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856/2011

om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) 17 § 1 och 4 mom. 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.
— — — — — — — — — — — — —

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. Änd-
ring i beslutet kan sökas genom besvär hos
förvaltningsdomstolen med iakttagande av
vad som föreskrivs i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996). När uppgifterna lämnas ut
till målsäganden enligt domstolens åläg-
gande, är det dock målsäganden själv som
ska svara för nämnda kostnader.
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