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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Utfärdad den 16 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) 

dels att 36 kap. 1 och 8 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 36 kap. 7 a §, och närmast före 

36 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

36 kap. 

1 §2    Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga 

eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon 

närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften 

förekommer i  

1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,

2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,

3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldra-

balken, 

4. ärende om förvaltarskap,

5. ärende enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn,

eller 

6. ärende enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den 

enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften 

röjs och uppgiften förekommer i  

1. äktenskapsmål,

2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första

stycket, 

3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av

utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, 

4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni

2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äkten-

skapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden 

av barn (Bryssel II-förordningen), 

5. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 decem-

ber 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkstäl-

lighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet och enligt 

1 Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378. 
2 Senaste lydelse 2017:314. 
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SFS 2022:957 Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning 

av underhåll till barn och andra familjemedlemmar, eller 

6. mål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Internationellt samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till 
skydd för barn 

7 a §    Sekretess gäller hos centralmyndighet för uppgift om en enskilds 

personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften 

kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada 

eller men, och uppgiften förekommer i ärende enligt  

1. rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet,

erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om 

föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (Bryssel II-

förordningen),  

2. lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska

vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, eller 

3. lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

8 §3    Den tystnadsplikt som följer av 3 § första och andra styckena, 3 a § 

samt 6 § första stycket 1 och 7 a § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ 

tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen 

att meddela och offentliggöra uppgifter.  

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och 

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till ett 

ärende om annat än ekonomiskt bistånd till enskild. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2. För uppgifter i mål och ärenden som har inletts i tingsrätt före ikraftträ-

dandet gäller 36 kap. 1 § i den äldre lydelsen. Detsamma gäller uppgifter i 

ärenden som avser avgöranden som har meddelats i ett förfarande som in-

letts före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Therese Thorblad 

(Justitiedepartementet) 

3 Senaste lydelse 2021:533. 
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