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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 september 2012 beretts tillfälle att 
avge yttrande över Yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande En översyn av tryck- och 
yttrandefriheten (SOU 2012:55). 
 

Inledning 
 
Advokatsamfundet yttrade sig år 2007 över delbetänkandet Ett nytt grundlagsskydd för 
tryck- och yttrandefriheten (SOU 2006:96, Ju2004/11833/L6) och år 2011 över 
delbetänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag? (SOU 2010:68, Ju2010/8054/L6). 
Advokatsamfundets ståndpunkt i dessa yttranden var att den gällande tryck- och 
yttrandefrihetsregleringen inte bör överges. Advokatsamfundet avstyrkte i yttrandet år 
2011 kommitténs tre modeller till grund för en ny lagstiftning och ansåg att det saknades 
tillräckliga skäl att ändra i en väl fungerande ordning, som bygger på etablerade principer. 
Advokatsamfundets principiella ställningstagande var således att det nuvarande 
regleringssystemet i dess huvuddrag bör behållas, men att det från rättssäkerhetssynpunkt 
är angeläget att det förenklas och görs mer lättillgängligt. Kommitténs slutbetänkande 
föranleder ingen annan bedömning från Advokatsamfundets sida och samfundet står fast 
vid de synpunkter som framförts i dessa remissyttranden med reservation för vad som 
anges nedan.  
 
Advokatsamfundet delar följaktligen kommitténs bedömning att det nu gällande tryck- 
och yttrandefrihetsrättsliga systemet inte bör överges och ersättas. I stället bör lagstiftaren, 
som kommittén anfört, utföra en allmän översyn av det gällande tryck- och yttrande-
frihetsrättsliga systemet.  
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Advokatsamfundet konstaterar dock att det återstår ett betydande arbete med en sådan 
allmän översyn. Av betänkandet framgår att kommittén inledde arbetet med en översyn av 
tryck- och yttrandefriheten först i mars 2012. Väsentliga frågor har inte blivit utredda. 
Vad som särskilt krävs är ytterligare utredning avseende frågan om behovet och 
utformningen av ett utvidgat integritetsskydd. Ett sådant utökat skydd torde behövas för 
att uppfylla Europakonventionens krav på adekvat skydd för rätten till privatliv. Hur detta 
skydd ska utformas saknas på nuvarande material möjlighet att yttra sig om. 
 
Advokatsamfundet tillstyrker förslagen i betänkandet med följande synpunkter. 
 

Kapitel 12 Förutsättningar för begränsningar av yttrandefriheten 

 
Advokatsamfundet noterar att kommittén föreslår en komplettering av delegations-
bestämmelsen i 1 kap. 11 § p. 5 om skyldighet att lämna information till den som avses 
med upplysningen och krav på legitimt syfte hos beställaren. Syftet anges vara att ge 
lagstöd till de ändringar som genomfördes efter förslag i prop. 2009/10:151. Det är dock 
att märka att lagstiftningsärendet inte tog sikte på kreditupplysningar i tryckt skrift. Någon 
sådan regel som delegationsbestämmelsen öppnar för, finns alltså inte i kreditupplysnings-
lagen. Efterlevnaden av en sådan regel skulle naturligtvis vara i praktiken omöjlig.  
 

Kapitel 16 Arkivdatabaser och taltidningar 
 

Advokatsamfundet välkomnar regeln om arkivdatabaser. Det finns dock skäl att i det 
fortsatta lagstiftningsarbetet på ett grundligt sätt i ljuset av Europakonventionen (EKMR) 
närmare utreda reglerna om ansvar, preskription och publicering.  
 

Arkivdatabaser  
 
Advokatsamfundet tillstyrker kommitténs förslag om ändring av preskriptionsreglerna för 
arkivdatabaserna. Advokatsamfundet ifrågasätter om inte även arkiverade grund-
lagsskyddade uppgifter, som först publicerats uteslutande på ett medieföretags webbplats, 
bör betraktas på samma sätt som tryckta uppgifter som lagras i en arkivdatabas. Fler 
databaser bör kunna omfattas av den föreslagna regeln och förordar att denna synpunkt 
beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 
 
Advokatsamfundet ställer sig vidare frågande till riktigheten i sak av noteringen, att […] 
en del av en webbplats kan då inte utgöra en arkivdatabas även om den kallas för arkiv 
(se s. 393). Varken ur ett datatekniskt perspektiv eller i praktiskt hänseende finns det skäl 
att inte tillerkänna medieföretagens arkivstatus av arkivdatabaser. Det torde inte vara 
ovanligt att medieföretag redan i dag ordnar verksamheten i sådana databaser. Uppgifter 
om tiden för införandet av en viss text i databasen eller på webbplatsen antecknas på de 
flesta webbplatser. De stora arkivdatabaserna som omfattas av kommitténs förslag är för 
övrigt uppdelade i olika delar, som var för sig betraktas som en databas i YGL:s mening.  
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Ensamansvar 
 
En ordning som den nu skissade, där tidningsföretagens databaser inordnas i den 
föreslagna regeln, skulle också främja flera eftersträvansvärda syften. För det första skulle 
tvivel undanröjas om att ansvaret uteslutande vilar på den utgivare som hade att ta 
ställning till uppgiftens införande i databasen. För det andra skulle en sådan ordning 
stämma överens med YGL:s regel om utgivarens befogenhet, att bestämma över 
framställningens innehåll […] så att ingenting får införas i den mot hans vilja (se 4 kap. 
3 § YGL). Det är att märka att utgivarens befogenhet enligt TF och YGL är en vetorätt. 
Utgivarens befogenhet enligt YGL omfattar inte rätten att radera en viss uppgift.  
 
Den nuvarande ordningen att ålägga ansvar för en senare utgivare, som inte haft att ta 
ställning till vare sig publicering eller införandet i databasen av en viss uppgift, ter sig 
starkt betänklig. Ytterligare besvärande oklarheter av denna ordning är att den inte är väl 
förenlig med grundläggande principer om utgivarens vetorätt och ensamansvaret.  
 
Frågan om preskription och perdurerande brott  
 
Enligt Advokatsamfundets mening hänger synen på preskription samman med 
bedömningen att en lagring av en artikel på en webbplats skulle utgöra en perdurerande 
gärning i straffrättslig mening. Av tidigare lagförarbeten (SOU 2001:28, del III avsnitt 
8.6.2 och prop. 2001/02:74 s. 78 ff.) finns uttalanden om att en text med ett straffbart 
yttrande skulle utgöra ett pågående eller perdurerande brott. Detta förhållande motiverade 
enligt förarbetena en annorlunda regel om preskription jämfört med andra fall. Emellertid 
har Högsta domstolen i ett senare sammanhang, NJA 2007 s. 805 I, förklarat att brottet 
hets mot folkgrupp på en webbplats fullbordades genom att en viss uppgift infördes på 
webbplatsen och att brottet inte var perdurerande. Målet prövades dock inte som ett 
yttrandefrihetsmål. Av intresse är emellertid att uppgifterna i fråga hade funnits en tid på 
en hemsida på internet. Hemsidan var tekniskt sett av samma slag, som de som normalt 
omfattas av YGL:s databasregel.  
 
Enligt Advokatsamfundet finns det därför anledning att i dag uttrycka tveksamhet i fråga 
om betydelsen av de nu refererade förarbetsuttalandena. En syn som bygger på Högsta 
domstolens här återgivna betraktelsesätt, skulle skapa möjligheter att förenkla regler och 
principer om publicering, ensamansvar och preskription. Advokatsamfundet förordar att 
dessa frågor ytterligare övervägs i det fortsatta lagstiftningsarbetet.  
 

Kapitel 19 En straffbestämmelse i TF och YGL om integritetsskydd? 

 
Det föreligger en på EKMR grundad förpliktelse för den nationella lagstiftaren att 
tillskapa ett effektivt rättighetsskydd för de mänskliga rättigheterna. I likhet med förslaget 
i Integritetsskyddskommitténs betänkande, SOU 2008:3, anser Advokatsamfundet att det 
finns ett behov av att införa en straffbestämmelse, med ett förstärkt integritetsskydd.  
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Kommittén har dock kommit fram till att det inte förekommer sådana integritets-
kränkningar inom det grundlagsskyddade området, som motiverar införande av en särskild 
straffbestämmelse. Till stöd för detta ställningstagande har kommittén anfört att antalet 
överträdelser jämte arten av dessa inte är av sådant slag att de motiverar en inskränkning 
av tryck- och yttrandefriheten. Till ytterligare stöd för sitt ställningstagande har 
kommittén hänvisat till en väl fungerande självsanering genom verksamheten vid 
Allmänhetens pressombudsman, Pressens Opinionsnämnd och Granskningsnämnden för 
radio och TV. Advokatsamfundet ifrågasätter om man med stöd härav kan dra så 
långtgående slutsatser som kommittén gör. Någon tillräcklig analys av grundlags-
regleringens förhållande till de krav som föreligger enligt artikel 8 och 13 i EKMR, har 
inte heller redovisats i betänkandet. Underlag saknas följaktligen för att kunna ta ställning 
till om och hur en sådan reglering lämpligen bör utformas. 
 
Ett väl fungerande självsanerande system är ett värdefullt värn för den personliga 
integriteten, inte minst i preventivt hänseende, vilket också framhållits av Europa-
domstolen. Den mera fritt prövande och inte sällan stränga bedömning som sker i dessa 
organ, har visat sig på ett bra sätt överföra förändrade värderingar i praktiska beslut av 
värde för klagande och handlingsdirigerande för medieföretagen. Här kan också påpekas 
att Granskningsnämndens verksamhet är lagfäst i radio- och tv-lagen och att ordföranden 
vid sammanträdena i Pressens Opinionsnämnd är jurister från de högsta domstolarna. 
Båda verksamheterna är, enligt kommittén, erkänt respekterade och välfungerande. 
Välgrundade klagomål leder till upprättelse för den förfördelade och till publikt klander 
mot massmediet. Enligt Advokatsamfundets mening, torde oaktat en väl fungerande 
självsanering, behov föreligga att straffrättsligt beivra allvarliga kränkningar av den 
personliga integriteten.  
 
Kapitel 20 Enskildas processuella skydd vid brott i medierna 

 
Advokatsamfundet delar kommitténs uppfattning att det inte finns anledning till en 
markant ändring av åtalspraxis på tryck- och yttrandefrihetsområdet. Advokatsamfundet 
ifrågasätter dock om inte rekvisiten för väckande av allmänt åtal bör utredas ytterligare. 
Det bör därvid komma till klarare uttryck vilka förutsättningar som fordras för att väcka 
allmänt åtal för ärekränkning. Bland annat bör vad som utgör ett allmänt intresse komma 
till klarare uttryck.  
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