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Beskrivning
Författare: Hans-Gunnar Axberger.
I sin lärobok Yttrandefrihetsgrundlagarna beskriver Hans-Gunnar
Axberger dessa lagars framväxt och roll i rättssystemet. De bärande
principerna - censurförbud, utgivaransvar, meddelarfrihet, källskydd,
juryrättegång m.m. - analyseras och illustreras med rättspraxis. Ett
särskilt kapitel ägnas åt offentlighetsprincipen.
Boken är i första hand avsedd för studenter och för dem som i sitt
arbete kommer i kontakt med medierättsliga frågor men vänder sig
även till andra som vill förstå hur detta för Sverige unika regelsystem
fungerar.
I denna tredje upplaga har ett särskilt kapitel om förtal och privatlivskränkningar tillkommit.
Vidare har ny rättspraxis tillförts och
medielandskapets förändringar beaktats, liksom europarättens ökande
betydelse för den svenska yttrandefrihetslagstiftningen.

Annan Information
1 kap. Grundläggande bestämmelser. 1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna
tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande
överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar
och andra tekniska upptagningar offentligen.
The latest Tweets from Malin (@MalinSackler): "Lotta Bromm'e #Metoo? Är så trött på
etablissemanget som gräver Sveriges grav! Den riktiga allvarliga orsaken göms undan. Det är
min åsikt!"
Om möjligt bör en sådan reglering samlas i en enda yttrandefrihetsgrundlag” Regleringen
borde, enligt justitieministern, omfatta alla medier som har särskild betydelse för den fria
åsiktsbildningen i samhället, till och med demonstrationer och andra allmänna
sammankomster. Förutsättningarna för verklig yttrandefrihet på.
Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), ofta förkortad YGL, är den yngsta av Sveriges
grundlagar, och togs i bruk 1992. Yttrandefrihetsgrundlagen är tillsammans med
tryckfrihetsförordningen en av de två s.k. mediegrundlagarna i Sverige. Lagen innehåller
bestämmelser om grundlagsskydd för bl.a. radio- och.
Uppsatser om YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGARNA. Sök bland över 30000 uppsatser
från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier &
examensarbeten.
Denna modell innebär att någon tar ett tydligt ansvar för att publiceringen ska omfattas av
grundlagsskyddet. Ett tydligt syfte och förutsägbarhet är viktigt för att få förståelse för
regleringen hos allmänheten. Det är vidare bra om lagstiftningen är enkel att förstå och
tillämpa. De andra modellerna kan medföra försämringar och.
25 jan 2017 . Den 7 november beslutade justitiekanslern att de inte skulle genomföra någon
förundersökning mot Lena Tysk gällande brott mot tryck- eller yttrandefrihetsgrundlagarna.
Staffan Dalfjord, före detta polis och kollega till Agneta Kumlin anser att det är helt fel beslut.
– Det är tondövt av justitiekanslern att inte.
16 jun 2011 . Saco Box 2206 103 15 Stockholm Yttrandefrihetskommittén presenterar tre
modeller (SOU 2010:68). Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra
sig i ovanstående ärende och får anföra följande. Yttrandefrihetskommittén redogör i
betänkandet utförligt de problem som idag finns inom.
den meningen att de gällde yttrandefriheten när den utövas i vissa angivna medier. Skiss A
innehöll förslag till en sammanhållen yttrandefrihetsgrundlag som avsåg både tryckta skrifter
och nya medier och som skulle ersätta TF. Skiss B innehöll förslag till en fristående
yttrandefrihetsgrundlag som avsåg enbart nya medier.
5 dec 2014 . De som berörde yttrandefrihetsgrundlagarna framställdes som smärre justeringar
och förtydliganden. Men ändringarna som träder i kraft 1 januari 2015 kommer de facto att
snäva in yttrandefrihetens gränser. Ändringarna drabbar visserligen ett mindre område och
kan ses som begränsade. Men de ska ses.

7 jul 2017 . Det är en rejäl uppförsbacke för statsminister Stefan Löfvén (S) och han har flera
tunga jurister emot sig när hans kommitté nu kämpar vidare med att försöka inskränka de
svenska tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna. Igår publicerade Nyheter Idag en intervju med
hovrättsrådet Katarina Rikte. – Det man.
20 mar 2015 . Yttrandefrihetsgrundlag. I Sverige har du rätt att tycka och säga nästan vad du
vill. Du har rätt att uttrycka dig i radio, i tv och på. Webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står
det om dessa rättigheter. Där står också vad du inte får göra, till exempel förtala eller lcränka
en annan person. Yttrandeﬁihetsgmndlagen.
Betänkande av Yttrandefrihetskommittén (SOU 2010:68) Enligt TCOs uppfattning bör en
försiktighetsprincip tillämpas när de gäller att ändra i huvudsak välfungerande grundlagar.
Ständiga grundlagsrevisioner riskerar att underminera lagskyddet.
Köp billiga böcker inom yttrandefrihetsgrundlagarna hos Adlibris.
yttrandefrihetsgrundlag översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, onlinelexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk.
14 jun 2005 . arbetat respektive ansvarar för en investeringsrekommendation, kan informationen hållas tillgänglig på den ansvariges webbplats. 4 § Dessa föreskrifter ska inte tillämpas
om de strider mot bestämmelserna i tryck- frihets- eller yttrandefrihetsgrundlagarna. 5 § I
dessa föreskrifter och allmänna råd avses.
Vad innebär ungdomstjänst och ungdomsvård? 11. Vad är BBS-lagen? 12. Vi har en
yttrandefrihetsgrundlag i Sverige. Samtidigt är förtal och andra kränkningar förbjudna enligt
lag. Hur hänger det ihop? Diskutera och tänk vidare. 1. Vad är värst – förtal på nätet eller irl
(in real life)? Förklara hur du tänker. 2. Varför tror du att.
Betänkande av Yttrandefrihetskommittén (SOU 2010:68) TCO uippfattning är att
grundläggande demokratiska rättigheter som tryckfrihet och offentlighet inte får inskränkas
utan istället bör utvidgas.
4.2.1 Tillämpliga regelsystem – Yttrandefrihetsgrundlagarna eller regeringsformen. 42. 4.2.2
Skydd för fotografering enligt yttrandefrihetsgrundlagarna. 43. 4.2.3 Skyddet för fotografering
utanför yttrandefrihetsgrundlagarna. 44. 4.3 Grundlagsskyddet för personlig integritet vid
fotografering. 45. 4.3.1 Målsättningsstadgandet i.
Som visats i Egypten under den senaste tiden är yttrandefriheten på digitala media av största
vikt för demokratin i ett samhälle. Vi vill därför stryka under vikten av att man i det fortsatta
arbetet med konkretisering noga beaktar alla aspekter av yttrandefriheten på Internet. Av de tre
modeller som redovisas i delbetänkandet är.
av Hans-Gunnar Axberger (Bok) 2012, Svenska, För vuxna. Ämne: Sverige, Grundlagar,
Yttrandefrihet : juridik och lagstiftning,. Fler ämnen. Grundrättigheter · Medborgerliga
rättigheter · Mänskliga rättigheter · Politik · Samhällsvetenskap · Statskunskap · Juridik ·
Rättsvetenskap · Tryckfrihet · Tryckfrihetsrätt. Upphov.
Yttrandefrihet är demokratins kanske allra viktigaste förutsättning. I Sverige är den sedan
tvåhundra år utförligt grundlagsreglerad. I denna lärobok beskrivs reglernas bakgrund och
innehåll. Framställningen utgår från lagtexterna. Men dispositionen följer regleringens centrala
teman – dess avgränsning, censurförbud,.
17 feb 2011 . Vi delar utredningens uppfattning om att den nuvarande teknikberoende
lagstiftningen är otidsenlig men anser oss inte utifrån beskrivningarna av de tänkbara nya
modellerna kunna avgöra om något av alternativen är att föredra framför justeringar i det
nuvarande regelverket. En del av förklaringen till vår.
28 feb 2012 . Sammanfattningsvis kan man säga att det är helt tillåtet att filma på allmän plats,
men gränsdragningen till vad som utgör brott och hur man får filma är svår att precisera. Hur
du sedan får använda det inspelade materialet till publicering och dylikt gäller däremot andra

regler. Yttrandefrihetsgrundlag: här.
11 jan 2017 . Debatten inför kriminaliseringen av innehav på 1990-talet var hård. Stora delar
av medieeliten, Journalistförbundet och profilerade politiker var emot ett förbud, eftersom det
innebar inskränkningar av tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna. – I backspegeln är debatten
svår att förstå. Det är ju inte så att folk i.
6 nov 2017 . Den regeringslojala utredaren Anette Novak negligerar både anda och regelverk i
yttrandefrihetsgrundlagarna och måste stoppas.” Funcke fortsätter: ”Enligt Novak är det
”ofrånkomligt” att ett framtida mediestöd måste utgå från innehållet och inte
distributionsformen. I stället för formella kriterier ska.
13 aug 2016 . Ett av de begrepp som till Sverigedemokraternas fasa mönstrats ut på 14 ställen i
yttrandefrihetsgrundlagarna är "svenska medborgare". Nu står i stället konsekvent i såväl TF
som i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) att rättigheterna tillkommer "var och en". Svenska
krusbär som offentlighetsprincipen och.
Pris: 278 kr. Häftad, 2017. Finns i lager. Köp Yttrandefrihetsgrundlagarna av Hans-Gunnar
Axberger på Bokus.com.
Reformen av yttrandefrihetsgrundlagarna, förslagen om förbud mot kränkande fotografering
och utredningen om hemliga tvångsmedel (buggning m.m.) har samtliga fört integritetsamtalet
framåt.4. 1.2 integritetsskydd och rättsbildning. Medan samtalet om integritetsskydd har förts
framåt mycket på kort tid har juridiken inte.
yttrandefrihetsgrundlagen. yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, en särskild grundlag till skydd för
yttrandefriheten i bl.a. radio, television, filmer, videogram och ljudupptagningar samt för
webbplatser på internet. YGL bygger på samma principer som tryckfrihetsförordningen (TF):
etableringsfrihet, utgivaransvar,. (32 av 226 ord).
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
3 dec 2015 . Just nu sitter jag och läser i min eminenta kursbok Yttrandefrihetsgrundlagarna.
Just yttrandefrihet och tryckfrihet var en del av min gymnasieutbildning, och det för mig helt
osökt till det Mediaproduktionsprojekt förra hösten som gav mig en Guldmunk och en
inbjudan till Nösnäsgymnasiets Angelägetfestival.
7 dec 2017 . I förarbetena till den nya dataskyddslagen konstateras att Sveriges detaljerade
tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar är unika i jämförelse med motsvarande reglering i övriga
EU. Vidare anges att GDPR medger ett tydligt utrymme för att ge offentlighetsprincipen
företräde framför personuppgiftsregleringen,.
15 apr 2015 . (Se Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, 2 uppl. s. 140 f. med vidare
hänvisningar.) Den som i tjänsten lämnar uppgifter ansvarar för att detta sker på ett
omdömesgillt och professionellt sätt. De uppgifter som lämnas ska vara korrekta, objektiva
samt sakligt underbyggda (jfr 1 kap. 9 § regeringsformen).
29 nov 2017 . Priset delas ut av föreningen Utgivarna och går till den som juryn ansett bäst
företrätt och bidragit till att lyft fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare för den
publicistiska verksamhet som faller in under yttrandefrihetsgrundlagarna. För att få priset
måste personen ha visat att han eller hon i sitt.
Yttrandefrihetsgrundlagarna ? tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ? ligger
till grund för massmediernas ställning som ?tredje statsmakt?. I boken beskrivs och analyseras
det juridiska regel- verket; vilka medieformer det tillämpas på, censurförbud, etableringsfrihet,
förtal och andra yttrandefrihetsbrott,.
Fler ämnen. Grundrättigheter · Medborgerliga rättigheter · Mänskliga rättigheter · Politik ·
Samhällsvetenskap · Statskunskap · Sverige. Upphov, av Yttrandefrihetskommittén.

Utgivare/år, Stockholm : Fritze 2010. Serie. Format, Bok. Kategori. För vuxna. ISBN, 978-9138-23449-5, 91-38-23449-1. Antal sidor, 432 sidor.
7 mar 2005 . Sverige är en demokrati. I en demokrati står det vem som helst fritt att bilda
opinion, att bilda föreningar och partier. I Sverige har vi också en av världens mest liberala
tryckfrihet- och yttrandefrihetsgrundlagar. Ingen får kränka dessa rättigheter.
Sverigedemokraterna höll i helgen partistyrelsemöte i.
Yttrandefrihetsgrundlagarna kräver däremot att någon träder fram och tar ansvar för yttrandet
för att det ska omfattas av lagens skydd. Den personen är oftast ansvarig utgivare (men kan
också vara författare, ägare, utgivare, framställare eller distributör). Tack vare att ansvarig
utgivare tar juridiskt ansvar för innehållet i en hel.
16 nov 2010 . YFK ska till sommaren 2011 ha bildat sig en uppfattning om man ska föreslå en
helt ny yttrandefrihetsgrundlag eller om man ska behålla TF och YGL och vilka ändringar i
dessa grundlagar som man i så fall föreslår. Slutbetänkandet ska lämnas i december 2011.
Tidsplanen är hämtad från Ingemar Folkes.
Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller..
http://www.regeringen.se/sb/d/13516/a/154203 "Kommittén har kommit till slutsatsen att en
grundlagsreglering som behandlar alla yttranden lika är omöjlig utan en försvagning av
yttrandefriheten. Det särskilt starka grundlagsskyddet behöver.
Buy Yttrandefrihetsgrundlagarna 2 by Hans-Gunnar Axberger (ISBN: 9789139206750) from
Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
19 mar 2015 . Kanske finns lösningen i att sänka de sociala avgifterna för verksamheter som
faller in under yttrandefrihetsgrundlagarna, tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen. Det vill säga periodiska skrifter, böcker och webbplatser med
utgivningsbevis. Att sänka kostnaden för arbetskraften skulle främja.
Utförlig titel: Yttrandefrihetsgrundlagarna [Elektronisk resurs]: / Hans-Gunnar Axberger;
Förlaga: 1. uppl. Stockholm : Norstedts juridik, 2012. Utgivare: Johanneshov: MTM, 2013;
ISBN: 913920636X: 9789139206361; Klassifikation: Occ.01/TD = Statskunskap och politik ·
Oel/TD = Rättsväsen; Ämnesord: Talboksinläsning för.
Det hävdas i denna artikel att det är dags att slå ihop tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen till en modern yttrandefrihetsgrundlag. Den bör vara en särskild
grundlag vid sidan om regeringsformen. Till skillnad från i dag bör den omfatta alla yttranden,
alltså inte bara sådana som görs i medierna. Men den bör.
8 feb 2011 . Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit del av
delbetänkandet och dess förslag. Yttrandefrihetskommittén har i delbetänkandet presenterat tre
möjliga regleringsmodeller för en ny yttrandefrihetsgrundlag. MSB:s remissvar inriktar sig
framförallt på de olika modellernas för- och.
15 maj 2014 . ”Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt
denna grundlag att (…) offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna
uppgifter i vilket ämne som helst.” Yttrandefrihetsgrundlag 1 kap 1 §. Jag ser med oro på
utvecklingen att inskränka yttrandefriheten baserat på.
1 dec 2017 . . som fått sitt namn efter en av Europas första kvinnliga redaktörer och utgivare
Margareta Momma, delas ut till den person som juryn anser bäst företrätt och bidragit till att
lyft fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare för den publicistiska verksamhet som
faller in under yttrandefrihetsgrundlagarna.
24 okt 2016 . radio- och tv-redaktioner,. • tryckerier och. • bok- och musikförlag. Något
utgivningsbevis för dessa databaser behövs inte för att de ska falla in under
yttrandefrihetsgrundlagarna. Däremot ska de som driver sådana databaser göra en så kallad
databasanmälan. I anmälan ska anges bland annat namnet på.

Yttrandefrihetsgrundlagarna (Heftet) av forfatter Hans-Gunnar Axberger. Pris kr 369. Se flere
bøker fra Hans-Gunnar Axberger.
8 feb 2011 . Rätten till yttrandefrihet och rätten till informationsfrihet är två grundläg- gande
principer i ett demokratiskt samhälle. En annan grundläggande prin- cip, som till viss del kan
kollidera med de två förstnämnda, är rätten till skydd av den personliga integriteten.
Datainspektionen, som har till uppgift att ver-.
9 jan 2017 . Härmed överlämnar Publicistklubben sitt remissyttrande över
Mediegrundlagskommitténs betänkande om ändringar yttrandefrihetsgrundlagarna,
tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) samt i tillämpningslagen.
Inledning. Redan inledningsvis vill vi poängtera betydelsen av att de.
17 feb 2011 . Remissvar till betänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag? (SOU 2010:68).
Stockholm, 11 februari 2011. Civil Rights Defenders har genom remiss beretts tillfälle att
inkomma med ett yttrande över Yttrandefrihetskommitténs betänkande Ny
yttrandefrihetsgrundlag? (SOU 2010:68). Med anledning härav anförs.
Jämför priser på Yttrandefrihetsgrundlagarna (Häftad, 2014), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Yttrandefrihetsgrundlagarna (Häftad, 2014).
Yttrandefrihetsgrundlagarna (Heftet) av forfatter Hans-Gunnar Axberger. Pris kr 289. Se flere
bøker fra Hans-Gunnar Axberger.
Högsta domstolen häver beslag av fotografier av ett skyddsobjekt med hänvisning till
yttrandefrihetsgrundlagarnas anskaffarfrihet. [2015-06-05] Högsta domstolen. Under
ubåtsjakten i Stockholms skärgård i oktober 2014 tog en av Dagens Nyheters fotografer i strid
med skyddslagens bestämmelser bilder på.
13 sep 2017 . I dag höll regeringen i ett rundabordssamtal i Rosenbad för att höra mediernas
inställning till en ny utredning om tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna. "Det var ett bra och
konstruktivt möte", säger TU:s chefsjurist Per Hultengård. Dela på Facebook Dela på Twitter.
Närvarade från regeringen gjorde justitie-.
31 Se SOU 2012:55, s. 159 f. Frågan är om de nämnda tekniska hindren för etableringsfriheten
har någon giltighet avseende webbplatser eftersom internet i någon mån kan sägas vara
obegränsat. 32 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 80 ff. 33 Axberger,
Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 73 f. 34 SOU 2012:55, s. 158.
29 nov 2017 . Mommapriset går till den som juryn anser bäst företrätt och bidragit till att lyfta
fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare för den publicistiska verksamhet som faller
in under yttrandefrihetsgrundlagarna. Personen ska ha visat att han eller hon i sitt dagliga
arbete tar sitt publicistiska ansvar, bidrar till.
SOU 2010:68. Delbetänkande av Yttrandefrihetskommittén. Stockholm 2010. Ny
yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller. 2010_SOU
försätts S-format_sv.indd 1. 2010-10-05 08:51:46.
Yttrandefrihetsgrundlagarna av Axberger, Hans-Gunnar. Pris från 150,00 kr.
Det finns exempel på att marknadsföringslagstiftningen kan nyttjas av organisationer och
företag, som uppenbart försöker motverka miljöarbete som ligger i linje med samhällets
uppställda mål. Gränsdragningen mellan yttrandefrihetsgrundlagarna och
marknadsföringslagen görs av domstol och bedöms i varje enskilt fall.
Regeringen tycks vilja förvandla presstödet till ett verktyg för att ”skapa goda förutsättningar
för kvalitetsjournalistik”. Idéerna öppnar för politisk styrning av medierna. Den
regeringslojala utredaren Anette Novak negligerar både anda och regelverk i
yttrandefrihetsgrundlagarna och måste stoppas, menar tryckfrihetsexperten.
Hans-Gunnar Axberger är en av Sveriges främsta uttolkare och kännare av
yttrandefrihetsgrundlagarna. När det gäller meddelarfriheten och skyddet för uppgiftslämnare

ser han inget påtagligt behov av ändringar i själva bestämmelserna. Det som främst inger mig
oro är myndighetskulturen. Det räcker inte med goda och.
30 sep 2014 . Svenska medborgare ges i yttrandefrihetsgrundlagarna och i lag ett starkare
skydd än flyktingar och invandrare. Det gäller även om de bott här i årtionden men valt att inte
bli svenska medborgare. Efter tre år i Sverige får de som kommer från ett utomeuropeiskt land
rösta i kommun och landstingsvalen.
Innehållsförteckning. Förord till tredje upplagan 9; Introduktion 11; 1.1 Yttrandefrihet 11; 1.2
Yttrandefrihetsrättens utveckling 17; 1.3 Huvuddragen i grundlagsregleringen 28; 2
Medieformer som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagarna 36; 2.1 Allmänna förutsättningar 36;
2.2 Tryckta skrifter 38; 2.3 Tekniska upptagningar 43.
Rör inte vår yttrandefrihetsgrundlag. måndag 6 augusti, 2007 av Dick Erixon. Sverige har ett
starkare skydd för yttrandefrihet än andra EU-länder genom de två särskilda grundlagarna,
Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). I syfte att EU-anpassa
har politikerna beställt en utredning som visar hur.
23 sep 2014 . Vid tveksamma fall ska tryck yttrandefrihetsgrundlagarna ges företräde och
meddelandet inte anses utgöra reklam. Som lekman förstår jag content marketing som att
tanken är att sprida material som levererar mervärde till mottagaren genom kanaler och platt
formar som företaget självt äger (genom.
10 feb 2011 . Remiss: Delbetänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén
presenterar tre modeller (SOU 2010:68). Stockholms universitet har anmodats yttra sig över
Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande. (nedan kommittén) och får härmed anföra följande.
Inledande anmärkningar. Kommittén har.
Yttrandefrihetsgrundlagarna av Axberger, Hans-Gunnar. Pris från 99,00 kr.
I veckan lämnade regeringen en lagrådsremiss baserad på näthatutredningen. Trots att
angreppen på enskildas personliga integritet överhuvudtaget knappt förekommer i etablerade
medier vill regeringen införa begränsningar i yttrandefrihetsgrundlagarna. Enda motivet är att
lagarna ska överens stämma språkligt och att.
2. Allmänna och sammanfattande synpunkter. 1 Riksdagens ombudsmän (JO). YFK har gjort
en stor och alltigenom respektingivande insats när det gäller huvuduppgiften: att utreda
förutsättningarna för att ersätta de nuvarande yttrandefrihetsgrundlagarna med en
teknikoberoende reglering. Tidigare utredningar har inte på.
Pris: 270 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Yttrandefrihetsgrundlagarna av
Hans-Gunnar. Axberger hos Bokus.com. Hans-Gunnar Axberger. Hans-Gunnar Axberger,
docent i straffrätt och professor i medierätt, är justitieombudsman, JO.
Yttrandefrihetsgrundlagarna. (Digital) Köp böcker av Hans-Gunnar.
. annan utan att de räknas in i den högsta tillåtna sändningstiden för annonser. 2.2
Överväganden och förslag 2.2.1 Radio- och TV-lagens annonsbegrepp Annonser. '
Granskningsnämndens för radio och TV beslut den 21 april 1999, SB 125/99, se ovan avsnitt
1.3.3. 2 Prop. 1990/91:64 om yttrandefrihetsgrundlag m.m., s.
Köp begagnad Yttrandefrihetsgrundlagarna av Hans-Gunnar Axberger hos Studentapan
snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
I tryckfrihetsförordningen ingår bland annat förbudet mot censur, rätten att vara anonym och
rätten att forska efter källor. Sverige antog däremot en yttrandefrihetsgrundlag 1991 som
varken omfattade tryckfriheten eller någon av de andra formerna av yttrandefrihet. Exempel
på sådant som inte omfattades år 1991 är framför.
Yttrandefrihetsgrundlagarna, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, är
omfattande. Där regleras i detalj rättigheter och skyldighet och samhällets möjligheter att
ingripa. För att avlasta grundlagarna en del detaljer hänvisas i TF och YGL till den så kallande

tillämpningslagen. Här finns bland annat regler om.
8.2 Ytterligare 17 brott i yttrandefrihetsgrundlagarna. Hets mot folkgrupp. TF 7 kap. 4 § 11 p.
Hets mot folkgrupp, varigenom någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller
annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
Yttrandefrihetsgrundlagarna. - 3. uppl. - Stockholm : Wolters Kluwer, 2017. - 247 s. Banke,
Viktor. Andrum : om stölden av en flyktingkris och om de bestulna. - Stockholm : Norstedts,
2017. - 211 s. Bankvolymen 2017/2018. - Stockholm : FAR, 2017. - 2015 s. Berggren, NilsOlof. Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren.
25 mar 2016 . Frågan var om anskaffandet utgjorde ett undantag från anskaffarfriheten enligt
yttrandefrihetsgrundlagarna. Anskaffarfriheten innebär att var och en har rätt att anskaffa
uppgifter i vilket ämne som helst i publiceringssyfte om inte annat följer av
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.
. en religiöst och politiskt obunden webbradiostation med säte i Markaryd. Benny Jönsson
driver Radio Markaryd. Radio Markaryd har musiklicenser av Stim/NCB och IFPI/SAMI samt
utgivningstillstånd av myndigheten för radio och tv. Därmed omfattas Radio Markaryd av
Sveriges yttrandefrihetsgrundlag samt radiolagen.
14 nov 2016 . område där det statliga inflytandet borde minimeras till fastställande av grundlag
och generella stödåtgärder till all verksamhet som faller in under yttrandefrihetsgrundlagarna.
Förslagen leder inte som Novak hävdar till att besluten ”flyttas från staten till branschen” utan
till att branschen blir en del av staten,.
2014 (Svenska)Ingår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 7, ?- s.Artikel i tidskrift
(Övrigt vetenskapligt) Published. Ort, förlag, år, upplaga, sidor. Svensk Juristtidning , 2014.
nr 7, ?- s. Nationell ämneskategori. Juridik (exklusive juridik och samhälle). Forskningsämne.
juridik. Identifikatorer.
5 jun 2015 . En överträdelse av ett fotograferingsförbud kan inte heller jämställas med sådana
brottsliga metoder för att anskaffa information - till exempel ett hemfridsbrott eller olovlig
avlyssning - som kan lagföras utan hinder av yttrandefrihetsgrundlagarna. Därmed skulle,
anser Högsta domstolen, en tillämpning av.
1, ag. bag. Dag. drag. flag. Haag. Jag. lag. Prag. slag. stag. svag. tag. vag. 2, anlag. anslag.
antag. armtag. avdrag. avslag. bakslag. behag. bergslag. beslag. bidrag. bjälklag. bohag.
damlag. djurslag. dråpslag. durkslag. famntag. flicklag. folkslag. fredag. frislag. fältslag.
fördrag. förlag. förslag. goddag. golvdrag. grunddrag.
11 Se en redogörelse i betänkandet Massmediegrundlag, SOU 1975:49 s. 300, och Hans-Gunnar Axbergers uppsats här. 12 Se närmare Hans-Gunnar Axberger,
Yttrandefrihetsgrundlagarna, 2012, s. 167 ff., och hans uppsats här. 13 Betänkandet Förslag till
tryckfrihetsförordning SOU 1947:60 s. 161 ff. 14 Numera 6 kap.
Litteraturlistan är fastställd av Juridiska institutionen 2017-05-17 att gälla från och med. 201708-28. Om inget annat anges, avses alltid senaste upplagan. Axberger, Hans-Gunnar:
Yttrandefrihetsgrundlagarna, Norstedts juridik. Cameron, Iain: An Introduction to the
European Convention on Human Rights, Iustus förlag.
Här finns det nyaste, du kan se och reservera böcker redan när de är beställda. Det här flödet
av böcker ändrar sig allteftersom vi köper in nya. Det lönar sig alltså att gå in ofta. Nya
romaner. 1212. Previous. 220512. Omslagsbild. Den förlorade trädgårdenBassani, Giorgio.
Den förlorade trädgården. Av: Bassani, Giorgio.
15 feb 2011 . Internet: www.kammarrattenistockholm.domstol.se. Justitiedepartementet.
Grundlagsenheten. 103 33 Stockholm. Delbetänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag? (SOU
2010:68). Kammarrätten i Stockholm har anmodats att yttra sig över rubricerade

delbetänkande och får med anledning härav anföra följande.
Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, andra uppl., s. 143 ff.). Vid en överträdelse av detta
allmänna repressalieförbud kan Justitiekanslern i vissa fall ha anledning att uttala sig, eller
ytterst väcka åtal för tjänstefel, inom ramen för sin tillsynsverksamhet. För att en överträdelse
ska vara straffbar som tjänstefel gäller dock,.
Utbildning inom reklam- & marknadsjuridik. Personuppgiftslagen, upphovsrätt, marknadsrätt,
radio & tv-lag, tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar, lagen om namn och bild i reklam samt
ICC:s grundregler för reklam är bara ett axplock av de regler en modern marknadsförare ska
följa.
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469). Departement: Justitiedepartementet L6. Ikraft: 1992-0101 överg.best. Förarbeten: Prop. 1990/91:64, 1990/91:KU21, rskr 1990/91:254, 1991/92:KU1,
rskr 1991/92:2. Ändring, SFS 1994:1477. Rubrik: Lag (1994:1477) om ändring i
yttrandefrihetsgrundlagen. Omfattning: ändr. 3 kap 10 §.
Ny yttrandefrihetsgrundlag? Sammanfattning. Svenska Förläggareföreningen värnar tryck- och
yttrandefriheten och vill inte riskera att den försvagas. Därför ställer vi oss kritiska till de tre
föreslagna modellerna. Dels flyttas ensamansvaret för tryckta böcker från författaren till
utgivaren/förläggaren i samtliga modeller, vilket är.
6 aug 2014 . Yttrandefrihetsgrundlagarna ? tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen ? ligger till grund för massmediernas ställning som ”tredje
statsmakt”. I boken beskrivs och analyseras det juridiska regel- verket; vilka medieformer det
tillämpas på, censurförbud, etableringsfrihet, förtal och andra.
Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna och EU-rätten — en kommentar till en kommentar. Av
universitetslektor MAGNUS SCHMAUCH. I SvJT 2014 s. 201 kommenterar Olle
Abrahamsson och Henrik Jermsten yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande (SOU 2012:55).
Enligt dem bygger slutbetänkandet på flera.
mediegrundlagar vill undanta från yttrandefrihetsgrundlagarna? - Vilket är det EU-rättsliga
utrymmet för undantag från personuppgiftsregleringen för att tillgodose
yttrandefrihetsintressen? - Är en inskränkning av TF och YGL motiverad för
personuppgiftssamlingar, vilka? (Och träffar det föreslagna undantaget rätt?)
17 jun 2012 . Stora delar av världen åtnjuter inte yttrandefrihet. I Sverige har vi en
yttrandefrihetsgrundlag som teoretiskt ger oss stora möjligheter att föra fram våra åsikter.
Axberger, Hans-Gunnar, 1952- (författare); Yttrandefrihetsgrundlagarna / Hans-Gunnar
Axberger; 2014. - 2. uppl. Bok. 19 bibliotek. 7. Omslag. Kommittén för samordning av
lagstiftning för radio, TV och televerksamhet; Konvergens och förändring : samordning av
lagstiftningen för medie- och telesektorerna : slutbetänkande.
7 feb 2011 . Betänkandet (SOU 2010:68) ”Ny yttrandefrihetsgrundlag”. Svenska
Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och
får anföra följande. 1. Övergripande synpunkter. I uppdraget till kommittén har legat att
överväga om det går att införa en helt teknikoberoende.
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