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Yttrande i mål nr 1872-04 Nordiska kommittén för mänskliga0

rättigheter ./. Datainspektionen

Datainspektionen bestrider Nordiska Kommitténs för Mänskliga Rättigheter
(NKMR) yrkande och vidhåller att Datainspektionens beslut av den 19 maj
2000 ska stå fast.

Med anledning av vad som framförts i överklagandet vj |] Datainspektionen an
föra följande.

Yttrandefrihet och journalistiska ändamål

NKMR har i sitt Överklagande bl.a. gjort gällande att publiceringen av person-
uppgifter under rubriken SÖK-tjänst på organisationens webbplats haft opini-
onsbildande journalistiska ändamål varför yttrandefrihetsgrundlagen är tillämp
lig. NKMR har vidare uppgett att länsrättens dom kränker yttrandefriheten så-
som den garanteras i artikel 10 i Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventio-
nen).

EG-domstolen har i en dom den 6 november 2003, i mål C 101/01, bl.a. uttalat
sig om frågan om direktiv 95/46/EU som ligger t i l l grund för personuppgiftsla-
gen (1998:204), PuL, kan anses medföra en begränsning som står i strid med dt
al lmänna principer om yttrandefrihet eller andra fri- och rättigheter, som gäller
inom EU och som har en motsvarighet i bland annat artikel 10 i Europakonven-
tionen. Domen meddelades med anledning av att Göta hovrätt begärt att EG-
domslolen skulle meddela ett förhandsavgörande i ett brottmål sorn rörde pub-
licering av personuppgifter på Internet. EG-domstolen uttalade bl.a. att direkti-
vet i sig inte utgör en sådan begränsning som står i strid med de allmänna prin-
ciper om yttrandefrihet eller andra fri- och rättigheter, som gäller inorn EU och
som har en motsvarighet i bland annat artikel 10 i Europakonventionen. EG-
domstolen uttalade vidare att det ankommer på de nationella myndigheter och
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domstolar som skall tillämpa de nationella bestämmelser genom vilka direkti-
vet har införlivats att garantera en rättvis balans mellan de rättigheter och skyl-
digheter som är i fråga, inklusive de grundläggande rättigheter som skyddas
genom gemenskapens rättsordning (den s.k. proportionalitetsprincipen).

Göta hovrätt uttalade därefter i sin dom den 7 april 2004, i mål nr B 747-00, att
PuL med hänsyn till sitt syfte och sin utformning - med de begränsningar som
är grundade på bl.a. yttrandefrihetsrättsliga avvägningar - utgör en i princip le-
gitim inskränkning av yttrandefriheten och att PuL som sådan därför inte står i
strid med de grundläggande rättigheterna om yttrandefrihet. Hovrätten uttalade
vidare att det i t.ex. 7 § andra stycket PuL finns särskilda bestämmelser som i
sig kan sägas vara ett uttryck för proportionalitetsprincipen.

Av 7 § andra stycket PuL framgår att vissa av lagens bestämmelser - bl.a. be-
stämmelsen om förbud för andra än myndigheter att behandla personuppgifter
om administrativa frihetsberövanden och förbudet att föra över personuppgifter
till tredje land - inte skall tillämpas på sådan behandling av personuppgifter
som sker uteslutande för journalistiska ändamål.

Högsta Domstolen har i en dom den 12 juni 2001, i mål nr B239-00, uttalat sig
om vad som är att betrakta som uteslutande journalistiska ändamål. Av domen
får anses framgå följande. Huruvida bestämmelsen är tillämplig får avgöras
mot bakgrund av syftet med publiceringen av personuppgifter på Internet i för-
hållande till vad som kan anses ligga inom ramen för ett journalistiskt ändamål
såsom att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av bety-
delse för allmänheten. Publicering av rent privat karaktär kan normalt inte an-
ses ha ett journalistiskt ändamål helt oberoende av om publiceringen sker i ett
sammanhang som i övrigt har journalistiska ändamål.

Publiceringen av personuppgifter på NKMR:s söktjänst på organisationens
webbplats har enligt NKMR skett på uppdrag av barnens föräldrar. Syftet med
publiceringen har varit att efterlysa deras av socialtjänsten tvångsomhändertag-
na barn och NKMR:s målsättning med att publicera uppgifterna har varit att
skydda barnens vitala intressen att inte bli utsatta för olika slags övergrepp samt
att verka för återförening. Datainspektionen anser inte att NKMR:s publicering
av uppgifter på söktjänsten haft ett journalistiskt ändamål. Syftet med publice-
ringen har inte varit att informera, utöva kritik eller väcka debatt om samhälls-
frågor av betydelse för allmänheten. Bestämmelsen i 7 § andra stycket PuL är
därför inte tillämplig.

Behandling av personuppgifter om administrativa frihetsberövanden

NKMR har vidare i sitt överklagande åberopat att NKMR är en sådan ideell or-
ganisation som avses i 17 § PuL och som inom ramen för sin verksamhet får
behandla känsliga personuppgifter. Med känsliga uppgifter avses enligt 13 §
PuL personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter,
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter
som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om administrativa frihetsberövanden
omfattas dock inte av denna bestämmelse. 17 § PuL ger således inte en ideell
organisation någon rätt att behandla sådana uppgifter om administrativa fri-



hetsberövanden som avses i 21 § PuL. Datainspektionen vidhåller mot bak-
grund härav sin uppfattning att den behandling av personuppgifter som
NKMR:s publicering på söktjänsten inneburi t stått i strid med 21 § PuL.

Förbud mot överföring av personuppgifter till tredje land och undantag
från förbudet -33 och 34 §§ PuL

Eftersom personuppgifterna i fråga inte får behandlas av annan än myndighet
får de - såsom länsrätten konstaterat - inte heller föras över till tredje land. Det
saknas därför anledning att gå in på frågan om publiceringen av de aktuella
uppgifterna på NKMR:s webbplats utgjort en Överföring av personuppgifter t i l
tredje land eller om något av undantagen i 34 § PuL är tillämpligt.

Datainspektionen har inget ytterligare att anföra i målet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Göran Gräslund i närvaro av
chefsjuristen Leif Lindgren, tillsynsdirektören Britt Marie Wester och avdel-
ningsdirektören Catharina Femquist, föredragande.

iöran Gräslund
Catharina J?érnquisf


