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Sekretess	  i	  domstol	  och	  partsinsyn	  
Erik	  Ficks	  
AIPPI-‐dagen,	  18	  mars	  2014	  

Intressen	  –	  motstående?	  

‒  Rä9	  :ll	  en	  rä9vis	  rä9egång	  (art.	  6	  EKMR)	  
‒  Offentlig	  förhandling	  (undantag	  för	  ”särskilda	  omständigheter	  
när	  offentlighet	  skulle	  skada	  räGvisans	  intresse”)	  

‒  ”Equality	  of	  arms”	  (möjlighet	  aG	  förbereda	  siG	  försvar)	  

‒  Skydd	  för	  företagshemligheter	  (FHL)	  
‒  FortsaG	  hemlighållande	  av	  företagshemligheter	  
‒  Formulering	  av	  yrkande	  /	  dom	  –	  vad	  skall	  omfaGas	  av	  
vitesförbud?	  

‒  Bevisning	  om	  vilka	  företagshemligheter	  som	  påstås	  ha	  angripits	  
˃  Ovilja	  aG	  inleda	  räGegång	  p.g.a.	  risken	  aG	  företagshemligheter	  blir	  

offentliga?	  
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Domstolsekretess	  –	  lösningen?	  

‒  Offentlighets-‐	  och	  sekretesslag	  (2009:400)	  –	  med	  tystnadsplikt	  
för	  domstolens	  anställda	  

‒  36	  kap.	  2	  §	  (OBS!	  Tydligt	  yrkande	  med	  notering	  på	  första	  
sidan)	  
‒  För	  uppgi`	  i	  en	  allmän	  handling	  om	  en	  enskilds	  affärs-‐	  eller	  
dri`förhållanden	  gäller	  sekretessen	  i	  högst	  20	  år	  

‒  (Men	  skydd	  för	  bild-‐	  och	  ljudupptagning	  i	  förhör	  i	  högst	  70	  år	  seG	  
bll	  ev.	  men	  för	  den	  enskilde,	  43	  kap.	  4	  §)	  

‒  43	  kap	  5	  §	  
‒  Sekretess	  upphör	  om	  uppgi`en	  ”läggs	  fram”	  vid	  en	  offentlig	  
förhandling	  ,	  om	  inte	  förhandling	  inom	  stängda	  dörrar	  

‒  E`er	  domstolen	  skilt	  målet	  eller	  ärendet	  från	  gäller	  sekretess	  
endast	  i	  den	  utsträckning	  domstolen	  i	  domen	  eller	  beslutet	  har	  
förordnat	  om	  det	  
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‒  InnefaGar	  inte	  själva	  slutet	  i	  en	  dom	  eller	  eG	  beslut	  
‒  20	  år	  relabvt	  kort	  bd	  
‒  Parterna	  förfogar	  inte	  över	  frågan	  ./.	  prakbsk	  ovilja	  mot	  aG	  gå	  

in	  och	  ur	  offentlig	  förhandling/stängda	  dörrar	  (kan	  påverka	  
bevisupptagningen)	  

‒  ”Standardskrivning”	  från	  Sthlms	  tr	  vid	  förlikning:	  	  
‒  Behov	  av	  förordnande	  om	  fortsaG	  sekretess	  kan	  finnas	  när	  uppgi`er	  som	  

omfaGas	  av	  sekretess	  har	  lagts	  fram	  vid	  en	  förhandling	  eller	  när	  uppgi`erna	  
förekommer	  i	  eG	  beslut	  eller	  i	  en	  dom.	  I	  [förlikt]	  mål	  [där	  uppgi`erna	  bara	  
förekommer	  i	  parternas	  inlagor]	  fortsäGer	  sekretessregleringen	  aG	  gälla	  e`er	  
aG	  målet	  skrivs	  av,	  och	  det	  behövs	  inget	  beslut	  om	  deGa.	  

‒  Innebär	  inte	  tystnadsplikt	  för	  parterna	  och	  dess	  ombud	  
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Lagreform	  –	  begränsad	  partsinsyn?	  

Utredningen	  (2008)	  –	  ”Förstärkt	  skydd”	   Lagrådsremissen	  (2013)	  –	  ”Bä9re	  skydd”	  

Förslag:	  En	  ny	  skadeståndsregel	  i	  8	  §	  FHL	  
	  
Den	  som	  uppsåtligen	  eller	  av	  oaktsamhet	  utan	  gil4gt	  
skäl	  röjer	  eller	  i	  näringsverksamhet	  utny9jar	  en	  
företagshemlighet	  som	  han	  eller	  hon	  i	  egenskap	  av	  
part	  har	  få9	  del	  av	  genom	  beslut	  av	  en	  domstol	  ska	  
ersä9a	  den	  skada	  som	  uppkommer	  genom	  
förfarandet.	  
	  
Bakgrund:	  Anser	  inte	  aG	  det	  är	  en	  framkomlig	  väg	  aG	  
ändra	  sekretesslagen	  så	  aG	  de	  allmänna	  domstolarna	  
får	  möjlighet	  aG	  ställa	  upp	  förbehåll	  i	  samband	  med	  
aG	  en	  part	  får	  del	  av	  en	  allmän	  handling	  med	  en	  
företagshemlighet.	  
	  

Frågor	  om	  möjligheten	  aG	  meddela	  förbehåll	  som	  
inskränker	  motpartens	  räG	  aG	  förfoga	  över	  
sekretessbelagda	  uppgi`er,	  utöver	  vad	  som	  behövs	  
för	  bllvaratagandet	  av	  partens	  intresse	  i	  målet	  eller	  
ärendet,	  har	  behandlats	  av	  Insynsutredningen	  (Ju	  
2007:13)	  i	  slutbetänkandet	  Partsinsyn	  enligt	  
räGegångsbalken	  (se	  SOU	  2010:14	  s.	  370	  f.	  och	  441	  f.).	  
Insynsutredningens	  förslag	  bereds	  för	  närvarande	  
inom	  Regeringskansliet.	  Även	  om	  förslaget	  inte	  tar	  
sikte	  på	  andra	  situaboner	  än	  sådana	  där	  handlingarna	  
lämnas	  ut	  av	  en	  domstol,	  bör	  mot	  bakgrund	  av	  den	  
pågående	  översynen	  någon	  särreglering	  i	  lagen	  om	  
skydd	  för	  företagshemligheter	  för	  närvarande	  inte	  
införas.	  Därbll	  kommer	  aG	  Europeiska	  
kommissionens	  förslag	  :ll	  direk:v	  om	  skyddet	  för	  
företagshemligheter	  innehåller	  en	  sådan	  reglering.	  
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Insynsutredningens	  förslag	  –	  10	  kap.	  4	  §	  OSL	   Direk:vförslaget	  –	  Art.	  8(1)	  

När	  en	  myndighet	  på	  grund	  av	  sådan	  räG	  bll	  insyn	  
som	  avses	  i	  3	  §,	  3	  a	  §	  eller	  3	  b	  §	  lämnar	  en	  
sekretessbelagd	  uppgi`	  bll	  en	  enskild	  part,	  en	  
ställföreträdare,	  e9	  ombud,	  en	  försvarare	  eller	  e9	  
biträde	  får	  myndigheten	  göra	  eG	  förbehåll	  som	  
inskränker	  moGagarens	  räG	  aG	  lämna	  uppgi`en	  
vidare	  eller	  utnyGja	  uppgi`en.	  Förbehållet	  får	  inte	  
innebära	  förbud	  mot	  aG	  utnyGja	  uppgi`en	  i	  målet	  
eller	  ärendet	  eller	  mot	  aG	  lämna	  muntlig	  upplysning	  
bll	  part,	  ställföreträdare,	  ombud,	  försvarare	  eller	  
biträde.	  

Medlemsstaterna	  ska	  se	  bll	  aG	  parterna,	  deras	  
rä9sliga	  företrädare,	  domstolstjänstemän,	  vi9nen,	  
sakkunniga	  och	  varje	  annan	  person	  som	  deltar	  i	  det	  
rä9sliga	  förfarandet	  om	  det	  olagliga	  anskaffandet,	  
utnyGjandet	  eller	  röjandet	  av	  en	  företagshemlighet,	  
eller	  som	  har	  bllgång	  bll	  handlingar	  som	  ingår	  i	  det	  
räGsliga	  förfarandet,	  inte	  får	  utnyGja	  eller	  röja	  
företagshemligheter	  eller	  påstådda	  
företagshemligheter	  om	  vilka	  de	  har	  blivit	  medvetna	  
bll	  följd	  av	  eG	  sådant	  deltagande	  eller	  en	  sådan	  
bllgång.	  
	  

20	  kap.	  3	  §	  BrB	  
Förbehåll	  enligt	  10	  kap.	  4	  §	  är	  förknippat	  med	  
straffsank4on	  för	  den	  enskilda	  mo9agaren	  
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Kontroversiell	  begränsning	  av	  
partsinsynen	  i	  Art.	  8(2)	  
‒  Särskilda	  åtgärder,	  e`er	  en	  vederbörligen	  mobverad	  begäran	  av	  en	  part,	  

inklusive:	  
‒  AG	  begränsa	  bllgången	  bll	  alla	  dokument	  innehållande	  företagshemligheter	  

som	  lämnats	  in	  av	  de	  berörda	  parterna	  eller	  av	  tredje	  part,	  helt	  eller	  delvis.	  
‒  AG	  begränsa	  bllträdet	  bll	  domstolsförhandlingar,	  där	  företagshemligheter	  kan	  

komma	  aG	  röjas,	  och	  motsvarande	  protokoll	  eller	  utskri`er.	  	  
‒  AG	  bllhandahålla	  en	  icke-‐konfidenbell	  version	  av	  varje	  räGsligt	  avgörande,	  där	  

de	  passager	  som	  innehåller	  företagshemligheter	  har	  avlägsnats.	  	  

‒  Om	  domstolen	  beslutar	  aG	  bevisning	  som	  en	  part	  lagligen	  förfogar	  över	  
inte	  ska	  röjas	  för	  den	  andra	  parten,	  och	  om	  denna	  bevisning	  är	  väsentlig	  
för	  lösningen	  av	  tvisten,	  får	  domstolen	  ändå	  bllåta	  aG	  denna	  informabon	  
röjs	  för	  motpartens	  juridiska	  ombud	  och,	  när	  så	  är	  lämpligt,	  för	  
auktoriserade	  sakkunniga	  [men	  alltså	  inte	  för	  parten!]	  
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‒  EG	  förbehåll	  kan	  innehålla	  bl.a.	  förbud	  mot	  aG	  låta	  huvudmannen	  själv	  förfoga	  eller	  
hantera	  handlingen	  
˃  Utan	  eG	  sådant	  förbud	  kan	  eG	  ombud	  knappast	  neka	  aG	  överlämna	  handlingen	  bll	  

huvudmannen	  
˃  EG	  förbehåll	  bör	  dock	  inte	  få	  innebära	  något	  förbud	  för	  eG	  ombud	  aG	  låta	  

huvudmannen	  själv	  ta	  del	  av	  den	  utlämnade	  handlingen	  4llsammans	  med	  ombudet	  

‒  Även	  om	  10:4	  OSL	  i	  och	  för	  sig	  bllåter	  eG	  förbehåll	  som	  förbjuder	  eG	  ombud	  aG	  visa	  
en	  utlämnad	  handling	  för	  sin	  huvudman	  (men	  aldrig	  förbud	  aG	  lämna	  muntlig	  
uppgi`	  bll	  huvudmannen)	  anses	  sådant	  förbud	  som	  klart	  olämpligt	  på	  RB:s	  område	  
från	  räGssäkerhetssynpunkt	  
˃  DeGa	  med	  tanke	  på	  parters	  räG	  aG	  själv	  föra	  sin	  talan	  
˃  Dessutom	  skulle	  eG	  förbud	  för	  en	  advokat	  aG	  visa	  upp	  unåG	  processmaterial	  för	  en	  sin	  

huvudman	  vara	  ägnat	  aG	  rubba	  förtroendet	  dem	  emellan	  

‒  NJA	  2002	  s.	  433	  exempel	  på	  sakligt	  seG	  väl	  unormat	  förbehåll	  
˃  Föreskri`	  aG	  försvarare	  inte	  fick	  lämna	  vidare,	  aG	  ingen	  annan	  än	  han	  själv	  och	  den	  

blltalade	  fick	  ta	  del	  av	  samt	  aG	  skulle	  återlämnas	  e`er	  dom/slutligt	  beslut	  
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Tack!	  

Erik	  Ficks	  
Advokat	  
Roschier	  
	  
erik.ficks@roschier.com	  	  

W/4013530/2	  


