHovrätten i huvudsak i justitiekanslerns bedömningar och
tillstyrker förslaget ändringar i 2 kap. 12 och 13 §§ tryckfri-om
hetsförordningen och till ändring i sekretesslagen. Hovrätten vill
emellertid framföra följande.

2 kap. tryckfrihetsförordningenI regleras allmänhetens delrätt att ta
allmänna handlingar. En inskränkning i denna innebär interätt utanav

förbudvidare för myndigheten allmänheten till handa medett att
dokument jfr § sekretesslagen.1 I promemorian underförstås
emellertid inskränkningar i "kopierätten" enligt 2 kap. 12 ochatt

tryckfrihetsförordningen13 har motsvarighet i förbudett atten
medge kopiering och länma kopior. I det fortsatta lagstift-att ut
ningsarbetet bör belysas vilket det rättsliga stödet för förbuddetta är.

sig tveksamt iDet och vad mån föreskriften i 6 kap. 3 § st.2ter om
tryckfrihetsförordningen och dess motsvarighet i yttrandefrihets-
grundlagen straff för spridning tryckt skrift lagdärom av m.m. som
under beslag eller förklarad konfiskerad kan tillämpas på tjänste-en

tillåter kopiering eller lämnar kopior allmännautman som av
handlingar. Sannolikt sighan emellertid skyldig till tjänstefelgör
enligt kap.20 l § brottsbalken, han avviker från riktlinjerna i 2om
kap 12 och 13 §§ tryckfrihetsförordningen.

En grundläggande princip i rättssamhälle i målärett att part etten
eller ärende skall ha fri insyn i de förhållanden kan läggas tillsom
grund för domstols eller myndighets avgörande. Fören en annan
denna insyn viker också gällande sekretess i mycket storannars
omfattning se 14 kap. 5 § sekretesslagen. liksomEn parts, en
försvarares del handlingarna i målet bygger sålunda pårätt att ta av

processuell befogenhet faller utanför tryckfrihetsförordningenen som
jfr m.f1.,Corell Sekretesslagen, 1992, ff.. kan därmed403 Dets
ifrågasättas de bestämmelserna i 2 kap. 12 och 13 §§om nya
tryckfrihetsförordningen direkt tillämpliga på försvarareär t.ex. en

önskar kopia beslagtagen film för kunna förberedaattsom en av en
försvaret. Den nämnda insynsrätten emellertidinnebär hurnyss som
helst inte någon ovillkorlig få till sig utlämnade handlingar. Irätt att
anledning vad i promemorian bör å sidan59 andrasägssomav s
framhållas begäran försvarare få kopiaatt att uten av en en av en
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handling relevans i målet måste behandlas med mycket storav
generositet. förtjänar påpekasDet 14 kap. 10 § sekretesslagenatt om
förbehåll vid utlämnande handling inte år tillämplig föränannatav
sekretessbelagt material och det osäkert vilken sanktion kanäratt som
träffa försvarare lämnar kopian vidare till den misstänkte. Ien som
praktiken kan påpekadock räkna med det räcker för för-att attman

den misstänkte inte bör få förfoga exemplaröveratt ett egetsvararen
handlingen.av

anförs åtalet inte bifalls skallI 74 beslaget bestårapporten atts. om
lagakraftägande föreligger.till dess dom Hovrätten vill emellertid

anmärka enligt huvudregeln skall beslaget hävas hinderatt utan av
talan tryckfrihetsförordningenförd 10 kap. 5 § 2 Petrén/st samt -

SverigesRagnemalm, grundlagar 1980, 461s.

KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL

SAMMANFATTNING

kan ansluta sig till förslaget redovisas iKammarrätten rapportensom
har inget invända lagförslagen.och de lämnade Kammarrättenatt mot

också möjligheterna ingripa någon i strid medatt att motanser som
i kopiainskränkningen kopierätten kopierar eller lämnar ut en av

handling, i konfiskerats i målallmän beslag eller harär tagensom om
yttrandefrihetsbrott, belysts itryck- eller borde ha närmare rapporten.

ALLMÄNNA SYNPUNKTER

föreslagna lösningen inskränka kopierätten beträffande vissaDen att
lämplig avvägning mellanallmänna handlingar får denvara enanses

grundläggande offentlighetsprincipen intresset skrifter ochoch attav
framställningar yttrandefrihetsrättsligtandra har tryck- ellersom

skydd, brottsligt inte sprids vidare.innehåll,men
uppfattningen inskränkningen i kopierättenKammarrätten delar att

gälla vid yttrandefrihetsbrott. Syftet medskall alla tryck- och
förhindrabestämmelserna beslag och konfiskering är attom

handlingar med brottsligt innehåll. Konfiskeringspridning allmännaav
yttrandefrihetsbrott någonske vid alla tryck- och ochkan typer av
föreslagna inskränkningarna ibegränsning i detta avseende i de

kopierätten bör därför inte ske.
inte skrivaoch för sig kan ifrågasättasI rättenäven att av enom

handling skall inskränkas,beslagtagen eller konfiskerad allmän
ellermotverka syftet med beslageteftersom också avskrift kanen

det sig principielltkonñskeringen. anförs blI att terrapporten a
meningsfullt söka hindrafögamycket diskutabelt och dessutom att
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avskrift för Därvid hänvisashand. till svårigheterna kontrollera ochatt
hindra någon från skriva handling.att av en

Praktiska svårigheter bedöma vad avskrift ochäratt t ex som en
Övervägandevad bara minnesanteckningar torde också uppstå.ärsom

skäl talar därför, framhållits i för inte begränsarapporten, attsom
skriva allmän handling. Av denna anledningäven rätten att av en

ansluter sig kammarrätten till förslaget i denna del.
inte behandlatsI har konsekvenserna någon i stridrapporten av om

med den tänkta inskränkningen i kopierätten kopierar eller lämnar ut
kopia allmän handling i beslag eller har kon-är tagenen av en som

målñskerats i tryck- eller yttrandefrihetsbrott. tordeHär aktualise-om
frågan vilka möjligheter myndighetens harpersonal in-t attomras ex

gripa och vilka påföljder kan uppkomma dels för enskild och delssom
för personal vid myndigheten, någon sig inskränk-sätter överom
ningen. I kap 12 § sekretesslagen hänvisas visserligen till brotts-1
balkens bestämmelse brott tystnadsplikt för den brytermotom som

förbud enligt sekretesslagen röja uppgift det hademot att t ex men
enligt kammarrättens mening varit lämpligt konsekvenserna iatt nu
berörda avseenden belysts inärmare rapporten.

ingetKammarrätten har erinra de undantag tänkta iäratt mot som
de föreslagna begränsningarna kopierätten. kan rimligtDet attav vara

kopiering eller utlämnande kopia tillåts i de situationeregen av
detta sammanhang uppkommer fråganI detävenrapporten anger. om

möjligen också utredningsbeslag skall omfattas undanta-avsetts att av
get.

finner den föreslagna inskränkningen i kopierättenKammarrätten att
framstår väl anpassad till dagens sekretessbestämmelser. Möjlig-som

kopierätten förheten begränsa handlingar tagits i beslag elleratt som
förverkats med stöd bestämmelserna i brottsbalken bör dockav som
framhållits i kunna utredas vidare. Därvid kunna över-rapporten synes

sekretessbestämmelse gäller i mål olaga vålds-vägas en som om
skildring i de fall det kan fråga filmade övergreppt motvara om ex

där i sig kan brott enligt brotts-övergreppenvuxna personer, vara
balken. sådana fall torde kunna hävdas intressetI denvärnaatt att
personliga integriteten ifråga de människor förekommerom vuxna som
i skildringarna så det motiverat genomföra in-väger ärtungt att att
skränkningar i offentligheten såsom skett beträffande barnpornografi-
brott.

lagtekniska lösningen finner enkel och lätt-Den valda kammarrätten
ändringarnaöverskådlig. Ytterligare justeringar för tillatt anpassa

framstår inte nödvändiga.regelsystemet i övrigt som
har inget invända vad anförs iKammarrätten att mot rapportensom

införandet bestämmelse där komplement tillJK ettom av en som-
med pliktexemplarsleveranser åläggs leverera exemplarattsystemet av
handlingar, tagits i beslag i samband med utredningarallmänna som
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vid tryck- och yttrandefrihetsbrott, till bibliotek och Arkivet för ljud
och bild.

Kammarrätten har inget erinra utfornmingen lag-att mot av
förslagen och de detalj synpunkter i anförts i anslutningrapportensom
till dem.

TINGSRÄTTSTOCKHOLMS

Justitiekanslerns rapport

föreslagnaDe ändringarna i TF ligger i sak den lagstiftningnäranu
beträffande detta genomfördes under försommarenämne i år.som

Tingsrättens avdelning handlägger bland mål angåendeannatsom
tryckfrihet och yttrandefrihet, förtrogenvälär med de praktiska och
rättspolitiska problem inställer sig pornograñskt material finnsnärsom
tillgängligt hos domstolen. Sommarens lagstiftning löste den akuta
situation då förelåg.som

Tingsrätten har inte några invändningar de sakliga lösningarmot att
grund omständigheterna ñck genomföras under viss brådskasom av

i huvudsak och i den rättstekniskapermanentas presenterasnu
kapprock där de systematiskt rätteligen hör hemma.

På punkt vill dock tingsrätten något utförligare ställa före-denen
slagna regleringen under diskussion och ifrågasätta den lösningom

valts den lämpligaste avvägningenär mellan motstående intressen.som
I PM s. 53 utgångspunkten försägs övervägandena in-om en

skränkning i kopierätten det ändamålutgöras beslags- ochav som
konfiskeringsinstituten tjänar, nämligen hindra fortsatt spridningatt av
den brottsliga framställningen. Samtidigt framhålls offentlig-att
hetsprincipen i vilken kopierätten icke oväsentligt, inslagär ett, är- -
grundläggande i värt samhälle och det därför inte kan kommaatt
ifråga mycket vägande skäl urholka denna princip.att utan Entungt
fördel med den lösning föreslås i PM s. 54 blandsägssom vara

den inte går längre vad krävs förän uppnå dessannat att attsom
syften.

Beslag kan enligt TF tvâ konñskationsbeslagslag, enligt TFvara av
10:1 eller bevissäkringsbeslag enligt TF 10:14. sistnämnda form av
beslag sker inte för hindra vidare spridning skriften, därföratt utanav

exemplar denna kan betydelse för utredningenäga iatt ett antas ettav
tryckfrihetsmål. Att det inte spridningsrisken beslaget i dettaär som
fall ska motverka framgår också förarbetena till TF 10: 14 prop.av
1975/76:204 184. Det där hänvisningen i TFsägs 10:7 andraatts.

till spridningsförbudet i TF 6:3 beträffande "tryckt skrift lagtsst. som
under beslag givetvis inte bör gälla beslag i bevissåkringssyfte. Brott

spridningsförbudet i TF 6:3 kan omedelbart föranleda straff. Villmot
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straffa den sprider vidare i blott utredningssyfte be-man som en
slagtagen skrift måste detta däremot iske samband med åtal väcksatt
i tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrottmål med eventuellett nytt
prövning jury etc.av

kan alltsåDet avsikten vid konfiskationsbeslagsägas äratt att
säkerställa det går det fysiskt omöjligt företa vidaregöraatt att att
spridning. Vid utredningsbeslag däremot får rättsordningen även
fortsättningsvis lita till det abstrakta straffhotet verkar avhållandeatt

fården kopia sedan "sprida" denna.attsom en
lagförslag läggs fram iDet PM beaktar inte denna artskillnadsom

mellan de två beslag. "De allmänna handlingar intetyperna av som
längre kommer omfattas kopierätten handlingar, tagitsäratt av som
i frågabeslag konfiskationsbeslag, d.v.s. beslagäroavsett om om av
exemplar eller upplaga, eller utredningsbeslag, d.v.s. beslagen av
enstaka exemplar i utredningssyfte." s. 73 Det möjligt denär att
fördel med förslaget, talades inledningsvis och skullevarom som vara

förslaget inte går längre förvad krävs uppnå dessänatt attsom
syften, skulle bli tydligare inskränkningen i kopierättenän om
begränsades till handlingar tagits i beslag för konfiske-att tryggasom
ring. fall utförligareI borde diskuteras varför det intevart anses
nödvändigt någon skillnad och vad egentligen motivetgöra äratt som
för inskränka kopierätten i fall där konfiskationsbeslagde inteatt

påkallat och den i utredningssyfte beslagtagna efterhandlingenansetts
domens laga kraft ska återställas till den drabbats beslaget.som av

Enligt förslaget får dessutom tillhandahållande eller utlämnande ske
ändamålet beslagetmed därigenom inte Såvittäventyras.om avser

utredningsbeslag det svårt överhuvud föreställa sig fall därär att ett
utlämnande kopia skulle kunna ändamålet medäventyraav en

Ävenbeslaget. detta talar för utredningsbeslag inte hänförasbör tillatt
sådant beslag kan föranleda inskränkning i kopierätten.som

brukar vidareDet och ord eller begreppsägas näratt, ett samma -
här "beslag" används på flera olika ställen i lag, det hela tidenen-
bör kunna förstås skapas onödiga tolknings-Annarssätt.samma
svårigheter. Särskilt i våra grundlagar, där kraven på entydighet och
klarhet alltid angelägna, bör detta undvikas.är

Tingsrätten den här frågan bör belysas ytterligareatt upptagnaanser
under lagstiftningsärendets fortsatta behandling.

Särskilt yttrande
rådmannen Junestad tillägger för sin del:

jämförelse föreslagna offentlighetsregleringen avseendeEn mellan den
yttrandefrihetsbrotten barnpornografibrott och olaga våldsskildring
utvisar någon laglig möjlighet för hindrastår till budsatt att att
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allmänheten "på stället" får del bevis i sistnämnda målta typav av
medan sådan möjlighet finns beträffande motsvarande bevis i barnpor-
nografimål. Denna skillnad har i lagförarbetena motiverats med
integritetshänsyn. I massmedia har på tid förekommit uppgiftersenare

delar massvåldtäkterna i det forna Jugoslavien videofilmatsattom av
för exportändamål. Jag skulle ha svårt låta allmänheten fritt fåatt ta
del sådant material det kom bord i yttrandefrihets-rättens ettav om
mål. Jag skulle därför vilja ifrågasätta denna ofrivilligatypom av
integritetsövergrepp där offret kan identifieras förtjäntvore av

skydd motsvarande i barnpornografimål.övergrepp ettsamma som

MALMÖ TINGSRÃTT

Tingsrätten tillstyrker de förslag lagts fram.som

GÖTEBORGS TINGSRÄTT

Tingsrätten Justitiekanslerns förslag ändamålsenligutgörattanser en
lösning de problem behandlas i promemorian. Tingsrätten till-av som
styrker därför de föreslagna ändringarna i tryckfrihetsförordningenatt
och sekretesslagen genomförs.

RIKSÅKLAGAREN

Allmänt ställer jag mig positiv till de förslag JKsett avgett.som
Enligt min mening det uppenbart den konfliktär finns mellanatt som
tryckfrihetsförordningens nuvarande regler kopierätt och be-om
stämmelserna beslag inte bör tillåtas kvarstå. Som JK angettom m.m.
måste den principiella utgångspunkten framställningarattvara som
tagits i beslag eller konfiskerats just för förhindra vidare spridningatt
inte sprids vidare med stöd bestämmelserna i 2 kap. TF.av

Beträffande den lagtekniska lösningen delar jag de synpunkter som
framfört.JK

I övrigt vill jag framhålla följande.
svenskI det grundläggande princip denrätt är iäratt parten som

mål skall ha del allt material i målet.rätt Exempelvisett att ta av
i 23 kap. 18 § RB såväl den misstänkte hans försvarareattanges som

har fortlöpande, i den mån kanrätt det ske föratt utan ut-men
Åtalredningen, del vad förekommit vid förundersökningen.ta av som
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försvararen haft dennaden misstänkte ochfår inte väckas innan
möjlighet.

för-framgår den misstänkte eller hans21 § 4 RB23 kap.Av st. att
alltid på begäran fåså åtal har beslutats, har rätt attsnart ensvarare,

förundersökningen.anteckningar frånavskrift protokoll ellerav
regleras kollisionen mellan till§ sekretesslagen14 kap. 5 rättenI

myndigheters handläggning ochdomstolars och andrapartsinsyn i
första stycke framgårbestämmelsensbestämmelserna sekretess. Avom

synnerlig viktnekas i den mån detpartsinsyn kan är attatt av
fråga materialuppgift röjs. det däremotsekretessbelagd inte Om är om

fårprocessmaterial dockbevis och så bliråberopas sättsomsom
ovillkorlig delandra styckebestämmelsensenligt rätt att taparten en

materialet.av
tryckfrihets-och yttrandefrihetsmåltagits i beslag iMaterial som

därmed kommafall åberopas bevis ochallra flestatorde i de attsom
anförtvad jag tidigare detprocessmaterial. Mot bakgrund ärutgöra av

rättssäkerhetssynpunktgodtagbart frånmin mening inteenligt att
tilltalade i målet ochomfatta deninskränkningen i kopierätten skall

försvarare.dennes
fårförsvarsadvokatkomma i frågadet kanJK har attangett att en

misstänkteför brottetsitt uppdrag försvara denkopia i att perso-en
måstetillhandahållandeuppfattning sådantMin är att ett snararenen.

den tilltaladesvad gälleråtminstone minimikravenregel för attvara
kunna uppfyllas.rättssäkerhet skall

DOMSTOLSVERKET

i ochförslag till ändringar TFtillstyrker JKsDomstolsverket DV
sekretesslagen.

till ändringar iförslageti sitt yttrandeLagrådet efterlyste över
lösninggenerell40sekretesslagen 1992/93 KU pro-aven mera

föremålhandlingarvidarespridning allmännamed ärblemet somav
föreslår innebärkonñskation. lösning JKeller Denför beslag som nu

kopior allmännaerhållagrundlagsskyddadeden rätten attatt av
handlingarsikteInskränkningen ärinskränks.handlingar tar som

tryckfrihets-vilketkonfiskation och gällerellerföremål för beslag oavsett
emellertidfårfråga. Handlingarnaiyttrandefrihetsbrotteller ärsom

intekonñskeringenbeslaget ellerändamålet medkopieras om
resultatdetsåledesLösningen byggerdärigenom.äventyras som

i sekretesslagen.ändringarnauppnåddes genom
avvägning mellanrimligförslagJKsEnligt meningDVs utgör en

hindra vid-domstolsoffentlighet och intressetintresset attavav
före-deemellertid framhållavillarespridning. DV att genomman
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slagna inskränkningarna inte kommer till med derätta stötande för-
hållanden undantagsvis kan uppkomma allmänhetensom attgenom
alltjämt har möjlighet del de beslagtagna eller konfiskeradeatt ta av
handlingarna på Domstolarna kommersätt. således alltjämtannat att
hamna i situationer där allmänheten har del handlingarnarätt att ta av
på plats. Enligt DVs uppfattning dock denna konsekvens ofrånkom-är
lig. En inskränkt offentlighet vid domstolarna varkenmera gagnar
rättssäkerheten eller fritt meningsutbyte.ett

Formuleringen 2 kap 13 § TF skulle vinna i stringens be-av om
"allmän handling" kom till användning i paragrafensgreppet sista

stycke. Vidare bör 2 kap 12 sista§ stycket TF lyda "... ändamåletom
med beslaget eller konfiskeringen därigenom inte äventyras."

FÖRSVARSMAKTENS ORGANISATIONSMYNDIGHET

FMO konstaterar de förslag till författningsändringar Justitie-att
kanslern föreslår i "Offentlighetsprincipen, tillämpning vidrapporten
beslag och konfiskering med anledning tryck- och yttrandefrihets-av
brott förslag till lagändringar" inte något avgörande sätt rör-
försvarsmakten. I den mån uppgifter i tryckfrihetsmål försvars-rörett
maktens verksamhet eller landets förhållande till främmande stat,en
torde sekretesslagens 1980:100 bestämmelser redan idag erforder-ge
ligt skydd. När det gäller brotten uppvigling och ryktesspridning till
fara för rikets säkerhet, förslaget särskilt skydd, då någonettger
tillämplig sekretessbestärnmelse inte finnas i sådana tryck- ellersynes
yttrandefrihetsbrott. tillstyrkerFMO därför de förslag till författnings-
ändringar Justitiekanslern givit i rapporten.

KUNGL. BIBLIOTEKET

Kungliga biblioteket KB har anmodats sig rubriceradeöveryttra
och promemoria. avstårKB från ha synpunkter på derapport att rent

lagtekniska aspekterna förslaget och inskränker sig till de delarav som
har direkta konsekvenser för KB:s verksamhet.egen

3.2 Pliktexemplarsfrågor

Justitiekanslern med goda skäl införaöverväger bestämmelseatt atten
han skall leverera exemplar eller kopior beslagtagna skrifter,av
videogram till de pliktleveransmottagande biblioteken respektivem m
Arkivet för ljud- och bild. Han avstår emellertid lagtekniska skälav
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framstår det utomordent-detta. För KBlägga förslagfrån att somom
med pliktexemplarsle-tillkomplementviktigt dettaligt systemetatt

också dessa skrifterstånd för säkratillverkligen kommer attverans
komplikationerna skalllagtekniskadeforskningen. Hurförrnm

på.ha synpunkteravstår frånKBhanteras att

FÖR OCH BILDLJUDARKIVET

de pliktexemplartillämpliginteOffentlighetsprincipen är som
framgårbild ALB. Somför ljud ochtill Arkivetlevereras av

Tryckfrihetsförordningen§enligt 2 kap. llrubricerade ärrapport
eller fråningår i bibliotekbildupptagningljud- ellerskrifter eller som

forskningsändamål intearkiv för bl.aallmänttillförtsenskild har att
kopior ellerhandling. ALBsallmän görarätt annatattanse som

särskiltmycket begränsat. Utanarkivmaterialettillhandahålla ärsätt
intehar ALBupphovsmän görainblandade rätttillstånd från att

forskningsändamål. ALB harförtillgängligasamlingarna änannat
då gällerbiblioteken, dethandlingsutrymmebetydligt mindredärför än

till allmänheten.skall lämnaspliktexemplar utavgöra ettatt om
utlärrmande ochhuvudfråganinte självasåledesberörsALB omav

synpunkter påavstår frånhandlingar, ochallmännakopiering av
i denna del.Justitiekanslerns förslag

bedömningensid.Pliktexemplarsfrågan 71 görsavsnitt 3.2I att
levererabör åläggasJustitiekanslerndet kan attövervägas om

och ALB.bibliotekentillvideogramskrifter,beslagtagna m.m.
viktigtuppfattning detJustitiekanslerns ärdelarALB attatt sam-

kan,möjligt. ALBkomplettablir såpliktexemplarlingarna somav
alltid levererasintebekräfta pliktexemplarerfarenheter,utifrån sina att

gradi särskilt högnaturligtvisgällerlagbestännnelserna. Detenligt
konfiskering.ochför beslagkomma ifrågakanmaterial,sådant som

tillfrivilligt lämnaspliktexemplar intesannoliktdetDär är attsnarare
ALB.

bildupptagningar varitmaterialet, ljud- elleraktuellahärDet som
säkerhet hamed allkonñskering, kommerför beslag ellerföremål att

Justitiekanslerndärforskningsvärde. Ettframtidahögt systemett
skulle troligentillbildupptagningar ALBochljud-beslagtagnalänmar

tillgångforskareframtidaeffektivadet sättet garanteraattmestvara
sådan ordningtillstyrkeroch ALBupptagningar,dessatill attvarmt en

införs.
fårviktigt ALBdet ändåmöjligtskulleinte ärOm detta attvara

arkivetsmaterial inomJustitiekanslern,information från när an-
i vissakonfiskering. kanDetbeslag ellerförsvarsområde har utsatts
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fall ha betydelse för ALBs ställningstagandestor då det gäller
utlämnande materialet.av

I sammanhanget kan påpekas pliktexemplarslagen föreskriveratt att
filmer godkänts för visning Statens biografbyrå skallsom av
levereras till ALB. Genom på detta sätt totalförbjudnaäven filmeratt
finns tillgängliga för forskning, har det det allmännas kravansetts att
på insyn i filmcensurens verksamhet i detta avseende tillgodoses.

FAKULTETSNÄMNDENSTOCKHOLMS UNIVERSITET JUR.

Allmänt

Remissen delvis ändring grundlag och gäller i sin helhetavser av
ändringar på grundlagsskyddat område. Denett tiden har inteutsatta
varit tillräckligt tilltagen för ärenden den dignitet det därvid ärav

Ändringarfråga avseende offentlighetsprincipens reglering iom.
tryckfrihetsförordningen 2 kap. bör inte hastas fram.

I Justitiekanslems rapport

Förslaget förhållandet mellan del allmänrätten handlingattavser ta av
och tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regler beslag och kon-om
fiskation i tryck- och yttrandefrihetsmål. Saken har aktualiserats i
samband med mål där beslagtaget material begärs utlänmat till
allmänheten, varvid risk för sådan spridning beslagsreglernasom
syftar till förhindra uppkommer.att

Den ifrågavarande konflikten kan, intresset bakom beslags-om
reglerna bedöms offentlighetsintresset,överväga i första hand lösas

sekretessregler. Material föremål för beslagär skulle dågenom som
huvudöver inte hållas tillgängligt för allmänheten.taget Justitie-

kanslern JK sådan lösning skulle onödigtatt utgöraanser en en
långtgående inskränkning i offentlighetsintresset.

Eftersom det uppmärksammade problemet inte gäller irätten att
samband med domstolsförhandling del materialet i frågata utanav
endast risken för materialet sprids vidare det måste tillhanda-att när
hållas i kopia föreslår JK lagändring sikte på utfårättentar atten som
kopior beslagtaget material. Fakultetsnänmden tillstyrkerav -
förslagets inriktning härvidlag.

Enligt förslaget skall stycken tillföras TF 2 kap 12 och 13 §§.nya
Rätten få avbilda eller allmän handlingatt i anspråk förta en
ljudöverföring begränsas därvid, liksom utfå avskrifträtten elleratt
kopia, såvitt material beslagtagits eller konfiskerats i tryck-avser som
eller yttrandefrihetsmål. Begränsningen inte undantagslös,är jfr härom
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gälla i alla tryck-Begränsningen kommer därmed ochnedan. att
barnpornografi ochyttrandefrihetsmâl, inte bara i de mål olagaom

denvåldsskildring ursprungligen aktualiserade behovet översynavsom
gjort.JK

yttrandefrihets-utvidga förslaget till alla tryck- ochSkälen för att
i promemorian. inte övertygande.angivna 55 Debrott ärär s

tryck- ochutgångspunkten, "alla bestämmelserangivnaDen att om
straffbelagdaändamål, nämligen deyttrandefrihetsbrott har attsamma

medföraskall behöver inte allagärningarna inte rum",äga att
vidlâdas inskränk-angående sådana brott skall sammaavprocesser

möjligaoffentlighetshänseende. Utgångspunkteniningar är störstaatt
bör inskränkas först då heltoffentlighet skall råda och denatt

därvid felaktigt behandlakan åberopas. Detövertygande skäl är att
särskilt framhållaskam". Det böralla brott lika, "över rättenatt atten

handling tillsänd brevkopia få sigfå del attt.exta en pergenomav
möjligheten till insyn förden enda praktiskatelefax kaneller vara-

enskilda medborgare.
vidarespridning kontra-förhindrakunna ärIntresset att somenav

utlämnande dettill det väckta åtalet, dvsproduktiv i förhållande ett av
barnpornografimålet vidmedaktualiserades i sambandslag som

inskränkningmotiverartingsrätt, givetvis DetStockholms är stort. en
yttrandefrihetsmâl angående olagakopierätten. gäller ii Detsamma

idagspridningsrisken redanvåldsskildring. vissa andra målI är
riketsgäller vid brottsekretessregler. Detförebyggd motgenom
någondet inte behövsanförs i promemorian kortsäkerhet. I övrigt att

material avseende hetstill varför i beslagtagetmotivering motett
få spridas angivetfolkgrupp inte bör sätt.

beslagför förekomstenUtgångspunkten JK ettatt avsynes vara
inte bör förekomma.utgivande kopiainnebär spridandeatt genom av

praktiskthandling i kopiamöjligheten erhållaSer ettatt somman
till underlättanderättegångsförfarandets offentlighetutflöde avav

vidfysiskt infinna siginte har möjlighetinsyn för den attsom
Änriktigt. viktigareinte självklartdettadomstolen är synsätt att

massmedia bilda sigmöjlighet viaallmänhetensbeakta är att en
del det materialpågående måluppfattning att ta somgenom avom

i faksimilfall då återgivandebrottsligt. torde finnaspåstås Det ettvara
kunna skei beslag börskrift åtalad ochi den är tagenav sompressen

Fakultetsnämndenändamålet med beslaget äventyras.attutan
beträffanderegel undantaginte dettaifrågasätter änårsnarareom

tryckfrihetsbrott.
tryckfrihetsbrotten,inklusiveutsträckande till alla brott,Förslagets
rörliga bildermål angåendeförslag angåendeinnebär utanatt ett

tryckta skrifter.gälla ocksåmotivering utsträckts tilltillräcklig att
påvisatsskrifter intetrycktanågot direkt behov avseendeEftersom

smitteffekt.del således kför tryckfrihetsbrottensinnebär detta en s
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Begränsningen inte undantagslös.är nämntssom
Tillhandahållande/utelämnande skall ske ändamålet medom

beslaget eller konfiskationen inte Undantaget enligtäventyras. är
promemorian förtill situationer där utlämnande begärts med stöd av
i sammanhanget godtagbara syften.

"Bestämmelsen således för företrädare förrättavses ge en mass-
medierna, forskare, ideella organisationer m.fl. få kopior elleratt ut
själv sådana kopior för möjliggöra nyhetsrapportering, debattgöra att
och forskning området", heter det i promemorian 59.s Det synes

fråga vissa institutioner i samhället till materialeträttattvara om ge
de kan domstolen ändamålet med beslagetövertyga ellerattom om

konfiskeringen inte äventyras.
Även förslaget har skäl för sig måste det påpekas det därmedattom

riktar sig offentlighetsprincipens denkärna: enskilde med-mot
borgarens skål få del allmän handling.rätt att utan att ange av
Summan ändringsförslaget nämligen det begränsar förär rättenattav

på möjliggör undantag för journalister, forskare,gatanmannen men
organisationerideella kan skäl. Enligt fakultetsnämn-m som ange

dens mening intresset låta journalist få beslagtagenär att utav en en
handling i kopia inte typiskt det föreligger då någonstörre änsett som

inte kan sig till domstolen, önskar få sådan handlingtaannan, som en
tillsänd.sig Det önskvärt bestämmelsen och dess motiv kundevore om

utformas på från denna synpunkt neutralt så detsätt,ett attmer
framgår det avgörande för utlärrmande risken för frånäratt ett
beslagets synpunkt oönskat spridande och inte den begärom som
materialet företräder den eller andra samhällsinstitution. Omena
domstolen bedömer det möjligt kopior till företrädarelärrma tillatt
massmedia det för övrigt allmänt tecken utlämnandeär sett ett att

kunna skebör till allmänheten.även
Enligt fakultetsnämnden behovet den föreslagna begränsningenär av

såvitt tryckfrihetsbrotten inte tillräckligt belagt. övrigt tillstyrksIavser
förslaget med redovisade kommentarer.ovan

STOCKHOLMS UNIVERSITET, JOURNALISTIK, MEDIER OCH
KOMMUNIKATION

Inledning

justitiedepartementetsJMK konstaterar såväl K:s PMJatt rapport som
har skrivits under tidspress, tidspress också präglar remiss-en som
förfarandet. olyckligt grundlagsändringar rörande yttrande-Det är att

tryckfriheten på tid. får inte såoch utreds/beslutas så kort Det bli att
enskild, får i massmedia ihändelse dettaapart stort utrymmeen som -



1997:49SOU Bilaga 5 21

fall Stockholms tingsrätt tvingades barnpornografisklämna filmatt ut -
driver fram grundlagsändringar kon-sekvenser svåraär över-attvars
blicka.

frågan offentlighet för barn- våldspornografiska fil-merJust ochom
beslagtagits misstänkta yttrandefrihetsbrott fordrar docksom p g a en

snabb lösning.

Justitiekanslerns rapport.

tvingas till kopieringdomstol kan medverka och spridningAtt en av
eller våldspornografisk film sådana filmer har tagitsbarn- inär-
eller konñskerats orimlig konsekvens offentlighets-beslag är en av-

13. detta råder uppenbarligen fullreglerna TF 2:12, Om enighet.
uppfattning tillfredsställande lösningJMK delar JK:s att en

problemet fordrar grundlagsändring, och lösningen bör innebäraatt att
förhinder kopiering/utlämnande kopia.sätter upp avman

Med sitt förslag till komplettering och gårTF 2: 12 2: 13 JK dockav
betydligt längre motiverat för lösa det problemän är attsom som
uppdagades vid Stockholms tingsrätt våren 1993. JK det "enser som
inkonsekvens" sid skrift beslagtagits för52 att t attex en som
undvika spridning skulle offentlig och kopieringsbar hosvara

söker/anför sådandomstolen, och heller inga motiv för ordning.en
finns emellertid starka skäl behålla kopieringsrätten förDet att

beslagtagna handlingar, och MK sig bestämt ändringar iJ TFmotsätter
begränsar till kopia fordras för hindravadrätten utöver attsom som

våldspornografiskspridning barn- och film.av
Offentlighetsintresset sig starkt gällande i domstolars verksam-gör

het, och alldeles starkt i mål gäller yttrandefrihetensextra som
ingriper med tvångsmedel tryckt skriftNärgränser. staten mot t ex en

beslag och den för tryckfrihetsbrott misstänkte hävdar han/honatt
förföljs för sin samhällskritik det vikt massmediaoerhörtär stor attav
får möjlighet visa allmänheten exempel på vad åtalet faktiskt gäller.att

kan, för relativt färskt exempel, påminna åtaletMan att ta ett motom
serietidningen åtalet Ahmed Ramil-POX. Ett exempel ärannat mot

föreslår hade varit iRadio Islam. Om regler med den innebörd JK
praktikenkraft dessa pågick, skulle medborgarna inär rättsprocesser

skaffa sig uppfattning åtalensaldrig ha kunnat väl-grundaden om
rimlighet. Förtroendet för rätts-väsendet riskeras.

Hindren kopiering bör således enligt JMK:s uppfattning in-mot
spridning barn-skränkas till minimum, i syfte justett att stoppa av

film. bör därför utformasoch våldspornografisk Tilläggen i TF
sålunda:

barnpornografibrott eller olaga2:12, Om, i målTF st om
våldsskildring enligt yttrandefrihetsgrundlagen ändamålet med5:1,
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beslag eller konfiskering handlingar skall dessa inte fåäventyrasav
avbildas eller i anspråk för ljudövezföring.tas

2:13,TF 2: Om ändamålet med beslag eller konfiskeringst av
handlingar i 12 tredje§ stycket skall kopioräventyras,som avses av
sådana handlingar inte lämnas ut.

följerHärav skyldighet för domstolen efterforska syftet medatten
kopian/kopiering handlingar detta slag ska lämnasnär ut.av

RIKSARKIVET

Riksarkivet har intet invända förslagen i justitiekanslernsatt mot
inskränkning enligt tryckfrihetsförordningenrättenrapport attom av

fåTF kopior tryckta skrifter, videogram tagits i beslagav m.m. som
konfiskeratseller i mål tryck- eller yttrandefrihetsbrott. De all-om

bedömningar redovisas och de lagtekniskamänna lösningarsom som
framstårvalts väl övervägda och ändamålsenligt utformade.som

Avsnitt 2.9 Arkivfrågorna m.m.

inledandeI den sammanfattningen, första stycket, första meningen, till
deskriptivaden framställningen i detta avsnitt förekommer ett

komprimerat återgivande bestämmelsen i 2 kap § 311 TFav p. som
kan den oinitierade vilseledande uppfattning. Bestämmelsen i TFge en

sikte på tryckta skrifter, ljud- eller bildupptagningar ingår itar som
bibliotek eller enskild har tillförts allmänt arkiv endast försom av

Ävenförvaring och vård eller forsknings- och studieändamål. Riks-
arkivet allmänt arkiv i den mening härär ett som avses.

Avsnitt 3.1 Inskränkningar fåi kopior vissarätten allmärmaatt av
handlingar

Riksarkivet tillstyrker förslagen till inskränkningar i kopierätten i fråga
skrifter, videogram tagits i beslag eller konfiskerats ochom m.m. som

allmänna handlingar. Att inskränkningarna inte gjortsutgörsom
absoluta lämnar för undantag i de fall ändamålet medutan ett utrymme

konfiskeringenbeslaget eller inte hälsas med tillfredsstäl-äventyras,
Riksarkivetlelse. konstaterar motiven för från huvudregelnatt avsteg

i inom för ändamålde bevara och vårdastort attryms ramen
myndigheters arkiv i 3 § arkivlagen 1990:782.som anges

statlig arkivmyndighetSom berörs Riksarkivet förslagen.av
Exemplar konfiskerade eller beslagtagna handlingar återfinns iav
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frånför slutlig förvaring Högsta domstolen,arkiv överlämnassom
Justitiekanslern. Riksarkivet blir därmed deochhovrätter aven

syftesprövning ställs införharmyndigheter göra näratt en mansom
material. Dåkopior beslagtaget eller konfiskerat debegäran avomen

material och deändringarna i inte undantar äldre arkivföreslagna TF
arkivmyndigheterna i regel uppnåtthos de statligaförvaras ensom

Riksarkivet och avgöranden i högre instansålder, kan praxis hosviss
ändamålenoch i vilken utsträckning medkomma avgöra näratt en

inte längre skäligen kan och ikonfiskering eller beslag äventyrasett
övergått till bli historia.stället att

BIOGRAFBYRÅSTATENS

analys kompliceratjustitiekanslerns genomgång ochVi finner ettatt av
står varandra,viktiga oförenliga intressenproblem, där äremotmen

genomgången i hävdan-både i grundlighet i ochförtjänstfull,mycket
grundläggande. Vi vill understrykaoffentlighetsprincipendet somav

allmänhetenbakgrund den upprördhet hosinte minstdetta mot somav
för barnpornografi-samband med det väckta åtalettill uttryck ikom

kunde tolkastingsrätt, då debatten delvisvid Stockholmsbrott attsom
det aktuellasaklöst kunde inskränkas baraoffentlighetsprincipen om

obehagligt.tillräckligtmaterialet är
ñlmsekvenser visjälva i den situationenVi befinner att somoss

visning, arkiveras hosförbjudit för offentligenligt gällande lag som
vilken svensk med-handlingar, kanoch allmännaär ses avsomoss

vi också skyldigahelst besöker ochborgare är attattosssom som
material till den så begär,kopior dettalämna utan attut somav

eller syfte med begäran.efterforska sig vederbörandes namnvare
Även paradoxalt, det angelägetlikaledes i viss meningdetta ärärom

förhåller sig så.riktigt och viktigt detdetför betona är attattattoss
insyn i våraintresset allmänhetensprincipiella, samhälleligaDet av

vissa intresserademedhar tyngd problemetbeslut änstörre att
tillgängligtmaterial intekan få delden ärvägen ta somavpersoner

offentliga biografvisningar.vid
stödja förslaghelhjärtat JKzsUtifrån den utgångspunkten kan vi om

del sådanainskränkning i allmänhetensden enda rätt att taatt av
beslagtagnavideogramhandlingar ärallmänna utgörs t somsom av ex

få kopior.ovillkorligagälla denkonfiskerade, skalleller rätten att ut
kopiorutlämningförslag sådansamtidigt i JK:sVi instämmer att av

rimliga motiv och därdär det finnsske i de falländå skall kunna
äventyras". Somkonñskationen intebeslaget eller"ändamålet med ett

dokumenteraintresseRädda Barnensexempel kan nämnas attavpar
beslagtagetanvända delaropinionsbildning kunnasinoch i av
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barnpornografiskt material för påvisa och understryka barnsatt
rättighet skyddas från denna sexuellt utnyttjande, och detatt typ av
legitima i massmedierna, utifrån förstahandskunskap, sakligtatt egen
och korrekt kan redovisa vilken våldspornografiskt materialtyp av

finns i omlopp i Sverige.som
Såvitt vi kan bedöma har justitiekanslern, efter ha fleraövervägtatt

olika tänkbara lösningar, för det förslag kombinerarstannat som
möjligaminsta inskränkning i offentlighetsprincipen med praktisken

lösning för förhindra vidare spridning sådant materialav som
lagstiftningen till för förhindra spridning Vi tillstyrker därförär att av.

förslaghans till ändring i tryckfrihetsförordningen.
förJK också införande skyldighet för honomett resonemang om av

i samband med beslag misstänkt olagliga skildringaratt, av av
barnpornografi, våldspornografi och övriga våldsskildringar,olaga
inge exemplar/kopior till Arkivet för ljud och bild, delsom en av
dokumenteringen svenskt samhällsliv vid given tidpunkt. Liksomav en
JK vi principiellt positiva till detta, detaljerna i sådanär även om en
skyldighet återstår utreda. Förslaget har parallellitet med den redanatt
gjorda lagändringen skall arkivera inteALB endast biografbyrånatt av
godkända filmer/videogram sådana blivit föremål förävenutan som
förbud för offentlig visning.

RADIONÄMNDEN

de utgångspunkterFrån Radionänmden har beakta föranlederattsom
varken eller promemorian någon kommentar.rapporten

SVERIGES ADVOKATSAMFUND

inte tillfredsställande regelsystemet på området får till följdDet är att
det allmänna med stöd bestämmelserna allmänna handlingaratt av om

tvingaskan lämna beslagtagna eller konfiskerade handlingar,ut om
ändamålet med beslaget eller konfiskeringen Problemetäventyras.
måste dock lösas med beaktande offentlighetsprincipen ärattav
grundläggande i vårt samhälle och inte komma ifrågadet kanatt att

från princip.mycket vägande skäl dennagörautan tungt avsteg
justitiekanslern föreslagna lösningen inskränka kopierät-Den attav

samfundets lämpligenligt mening avvägning. Inskränkningenärten en
skall dock inte absolut. Rätten för allmänheten delatt tavara av
berörda allmärma handlingar och möjligheten till insyn bör vid-
makthållas.
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föreslagna undantaget kopia får lämnasBeträffande det att uten om
beslaget eller konñskeringen inte förutsätterändamålet med äventyras

ändamålet bestäms objektivt. Grundad anledning skallsamfundet att
tillhandahållande eller utlämnande inte kommer följasfinnas attatt av

spridning. Syftet enligt utredningen möjliggörabrottslig är atten
forskning området. Vadnyhetsrapportering, debatt och sägssom

samfundetförsvarsadvokat något oklart utgårsid 59 är menom
jfmförsvarsadvokat alltid får del materialet PMfrån rätt att taatt av

erinrar försvararens få delsid och 76 där75 ö rätt attman om avn
tillvarata misstänktes intresse i målet.materialet för denatt

ustitiekanslerns uppfattning inskränkningen börSamfundet delar J att
yttrandefrihetsbrott i fråga.vilket tryck- ellergälla äroavsett som

konfiskering desamma för dessaSyftet bakom regler beslag och ärom
eftersträvas.och enhetlighet börbrott

DOMAREFÖRBUNDSVERIGES

tillstyrker förslaget.Domareförbundet

SVERIGES RADIO AB

till de förslag till ändringarSveriges Radio har inget invändaatt mot
yttrandefrihets grundlagen framförsi tryckfrihetsförordningen och som

följandei rubricerade dokument och har endast kommentarer.
På sid i Justitiekanslerns framgår denne19 ärrapport att ensam

förundersökning tryckfrihets- ochbehörig åklagare och ledare av av
vilket bolagetyttrandefrihetsbrott. Sveriges Radio vill på nytt senast

i sitt yttrande SOU 1993:37 Justitiekanslern dettabetonade över att
åklagare.stundtals inte känt polismyndigheter och Detfaktum är av

lagstiftningen på dettadärför önskvärt kännedomenattvore om
området gjordes bekant.mer

möjlighet få delPå konstateras Justitiekanslern harsid 38 att att ta
något kan misstänkas. Detbla radioprogram brott utsågsutan attav

i de fall anledningdenna möjlighet dock tillämpas endastvidare att
yttrandefri-granska framställning från tryck- ochföreligger att en

finns direkt uttryckthetssynpunkt. tillfredsställande dettaDet är att nu
Justitiekanslern kundenågra år sedan oklarteftersom det för var om

kopior radioprogram.yttrandefrihetsändamål begäraför andra än av
få kopiaframhålls bla massmedier harPå sid 59 rätt attatt av

filmer och liknandeeller konfiskerade exemplarbeslagtagna av som
yttrandefrihetsprövning. Emellertidföremål för tryckfrihets- ellerär
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framgår det också domstolen eller myndigheten skall göraatt en
prövning ändamålet med beslaget eller konfiskeringen inteattav

materialet lämnas Sveriges Radio vill påpekaäventyras ut. attom en
sådan prövning inte kan nödvändig förnär representantervara
massmedia skall få materialet eftersom dessa lyder underut samma
lagstiftning och skall hänsyn härtill vid eventuell publicering. Enta en
sådan myndighetsprövning skulle också strida grundprincipenmot om

myndighet inte skall förbjudakunna publicering och det kan inteatt en
finnasheller möjlighet för domstol eller myndighet göraatten en

adekvat bedömning hur massmedia kommer använda materialet.attav
Det exempel justitiekanslern undersökandenämner reportagesom - -

alltför inskränkt definition.är en
Bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrund-

lagen måste tillräckliga för förhindra massmedieratt attanses vara
skulle tryck- eller yttrandefrihetsbrott varför någonettupprepa
särskild prövning massmediernas syfte med få materialet inteatt utav
skall behöva äga rum.

På sid 63 påpekas sändningar i televisionen inte kan bli föremålatt
för beslag och konfiskering. Detta gäller också radiosändningar
eftersom de jämställs med sändningar i televisionen och inte är att
betrakta ljudupptagningar i Yttrandefrihetsgrundlagens mening.som

SVERIGES TELEVISION AB

Sveriges Television SVT har inget erinra de författningsför-att mot
slag framförs i justitiekanslerns sig vadrapport,som vare avser
förslagets innehåll i sak eller dess lagtekniska lösning. Med anledning

vad anförs i vill dockSVT lämna följanderapportenav som syn-
punkter.

På sidan 19 i Justitiekanslern behörigärrapporten attanges ensam
åklagare och förundersökningsledare vid tryck- och yttrandefrihets-
brott. SVT vill i sammanhanget uppmärksamma detta förhållandeatt
inte allmänt känt vid polis- och åklagarmyndigheterna.är Det vore
önskvärt kännedomen lagstiftningen detta område kundeatt om
öka.

På sidan 38 konstateras Justitiekanslern har möjlighet fåatt att ta
del bl.a. radioprogram något brott kan misstänkas. Detutan attav

vidare denna möjlighet dock endast tillämpas i fallde därutsågs att
anledning föreligger granska framställning från tryck-närmareatt en
och yttrandefrihetssynpunkt. med tillfredsställelseSVT noterar att
detta direkt uttrycks, eftersom tidigare har uppstått frågadetnu om
justitiekanslern kan begära kopior radioprogram för andraävenav
ändamål. SVT vill dock i sammanhanget understryka hinderatt mot
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utlämnande i det enskilda fallet kan föreligga enligt 2 kap. 3 §
yttrandefrihetsgrundlagen, grund tystnadsplikt med avseende påav
upphovsmans, meddelares eller medverkandes anonymitetsrätt.

På sidan framhålls59 bl.a. massmedier har få kopiorrättatt att ut
eller själva kopior allmänna handlingargöra utgörsav som av
framställningar vilka tagits i beslag eller konfiskerats i mål tryck-om
eller yttrandefrihetsbrott, för möjliggöra nyhetsrapportering, debattatt
och undersökande journalistik SVT, uppfattar det angivnaetc. som
friområdet täcka allt insamlande information kanavsett attsom av som
förekomma inom för SVT:s publicistiska uppdrag, villramen
understryka domstolens eller myndighetens förutsatta prövningatt av

ändamålet med beslaget eller konfiskeringen inte inte fåräventyrasatt
grunda någon för myndigheten eller domstolenrätt ställa villkoratt
avseende eventuell publicering eller eljest företa åtgärd, elleren
meddela beslut kan stå i strid med tryck- och yttrandefrihets-som
området gällande förbud och andra hindrande åtgärder.mot censur

På sidan 63 påpekas sändningar i television inte kan bli föremålatt
för beslag och konñskering. För undvikande missförstånd vill viav
påpeka yttrandefrihetsgrundlagens uttryck "radiosändningar"att
omfattar sändningar i såväl television radio.som

OPINIONSNÄMNPRESSENS D

Riksdagen har det provisoriska beslutet ändringar igenom om
sekretesslagen under årets vårsession SFS 1993:437 tagit ställning i
den rättspolitiskt viktiga frågan möjligheterna hindra allmän-attom
heten från sprida brottsliga bildframställningar med hjälpatt rättenav

få kopior sådana framställningar domstolarnas akter. JK:satt ut av ur
remitterade promemoria syftar principriktig lösning.mot en mera
Opinionsnämnden kan ansluta sig till tankarna i förslaget. Det är
sålunda tveksamt, 5 kap 6 § sekretesslagen, föreslås bliom som nu
upphävd, står i överensstämmelse med villkoren i 2 kap 2 § tryck-
frihetsförordningen TF; i varje fall det intresse skyddas inteär som
något typiskt intresse sekretess, allmänt intresseett attav mera
bekämpa brott. såledesDet klar fördel inskränkningarna iär atten
kopierätten blir reglerade i 2 kap TF.

Från de synpunkter nämnden har anlägga har nämnden iattsom
övrigt inte funnit anledning sig.att yttra

Föredraganden i ärendet, Erik Holmberg, har under beredningen
gjort vissa iakttagelser lagteknisk vilka redovisas inärmast natur,av

härvid fogad promemoria.en
Bilaga till Pressens Opinionsnämnds remissyttrande den 12 oktober

1993.
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studium JustitiekanslernsPromemoria upprättad vid rapportav
konfiskering medvid beslag ochtillämpningOjjfentlighetsprinczpen,

förslag till lagändringaroch yttrandefrihetsbrotttryck-anledning av

i förslaget ha fåttTFi kap 12 och 13 §§Stadgandena 2 synes en
konfiskering fallermål enbartbegränsad räckvidd i detalltför att om
i det följande, kanbeskrivningen i paragraferna. Somutanför nänms

skadestånd omfattaslåta mål enbartskäl fördet finnas ävenatt avom
beskrivningen.

för-omfatta fråganskulle kunnadirektivenEnligt översynen om
sidanhandlingar åallmännamellan bestämmelsernahållandet enaom

konfiskation å andra sidantvångsmedel ochbestämmelsernaoch om
brottsbalkenfaller enbart undersådana brottbeträffandeäven som

yttrandefrihets-ochtryckfrihetsförordningens TF:sfinns isommen
innebär emellertidförslagbrottskataloger. JK:sgrundlagens YFL:s
tryckfrihets- ochmålskall gälla endastbestämmelsernaatt om

bandinspelningar och andraSådanayttrandefrihetsbrott 61PM s
sekretesslagenhemliga enligtbrottmål intehandlingar i vanliga ärsom

inskränk-ändringarnaföreslagnaskall således efter deSekrL utan
mig intekopiering.förfogande också för Jagställas tillningar anser

hari sakfrågannågon bestämd ståndpunktunderlag förha enmen
i allmännakopierätteninskränkningföreställning ävenatt avenom

fåskadestånd, skulle kunnamåltvistemål, bl iochbrott- oma
i upphovsrättminska risken för intrångexempelvis förbetydelse att

före-föreslagna avfattningen tillleder denHursomhelst attm.m
SekrL har.tillämpningsområde 5 kap 6 §får mindreskrifterna änett

beskriv-omformuleringtänka sig följandeMöjligen kunde avman
ibeslag, för-.handlingar har tagits§ningen i 2 kap 12 st som.

Formule-domstol. .".eller konfiskerats i mål vidförverkadeklarats
.

återverkar på innebörden 13ringen av
reglernaför de föreslagnamotiv anföres i promemorianDet attsom

yttrande-tryckfrihetsbrott ochhandlingar i målskall gälla enbart om
medgrundlagsregleringensig inte viljafrihetsbrott JK säger tynga-
denträffande. Somi denna del knappaständringar är synes av-

räckviddenmed den här tänktablir lagtextenåtergivna formuleringen,
ocksåavfattas med hänsynenklare, och detta även textenrentav om

konfiskationsmålen.ellerskadestånds-till de rena
föreslagnameningarna i de tvåoch andramellan förstaKopplingen

tillfredsställande. Rättenmindrespråkligti 12 och 13 §§styckena är
sålunda ibetecknasfå avskriftavbilda och rätten etcattetcatt

andra meningvartdera styckets som
utlämnande".sådantrespektive "Etttillhandahållande""Ett sådant

tankesubjekt.växlingsåledesföreliggerHär aven
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förordas avfattning i stil med följande, avsedd inflyta iHär atten
kap 12 snarlik formulering kan väljas i 132 en

fråga sådana handlingar har tagits i beslag, förklaratsI om som
förverkade eller konfiskerats i mål vid domstol gäller rätten att

eller kopiera endast ändamålet beslaget, för-avbilda medom
verkandeförklaringen eller konñskeringen inte därigenom.äventyras

"skrivas avbildas eller i anspråktolkning uttrycketDen tagasav av,
ljudöverföring" i kap promemorianför 2 12 § TF JK 14görsom s

rimlig; anför får haf sakligt han lagtexten densett att antassynes
tillkommainnebörden andra kopieringsmöjligheter kanävenatt som

såsom överföring med videoapparat eller k scanner. Ut-avses s
tidigare beslutadetalanden i lagförarbeten innebörden lagtexterom av

emellertid betraktas med viss skepsis.brukar Bättre ettsynes vara
vad åsyftas, exempelvis: "skrivasuttryck klart motsom svarar som

i anspråk för överföring ljud eller bildavbildas eller tagas text,avav,
"skrivas avbildas ellermed tekniskt hjälpmedel" eller, kortare: av,

kopieras".

Erik Holmberg

TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN

Inledande synpunkt

Ändringar inte fram.reflexion: grundlag bör hastasFörst allmänen av
analysen tillräckligt långtriskerar så sker inte kunna föraMan attom

företarförlora följderna vad .sig.och därmed att greppet manom av
ändå finner ändringar måste det viktigtOm ärgöras attatt manman

Ändringar räckvidddem till det nödvändiga.avgränsat storavnoga
remissinstanser ochtid för begrundan både hos förslagsställare,kräver

lagstiftare.

promemoriaJK:s

Utgångsläget

harJK-promemoriangrundlagsändringar föreslås iDe snarastsom
betydelsefull ordningsfråga.initierats ambitionen lösa i sigattav en

provisoriskadehar gällt med reglering i grundlagDet ersättaatt en
tingsrättStockholmssekretessbeståmmelser införts sedansom

barnpornografiska vid-kopior beslagtagnatvingades lämna ut
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och befarades bli detsamma medgöra ditotvungen atteogram
våldsvideogram.

Sekretessbestämmelserna dock fullgott skyddutgör ett mot en
upprepning den situation därvid uppkom. Det brådskar därförav som
inte med grundlagsreglering. Mycket talar också för sådanatten en
skulle vinna fördjupad analys och remissförfarande denett utanen
tidspress kännetecknar den aktuella hanteringen frågan.som av
Konsekvenserna det lagda förslaget svåra överblicka ochär attav
enligt meningTU:s underskattade. TU förordar därför i första hand

frågan till föremål för förnyadgörs utredning. Saken inteatt är
färdigutredd.

Inför alternativet promemorian leder till lagstiftningen under-att
kastar vi den i det följande kritisk granskning.en

praktisktEtt problem

Vad hände vid Stockholms tingsrätt motiverar inte de långtgåendesom
slutsatser -till dels styrda direktiven dras i JK:s promemoria.som av -
Man har konfronterats med praktiskt problem bör behandlasett som

inte med hisnande lucka i lagen kräveravgränsat, bred ochen som en
resolut täckning. vad föreslåsMen kopieförbud generellär ettsom av
räckvidd, det gäller beslagtagna eller konñskeradenär handlingar i
tryck- och yttrandefrihetsmål, låt förbudet försett med vissaärattvara
öppningar.

promemorianI 9 konstaterass förhållandet mellan å sidanatt ena
tryckfrihetsförordningens TF:s regler allmänna handlingar ochom

erhålla kopiorrätten allmänna handlingar åoch andra sidanattom av
dess regler beslag och konfiskering till vilka yttrandefrihets-om
grundlagen delvis hänvisar inte uttryckligen framgår Fråge-TF.av
ställningen inte ha fått någon belysning i den juridiska litteratu-synes

liksom frågan inte heller har behandlats vidnoterar attren, man,
tillkomsten gällande tryckfrihetsförordning eller yttrandefri-av nu
hetsgrundlag.

Problemet dock uppenbart, utbrister den svalt formuleradeär annars
promemorian. Men den aktuella och motiverade upphets-trots - -
ningen bör inte utesluta möjligheten problemet varkenattman
praktiskt eller teoretiskt har uppenbarat sig det enkla skälet detattav
inte har funnits på det tryckfrihetsrättsliga området, eller i fallvart
inte funnits på så påträngande det har motiveratsättett att en
lagändring påverkar tryckfrihetens villkor.som

Långtgående ingrepp

Åklagarnas och domstolarnas ställningstaganden måste, ocksåsom
ipåpekas promemorian kunnas 57, debatteras offentligt. En
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meningsfull debatt välgrundad debatt. Och det skallär genasten
lagförslaget inte några hinder för dem önskarnoteras att attreser som

plats del handlingarna. ändåDet långtgående ingreppärta ettav
kopieförbud beröva debatten själva underlaget för denatt ettgenom -

och för rättegången d den dokumentation faktiskt upplyserv s som-
vad någon åtalats eller fällts för. Betydelsen blir inte mindre attom av

beslag och konfiskeringar kan ske i samband med rättsliga prövningar
principiell vikt.storav

Tidigare har vi alltså inte haft några sådana ingrepp, bortsett från
de begränsningar offentligheten har kunnat följa påav som en
tillämpning sekretesslagens bestämmelser. Beslag och konfiskering-av

också tämligen sällsynta.ärar
Men det, föreslås i promemorian, tillgör huvudregelman som en

kopierätten skall förvandlas till kopieförbud i samband medatt ett
användningen dessa tvångsmedel kan resultatet bli förödande förav
tilltron till rättsväsendet och för tilltrons grunder. Beslag och konfiske-
ringar kan bli vanligare.

konfiskationsbeslagS k och eventuellt följande konfiskeringar tar
sikte exemplaren viss utgiven upplaga tryckt skrift och påav en av
motsvarigheten för andra medier. Avsikten förhindra spridning.är att
Sker utgivning framställning kan det blien ny av samma en ny
rättegång eftersom idet så fall sig brott. Men åter-rör ett nyttom
givandet kan också iske sådant syfte och sådanaunder omständig-ett
heter det försvarligt. Då det sig inte något brott.är röratt om

Enstaka kopior utlämnade i samband med rättegång kan enligten
TU:s mening inte någon spridning. De uttryck för denutgöra är
viktiga principen förhandlingsoffentlighet vid domstolar.om

Men finns då inte problemet det har visat sig. två fall,Jo, I ett
inträffat och befarat, har kopierätten förvandlats till någotett som
liknar spridning i domstolens regi och lätt kunnat bli okontrolleraden
spridning i andra hand. Där har grundlagens sprid-tangeratman
ningsförbud, på order grundlagens offentlighetsprincip. fannsDärav
konflikten, tillfälligt löst i sekretesslagen.nu

nödvändigAvgränsning

Hur och löser konflikten i flyttargrundlagavgränsat närman man nu
den dit och hur det allvarliga onödiga förlusterochöver gör utanman

i den medborgerliga insynen i frågarättsväsendet Det denär som
måste besvaras.

bör inteMan besvara den betrakta generellt kopieför-att ettgenom
bud den logiska och länge förbisedda hjälpen spänningmotsom en
mellan å sidan offentlighetsprincipen och å andra sidan detena
spridningsförbud förenat med tvångsmedlen beslag ochärsom
konfiskering logiken bryter för övrigt promemoriannärsamman-
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låter kopieförbudet omfatta också beslag i bevissäkringssyfte, intesom
medför något spridningsförbud. Man bör undersöka problemet1a;
finns och lösa det där.

Vi vi har det det gäller barnpornografibrott ochnär olagavet att
våldsskildring i medium enkelt och i skymundan medgerett som
reproduktion i tal. Finns det tvingande skäl gå vidare tillstora att -
andra brottstyper och till andra medier

Promemorians författare har visserligen känt sig tvingad logikenav
hela det har visat sigvägen, logik inte hålleratt men vara en som

och inte tvingar. Och det måste observeras varje tillatt steg tas en
kostnad i möjligheterna föra dokumenterad debatt.att en

framställningarAtt exempelvis innefattar brott riketsmotsom
säkerhet måste kunna i beslag och inte skall få spridas vidare ärtas av
lätt insedda skål nödvändighet, det i promemorian s 56.sägs Deten

för suggestivt formulerat. Sekretesslagenär redan de möjligheterger
krävs för skydda uppgifter bör skyddas. En fördel medattsom som

de möjligheterna de förenade med skaderekvisitär är tvingaratt som
till eftertanke vid begränsningen medborgarnas insyn i den rättsligaav
prövningen.

Någon motivering för framställningarnärmare innehålleratt som
hets folkgrupp inte sprids torde heller inte erforderlig, hetermot vara
det vidare. sådanJo, motivering krävs. måsteDen till börja medatten

risken folk till domstolen för via kopierätten kommaatt attavse rusar
framställningarna och därefteröver sörja för spridning i lönndom.en

Är det realistiskt antagande Och vilken vikt skall vi tillmätaett ett
sådant antagande i förhållande till det klimat v-i sannolikt fårsom om
vi fäller domar för hets folkgrupp allmänheten kanmot utan att vara
säker på den i former erhålleröppna korrekt informationatt en om
vari hetsen består För TU:s del slutsatsen brottstypen inte börär att
innefattas i regleringen.

TU:s uppfattning frågai brottstyperna bör vidär att stannaom man
de två har aktualiserats barnpornograñbrottet och olaga vålds-som -
skildring. mediefråganI TU tryckta skrifter bör hållasattanser
utanför regleringen. Ingenting har hänt det motiverat dragör attsom
in dem i den. Det tryckta ordet bör inte för påfrestning tillutsättas en
följd vad har hänt i tilloch sin karaktär annorlundaett annatav som
medium.

harMen TU med tillfredsställelse behållernoterat att man en
möjlighet skydda barns identitet 9 kap. 16 sekretesslagen imålatt

för barnpornografibrott.om ansvar

Undantag och "presumption"

Beträffande själva utformningen lagförslaget har TU två synpunkterav
vi själva fäster vikt vid dem redan har anförtsutöverstorsom som-
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första medgivnabeträffande räckvidden. Den gäller de undantagen
kopieförbudet, den andra gällerfrån huvudregeln "presumptionen"om

för förbudet.
undantagen bland "BestämmelsenI sägsresonemanget annat attom

för företrädare för massmedierna, forskare,således rättge enavses
organisationer fl. få kopior eller själva sådanaideella görautattm.

nyhetsrapportering, debatt och forskningkopior för möjliggöraatt
förklaras därefter "En journalist ellerområdet" s 59. Det att en

tillgång till kopia förforskare kan behöva göraatt etten ex.
olaga våldsskildringundersökande eller undersökningreportage om

samhällsfenomen". Om avsikten möjliggöra aktuellär attsom en
måstenyhetsrapportering och debatt vilket den bör dettavara- -

till klart uttryck i den tänkta lagstiftningen. En aktuellkomma ett
nyhetsförmedling och debatt sak, forskning och allmännaär en

"samhällsfenomen"beskrivningar ärav en annan.
utformad bortfaller enligt huvudregelnSå lagtexten rättenär attsom

kopia handlingar har tagits i beslag ellersjälv ellerta att ut av som
sådant får ske ändamåletkonfiskerats. tillhandahållande "omMen ett

beslaget eller konfiskeringen inte äventyras".med
Konstruktionen påminner det k omvända skaderekvisitom s som

och där omedelbara "bevisbördan" åliggerfinns i sekretesslagen den
offentlighetsintresset. Kopieförbudet kräver således ingen särskild
motivering, medan undantagen från förbudet det.gör

uppfattning använda sigTU:s i stället börär att man av en
skaderekvisitet. blirkonstruktion liknar det k raka Innebördensom s

kopierätten får vika den kan ändamålet meddå äventyraatt antasom
beslaget och konfiskeringen. blir förbudet skallDet presterasom

inte offentligheten.argumenten,
KonstruktionenSkillnaden kan förefalla obetydlig det inte.ärmen

övervägandena.styr

OURNALISTFÖRBUNSVENSKA J DET

ournalistförbundet vill inledningsvis frågan denSvenska J ta upp om
korta remisstid förelegat i detta fall. Vi detmycket ärattsom anser

inom den korta tidmycket otillfredsställande tvingasatt ett svaravge
förfogande.vi haft tillnu

det gälldeVi skulle till nöds kunna detta smärreacceptera om en
ändring iändring i vanlig lag, i detta fall handlar det om en enmen

omgångviktig offentlighetsprincipen, nämligendel rätten att utanav
kopior allmän handling.få ut av
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Justitiekanslerns Offentlighetsprincipenrapport etc

förslagDet till inskränkning i kopieringsrätten framförs isom
Justitiekanslerns promemoria, beskrivs i denna "mindre"som en
inskränkning. Svenska Journalistförbundet har svårt dettaatt se som

mindre inskränkning.en
Bakgrunden förslaget tillär grundlagsändring tillkommitatt med

anledning allmänna handlingar i form videomaterialatt har måstav av
lämnas från Tingsrätten i Stockholm. Materialet har barnpor-ut rört
nografi och våldsbrott, JK har i förslagsitt inte vidstannat attmen
föreslå inskränkning i just dessa delar, kommer fram till allutan att
kopieringsrätt alltså fåäven kopiorrätten tryckt materialatt ut av- -
skall inskränkas. JK föreslår vidare de bestämmelserna skallatt nya
gälla alla brott i TFs brottskatalog.

Svenska Journalistförbundet delar inte den uppfattningen och menar
förslaget skall avvisas. Vi också synnerligen tveksammaäratt om

opinioner uppstått i detta fall skall leda till direkt skriderattsom man
till ändring grundlag. Av den anledningen kanske det liggerav

till handsnärmare vill inskränka kopierätten vid yttrande-om man-
frihetsbrotten barnpornografrbrott och olaga våldsskildring göraatt
sådan ändring i lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens
och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

förslaget finnsI reservutgång för offentlighet och för domsto-atten
larnas verksamhet skall kunna granskas massmedier och forskare.av
Förslaget innebär i den delen kopior skall få lämnas ochatt ut
handlingar tillhandahållas för kopiering, ändamålet med beslagetom
eller konfiskeringen inte därigenom Beslut sådantäventyras. om
utlänmande skall fattas domstol.av

Vi förslaget i denna del för långt gåendeäven ochärattmenar att
presumtionen i viktiga frågor detta bör för offentlighet intesom vara -

I Justitiedepartementetstvärtom. promemoria Några rättegångsfrågor
i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål" på sid 16:sägs

"Det också viktär det inte i grundlag förs inytterst stor attav
bestämmelser kunde medföra myndigheter i tider krisattsom av
frestas med stöd i lag angivna begrepp med olika rättsverkan,att av
i praktiken kringgå regler tryckfrihet och yttrandefrihet. "om

Vi delar det och det kan finnas risk försynsättet att attmenar en
domstol i speciell situation skulle kunna utlämna handlingarvägraen
i mål handlar antal tryckta skrifter och där det inteett ett stortsom om
finns reella möjligheter i praktiken skriva hela materialet föratt av
hand och därmed omöjliggöra försvåraeller granskning domstolensav
verksamhet.

Vi skall försiktig med inskränkningar iatt ytterstanser man vara
den svenska offentlighetsprincipen och bestämmelseatt en som ger
domstol bestämma allmän handling i form videobandrätt att om en av



BilagaSOU 1997:49 5 35

få eller ej, bättre hör hemma i lageller liknande skall lämnas ut annan
grundlag.än

TV5 NORDIC

förslagerinran Justitiekanslerns ändringarVi har ingen mot om av
respektive 13.Tryckfrihetsförordningen 12
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