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463/2011
Lag
om ändring av 18 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation
Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) 18 § som följer:
18 §
Föreläggande att avbryta distributionen av
ett nätmeddelande
En domstol kan på ansökan av en åklagare,
en undersökningsledare eller en målsägande
förelägga en utgivare eller en utövare av programverksamhet eller administratören av en
sändare, server eller någon annan sådan anordning att avbryta distributionen av ett nätmeddelande, om det med hänsyn till meddelandets innehåll är uppenbart att det är straffbart att hålla det tillgängligt för allmänheten.
Domstolen ska behandla ansökan skyndsamt.
Innan föreläggandet meddelas ska domstolen
ge den för vilken föreläggande sökts och
avsändaren av nätmeddelandet tillfälle att bli
hörda, om ärendets brådskande natur inte
oundgängligen kräver något annat.
Domstolens föreläggande ska också delges
avsändaren av det i föreläggandet avsedda
nätmeddelandet. Om avsändaren är okänd,
kan domstolen förelägga administratören av
sändaren, servern eller någon annan sådan
anordning att sköta delgivningen.
RP 286/2010
LaUB 34/2010
RSv 311/2010

Ett föreläggande enligt 1 mom. förfaller,
om inte åtal för ett brott som grundar sig på
innehållet i meddelandet väcks, ett yrkande
enligt 22 § framställs eller talan om ersättning för skada som innehållet i meddelandet
orsakat väcks inom tre månader efter det att
föreläggandet meddelades. Om åklagaren eller målsäganden inom nämnda tid yrkar det,
kan domstolen förlänga tiden med högst tre
månader.
Den som förelagts att avbryta distributionen av ett nätmeddelande har i likhet med
avsändaren av nätmeddelandet rätt att hos
den domstol som meddelat föreläggandet ansöka om upphävande av föreläggandet. Vid
behandling av ett ärende som gäller upphävande av ett föreläggande ska bestämmelserna i 8 kap. i rättegångsbalken iakttas.
Domstolen sörjer dock för att behövliga åtgärder för hörande av åklagaren vidtas. Ansökan om upphävande ska göras inom 14
dagar efter det att sökanden fått kännedom
om föreläggandet. Nätmeddelandet får inte
göras tillgängligt för allmänheten på nytt
medan frågan om upphävande är anhängig,
om inte domstolen bestämmer något annat.
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Även åklagaren har rätt att söka ändring i det
beslut genom vilket föreläggande om avbrytande har upphävts.
Om åklagaren eller målsäganden yrkar det,
kan domstolen meddela ett föreläggande enligt 1 mom. också när den behandlar ett åtal
som grundar sig på innehållet i ett publicerat

meddelande, ett yrkande om en påföljd enligt
22 § eller en talan om ersättning för skada
som innehållet i ett nätmeddelande orsakat. I
ett här avsett föreläggande får ändring inte
sökas särskilt genom besvär.
Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

Helsingfors den 13 maj 2011
Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB

ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)

