
Konstitutionsutskottets betänkande 

1976/77: 1 

angående vilande förslag till grundlagsändringar 

Ärendet 

Enligt 8 kap. 15 ~ RF stiftas grundlag genom två likalydande beslut. 

Det andra beslutet får ej fattas förrän det efter det första beslutet har hållits 
val till hela riket och den nya riksdagen har samlats. I 5 kap. 12 ~ RO 
föreskrivs all slutligt beslut skall fanas vid första riksmötet i valperioden. 
Uppskov till senare riksmöte i valperioden Ur dock möjligt. 

Enligt 3 kap. 16 ~ RO åligger det konstitutionsutskollet att till kammaren 
för slutligt beslut anmiila vilande beslut i grumllagsiirende. Till anmälan 
skall enligt 4 kap. 8 ~ tredje stycket RO fogas yttrande i ärendet. 

Under våren 1976 fattade riksdagen vilande beslut om vissa grundlags
ändringar. De vilande grundlagsförslagen avsåg 

I. Medborgerliga fri- och rättigheter <förslag till lag om ändring i regerings-
formen .................................................. Bilaga /) 

2. Kungörande av lagar och andra författningar 1förslag till lag om ändring 
i regeringsformen ......................................... Bilaxa 2) 
3. Allmiinna handlingars offentlighet I förslag till lag om ändring i tryck-
frihetsförordningen ........................................ Bilaga J) 

4. Grundlagsiindringar angående tryckfriheten I förslag till lag om ändring 
i tryck frihetsfrirordningen .................................. Bilaga 4) 

Betriiffande förslagens bakgrund och niirmare innebörd hänvisar utskottet 
till /Jerr. I propositionen 1975/76:209 och KU 1975176:56, berr. 2 propo
sitionen 1975/76: 112 och K U 1975176:51. lwrr. J propositionen 1975176: 160 
och KU 1975/76:48 samt berr. 4 propositionen 1975176:204 och KU 
1975176:54. 

Genom detta betiinkande anmiils de vilande grundlagsförslagen för riks
dagens slutliga beslut. 

lJtskottet 

Under våren 1976 fattade riksdagen vilande beslut om vissa grundlags
ändringar i enlighet med vad som angetts i det föregående. Vid riksdags
behandlingcn av grundlagsiirendena förelåg i vissa fall delade meningar i 
siirsk i Ida del frågor. 

Den prövning av vilande förslag till grundlagsiindringar som riksdagen 
har att slutligt företa innebär att ta ställning till varje särskilt grundlagsförslag 
som en enhet. Detta får givetvis ske mot bakgrund av överväganden om 
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för- och nackdelar med lösningen av olika delfrågor och om dessas betydelse 
vid helhetsbedömningen. 

Inom utskottet räder enighet 0111 att ett vart av c.Jc vilanc.Jc förslagen vid 
en slidan priivning iir alt föredra fram for ett bibcht1llande av hittills giill<mclc 
grundlag. 

På grund av det anförda får utskottet. med anmälan av de vilande grund

lagsförslagen, förorda 
all riksdagen slutligt antar de vilande förslagen till 

I. lag 0111 iindring regeringsformen tbilaga 
2. lag om iindring regeri ngsfor111en tbilaga 

3. lag om iindring tryck f rihetsförnrd ningen 
4. lag om ~indring tryck rri hets förord ni ngcn 

Stockholm den 26 oktober 1976 

Pt1 konstitutionsutskottets viignar 
KARL BOO 

Il, 
2), 

tbilaga 

\bilaga 

3), 

4). 

Närvarande: herrar Boo (c). Johansson i Trollhättan* (s), Björck i Nässjö 
(rn), Mossberg* (s), Fiskesjö (c), Lindahl i Hamburgsund (fp), Svensson i 
Eskilstuna* (s), Nordin (c), Karlsson i Malung (s), Schött (m), Gustafsson 
i Ronneby (s), Kindborn (c), fru Hammarbacken (c), fru Cederqvist (s) och 
fru Stålberg (s). 

* Ej niirvarande vid justeringen. 
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Förslag till 
Bilaga 1 

Lag om ändring i regeringsformen 

Härigenom föreskrives i fråga om regeringsformen 1 

dels att nuvarande I kap. 2-8 ~* skall betecknas I kap. 3-9 ~~. 
dels att I kap. 9 ~- 2 kap., 8 kap. I. 3. 7. 10 och 11 ~*· 10 kap. 5 * samt 

11 kap. I. 3 och 6 ~~ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i regeringsformen skall införas en ny paragraf. I kap. 2 ~- av 

nedan angivna lydelse. 

N11l'llrand1• l1"1ld1·1· Vilande .förslag 

I kap. 

2§ 

De11 <?/le111liga mak1e11 skall utövas 

med respekt för alla manniskors lika 

värde och.för den enskilda människans 

frihet och värdighet. 

De11 enskildes perso11liga. ekono

miska och kullllrella välfärd skall vara 

gr1111dläggande mål.för den offentli,i:a 

verksamheten. Det skall särskilt åligga 

det allmänna att trygga rätten till ar

bete. bostad och utbildning samt att 

l'erka .för social omso1:i: och fl:vggher 

och .för en god le1111adsmi(iö. 

Der allmä11na skall verka.för att de

mokrati11s ideer blir vägledande inom 
samhällets alla områden. Det allmän-

11a skall til(försäkra män och kvinnor 
lika rättigherer samr värna de11 enskil

des prh•atliv och fami(ieli1•. 

Etniska. språkliga och religiösa mi

noriteters möili.i:heter att behålla och 

utveckla ett eger kullllr- och san1/imds

liv bör främjas. 

8 11 9 § 

Domstolar och förvaltningsmyn: Domstolar samt förvaltningsmyn-
dighctcr skall i sin verksamhet iakt- digheter och andra som .fiilfi:ör upp-

taga saklighet och opartiskhet. De.får gifier inom den of(entli,i:a.förvalrningen 

ei utan riittsligr stöd särbehandla nå- skall i sin verksamhet beakra allas 

gon pd grund ar hans pcrsonli,i:a .för- liklwr i11/iir lagen sa1111 iakttaga sak-
hålla111len. sdso111 rro. åskådning. ras. lighet och opartiskhet. 

'SFS 1974:152 
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Nurnrande ~l'dl'lsc• 

hu((/ärg. urspmng. kön, ålder. natio

nalitet, swåk. samhällsställning eller 

.f(hmögenhel. 

4 

Vilande .fiirslag 

2 kap. 

Grundläggande fri- och rättigheter 

Varje medborgare är gentemot det 

allmänna tillförsäkrad 

I. yttrande- och tl)'C/.;frihet: frihet 

att i tal, skrift eller bild eller på annat 

sätt meddela llflflg(fter och .fi"an1föra 

åsikter, 

2. riill till i11/ärmation: räl/ att in

hämta och mottaga uppgifier och 

upplysningar, 

I ~ 

Varje medborgare är gentemot det 

allmänna tillförsäkrad 

I. yt1rande.fi"ihe1: frihet att i tal. 

skrift eller bild eller på annat sätt 

meddela upp~vsningar sam/ 11//lycka 

tankar, åsikler och känslor, 

2. infärma1ionsfi"i/1e1: ./i'ihet att in

hämta och mottaga upplysningar 

sam/ all i ö1•rigl taga del G\' andras 

yl/randen, 

3. mötesfrihet: frihet att anordna 3. mötesfrihet: frihet att anordna 

och all deltaga i möten. och hevis/a sammankoms1.för upp~vs
ning, meningsrllring eller anna1 lik

nande syfie eller .fiir .fi"an1fiirande av 

konslnärligt verk. 

4. demonstrationsrät1: räl/ all en-
sam eller i gmpp .fi'an1/öra åsikter på 

allmän plats. 

5. föreningsfrihct: frihet att sam

mansluta sig med andra till.fiirening. 

6. religionsfrihet: frihet att sam
mansluta sig med andra till tros.mm

.timd och alf utöva sin religion, 

7. rörels~/i"ihet: ./i'ihet att röra sig 

inom riket och all lämna riket. 

4. demonstration.~fi"lhet: .fi"ihet att 
anordna och deltaga i demonslration 
på allmän plats, 

5. föreningsfrihet: frihet att sam

mansluta sig med andra.för allmänna 

eller enskilda sy/ien. 
6. religionsfrihet: frihet att ensam 

eller tillsammans med andra utöva 

sin religion . 

Beträ.tl'ande tryckJi"iheten gäller l'Gd 
som är/(ireskril'et i trrc/.;/i"ihetsf(irord

ningen. I denna .finns också bestäm

mel.~er om rä11 all taga del m· allmän

na handlingar. 

2 ~ 
Varje medborgare är skyddad mot Varje medborgare är gen/emot det 

a11 myndighet /vingar honom att till- all111ä1111a skyddad mot tl'dng a11 gira 



KU 1976177:1 5 

N11mra11de ~rclelse Vilande .fiirslag 

höra.förening eller trossamfund eller rill känna sin åskådning i poliriskr. re-

al! ge sina åsikrer fil/ känna. ligiösr. k11l111rel/1 eller annar sådan! 
hänseende. Han är där:iämre genlec 
mot det allmänna sJ..yddad mot tvång 

a11 clelraga i sw111111111k11111sr .fiir 0J1i-

11i1111sbiltlning elll'I" i cl1•11111mrrario11 el

ler a111w11 1111•11i11gsy11ring !'/ler all til

höra Jlolirisk sa1111111111sl11111ing. tros

samfund el ler m1111111 sw11111aml11111i11g 

.Jiir 1iskdcl11i11g s11111 m·s1•s i _/iirsra 1111'-

11i11g1•11. 

3 ,, 

Varje medborgare är skyddad mot 

alf myndigher 11tsä1ter honom .för 

kropp.wisitation eller annar påtvingat 

kroppsligt ingrepp. fih· husrannsa

kan, .f(ir inrrång i hans bre1·-. posr

eller relc'.fiirbindelser eller .för hemlig 

al'lrssning. 

3 11 

Anteckning om medbm:~are i all

mänt register .tär ej wan hans sam

~rcke grundas enbart på hans poliriska 

åskådninx. 

4.11 

Dödsstr(lfffår icke förekomma. 

5 .11 

V wie medborgare är skyddad mot 

kroppsstr(lo: Han är där:iämte sJ..yd
dad mot rortyr och mot medicinsk på-

1•erkan i syfte a1tframf\'inga eller hind

ra yttranden. 

6 .11 

Varje medborgare är genremor der 

allmänna skyddad mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp även i annat fall 

än som a1•ses i 4 och 5 ff Han är 

dä!"iämre s/...yddad mot kroppsvisita
tion, husrannsakan och liknande in

trång samt mor undersökning av brev 

eller annan .fartrolig .försände/se och 

mot hemlig avlyssning eller upptag

ning av tele/Qnsamtal eller armar .för

r roligt meddelande. 

7 .1' 

Ingen medbo1gare får landfi/Ö111isas 

eller hindras arr resa in i riker. 
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N111·arwule ~1·dc/.1c' 

6 

Vilande .fiirslag 

Ingen medbo1xare som är eller har 

varit bosa11 i rike1.fär beröms sill 111ed

b01xarskap i a11na1 fall än då han är 

eller sam1idigt blir medbo1gare i annan 

stat. 

8 .\\ 
Vm:ie 111edbo1xare är ge111e11101 del 

allmänna skyddad 11111t .fi'ihe1sberö

m11de. Han är ärcn i Öl'ri,~1 1il//örsäk

rad ji'il1e1 af/ .tiir/~vfla s~~ i110111 rike! 

och all lämna de11a. 

9 .11 

Har annan myndighel än domslOI 

beröva! någon medb01xare .ti'ihetcn 

med anledning av bro// eller miss1a11ke 

om bro11. skall denne kunna .fä saken 
prövad av domstol utan oskäligt dröjs

mål. Vad nu sagts gäller dock icke när 

fråga är om all till riket öve!Rvua 1•erk

s1ällighet av frihe1sberö1•ande påfö(id 

som har ådömts i annan stat. 
Har medborgare av annan anled

niflg äfl som angil'es i jörs/a s1rckC1 

bli1•i1 omhä11der1agen ll'ång.wis, skall 

han likaså kunna .tä saken priimd ar 

doms1ol utan oskäli.~I clriiismål. Med 
wörning ar doms!Ol likställes i sådan/ 

fall pröl'ning a1· nämnd. 0111 nämndens 

sammansä11ni11g är heslämd i lag och 

or(l/öranden i nämnden skall rara eller 

ha 1·ari1 ordinarie domare. 

I 0 .11 

S1rq//' eller annan bro11spqfiiljd får 

icke åläggas .f(ir gämi11g som icke l'ar 

belagd med bro11spqfiiljd. 11är dcn/ör

ömdes. Ei heller ./dr sl'årare bm11.1-

på/öljd åläggas för gämi11ge11 än den 

som var .fbreskriven då. Vad 1111 

sag1s om brollspdf(ilid gäller ärenfiir-
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;\'11rc11w1clc lrclclw 

4 11 

Betrii!f(mde trl'Ck/i"iheten och rätten 

att taga del ar a/1111ii11 handling gäller 

rnd som iir ./Öreskri1·et i t1:i·ck,/i"ihets

.fiirordni11gm. Föreskri/ier som i örr(f!,t 

närmare 11t/(m11ar de Fi- och räll('.{

hcrer och der sk.ydcl som arses i J-3 1111 

beslutas i den ordning som .fiireskril'es 

i 8 ka{I. 

7 

Vilande ,liirslag 

l'erkamle och annan särskild ri:itrsrer

kan av bro/I. 

Il ~\ 

Domsrol ,ldr icke inriillas .fiir redan 

begången gäming och ej heller.tör viss 

rrisr eller i örrigr .fiir vissr mål. 

Förhandling vid domsrot skall mra 

o.tkmlig. 

/]\I 

De .fi"i- och räll(f!,herer som m•ses i 

I 1' 1-5 samr i 6 och 8 11,1 och i I!\· 

andra srrcket .får, i den 111srräckning 

som JJ-16 1'.1' mNl.f!.il'er. begränsas 

genom lag eller genom annan ,lörfä/1-

ning e/ier bemyndigande i lag rn/(f!,t 

8 kap. 7 § .försra sryckl'f 7 eller JO§. 

Begränsning som al'ses i _första 

srycker får göras cndasr _fiir arr ri/(f!.o

dose ändamål som är godragbarr i ell 

demokratisk.I samhälle. Begräns

ningen .tär aldrig gå utöver vad som 

är niidränd(f!.f med hänsyn riff der än

damål som har .föran/err den och l~i 

heller sträcka S(f!. så långt all den lllgiir 

err hor mor den .fi"ia åsiktsbilclningcn 

såsom en m·.fiJ/ksrrrelsens grundl'(l/ar. 

Begränsning får e,i göras enharr {lå 

grund av {IOlirisk, religiös. k11/turel/ el

ler annan sådan åskådning. 

13 .\\ 
}'11ral/(/c•/i"il1C'frn nch infiimwrio11.1-

/i"thcrcn !ilr hegriinsas mecl hii11.1:rn riff 

rikc'fs siikerhcr. tii/k/iirsiiriningc·n. ull-

111ii11 nrtlning och 1iikerh1'/, 1•11.1ki/d1 

a11.1c'c'ncle. 11rii·ar/ii·c·r1 llC'(i;cl e//i·r tii

rd11gi.:and1'/ och hc·i1·rc111de1 cl\' hmn. 

I itlare .fi/r ti"ihc·1c·11 all .1'/tre1 si-.: i 11i1-

ri11i;w1•rk\c1111h1·1 h<','..'.l'c.im11.1. I liin.i.:t /ar 
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Numrande ~\'de/se Vilande ,/iirs/ag 

hcgrii11s11i11gar m· y111w1clc:/iilw1c11 ncli 

i11/im11a1io11.~/i'il1C'll'll ske' e11clas1 0111 

särski/1 l'ikliga skiil _fr'irc111/C'cll'!' clt'!. 

Vid bedömandet av vilka begräns

ninr,ar som/är ske med stöd av.första 

s(vcket skall särskilt beaktas rikten GI' 

l'idaste miijl~f{a yttrandefi"i11et och in

formation~fi'iher i poliriska, religiösa, 

fackliga, 1•e1enskap/iga och kulrurel/a 

ange/iigenherer. 

Som begränsning av y11ra11de/i"ihe-

1en och infim11mio11~/i'i/wrc11 anses icke 

meddelande av ,/iireskrifier som uran 

m•seende på y11ra11des i1111ehdll när

mare reglerar 1•iss1 sätt att sprida eller 

mottaga yttranden. 

14 .\' 
Möte.~fi"il1e1en och demonsrrations

/i'iheten .tär begränsas e11das1 al' hän

syn till rike Is säkerhe1, rill ordning och 

säkerhe11•id samma11koms1e11 eller de

monstrationen eller till trafiken eller 
.fiir alt motl'erka farsol. 

Förening.~/i"iheren fc/r begränsas rn

dast sål'itt gäller sammanslurningar 

vilkas l'erksamhe1 är av mili1är eller 

liknande nalllr eller innebiirfiir{riljel.se 

al'folkgrupp av viss ras. med l'iss h11d

./ä1x eller m· l'isst etnisk! ursprung. 

15 1' 

Lag eller annan .föreskrif(/är <:i in

nebära att fl{igon medbo1xare miss

gynnas dä1:fiir all han med hänsm ri/I 

ras. hud,fa1:f{ eller etniskt w:sprung ri/1-

hör minoritet. 

16 .\1 

Lag eller annc111.fiircskri/i fdr ej in

nebära a/I fl{igon medbo1:~are miss-

8 
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N111'<11"lllllle lrc/C'l5e 

9 

Vilanclc jiirslag 

gynnas på grund a1• sill kön, om ej 

j(freskri/ien utgiir led i sträl'Gnden all 

åstadkommajämställdhet mellan män 

och krinnor eller m•ser l'ämplikt eller 

motsmrande !iänsteplikt. 

5 11 /711 

Förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare 

äger rätt att vidtaga fackliga stridsåtgiirder, om annat ej följer av lag eller 

avtal. 

18 ,, 

Varje 111eclbo1:r:are skall rnra til(/ör

säkrad crsä11ning enligt grunder som 

bestämmes i lag jör det fall att hans 

egendom rages i anspråk genom ex

propriation eller annat sådant .fiirfo

ga/l(le. 

19 ,, 

Fö~fallare. konstnärer och fotogra

fer äger räl/ till sina verk enligt be

stämmelser som meddelas i lag. 

20 .11 

Utlänning här i riket är likställd med 

Sl'ensk medbo1xare i .fi'åga om 

I. skrdcl 11101 11·cing all c/C'llaga i 

sa111111ank11111.11.!iir 1111ini1111shilclning l'l-

11'1' i tf«'ll/On.\'f/'(//iOll «'//('/' (///l/c/n llll'

ning\\'lll"illg !'/ler 1111 1il/hiirn 1rosw111-

.fi111cl l'lll'r w11w11 .l'«lllllltc1111/11111i11g C ,, 
andra lll«'llillgl'll J. 

2. skydd 111111 cliidssrra/J: kmpps

str(I//' och ror/rr swnr mor medicinsk 

plil'erkan i sr/ie al/ ji·am11·inga el/N 

hindra ytrranden (4 och 5 .h'). 

3. räl/ ril/ clomsto/spriil'lling ar/i"i

hetsherö\'(/nde med a11/edni11g ar bro// 

eller misstanke om brort (9 .i' jörsw 

S/\'Cket), 
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N11rara11c/(' /1c/d\l' 

10 

Vi/a11cle .fiirs/ag 

4. skydd 11101 rcrmakrir brollspd

.Jöfjd och a1111a11 rr1mak1ir rii11srrrka11 
av bro11 (I(} 11). 

5. skwlcl mol inrällamlc m· domsrot 

vissa fall (/I ,, .försra slvckel). 

6. skydd mot missgynnande på 

grund al' ras. h11(/jä1:f( eller etniskt 11r
spn111g l'lfer 11il grund m: kiin ( 15. och 

16 .h'). 
7. räl/ riff .fackliga stridsårgärder 

(17 1'). 

8. rätt till ersätfning rid ex{lropria

rion eller annar· sådant ./Ör/i!gande 

(18 1'). 

Om annat icke .följer m• särskilda 

fiireskrifier i lag, är urlänning här i ri

ke/ liksräfld med srh1sk medborgare 

även i .fi'åga om 

I. r11rande/i"ilw1. infilrmarionsfi"i

het. 111iites/i"ihe1. de111r111s1ra1io11.\/i'i

he1 . .förenings/i"ilwr och religinns/i'iher 

(I U 
:!. skrdd mor trång all gil'(l rill kän

na dskådning (2 .1' .fiirs1a meningen). 
J. skrdd 11101 kropp.il(~/ ingrepp 

äve11 i an11a1 fall än som m·ses i 4 och 

5 .1'}. mot kro{l{lsvisi1a1ion. /111srannsa

kan och liknande i111rång sam/ mor in-
1rång i .fiirtro/ig meddclelse (6 {). 

4. skydd mor .fi"ihersberiirande (8 1' 

förs1a meningen). 

5. räl/ till domsrolsprö\'/ling a1· .fi'i

he1sberiirande ar an11a11 a11/ed11i11g än 

hroll eller missranke 0111 bro/I (<J I' 
andra s1yckel). 

6. o.f/'entligher vid dnmsrol~/iirhallil

ling (/I .1' andra stycke!), 

7. skrdd 11101 i11grl'pf1 11d grund m· 

åskeldning ( 1-1 1' andra .1'f.1•ck1•1 //'('(/je 

meningen). 

8. /(irt'a11ares. kons111ärers och )iJ

rograkrs dill riff sina rerk (/ <J 1'J. 
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Nuvarandt' ~1·delsc Vilande .fiirs/ag 

8 kap. 

Lag eller a1111a11 .fÖreskrifi .tär <'.i in
nebära all döds.1·1r(l//'skall kunna ådö

mas. 

Lag eller a1111w1 fiireskrifi får ei in-

11ebära all s\'rnsk medbo1gare skall 
kunna land.~fiirl'isas eller eliesl hindras 

all å1en•ä11da 1ill rike/ eller a11 wcnsk 

mcdbmgaff som iir bosatt i riket skall 

kunna beriiras sitt medborgarska{J i 

a1111a(/äll än dd han är eller sa1111idig1 

blir 111edbo1:~are i annan stat. 

Lag eller a1111a11.fiircskr!fi .tär ci in-

11ebiira all str(l/f' eller a1111a11 brotts

f14fö/id skall kunna ddömas.f(ir gärning 

som icke rnr belagd med brotlS{J(l/ö(id. 

när den fiiriirndes. eller att svdrare 

hrollSfl<ifiilid skall k111111a ddiimas för 

giirni11gen än den som 1•arföreskri\'e11 

då. J 'ad 1111 sagls nm brotls{Jdfii(id gäl

IN äl'e11.fiill'erka11dc eller annan sär

skild rättsrerka11 m• hro11. 
Enskild skall \'ara tillförsäkrad er

sii1111i11g enlig! grunder som bestämmes 

i lagtiir delfall a11 hans ege11dom /ages 
i a11språk gc110111 l'.\proprialio11 eller 

a1111m såda111 .fr'ir/iJgandc. 

I ~ 
A1• bestämmelserna i 2 kap. 0111 

grundläggande.fi'i- och rä11ighe1er/ö/

.ier all /{jreskrifier m· l'i.m innehåll ei 

./dr meddelas eller.tär meddelas endast 

ge11om lag. 

H 
Föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller 

åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga 
eller ekonomiska förhållanden. meddelas genom lag. 

Sådana föreskrifter iir bland andra 
föreskrifter som hegrämar de fi'i- och 

rii11ighe1er och de1 skrdd i ö1.,.~~1 som 
('ll/ig1 2 ka11. 1-3 ,, ,, 1illko111111er sn'nsk 

111edho1:~are . .fiircskrifier om brott och 
riittsverkan av brott, .fiireskrifier om 
skatt till staten samt .fiireskrifier om 
rekvisition och annat sådant förfo

gancle. 

Sådana föreskrifter iir bland andra 
föreskrifter om brott m:h riittsverkan 
av brott, om skatt till staten samt 
om rekvisition och annat sådant för
fogande. 
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Nul'aramlc lvdclse 

Utan hinder av 3 eller 5 ~ kan re
geringen efter bemyndigande i lag 
genom förordning meddela före
skrifter om annat lin skatt. om fö
reskrifterna avser något av följande 
limnen: 

I. skydd för liv. personlig siiker
het eller hiilsa. 

2. utliinnings vistelse i riket. 
3. in- eller utförsel av varor, av 

pengar eller av andra tillgångar. till
verkning, kommunikationer, kredit
givning eller niiringsverksamhet, 

4. jakt. fiske eller natur- och mil
jövård. 

5. trafik eller ordningen på allmän 
plats. 

6. undervisning och utbildning. 
Utan hinder a1• 3 ,, kan regl'l'ingen 

cfier bemyndigande i lag genom .fiir

ordning meddela .föreskrificr om för
bud att röja sådant som någon har 
erfarit i allmän tjiinst eller under ut
övande av tjänsteplikt. 

Bemyndigande som avses i denna 

paragraf' medför ej riitt att meddela 
föreskrifter som i an11a1 hänseende iin 

som angil'es i andra s~\'Ckc1 begränsar 

11dgo11 m· de .fi"i- och riillighe1cr eller 

del skrdd i iil'rigl som enl~!!,1 2 kap. 

/-3 ,,,, 1illko111mcr Sl'Cnsk medborgare. 

Scida111 bemvml~!!,andc mcdfiir ej heller 

riill all meddclatöreskrifierom annan 
riittsverkan av brott iin böter. Riks
dagen kan i lag, som innehåller be-
111 y nd iga ndc med stöd av denna pa

ragraf: föreskriva liven annan rätts
verkan iin böter för överträdelse av 
föreskrift som regeringen meddelar 
med stöd av bemyndigandet. 

7 " ' 

12 

I 'ilamle ,liirslag 

Utan hinder av 3 eller 5 ~ kan re
geringen efter bemyndigande i lag 
genom förordning meddela före
skrifter om annat Un skatt. om fö
reskrifterna avser något av följande 
iimnen: 

I. skydd för liv: personlig sliker
het eller hlilsa, 

2. utl~innings vistelse i riket, 
3. in- eller utförsel av varor, av 

pengar eller av andra tillgångar, till
verkning. kommunikationer, kredit
givning, näringsverksamhet eller 111-

.formning m· byggnader, anläggningar 

och bebyggclsemi(jö, 

4. jakt. fiske. djurskydd eller na
tur- och miljövård. 

5. trafik eller ordningen på allmän 

plats. 
6. undervisning och utbildning, 
7. förbud att röja sådant som nå

gon har erfarit i allmiin tjänst eller 
under utövande av tjänsteplikt. 

Bemyndigande som avses i .förs1a 

stycke! medför ej riitt att meddela fö
reskrifter om annan rättsverkan av 
brott lin böter. Riksdagen kan i lag. 
som innehåller bemyndigande med 
stöd av.fiirsta s1ycke1. föreskriva även 
annan rättsverkan än böter för över
trlidelse av föreskrift som regeringen 
meddelar med stöd av bemyndigan
det. 
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N11l'arandl' ~rdefo· Vilande .fiirslag 

10 ~ 
Regeringen kan efter bemyndi- Regeringen kan efter bemyndi-

gancle i lag i ämne som angives i 
7 ~ första stycket eller 9 ~genom för
ordning bestämma att föreskrift i la
gen skall börja eller upphöra att till
lämpas. Delfa gäller äl'en nm .före

skrifien begränsar någon al' de./i"i- och 

rälfigheler eller de1 skvdd i iii·rigl som 

enlf~l l kap. 1-3 111' 1il/kommer .wensk 

medborgare. 

gande i lag i ämne som angives i 
7 ~ första stycket eller 9 ~ genom för
ordning bestämma att föreskrift i la
gen skall börja eller upphöra att till
lämpas. 

Il ~ 
Bemyndigar riksdagen enligt den

na regering.~form regeringen att med
dela föreskrifter i visst ämne, kan 
riksdagen därvid medgiva att rege
ringen överlåter åt förvaltningsmyn
dighet eller kommun att meddela 
bestämmelser i ämnet. I fall som nu 
sagts kan riksdagen också uppdraga 
åt förvaltningsmyndighet under 
riksdagen att meddela sådana be

stämmelser. 

Bemyndigar riksdagen enligt 
delfa kapi1el regeringen att meddela 
föreskrifter i visst ämne, kan riks
dagen därvid medgiva att regeringen 
överlåter åt förvaltningsmyndighet 
eller kommun att meddela bestäm
melser i ämnet. I fall som nu sagts 
kan riksdagen också uppdraga åt för
valtningsmynclighet under riksda
gen att meddela sådana bestämmel
ser. 

10 kap. 
5 ~ 

Beslutanderätt som enligt denna 
regeringsform tillkommer riksda
gen. regeringen eller annat i rege
ringsformen angivet organ och (~j ar

ser .fi"åga om stifiande. ändring eller 

ll(lf!hiimnde m· grundlag kan i begrän
sad omfattning överlåtas till mellan
folklig organisation för fredligt sam
arbete, till vilken riket är eller skall 
bliva anslutet. eller till mellanfolklig 
domstol. Om sådan överlåtelse be
slutar riksdagen i elen ordning som 
är föreskriven för stiftancle av 

grundlag eller, om beslut i sådan ord
ning ej kan avvaktas. genom ett be-

Beslutanderätt som enligt denna 
regeringsform tillkommer riksda
gen, regeringen eller annat i rege
ringsformen angivet organ kan i be
grlinsad omfattning överlåtas till 
mellanfolklig organisation för fred
ligt samarbete. till vilken riket är el
ler skall bliva anslutet. eller till mel
lanfolklig domstol. Diin•id,lär ej iirer

ldtas hcsl111anderä11 som avser .fi"åga 

0111 sti/iande. ändring eller llfl(lhiirnn

de m· grundlag eller/i·åga 0111 hegriim

ning ar någon m· de./ii- och rättf~hewr 

som m·scs i} kap. Om överlåtelse be
slutar riksdagen i den ordning som 
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1V11rnra11de (l·dl'll"l' I 'i/a11dejii1:1lag 

slut. varom minst fem sjättedelar av är föreskriven för stiftande av grund-
de röstande och minst tre fjärdedelar lag eller, om beslut i sådan ordning 
av ledamöterna förenar sig. ej kan avvaktas, genom ett beslut, 

varom minst fem sjättedelar av de 
röstande och minst tre fjärdedelar av 
ledamöterna förenar sig. 

Riittskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej enligt denna regeringsform 
tillkommer riksdagen, regeringen eller annat i regeringsformen angivet organ 
kan överlåtas till annan stat. 1ill mellanfolklig organisation eller 1ill utliindsk 
eller internationell inrättning eller samfällighet, om riksdagen förordnar om 
det genom ett beslut. varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar 
sig. eller genom beslut i den ordning som gäller för stiftande av grundlag. 

11 kap. 

I ~ 
Högsta domstolen är högsta allmänna domstol och regcringsrätten högsta 

förvaltningsdomstol. Rätten att få mål prövat av högsta domstolen eller 
regeringsrätten kan begränsas genom lag. I högsta domstolen och regerings
rättcn får endast den tjlinstgöra såsom ledamot som har utnämnts till or
dinarie domare i domstolen. 

Annan domstol än högsta dom- Annan domstol än högsta dom-
stolen eller regeringsriitten inrättas stolen eller regeringsrätten inrättas 
med stöd av lag. Domstol/ar icke in- med stöd av lag. Om .fiirh11d mot i11-

rä11as.fiir reda11 hegången giiming och räl/ande m• d01mfol i 1·issa fall .fiire-

ej heller /lir 1•iss fl"is1 eller i ö1Tigt .för skril'es i 2 kap. 11 .11 .första stycket. 

risst mål. 

Vid domstol som avses i andra stycket skall finnas ordinarie domare. 
I fråga om domstol som har inrättats för handliiggning av en viss bestiimd 
grupp eller vissa bestämda grupper av mål får dock i lag göras undantag 

härifrån. 

Riittst vist mellan enskilda får icke 
utan stöd av lag avgöras av annan 
myndighet än domstol. 

Har annan 111l'lldighe1 än doms1ol 

bcriil"at ndgr111.li"ihl'f('I/ med a11l('d11i11g 

al' hm11eller111i.1·s1a11kc 0111 hro1t. skall 

den beslt111•t riir kunna/(/ saken wiirnd 

al" domstol 11ta11 oskäligt driijsmål. 

3 ' ' 
Rättstvist mellan enskilda får icke 

utan stöd av lag avgöras av annan 
nwndighet än domstol. Om domstols 

prii1·11ing m·.fi"ihetsheriira11dc fiireskri

res i l kap. 9 ''· 
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N11vam11dc (1'!/clsc 

D<'lsamma gäller om svrmk mrdhor

gar<' m· a1111a11 a11/ed11i11g än nu sagrs 

har hlil'if 0111hä11dl'!"tage11 rrdngsris. 

Afrd prö\'lli11g ar domsrol likställes i 

sist11ä11111da fall prövning ar 11ä111nd. 

0111 11ä11111dc11s sa111ma11sä1t11i11g är he

srämd i lag och ordtöra11de11 i 11ä11111-

drn skall rnra eller ha rnrir ordinarie 

domare. 

6 ' ' 

15 

I "ilande /iinlag 

Under regeringen lyder justitiekanslern. riksåklagaren, de centrala äm
betsverken och länsstyrelserna. Annan statlig förvaltningsmyndighet lyder 

under regeringen. om myndigheten ej enligt denna regeringsform eller annan 

lag är myndighet under riksdagen. 

Förvaltningsuppgift kan anförtros åt kommun. 
Förvaltningsuppgift kan över!Hm- Förvaltningsuppgift kan överläm-

nas till bolag, förening, samfällighet nas till bolag, förening, samfällighet, 

ellN stiftelse. Innefattar uppgiften stiftelse eller <'nskild individ. lnnefat-
myndighetsutövning, .skall det ske tar uppgiften myndighetsutövning, 

genom lag. skall det ske med stöd a1· lag. 

I. Ändringarna i regeringsformen triider i kraft den I januari 1977. 

2. Utan hinder av 2 kap. 16 ~ behåller iildre föreskrift. som innebär sär
behandling på grund av kön. sin giltighet tills vidare. Sådan föreskrift får 
ändras, liven om lindringen innebiir fortsatt siirbehandling. 

3. Bestiimmelserna om medlemskap i svenska kyrkan gäller utan hinder 
av 2 kap. 2 ~ i dess nya lydelse. 

4. Vid ikrafttriidandet föreliggande bestiimmelser om att film icke får 
förevisas offentligt. om den ej dessförinnan har godkiints för sådan visning. 
giiller utan hinder av 2 kup. I ~ 3 i elen nya lydelsen och 14 ~första stycket. 

5. Äldre författning eller föreskrift iiger fortsatt giltighet utan hinder av 
att den icke har tillkommit i den ordning som skulle ha iakttagits vid till
liimpning av regeringsformen i dess nya lydelse. 
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Bilaga 2 

Fiirslag till 
Lag om ändring i regeringsformen 

l liirigenom liireskrivcs att 8 kap. I')~ regeringsformen skall ha nedan 

angivna lydelse. 

N111•ara11de ln/els1• Vi/mule .fiirslag 

8 kap. 

''n 
Beslutad lag skall utfardas av regeringen utan driijsm{1I. Lag med sådana 

llirskrifter nm riksdagen eller dess myndigheter som ej skall intagas i grund

lag eller riksdagsordningen kan drn.:k utfordas av riksdagen. 

Lagar och .fiirorc/11i11gar skall Lagar skall kungöras så snart del 

kungöras sä snart det kan ske. kan ske. Dc1.\11111111a giil/er/iimrd11i11g-

ar. 0111 <'i a1111a1 .fiircskrires i lag. 

Denna lag triider kraft den I januari 1977. 
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Bilaga 3 

Förslag till 
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen 

Härigenom föreskrives att 2 kap. tryckfrihetsförordningen 1 skall ha nedan 

angiven lydelse. 

Numrande ~vdcf~c Vilande jiirslag 

2 kap. 

Om allmänna handlingars offentlighet 

Till främjande av ett fritt me
ningsutbyte och en allsidig upp
lysning skall. i den ordning nedan 
sägs, varje svensk medborgare äga 
fri tillgång till allmänna handlingar. 
I denna rätt må gälla allenast sådana 
inskränkningar som påkallas anting
en av hänsyn till rikets säkerhet och 
dess förhållande till främmande 
makt eller i anledning av myndig
hets verksamhet för inspektion, kon
troll och annan tillsyn eller för brotts 
förekommande och beivrande eller 
till skydd för statens, menigheters 
och enskildas behöriga ekonomiska 
intresse eller av hänsyn till privat
livets helgd, personlig säkerhet, an
ständighet och sedlighet. 

1 Förordningen omtryckt 1974:308. 

2 Riksdagen /')76177. 4 sam!. Nr I 

I s ~ 

Till främjande av ett fritt me
ningsutbyte och en allsidig upplys
ning skall varje svensk medborgare 
ha rätt att taga del av allmänna hand

lingar. 

Rätten att taga del av allmänna 
handlingar får begränsas endast om 
det är påkallat med hänsyn till 

I. rikets säkerhet eller dess förhål
lande till annan stat eller mellanfolk
lig organisation, 

2. rikets centrala finanspolitik. 
penningpolitik eller valutapolitik, 

3. myndighets verksamhet för in
spektion, kontroll eller annan tillsyn, 

4. intresset att förebygga eller be
ivra brott, 

5. det allmännas ekonomiska in

tresse. 
6. skyddet får enskilds personliga 

eller ekonomiska förhållanden. 
7. intresset att bevara djur- eller 

växtart. 
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N111•arwule lrde/se Vilande _/r'irslag 

I särskild lag skola noga angivas Begränsning av rätten att taga del 

de fall, då enligt nyssniimnda grun- av allmiinna handlingar skall angi-

der allmänna handlingar skola hållas vas noga i bestiimmelse i en särskild 

hemliga. lag eller, om så i. visst fall befinnes 

lämpligare, i annan lag vartill den 

särskilda lagen hänvisar. Efter be

myndigande i sådan bestämmelse får 

dock regeringen genom forordning 

meddela närmare föreskrifter om be

stämmelsens tilliimplighet. 

Allmänna handlingar äro alla hos 

stats- eller kommunalmyndighet 

förvarade handlingar, vare sig de till 

myndigheten inkommit eller blivit 

diir upprättade. 

Vad i detta kapitel sägs om hand

ling skall även avse karta, ritning el

ler bild. Kapitlets bestämmelser om 

handling skola jämväl tilliimpas på 

upptagning för automatisk databe

handling eller annan upptagning 

som kan Wsas eller avlyssnas endast 

med tekniskt hjälpmedel. 

Upptagning som nämnts i andra 

stycket skall anses förvarad hos 

myndighet även i fall då den inkom

mit till eller upprällats hos annan än 

myndighet. under förutsättning att 

myndighet förfogar över upptag

ningen. 

Utan hinder av andra stycket får 

i bestämmelse som där avses riks

dagen eller regeringen tilliiggas be

fogenhet att efter omstiindigheterna 

medgiva att viss handling liimnas ut. 

3 s 
~ 

Med handling förstås framstiill

ning i skrift eller bild samt upptag

ning som kan läsas, avlyssnas eller 

på annat sätt uppfattas endast med 

tekniskt hjälpmedel. Handling är all

män, om den förvaras hos myndig

het och enligt 6 eller 7 ~ iir att anse 

som inkommen till eller uppriittad 

hos myndighet. 

Upptagning som avses i första 

stycket anses förvarad hos myndig

het, om upptagningen iir tillgiinglig 

för myndigheten för överföring i så

dan form att den kan läsas.avlyssnas 

eller på annat sätt uppfattas. Detta 

gäller dock ej upptagning som ingår 

i personregister, om myndigheten 

enligt lag eller förordning eller sär

skilt beslut, som grundar sig p:'l lag, 
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Nuvarande (wlelse 

Med statsmyndighet förstås i detta 

kapitel statsdepartementen, försva

rets kommandoexpedition, riksda

gen och allmänna kyrkomötet, deras 

avdelningar, utskott, nämnder, full

mäktige, deputerade och revisorer, 

domstolar och ämbetsverk samt öv

riga till statens förvaltning hörande 

myndigheter och inrättningar, 

niimnder, kommissioner och kom

mitteer. 

Med kommunalmyndighet förstås 

i detta kapitel alla till kommunal sty

relse eller förvaltning hörande stäm

mor och representationer. myndig

heter. styrelser, kollegier. nämnder. 

råd, kommissioner. revisorer. ut

skott och kommitteer jämte under

lydande verk och inrättningar. 

19 

Vilande .fiirs/ag 

saknar befogenhet att göra överför

ingen. Med personregister förstås re

gister, förteckning eller andra an

teckningar som innehålla uppgift· 

som avser enskild person och som 

kan hänföras till denne. 

Brev eller annat meddelande som 

är ställt personligen till den som in

nehar befattning vid myndighet an

ses som allmän handling, om hand

lingen gäller ärende eller annan fråga 

som ankommer på myndigheten och 

ej är avsedd för mottagaren endast 

som innehavare av annan ställning. 

Med myndighet likställas i detta 

kapitel riksdagen, allmänt kyrkomö

te och beslutande kommunal för

samling. 
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Nul'arande ~rdel~e 

5 ~ första stycket 

Handling skall anses inkommen 

till myndighet, då den avlämnats till 

myndigheten eller till befattningsha

vare, som har att mottaga handling

en eller eljest taga befattning med 

mål eller ärende, till vilket handling

en hänför sig. 

6 * första stycket 

Tävlingsskrift, anbud eller annan 

sådan handling, som enligt tillkän

nagivande skall avlämnas i förseglat 

omslag, skall ej anses inkommen 

före den tidpunkt, som bestämts för 

öppnandet. 

5 * andra stycket 

Diarier, journaler, register eller 

andra sådana förteckningar skola an

ses upprättade, då de färdigställts för 

anteckning eller införing. Protokoll 

och därmed jämförliga anteckningar 

skola anses upprättade, då de av 

myndigheten justerats eller eljest bli

vit färdigställda. Andra handlingar, 

som hänföra sig till visst mål eller 

ärende, skola anses upprättade, då de 

expedierats eller, om expedition ej 

äger rum. då målet eller iirendet bli

vit av myndigheten slutbehandlat. 

Vilande jjjrslag 

6 s 
' 

20 

Handling anses inkommen till 

myndighet, när den har an!Unt till 

myndigheten eller kommit behörig 

befattningshavare till handa. I fråga 

om upptagning som avses i 3 *första 

stycket gäller i stUllet att den anses 

inkommen till myndighet nlir annan 

har gjort den tillgänglig för myndig

heten på slitt som angives i 3 ~andra 

stycket. 

Tävlingsskrift, anbud eller annan 

sådan handling som enligt tillkän

nagivande skall avliimnas i förseglat 

omslag anses ej inkommen före den 

tidpunkt som har bestämts för öpp

nandet. 
Åtgärd som någon vidtager endast 

som led i teknisk bearbetning eller 

teknisk lagring av handling, som 

myndighet har tillhandahållit. skall 
ej anses leda till att handling är in

kommen till elen myndigheten. 

7* 

Handling anses upprättad hos 

myndighet, när den har expedierats. 

Handling som ej har expedierats an

ses uppriittad när det Hrende till vil

ket den hänför sig har slutbehand

lats hos myndigheten eller, om 

handlingen ej hänför sig till visst 

ärende, när den har justerats av 

myndigheten eller på annat sätt fär

digställts. 

I stället för vad som föreskrives 

i första stycket gäller att handling an

ses upprättad. 

I. diarium, journal samt sådant 
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N111·ara1u/e ~rclelsc' 

6 ~ andra och tredje styckena 

Dom eller annat myndighets be
slut, som enligt vad därom är stadgat 
skall avkunnas eller expedieras, 
samt protokoll och därmed jiimför
liga anteckningar, som hänföra sig 

till sådant beslut, skola anses upp
rättade, först då beslutet avkunnats 
eller expedierats. 

Protokoll hållna hos riksdagens el

ler allmiint kyrkomötes utskott, riks
dagens revisorer eller statliga kom~ 

mitteer eller hos kommunalmyndig
het i ärende, som myndigheten 

handhar allenast för beredning, skola 
anses upprättade, först då det ärende 

prokotollen avse hos myndigheten 

slutförts och, såvitt angår protokoll 

hos riksdagens revisorer, berättelse 

diiröver offentliggjorts. 

Minnesanteckning eller annan 
uppteckning, som hos myndighet 

verkstiillts allenast för måls eller 

iirendes föredragning eller beredande 
till avgörande, skall ej hos myndig

heten anses som allmän handling, 

21 

Vi/ancle /ih·s/ag 

register eller annan förteckning som 
föres fortlöpande, när handlingen 
har färdigställts för anteckning eller 
införing, 

2. dom och annat beslut, som en
ligt vad därom är föreskrivet skall 

avkunnas eller expedieras, samt pro
tokoll och annan handling i vad den 

hänför sig till sådant beslut, när be
slutet har avkunnats eller expedie
rats. 

3. annat myndighets protokoll 
och därmed jämförliga anteckning

ar, när handlingen har justerats av 
myndigheten eller på annat sätt fär

digställts, dock ej protokoll hos riks

dagens eller allmiint kyrkomötes ut

skott, riksdagens eller kommuns re
visorer eller statliga kommitteer eller 

hos kommunal myndighet i ärende 

som denna endast bereder till avgö

rande. 

Har organ som ingår i eller är knu

tet till ett verk eller liknande myn
dighetsorganisation överlämnat 
handling till annat organ inom sam
ma myndighetsorganisation eller 
framställt handling för sådant över
lämnande, skall handlingen ej anses 
som därigenom inkommen eller 
upprättad i annat fall än då organen 
upppträda som självständiga i förhål

lande till varandra. 

Hos myndighet tillkommen min

nesanteckning som ej har expedie

rats skall ej heller efter den tidpunkt 

då den enligt 7 ~ iir att anse som upp

rättad anses som allmän handling 
hos myndigheten. om den icke tages 
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om ej uppteckningen, sedan målet 
eller ärendet hos myndigheten slut
behandlats, omhändertagits för för
varing. 

Har upptagning som nämnts i 2 * 
andra stycket tillkommit allenast för 
måls eller ärendes föredragning eller 
beredande till avgörande hos myn
dighet, skall upptagningen ej anses 
som allmiin hos myndigheten, om 
den ej, sedan målet eller ärendet 
slutbehandlats hos myndigheten, 
omhändertagits för förvaring. Intill 
dess frågan om sådant omhänderta
gande avgjorts, skall upptagningen 
ej heller anses som allmän hos annan 
myndighet, om den förvaras där en
dast för teknisk bearbetning eller lag
ring. 

22 

Vi/ancle ,liirslag 

om hand för arkivering. Med min
nesanteckning förstås promemoria 
och anna11 .uppteckning eller· upp

tagning som har kommit till endast 
för ärendes föredragning eller bered
ning, dock ej till den del den har till
fört ärendet sakuppgift. 

Utkast eller koncept till myndig
hets beslut eller skrivelse och annan 
därmed jiimställd handling som ej 
har expedierats anses ej som allmtin 
handling, såvida den icke tages om 

hand för arkivering. 

Handling som förvaras hos myn
. dighet endast som led i teknisk be
arbetning eller teknisk lagring för an
nans riikning anses ej som allmiin 
handling hos den myndigheten. 

Som allmän handling anses ej 
I. brev. telegram eller annan så

dan handling som har inlämnats till 
eller upprättats hos myndighet en
dast för befordran av meddelande, 

2. meddelande eller annan hand
ling som har inlämnats till eller upp

rättats hos myndighet endast för of
fentligggörande i periodisk skrift 

som utgives genom myndigheten. 
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Vad i detta kapitel stadgas om all
miinna handlingar äge ej tillämpning 
å exemplar av tryckt skrift, som av

ses i 4 kap. 7 *,eller å enskilda brev, 
skrifter eller upptagningar, vilka 
överlämnats till allmänt arkiv eller 

bibliotek eller eljest till myndighet 
uteslutande för förvaring och vård 

eller forsknings- och studieändamål. 
Angående tillhandahållande av 
handlingar och upptagningar som nu 

niimnts giille vad s[irskilt iir föreskri
vet. 

Allmiin handling, som ej skall hål

las hemlig, skall på begäran genast 
eller så snart ske kan utan avgift till
handahållas den som för liisning eller 
avskrivning på stället önskar taga del 
chirav. Upptagning som n[imnts i 2 ~ 
andra stycket skall tillhandahållas i 
läsbar eller avlyssningsbar form. 

Handling, som endast till viss del 
skall hållas hemlig, skall utan hinder 
d[irav tillhandahållas på stället, om 
det kan ske på sådant sätt att vad 
i den delen beröres icke uppenbaras. 
Kan det ej ske, äge den som vill taga 

del av handlingen utan avgift erhålla 

avskrift av densamma eller. såvitt 
avser upptagning som niimnts i 2 ~ 

andra stycket, utskrift av upptag

ningen. varvid den del som iir hem
lig skall uteslutas från avskriften el

ler utskriften. 
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l'i/ancle .furs/ag 

3. tryckt skrift, ljud- eller bild upp
tagning eller annan handling som 
ingår i bibliotek eller som från en

skild har tillförts allmiint arkiv ute
slutande för förvaring och vård eller 

forsknings- och studieändamål eller 
privata brev. skrifter eller upptag

ningar som eljest ha överlämnats till 

myndighet uteslutande för iindamål 
som nu angivits, 

4. upptagning av innehållet i 

handling som avses i 3. om upptag

ningen förvaras hos myndighet där 

den ursprungliga handlingen ej skul
le vara att anse som allmän. 

IH 

Allmiin handling som får liimnas 

ut skall på begiiran genast eller så 
snart det är möjligt på stället utan 
avgift tillhandahållas den, som öns
kar taga del därav, så att handlingen 
kan Hisas. avlyssnas eller på annat 

sätt uppfattas. Handling får iiven 
skrivas av. avbildas eller tagas i an
språk för ljudöverföring. Kan hand
ling ej tillhandahållas utan att sådan 
del därav som icke får lämnas ut rö

jes. skall den i övriga delar göras till
gänglig för sökanden i avskrift eller 

kopia. 
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Skyldighet att tillhandahålla 

handling på stället skall ej föreligga, 

om betydande hinder därför möter. 

I fråga om upptagning som nämnts 

i 2 ~ andra stycket föreligger denna 

skyldighet ej heller, om upptagning

ens innehåll finnes i läsbar form hos 

annan myndighet och tillhandahål

landet diir kan ske utan beaktans

värd olägenhet för den som vill taga 

del av upptagningen. 

Den som önskar taga del av all

miin handling, som ej skall hållas 

hemlig eller som skall hållas hemlig 

endast till viss del, äge dessutom rätt 

att mot fastställd avgift erhålla av

skrift av handlingen med uteslutan

de av sådan del som skall hållas 

hemlig. Myndighet vare ej skyldig 

att utlämna upptagning för automa

tisk databehandling på annat sätt än 

genom tillhandahållande av utskrift 

av upptagningen. Ej heller vare 

myndighet skyldig att för utlämnan

de framställa kopia av karta, ritning 

eller bild, om svårighet därför möter 

och handlingen kan tillhandahållas 

på stället. 

Framställning om allmän hand

lings utbekommande göres hos den 

myndighet, där handlingen finnes. 

Såvitt gäller upptagning som nämnts 

i 2 ~ andra stycket göres framstiill

ning om utbekommande hos myn-

24 

Vi/1111cle .fih·s/ag 

Myndighet iir icke skyldig att till

handahålla handling på stället, om 

betydande hinder möter. I fråga om 

upptagning som avses i 3 ~ första 

stycket föreligger ej heller sådan 

skyldighet, om sökanden utan be

aktansviird oliigenhet kan taga del av 

upptagningen hos närbeliigen myn

dighet. 

IH 

Den som önskar taga del av all

miin handling har Uven riitt att mot 

faststiilld avgift få avskrift eller kopia 

av handlingen till den del den får 

liimnas ut. Myndighet är dock ej 

skyldig att liimna ut upptagning för 

automatisk databehandling i annan 

form iin utskrift. Ej heller föreligger 

skyldighet att framställa kopia av 

karta, ritning, bild eller annan i 3 ~ 

första stycket avsedd upptagning än 

som nyss har angivits. om svårighet 

möter och handlingen kan tillhan

dahållas på stället. 

14 ~ 

Begäran att få taga del av allmän 

handling göres hos myndighet som 

förvarar handlingen. 

Begiiran prövas av myndighet som 

angives i första stycket. Om siirskil

da skiil föranleda det. får dock i be-
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dighet som förfogar över upptag
ningen. Frågan om utlämnande prö
vas av den myndighet diir framställ
ning gjorts. 

Är vården om handlingen enligt 
arbetsordningen eller givet uppdrag 
anförtrodd viss befattningshavare, 
har han att själv besluta i fråga om 
handlingens utlämnande; dock ålig
ge honom att därvid ställa sig till 
efterrättelse av myndigheten med
delade föreskrifter samt att, då det 
kan ske utan omgång, i tveksamma 
fall hänskjuta frågan till myndighe
tens avgörande. Vägrar befattnings
havaren att utlämna handlingen, 
skall, om sökanden det begär, frågan 
hänskjutas till myndigheten. 

Om behörighet för viss myndighet 
att i stället för myndighet, som avses 
i första stycket, pröva fråga om all
män handlings utlämnande stadgas 

i 14 * andra stycket. 

Har myndighet avslagit framstiill
ning om utbekommande av allmän 
handling och anser sökanden att be
slutet icke är lagligen grundat, iige 
han, i den ordning nedan sägs, söka 
iindring i beslutet; beslut, som med
delats av departementschef. må 
dock ej överklagas. 
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Vilande Jiin'lag 

stämmelse som avses i 2 * andra 
stycket föreskrivas att prövningen 
vid tillämpningen av bestämmelsen 
skall ankomma på annan myndig
het. I fråga om handling som är av 
synnerlig betydelse för rikets säker
het kan även genom förordning fö
reskrivas att endast viss myndighet 
får pröva frågan om utlämnande. I 
de nu nämnda fallen skall begäran 
om utlämnande genast hänskjutas 
till behörig myndighet. 

15 ~ 

Om annan iin riksdagen eller re
geringen avslår bcgiiran att fä taga 
del av handling eller liimnar ut all
miin handling med förbeh[1ll, som 
inskriinker sökandens riitt att yppa 
dess innehåll eller eljest li.irfoga över 
den rnr siikamlen föra talan mot be
slutet. Talan mot beslut av statsråd 
skall mras hos regeringen och talan 
mot heslut av annan myndighet hos 
d11mstol. 
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11 ~ 

Ändring. som avses i 10 *· skall 

sökas hos den myndighet. som har 

att upptaga klagan över beslut eller 

åtgärd i det mål eller ärende, till vil

ket handlingen hör, eller om klagan 

ej i::r tillåten i sådant mål eller ärende 

eller handlingen ej tillhör mål eller 

ärende, som myndigheten har att 

handlägga, hos den myndighet, som 

i allmänhet har att upptaga klagan 

över myndighetens beslut eller åt

gärder. Vad nu sagts gälle ock an

gående den ordning, i vilken ändring 

skall sökas. I stället for hos regering

en skall ändring sökas hos regerings

rätten. 

Finnes enligt vad ovan sagts ej be

hörig myndighet, skall ändring sökas 

i fråga om beslut av kommunalmyn

dighet hos länsstyrelse, beträffande 

beslut av myndighet, som lyder un

der Hinsstyrelse. domkapitel, styrel

se, ämbetsverk eller annan regering

en underställd myndighet. hos den 

överordnade myndigheten samt i 

andra fall hos regeringsr~itten. An

gående beslut av myndighet, som 

tillhör eller lyder under riksdagen, 

gälle dock vad riksdagen bestäm

mer. 

IH 

Angående fullföljd av talan mot 

myndighets beslut. varigenom kla

gan avslagits, äge vad i 11 * är stad

gat motsvarande tillämpning; har 

klagan bifallits. vare talan mot be

slutet ej tillåten. 
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Vilande .förslag 

I den i 2 ~ omniimnda lagen skall 

närmare angivas hur talan mot be

slut som avses i första stycket skall 

föras. Sådan talan skall alltid prövas 

skyndsamt. 

Angående rätt att fora talan mot 

beslut av myndighet som lyder un

der riksdagen är särskilt föreskrivet. 
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IH 

Vill någon klaga över myndighets 
beslut, äge han erhålla underriillelse 
om vad han därvid har att iakttaga. 

Mål eller ärende angående utläm
nande av allmiin handling skall alltid 
behandlas skyndsamt. Expedition 
skall tillhandahållas klaganden utan 
avgift. Ej må för fullföljd av talan 
eller dess prövning gälla särskilda 
villkor, såsom erliiggande av full
följdsavgift eller myndighets till
stånd. 

Finnes hos myndighet allmän 

handling, som skall hållas hemlig, 
och anser myndigheten särskild åt
gärd böra vidtagas till beredande av 
trygghet mot obehörigt utlämnande, 
äger myndigheten förse handlingen 
med anteckning därom att den iir 
hemlig. Sådan anteckning skall in
nehålla uppgift å det lagrum. som 
åberopas för handlingens hemlighål
lande. dagen för anteckningen samt 
den myndighet, som låtit verkställa 
anteckningen. 

Beträffande siirskilda slag av 
ha.1dlingar. vilkas hemlighållande 
for rikets siikerhet iir av synnerlig be
tydelse, äger regeringen förordna att 
viss myndighet skall pröva fråga om 
utlämnande. Har sådant förordnan
de meddelats. skall å handling som 
däri avses, jämte de uppgifter som 

angivas i första stycket. antecknas 
den myndighet, som sålunda är be
hörig att pröva fråga om utlämnan
de. Framställning hos annan myn-
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i "ilancle .flits/ag 

16 ~ 

Anteckning om hinder att liimna 
ut allmän handling får göras endast 
på handling som omfattas av be

stämmelse som avses i 2 * andra 
stycket. Härvid skall tillämplig be
stiimmelse angivas. 
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dighet att utbekomma handling, 
varå dylik anteckning skett. skall 
ofördröjligen på sökandens begäran 
hlinskjutas till den behöriga myndig

heten. 
Ej må i annan ordning än i detta 

lagrum sägs handling förses med an
teckning därom att den iir hemlig. 

28 

Vilande .fiirslay, 

Denria lag träder i kraft elen I januari 1978. Har mål eller ärende om 
utbekommande av allmän handling anhängiggjorts hos myndighet före 
ikraftträdandet. skall myndigheten pröva frågan, även om den ej längre 
lir behörig därtill enligt de nya bestämmelserna. 
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Förslag till 
Bilaga 4 

Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen 

I-liirigenom föreskrives i fråga om tryckfrihetsförordningen 1 

dels alt nuvarande 4 kap. 2, 3, 5 och 7 *~ samt 14 !rnp. 4 ~ skall upphöra 
att gälla, 

dels all nuvarande 4 kap. 4, 6, 8 och 9 ** skall betecknas 4 kap. 2, 4. 

5 respektive 3 *' 
dels att I kap. I, 5, 6 och 9 **· 3 kap. 1-5 **, 4 kap. I *' nya 4 kap. 

2, 4 och 5 K 5 kap. I, 2, 4-6, 8 och 9 **· 6 kap. 3 *· 7 kap. 3-6 och 

8 ~*' 8 kap. 1-6 och 8 *~· 9 kap. 1-3 *~' 10 kap. 2-4, 7, 8, 11 och 12 *~' 
Il kap. I~. 12 kap. I, 2, 13 och 14**' 13 kap. J-H*, 14 kap. I och H* 
samt rubriken till 4 kap. skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i förordningen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 6 * och 
10 kap. 14 ~- av nedan angivna lydelse. 

N11rara11de ll'dcl~C' Vilande fijrs/ag 

kap. 

I * 
Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av 

myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, 
att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll 

och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider 
mot tydlig lag. given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän 
upplysning. 

I överensst~immelse med de i första stycket angivna grunderna för en 
allmän tryckfrihet och till s~ikerställande av ett fritt meningsutbyte och en 
allsidig upplysning skall det slå varje svensk medborgare fritt att, med iakt
tagande av de bestämmelser som Uro i denna förordning meddelade till 
skydd för enskild rätt och allmiin säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar 
och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och 
underriiltelser i vad ämne som helst. 

Del skall ock stå envar fritt att, 
i alla de fall då ej annat är i denna 
förordning föreskrivet, meddela 
uppgifter och underrättelser i vad 
iimne som helst för offentliggörande 
i tryckt skrift till dl'ss författare eller 
utgivare eller. om för skrifien finnes 
särskild redaktion. till denna eller till 
företag för yrkesmiissig förmedling 
av nyheter till periodiska skrifter. 

1 Förordningen omtryckt 1974:308. 

Det skall ock stå envar fritt att, 
i alla de fall då ej annat är i denna 
förordning föreskrivet, meddela 
uppgifter och underrättelser i vad 
ämne som helst för offentliggörande 
i tryckt skrift till författare eller a11-
11a11 som är a11 anse som 111111hol'sman 

ril/framställning i skri/;en. 1ill skri/iens 

utgivare eller. om för skriften finnes 
särskild redaktion. till denna eller till 



KU 1976177:1 

N111'{lra11dt' (rd<'ll-<' 

Denna förordning äger tillämp
ning allenast å skrift. som framställts 
i tryckpress. Till skrift hänföres kar

ta. ritning eller bild, även om den ej 

,åtföljes av text. 

Try1:kt skrin skall. för att anses 
s~sqm sådan, vara utgiven. Skrift an
ses utgiven. då den blivit utliimnad 
till salu eller för spridning på annat 
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Vi/and/' jrirslag 

företag för yrkesmässig förmedling 
av nyheter eller andra meddelanden 

till periodiska skrifter. 
Vidare skall enl'ar äga rälf att. om 

ei annat .fö(jer av denna .förordning. 

anskaHa ll{J{Jgifier och underräuelser i 

l'ad ämne som helst för arr o/le111liggö

ra dem i tryckt skri/i eller för att lämna 

meddelande som al'ses i .föregående 

strcke. 

Denna förordning äger tillämp
ning å skrift. som framställts i tryck
press. Den skall ock tilläm{Jas å skri/i. 

som mångfaldigats genom stencilering, 

fotokopiering eller liknande tekniskt 

.förfarande. om 

I. utgirningsberis gäller .för skri( 

ten; eller 

2. skrifien är.försedd med beteck

ning. som utl'isar alf den är mång/ål

digad. samt i anslutning därtill ~vdl~l!,a 

Uf1pgifier om 1'<'111 som har mångfaldi

gat skrifien och om ort och år .för 

mångfåMl!.andet. 

Bestämmelse i .fiirordningen som 

har avseende å skri/i somfiwnställts i 

trvckpress eller å t1~·ckning skall. när ej 

annat angil'es. äga motsrarande till

lämpning å annan skri/i. l'arå .förord

ningen enligt /iirsta stycket är tilläm{J

lig, eller å· mclngfaldigande al' scJdan 

. skri/i. 

Till skrift hänfores bild, även om 

den ej åtföljes av text. 

Tryckt skrift skall, för att anses 

såsom sådan, vara utgiven. Skrift an
ses utgiven. då den blivit utlämnad 
till salu eller för spridning på annat 
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sätt; vad nu sagts gälle dock icke 

myndighets tryckta handlingar, om 
de skola hållas hemliga. 

Utan hinder av denna förordning 

gäller vad i lag är stadgat 

1. om förbud mot kommersiell 

annons i den mån annonsen anviin
des vid marknadsföring av alkohol

haltiga drycker eller tobaksvaror; 

2. om förbud mot offentliggöran
de i yrkesmässig kreditupplysnings

verksamhet av kreditupplysning, 

som innebär otillbörligt intrång i en

skilds personliga integritet eller som 
innehåller oriktig eller missvisande 

uppgift, om ersättningsskyldighet 

för sådant offentliggörande samt om 

rtittelse av oriktig eller missvisande 

uppgift. 
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Vilande jiirs/ag 

sätt; vad nu sagts gälle dock icke 

myndighets tryckta handlingar, om 

de e.i ära lil(~ängliga .for envar. 

Utan hinder av denna förordning 

giiller vad i lag är stadgat 

I. om förbud mot kommersiell 

annons i den mån annonsen använ

des vid marknadsföring av alkohol

haltiga drycker eller tobaksvaror; 
2. om förbud mot offentliggöran

de i yrkesmässig kreditupplysnings

verksamhet av kreditupplysning, 
som innebär otillbörligt intrång i en

skilds personliga integritet eller som 

innehåller oriktig eller missvisande 
uppgift, om ersättningsskyldighet 

får sådant offentliggörande samt om 

rättelse av oriktig eller missvisande 

uppgift; 

3. om a11warvd1 crsä1111i11gsskyldig

hN SO/Il (/\'Sl'/' clc! SÖTT 11å l'i/keT uppgi/i 

eller 11ndcrrä11e/se ansk(J//ius. 

3 kap. 
1 ~ första stycket 

Författare till tryckt skrili vare ej 
skyldig att låta sitt namn utslittas å 

skriften. 

4 ,1 

Bes1ä111111e/serna i I och] .11} om/iir

./illlarcs anonr111i1e1 skola äga n1111s1·a

ranclc Tilläm{lning i.fi"dga 0111 den s11111, 

11Ta11 au rnra/iir/auare. flå säTT i I kafl. 

I ,1 Tredje s1ycke1 sägs lämna! 111edcle

/a11clc/iir o//i'11f /~~giirancle i Trrck T skri/i. 

s1wf~anclc1 i] ,1 Öl'Cll be1r(i//ä11dc 111cd

clela11de, m·seujiir TrrckT skri/i. so111 ej 

är periodisk. 

Vacl i I och 3 1'11 ärstadga1om/iirfä1-

1arl's anr mr111ill'/ skall iil'en m·sc 111gira

re11 ar TrrckT skri/i so111 ej iir periodisk. 

I ~ 
Författare till tryckt skrift vare ej 

skyldig att låt;t sitt namn eller sin 

pse11clo11rm cll1'r s~~naT11r utslittas å 
skriften. Vad n11 sagls äger 11101wara11-

de 1illä111pning be1rii//i111cle den som 

lä111na1 111eddclandc en/~~' I kap. I .11 

/red/<' sT,l'CkcT. så ock i,li"åga 01111//gil'are 

a1· 1rrck1 skri/i so111 ej är periodisk. 
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2 ' ' 
Ei må i 11yck/i"illl'1s111dl/i'dga 1·äckas 

0111 ndgons _fii1/ä11arska11 1il/ 11eri11disk 

skri/i. 

31' 

A ngdende ndgons _fiir/äl/arskafl fil/ 

1rrck1 skri/i. som 1~i är 11eriodisk, må i 

1ryck/i"ihe1s111ål fi'åga räckas, al/enas/ 

11n1 _fiir/{111aren d skri/ten angivils med 
sill namn eller med pseudonym, som 
enligt vad allmänt är känt åsyftar ho

nom. eller han i skriftlig förklaring 
erkänt sig vara författaren eller inför 
domstol i målet självmant avgivit så
dant erkännande. 

I ,, andra styckCI 

l:Jr 1k trrckare._fiir/äggare eller annan. 

s11111 har a111aga he/ällning med skri/is 

11~·ckning eller med 1rrck1 skrifts 111gil'-

11ing. md 111111.fiirfällar<•ns 1·ilia c.i heller 

a11mnkcles 111111enbara 1·e111.fiir/a11aren 

är. med mindre sådan skyldighel är i lag 

.fiireskri1·en. 

32 

Vilande _fiirs/ag 

I mdl som rör 1ryc/.:,/i"ihe1shm11 må 

.fi'åga c.i l'äckas om 1•en1 som är .för

fa11are eller har lämnat meddelande 

enligt I kap. I 11 tredie stycket, <.'.i heller 

om l'em som är utgimre av trwkt skrift 

som ei är periodisk. Omför skrift. som 

ej är 11eri11disk. _för(auare eller utgivare 

har angil'its d skri/fen med namn eller 
med pseudonym eller signatur. som 
enligt vad allmänt är känt åsyftar be

stämd person. eller någon i skriftlig 
förklaring erkänt sig vara författaren 
eller utgil'arcn eller inför domstol i 
målet självmant avgivit sådant er
kännande, må dock ji"dgan om han 

är ansmrig behandlas i målet. 

Frdga om l'em som är ansrnrig .f(ir 

hrott enligt 7 ka11. 3 1' må wan hinder 

al' _första s~vcket handläggas i samma 

räftegång som mdl so111 där angil'cs. 

J .1' 

Den som har tagit be/ällning med 1ill

ko111s1en elll'/' 111gil'l7ingen m· 11yck1 

skrift eller med /iwnställning som rar 

m·sccld au in/iiras i trrckt skri/i och de11 

som har mrit l'erksam ino111_/iire111g.fiir 

111gil'ning m· t1yckra skrifter eller inom 

.företag _för yrkes111ässig .fbrmed/ing ar 

nyheter eller andra meddelanden till 

11eriodiska skrifiN md icke röia l'ad 

han diirl'id er/äril om rem som är/{ir

fat/arc ellN har lämnm meddelande 

enligt I kafl. I 1' tredie stycket eller 

är 111gimre al' sk riff som <.f är 11crio

disk. om ei 

I. denne har samtyckt därtill; 
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Utsiitter någon mol författarens 
eller. i fall som avses i 4 ~, mol ut
givarens eller meddelarens vilja å 
tryckt skrift dennes namn l'lll'f pseu
donym. straffes med dagsbiircr eller. 
0111 0111s1ii111l~t:hl'll'l"llll iim \\'111/Crlfi,:C'll 

J Riksdagen 197(,f 77. 4 sam/. Nr I 

33 
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2. /i"dga diimm/(Jr l'äckas e11lfg1 2 11 

.fiirsra s1ycke1: 

3. ji"dga är om bm11 som angil'es i 7 
kap. 3 .Uiirs1a sr,1·cke1 I; 

4 . .fi"åga är om bro/I enlig! 7 kap. 

2 11 eller 3 11 .försla srycker 2 eller 3 
och räl/en .finner del e1:fimlerlig1 all 

1'ic/.förhandling uppgifi lämnas, huru

l'ida den som är 1il/1alad eller skäligen 

miss1änk1 .for bro11e1 har lämna/ med

delande! eller med1•erka11ill.fiwns1äll

ningen: 

5. räl/en ar hänsyn fil/ allmä/I/ eller 

cnskil1 i111rcsse_/inner del l'ara m• syn

nerlig l'ikr all uppgi/i i saken lämnas rid 

l'ill11es/ör/Jör eller.fiirhiir med par! un

c/N sanning.~/iirsäkran. 

4 ,, 

A1rndighe1 eller annal allmän! organ 

må 1:/ c:/ier/i1rskafii1ja11aren 1ill.fiw11-

srällning som il1/iir1s e!IN \'{/fil m•.mld 

all i11fiiras i 11:rck1 skri/i. drn som ulgil'il 

eller arsell a11111girn_/i"(J/11sriillni11g i sd

dan skrifi eller den som lämnar medcle

la111lr cnlfgl I kap. I 1' rrec(je s(rcker. i 

l'idare mdn än som er/imlras_/iir dwl el

ll'I" annal ingripande 11101 honom som c:i 

srdr i srrid med den11a_/iirord11i11g. Fcir 

e/ier/i1rskni11g/i.irek11mma. skall clärl'id 

hcakws den i 3 .11 angil'l1a r,rs11wds11/ik-

1en. 

H 
UtsUtter någon mot författarens 

eller, i fall som avses i I ~- mot ut
givarens eller meddelarens vilja å 

tr};ckl skrift dennes namn. pseudo
nym eller sig11a1111· el/N clsiclosiillcr 11å

go11 si1111·s111adsplik1e11l~i;1311'. straffcs 
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fiirswirande, med fängelse i högst ett 

år. Lag samma vare. om å skriften 

såsom författare, utgivare eller med

delare utsättes namnet å eller pse11-

cl11nr111 för annan person iin den 

verklige författaren. utgivaren eller 

meddelaren. Fiir obehiir~~t riijandl' i 

m11wt Jäl/ m·J1)(/ä11ar('. utgil'{lr<' el/N 

111eddelare mre strqffi'r biitcr, lägst 

.fc'111tio och hiigst/emhundra kronor. 

Bm11. som al'ses i denna paragraf: 

må ej dtalas m• allmän dklagare. om ('.i 

målsäganden anmält brottet till åtal. 

34 
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med biil<'r eller fängelse i högst ett 

år. Lag samma vare. om å skriften 

såsom författare. utgivare eller med

delare utsättes namnet å eller pse11-

do11v111e11 eller signm11re11 för an

nan person än den verkliga författa

ren, utgivaren eller meddelaren. 

För efte(forskning i strid med 4 f 
.forsta punkten dömes till böter eller 

.fängelse i högst el/ år. 
A l/miilll dwl Jör bro11 sum m•ses i 

jlirsta stycket må räckas endast om 

målsäganden anmält brottet till åtal. 

Me<//iir/attare likställes i detta kapi-

1el annan som ära// anse som upphovs

man til/.fiw11stäl/ning som il1/iirts eller 

äral'sedd a11 il1/iiras i tryckt skri/i. 

4 kap. 

Om bok11:rckare och boktrl'Ckeri Om trrckta skri/iersjiwnstäl/ning 

l ~ 

RiHt att sjiilv eller med biträde av 

andra genom tryckpress framstiilla 

tryckalster skall tillkomma varje 

svensk medborgare eller svensk ju

ridisk person. Inrättning .fiir sådan 

Jiw11stäl/11i11g b('//iimnes i dl'1111a .Jiir

ord11i11g h11k11:rck1'ri. 

4 ,, 

A rnrje rryckalster. som .tiwnstäl

les här i riket och är m·sett att här 

gil'{ls, skall hoktrrckarcn ltira utsätta 

buktrrckeriets 11011111 el/cr/irma. tr\'ck-

11i11gsone11 och rryck11i11g.w1rl'I. 

l"t11! 1111 sagls skall clock <'.i al'SI' trrck

alslcr. som är a11hiin/iira1il/ bild- elll'I' 
1il//iilligh('/\ln ·ek. 

Rätt alt själv eller med biträde av 

andra genom tryckpress framsUilla 

tryckalster skall tillkomma varje 

svensk medborgare eller svensk ju

ridisk person. 

2 ,, 

Skri/i, som i riket./iwnställes genom 

trrckpress eller som här mdngfaldigas 

genom stencilering. Jotokopering eller 

liknande 1ek11iskt ./Ö1/arande och .lär 

vilken gäller 111gil'llingsbe\'is, skall in

nehdlla 1rdl(~a llflfJgi/ier om 1•e111 som 

har lrl'ckt eller eljest mdng/äldigm 

skri/ien samt om ort och dr/ör 111d11g-
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.fäldi,1!,andet. om skri/ien är arsedd att 

utgil'(IS i riket och ei är att hä11/öra 

till bi/cl- eller ti/(fäl/ighetstrvck. 

Om utsättande m' uppgi/ier som av

ses i.första stycket å skri/i. som 111å11g

./äldigas genom ste11cileri11g. fotokopie

ring eller /ik11a11de tekniskt .fii1:fära11de 

och.för 1•ilke11 c.i gäller 11tgfrningsbe1•is. 

ärjöreskri1·et i I kap. 5 1' .första styck

et. 

6~ 4~ 

Boktrrckare är skyldig att 1111cler ett Om s/..ylcliglwt att bc1•ara exemplar 

år/iirl'ara och på po/ismy11d(1!,hets be- m· ll!'Ckl skri/i _liir gra11sk11i11g och all 

gäranjiir granskning 1illhal/{/ahålla ett lämna cxc'lllfllar ar skri/i fil/ hihli111ck 

exemplar m· alla t1:1'Ckalsll'I". s1111111tgd11 el/N arkir/iircskrives i lag. 
_li-å111rrckcriet. 

7 ,1 
·Il' mrje 11:rckt skri/i. som/iwnställts 

1·icl boktrrckeri här i riker. skall bok

ll!·ckarc11, sa1111idigt 111edskri/icns 11tgi-

1·a11cle. Jiir granskning al'lä11111a e1t ex-

e111p/a r {.1!,ra11sk11i ngscxcmplar). 

Stockholm 1ill c/wfi'11.fiirj11s1itiedcpar

teme111et och d a1111an ort till hans där 

.flirlirdnade 0111h11d. E;ticr me<~l!,i\'(/11de 
m· dwti·11.tiir 11iim11cla depur1e11re11111ul 
dock med skr(ficns m·lämnande a11s1d 

till riss 1id c,/ier 111gi\'(/11det. 
Ciransk11i11gse.wmplar skall 1·m·a 

/iillwä/1(1(1!,t och .k//iill sa1111 i iil'ri,l!,t i 

samma skick som dc)iir spric/11i11g al'

scdda exemplaren. 

i:acl i.fiirsla strcket/iireskrit•ifs skall 

eiarsc bild- eller 1i/(fäl/ighC1.strrck och <:i 

heller mccldela11de11.fi"d1111//Cllll(I!, mrn

dighct. Regeri11grn iigcrock i andrafall 

ilf<'<ll!.il'cl 1mclal//ag ji"å11 rad i /iir.\"/a 

st1'l-kl'f./iireskri1·its. 

A 11gåemle skyldighetjiir bok11:rcka-
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ren art al'lä11111a .fiJr bibliotek avsedda 

exe111plar av /lyckt skri/i meddelas be
stä111111clser i lag. 

811 

F11/lgiires <:i an111älningsskylc/ig/w1 

enN~t 3 11• 1·arestraf/i'1 biilN, lägs1_/(>111-

1io och hiigs1.k111/11111dra kronor. 

Örertriider boktrvckare rnd i 4 eller 

6 11 iir/iircskrh'1'/ elll'I' dsidosä111•r han 

sin skyldig/Il'/ a11 arlä11111a gransknings

l'Xl'lllfllar l'nligt 7 .1'. s1rq/ks llll'd dags

hii1er: har skri/ien .fiirklara/s hmllslig 

eller äm 11111s1ämlighc1ema e(jl'sl sy11-

ncrl~~c11 .fiirs1·drnnde. 111d dii111as 1il/ 

.fii11gdse i högst el/ år. 

36 
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5 \\ 
Den so111.fiw11s1äl/er skri/i och där-

1•id b1:v1er 11101 2 11 .förs/a slyckct dömes 

till bö1er eller jiingelse i högs/ el/ år. 

5 kap. 

I ~ 
Ägare till periodisk skrift skall 

vara svensk medborgare eller svensk 
juridisk person. 

l.fi'dga 11111 del ansrnr so111 enlig! den
na .fiimrdning dliggl'/' ägaren skall. dd 

hans l'gcndom st dr 11nder/iirrnl111ing m· 
/iirmrndarc l'lll'l'god man. dl'nne anses 

.\'0111 ägare. 
2 s ~ 

Ägare till periodisk skrift skall 
vara svensk medborgare eller svensk 
juridisk person, 0111 <'.i annal/iireskri-
1·1•s i lag. 

för periodisk skrift skall finnas en utgivare. 
Utgivare skall vara svensk med- Utgivare skall vara svensk med-

borgare och äga hemvist inom riket. 
E.i må den vara utgivare som iir 
omyndig eller i konkurstillstånd. 

borgare, 0111 l'i m111a1.fiirl'skril'l's i lag. 

/Ian skall liga hemvist inom riket. Ej 
må den vara utgivare som lir omyn
dig eller i konkurstillstånd. 

Dä utgivare utsetts, åligge iigaren Då utgivare utsetts, åligge ägaren 
att göra anmlilan därom hos du:kn att göra anmälan dlirom hos mrn-
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Jiir jus1i1icdepar1e111e111c1. Anmlilan 
skall innehålla uppgift å utgivarens 
namn och hemvist. Vid anmlilan 
skall fogas bevis att utgivaren fyller 
de i} .11 föreskrivna behiir(~hctsl'illko
rcn samt förklaring av utgivaren att 
han åtagit sig uppdraget att vara ut
givare. 

Periodisk skrift må icke utgivas, 
innan bevis utfärdats att hinder en
ligt denna förordning icke möter för 
skriftens utgivning. Utgivningsbevis 
meddelas. på ansökan av ägaren, av 
clwk11.fiirj11sriticdepar1cme111e1. I an
sökan skola uppgivas skriftens titel 
och 11yck11i11gsorr samt utgivnings
planen för skriften. 

37 
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digher som angives i lag. Anmälan 
skall innehålla uppgift å utgivarens 
namn och hemvist. Vid anmiilan 
skall fogas bevis att utgivaren fyller 
föreskrivna hehör(~hl'lwillkor samt 
förklaring av utgivaren att han åtagit 
sig uppdraget att vara utgivare. 

Periodisk skrift må icke utgivas, 
innan bevis utfärdats att hinder en
ligt denna förordning icke möter för 
skriftens utgivning. Utgivningsbevis 
meddelas, på ansökan av ägaren, av 
111y11diglw1 som al'ses i 4 .11. I ansökan 
skola uppgivas skriftens titel och 111-

gil'llingsort samt utgivningsplanen 
för skriften. 

Utgivningsbevis må ej utfärdas. innan anmiilan om utgivare enligt 4 ~ 

gjorts. 
Företer skriftens titel sådan likhet med titeln på skrift, för vilken ut

givningsbevis tidigare utfärdats, att förviixling liitt kan ske, må ansökan 
avslås. 

Chcti·11 jiir j11stiticdcparte111e111e1 

iigcr dtcrkalla utfärdat utgivningsbe
vis: 

I. om ägaren anmiilt att skriftens 
utgivning upphört; 

2. om iiganderiitten till skriften 
övergått till w111a11 ä11 srensk medbor

gare eller wcns/..juridi5k person; 

3. om utgivare ej finnes eller ut
givaren ej fyller de i J 11 föreskrivna 
hchiir(~lw1sril/korc11 och behörig u !

givare ej omedelbart utses: 

4. om sex månader förflutit från 
den dag, då utgivningsbeviset utl1ir
dades, utan att skriften utkommit: 

Utfärdat utgivningsbevis må åter

kallas: 

I. om ägaren anmält att skriftens 
utgivning upphört: 

2. om iiganderiitten till skriften 
övergått till någon som c:i.fi"ller/iirc

skrii·1ra b1'hiin:i:he1s1·illkor; 

3. om utgivare ej finnes eller ut
givaren ej fyller föreskrivna behiirig

lwrsril/kor och behörig utgivare ej 
omedelbart utses: 

4. om sex månader förflutit från 
den dag, då utgivningsbeviset utfär

dades. utan att skriften utkommit; 
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5. om den skrift, som beviset av

ser, icke under något av de två senast 

förflutna kalenderåren å särskilda ti

der utkommit med minst fyra num

mer eller häften; 

6. om inom sex månader, sedan 

skriften första gången utkom, visas 

att beviset med hlinsyn till sta<lgan

det i 5 ~ sista stycket icke bort ut

färdas; eller 

7. om titeln å en skrift typogra

fiskt sett givits sådan likhet med ti

teln å annan skrift. får vilken utgiv

ningsbevis utfärdats. att förväxling 

lätt kan ske samt rättelse ej ome

delbart vidtages. 

I ärenden. som avses i första 

stycket 2-7. skola, om det kan ske, 

ligaren och utgivaren erhålla tillfälle 

att yttra sig. 

Är utgivaren enligt 2 .~ej Hingre be

hörig eller kommer hans uppdrag el

jest att upphöra, åligge ägaren att ge

nast draga försorg om att ny utgivare 

utses samt att därom göra anmälan 

hos che/('n j(jr jus1iticdepaneme111c1. 

Angående sådan anmiilan äge vad i 

4 * är föreskrivet motsvarande till

lämpning; vid anmälan skall, om det 

kan ske, fogas bevis att den förre ut

givaren erhållit del av anmälan. 

9 ~ 

För utgivare av periodisk skrift må 

finnas en eller flera ställföreträdare. 

Ställföreträdare utses av utgivaren. 

Då ställföreträdare utsetts. skall an

mälan därom göras hos cheknjörjus-

38 
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5. om den skrift, som beviset av

ser, icke under något av det vå senast 

förflutna kalenderåren å s~irskilda ti

der utkommit med minst fyra num

mer eller häften: 

6. om inom sex månader. sedan 

skriften första gången utkom, visas 

att beviset med hänsyn till sta<lgan

det i 5 ~ sista stycket icke bort ut

färdas; eller 

7. om titeln å en skrift typogra

fiskt sett givits sådan likhet med ti

teln å annan skrift. för vilken utgiv

ningsbevis utfärdats, att förviixling 

liitt kan ske samt riittelse ej ome

delbart vidtages. 

Beslut 0111 återkallelw' 111eddelas m· 

111ymliglw1 som m·ses i 4 11• I ärenden, 

som avses i första stycket 2-7, skola. 

om det kan ske, ägaren och utgiva

ren erhålla tillfälle att yttra sig. 

Är utgivaren ej llingre behörig el

ler kommer hans uppdrag eljest au 

upphöra. åligge ägaren att genast 

draga försorg om att ny utgivare ut

ses samt att därom göra anmälan hos 

111yndighe1 som m·ses i 4 1'. Angående 

sådan anmälan äge vad i 4 ~ är fö

reskrivet motsvarande tilfampning; 

vid anmiilan skall. om det kan ske, 

fogas bevis att den förre utgivaren 

erhållit del av anmiilan. 

För utgivare av periodisk skrift må 

finnas en eller flera ställföreträdare. 

Ställföreträdare utses av utgivaren. 

Då stlillföreträdare utsetts. skall an

mälan därom göras hos 111ynd(~he1 
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1i1iedepar1e111e111e1. Vid anmälan 

skall fogas bevis att stmlföreträdaren 

fyller de för utgivare i 2 ,, föreskrivna 

hehiir~!!,hetwillkoren samt förklaring 

dels av stlillföreträdaren att han åta

git sig uppdraget och dels av ägaren 

att han godkänt ställföreträdaren. 

39 

Vilande Jiirslag 

som m·ses i 4 f Vid anmälan skall fo

gas bevis att ställföreträdaren fyller 

för utgivare föreskrivna hehör~!!,hets

villkor samt förklaring dels av ställ

företrädaren att han åtagit sig upp

draget och dels av ägaren att han 

godkänt ställföreträdaren. 

Angående smil företrädare gäl le i övrigt vad i 2 ~ andra stycket iir stadgat. 

Kommer utgivarens uppdrag att upphöra, vare även uppdraget som ställ

företrädare förfallet. 

6 kap. 

H 
Saknar tryckt skrift föreskriven 

uppgift om hok11:rckeri. 11yck11ingsor1 

eller tryckningsår eller är llflflgi/ien, ut

spridaren veterligt, oriktig, straffes 

utspridaren med böter. Higst femtio 

och högst femhundra kronor. 

För spridande av tryckt skrift som, 

utspridaren veterligt, lagts under be

slag eller förklarats konfiskerad eller 

utgivits i strid mot förbud som enligt 

denna förordning meddelats för 

skriftens utgivning eller uppenbart 

utgör fortsättning av skrift som av

ses med sådant förbud, vare straffet 

dagsbiiter eller, 0111 0111s1ändighe1ema 

iiro .1yn11erligen/i.irsvåra11de, fängelse i 

högst ett år. 

Saknar skrift, som avses i 4 kap. 

2 .1' .första stycket, där föreskriven 

uppgift eller är sådan uppgi/i eller 

uppgi/i enligt 1 kap. 5 11 .första stycket 

2 å skri/i. som där åsy/ias, utspridaren 

veterligt, oriktig, straffes utspridaren 

med böter, lägst femtio och högst 

femhundra kronor. 
För spridande av tryckt skrift som, 

utspridaren veterligt, lagts under be

slag eller förklarats konfiskerad eller 

utgivits i strid mot förbud som enligt 

denna förordning meddelats för 

skriftens utgivning eller uppenbart 

utgör fortsättning av skrift som av

ses med sådant förbud, vare straffet 

bij1er eller fängelse i högst ett år. 

7 kap. 

Har meddelande. som enligt I kap. 

I 1' tredje s~rcket avläm11a1s/iir of/i.'111-

1~!!.!!.iirande i 11:\'ckt skri/i. icke blil'it i11/iirr 

i skri/icn och i1111('/a1wr det ärekrä11k-

11i11g mot enskild perso11. gälle om a11-
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war/ör sådan ärekränkning vad i lag 

är s1adgar. 

Om någon genom att lämna med

delande till a111wn.förömr llflfll"Or. hiig

jiirräderi, landsförräderi, landssvek, 
spioneri, grovt spioneri eller försök, 
förberedelse eller stämpling till så
dant brott, så ock om någon som på 

grund ar allmän he.f attning eller i ochjiir 

111iira11cle m· lagstadgad (jä11ste(llik1 er

hdllit kä11nedo111 0111.fiirhdl!a11dc. 1•ar-

0111 han e(jest e11/igt lag har all iakttaga 

1ys111ad. llflfll'llbarar md han sålunda 

er/arir. må. ehuru meddelandet skert 

fiir 14fi'n1/iggöra11de i tryckt skri/i, gär-

11i11gen dra/as och ans1·ar dä1:/iir ådömas 

e11/ig1 md därom är sradgar. 

0111 a11Sl'ar .fiir 111/ämnande av all

män l1andling. som skall hållas hemlig, 

sradgas i den särskilda lag, som avses 

i 2 k(J(I. 111. 

Med beaktande av det i I kap. an
givna syftet med en allmän tryck

frihet skall så5om otillåtet yttrande 
i tryckt skrift anses sådan enligt lag 

4~ 
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Om någon lämnar meddelande, 
so111 m·scs i I ka11. I 11 rrcdil' Sll"<'kl'I. 

cl/er. 111a11 all sram e11/ig1 8 ka(I .. 

meiil'l'rkar till /iw11stäl/11i11g. sr1111 iir 

al'sl'dd all i11/iims i trrckt skri/i. scis11111 

.fiir/ilftarc• l'lll'I" a1111a11 llflf1hm·s11w11 d-

11'1" scisr1111 111girnre och därige110111 giir 

si.i.: skyldig ri!I 

I. hiig/iirriideri. llflflror, landsför
räderi, landssvek, spioneri, grovt 

spioneri, gro I' obehiiri,i.: befallning med 

hemlig llflflgifi eller försök, förbere
delse eller stämpling till sådant brott; 

l. oriktig! 11tlä11111ande a\· allmän 

handli11g som ej är rilfi.:änglig.fiir enrar 

eller tillhandahållande ar sdda11 hand

ling i strid med 111.1·ndi,i.:hets/iirbehdll rid 

dess 111/ämnande. när gärningen är 

llflflsårlig; eller 

J. llflflSdrligt dsidosä11ande m· 1yst-

11adsp/ikt i de/ällso111 angil'aS i särskild 

lag. 

gäller 0111 ansrnr/iir scida111 bro111•ad 

i lag är sf(ufi.:ar. 

0111 någon a11ska!lar llflflgi/i eller 11n

derrä11e/se i sådant sy/ie som m•ses i 

I kap. 1 ,,· .fjärde srycket och där

igenom gör si,~ sky/di,~ rill bro!/ som 

angires i .fiirel'arande paragrq/s .fiirsta 

stycke 1. gäller 0111 ansl'ar hii!fÖr md 

i lag är stadgat. 

Med beaktande av det i I kap. an
givna syftet med en allmiin tryck

frihet skall såsom otillåtet yttrande 
i tryckt skrift anses sådan enligt lag 
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straffbar framstiillning som innef~H
tar: 

I. högförriideri, llirövat med upp
såt att riket eller del därav skall med 
våldsamma eller eljest lagstridiga 
medel eller med utländskt bistånd 
Higgas under främmande makt eller 
bringas i beroende av sådan makt el
ler att del av riket skall sålunda lös
ryckas eller att åtgärd eller beslut av 
statschefen. regeringen. riksdagen 
eller högsta domarmakten skall med 
utländskt bistånd framtvingas eller 
hindras, såframt gärningen innebiir 
fara för uppsåtets förverkligande; 

försök, forberedclse cl ler stäm pi i ng 
till sådant högförräderi; 

2. krigsanstiftan, såframt fara 

för att riket skall invecklas i krig eller 
andra fientligheter framkallas med 
utländskt bistånd; 

J. uppror. förövat med uppsåt att 
statsskicket skall med vapenmakt el
ler eljest med våldsamma medel om
störtas eller att åtgärd eller beslut av 
statschefen, regeringen. riksdagen 
eller högsta domarmakten skall så
lumb framtvingas eller hindras. så
framt gärningen inneblir fara får 
uppsåtets förverkligande; 

forsök. frirberedelse eller stämp
ling till sådant uppror; 

4. landsförräderi eller landssvek. 
i vad därigenom. då riket är i krig 
eller eljest i lag meddelade bestäm
melser om sådant brott äga tillämp
ning, någon förleder krigsfolk höran
de till rikets eller med riket förbun
den stats krigsmakt eller andra som 
äro verksamma för försvaret av riket 
till myteri. trolöshet eller modlöshet 

4 Riksdagen /IJ7(J! 77 . ./ sam/. Nr I 
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straffbar framstlillning som innefat-
tar: 

I. högförräderi. förövat med upp
såt att riket eller del därav skall med 
våldsamma eller eljest lagstridiga 
medel eller med utHindskt bistånd 
läggas under främmande makt eller 
bringas i beroende av sådan makt el
ler att del av riket skall sålunda lös
ryckas eller att åtgärd eller beslut av 
statschefen. regeringen, riksdagen 
eller högsta domarmakten skall med 
utländskt bistånd framtvingas eller 
hindras. såframt gärningen innebär 
fara för uppsåtets förverkligande; 
försök. förberedelse eller stämpling 
till sådant högförräderi; 

2. krigsanstiftan, såframt fara för 
att riket skall invecklas i krig eller 
andra fientligheter framkallas med 
utländskt bistånd; 

3. uppror, förövat med uppsåt att 
statsskicket skall med vapenmakt el

ler eljest med våldsamma medel om
störtas eller att åtgärd eller beslut av 
statschefen. regeringen. riksdagen 
eller högsta domarmakten skall så
lunda framtvingas eller hindras, så
framt gärningen innebär fara för 
uppsåtets förverkligande; 

försök. förberedelse eller stämp
ling till sådant uppror; 

4. landsförräderi eller landssvek, 
i vad dlirigcnom, då riket är i krig 

eller eljest i lag meddelade bestäm
melser om sådant brott äga tillämp
ning, någon förleder krigsfolk höran
de till rikets eller med riket förbun
den stats krigsmakt eller andra som 
äro verksamma för försvaret av riket 
till myteri, trolöshet eller modlöshet 
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eller genom osann framstiillning 
sprider misströstan bland allmänhe
ten eller begår annan dylik förrädisk 
giirning som är till men för forsvaret 
eller för folkförsörjningen eller, om 
riket är helt eller delvis ockuperat av 
främmande makt utan att militärt 
motstånd förekommer, för mot
stånclsverksam het en; 

försök, förberedelse eller stämp
ling till sådant landsförräderi eller 
landssvek; 

5. landsskadlig vårdslöshet, i vad 
därigenom någon av oaktsamhet be
går giirning som avses under 4. 

6. ärekränkning 11101 Konungen ('/

ler annan 111cd/e111 m· krmungahuwt el

ler 11101 den som i egenskap m· riks/iire

stdnclare/iil~i.:iir statschefens llflflgifier: 

7. Jiirolä111pning mot någon som in

nehar eller inneha/i ämhNe eller annan 

he/i/f/ning. mr111ed ä111be1sa11srar är 

.fiirenat. eller mlgon so111 enligt regc
ringensfiirordnandc dtnj111cr skydd så

so111 ä111be1s1nan. 11111 111iss/in11elsen 

ske'r i clll'r/iir hans he/c111ning; 
9. uppvigling, varigenom någon 

söker förleda till brottslig giirning, 
svikande av medborgerlig skyldighet 
eller ohörsamhet mot myndighet; 

/0. S{lriclancle m· falskt rykte eller 
annat osant på<>tående, som är ägnat 
att framkalla fara för rikets säkerhet, 
eller gärning innebärande att någon 
till frlimmande makt framför eller lå
ter framkomma sådant rykte eller 
påstående; 
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eller genom osann framstiillning 
sprider misströstan bland allmänhe
ten eller begår annan dylik förrädisk 
gärning som lir till men för försvaret 
eller för folkfårsörjningen eller, om 
riket iir helt eller delvis ockuperat av 

frlimmande makt utan att militiirt 
motstånd forekommer, för mot
ståndsverksamheten; 

försök, forbcredelse eller stämp
ling till sådant landsförräderi eller 
landssvek; 

5. landsskadlig vårdslöshet, i vad 
därigenom någon av oaktsamhet be
går gärning som avses under 4. 

6. uppvigling, varigenom någon 
söker förleda till brottslig gärning, 
svikande av medborgerlig skyldighet 
eller ohörsamhet mot myndighet; 

7. 1:vktcss{lrit!ning tillfara.fiir rik.els 

säkerhc'f. rarige110111. då rike/ är i krig 

eller e{jest i lag 111cddelat!e hcs1ä111-

melser om såda111 hroll äga tillä111p-

11i11g, någon sprider falskt rykte eller 
annat osant på.,tående, som är iignat 
att framkalla fara för rikets siikerhet. 
eller till främmande makt framför el
ler låter framkomma sådant rykte el
ler påstående: 
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11. .1prida11d<' lll' falsk! ryk1e el/N 

annat osant påstående, som är ägnar 

att./ i·a 111 k a Ila. I ä raj (j r /rit k, / ii rsiirj 11 ingen 

eller/lir allmän ordning och säkNhct e/
IN, att 1111de1gräva akmingen/hr myn

dighet ellN annat 01ga11. som äger be

s/111a i allmänna ange/äge11he1er; 

12. hot mot eller missaktning för 
folkgrupp av viss ras, med viss hud
färg, av visst nationellt eller etniskt 
ursprung eller med viss trosbekän
nelse; eller 

15. ärekränkning mot enskild per

son. 

Med ärekränkning .förstås i denna 

paragrq(lönal och/örolämpning. För
tal innebär. all någon utpekar annan 
såsom brottslig eller klandervärd i 
sitt levnadssätt eller eljest liimnar 
uppgift som iir ägnad att utsätta den
ne för andras missaktning, dock ej 
om det med hiinsyn till omständig
heterna var försvarligt att lämna 
uppgifi i saken och han visar att upp
giften var sann eller att han hade 
skiilig grund för den. Förtal av av
liden i111w(ar1ar all gärningen är såran
de för de efterlevande eller a11 den 

eljest kan anses kränka den frid, som 
bör tillkomma den avlidne. För
oliimpning innebär mt någon smädar 
annan genom kränkande tillmiile el
ler beskyllning eller genom annat 
skymfligt beteende mot honom. 

H 
AI/män handling. som skall hdllas 

hem/~~. md cjge1111111 l!:\'Ckt skri/i o//'cnt-

l(~gvras. 

l) lwllcr må genom trrck1 skri/i l!/~ 

/i'ntl(s.:giiras uppgifter rörande förhål-
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8. hot mot eller missaktning för 
folkgrupp av viss ras, med viss hud
färg, av visst nationellt eller etniskt 
ursprung eller med viss trosbekän
nelse: 

9. förtal, varigenom någon utpekar 

annan såsom brottslig eller klander
värd i sitt levnadssätt eller eljest läm
nar uppgift som är ägnad att utsätta 
denne för andras missaktning, dock 
ej om det med hänsyn till omstän
digheterna var försvarligt att lämna 
uppgift i saken och han visar att upp
giften var sann eller att han hade 
skälig grund för den: 

JO. förtal av avliden, om gärning 

som al'ses undN 9 är sårande för de 
efterlevande eller eljest kan anses 
kränka den frid, som bör tillkomma 

den avlidne: eller 
I I. föroliimpning, 1•ar(~c110111 nå

gon smädar annan genom kränkan
de tillmäle eller beskyllning eller 
genom annat skymfligt beteende 
mot honom. 

Såsom otillåtet <~//c'ntliggörande i 

t1:i·ckt skri/i skall anses sådan enligt lag 

strq//bar gärning som innc:fa11ar: 
I. 1~/li'nt/iggiirande m· uppgifter rö

rande forhållanden, vilkas röjande 
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landen, vilkas röjande skulle enligt 

lag innefatta brott mot rikets säker

het, vare sig de härriira,li"ån all111iinna 

handlingar eller erhållirs på annar säll. 

Vad enlig I .förordnande av domswl 

eller G\' undersökningsledare i bro11mål 

eller pd gmnd m· myndighCls/iirbelu//I 

l'id urlämnande av handling. so111 m•ses i 

.fiirsra srrcker. icke må uppenbaras må 

l:i genom rrvckr skri/i <!//"elllliggiiras. 

6* 

44 

Vilande .fiirslag 

skulle enligt lag innefatta brott mot 

rikets säkerhet; 

2. 11ppså1/ig1 of k111l(~giirande av all-

111än handling som <'.i är rillgängl(~ .fiir 

cm·ar: 

3. riiiande m• llfl{lgi/i, l'Grigenom 

den som enlig/ 8 kap. svarar.för skri!~ 

len 11ppsd1ligen åsidosäller 1ys1nads

plik1 som avses i den i 3 ,1 fiirsla s1vcke1 

3 angfrna särskilda lagen. 

Vad i lag är stadgat angående påföljd för brott, som avses i 4 och 5 **· 
gälle ock då brottet är att anse som tryckfrihetsbrott. 

Angående enskilt anspråk på Angående enskilt anspråk på 

grund av tryckfrihetsbrott stadgas i 

11 kap. Fälles den tilltalade för brott, 

som avses i 4 * 7 eller 15, må ock, 

då fråga är om periodisk skrift, på 

yrkande förordnas att domen skall 

införas i skriften. 

I samband med konfiskering av 

periodisk skrift må. då fråga är om 

otillåtet yttrande, som avses i 4 * 
1-4, eller sådant enligt 5 * andra 

grund av tryckfrihetsbrott stadgas i 

11 kap. Fälles den tilltalade för brott, 

som avses i 4 * 9, JO eller I I. må 

ock, då fråga är om periodisk skrift, 

på yrkande förordnas att domen skall 

införas i skriften. 

I samband med konfiskering av 

periodisk skrift må, då fråga är om 

otillåtet yttrande, som avses i 4 * 
1-4, eller sådant enligt 5 * I otillåtet 

s1ycke1 otillåtet offentliggörande som offentliggörande som innefattar 

innefattar spioneri, meddelas förbud 

att utgiva skriften under viss, av rät

ten bestämd tid, högst sex månader 

från det domen i tryckfrihetsmålet 

vinner laga kraft. Förbud som nu 

sagts må dock meddelas allenast då 

riket befinner sig i krig. 

spioneri eller grm· obehörig bl'.fa//ning 

111ed hemlig 1111pgifi, meddelas förhud 

att utgiva skriften under viss. av rät

ten bestämd tid, högst sex månader 

från det domen i tryckfrihetsmålet 

vinner laga kraft. Förbud som nu 

sagts må dock meddelas allenast då 

riket befinner sig i krig. 

Angående konfiskering av periodisk skrift. som sprides i strid mot ut

givningsförbud eller uppenbart utgör fortsättning av skrift som avses med 

såd"ant förbud, gälle vad i allmänhet är stadgat om förverkande av föremål 

på grund av brott. 
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8 kap. 

H 
För tryckfrihetsbrott genom perio

disk skrift svare den som hos chc~/l'n 

.fiir ,i11stitiet!cpartcmentet var anmäld 
som utgivare, då skriften utgavs. 

För tryckfrihetsbrott genom perio
disk skrift svare den som var anmäld 
som utgivare. då skriften utgavs . 

Var st~illföreträdare anmiild och har han inträtt som utgivare, svare ställ-

företrädaren. 

Fanns ej utgivningsbevis, del skrif
ten utgavs, eller var utgivare. som 
enligt I ~ första stycket har att svara. 
enligt 5 kap. 2 ,1 ej liingre behörig eller 
hade hans uppdrag eljest upphört. 

H 
Fanns ej utgivningsbevis. då skrif

ten utgavs. eller var utgivare, som 
enligt I ~ första stycket har att svara, 
ej längre behörig eller hade hans upp
drag eljest upphört, svare skriftens 

svare skriftens iigare. ägare. 
Ägare vare ock ansvarig, om utgivaren var utsedd för skens skull eller 

denne eljest, då skriften utgavs. uppenbart icke innehade den befogenhet. 
som enligt 5 kap. 3 ~ skall tillkomma honom. 

Var ställföretriidare, vilken inträtt som utgivare, ej liingre behörig, då 
skriften utgavs, eller hade hans uppdrag eljest upphört eller förelåg beträf
fande ställföretriidaren förhållande, som i andra stycket siigs, svare utgivaren. 

3 ' ' 
Kan det ej visas vem som var äga

re. då skriften utgavs, svare i ägarens 
ställe hokt1:1'Ckaren. 

4 ' ' 

Kan det ej visas vem som var äga
re. då skriften utgavs, svare i ägarens 
sUille den som 11:rckt skritien. 

Sprider någon periodisk skrift. Sprider någon periodisk skrift. 
varå uppgift om boktryckeri saknas varå uppgift om 1•em som tryckt skri!~ 

eller, honom veterligt. är oriktig och ten saknas eller. utspridaren veterligt, 
kan det ej utrönas, Fån vilket bok- är oriktig, och kan det ej utrönas rem 

11:i•ckeri skritien 111gcl11. svare i bok- som lrl'Ckt skrifien, svare i stället .fih" 

trrckarl!ns ställe utspridaren. den som trrckt skrifien utspridaren. 

5 ' ' 
För tryckfrihetsbrott genom tryckt För tryckfrihetsbrott genom tryckt 

skrift. som ej är periodisk, svare skrift, som ej är periodisk. svare 
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skriftens författare. om han på siitt 
i 3 kap. 3 ~ sägs uppgivits vara för
fattare till skriften. Författaren vare 
dock ej ansvarig. om skriften utgi
vits utan hans samtycke eller hans 

namn eller pseudonym utsatts därå 
mot hans vilja. 

Är författare ej enligt 5 ~ ansvarig 
för skrift. vilken innehåller eller är 
avsedd att innehålla bidrag av flera 
författare, och har på siitt i 3 kap. 3 ~ 
siigs siirskild utgivare för skriften 
uppgivits. svare utgivaren. 
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skriftens författare, om han på sätt 
i 3 kap. 2 ~ sägs uppgivits vara för
fattare till skriften. Författaren vare 
dock ej ansvarig. om skriften utgi
vits utan hans samtycke eller hans 
namn. pseudonym eller signatur ut
satts diirå mot hans vilja. 

i\r författare ej enligt 5 ~ ansvarig 
för skrift. vilken innehåller eller iir 
avsedd att innehålla bidrag av flera 
författare. och har på siitt i 3 kap. 2 ~ 

siigs siirskild utgivare för skriften 
uppgivits, svare utgivaren. 

För annan skrift iin i första stycket avses svare utgivaren. allenast om 
författaren var avliden. då skriften utgavs. 

Utgivaren vare ej ansvarig, om 
hans namn ellff pseudonym utsatts 
å skritien mot hans vilja. 

Med utgivare av tryckt skrift. som 
ej iir periodisk, förstås den som. utan 
att vara skriftens författare, dt bok-
11:i·ckare <'llertiirläggare tillhandahål
lit den för tryckning eller utgivning. 

8 ~ 
Fanns ej förläggare eller kan det 

ej visas vem han är. svare i förliig
garens stiille boktryckaren. 

Utgivaren vare ej ansvarig, om 
hans namn. pseudonym ellers~f!.llat11r 
utsatts å skriften mot hans vilja .. 

Med utgivare av tryckt skrift. som 
ej är periodisk. förstås den som. utan 
att vara skriftens författare. tillhan
dahållit den för tryckning och utgiv
ning. 

Fanns ej förliiggare eller kan det 
ej visas vem han iir, svare i förkig
garens ställe den som trvckt skri!irn. 

9 kap. 

I ' ~ 
Chef(•n .f(ir justitiedepartementet Justitiekanslern skall \'(/ka örer atr 

skall siälv eller genom ombud. som av de griinsl'!" fur trrck/i"iheten sum a11-

hono111 förordnas. \'(/ka iircr denna gims i dcnna/vrordni11g ej iii'crskridas. 

förordnings etierll'l'llad. 
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l11s1ruk1ion .för 11:vck,/i'ihc1sombuden 

.ta.\'t\'/ä/les av chekn .för j11s1iriedepar-

1emc111e1. 
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H 
Finner die::kn .för j11s1i1iedepar1e- J11s1i1ieka11slem är e11sam åklagare 

men1er allmä111 å1al böra a11s1ällas.tör i mål om rryck/i'ihersbroll. Ei må an-

11:vck/i"ihershro11. skall han med över- na11 än j11s1iriekanslem i11/eda jör1111-

läm11ande a1• skri/if'n göra anmälan dersökning rörande 11yck,/i'ihe1sbro11. 

därom hosj11s1i1iekanslem. Aven uran E11dasrj11sri1ieka11slem och rä11e11 äga 

sådan anmälan äge j11s1i1ieka11s/em beslu1a om 1vå11gsmedel med a11/ed-

räcka åwl /(ir 1rvck/i'ihe1sbro11. som ning al' misslanke om såda111 hro11. 0111 

hör under allmälll åla/. ei annm ärjöreskril'el i de1111a .fiirord

ning. 

/.fråga om a11na1 bro// mot bes1äm

melserna i denna ,liirordning mre j11s-

1i1iekanslem åklagare. 

Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott 

skall väckas inom sex månader, se

dan skri/ic11 111gi1•i1s och gra11sk11ings

e.wmplar m· skritie11 c11lig1 4 kap. 7 .11 

avläm11a1s. vid påföljd att skriften el

jest iir från sådant åtal fri. Utan hin

der av vad nu sagts må dock, sedan 

allmiint åtal inom niimnda tid blivit 

vikkt, nytt åtal väckas mot annan, 

som iir för brottet ansvarig. 

H 

Regeringen äger hosj11s1i1ieka11slem 

anmäla skri/i iill å1al.för 1ryck{i'ihe1s

hro11. /lag måjöreskrims all allmälll 

å1affiir 11:vck/i'i/w1sbro11 må l'äckas e11-

das1 e.fier regeringens mecf~imnde. 

J11sri1iekanslem är 1illika e11.mm 

åklagare i a1111m 1ryck/i'ihe1smål än 

mål om 1ryck/'rihe1sbro11 sam/ i mål 

som e(iest al'ser bro11 mol bcslämmelse 

i denna.förordning; om be/hge11he1)iir 

riksdagens ombudsman all vara åkla

gart! i mål som nu angil'its gäller dock 

vad i lag är swdga1. 

Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott 

skall väckas, i .fi-åga om periodisk 

skri/i .tör vilken l'id U1giv11i11gcn gällde 

111girni11gsbel'is inom sex månader och 

i ,li"åga om a1111a11 skri/i inom el! år 

,li"å11 del skri/ie11 11/g(]l'S, vid påföljd 

att skriften eljest är från sådant åtal 

fri. Utan hinder av vad nu sagts mä 

dock. sedan allmänt åtal inom 

nämnda tid blivit väckt, nytt äta! 

vlickas mot annan, som är för brottet 

ansvarig. 

Vad i lag är stadgat om tid. inom Vad i lag är stadgat om tid. inom 
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vilken brott skall beivras för att strafl' 

ej skall anses .förfallet, giille iiven 
fråga om tryckfrihetsbrott. 

48 
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vilken brott skall beivras för att på

./iilidför brott ej skall anses bort(alle11, 

gälle iiven i fråga om tryckfrihets
brott. 

10 kap. 

H 
Innan åtal för tryckfrihetsbrott 

viickts eller ansökan hos riitten gjorts 
om skriftens konfiskering. må, om 
brottet hör under allmiint åtal. för
ordnande enligt I ~ om beslag och 
utgivningsförbud meddelas av clw

fen ./(ir justitiedepartementet. Han 

äger ock uppdraga åt 11:rck/i"ihetso111-

bud all meddela /örord11ande om be
slag. 

3 s 
~ 

Förordnande, som avses i 2 .11. må 

<'.i meddelas senare än en vecka l/icr 

det skrifien utgil'its och gransknings

exemplar av skrifien enlfi:t 4 kap. 7 .11 

avlämnats. 

Då fl:vck(rihetsombud förordnat om 
beslag, skall anmiilan diirom jämte 
ett exemplar ar skrifien skyndsamt 
insändas till chefen /ör justitiedepar

tementet; denne har att genast pröva 
huruvida beslaget skall iiga bestånd. 
Har enligt md nedan stadgas tl)'ckt 

skri/i tagits i./Ön'ar. skall. så snart ske 

kan. cheten för jmtitiedeparteme111e1 

pröl'a. huruvida skrificn skall läggas 

under beslag; hes/I// därom må med

delas utan hinder m· i·ad i.första stycket 

är stadgat. 

Då che.fcn .törjustitiedepartementct 

förordnat om beslag eller faststiillt 
beslag varom tryck/rihetsombud för-

4 s s 

Innan åtal för tryckfrihetsbrott 
viickts eller ansökan hos riitten gjorts 
om skriftens konfiskering. mä. om 
brottet hör under allmiint åtal. for
ordnande enligt l ~ om beslag och 
utgivningsförbm\ meddelas av )usti

tiekamlern. I lag md .föreskrims atl 

iil'en allmän äklagare äger .förordna 

om beslag inom sill 1'Nksamhc1so111-

rdde. 

Då allmän dk/agare förordnat om 
beslag, skall anmiilan diirom skyml
samt göras hosj11s1i1iekanslem. Denne 

har att genast pröva huruvida besla
get skall iiga bestånd. 

Då j11s1i1ieka11s/ern förordnat om 
beslag eller faststiillt beslag varom 
allmän åklagare fororclnat. skall åtal 
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ordnat, skall skritien med underrät

tel~e om beslagcr genasr överlämnas 

till.iustitickanslem. Ar ci åtal viic k t el
ler ansökan om konfiskering av 
skriften gjord inom två veckor. se
danjustitiekanslern mottog undNrät

relsen. vare beslaget samt. om utgiv
ningsförbud iir diirmed förenat, iiven 
förbudet förfallet. 

H 
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mra väckt eller ansökan om konfisk
ering av skriften gjord inom två 
veckor, sedan justitiekanslern med

delade beslutet. Sker det ei. vare be
slaget samt, om utgivningsförbud iir 
därmed förenat, iiven förbudet förfal
let. 

Förordnande om beslag skall av Förordnande om beslag skall av 
polismyndighet genast verkstiillas. polismyndighet genast verkställas. 
Beslag. 1·aro111 11:rck/i"ilwrsomb11cl i or-

tcn .fiirordnat. \'erkstiilles dock. innan 

det blil'it av chckn .tiir justiriedepar-

teme111ct fastställt. allenast i den or-

ten. 

Angående förbud mot spridande av tryckt skrift. som lagts under beslag, 
iir stadgat i 6 kap. 3 ~. 

8 s 
~ 

Verkställande av beslag å tryckt skrift skall uteslutande omfatta de för 
spridning avsedda exemplaren av skriften. 

Bevis om tryckt skrifts tagande i 
beslag skall utan avgift tillstiillas så
viil den. hos vilken beslaget verk
stiilles. som det boktrrckcri. där skrir 
ren trrckts. Beviset skall innehålla 
uppgift ä det eller de stycken i skrif
ten. vilka föranlett beslaget. 

Bevis om tryckt skrifts tagande i 
beslag skall utan avgift tillstiillas s[1-

viil den, hos vilken beslaget verk
stiilles. som den som trrckr skri/ien. 
Beviset skall innehålla uppgil't å det 
eller de stycken i skriften, vilka för
anlett beslaget. 

11 ~ 

Antriiffas vid avdelning av krf~s
makren tryckt skrift. som uppen
bart innefattar sådan enligt 7 kap. 

4 ~ straffbar uppvigling att krigsman 
diirigenom kan förledas åsidosiitta 
sin tjiinsteplikt, mi1 skriften efter be
slut av befattningshavare. som enligt 
lag har bestraffningsriitt över perso-

Ar rikrr i krig ellN krigs/ära och an
triiffas vid avdelning av !iirsrnrsmak

ren tryckt skrift, som uppenbart 
innefattar sådan enligt 7 kap. 4 ~ 
straffbar uppvigling att krigsman 

diirigenom kan förledas åsidosiitta 
sin tjiinsteplikt. må skriften efter be
s! ut av befattningshavare. som enlig1 
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nal vid avdelningen, i avbidan på 
förordnande om beslag tagas i förvar. 
Är fara i dröjsmål, må även utan så
dant beslut åtgiird som 1111 sagts vid
tagas av annan befattningshavare al' 

officers l'llN 11ndcrof/icers grad. An
miila n diirom skall dock skyndsamt 
göras hos befattningshavare som 
,!Vrsr sagts: denne har att genast prö
va. om skriften skall kvarbliva i för-
var. 

IH 
Då enligt 11 ~ beslut meddelats 

angående tryckt skrifts tagande i för
var, skall anmiilan diirom Jämt<' c'tt 

exemplar al' skriticn. sä snart ske kan. 
Öl'erlämnas till ch<'li'n _för j11stiriedc

{larremcntet. 

50 
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lag har bestraffningsriitt över perso
nal vid avdelningen, i avbidan pä 
förordnande om beslag tagas i förvar. 

Är fara i dröjsmål. må Uven utan 
sädant beslut som al'ses i_!brsra stycket 

åtgärd som där sägs vidtagas av an-· 
nan befattningshavare cnligr hestäm

md~cr som meddelas i lag. Anmiilan 
diirom skall dock skyndsamt göras 
hos befattningshavare som mses i 

.för.1·ra st\'Cker. Denne har att genast 
pröva om skriften skall kvarbliva i 
förvar. 

Då enligt 11 ~ beslut meddelats 
angående tryckt skrifts tagande i för
var, skall anmiilan diirom, så snart 
ske kan, göras hos justiriekansll'm. 

De11111' har all gcnasr priim, huml'ida 

skri/il'n skall läggas 1111dcr hes/ag. 

14 11 

Exemplar m• /tyckt skri/i. 1•ilket skä
ligen kan antagas äga betydelsejiir ut

redning i tn·cf.;/i'ihcrsmål. må lagas i 

beslag. Dän·idgäller md i 2 och J ,1 11• 

5 1'/iirsra szrcket. 6 \1 • 7 1'./Örsra strck
('f samt 9 1' är stadgar. I öi·rigt skall 

i tilliimp/f~a delargälla md i allmii11/wr 

är .fiireskril'<'f om bC'slag. 

11 kap. 

Enskilt anspråk i anledning av missbruk av tryckfriheten må grundas 
allenast diirå att den skrift, som anspråket avser, innel~1ttar tryckfrihetsbrott. 
Sådant anspråk må. om ej annat nedan stadgas. icke göras giillande mot 
annan iin den som enligt 8 kap. svarar för brottet. 1 lar på grund av om
stiindighet. som avses i 8 kap. I 0 ~,ansvaret övergått å honom, må anspnlki.::t 
göras giillande iiven mot den som före honom haft att svara, om och 
den omfattning sädant anspråk eljest enligt lag må göras giillande. 
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Vad i 8 kap. 12 ~ iir stadgat i fråga om ansvar giille ock beträffande enskilt 
anspråk. 

Om e11skil! anspråk på gmnd m· 
brott enligt 7 kap. 2 eller 3 ,, gäller 

\'(/d i lag är stadgat. 

12 kap. 

I ~ 
Tryckfrihetsmål upptagas av tingsriitt inom vars domkrets liinsstyrelsc 

har sitt säte. Förekommer anledning att även annan tingsriitt inom Wnet 
skall iiga upptaga tryckfrihetsmål, iiger regeringen förordna diirom. 

Till tryckfrihetsmål hiinföras mål Till tryckfrihctsmål hiinföras mål 
angående ansvar eller enskilt an
språk på grund av tryckfrihetsbrott 
så ock ansökningsmål. som avses i 
9 kap. 5 ~-

I tryckfrihctsmål. vari talan föres 
om ansvar, skall frågan. huruvida 
skrifien är bro11sl(". prövas av en jury 
om nio medlemmar. såframt ej par
terna å ömse sidor förklara sig vilja 
utan sådan prövning hiinskjuta mt1-

let till rättens avgörande. Då jury 
prövar skri/iens hromlighet. skall 
skri/ic11 anses bm11sl(f.(. 0111 minst se.\ 
jurymiin iiro ense diirom. 

angående ansvar eller enskilt an
språk på grund av tryckfrihetsbrott 
så ock ansökningsmål. som avses i 

9 kap. 5 ~. Till 11:r1Mi"i/1cts111dl hii11-

./iiras äl'l'fl mål angåe11de ans1·ar eller 

e11skilt (lllS/lf'åk på gmnd m· bro/I enligt 

7 kap. 3 ,1 . Ar .fi'åga 0111 bmtt e11/igt 

sistnämnda paragrq/.~ andra s1ycke och 

har den som anskqffat uppgiften eller 

1111derrä11elsen ~i offenrliggiort de1111a 

i 11:rck.1 skri/i eller meddelar den Till 

an11an .för sådant offentliggörande, 

skall dock målet handläggas som 

tryck/i'ihetsmål ('ndast om del är 
11pp('l1bart all anskaJfandet skett .för 

q(fl'ntliggörande i 11:rckt skri/i. 

I tryckfrihetsmäl. vari talan föres 
om ansvar. skall frågan. huruvida 
hro11/(ircl("gN. prövas av en jury om 
nio medlemmar. saframt ej parterna 
å ömse sidor förklara sig vilja utan 
s{1dan prövning hiinskjuta m<llet till 
riittens avgörande. Frågan. l111rul'ida 

den tilltalade rnl('<f 8 kap. är aml'llrig 

/lir skri/i. [l/'iil'as dock alltid cnhar/ Il\' 

rätten. Då jury prövar, l111rul'ida hmrt 

.fiirel("ger. skall sil anses l'ara .fi1llct. 
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Finner juryn att skri/ie11 icke är 

brollslfi: skall den tilltalade frikännas. 
Har juryn anse11 skritien bro11slig, 

skall ii ven riitten pröva skrifi('fls 

hrollslighcr. Är riillen av annan me

ning iin juryn. iige riitten frikiinna 
den tilltalade eller hiinföra brottet 

under mildare straffbestiimmelse iin 

den som juryn till:impal. 

IH 
Förekomma samtidigt flera mål. 

vari jury skall deltaga. må med par

lemas sam~\'('ke riitten förordna att 

samma jury skall t.iiinstgöra i alla 

målen. Skall jury utses gemensamt 

för flera mäl. lige vad i 11 * iir stadgat 
om uteslutning av juryman i mål. 
vari å ena sidan iiro flera parter, mot
svarande tillämpning. 

52 
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om minst sex jurymiin iiro ense diir

om. 
Finner juryn att hroll ickl.' /iire/ig

ger. skall den tilltalade frikiinnas. 
Har juryn/i111ni1 bro11jöre/igga. skall 

iiven riilten pröva .fi"ågan hiirom. i\r 

rätten av annan mening än juryn, 

äge riitten frikiinna den tilltalade el

ler hiinföra brottet under mildare 

straffbestiimmelse iin den som juryn 
tilliimpal. lliigr<' riill. di1 1alan 11101 

1i11gsrä11cns dom ,li1/ff(i/irs. iigc ei i 

1·idarc mån än ringsräl/c'n /i"d11gd ,i11-

1:rns bcdii11111i11g. 

Förekomma samtidigt flera mål. 

vari jury skall deltaga. må riitten. 

e/icr parremas 1Tiira11d1'. forordna att 
samma jury skall tjiinstgöra i alla 

mälen. Skall jury utses gemensamt 

för flera mål.iige vad i 11 ~ iir stadgat 

om uteslutning av juryman i mål. 
vari å ena sidan iiro flera parter, mot

svarande tillämpning. 

14 ~ 
Föres i mål om ansvar jiimviil talan om enskilt anspråk mot annan iin 

den tilltalade. skola de i11giirder av svarandepart. som avses i 2 ~ första 

styl'.ket. I 0 ~andra styi.:ket och 12 ~andra styi.:ket. ankomma på den tillt~llack. 

Då talan utan samband med åtal 

föres om tryckt skrifts konfiskering 
eller om enskilt anspr{tk giille om riit

tegängen i sådant m[1l vad i 2 och 

10-13 ~~ iir föreskrivet; h<lr .\f.:.ritirns 

hrotlslf!!,hl't tidigare prövats i mal om 

ansvar för (l:ffk/i"ilw1shm11.skall dock 

prövning av skritiens bro11S/ighe1 ej 
[111yo iiga rum. I ansökningsmål skall 

den uteslutning av jurymiin. som el

jest ankommer på parterna. företagas 

av riillen genom lollning. 

Då talan utan samband med <'i.tal 

föres om tryckt skril'ts konfiskering 

ellerom enskilt anspråk giille om r~it

tegängen i siidant mål vad i 2 oi:h 
10-13 ~~ :ir föreskrivet: har ti·dgc111 

/111ruricla hum föreligger tidigare rrö

vats i rrrckti"ilwrsmdl (ll'Si'l'lldc ansvar 

för hrorr. skall dock prövning av sam

ma !i"dga ej ånyo :ig~t rum. I ansök
ningsmål skall den uteslutning a\· ju

rymi.in. som eljest ankommer på par

terna. företagas av riillen genom lott

ning. 
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13 kap. 

Vad i denna förordning iir stadgat 
om bokrryckarcs ansvarighet skall i 
fråga om skrift. som tryckts utom 
riket. avse den som låtit utliimna 
skriften för spridning inom riket el

ler, om det ej kan visas vem han 
är eller han ej. då skriften hiir utgavs, 
ägde hemvist inom riket. den som 
enligt 6 kap. iir att anse som utspri

dare. 

Av pNiocH~k sknfi . .tör 1•i/ken 111gh·

ningsbevis skal/finnas eller ändock 111-

färdars. skallgra11skningsexemplar m·
lämnas e11l~~t rnd därom är i 4 kap. 

7 .f /(jreskriv<'I. Vad 1111 sagts gälle ock 

skri/i, som l'i är periodisk. om skrifie11 

helr eller Till någon de/är al'/ilrrad pd 

wenska språket samr l~i in/lires alle11ast 

i ensraka l'xemplar. 

Den i fiirsra srycket föreskril'lla skyl

digheren skall i fidga om periodisk 

skri/i d1·ila 111gil'llren och bcrrtif!i1111/e 
a1111a11 skri/i/iir/iiggarc'n eller. om.för

läggare eifinnes. den som ldtit wläm

na skrificn fiir s11rid11i11g inom riker. 

Fulf~iires ci sådan skylclighl'f. äge rad 

i 4 kap. 8 .1' är sra1f~m mot.wara11cle 
Tillämpning. 

3 ~ - ' 

4 ~ 

Vad i denna förordning iir stadgat 
om ansvarighet fiir de11 som f/yckr 

skri/i skall i fråga om skrift. som 
tryckts utom riket, avse den som lå
tit utlämna skriften för spridning 

inom riket eller. om det ej kan visas 
vem han iir eller han ej, då skriften 
här utgavs, iigde hemvist inom riket. 
den som enligt 6 kap. iir att anse som 
utspridare. 

Angående skyldighet att ar/ämna Om skyldighet alt .fiir granskning 

.tör bibliotek m·sedda exemplar av bcrnra exemplar m· skri/i. som trrckts 

skrift. som 11:rckts llfom riker. medde- 1110111 riket. och arr lämna exemplar 
fas hesrämmclser i lag. av sdda11 skrift till bibliotek eller arkil' 

.fiireskril'es i lag. 

Rcsrämmclscn i I kap. I ~ tredje Restiimmd1l'ma i I kap. i ~ tredje 
.1·ryckcr angående meddelande av och /jiirde .1rrcke11a angående med-
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uppgifter och underriittelser för of. 

fentliggörande i tryckt skrift skall 
gälla även meddelande för offent· 
liggörande i skrift, som tryckes utom 

riket, om ej meddelandet m·ser för

hållande. vars röjande skulle inne/alla 

brott mot rikets säkerhet eller varom 

meddelaren eljest enl(r.t lag ha/i att 

iakttaga ~vstnad. Är meddelandet i 
sådant hänseende straffbart. gäl/e 

vad därom är stadgat. Har meddel

andet icke hlil'ir it/fort i skri/ien och 

innefallar det ärekränkning mot en

skild person. giille om ansvar.för sådan 

ärekränkning 1•ad i lag är stadgat. 

l övrigt skall i fråga om skrift, som 

tryckts utom riket och här utgives. 
i tilWmpliga delar giilla vad i I kap .. 

3 kap., 4 kap 9 .11. 6 kap .. 7 kap .. 8 

kap. L 2. 5-7 och 10-12 ~~samt 9-12 

kap. är föreskrivet. 
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delande och anskaffande av uppgifter 

och underriittelscr för offentliggö
rande i tryckt skrift skall giilla iiven 

meddelande för ·offentliggörande i 

skrift. som tryckes utom riket. samt 

anskaffande .tör sddam meddelande. 

om ej 

I. meddelandet eller anska//'andet 

innefattar brott mot rikets säkerhet; 
J. meddelandet inne.fattar utläm

nande eller tillhandahållande som al'

ses i 7 kap. 3 .1' .törsta s~rcket 2; 

3. meddelandet utgör upp.wltligt 

åsidosättande m· ~rstnadsplikt. 

Är meddelandet eller anskaJf'ander 

straffbart i angivet hänseende, gäller 

vad därom iir stadgat. Mål angående 

ansvar eller enskilr anspråk på grund 

av bro/I som 1111 sagts skall handläggas 

som tryc/.;Ji'ihetsmål. när <:j 12 kap. I 11 

andra stycket tredje rmnkren har mot

srarande tillä111p11i11g. I jiåga om räll 

till anommiret för meddelaren gäller 

md i J kap. är srmfr.at: hes1ä111111else11 

i 3 1' 3 skall dock 0111/atta äl'cn annat 

broll mot rikets säkerher än som där 

avses. 

I övrigt skall i fråga om skrift. som 

tryckts utom riket och här utgives. 
i tilliimpliga delar gälla vad i I kap .. 
3 kap., 6 kap .. 7 kap .. 8 kap. I, 2. 

5-7 och 10-12 ~~samt 9-12 kap. är 

föreskrivet. 

14 kap. 

Vad i lag är stadg<ll om resning 

i mål i allmänhet gälle, utan hinder 

av att jury prövat skri/iens bromlig

h<'I. iivcn dom i tryckfrihetsmål. 
Bevil,ias resning i mi\I. vari jury 

I ' ' 
Vad i lag iir stadgat om resning 

i mål i allmiinhet giille. utan hinder 

av att jury prövat hururida bro/I fii
religgl'I', iiven dom i tryckfrihetsmål. 

Beviljas resning i mål. vari jury 
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prövat skri/ie11s brotts/iglwr, och grun
das resningen på omständighet som 
kan antagas hava inverkat på jury
prövningen, förordne högsta dom
stolen att målet skall ånyo upptagas 
inför jury av den riitt som först dömt 
i målet; dock äge högsta domstolen, 
då resning beviljas till den tilltalades 
förmån och saken tinnes uppenbar, 
omedelbart ändra domen. 

H 
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prövat h11ru1"ida bro/I .förclf~ger. och 
grundas resningen på omstiinclighet 
som kan antagas hava inverkat på 
juryprövningen. förordne högsta 
domstolen att målet skall åhyo upp
tagas inför jury av den riitt som först 

dömt i målet: dock äge högsta dom
stolen. då resning beviljas till den till
talades förmån och saken finnes 
uppenbar. omedelbart ändra domen. 

I allt varom bestiirnrnelse ej meddelats i denna förordning eller i särskild 
lag, som utfärdas med stöd därav. gälle vad i lag eller författning eljest 
iir stadgat. 

Utlänning vare. såvitt ej annat föl
jer av denna förordning eller annan 
lag eller /ihfa1111i11g, likstiilld med 
svensk medborgare. 

Utlänning vare. såvitt ej annat föl
jer av denna förordning eller annan 

lag. likstiilld med svensk rnedborga-
re. 

I. Denna lag triider i kraft den I januari 1978. 
2. De nya bestämmelserna ägerej tillämpning på skrift. som mångfaldigats 

genom stencilering. fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande och som 
utgivits före ikraftträdandet. 

3. Äldre bestiimmelser gäller fortfarande i fråga om riittegången i mål 
som före ikrafttriidandet har anhiingiggjorts vid domstol. 

4. I fråga om tid, inom vilken allrniint åtal skall viickas. tillämpas de 
iildre bestiimmclserna. om granskningsexemplar av skrift som utgivits fore 
ikraftträdandet avliimnats dessförinnan. Har granskningsexemplar av sådan 
skrift ej avliimnats före ikraftträdandet. skall allmänt åtal viickas inom sex 
månader diirefter. vid påföljd att skriften eljest är från sådant åtal fri. 

5. Har chefen för justitiedepartementet före ikrafttriidandet förordnat om 
beslag eller faststiillt beslag varom tryckfrihetsombud förordnat. gill ler äldre 
bestiin1melser angående beståndet av beslaget. 

6. Betriiffande ansökan om utgivningsbevis. som har gjorts hos chefen 
for justitiedepartementet före ikrafttriidandet, giiller iildre bestämmelser. 
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