Svensk författningssamling

SFS 2009:484

Lag
om ändring i lagen (1999:988) om förhör m.m. hos
kommissionen för granskning av de svenska
säkerhetstjänsternas författningsskyddande
verksamhet;

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

utfärdad den 20 maj 2009.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 7 §§ lagen (1999:988) om
förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet ska ha följande lydelse.
4 § Den som hörs har samma rätt och skyldighet att lämna uppgifter som
han eller hon skulle ha haft som vittne i en rättegång. Vid förhöret får endast
sådana frågor ställas som kunnat ställas vid ett vittnesförhör i domstol.
Kommissionen ska före förhöret erinra om vad förhöret avser och upplysa
om sanningsplikten och om att förhöret sker under straffansvar samt, när det
finns skäl för det, om rätten att vägra yttra sig.
Ett förhör hos kommissionen får gälla även uppgifter som avses i 15 kap.
1 eller 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller någon bestämmelse till vilken det hänvisas i dessa paragrafer. Den myndighet i vars verksamhet en sådan uppgift har inhämtats ska då anses ha lämnat sitt tillstånd
till detta.
Om den som ska höras vägrar att yttra sig eller att besvara en fråga och
inte har något giltigt skäl för detta, får kommissionen förelägga honom eller
henne vid vite att fullgöra sin skyldighet.
Ett förhör ska dokumenteras. Den hörde har rätt att hos kommissionen ta
del av det dokumenterade förhöret.
7 § Om det vid förhör har kommit fram någon uppgift som det gäller
sekretess för hos kommissionen enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), får kommissionen besluta att uppgiften inte får röjas.
Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.
På regeringens vägnar
BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)
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