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Justitiedepartementet
(ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.L5@regeringskansliet.se)
Yttrande över Utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri (Förstärkt skydd för
uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet
som Sverige deltar i [SOU 2017:70], Ju2021/01481)
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har beretts tillfälle att yttra sig över ovan
nämnda utkast till lagrådsremiss.
MPRT har i uppdrag att verka för yttrandefrihet och främja möjligheterna till
mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv. Myndigheten har även i
uppdrag att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida
kunskap om den till allmänheten. MPRT lämnar endast synpunkter på förslagen
i den mån dessa berör myndighetens uppdrag och verksamhetsområde.
5.7 En kriminalisering av yttranden inom det grundlagsskyddade området och undantag från
meddelar- och anskaffarfriheten
MPRT har följande synpunkter.
Det bör finnas starka skäl för att begränsa tryck- och yttrandefriheten genom
att införa och utvidga tryck- och yttrandefrihetsbrott. Sådana ändringar bör
därför ha sin grund i ett angeläget behov som dessutom inte rimligen kan
tillgodoses på något annat sätt. Förslaget enligt 5.7 i utkastet kan försvåra för
medier att rapportera om internationella samarbeten där Sverige deltar och kan
också försvåra för meddelare att lämna uppgift om oegentligheter. Det är av
stor vikt att personer vågar vända sig till media. I utkastet till lagrådsremiss finns
en ny undantagsbestämmelse som innebär att det inte ska dömas till ansvar om
gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. MPRT
anser att denna undantagsbestämmelse är mycket viktig för yttrandefriheten och
en förutsättning för att utvidgningen av brottskatalogen i grundlagarna ska
genomföras.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören
Charlotte Ingvar-Nilsson. I den slutliga handläggningen har även enhetschefen
Georg Lagerberg och juristen Ola Vigström deltagit. Biträdande enhetschefen
Therese Köster har varit föredragande.
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