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Av chefsrådmannen Lennart Svensäter, Sverige

Bestämmelsen i 26b § 1 st. upphovsrättslagen om att allmänna handlingar oavsett upp-
hovsrätt skall tillhandahållas enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen kan, i förening med
de tryckfrihetsrättsliga reglerna om att vem som helst som huvudregel har rätt att ta
del av och få kopior av allmänna handlingar, innebära betydande inskränkningar i
upphovsmannens ensamrätt att framställa exemplar av sitt verk och att göra verket till-
gängligt för allmänheten. Regleringen kan exempelvis medföra att ett inte tidigare
offentliggjort verk får kopieras och göras tillgängligt för allmänheten även om verket
obehörigen, utan upphovsmannens samtycke, getts in till en myndighet. Det finns skäl
befara att reglerna strider mot Bernkonventionen och TRIP s-avtalet. En lagändring
bör hur som helst övervägas.

Lennart Svensäter, född 1953, blev jur. kand. 1978 samt jur. dr. (Avh.: Anställning och
upphovsrätt) och docent 1991. Förordnades 1981 till hovrättsfiskal och 1987 till hov-
rättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Utnämndes 1992 till rådman och
1994 till chefsrådman i Malmö tingsrätt. 1994-1998 även adjungerad professor i civil-
rätt, med särskild inriktning på immaterialrätt, vid Lunds universitet.

1. Inledning

Ämnet «upphovsrätten och informationsintresset» kan aktualisera diskussion
kring en rad bestämmelser i upphovsrättslagen (URL), av vilka flera kanske inte
i förstone förknippas med denna problematik. Upphovsrättens förhandenvaro
utgör incitament att skapa och sprida verk - och information. Trots uttalanden i
olika sammanhang om att det i grunden inte föreligger någon konflikt mellan
informationsintresse och upphovsrätt är ju URL i en viss mening till sin natur
också informationshämmande. Att upphovsmannen över huvud taget ges ensam-
rätt att framställa exemplar samt på olika sätt offentliggöra sitt verk och bestäm-
ma över dess innehåll kan om man så vill ses som ett hinder mot ett helt fritt
informationsutbyte. I en bredare diskussion om huruvida upphovsrätten stimule-
rar eller hämmar informationsflödet i samhället är också enstaka, mindre centra-
la regler i URL av intresse. Ett mycket stort antal regler i lagen kan, om de synas
utifrån den frågeställning som rubriken antyder, sägas ingripa i gemene mans
möjligheter att fritt sprida information. Vissa bestämmelser, som flertalet i 2 kap.
URL, verkar - i sitt sammanhang - för vidgade informationsmöjligheter. Andra
verkar i motsatt riktning.

I enlighet med vad som ofta torde inläsas i frågan om upphovsrätt och infor-
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mationsintresse1 har jag valt att begränsa denna undersökning till vad som i fors-
ta hand synes pocka på uppmärksamhet. I fokus står några upphovsrättsliga frå-
geställningar som sammanhänger med allmänna handlingars offentlighet.

Min avsikt är således inte att initiera någon behandling av frågorna om upp-
hovsrättens vara eller icke vara. Jag kommer inte att ifrågasätta de upphovsrätts-
liga grundvalarna och avser inte heller att närmare gå in på de fördelar i stort för
informationsintresset som otvivelaktigt ligger i systemet. Den följande diskus-
sionen bygger på utgångspunkten att vi i enlighet med nedärvda traditioner och
internatonella åtaganden skall ha en upphovsrättslig lagstiftning. Jag har också
valt bort en närmare diskussion med avseende på de klart informationsfrämjande
reglerna i 2 kap. URL om bl.a. exemplarframställning för enskilt bruk och för
biblioteksinstitutioner, liksom den särskilda problematik som sammanhänger
med ny teknologi.

När det gäller de frågeställningar som i Sverige fått sin lösning genom 9, 26
och 26a §§ samt 26b § 2 st. URL kan man konstatera att de är resultatet av ingå-
ende och till synes välgrundade överväganden under årens lopp. De torde också
vara tämligen okontroversiella i det internationella perspektivet. Jag skulle i stäl-
let vilja särskilt lyfta fram den problematik som hänger samman med regeln i
26b § 1 st. URL - att allmänna handlingar oavsett upphovsrätt skall tillhanda-
hållas enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt 2 kap. 12 och 13 §§ TF
har envar rätt att ta del av och få kopior av offentliga allmänna handlingar.

Redan det förhållandet att en del frågeställningar kring 26b § 1 st. URL är tidi-
gare förhållandevis föga behandlade ger anledning till en närmare genomlysning.
Regeln har också stor praktisk betydelse. Vidare har i Sverige under senare tid
avsevärd uppmärksamhet ägnats ett fall som gäller några tidigare inte offentlig-
gjorda skrifter av Scientologi-rörelsens grundare, Ron Hubbard. Skrifterna, som
inom rörelsen betraktas som synnerligen hemliga, har kommit att bli allmänna
handlingar sedan de getts in till riksdagens kammarkansli, justitiedepartementet,
Justitiekanslern (JK) och Stockholms tingsrätt av en person som inte har någon
upphovsrätt till dem. Under det att de exemplar som ingetts i det intrångsmål som
förekommit vid tingsrätten ansetts sekretesskyddade - som affärshemligheter -
har andra exemplar, bl.a. sådana som getts in till tingsrättens administrativa
avdelning, ansetts offentliga och lämnats ut till personer som begärt detta.2 Från
nordamerikanskt håll har gjorts gällande att Sverige därigenom brutit mot sina
åtaganden enligt Bernkonventionen (BK) och TRIPs-avtalet3 och Sverige åter-
finns bl.a. till följd härav sedan ett par år på den «Watch List» (Special 301) som
USTR4 för över länder som påstås åsidosätta sina internationella förpliktelser på
området.

'T.ex. prop. 1996/97:111 s. 15 f.
2 Bestämmelsen i 8 kap. 17 § sekretesslagen om sekretess med avseende på affärs- och driftsförhål-
landen gäller endast i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet.
- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
4 United Sates Trade Representative.
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Framställningen avser svenska förhållanden. Det bör emellertid anmärkas att
våra nordiska grannländer har regler som ganska nära anknyter till de svenska.
Den motsvarande bestämmelsen i Danmark (27 §) har samma grundinnehåll men
är något mer nyanserad.5 De norska (27 § 1 st.) och finska (25d § 1 mom.) regler-
na uttrycks i likartade ordalag som den svenska, men till dem har också knutits
särskilda regler om att citat får göras ur handlingarna.6

Betydelsen av dessa bestämmelser i de nordiska upphovsrättslagarna beror i
hög grad på respektive lands regler för ifrågavarande allmänna handlingar. Även
här kan man konstatera att det i grunden rör sig om en gemensam nordisk sam-
syn. I ett demokratiskt samhälle skall medborgarna, till befrämjande av en allsi-
dig upplysning och kontroll av de offentliga organens verksamhet, ha omfattande
möjligheter att ta del av offentligt material.

En viktig fråga blir alltså om bestämmelserna överensstämmer med den kon-
ventionsrättsliga regleringen. Parentetiskt kan i detta sammanhang också noteras
kommissionens förslag till direktiv on the harmonization of certain aspects of
copyright and related rights in the Information Society,1 som avser skydd för
bl.a. upphovsmannens ensamrätt att framställa exemplar och offentliggöra verket.
Enligt förslaget får göras vissa undantag från ensamrätten, dock endast för spe-
ciella fall och om det inte blir fråga om ett intrång i verkets normala ut-
nyttjande eller ett oskäligt inkräktande på upphovsmannens legitima intressen.
Den angivna undantagsregeln uppvisar påtagliga likheter med nedan behandlade
bestämmelser i art. 9.2 BK.

2. Ytterligare några utgångspunkter

Den problematik som här företrädesvis kommer att behandlas är särskilt knuten
till att den gällande lagstiftningen kan komma att leda till att allmänheten får till-
gång till ett verk oaktat detta sker mot upphovsmannens vilja. Redan rätten för
envar att ta del av ett verk som finns hos en myndighet reser frågor om upphovs-
mannens ensamrätt att bringa sitt verk till offentligheten. Kopiering inom en

5 Stk. 1: Når eksemplarer af værker beskyttet efter denne lov er indgået til en forvaltningsmyndighed
i forbindelse med dens virksomhed, er ophavsretten ikke til hinder for, at andre forlanger aktindsigt i
værker, herunder forlanger afskrift eller kopi, i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser
herom. Det samme gælder for værker, som er frembragt inden for den pågældende forvaltningsvirk-
somhed.
Stk. 2: Ophavsretten er ikke til hinder for, at arkivalier, der er afleveret til et offentligt arkiv, gøres til-
gængelige for almenheden i overensstemmelse med arkivlovgivningens bestemmelser herom. Der må
dog ikke udleveres afskrifter eller framstilles kopier af private arkivalier.
Stk. 3: Retten til videre udnyttelse af værker, hvortil der i henhold til stk. 1 eller 2 er givet adgang,
eller hvoraf der er udleveret afskrifter eller kopier, afhænger af de i øvrigt gældende regler.
6 Beträffande Norge se 28 § och Finland se 25d § 3 mom. Se beträffande norsk rätt vidare NOU 1988:
22 s. 100 ff. Angående privat bruk, citaträtt, m.m., jfr. danska Betænkning 857/1978 s. 518.
7 COM (1997) 628 final of 10.12.1997.
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myndighet for att tillgodose en begäran om utlämnande står i principiell motsätt-
ning till upphovsmannens ensamrätt enligt URL att framställa exemplar av sitt
verk.

Det kan synas olämpligt att diskussionen alltför starkt knyts till ett fall som
alltjämt (november 1998) är föremål för prövning i olika instanser.8 Man kan
också lätt tänka sig andra exempel som kan tjäna syftet att konkretisera proble-
matiken något. Enligt hörsägen var följande, här lätt friserade, förhållanden aktu-
ella för några år sedan.

Pensionären Andersson, som bar med sig många minnen från sin yrkesverksamma tid
inom säkerhetspolisen, hade som tidsfördriv och i självreflekterande syfte skrivit ett bio-
grafiskt manuskript. Detta hade kommit att innehålla en hel del ögonvittnesskildringar om
enskilda förtroendevalda och tjänstemän samt om olika informella kontakter med andra
nationer. Andersson var medveten om att uppgifterna var kontroversiella och hade inga
planer på att offentliggöra materialet. Tvärtom ville han till varje pris undvika sådan publi-
citet och hade t.o.m. i sitt testamente föreskrivit att manuskriptet skulle förstöras om det
skulle återfinnas efter hans död.

Andersson hade under strängt tysthetslöfte lånat ut en kopia till sin vän Lundström.
Denne insåg skildringens betydelse som tidsdokument. Lundström kom i samvetsnöd där-
för att stoffet enligt hans mening måste komma till allmänhetens kännedom.

För ett fall som detta gäller bl.a. följande utgångspunkter. Anderssons manuskript
kan förutsättas utgöra ett verk och de nordiska upphovsrättslagarna tillförsäkrar
då författaren ett omfångsrikt skydd med avseende på manuskriptet. Upphovs-
mannen har ensamrätt att framställa exemplar av manuskriptet och bestämmer
ensam om och hur det skall göras tillgängligt för allmänheten. Denna rätt har
ansetts så angelägen att manuskriptet och den därtill knutna upphovsrätten t.ex.
inte får utmätas hos upphovsmannen9 och till följd därav inte heller kan tas i
anspråk om upphovsmannen skulle försättas i konkurs.10 Anderssons testamen-
tariska förordnande torde här få till följd att inte heller hans arvingar, som för
övrigt också skyddas av utmätningsförbudet, får förfoga upphovsrättsligt över
manuskriptet."

8 Bl.a. detta har hänt: De handlingar som lämnats in till riksdagen har ansetts offentliga och lämnats
ut. Regeringen avslog den 16 oktober 1997 en begäran om utlämnande av handlingarna hos justitie-
departementet under hänvisning till 2 kap. 1 § sekretesslagen (landets förbindelser med främmande
makt). RegR har genom dom den 17 juni 1998 förklarat att handlingarna inte är sekretesskyddade
enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen och förordnat att handlingar som finns hos JK skall lämnas ut. Genom
dom den 14 september 1998 förbjöd Stockholms tingsrätt en person vid vite att vidta någon åtgärd
som innebär fortsatt intrång i upphovsrätten till handlingarna. Domen är överklagad. HD har i beslut
den 30 september 1997 funnit att de handlingar som finns i sistnämnda intrångsmål är sekretesskyd-
dade enligt 8 kap. 17 § sekretesslagen. Riksdagens ombudsman (JO) har den 5 juni 1998 uttalat att
de handlingar som finns på Stockholms tingsrätts administrativa avdelning inte är sekretesskyddade.
9 42 § URL.
10 SOU 1956:25 s. 303.
11 Jfr. 41 § URL.
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Eftersom Anderssons manuskript inte offentliggjorts eller utgetts av honom
själv eller med hans medgivande (8 §) kan Lundström inte i sina publicitets-
strävanden få någon hjälp av t.ex. inskränkningarna i 2 kap. URL om citaträtt
(22 §). Inte heller får han framställa exemplar för enskilt bruk (12 §).

Upphovsrättslagen utgör däremot inte hinder för Lundström att rent allmänt
berätta för envar vad som står att läsa i Anderssons bok. Det upphovsrättsliga
skyddet avser endast den utformning som upphovsmannen gett sitt verk och i
huvudsak har upphovsmannen ensamrätt endast till berättelsen sådan han format
den. De fakta och händelser som återges i framställningen är i sig fria att refere-
ra,12 såväl skriftligt som muntligt.

Lundström har som framgått åtminstone en möjlighet till att göra manuskrip-
tets innehåll känt i en större krets: Han kan lämna in manuskriptet till en myn-
dighet och därmed åstadkomma att manuskriptet blir en allmän handling. En
sådan åtgärd kan, som redan antytts och som strax kommer att framgå ytterligare,
få långtgående konsekvenser. Det kan leda till att vem som helst får möjlighet att
läsa manuskriptet in extenso och dessutom får ett rättsenligt anspråk på att fa ut
alstret i kopia eller avskrift.

3. Övriga upphovsrättsliga bestämmelser om allmänna handlingar

I syfte att sätta in 26b § 1 st URL i sitt sammanhang lämnas här en kort redo-
görelse för övriga upphovsrättsliga bestämmelser om allmänna handlingar.13

De nordiska upphovsrättslagarna innehåller flera bestämmelser som tillkom-
mit i avsikt att upphovsrätten inte skall tillåtas inskränka gemene mans möjlig-
heter att ta del av, och i flera fall även vidareförmedia, allmänna handlingar och
vad som anförs i t.ex. politiska församlingar.

Författningar, myndighetsbeslut och yttranden av svenska myndigheter samt
officiella översättningar av sådana texter är inte föremål för upphovsrätt (9 §
URL). Undantag gäller beträffande i de angivna texterna ingående kartor, alster
av bildkonst, musikaliska verk och diktverk. Likartade, men inte identiska, regler
återfinns i 9 § den danska, norska och finska lagen.14

Ett alster av bildkonst, musikaliskt verk eller diktverk som i enlighet med vad
som just nämnts är föremål för upphovsrätt oaktat de ingår i en handling som
omfattas av 9 § får återges av envar (26a § 1 st.). Bortsett från fall där återgiv-
ningen sker i samband med en myndighets verksamhet eller i samband med en

12 T.ex. SOU 1956:25 s. 68 f. och s. 136 samt NJA 1985 s. 893.
1? Se härtill t.ex. Olsson: Upphovsrättslagstiftningen (Sthlm. 1996) s. 156 ff.
14 Särskilt må noteras de danska och norska reglernas undantag såvitt gäller selvstændige bidrag
respektive åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i det officiella dokumentet. Se härom t.ex.
Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer (Køb. 1995) s. 188 ff. Den finska lagen anger inte
några undantag frå huvudregeln om avsaknad av upphovsrätt.
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redogörelse for ett ärende i vilket verket förekommit och verket återges endast i
den omfattning som motiveras av ändamålet med redogörelsen har upphovsman-
nen dock rätt till ersättning för återgivningen.

Även andra handlingar som upprättats hos svenska myndigheter är som huvud-
regel fria för var och en att återge (26a § 2 st). Denna rätt omfattar dock inte kar-
tor, tekniska förebilder, datorprogram, verk som skapats för undervisning eller är
resultatet av vetenskaplig forskning, alster av bildkonst, musikaliska verk, dikt-
verk och inte heller verk av vilka exemplar genom myndighets försorg tillhanda-
hålls allmänheten i samband med affärsverksamhet (26a § 3 st.).

För att en allmän handling skall få återges av envar fordras inte alltid att den
är att anse som upprättad hos myndighet. Även sådant som tillförts myndigheten
utifrån får, oaktat handlingen inte omfattas av 9 §, i vissa fall återges. Fri åter-
givningsrätt föreligger för vad som muntligen eller skriftligen anförs inför myn-
digheter, i statliga eller kommunala representationer, vid offentliga debatter om
allmänna angelägenheter och vid offentliga utfrågningar om sådana angelägen-
heter (26 §). Vissa inskränkningar gäller härvidlag: Skrifter vilka åberopas som
bevis, utlåtanden och liknande får återges endast i samband med en redogörelse
för det ärende i vilket det förekommit och endast i den omfattning som moti-
veras av ändamålet med redogörelsen. Upphovsmannen till vad som anförts har
ensamrätt att ge ut samlingar av sina anföranden. Bestämmelsen ger inte heller
rätt att i radio eller TV återge vad som anförs vid offentliga utfrågningar.

Det förtjänar noteras att den just nämnda bestämmelsen om fri återgivnings-
rätt för vad som bl.a. skriftligen «anförs» inför myndigheter inte torde omfatta
situationen, att en handling ges in utan egentligt samband med något anhängig-
gjort ärende eller mål. Inskränkningen omfattar sådant som kan ingå i inlägg och
yttranden men däremot inte vad som «icke direkt ingår som led i förhandling-
en».15 Auktorrättskommitén nämner vidare att «det naturligtvis icke (är) tillåtet
att utgiva hela boken i en särskild upplaga allenast under åberopande av att den
ingivits i rättegång och därför är av allmänt intresse».

Till sammanhanget hör slutligen bestämmelsen i 26b § 2 st., enligt vilken upp-
hovsrätten inte hindrar att ett verk används i rättsvårdens eller den allmänna
säkerhetens intresse.

Också när det gäller nu omtalade regler föreligger, trots avvikelser i vissa
enskildheter, en betydande överensstämmelse med reglerna i Danmark, Norge
och Finland.16 Förhållandena skiljer sig bl.a. på så sätt att dessa länder inte infört
några motsvarigheter till de ovan beskrivna reglerna i 26a § 2 och 3 st. URL och
att de inte har några särskilda bestämmelser om ersättningsrätt.

15 SOU 1956:25 s. 259 f. Jfr. Olsson: a.a. s. 157 if. och s. 160, Lund: Ophavsret (Køb. 1961) s. 175 f.
och Schønning: a.a. s. 293.
16 Se 9 samt 26-28 §§ den danska, 26-28 §§ den norska samt 25c och 25d §§ den finska lagen.
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4. Yttrandefrihet, informationsfrihet och allmänna handlingars
offentlighet

Varje svensk medborgare17 är enligt 2 kap. 1 § regeringsformen (RF) gentemot
det allmänna tillförsäkrad bl.a. yttrandefrihet - frihet att i tal, skrift eller bild eller
på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor -
och informationsfrihet - frihet att inhämta och motta upplysningar samt att i
övrigt ta del av andra personers yttranden. Dessa rättigheter får inte inskränkas
utan särskilt viktiga skäl (2 kap. 13 § RF). Att skydda upphovsrätten kan vara ett
sådant skäl18 men också vid inskränkningar på sådan grund skall särskilt beaktas
vikten av vidaste möjliga yttrande och informationsfrihet i politiska, religiösa,
fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter (2 kap. 13 § 2 st. RF).
Dessutom föreligger tryckfrihet. Härmed förstås enligt 1:1 § TF varje medborga-
res rätt att, utan några av myndighet eller allmänt organ i förväg lagda hinder,
utge skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras
innehåll, och att inte i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll stri-
der mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upp-
lysning. I överensstämmelse med dessa grunder för en allmän tryckfrihet och till
säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det
enligt paragrafens andra stycke stå varje medborgare fritt att, med iakttagande av
TFs bestämmelser till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift
yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela
uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst. Rätten för envar att ta del av,
få ut och vidareförmedia offentliga allmänna handlingar har mycket gamla anor.19

Enligt 1 kap. 8 § TF skall i fråga om den rätt som tillkommer upphovsman till
litterärt eller konstnärligt verk eller framställare av fotografisk bild, om upp-
hovsrätten närstående rättigheter och om förbud mot att återge litterärt eller
konstnärligt verk på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen gälla
vad som i lag är stadgat.

En handling som förvaras hos en myndighet20 och enligt reglerna i 2 kap. 6 §
respektive 7 § TF är att anse som inlämnad till eller upprättad hos myndigheten
är att anse som allmän (2 kap. 3 § 1 st. TF).21 Den tryckfrihetsrättsliga grund-
regeln är att allmänna handlingar är offentliga, dvs. att vem som helst har rätt att

17 De angivna rättigheterna gäller, liksom nedan nämnda rättigheter enligt TF, även till förmån för
andra än svenska medborgare, men rätten för den som inte är svensk medborgare kan begränsas
genom lag (2 kap. 22 § 2 st. RF respektive 14 kap. 5 § 2 st. TF).
18 T. ex. prop. 1975/76:209 s. 155.
19 Någon utpräglad distinktion har inte gjorts mellan handlingar som upprättats inom myndighet och
sådana som tillförts utifrån. Så gav t.ex. redan 1766 års TF offentlighet också åt en hel del sådant som
getts in till myndigheten. Se vidare t.ex. SOU 1947:60 s. 66 f. och Bohlin: Allmänna handlingar
(Sthlm. 1988) s. 20 ff
20 Angående den närmare innebörden av detta begrepp, se Bohlin: a.a. s. 95 ff. Se också 2 kap. 5 § TF.
21 Se härom Bohlin: a.a. s. 62 ff.
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ta del av dem (2 kap. 1 §). Att grunden for denna rätt är att hänföra till det all-
männa syftet att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning begrän-
sar i princip inte rätten. Rätten att ta del av en allmän handling är i huvudsak obe-
roende av de bevekelsegrunder som ligger bakom en begäran att få del av den.22

Huruvida handlingen kan sägas röra allmänna angelägenheter är som regel också
av underordnat intresse.23

Rätten att ta del av allmänna handlingar far begränsas endast om det är påkal-
lat med hänsyn till vissa i 2 kap. 2 § TF angivna intressen. Bland däri upptagna
förhållanden som får föranleda sekretess kan nämnas hänsyn till rikets säkerhet
eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, intresset att
förebygga och beivra brott och skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden. De fall där begränsningar gäller finns beskrivna i sekretesslagen
(1980:100).24

Närmare bestämmelser om hur utlämnande skall ske finns i 2 kap. 12 och 13
§§ TF. 2 kap. 12 § TF föreskriver att en allmän handling, i förekommande fall
sedan hemliga partier avlägsnats, på begäran genast eller så snart det är möjligt
på stället skall tillhandahållas så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat
sätt uppfattas. Handlingen får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljud-
överföring. Den som önskar ta del av en allmän handling har enligt 13 § vidare
rätt att fa avskrift eller kopia av handlingen i den del den får lämnas ut. Vissa
inskränkningar gäller.25 En begäran att fa avskrift eller kopia av allmän handling
skall behandlas skyndsamt.26

En översiktlig inventering av förhållandena i Danmark, Norge och Finland för-
medlar bilden av likartade regelsystem.27 Särskilt påtagliga är likheterna mellan

22 T.ex. Strömberg: Tryckfrihetsrätt (1989) s. 91.
2- Rent personliga brev och meddelanden till befattningshavaree vid en myndighet är dock inte all-
männa handlingar (jfr. 2 kap. 4 § TF). Se vidare Bohlin: a.a. s. 120 ff., s. 136 och dsme:
Offentlighetsprincipen (e.u. 1992) s. 39 f.
24 Sekretesslagen innehåller ett stort antal detaljerade bestämmelser för olika myndighetsområden om
när handlingar skall hemlighållas. Jag förbigår dessa bestämmelser med noteringen att lagen inte
innehåller någon särskild sekretessregel för upphovsrättsliga förhållanden.
25 Myndighet är inte skyldig att lämna ut upptagning för automatisk databehandling till annan form
än utskrift, och inte heller att framställa kopia av karta, riktning, bild eller vissa upptagningar, om
svårighet möter och handlingen kan tillhandahållas på stället.
26 Myndigheten skall som regel ta ut avgift för kopior och avskrifter, 15-22 §§ avgiftsförordningen
(1992:191).
27 Bestämmelser om aktindsigt finns i skilda danska författningar. Av central betydelse är offentlig-
hedslovens regler i 4-5 §§ (om envars rätt till aktindsigt) samt 10-14 §§ (om sekretess). Särskilda
regler gäller för den som är part (9 §§ ff. forvaltningsloven). För rättskipningen gäller 41 § retspleje-
loven, om vilken jag funnit intressanta upplysningar i Lusberg & Rubin: Offentlighed i retsplejen
(Køb. 1995) s. 157 ff. Även i Norge förekommer bestämmelser om dokumentinnsyn i olika författ-
ningar. Centrala bestämmelser är offentlighetslovens regler i 2 § (huvudregeln om dokumentoffent-
lighet) samt 4-6 §§ (om sekretess). Dokumentinnsyn behöver möjligen inte innebära en rätt att kopi-
era handlingen (Holmboe: Dokumentinnsyn og opphavsrett (1988) s. 34 ff. och NOU 1988: 22 s. 101
f., jfr. Ot. prp. nr. 15 (1994-95) s. 135. Finland har en särskild lag om allmänna handlingars offent-
lighet. Huvudregeln finns i 6 och 7 §§, medan sekretessföreskrifterna samlats i 9 § ff.
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de svenska och finska reglerna. I övrigt kan särskilt noteras att en förutsättning
för rätten att ta del av ett dokument enligt 4 § den danska offentlighedsloven är
att det «er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i admi-
nistrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed» samt att retspleje-
lovens bestämmelse om dokumentoffentlighed gäller till förmån för part eller
annan som har «retlig interesse» i saken. Möjligen är de norska reglerna begrän-
sade till att avse en rätt att ta del av handlingen.

5. Ytterligare om bakgrunden till regeln om tillhandahållande utan
hinder av upphovsrätt

De ursprungliga reglerna i 1949 års TF innebar att det från bestämmelserna i
1 kap. 1 § - om envar medborgares rätt att i tryckt skrift yttra sina tankar och
åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrät-
telser i vad ämne som helst - genom 1 kap. 8 § 2 st. gjordes undantag beträf-
fande rätten att mångfaldiga verk. TF skulle inte gälla framför de dåvarande upp-
hovsrättsliga reglerna om upphovsmannens uteslutande rätt härtill. Rätten enligt
TF att ta del av och erhålla avskrift av ett verk som blivit offentlig allmän hand-
ling28 var, liksom nu, inte begränsad. Huruvida det var fråga om en inom myn-
dighet upprättad eller dit ingiven handling spelade heller ingen roll.

På förslag av auktorrättskommittén ändrades 1 kap. 8 § TF vid upphovsrätts-
lagens tillkomst och erhöll därvid i det väsentliga sin nu gällande lydelse.29

Bestämmelsen fick en mera omfattade innebörd än tidigare. Som ovan framgått
hänvisar den numera, såvitt gäller de rättigheter som tillkommer upphovsmän till
litterära eller konstnärliga verk samt framställare av fotografisk bild, rent allmänt
till upphovsrättslagen. Oavsett om detta skall ses som någon radikal lagteknisk
omkonstruktion eller ej står det efter denna förändring klart att tryckfrihetens
inverkan på upphovsmannens rätt bestäms i första hand av reglerna i URL.30

Huruvida man med ändringen 1960 avsett att tillföra någon begränsning när
det gäller envars rätt enligt TF att fa ut kopior av allmänna handlingar som är
föremål för upphovsrätt framgår inte klart av förarbetena. Frågan skall dock san-
nolikt besvaras nekande. Auktorrättskommitténs förslag byggde på uppfattning-
en att bestämmelserna i TF inte inverkade i gällande privaträttsliga regler och
grundsatser.31 Bestämmelsen i 1 kap. 8 § TF sågs som en erinran om denna prin-
cip. Enligt kommittén föranledde förslaget till URL dock ett behov av ändringar

28 Regeln om denna rätt återfanns i 2 kap. 8 § TF.
29 Från 1988 upptas även de närstående rättigheterna i 1:8 TF.
M Prop. 1973:15 s. 130 och s. 154 samt DsJu 1969:28 s. 29. Jfr. Axbergen Tryckfrihetens gränser (Sthlm.
1984) s. 63 f.
31 SOU 1956:25 s. 165 och 485. Se också prop. 1960: 17 s. 93. Jfr. SOU 1947:60 s. 217, prop. 1956:184
s. 16, SOU 1967:28 s. 19 f. och prop. 1973:15 s. 154.
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i TFs hänvisning - som ju bara avsåg uteslutande rätt att mångfaldiga verk - till
den nya upphovsrättsliga lagstiftningen. Med hänsyn till att upphovsmannens rätt
enligt förslaget även omfattade vissa ideella befogenheter - kommittén nämnde
som exempel upphovsmannens rätt att hindra att verket vid reproduktion förvans-
kas eller eljest utsätts för kränkande ingrepp - och att även dessa befogenheter
måste respekteras vid tryckfrihetens utövande, syntes det kommittén lämpligast
att hänvisningen i 1 kap. 8 § TF helt allmänt förklarades avse upphovsmannens
rätt enligt URL.32 Kommittén uppehöll sig inte vid frågeställningen om huruvi-
da TFs regler om rätt för envar att få ut kopior står i någon motsatsställning till
upphovsmannens ensamrätt till exemplarframställning enligt URL.

Som framgått har den pricipiella rätten enligt 1 kap. 1 § TF att offentliggöra
allmänna handlingar fått vika för upphovsmannens ensamrätt i denna del. Enligt
offentlighetskommittén skulle det vara ett kännbart och knappast motiverat
intrång i upphovsmannens ställning om han skulle gå miste om alla sina rättig-
heter till ett verk om detta gavs in till en myndighet.33 Om att en allmän handling
däremot skall tillhandahållas enligt TFs bestämmelser även om den är föremål
för upphovsrätt synes ha rått allmän enighet i de utredningar och propositioner i
ämnet som följt efter lagens tillkomst. Offentlighetskommittén uttalade, med
instämmande av den 1967 tillkallade expertutredningen,34 att det var «självklart
att upphovsmannen, sedan hans verk blivit en allmän handling, inte skall kunna
bestämma över verket på det sättet att han inskränker den grundlagsenliga rätten
att ta del av allmänna handlingar».35 Några begränsningar av denna rätt borde
enligt kommittén inte få förekomma på annan grund än sekretesslagen.
Kommittén och utredningen - vilken för övrigt, men i ett annat sammanhang,
särskilt uppmärksammade att det kan finnas en risk att någon i ond avsikt ger in
en handling enkom för att göra den allmän36 - föreslog olika lagtekniska lös-
ningar men var alltså ense i den grundläggande sakfrågan om tillhandahållande
enligt 2 kap. TF.37 Departementschefen framhöll i motiven till 1973 års ändring-
ar att det upphovsrättsliga skyddet av offentliga handlingar inte borde utsträckas
utöver vad som var absolut nödvändigt.38 I de fall där upphovsrätt likväl ansågs
böra föreligga till sådana handlingar måste lagstiftningen utformas så att den inte
inkräktade på de genom TF skyddade intressena av en fri samhällsdebatt och all-
sidig samhällsinformation. Rätten att ta del av allmänna handlingar skulle därför

32 SOU 1956:25 s. 485. Jfr. prop. 1973:15 s. 153 f.
"SOU 1967:28 s. 21.
34 Justitierådet Torwald Hesser samt professorerna Svante Bergström och Stig Strömholm.
35 SOU 1967:28 s. 20, se också s. 30, DsJu 1969:28 s. 13 f. och s. 29.
36 DsJu 1969:28 s. 23.
37 Kommittén ville åstadkomma detta genom en begränsning av 1 kap. 8 § TF till att avse bara offent-
liggörande. Utredningens förslag innebar i stället att det i 2 kap. URL (24 §) skulle införas en bestäm-
melse om att allmän handling, vari verket innefattats, må tillhandahållas enligt 2 kap. TF (DsJu
1969:28 s. 29).
38 Prop. 1973:15 s. 135.
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enligt departementschefen inte få påverkas av att en handling är upphovsrättsligt
skyddad. Under hänvisning till att upphovsrätten «självfallet» inte fick utformas
så att den grundlagsenliga rätten att ta del av allmänna handlingar inskränktes,
infördes i 24 a § URL bestämmelsen att allmän handling utan hinder av upp-
hovsrätt skall tillhandahållas enligt 2 kap. TE39 Regeln ifrågasattes inte i anslut-
ning till att den 1993 fick sin nuvarande placering i 26b § 1 st. URL. Endast
redaktionella justeringar gjordes.40

6. Konsekvenser för upphovsmannens rätt

Bestämmelserna om tillhandahållande av verk utan hinder av upphovsrätt står
som framgått på fast medborgarrättslig grund. De har emellertid beaktansvärda
upphovsrättsliga konsekvenser i det att de kan innebära betydelsefulla inskränk-
ningar i upphovsmannens ensamrätt. När verket blivit allmän handling tillhör det
inte längre i alla avseenden «upphovsmannens privata sfär» och han har inte
längre «oinskränkt rätt över detta».41 Upphovsmannen har t.ex. inte någon möj-
lighet att förändra verkets karaktär av allmän handling genom att få det till myn-
digheten ingivna «originalet» utlämnat till sig. Huruvida handlingen kan - och
skall - utlämnas till envar som begär det beror på om den far hemlighållas med
stöd av sekretesslagen. Dess regler, som inte innefattar någon bestämmelse med
anknytning till upphovsrätt, är restriktiva.

En följd av bestämmelserna blir alltså att upphovsmannens rätt att framställa
exemplar av sitt verk inte längre är exklusiv.

Bestämmelserna i 26b § 1 st. URL och 2 kap. TF inskränker inte upphovs-
mannens ensamrätt när det gäller att t.ex. göra verket tillgängligt för allmänheten
på annat sätt än att var och en far ta del av handlingen och få ut kopia. Den av 1
kap. 1 § TF följande rätten att offentliggöra allmänna handlingar har som fram-
gått borttagits genom 1 kap. 8 § samma lag. För den som - likt Andersson - öns-
kar hemlighålla ett manuskript kan detta dock ha ett begränsat värde. En konflikt
föreligger också med vad som annars ingår i upphovsmannens ensamrätt till
offentliggörande. I händelse av att ett större antal personer utnyttjar sina rättig-
heter enligt 2 kap. 12 och 13 §§ TF kan man onekligen i praktiken tala om ett
verkligt offentliggörande. Att vem som helst får lov att ta del av handlingens
innehåll innebär att upphovsmannen i realiteten går miste om sin i förfogande-
rätten normalt innefattade rätt att själv bestämma om och hur verket skall offent-
liggöras.

De tryckfrihetsrättsliga reglerna inverkar inte på upphovsmannens anspråk

39 Prop. 1973:15 s. 154.
40 Prop. 1992/93:214 s. 119. Se också SOU 1990:30 s. 169 ff. Upphovsrättsutredningens lagförslag
innefattade inte någon förändring av den dåvarande bestämmelsen.
41 Uttalanden av auktorrättskommittén om upphovsmannens omfattande makt med avseende på ver-
ket innan det offentliggjorts (SOU 1956:25 s. 163).
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enligt 3 § URL med avseende på namnangivelse och förvanskning. Däremot
medför regleringen att upphovsmannen, om hans namn återfinns på det ingivna
verksexemplaret, mister sin principiella rätt att själv bestämma om han vill
offentliggöra sitt namn i anslutning till verket.42

Reglerna om tillhandahållande ger inte myndigheten någon rätt att vägra
lämna ut en handling på mera ideellt inriktade grunder, såsom att verket av någon
anledning inte framstår som färdigskrivet eller slutligt genomarbetat. Så är t.ex.
en eventuell upplysning från upphovsmannen att han inte skrivit klart eller gjort
någon slutlig översyn av manuskriptet irrelevant för reglernas tillämpning. Som
just noterats gäller visserligen bl.a. kränkningsförbudet i 3 § 2 st. URL. Att lämna
ut en allmän handling i oförändrat skick torde dock inte kunna förmodas innebä-
ra brott mot den bestämmelsen.

Till det sagda kan läggas risken för privat ytterligare exemplarframställning
och vidarespridning. De reella möjlighetera att på ett effektivt sätt förhindra detta
är små.

7. Teser

Juristmötet bör enligt min mening särskilt pröva följande teser. De två första gäl-
ler rättsfrågor, de avser tolkning av gällande lag och konventioner, medan den tred-
je är mera inriktad på vad som kan vara lämpliga framtida lösningar.

1. Att verket blir offentlig allmän handling genom att ges in till en myndighet
innebär (a) ett sådant tillgängliggörande som i 2 § URL förbehållits upphovs-
mannen, men (b) däremot inte nödvändigtvis att det skall anses offentliggjort
enligt 8 § URL.

Som ovan antytts kan man med fog påstå att den svenska regleringen i 26b §
1 st. URL och 2 kap. 12 och 13 § TF innebär att det öppnas möjlighet för vad som
i vart fall utifrån ett mera allmänt språkbruk framstår som ett offentliggörande av
verket. Det finns inga begränsningar i fråga om antalet tillhandahållanden enligt
TFs bestämmelser. Normalt torde det heller inte föreligga något hinder mot att
den som fatt ut en allmän handling visar den för någon annan - förutsatt dock att
det därvid inte rör sig om något tillgängliggörande för allmänheten i den mening
som avses i 2 § URL. Mot denna bakgrund ter det sig naturligt att ställa frågan
om de angivna reglerna får till följd att inlämnandet till en myndighet skall anses
innebära att verket blir föremål för offentliggörande i någon mening enligt den
terminologi som används i URL.

Frågan diskuterades såvitt jag kunnat finna inte närmare av auktorrättskom-
mittén eller i 1960 års proposition. Offentlighetskommittén, däremot, förklarade
helt kort att en handling som inte skall hållas hemlig torde vara att anse som

42 Jfr. t.ex. SOU 1990:30 s. 185.
43 SOU 1967:28 s. 23
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offentliggjord i URLs mening.43 I promemorian DsJu 1969:28 finner man ett
uttalande i liknande ordalag - «Allmänna handlingar torde visserligen i princip
få anses vara offentliggjorda i upphovsrättslig mening» - men utredningen kon-
staterade också att detta inte i sig gav en myndighet rätt att vidareförmedla exemp-
lar; konsumtion av upphovsmannens spridningsrätt sker enligt URL endast
beträffande exemplar som omfattats av en utgivning.44

Den just ställda frågan rymmer åtminstone ett par olika delfrågor. Den ena
gäller huruvida förfarandet att inge handlingen skall ses som en del av upphovs-
mannens ensamrätt enligt 2 § URL och om åtgärden att göra detta utan upphovs-
mannens medgivande således kan vara ett intrång i dennes upphovsrätt. Den
andra frågan avser om det angivna förfarandet innefattar ett offentliggörande i
den mening som avses i 8 § URL. Betydelsen härav ligger främst däri att ett
sådant offentliggörande bildar utgångspunkt för ett flertal befogenheter enligt
2 kap. URL, såsom rätt att göra exemplar för enskilt bruk, att citera, etc.

Frågan om ingivandet av handlingen kan vara ett intrång i upphovsmannens
ensamrätt enligt 2 § URL att göra verket tillgängligt för allmänheten synes täm-
ligen enkel att besvara. Konstruktionen med 26b § 1 st. och 2 kap. 12 och 13 §§
TF medför att allmänheten, åtminstone i teorin, får tillgång till handlingen och
ingivandet är i sig tillräckligt för att denna effekt skall uppnås.45 Att «allmänhe-
ten» i det här diskuterade fallet för att kunna ta del av handlingen måste visa akti-
vitet genom att vända sig till myndigheten tycks inte i grunden skilja sig från t.ex.
situationen att den som önskar ta del av innehållet i en handling som publiceras
i en tidning de facto har att läsa vad där står. Ett ställningstagande som går ut på
att ingivandet träffas av 2 § URL ligger också i linje med offentlighetskommit-
téns och expertutredningens ovan redovisade uttalanden. Bilden kompliceras
något av att det knappast kan anses naturligt att tala om att verket görs tillgäng-
ligt för allmänheten i en situation där handlingen eller del därav skall hållas hem-
lig enligt någon bestämmelse i sekretesslagen.

Att mot upphovsmannens vilja, «i ont uppsåt», åstadkomma att handlingen
kommer till gemene mans kännedom kan ur strikt upphovsrättslig synvinkel
också förefalla vara ett högst klandervärt handlande som utan vidare motiverar
en tillämpning av lagens sanktionsregler, inte minst de straffrättsliga. Som fram-
gått ovan vilar emellertid det samhälleliga intresset av en fri informationssprid-
ning på synnerligen stabil grund. I enlighet med den syn som ligger till grund för
avvägningen mellan upphovsrätt och handlingsoffentlighet kan det kanske rent av
göras gällande att det angivna handlandet i stället framstår som lovvärt! HD för-
klarade i det s.k. manifestmålet46 också att domstolar har befogenhet att även utan
uttryckligt lagstöd förklara ett annars straffbart handlande straffritt när den upp-

4 'SOU 1967:28 s. 23
44 DsJu 1969:28 s. 14
45 Jfr. Betænkning 857/1978 s. 516.
46 NJA 1985 s. 893.
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komna situationen är atypisk och knappast förutsedd av lagstiftaren samt starka
skäl kan åberopas mot en kriminalisering. Även om förhållandena i det prövade
fallet inte ansågs motivera en utvidgning av det fria området utöver vad som följ-
de av lagen kan det i enlighet med HDs uttalanden finnas situationer där yttran-
defrihetsintresset gör sig gällande med sådan styrka att domstolarna rimligen
måste ta ansvar för en friande dom vid åtal för intrång i upphovsrätten. Den här
behandlade problematiken kring offentliggörande av allmänna handlingar skulle
möjligen också kunna föranleda en sådan diskussion.

Vad därefter gäller ingivandets betydelse med avseende på 8 § URL står det
klart att förfarandet att utan upphovsmannens medgivande ge in ett verk till en
myndighet inte kan vara att anse som utgivning, bl.a. eftersom detta förutsätter
att spridningsåtgärden skett med upphovsmannens samtycke (8 § 2 st. URL).47

Det framstår däremot inte som lika klart att verket efter ingivandet har kvar sin
tidigare karaktär av att inte vara offentliggjort i den mening som avses i 8 § 1 st.
URL. Sistnämnda bestämmelse innebär att ett verk skall anses offentliggjort när
det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. Med det rekvisit som här till-
kommer i förhållande till den prövning som görs enligt 2 § URL - att åtgärden
skall ha skett lovligen - avses enligt förarbetena att den skall ha skett med upp-
hovsmannens samtycke eller med stöd av bestämmelse i 2 kap. URL.48

Som auktorrättskommittén var inne på kan en rätt att för första gången offent-
liggöra ett verk endast undantagsvis stödjas på någon bestämmelse i 2 kap. URL.
Tillämpningen av flertalet regler i det kapitlet förutsätter nämligen att verket
redan är offentliggjort i enlighet med 8 §. Kommittén omtalade som ett princi-
piellt viktigt undantag härifrån att den upphovsman som överlåtit ett konstverk
inte kan förhindra att det också offentliggörs.49

Såvitt jag kan se får övervägande skäl anses tala för att den 1973 tillkomna
regeln om att allmän handling oavsett upphovsrätt skall tillhandahållas enligt TFs
bestämmelser inte bör ses som ett ytterligare exempel på undantag från huvud-
regeln om krav på upphovsmannens samtycke. Ett verk som inkommit till myn-
dighet utan upphovsmannens samtycke bör således inte redan på grund av sin
fysiska närvaro hos myndigheten anses offentliggjort i den mening som avses i
8 § 1 st. URL.50 Argument kan visserligen anföras till stöd för slutsatser i båda
riktningar. Det finns skäl att i sammanhanget erinra sig offentlighetskommitténs
och expertutredningens ovan återgivna uttalanden, som dock inte redovisar någon
bedömning av situationen att handlingen hamnat hos myndigheten mot upphovs-

47 Jfr. prop. 1973:15 s. 80. Se också Olsson: Copyright (6 u., Sthlm. 1998) s. 133. För att utgivning
skall föreligga fordras normalt också att det inte enbart rör sig om något enstaka exemplar (prop.
1960:17 s. 86).
48 Prop. 1960:17 s. 87 och s. 379 samt SOU 1956:25 s. 162 f.
49 Numera 20 § 1 st. 2 URL.
50 Jfr. Koktvedgaard: Lærebog (4 u., 1996) s. 157 och Koktvedgaard & Levin: Lärobok (5 u., 1997)
s. 162. Se också Ot. prp. nr. 15 (1994-95) s. 135 och noteringen i norska Karnov (1996) s. 965.
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mannens vilja.51 Numera låter det sig också säga att när ett verk tillhandahålls
i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 12 och 13 §§ TF så sker detta med stöd
av en bestämmelse i 2 kap. URL. Detta kan förefalla passa väl in på de i förar-
betena angivna förutsättningarna för att åtgärden skett lovligen. Vad som emel-
lertid föranleder tveksamhet är främst att tillhandahållandet enligt TF endast är
en del av vad som krävs för offentliggörandet. Själva ingivandet sker inte med
stöd av någon regel i 2 kap. URL. Det nödvändiga föregående ledet, då verket
gavs in till myndigheten, strider mot upphovsmannens förfoganderätt och fram-
står - även med beaktande av vad som ovan sagts om informationsintressets syn-
nerligen stabila grund - inte som någon «lovligen» företagen åtgärd.

2. 26b § 1 st. URL i förening med reglerna om tillhandahållande av allmänna
handlingar strider sannolikt mot BK och TRIP s-avtalet.

Någon närmare diskussion om förhållandet mellan bestämmelsen i 26b § 1 st.
och internationella konventioner på området redovisas inte i det offentliga utred-
ningsmaterial som ligger till grund för regeln att allmän handling skall tillhanda-
hållas utan hinder av upphovsrätt. Med visst frågetecken såvitt gäller utredarnas
uttalanden i DsJu 1969:28 om att de däri förordade reglerna i vissa fall kan stöd-
jas på art. 2bis BK och i övrigt på art. 9.2, som möjligen kan ha varit ämnat även
för detta fall,52 har den diskussion som förekommit i huvudsak begränsats till
huruvida de bestämmelser som nu finns i 9 § samt 26 och 26a §§ URL kan anses
förenliga med BK.53 De överväganden som redovisats till stöd för sist dessa
reglers konventionsenlighet förefaller övertygande.54 Det är enligt art 2.4 BK för-
behållet unionsländernas lagstiftning att bestämma vilket skydd som skall till-
komma officiella texter på lagstiftningens, förvaltningens och rättskipningens
område. Detsamma gäller beträffande officiella översättningar av sådana texter.
Länderna får vidare bestämma över upphovsrättsligt skydd för politiska tal och
anföranden inför rätta (art. 2bis.l) samt över de villkor under vilka offentligen
framförda föredrag, tal och liknande bl.a. skall få återges i massmedia (2bis.2);
dock att upphovsmannen skall ha ensamrätt att föranstalta om samlingar av såda-
na verk som avses i dessa punkter (2bis.3).55

51 Jfr. Betænkning 857/1978 s. 518.
52 DsJu 1969:28 s. 12 ff.
"Set.ex. SOU 1967:28 s. 31 ff., DsJu 1970:1 s. 21 och s. 24, prop. 1973:15 s. 136, s. 151 ochs. 153

. ff., SOU 1990:30 s. 179 f. Jfr. prop. 1992/93:214 s. 70 ff. och s. 119, NOU 1988: 22 s. 98 f., s. 104 f.
samt Betænkning 857/1978 s. 518.
S4SOU 1956:25 s. 165 ff. och s. 255 ff, prop. 1960:17 s. 87 ff. och s. 160 ff, SOU 1967:28 s. 19 ff,
DsJu 1969:28 s. 4 ff, prop. 1973:15 s. 101 ff, SOU 1990:30 s. 169 ff. och prop. 1992/93:214 s. 70
ff. Jfr. NOU 1988: 22 s. 88 f.
55 De norska och finska reglerna om citaträtt beträffande allmenna handlingar kan däremot föranleda
viss tvekan. I den mån bestämmelserna medger citaträtt från icke offentliggjort verk kan de strida mot
art. 10.1 BK. Ricketson: The Berne Convention for the protection of literary and artistic works:
1886-1986 (London 1987) s. 491.
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Av större intresse är att undersöka huruvida de svenska reglerna om tillhanda-
hållande av verk står i någon motsatsställning till BK. Om reglerna befinnes stri-
da mot BK är de, till följd av TRIPs-avtalets koppling till den konventionen, inte
heller förenliga med det avtalet.56 Som ovan framgått är dessa spörsmål hittills
föga diskuterade.

Upphovsmannen har enligt art. 9.1 BK en generell ensamrätt att mångfaldiga
sitt verk. Ehuru bruket av ordet «mångfaldiga» i den svenska översättningen av
konventionstexten möjligen kan synas antyda något annat57 torde den angivna
artikeln inte innehålla någon kvalifikation i kvantitativt hänseende.58 Ensamrätten
enligt konventionen torde avse all exemplarframställning, således principiellt
också sådan som sker hos en myndighet för att efterkomma en begäran att få ut
en allmän handling. Då något stöd för ett sådant generellt undantag inte torde
kunna hämtas i de ovan omtalade artiklarna beror utfallet av en prövning mot
BKs regelverk väsentligen på vad som kan anses följa av undantagsbestämmel-
sen i art. 9.2.

I enlighet med sistnämnda bestämmelse får unionsländerna tillåta mångfaldig-
ande i vissa särskilda fall, förutsatt att detta inte gör intrång i det normala ut-
nyttjandet av verket och inte heller oskäligt inkräktar på upphovsmannens legiti-
ma intressen.59 Bestämmelsen far betecknas som vag60 men torde sätta tämligen
snäva gränser för unionsländernas möjligheter att inskränka upphovsmannens
ensamrätt med avseende på att framställa exemplar.61 Samtidigt bör inskjutas att
man vid artikelns tillkomst (konferenserna 1967 och 1971) synes ha utgått ifrån
att de vid den tidpunkten i respektive lands upphovsrättslag föreliggande in-
skränkningarna i upphovsmannens ensamrätt att framställa exemplar vore möjli-
ga att förena med konventionen.62 Den närmare betydelsen härav får dock anses
oklar. I sammanhanget bör också beaktas att, även om den svenska regleringen
möjligen skall anses ha haft nuvarande innebörd redan vid tidpunkten för till-
komsten av art. 9, det då inte fanns några uttryckliga bestämmelser därom i
någon av de nordiska upphovsrättslagarna. Huruvida frågorna exempelvis venti-

56 Art. 9 TRIPS-avtalet och Wäger i NIR 1995 s. 380 ff.
57 Se särskilt auktorrättskommitténs i SOU 1956:25 s. 93 f. redovisade skäl att i 2 § URL använda
«framställa exemplar» i stället för «mångfaldiga». Se dock Bernitz m.fl.: Immaterialrätt (5 u., Sthlm.
1995) s. 43. Jfr. DsJu 1970: 1 s. 23 f. och Godenhielm: Uppsatser i immaterialrätt (1983) s. 94. Se
också Karnell i Festskrift till Lars Hjerner (Sthlm. 1990) s. 294, angående möjligheten att tolka
bestämmelsen så att den inte hindrar kopiering av enstaka kopior för privat bruk.
58 Ricketson: a.a. s. 373 ff. Den engelska texten har följande lydelse. «Authors of literary and artistic
works protected by this Convention shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of
these works, in any manner or form.»
59 Enligt den engelska texten: «It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to per-
mit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not
conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate
interests of the author.»
60 Jfr. Karnell a.a. s. 288.
61 Prop. 1973: 15 s. 83, DsJU 1970: 1 s. 24.
62 Ricketson: a.a. s. 479 ff. och s. 485.
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lerats i något sammanhang är naturligtvis svårt att veta men kan mot bakgrund
av den sporadiska behandlingen i den svenska litteraturen förefalla mindre troligt.

Till stöd för att de svenska reglerna skall anses förenliga med BK kan rent all-
mänt anföras att det svenska systemet faktiskt inte accepterar att någon «tar sig
själv rätt» och utan upphovsmannens samtycke ger in hans verk till en myndig-
het. I enlighet med vad som sagts ovan är detta i vart fall i princip att anse som
ett intrång. Om även det som ovan antagits beträffande 8 § URL är riktigt blir ver-
ket inte heller offentligt i den mening som avses i den paragrafen. Om utgivning
är det heller inte fråga och upphovsrätten till ingivna exemplar konsumeras inte.
Verket blir således inte allmänt tillgängligt för olika förfoganden i enlighet med
2 kap. URL. Å andra sidan häftar vid de svenska reglerna den problematiken att
systemet nog inte kan sägas vara särdeles effektivt när det gäller att upprätthålla
lag och ordning på denna punkt. De svenska reglerna om allmänna handlingar
präglas av en rätt till anonymitet för den som agerar i förhållande till en myndig-
het.

Föreskriften i art. 9.2 BK angående vissa särskilda fall torde innebära dels att
den ifrågavarande användningen måste avse ett klart avgränsat ändamål - undan-
tag med en mera vid eller diffus omfattning torde inte kunna accepteras, dels att
detta ändamål har förestavats av en klar officiell policy eller andra speciella
omständigheter.63 Som ett typfall där undantagsregeln skall kunna tillämpas har
nämnts kopiering för enskilt bruk.64 Exemplarframställning för t.ex. judiciella
och administrativa behov torde också kunna vara tillåten.65 Någon uttömmande
uppställning över accepterade ändamål har inte skapats och varje land torde ha
viss frihet att utforma sina inskränkningar utifrån sina särskilda behov.66 Såvitt
jag förstår bör det i fråga om de här omtalade nationella bestämmelserna, som
baserats på grundläggande demokratiska behov, kunna anses röra sig om sådana
avgränsade situationer och särskilda ändamål att man tämligen säkert vågar utta-
la att bestämmelserna ligger inom det enligt art. 9.2 i och för sig tillåtna områ-
det.

Vad som är ett normalt utnyttjande av ett verk kan, inte minst om det av upp-
hovsmannen avsetts inte bli mångfaldigat eller publicerat eller använt endast
inom en begränsad personkrets, uppenbarligen vara tämligen besvärligt att när-
mare bestämma. Det material som låg till grund för tillkomsten av art. 9.2 ger
föga ledning för tolkningen av vad som skall anses ligga i begreppet.67 Att foto-
kopiering sker i ett mycket stort antal exemplar för ett visst ändamål synes ha
varit det enda exempel på användning utöver ett normalt utnyttjande som förts
fram i anslutning till artikelns tillkomst.68 Enligt Ricketson indikerar «common

6J A.a. s. 482
64 DsJu 1970:1 s. 43, Ricketson; a.a. s. 485. Se också Lund i NIR 1966 s. 278.
65 Ricketson; a.a. s. 485. Jfr. Lund: ibid.
66 A.a. s. 487 f.
67 A.a. s. 483.
68 Jfr. Bergström i NIR 1968 s. 14 f.
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sense ... that the expression 'normal exploitation of a work1 refers simply to the
ways in which an author might reasonably be expected to exploit his work in the
normal course of events». Han fortsätter: «Accordingly, there will be certain
kinds of use which do not form part of his normal mode of exploiting his work -
that is, uses for which he would not ordinarily expect to receive a fee - even
though they fall strictly within the scope of his reproduction right.»

Mäter man «normalt utnyttjande» utifrån sådana till synes mera generellt
inriktade föreställningar om hur skrifter brukar användas ligger slutsatsen nära
till hands att exemplarframställningar i enlighet med de svenska bestämmelserna
bör kunna anses godtagna. Ett sådant betraktelsesätt kan bygga på att ett litterärt
manuskript typiskt sett exploateras genom att författaren, t.ex. via ett förlagsav-
tal, får ett ekonomiskt utbyte av verket, och att den «vanlige» upphovsmannen
förstås är positiv till att hans verk läses. Framställning av exemplar för t.ex.
enskilt bruk eller i enlighet med TFs regler om tillhandahållande av allmänna
handlingar utgör då, om det sker i begränsad omfattning, generellt sett inte något
hot mot upphovsmannens intressen. Sannolikt har man dessutom att räkna med
olika betydelser av begreppet normalt utnyttjande när det gäller skilda slag av
verk och den nationelle lagstiftaren torde ha åtminstone ett visst utrymme att
bestämma när inskränkningar i ensamrätten bör gälla.69

Konventionsartikelns lydelse talar inte emot en för enskilda fall mera indi-
viduellt inriktad tolkning. Mot bakgrund av de värderingar som ligger till grund
för upphovsrättens existens, föreställningen om verket som ett utflöde av upp-
hovsmannens person och upphovsrättens funktion av skydd för upphovsmannen
samt dennes legitima anspråk om att på olika sätt bestämma över sitt verk, synes
det i vart fall inte kunna uteslutas att upphovsmannens individuella syn skall
beaktas när han entydigt gett uttryck för en önskan att varken ekonomiskt eller
på annat sätt exploatera sitt verk. Enligt min uppfattning kan det inte utan visst
fog påstås att en mot upphovsmannens vilja skedd kopiering av ett sådant verk
står i strid med ett normalt utnyttjande av verket. Förfarandet löper en beaktans-
värd risk att bli ansett att gå utöver vad som art. 9.2 tillåter. På likartat sätt kan
det göras gällande att det strider mot ett normalt utnyttjande av ett verk som
endast är avsett för upphovsmannen själv eller en begränsad krets att verket utan
upphovsmannens medgivande görs tillgängligt för personer utanför denna krets.
Huruvida upphovsmannens syften på sålunda antydda sätt skall läggas till grund
för bedömningen av vad som utgör det normala utnyttjandet av ett verk står, som
framgått, inte klart. Det kan dock inte uteslutas att art. 9.2 skall tolkas i en sådan
riktning.

Tveksamheten till huruvida reglerna om utbekommande av allmänna hand-
lingar är möjliga att förena med BK ökar ytterligare när det i art. 9.2 ingående
tredje rekvisitet, att exemplarframställning inte oskäligt inkräktar på upphovs-

m Ricketson: a.a. s. 483.
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mannens legitima intressen, beaktas. Inte heller i detta fall tillhandahåller bak-
grundsmaterialet mycket ledning for bestämmelsens tolkning.70 Ricketson anger
visserligen att kriteriet legitimt intresse skall anses mindre viktigt än det som
talar om normalt utnyttjande.71 Hans uttalande härom förefaller dock ha tämli-
gen svag grund i det att det baserats huvudsakligen på de båda kriteriernas inbör-
des placering i art. 9.2. Av bara det förhållandet att ett rekvisit (normalt utnytt-
jande) i en rättsregel placerats före ett annat (legitimt intresse) följer inte att det
förra skall anses mera viktigt än det senare.

Rent allmänt tycks även här kunna finnas viss anknytning till pekuniära för-
hållanden. Vad som eljest vore brott mot upphovsmannens legitima intressen
torde nämligen stundtals, som i vissa tvångslicensfall, kunna läkas genom att
denne tillförsäkras ekonomisk kompensation.72 Utifrån rent språkliga tolknings-
kriterier kan det emellertid också synas troligt att man med legitima intressen
avsett sådana intressen hos upphovsmannen som i belysning särskilt av det upp-
hovsrättsliga skyddets ideella grunder framstår som rimliga eller allmänt accep-
tabla. I vart fall finns inget stöd för slutsats att begreppet skall tolkas restriktivt,
exempelvis på så sätt att man till de legitima intressena endast skall hänföra så-
dana som fått ett mer eller mindre uttryckligt skydd i någon enskild konventions-
artikel.

Den språkliga utformningen synes inte heller när det gäller frågan om legitimt
intresse erbjuda något hinder för en individuellt inriktad bedömning och det
synes mot bakgrund av traditionella upphovsrättsliga skyddsmotiv kunna göras
gällande att den upphovsman som på allt sätt vill behålla verket för sig själv har
ett legitimt intresse av att verket inte blir mångfaldigat.

Något fristående krav på att ett verk, för att kunna bli föremål för inskränk-
ningar i enlighet med art. 9.2, först skall ha blivit offentliggjort eller utgivet finns
inte. Inte heller tillhandahåller BK något självständigt skydd för upphovsman-
nens anspråk på att själv få bestämma över verkets första offentliggörande. Att
verket inte tidigare offentliggjorts av upphovsmannen torde emellertid kunna ha
en inte oväsentlig betydelse vid bedömningen av om de nationella reglerna får till
följd att upphovsmannens legitima intressen oskäligt åsidosätts.73 Som ovan fram-
hållits är en konsekvens av de svenska reglerna också att upphovsmannen i rea-
liteten går miste om sin ensamrätt att bestämma om och hur verket skall offent-
liggöras. I anslutning till detta bör också ihågkommas att reglerna om tillhanda-
hållande inte ger myndigheten någon rätt att vägra utlämnande under hänvisning
till att upphovsmannens verk t.ex. bara är ett ofárdigt råmanus. Förhållandena är
i vart fall enligt min bedömning närmast att karaktärisera som besvärande.

70 Se härtill a.a. s. 483 ff.
71 A.a. s. 482 f.
72 A.a. s. 484.
1} A.a. s. 488.
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Även om det är svårt att finna något direkt stöd for en sådan ståndpunkt i lit-
teraturen kan det finnas anledning tänka sig att begreppet legitimt intresse inne-
fattar en avvägning mellan upphovsmannens intresse att behålla verket i sin pri-
vata sfär och t.ex. ett motstående samhällsintresse. Härur skulle kanske kunna
härledas ett extra utrymme för den nationelle lagstiftaren att göra egna bedöm-
ningar utifrån t.ex. sina demokratiska samhällsbehov. Upphovsmannens i försto-
ne klart legitima intresse av att verket inte kopieras eller offentliggörs skulle såle-
des i en särskild situation kunna tänkas så kraftigt försvagat av att uppgifterna
bedömdes ha sådan betydelse för samhällsdebatt e.dyl. att hans intresse, efter en
avvägning, inte längre framstod som lika legitima. Hållbarheten av en argumen-
tation i sådan riktning är som antytts osäker. Ett givet motargument är att infor-
mationsbehovet inte i sig behöver innebära något krav på att verket kopieras eller
offentliggörs i sin helhet. Det angivna behovet kan, som jag strax återkommer till,
tillfredsställas genom sådana fria återgivanden av uppgifterna som inte träffas av
den upphovsrättsliga lagstiftningen. Ett ytterligare problem ligger däri att de
svenska reglerna inte tar någon hänsyn till den allmänna handlingens innehåll
utan endast ser till faktum att handlingen - oavsett orsak - rent faktiskt förvaras
hos myndigheten.

I detta sammanhang bör slutligen erinras om vad som ovan konstaterats om att
de svenska bestämmelserna kan leda till att upphovsmannen går miste om sin
möjlighet att själv bestämma huruvida han vill offentliggöra sitt namn i anslut-
ning till verket. Ehuru BK inte heller ger något självständigt skydd för upphovs-
mannens anonymitet tillhör även denna det område av normalt förekommande
befogenheter i upphovsmannaskapet som torde vara allmänt accepterat och såle-
des framstå som ett legitimt intresse.

TRIPs-avtalet torde inte självständigt ställa upp några ytterligare hinder mot
den reglering varom här talas.

Det är, som alltid beträffande konventionsfrågor, förenat med svårigheter att
tolka BK i dess enskildheter. De resultat som här presenterats kan självfallet inte
göra anspråk på att vara några slutgiltiga sanningar. Fler argument till förmån för
den ena eller andra lösningen kan tänkas. Det som anförts ovan skall ses som ett
inlägg och underlag för en fortsatt debatt. Emellertid har framkommit att det i
vart fall bör sättas frågetecken om huruvida regleringen kring 26b § 1 st. URL
kan accepteras av BK och, därmed, TRIPs-avtalet. Mest sannolikt är enligt min
mening att regleringen inte överensstämmer med de angivna konventionerna.

3. En revidering bör övervägas även om bestämmelserna inte skulle anses for-
mellt stridande mot BK eller TRIPs-avtalet.

Om innehållet i enskilda delar av de bestämmelser som finns i 9, 26, 26a §§
och 26b § 2 st. URL kan man naturligen ha olika meningar. Så kan t.ex. det av
upphovsrättsutredningen framförda förslaget om skydd för s.k. fristående litterärt
verk även om det ingår i en i enlighet med 9 § oskyddad handling74 synas ha fog
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för sig. De avvägningar som de nuvarande reglerna bygger på kan som redan
inledningsvis antytts dock enligt min mening i huvudsak tämligen lätt accepte-
ras. I vart fall framträder inte för närvarande något starkare behov av förändring-
ar och det saknas mot bakgrund av det begränsade utrymme som står till buds
skäl att här närmare uppehålla sig vid dessa frågor.

I ett demokratiskt samhällsskick är det ett betydande intresse att varje med-
borgare far tillgång till information i så stor utsträckning som möjligt. Att man
helhjärtat ställer sig bakom de öppenhetsprinciper som präglar svensk och övrig
nordisk lagstiftning på området hindrar emellertid inte att det kan vara svårt att
frigöra sig från synpunkten att den upphovsman, vars verk mot hans vilja ges in
till en myndighet, drabbas hårt av den nuvarande regleringen. Det kan onekligen
synas vara orimliga konsekvenser att en upphovsman i praktiken skall gå miste
om sin rätt att bestämma om och hur verket skall bli känt för någon annan, om
sin ensamrätt att bestämma över exemplarframställning, om sin rätt att själv
avgöra om verket är färdigt för publicering och om sin rätt att själv välja om han
önskar framstå som verkets upphovsman, etc.

Till stöd för en oförändrad lagstiftning kan förstås framhållas att det i realite-
ten handlar om ovanliga händelser och att den enskilde upphovsmannen ju har
möjlighet att skydda sig genom faktisk kontroll över sina tillhörigheter. Inget av
detta kan förnekas. Men faktum kvarstår att om det händer så kan skadan från
upphovsrättslig synpunkt bli mycket kännbar - så kännbar att det i vart fall moti-
verar ett ifrågasättande. De ventiler som sekretesslagen tillhandahåller bygger på
helt andra än upphovsrättsliga överväganden och utfallet av nuvarande sekretess-
bestämmelser blir, sett ur den upphovsrättsliga synvinkeln, helt slumpmässigt.

Möjligen skulle en tryckfrihetsrättslig bestämmelse av den art som synes
antydd i 4 § den danska offentlighedsloven reducera problemet något. Om hand-
lingsoffentlighet endast träffar sådant som getts som ett led i ett pågående mål
e.dyl. motverkas fall där verk blir offentliga bara av den anledningen att det «i
ont uppsåt» getts in till en myndighet utan varje anknytning till någon där pågå-
ende sak. En svensk förändring i sådan riktning skulle emellertid fa effekter på
många andra områden och kräver mera omfattande överväganden.

En upphovsrättslig lösning kan vara att skilja mellan de båda i handlings-
offentligheten innefattade rättigheterna att ta del av en handling och att fa ut en
kopia av den. Problemet i det internationella perspektivet är som framgått knutet
till att det framställs exemplar av verket. Det kan då vara logiskt att begränsa
offentligheten till endast en rätt för envar att gå igenom dokumentet hos myndig-
heten och således ta bort rätten att få ut någon kopia.15 Från tryckfriheten har av
tradition gjorts undantaget att offentliggörande inte får ske i strid med upphovs-

74 SOU 1990:30 s. 183 ff. Förslaget har inte genomförts. Om skälen för detta, se prop. 1992/93:214
s. 72 f. Jfr. de danska och norska bestämmelserna (noten 14).
75 Jfr. Koktvedgaard & Levin: a.a. s. 162.
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rätten. Steget är då möjligen inte så långt till att också inskränka rätten att få ut
en kopia av den allmänna handlingen. Praktiskt kan det visserligen vara något
mera komplicerat att tvingas sitta på en myndighet och göra anteckningar än att
tillåtas ta med sig en kopia därifrån. Det är dock inte fråga om att ställa upp några
avgörande hinder för informatören att genomföra sina uppgifter, utan mera om en
gradskillnad.

Nu förhåller det sig emellertid också så att allmänhetens anspråk på informa-
tion kan tillgodoses även på andra sätt. Som redan inledningsvis påpekats finns
inga upphovsrättsliga hinder mot att innehållet i handlingen refereras. Ingen lag
hade hindrat Lundström från att, om han nu inte ville eller kunde ge spridning åt
en egen berättelse om vad som stod i Anderssons manuskript, exempelvis vända
sig till en journalist vid en tidning. Han hade alls inte behövt gå omvägen att
lämna in materialet till någon myndighet.

Syftena med TFs bestämmelser om handlingsoffentlighet är att öppna möjlig-
het för en allsidig upplysning och insyn i de offentliga organens verksamhet.
Dessa syften är inte särskilt framträdande i de situationer som här skisserats. I
sådana situationer kan det rent av sägas vara fråga om ett närmast otillbörligt
utnyttjande av lagstiftningen. Enda anknytningen till myndighetens verksamhet
är ju att handlingen råkar finnas där. Det svenska undantaget kan mot en sådan
bakgrund sägas gå längre än vad som erfordras för att tillgodose ett allmänt infor-
mationsintresse. Sistnämnda intresse synes i dessa fall inte ha särskild tyngd och
det kan faktiskt förefalla mest tilltalande att även begränsa rätten att ta del av en
sådan handling - som ju, om tesen l(a) håller, också är en upphovsrättslig fråga.
Det ovan anförda argumentet att det här handlar om sällsynta fall kan väl också
åberopas till stöd för ett ställningstagande om att lagen borde förändras.

Det saknas såvitt jag kan se bärande skäl att göra några begränsningar i gäl-
lande regler om handligsoffentlighet beträffande verk som tidigare offentliggjorts
i enlighet med 8 § URL.76 Då gäller även mera allmänna inskränkningar enligt 2
kap. URL. De mest ömmande fallen är de tidigare inte offentliggjorda verken och
bland dem framträder sådana som kommit in till myndigheten mot upphovsman-
nens vilja. Har upphovsmannen själv medverkat till att verket kommit myndighet
tillhanda kan det kanske hävdas att han, när det inte är fråga om sekretess, typiskt
sett får anses ha underkastat sig gällande lagreglering och således gått med på att
det tillhandahålls i enlighet med TFs bestämmelser därom.77

Ett förslag om en viss annan art av särreglering för fall där verk utan upp-
hovsmannens samtycke kommit att innefattas i allmän handling avvisades vis-
serligen i 1973 års proposition under hänvisning till att den i förslaget avsedda
situationen bedömdes vara sällsynt och att bestämmelsen skulle kunna föranleda

76 Jfr. Hambro i Lov og Rett 1974 s. 280.
77 Jfr. Betænkning 857/1978 s. 517 och NOU 1988: 22 s. 102.
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viss osäkerhet hos allmänheten.78 En sådan anknytning till upphovsmannens
medverkan synes likväl erbjuda den lämpligaste metoden vid en eventuell för-
ändring.

Att på här antydda sätt begränsa handlingsoffentligheten när det gäller hand-
lingar som är verk innebär för svenska myndigheter den nya komplikationen att
de inom ramen för ett utlämnandebeslut också kan ha att avgöra bl.a. huruvida
ifrågavarande handling uppfyller de verkskriterier som uppställs av URL och om
offentliggörande tidigare ägt rum. Detta är problem som i och för sig inte bör
underskattas. Myndigheternas intresse av enkla regler har emellertid inte fått
något betydande genomslag i sekretesslagen och kan väl knappast heller tillåtas
bli avgörande för en så viktig fråga som den om hur avvägningen mellan upp-
hovsrätten och informationsintresset skall utfalla.

Det tycks således, avslutningsvis, kunna finnas ganska goda skäl att komplet-
tera 26b § URL med en särskild regel för fall där en allmän handling inte tidigare
offentliggjorts och där upphovsmannen inte samtyckt till att handlingen lämnats
in till myndigheten. En sådan begränsning av rätten att få ut kopia av - eller ta
del av - allmän handling bör enligt min mening inte få inkräkta på de möjlighe-
ter att ta del av, få ut och återge allmänna handlingar som 9, 26 och 26a §§ samt
26b § 2 st. URL erbjuder.

78 Prop. 1973:15 s. 147. Förslaget hade framställts i DsJu 1969:28 s. 23 och 31.


