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L a g

906/2015

om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) 17 §, sådan den lyder

delvis ändrad i lag 856/2011, som följer:

17 §

Utlämnande av ett nätmeddelandes
identifieringsuppgifter

På yrkande av en anhållningsberättigad
tjänsteman som avses i 2 kap. 9 § 1 punkten i
tvångsmedelslagen (806/2011), en åklagare
eller en målsägande, kan en domstol ålägga
administratören av en sändare, server eller
någon annan sådan anordning att till den som
framställt yrkandet lämna ut de identifie-
ringsuppgifter som behövs för utredande av
vem som är avsändare av ett nätmeddelande,
om det föreligger sannolika skäl att miss-
tänka att innehållet i meddelandet är sådant
att det är straffbart att göra det tillgängligt för
allmänheten. Domstolen får förordna att
identifieringsuppgifterna ska lämnas ut till
målsäganden först när målsäganden själv får
väcka åtal för brottet. Yrkandet ska framstäl-
las vid tingsrätten på administratörens hemort
eller vid Helsingfors tingsrätt inom tre måna-
der efter att det meddelande som yrkandet
gäller publicerades. Domstolen kan förena
utlämningsåläggandet med vite.

I ett beslut som gäller utlämnande av iden-
tifieringsuppgifter får besvär anföras separat.
Ett beslut genom vilket någon åläggs att

lämna ut uppgifter får inte verkställas förrän
beslutet har vunnit laga kraft, om inte den
domstol som behandlar besvären bestämmer
något annat.

Åläggande att lämna ut identifieringsupp-
gifter får på begäran av en utländsk statlig
myndighet meddelas, om det under motsva-
rande förhållanden i Finland skulle vara ett
brott att göra det meddelande tillgängligt för
allmänheten som begäran grundar sig på eller
om utlämnandet grundar sig på ett fördrag
eller någon annan internationell förpliktelse
som är bindande för Finland.

En i 1 mom. avsedd administratör har rätt
till ersättning av statens medel för de skäliga
direkta kostnaderna för utlämnande av de
identifieringsuppgifter som avses i denna pa-
ragraf. Beslut om betalning av ersättning fat-
tas av chefen för den polisinrättning där un-
dersökningen utfördes eller av chefen för nå-
gon av polisens riksomfattande enheter. När
uppgifterna lämnas ut till målsäganden enligt
domstolens åläggande, är det dock målsägan-
den själv som ska svara för nämnda kostna-
der.

Omprövning av ett i 4 mom. avsett beslut
av polisen får begäras på det sätt som anges i
förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som
meddelas med anledning av begäran om om-
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prövning får överklagas genom besvär hos
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över
förvaltningsdomstolens beslut får besvär an-
föras endast om högsta förvaltningsdomsto-
len beviljar besvärstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbe-

slut som meddelats före ikraftträdandet av
denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015
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