
Konstitutionsutskottets betänkande 

1978/79:39 

med anledning av propositionen 1978/79: 195 om förstärkt skydd för 
fri- och rättigheter m. m. jämte motioner 

I detta betänkande behandlas propositionen 1978/79: 195, följd motionerna 

1978/79:2591 och 2641 samt de under allmiinna motionstiden 1978 resp. 1979 

väckta motionerna 1977 /78:227, 1977 /78:903, 1978/79: 1094 och 1978/ 

79: 1655. 

Propositionen 

I propositionen 1978/79: 195 framläggs förslag till lag om ändring i 

regeringsformen, lag om ändring i riksdagsordningen, lag om lagrådet och 

folkomröstningslag. Regeringen (justitiedepartementet) föreslår riksdagen 

att 

I. i den ordning som anges i 8 kap. 15 ~ regeringsformen antaga förslaget 

till lag om ändring i regeringsformen, 

2. i den ordning som anges i 8 kap. 16 ~regeringsformen antaga förslaget 

till lag om ändring i riksdagsordningen, 

dels såvitt avser huvudbestämmelserna och ikraftträdandebcstämmel-

sen, 

dels såvitt avser tilliiggsbestämmelserna, 

3. antaga förslaget till lag om lagrådet, 

4. antaga förslaget till folkomröstningslag. 

I propositionen anges propositionens hul'udsakliga innehåll på följande 

sätt: 

I propositionen föreslås ett flertal grundlagsändringar som innebär ett 

förstärkt skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna enligt regerings

formen. Dessutom föreslås andra grundlagsändringar som rör bl. a. den s. k. 

lagprövningsrätten, lagrådets granskning av lagförslag och formerna för 

stiftande av grundlag. 

Ett viktigt inslag i förstärkningen av rättighetsskyddet är förslaget om ett 

särskilt förfarande vid s. k. rättighetsbegränsande lagstiftning. Den föreslag

na ordningen innebär att förslag till lag som angår begränsning av vissa av de 

grundläggande fri- och rättigheterna, t. ex. yttrandefriheten och mötesfrihe

ten. på begäran av lägst tio riksdagsledamöter skall vila hos riksdagen i minst 

tolv månader innan det får antas. Undantag görs dock för det fallet att ett 

förslag vid omröstning i riksdagens kammare får stöd av minst fem sjättedelar 

av de röstande. I så fall är förslaget antaget omedelbart. 

Skyddet för vissa särskilda fri- och rättigheter förstärks också på annat sätt. 

Förbudet mot retroaktiv lagstiftning som f. n. bara gäller strafflag utvidgas 

I Riksdaxen 19711179. 4 sam/. Nr 39 

KU 1978/79:39 



KU 1978/79:39 2 

sålunda till att omfatta också skattelag. Vidare föreslås förstärkningar med 
avseende på bl. a. riitten till ersiittning vid expropriation och skyddet för 
medborgarskapet. 

Lagprövningsrlitten inneblir att domstol eller annan rlittstilliimpande 
myndighet skall siitta t. ex. en lag åt sidan om lagen uppenbart strider mot 
grundlag. Denna riitt som f. n. anses foreligga utan stöd i lag skall enligt 

propositionen skrivas in i regeringsformen. 

F. n. iir det regeringen eller riksdagsutskott som fritt bedömer om ett 

lagförslag skall granskas av lagrådet. I proposicionen föreslås att regerings

formen skall inneh<'illa en föreskrift om att lagrådets yttrande bör inhiimtas 

över lagl(irslag på vissa angivna om räden. I den män regeringen underlåter att 

höra lagrådet över ett laglOrslag inom granskningsområdet skall skiilcn 
redovisas för riksdagen. Även inriktningen av lagrådets granskning av 

lagförslag föreslås preciserad i regeringsformen. 
Två nyheter föreslås i fråga om formerna för stiftande av grundlag. Dels 

skall ett förslag till ändring av grundlag viickas minst tio m<'inader före det 

riksdagsval. efter vilket det andra och avgörande riksdagsbcslutet skall fattas. 

Dels skall ett förslag till ändring av grundlag kunna bli föremål för 

folkomröstning, om minst en tredjedel av riksdagens ledamöter begiir det. 

Förutom ändringar i regeringsformen föreslås i propositionen iindringar i 
riksdagsordningen. Vidare innehåller propositionen förslag till lagar om 

lagrådet och om förfarandet vid folkomröstning i hela landet. 
Den nya lagstiftningen föreslås triida i kraft den 1 januari 1980. 

Propositionens förslag bygger på vad riittighetsskyddsutredningen föresla
git i betänkandet <SOU 1978:34) förstärkt skydd för fri- och rättighcter(bilaga 
1 till propositionen). Remissyttrandena över betänkandet redovisas i bilaga 2 
till propositionen. 

Motionerna 

I motionen 1977178:]]7 av Erik Adamsson (s) yrkas "att riksdagen hos 

regeringen begiir att det uppdras åt den nya fri- och riittighetsutredningen att 

överväga den i motionen angivna frågan om kontroll från riksdagens sida 

över de högsta domstolsinstanserna". 

I morioncrna !977178:903 av Sven Andersson i Örebro m. Il. (fp, c, m). 

1978 I 79: /094 av Erik llovhammar m. Il. ( m. fp. cl och f 978179:1655 av Erik 

Hovhammar m. Il. (m) hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller om 

förslag till grundlagsskydd av niiringsfriheten. 
I morio11e11 /978!79:159! av llilding Johansson m. Il. (s) hemstiills "att 

riksdagen antar förslaget till folkomröstningslag i propositionen 1978/79: 195 

med de iindringar som föranleds av vad som anförts i motionen". 

I motionstexten föreslås att det i propositionen framlagda förslaget till 

folkomröstningslag inte skall omfatta rådgivande folkomröstningar. Vid 
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sfalana omröstningar hiir i sL;iJlet enl igl mol ionen riksdagen i va1je en-;k i IL fal I 

rn ta sliillning till reglerna for förfar;1ndet, hl. a. fr<lgan hur kretsen av 

ri.islberiittigade skall bestiimmas. I denna del uttalas au propositionens fiirslag 

innebiir all röstriill vid folkomröstning ;ir begriinsad till den som har ribtriilt 

vid riksdagsval. Enligt motioniirerna kan det i vissa fo1gor vara heriilligat all 

utstriicka röstriitten iiven till de invandrare som iir varaktigt bosatta i vttrt 

land. 

l 111n1io11c11 /978!/<J:ln4/ av Lars Werner m. Il. lvpk) herll.-;tiills 

I. att riksdagen med avslag på regeringens fi.irslag till ny lydelse av 

regeringslormens 2 kap. 12 ~ och diirav föranledda följdiindringar hos 

regeringen hemstiiller lllll siirskild utredning för bestiimning av omr~tdet för 

demnkratiska fri- och riittigheter lh.:h grundlagsskydd for dessa. i den m{rn de 

icke ingår i yttrandefrihetsutre:dningens arbete. 

2. att riksdagen a\·slår propositionens 1(.irslag till iinclrad lydelse av 

regeringsti.irmens 8 kap. 15 ~om grundlagsstitiningsforforande och d;ir:t\" 

föranledda f(_iljdiindringar (tex. i 8 kap. 4 ~ RFJ, 
J. all riksdagen avsl<'\r propositionens t<irslag till iindrad lydelse av 

regeringsformens 8 kap. 18 ~om lagr<\del och diira\· föranledda f(_iljdiindring

ar, 

4. att riksdagen avsl[1r propositionens förslag till ;indrad lydebe av 

regeringsformens 2 kap. 10 ~ om hinder mot retroaktiv beskattning och 

LJ:irav föranledda följdiindringar, 

5. all riksdagen antar fiiljande 

Fiirslai: till 
Lag om ändring i rei:eringsformen 

Hiirigcnom föreskrivs i fråga om regeringsformen 

. dels att nuvarande 2 kap. 17 ~skall ha nedan angiven såsom ;\/o1io11ärcrnas 

jiirslag betecknade lydelse. 

dels att nuvarande 2 kap. 18 ~utgår ur regeringsformen och att nuvarande 

2 kap. 19-20 ~~skall betecknas 2 kap. 18-19 ~~, 

dels att i regeringsformen skall inf<.iras en ny paragraf 11 kap. 14 ~av nedan 

angiven såsom M:\Io1iu11dremc1s .Jiirs/ag bctcck nacle I ydelse. 

.\111·ara11de lrd<'lse Mo1i1111ärrmas ./(irs/ag 

2 kap. 

17 ~ 

Fiirrning ar arbe1s1agare sam/ ar- De arlwwnde har ge111e11101 prirnw 

hc1s.i.;irnrl' 11ch/iirc11i11g ar arhe1.1girnrc nch o//;'111/igajiirc/(/g nch 111yf}(/~i.;hl'll'r 

äger räl/ 011 1·ir/1aga /11c/.../iga .fii/jande räll(i.;h<'lcr: 

s1rids1i1glirder. 0111 a111w1 ej .Jiilfi'I" m· räl/ all n1ga11iSl'ra sig .fackl(t;l och 

/ag !'lier i/\'/OI. politisk1; 
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/frg<'1·111g1•11s 1;irsf<1,I'. 

riilf art 111/ s111a ar/>1•1s11/011·,·r hcdri1·a 

agitati1111. 11r1111;1g<111da och 111iit1'.\'l'l'l'k

'111nh<'t: 

riitt o!/ g1·11om 1i11t1/ocAl~t:il111ga11i

sa1io111•r/i'irl1l111d/11 i a/111 /ii/gor rfir1111-

d<' orlw11·- 0111 011s1iil/11i11i,:.11 il/kor. 

arl>!'t1tid. 111h1·11kdning od1 ar/)('fs/iir

dl'lliillg. /ii11 011! /ii11<'/i1mll'r. a11111il/-

11i11g. 111·s/..t'da11dt'11 och f1<'1'1JJil!t'l'illg-

(//',' 

uilf ull ul(!!.ri1•11 .11r1:jk. 

·11'/11/ df,•r/;ir1·.,Arifi<'I' \'0111 imkrii11-

Å<'r dnw ui11igh1•/1'r/i'irh/11ds i fog. 

,\fot ioniin 'l'llilS. /,-irsfag 

11 kap. 

14 ~ 

/-i11111·r do111\'/of l'llN w111a1 n//i'111f(l!.l Fn\'(//' som t/111/as skall ha riitl att !ii 

organ 1111 <'Il /iireskri/i stcir i strid 111ed prfi\'(/f 1111/ d1·11 fa,I'. sn111 cih,·m11as 11101 

hntii1111111•l\1' i ,1'./'lllldfa,I'. <'llN a1111011 hu110111 1·/l<'r ho11w iir fiin'nfi,I'. 111ed 

ii1·t'mrd1111d /iir/i11111i11,I'. dfer 011 swd- ,1'./'lllldf11,I'.. Dumstol iir skrldi.I!. i/Il 

gud ord11i11,I'. i 11dgo1 l'ii.1·1·111/f!!.l hä11w

c11c/,· h11r 1/siclus1111s l'id dess 1illkn111s1. 

!lir ,liir,'l'kri/ie11 icke tillii111pas. Har 

riksd11g1•11 eller l'<',l'.<'l'i11g1·11 hn/111111 

/lirnkri/11•11. skal/ 1i/!ti111p11i11g1•11 clnck 

11111/aftitas l'lldast 0111 /i>/er är 11/'f'Cll

hart . 

l'ak.mi//a sdda11 11riirni11g. Fi1111er 

dums10/c11 d1in'id al/ /ag .>t1/r i s1ritl mo1 

gn111<//ag. ska/I /ri/gan 11riir11s 11\' riks

dagens k1111s till// fo11s111sku11. .rn111 <'lll

ti11gc11 1111·1(1!.<'I' /agl'llS dsidosii11a111/c 

eller ge110111 ri'dnl'isad fa,l'.tnfk11i11g 

l//l!'hiirc '/' 11101.11 ridight /1 'Il. 

. \11dri11garna i regeringsformen triidcr i kraft den I januari 1980. 

6. att riksdagen godk:inner de i prnpositiuncn forcslagna fi.iriindringarna av 

regeringsl(irnk'n och i riksdagsordningcn s11m inte beriirs a\ punkterna 1-5 
111·;1n. 

7. att riksdagen antar regeringens förslag till k1lh1mröstningslag med den 

iindringen all 5 ~ erhtillcr friljande st1som .\Jutio111.in•n1<11fiirsfag beteL·knadc 

lydche: 
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Regeringens jbrslag Alotionärernas förslag 

5 ~ 
Rösträtt vid folkomröstning till- Rösträtt vid folkomröstning till-

kommer den som iir röstberättigad kommer den som iir röstberiittigad 
vid val till riksdagen. vid kommunala val. 

Frågan huruvida -----------4 kap. 20 ~ vallagen. 

Utskottet 

Inledning 

Genom 1974 års regeringsform <RF) togs det första steget niir det giillde att i 
grundlag ge ett verkligt skydd för medborgerliga fri- och riittigheter. År 1976 
beslöt riksdagen åtskilliga iindringar i RF med syfte att förstiirka detta skydd. 
Förslagen i propositionen 1978179: 195 iir att se som en tredje etapp i arbetet 
med rättighetsskyddets förankring i grundlag. 

Bakgrunden till de nu framlagda förslagen iir riksdagens uttalanden i 
samband med 1976 års iindringar betriilfande riittighetsskyddet. Riksdagen 

uttalade sig då för att i en ny utredningsomgäng med följande remissbehand
ling borde överviigas frågan om att ytterligare förstiirka skyddet för de 
riittigheter som inte kunde skyddas på samma siitt som tryckfriheten. Därvid 
pekades bl. a. på möjligheten att införa ett särskilt förfarande för rättighets
begriinsande lagstiftning. Frågan om en sädan förstiirkning av rättighetsskyd
det kopplades samman med två andra frågor som kvarstod olösta, nämligen 
frågorna om lagprövningsriitten och om lagrådsgranskningen. Betriiffande 
lagprövningsriitten giillde diskussionen vilket innehåll den skulle ha och om 
den skulle regleras i grundlagen. Frågan om lagrådsgranskningen rörde 
lagrådets ställning och uppgifter, främst om en obligatorisk granskning i 
lagrådet av vissa lagar skulle införas. Enligt riksdagen borde också de nu 
berörda båda frågekomplexen omfattas av utredningsarbetet. 

Med anledning av dessa uttalanden tillsattes i början av år 1977 rättighets
skyddsutredningen och lagrådsutredningen. Den sistniimnda utredningen 
har fungerat som en förberedande utredning om lagrådets stiillning och 
uppgifter. Dess förslag har ytterligare prövats av riittighetsskyddsutredning
en. Denna utredning har dessutom prövat frågorna om ett särskilt förfarande 
vid riittighetsbegränsande lagstiftning och om lagprövningsrätten. Genom 
tilHiggsdirektiv i november 1977 fick kommitten i uppgift att också överväga 
frågan om införande av beslutande folkomröstning i grundlagsfrågor. Våren 

1978 avgav kommitten sitt betiinkande som diirefter remissbehandlades. 
Parallellt med rättighetsskyddsutredningen har elen på sommaren 1977 

tillsatta yttrandefrihetsutredningen arbetat. Denna kommittc har i uppdrag 
att övcrviiga möjligheterna att i en yttrandefrihetsgrundlag, efter mönster av 
tryckfrihetsförordningen <Tf"), göra en omfattande reglering av yttrandefri-
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heten i tryckt skrift. radio. TV. tilm och andra medier samt av opinionsfri
heterna i övrigt. Kommittens arbete kan viintas pågå iinnu några år. 

Propositionens förslag överensstiimmer i allt viisentligt med vad riittighets
skyddsutredningen föreslagit. Bakom dessa förslag stod ordföranden och 
representanterna i utredningen för riksdagens fyra största partier. Endast 
representanten för vpk reserverade sig. Utredningens förslag fick ett 
överviigande positivt mottagande under remissbehandlingen. Framliiggan
det av propositionen har föregåtts av partiledaröverliiggningar. 

Propositionens förslag innebiir i korthet följande. Ett siirskilt lagstiftnings
förfarande skall införas i fråga om riittighetsbegränsande lagstiftning. På 
yrkande skall ett förslag till sådan lagstiftning vila viss tid, om inte riksdagen 
med en kvalificerad majoritet antar förslaget till lag omedelbart. Lagpröv
ningsriitten skall komma till uttryck i en särskild grundlagsbestiimmelse. 
Lagrådsgranskning bör ske innan vissa lagar beslutas av riksdagen. Lagråds
granskningens inriktning skall anges i RF. Grundlagsstiftningsförfarandet 
skall ändras på två sätt. Dels införs en regel om tidsfrist som anger niir förslag 
senast får viickas. Dels kan en minoritet i riksdagen fä till stånd folkomröst
ning om ett förslag till grundlagsiindring. Vidare skall skyddet för vissa 
särskilda riittigheter byggas ut. Bl. a. föreslås att ett förbud skall införas mot 
retroaktiv skattelagstiftning. 

Err särskilr lagsr(ltning~forfarande .tör rärrighersbegränsande /agsri{ining 

Det nu gällande riittighetsskyddet regleras huvudsakligen i 2 kap. RF. Diir 
anges de grundläggande fri- och rättigheter som svenska medborgare är 
tillforsiikrade gentemot det allmänna. Kapitlet avslutas med en paragraf som i 
stor utstriickning jiimstiiller utliinning här i landet med svensk medborgare i 
fråga om riittighetsskydd. 

Vissa av de grundliigg;rnde fri- och rättigheterna iir absoluta i den 
meningen att de inte kan bcgriinsas annat än etieren iindring av grundlagen. 
Till denna grupp av fri- och rättigheter hör religionsfriheten och de s. k. 
negativa opinionsfriheterna samt förbuden mot åsiktsregistrering. dödsstraff. 
kroppsstraff och tortyr. Hit hör vidare riitten att återvända till Sverige och 
skyddet för svenskt medborgarskap, riitten att få frihetsberövande! prövat av 
domstol eller diirmed jiimstiillcl niimnd samt förbuden mot retroaktiv 
strarllag och tillfälliga domstolar. 

Andra fri- och riittigheter iir inte på detta sätt absoluta utan får begriinsas 
men i princip bara genom lag. Dessa fri- och ri-ittigheter iir yttrandefriheten. 
informationsfrihetcn. mötes friheten, clemonstrationsfriheten, föreningsfri

heten, skyddet mot piltvingat kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation och 
husrannsakan och liknande intrång. skyddet för förtrolig kommunikation. 
rörelsefriheten samt riitten till offentlig domstolsförhandling. 

De nu angivna fri- och rättigheterna får begriinsas bara i viss utstriickning. 
En begriinsning får sålunda göras endast för att tillgodose ett ändamål som iir 
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godtagbart i ett demokratiskt samhiille. Begriinsningen får aldrig gå utöver 
vad som iir nödviindigt med hiinsyn till det iindamål som har föranlett den 

och inte heller sträcka sig så långt all den utgör ell hot mot den fria 
åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. En begränsning får 
vidare inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan 

sådan åskådning. 

för vissa av dessa fri- och riittigheter giiller dessutom att de får begriinsas 

endast för all tillgodose kvalificerade, till stor del siirskilt angivna intres

sen. 

I 2 kap. RF finns hiirutöver två siirskilda förbud mot diskriminering, 

nämligen förbud mot föreskrifter som missgynnar någon på grund av ras, 

hudnirg eller etniskt ursprung eller på grund av kön. Dessa förbud iir 

tilliimpliga också på rättighetsbegränsande lagstiftning. 

Slutligen finns i kapitlet om grundliiggande fri- och riittigheter föreskrifter 

om riillen all vidta fackliga stridsåtgiirder, riitten till erslittning vid expro

priation eller annat sådant förfogande samt om författares. konstniirers och 
fotografers rätt till sina verk. 

Utliinning hiir i landet är fullt likställd med svensk medborgare i fråga om 

vissa av fri- och rättigheterna. Beträffande andra fri- och riittigheter iir sådan 

utliinning likstiilld med svensk medborgare i den mån annat inte följer av 

siirskilda föreskrifter i lag. 

När det gäller frågan om förstiirkning av riittighetsskyddet vill utskottet 

ansluta sig till de grundliiggande synpunkter som utvecklas i propositionen (s. 
30-32) på grundval av riittighetsutredningens betiinkande (prop. bil. I 

s. 49-52) och som kan sammanfattas på följande siitt. Det starkaste skyddet 

för de grundliiggande fri- och riittigheterna utgörs av medborgarnas aktiva 
demokratiska medvetande. All dessa fri- och riittigheter kommer till uttryck i 
grundlagen har dock ett betydande värde i sig. Det kan inte komma i fråga att 
politisk makt liiggs hos sådana icke politiska organ som domstolar eller att en 
minoritet får triiffa politiska beslut i majoritetens stiille eller uppehålla 
avgörandet på obestiimd tid. Utskottet instämmer i propositionens uttalande 
all det iir från dessa utgångspunkter frågan om en förstiirkning av det 
nuvarande riittighetsskyddet skall bedömas. 

De krav som sålunda måste stiillas på en förstiirkning av skyddet för fri- och 

riittigheter iir delvis motstridiga. Å ena sidan iir det nödviindigt med siirskild 

omsorg vid inskriinkningar i sådana fri- och riittigheter som redan har givits 

uttryckligt erkiinnande i grundlag. Å andra sidan får inte en begriinsning av 

handlingsfriheten få sådana former eller ske i sådan utstriickning all andra för 
folkstyrelsen grundliiggande principer siills åsido. Förslaget till ett siirskilt 

förfarande för rättighetsbegränsande lagstiftning avser att vara en lösning 

som tillgodoser de olika krav som det hiir iir fråga om. förslaget innebär 

följande. 
Förslag till lag angående fri- och riillighetsbegriinsning skall på yrkande vila 
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i riksdagen i minst tolv månader, innan det får antas. Tiden riiknas från det att 
det beredande utskottets yttrande över förslaget anmiils i kammaren. 
Riksdagen skall dock kunna anta förslaget utan ett sådant uppskov, om minst 
fem sjiittedelar av de röstande förenar sig diirom. Riksdagen skall också 
kunna förkasta förslaget genast med vanlig majoritet. 

De fri- och rättigheter som omfattas av det föreslagna förfarandet iir med 
vissa undantag de begriinsningsbara fri- och riittigheter som anges i 2 kap. 

1-11 ** RF: yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten. demon
strationsfriheten, föreningsfrihelen, skyddet mot påtvingat kroppsligt 
ingrepp m. m., rörelsefriheten och kravet att domstolsförhandling skall vara 
offentlig. Undantag från det särskilda förfarandets tillämpningsområde görs 
för föreskrifter om tystnadsplikt för offentliga funktionärer, om husrannsa
kan och liknande intrång och om frihetsstraff, allt under förutsättning all 
föreskrifterna inte innebiir begränsning av någon annan rättighet. Likaså 
undantas lag, som förliinger tidsbegriinsad lags giltighetstid i högst två år. Inte 

heller skall det siirskilda förfarandet användas vid krig eller omedelbar 
krigsfara. Däremot skall det giilla sådana särskilda föreskrifter i lag som 
innebiir att utliinning här i landet särbehandlas i fråga om de fri- och 

riittigheter som anges i 2 kap. 20 * andra stycket RF. 
Ett yrkande om all det siirskilda lagstiftningsförfarandet skall tillämpas 

skall framställas av minst tio riksdagsledamöter. Frågan huruvida ett 
lagförslag angår en sådan begränsning av fri- och riittigheterna all förfarandet 
iir tillämpligt avgörs för riksdagens vidkommande av konstitutionsutskottet. 
Utskottet får inte förklara all ett lagförslag inte angår begränsning av någon 
riittighet utan all lagrådet dessförinnan har yttrat sig i frågan. 

I princip skall enligt förslaget det siirskilda förfarandet omfatta all 
lagstiftning som angår riittighetsbegränsning, oavsett om lagstiftningen går i 
skiirpande eller mildrande riktning eller är neutral från riillighetsskyddssyn
punkt. Tanken iir dock att forfarandet i praktiken skall aktualiseras friimst i 
skiirpningsfallen. 

I samband med antagandet av 1976 års ändringar i RF:s regler om fri- och 
riittigheter uttalade sig riksdagen för att skyddet i grundlag för opinionsfri
heterna i största möjliga utsträckning skulle göras på ett si.ill som motsvarar 
regleringen av tryckfriheten i TF, dvs. med en s. k. materiell metod. Som 
utredningen och propositionen understryker går det emellertid f. n. inte att 
komma liingre på den viigen. Här måste resultatet av yttrandefrihetsutred

ningens arbete m avvaktas. Vad som nu kan komma i fråga för en 
förstiirkning av riittighetsskyddet är således i huvudsak endast förfarande
regler. 

Utskottet har vid sin prövning av förslaget i nu aktuella delar funnit sig 
böra tillstyrka detta och kan ansluta sig till vad departementschefen i 
propositionen anfört om förfarandet. Genom uppskovsförfarandet får man 
goda möjligheter att noga överväga föreslagna riittighetsbegriinsningar och 
det blir tillfälle till en allmän debatt i frågorna. Ett sådant förfarande kan 
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därför verka som ett skydd mot tillfälliga opinioner inom landet och mot 
påtryckningar utifrån. Eftersom en minoritet inom riksdagen bara kan få till 
stånd ett uppskov men inte hindra att ett förslag genomförs när den 
foreskrivna tidsfristen har gått ut, kommer det inte att ske någon icke 
godtagbar politisk maktförskjutning från majoriteten till en minoritet. 
Genom att förfarandet blir tillämpligt bara på yrkande och genom att lagrådet 
medverkar i förfarandet är det väl sörjt för att de problem som lagprövnings
riitten skulle kunna ge upphov till blir begränsade. Någon risk för att politisk 
makt skall överföras till de rättstillämpande myndigheterna finns därför inte. 
De undantag från det särskilda förfarandets tillämpningsområde som föreslås 
minskar uppenbarligen de praktiska problem som skulle kunna följa, om 
förfarandet vore tillämpligt på all rlittighetsbegränsande lagstiftning. I samma 
riktning verkar också bestämmelserna om att förfarandet skall användas bara 
efter yrkande och att en kvalificerad majoritet skall kunna rösta igenom ett 
lagförslag genast. även om uppskovsyrkande har framställts. 

Utskottet vill tilliigga att det iir sannolikt att den föreslagna ordningen 
kommer att få sin största betydelse som garant för att lagstiftningen på 
hithörande områden priiglas av omsorg och nödig försiktighet enbart genom 
att den finns till och kan sättas i tillämplighet. Även om förfarandet inte 
kommer att i praktiken tilliimpas fullt ut annat än i vissa siirskilda fall bör det 
sålunda enligt utskottets mening iindock få betraktas som en värdefull 
praktisk garant mot mindre viil överlagda rättighetsbegriinsningar. 

I propositionen uttalas att det inte finns anledning tro att den föreslagna 
ordningen kommer att erbjuda siirskilt kiinnbara praktiska svårigheter vid 
tillämpningen. Utskottet kan i allt väsentligt instämma hiiri. Vad som anförs i 
riittighetsskyddsutredningens betiinkande och i propositionen om det nya 
lagstiftningsförfarandet och dess tilWmplighet i olika fall bör enligt utskottet 
ge god viigledning för kommande praxis. Utskottet vill understryka vad 
riittighetsskyddsutredningen uttalat om att hindersamma och upprivande 
tvister i procedurfrågor såvitt möjligt bör undvikas och att elen normala 
löpande reformverksam het, som sedan liinge spelat en huvudroll i de svenska 
statsmakternas arbete, under inga omständigheter får förhindras. Utöver c!.::t 
anförda vill utskottet i detta sammanhang endast göra några påpekanden om 
ri ksdagsförfarandet. 

Yrkande om att det föreslagna nya lagstiftningsförfarandet skall tillämpas i 
visst fall skall enligt förslaget kunna framställas från det utskottets betiin

kande i iirendet har anmiilts i kammaren (5 kap. I *andra stycket RO). Det 
skall framställas skriftligen och om möjligt upptas på föredragningslista 
(tilliiggsbestiimmelse 5.1.3). Det iir enligt utskottet självklart av stor vikt att 
ett sådant yrkande som det hiir giiller framstiills så snart som möjligt. Det bör 
diirför normalt framstiillas senast vid andra bordliiggningen eller. om ärendet 
skall avgöras efter endast en bordliiggning. vid första bordliiggningen. I vart 
fall bör det framstiillas så lång tid !lire det kammarsammantriide, då iirendet 
först kan avgöras, att yrkandet hinner föras upp på föredragningslistan. 
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Senare anmiilan bör endast förekomma i siillsynta undantagsfall och då vara 

fliranlcdd av siirskilda omstiindigheter. Dit kan t. ex. höra att 

kammardebatten påvisar konsekvenser av ett lagförslag som inte klart 

rramgätt eller rimligen kunnat hiirledas ur tidigare tillgiingligt material om 

lagforslaget. Ett annat fall kan vara att det först vid kammardebatten 

rramstiills ett yrkande om skiirpning av en l'örcslagen riittighetsbegriinsande 

lag och att detta yrkande kan bedömas ha praktisk möjlighet att vinna 

kammarens bifall. 

Enligt förslaget får konstitutionsutskottet inte förklara att det siirskilda 

förfarandet inte iir tilliimpligt i fråga om visst lagförslag utan all lagrådet har 

yttrat sig i saken. Stadgandet innebär bl. a. att lagrädet måste höras i denna del 

också niir lagrådet tidigare yttrat sig över lagförslaget men inte i sitt yttrande 

berört frågan om lagstiftningsförfarandet. Utskottet förutsiitter att lagrådet 

alltid kommer att med förtur behandla remisser från utskottet med anledning 

av det siirskilda lagstiftningsförfarandet och att yttrande i uppenbara fall 

avges med stor skyndsamhet. 

I motionen 1978/79:2591 (vpk) yrkas avslag på propositionen såvill giiller 

det siirskilda lagstiftningsförfarandet. Motioniirerna hiivdar att ett kvalificerat 

förfarande inte innebiir något grundlagsskydd utan bara att ett tillfälligt 

minoritetsveto införs. Med hiinvisning till vad utskottet anl'i:irt i det 

föregående avstyrker utskottet motionen såvitt nu iir i fråga. 

l.agpröl'11i11ge11 

Lagprövningsriitten saknar f. n. stöd i skrivna riittsregler. Den har 

utvecklats i rättspraxis och har befästs genom uttalanden under det 

konstitutionella reformarbetet. Den anses tillkomma samtliga organ som 

tilliimpar riittsregler under utövande av riittskipning eller offentlig förvalt
ning. Lagprövningsrätten som den har utvecklats kan, kon utlryckt, siigas 

innehiira all en myndighet har rätt-och skyldighet-all i sin riillstilliimpande 

verksamhet siitta åt sidan en föreskrift som strider mot en bestiimmelse i en 

t!irfottning a\' högre konstitutionell valör. 

Som framhölls i samband med 1976 års fri- och riittighetsreform avser 
lagprövningsriitten såviil formerna för en författnings tillkomst som dess 

materiella överensst~immelse med högre författning och frågan om den har 

beslutats av ett kompetent organ. En l'örutsiillning för att en av riksdagen 

eller regeringen beslutad föreskrift skall få siillas åt sidan iir att ett ev. form fel 

vid dess tillkomst iir grovt eller att föreskriften i ni'tgot annat hiinseende 

uppenbart strider mot högre forfattning. Endast uppenbar grundlagsstridig

het får sålunda medföra all en lag siitts ä1 sidan i riittstilliimpningen. Samma 

krav p{1 uppenbar motstridighet giiller ocksa i fräga om regeringens fororcl-

11i11gar. 1-öreskrilh:r som har beslutats av en fi'irval111i11gsmyndighe1 eller 

kommun kan diiremnt siittas åt sidan ocks{1 i fall a\· mindre uttalade 

konllikter med högre röreskrifter. 
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Lagprövningsrätten utövas i princip ex ofticio. Detta innebiir emellertid 
inte att prövning av ev. motstridighet mellan författningar på olika nivåer 

ingår som ett mera normalt led i myndigheternas riittstilliimpning. Lagpröv
ning kan enligt gällande synsiitt bli aktuell endast om en påstådd norm
konflikt uttryckligen åberopas som grund för ett yrkande eller om en 
myndighet i ett visst fall har siirskild anledning att förmoda att en 

normkonflikt föreligger. I lagprövningsrätten ligger med andra ord inte någon 

allmän skyldighet för myndigheterna att undersöka om de riittsregler som 
skall tilliimpas till äventyrs står i strid med föreskrifter på högre nivå. 

1973 års fri- och riittighetsutredning föreslog att lagprövningsriitten i dess 

nuvarande form borde komma till direkt uttryck i RF. Enligt prop. 

1975176:209 innebar förslaget att bibehålla denna lagprövningsriitt en Himplig 

avviigning mellan de olika intressen som hiir står mot varandra. Frågan om 

lagprövningsriitten borde komma till uttryck i RF var emellertid inte mogen 
för avgörande. Det fanns enligt föredraganden vissa skiil som talade för att 

lagprövningsriitten liksom dittills liimnacles oreglerad. En grundlagsregel 

skulle otvivelaktigt - iiven med en restriktiv utformning - kunna inge elen 

oriktiga förestiillningen att lagprövningsriitten skulle utgöra ett normalt 

inslag i riittstilliimpningen. Vidare var det svårt att finna en för alla 
författningsnivåer invändningsfri avfattning av en gruncllagsregel. Av 

siirskild betydelse i sammanhanget var enligt föredraganden också att frågan 

om möjligheterna att införa särskilda uppskovsregler i fråga om riittighets

begriinsande lagstiftning skulle utredas ytterligare. Han ansåg det uppenbart 

att tillkomsten av sådana regler skulle få betydelse för lagprövningsriittens 

innehåll och att dessa två frågor cliirför inte borde behandlas fristående från 
varandra. Föredraganden förordade av denna anledning att frågorna om 

lagprövningsriittens framtida utformning och om införande av siirskilda 
uppskovsreglcr på fri- och riittighctsomr:~det skulle utredas i ett samman
hang. Han uttalade vidare att den omständigheten att lagprövningsriitten då 
liimnades oreglerad fiL·k till följd att den lagprövningsriitt som hade ut vecklats 
i riittspraxis skulle komma att bestå också efter antagandet av de nya regler 
om fri- och riittigheter som föreslogs i propositionen (prop. 1975176:209 
s. 94 f.). 

Konstitutionsutskottet anslöt sig till föredragandens uppfattning och 
åberopade som ytterligare skiil att utreda lagprövningsriitten att lagrådets 

framtida stiillning. som också hade föreslagits bli föremål för utredning, 

skulle få betydelse för utformningen av lagprövningsinstitutet (KU 1975/ 

76:56 s. 19). I två reservationer framfördes yrkanden om inskrivande av en 
lagprövningsriitt i RF (s. 76 IT.). Riksdagen följde utskottet. 

Riittighetsskyddsutredningen konstaterar al! dess förslag i övrigt inte kan 
siigas bringa lagprövningsfrågan i något foriindrat liige. De föreslagna reglerna 

om Cll ~pccielll forfaram.Jc för riiLLigilelsbegriinsancle Jagstiflning torde enligt 

kommitten i praktiken knappast behöva ge upphov till några lagprövnings

situationcr. Siirskilt anmiirkcr kommiucn alt del siirskilda lagstiftningstlirfa-
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randet skall vara tilWmpligt bara om så yrkas inom riksdagen. Riittighets

skyddsutredningen anser att man i sak bör behålla lagprövningsriitten sådan 

den iir och föreslår att rådande rättsliige får komma till uttryck i ett 

grundlagsstadgande. Det stora nertalet remissinstanscr intar en positiv 

hållning till riittighetsskyddsutredningens förslag i denna del. 

Propositionens förslag överensstämmer helt med riittighetsskyddsutred

ningens. 

I motionen 1978/79:2641 (vpk) föreslås en annan lydelse av paragrafen om 

lagprövningsrätten ( 11 kap. 14 ~ RF). Enligt den i motionen föreslagna 

lydelsen skall envar som åtalas ha riitt att få prövat om den lag som åberopas 

mot honom eller henne iir förenlig med grundlag. Domstol skall vara skyldig 

att verkställa sådan prövning. Om domstolen diirvid finner att lag står i strid 

mot grundlag skall riksdagens konstitutionsutskott pröva frågan. Utskottet 

skall diirvid kunna antingen medge lagens åsidosiittande eller genom 

"redovisad lagtolkning" upphiiva motstridigheten. 

Enligt utskottets mening kan det nu inte komma i fråga att i något 

hiinseende förändra den nuvarande lagprövningsriitten. Förslaget i motionen 

1978/79:2641 att frågor om tilliimpning av lagprövningsriitten skall hiinskju

tas till konstitutionsutskottet för avgörande iir inte förenligt med grundlagens 

huvudprinciper för uppgiftsfördelningen mellan riksdagen, å ena sidan, samt 

domstolar och andra myndigheter. å andra sidan. Det skulle dessutom ge 

lagprövningsrätten en helt annan innebörd iin den nu har. Av dessa skiil 

avstyrker utskottet motionsyrkandet. 

Riksdagen har såviil 1973 i grundlagsiirendet som 1976 i ärendet om 

iindring i RF bekriiftat och stiillt sig bakom en lagprövningsriitt som grundar 

sig på att en författning av högre konstitutionell valör tar över bestiimmelser i 

författning av liigre valör. För innebörden i denna lagprövningsriitt har 

redogjorts i det föregående. 

Som redan anförts framfördes i samband med 1976 års reform på fri- och 

rättighetsområdet i huvudsak tre invändningar mot att inskriva lagpröv

ningsrätten i grundlag. En av dessa var ovissheten hur tillkomsten av ett 

särskilt förfarande vid rättighetsbegränsande lagstiftning skulle påverka 

lagprövningsrätten. Som detta förfarande nu har utformats, särskilt med 

hänsyn till att det endast skall kunna bli tilliimpligt efter yrkande, finner 

utskottet i likhet med riittighetsskyddsutredningen och propositionen att 

förfarandet inte kan anses komma att inverka på lagprövningsfrågan. 

Utskottet vill tillägga att ime heller den lösning av frågan om lagrådets 

hörande som iir aktuell i detta iirende kan anses bringa lagprövningsfrågan i 

något föriindrat läge. En andra inviindning var att en uttrycklig grundlags

regel om lagprövningen skulle inge förestiillningen att lagprövningen skall 

utgöra ett normalt inslag i riittstilliimpningen. Enligt utskottets mening får 

risken hiirflir an~cs ring~1 unucr l(irutS:ittning att det i förarbetena till en ny 

grundlagsregel klart utsiigs vad det iir fråga om och bestiimt framhålls den 

försiktiga inriktningen av regelns tilliimpning. Den tredje inviindningen var 



KL 1978179:39 13 

.s"<trighekn all furmul<.:ra ell grundlagsstadgande. l...hk<lllel anser all den nu 

fiireslagna lydelsen av en ny be.stiimmclse om lagprii\ ningsriitten I 11kap.4 ~ 

RF) s1[1r i gnd ii\erensstiimmelse med \'ad son1 nu anses utgiira giilla1Hlc 

rii l L 

Gennm all inllira den fiireslagna besliimmclsen •>lll lagpriirningsriillen i 

RF uppnäs enligt utsk(ltlets mening den ,:isentliga liinklcn all hinder 

uppst:ilh 11101 all lagprii,·ningsriitten i pr:1xis ges dl' idg:11 Lill:irnpningsom

dde 11..:h anses J.;unna begagnas utan lk inskr:inkningar S•llll uttryckligen 

u ppstiil h i hestii m melsen. 

'-·kd hiin.syn till del anllird:1 och till \ad sum ani(in.-, i prnpt1sili,1nen i denn:1 

,1c1 tilhLyrJ.;er ut.sJ.;ottel fiirslagel all i RI: inl<ir<t en ny hcstiimmclse nm 

lagprii\ ningsr:itlen I 11 kap. 4 ~) med den 1 prt1pnsili<1ncn angivna lydel-

l\iir del giiller Lill:impningen :1\ den nya hes1:i111mclsen 'ill utsktit1c1 

bes1:im1 understryka all lagpriivni11gsins1i1u1e1 inte iir a\·sell alt utgiir:1 ett 

normalt inslag i riittstilliirnpningcn 11..:h :1tt l1itrills\arande f(irsiktiga praxis 

fi1nfar:111dc skall \ara \:iglcd:tndt.::. 

'.\i:ir det iir fr{1ga nm en av riJ.;sdagen heslut<1d föreskrift fordras enligt 

hest:immelsen fiir underl:'\ten tilliimpning a\ fcireskriftt.::11 i fräg<t all fcl..::1 iir 

uppenbart. Samma kra\· uppstiills i och for sig •xks{1 niir dt.::L giiller a\· 

regeringen beslutad fiireskril't. l.'nligt utsknllets mening mt1sle em..::llcnid 

uppenbarhetsrek\ isilct rn en siirskild betydelse n:ir del giillcr a\' riksdagen 

beslutad lag eller annan 11.ireskrifi. Ril\sd:1gen iir enligt grundlagen den 

friimste l:1gstiftarcn. Endast riksdagen !\an stifta grundlag. Det iir diirfiir 

naturligt att riksdagen iir den instans snm iir hiist iignad all priiva om 'iss 

f(ireskrift iir grundlagsenlig. t:ppenharhL'lsrd,·isitet medför i delta fall enligt 

utskottets mening all riksdagens 1illii111p11ing a\ visst grundlagsstadgande 

m{1stc r..::spekteras sä !:inge det h[tllcr sig innm ramen f\ir ..::11 mt'iilig tnlkning a\ 

bestiimmelscn i fr:°1g:a. Ft'ir a11 under1;11a till:impning: a\ en a\' riksdagen 

beslul:id fiireskrift 111t1ste det diirf(ir fordras all fcirökrilkn 111a1cricll1 . .;;e11 iir 

ullirenlig: med ell grundlagsstadgande eller alt det' id tlireskril'tcns beslutan

de foreJ.;nmmit ett klart Och direkt asidusiillande a\· ell Ullryckligl 'itadgande i 

grundlag eller RO 0111 lagstiftningsproceduren stim uppenbarligen m<'1ste 

anses vara a\ vihentlig betydelse för denna. 

l.ag!'liclsi:l'a11\kll1n::c'11 

Fram till ar 1971 giillde all lagr:1det <lblig:11ori~kt skullc hi.ira.'i Ö\er \·issa 

L1gfiirslag Be'itii m melser hii n.1111 fanns i I~()!) :1r.'i R !'. De innehar :tt t li.irslag t i 11 

:tllmiin L'i\·il- nch kriminallag. kriminallag !(jr h.rigsmal\tcn sa1111 kyrkolag 

iiimte lagliirslag i' issa spe.:iclL1 ii11111e11 s\\ulle gran.;bs :I\· lagr~idet. Det iir 

'i\':hl <lit niirm<irc ange griinserna !i'ir det ,1bligatnriska granskningsumddet. 

eftersom de.;.;a griinser i ilun1ds:1h. h,,1111 :111 hL·~1;i111ma~ i praxis. Till kategorin 
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:tllm:in civill:tg r:ikn:1de-; emellertid lagar s11111 inn..:-bar \"iisentliga ingrc'PI' i 

n1edhnrgarna.-> frihet 11L'11 egendnm s:1ml till allm:in kriminallag i all111:inhet 

,1r:1ffr:i1tsliga bestiin1melser s11m a\·.<1g bn1lt a\· sii ;tlharlig natur alt stral"l~l 

\ :1r ett inte alltllir kort t:ingelsc'Slrall lji"r SOU I%.\: 17 .->. 328J. 
Gennm grundlag<indring lll7U-l'J71 gjordes lat,!röd-;gr:111.skni11gen 1;1kulta

ti\. d\s. det ii\·erliit., itl regeringen att fritt bestiin1111a n:ir den \.;lie inh:imL1 

l:1g1·adeh yt1r,111de. Fnligt ~kap. IS~ 11~;1 RI: giiller dc·1111a ordning :tlltj:i1nt. 

S<1111 .::11 nyhet in!i.irdes elllc'ikrtid g.::n11m RF en riitt kir riksd:1gsut.,kott att 

inh:i1nt;1 lagri'1d.::ts yttrande. Lnligt 4 kap. 10 ~ riksdagstlrdningen (RO. 

11111trycl\t 1977:•)0) k:1n red;111 en tredjedel a\· ledami.itc·rna i ett utskott fo till 

->t:111d att ett lagr~tdsyttrande inhiimtas. Utsk11tt.,majllriteten kan dtld: 

lll<lt<itt;i -;ig 111inllritetens iinsl\an, 11m den !inner all det driijs111{tl med 

:irc'ndeh heha11dling "''m :ir frirenat med lagr;\dsgran.sl\ni11ge11 sJ..ulk led;1 till 

;t\,C\iirt men. 

l"!1ligt Rr sJ..all det i lagr;
0

1det ing;1 d1'11l'1re i hiigst:1 lh1111.;t11kn "l'11 

rc'gc'ringsr:ittcn. '\iirm:1rc' hc.;tiirnmelser •llll lagr;°1det meddelas i l:1g. !'. n. 

1:1),'ell I I%~: I ~hJ 11m l:1gri1de1 Uindrad sen;1.-;1 I 97-.1:~78l. Fnligt lagen kan 

l:igr:.1dct arbeta pa hiigst tr.:: ;1vdelningar. I \";tljL' avdelning _,kall tjiinstgiira tre 

justitiLT<°1d ul'i1 L'll regering-;räd. Regeringen kan d1Kk f"i.ir1ml11a annan lag1;1ren 

per-;nn att tjiin.;tgiira p;"1 avdelning i st:illct frir etta\· ju-;titier!1den. l.agr;·1dets 

arhetsl(,rmer :ir inte reglcr:1de. 

Inriktningen a\· lagr:1deh gr:1n.;J..ni11g . .;verb:imhet iir inte reglerad \·are sig i 

RF elkr i !;igen om l:igr:idet. Vid skilda till!':illcn har det emellertid gjt"irts 

uttalandena\· .;tahmaJ..terna 11m \ ilken inriktning\ erksamheten biir ha he 

1·iittighetsskyddsu1red11ingens bctiinbnde '· 113 ff.l. Enighet tllrde dda om 

:itt l:igddets gr:rnsJ..11i11g skalla\ 'c h:ir:i lagi"iir•;lagens juridiska sida ol'11 inte 

dera.s allmii11n;1 pl)Jiti->l\a grunder. 

1:.nligt pn1p11sitiu11en, Sl)lll i denna del i sak helt l(iljer riitti!,!hetssl\yddsut

rcd11i11gen. f(ircsUs f(ilj:1ndc mdninl! fiir l:1J!r:"1dsgra11->J..11i11gen. 

\ttr::nde a\ lagr;'tdL'l hiir inh:imtas innan riksdagen he-;lutar l:ig som tillhiir 

n:1g"n a\ ett antal upp1<iknadc J..:tteguricr. Dessa :ir I. grundlag om 

lr\ci-:l"riheten. 2. l:1g •llll hegrii11s11i11g a\ riitten ;1ll 1:1 ta del a\· allmii1111a 

handlingar. 3. :11111an l:ig s11m :111g{1r hegrii11.s11i11g ;t\' 11;"1gu11 a\· de J!f"Ulldliig

g:1ndc 1·1·i- llL"h r:ittigh.::tcrna. 4. lag lllll l\11mmunal hcsk1tt11i11g, \ la!,! "m 

,\ l.'lhJ..t 11lCdb<1rgar.;J..ap tlL'h L'i\ ilr;ittsJig J:1g, (1. l.li'l~ntligriittsJig l:t!,! S!llll g;illcr 

:·11igga11den !lir en-;kilda eller i iinigt a\·ser ingrepp i enskild:i'> persnnli!,!a eller 

ck11111'111isb f(irh<tll;111de11 samt -:. lag •.llll r:itteg<ingen. l:1g 1.1111 "!le11t

ligr:ithiig:1 ti:in.;tcm:ins r:itts.;t,:illning "L'h annan lag -;nm :t\'SC<; i 11 k:q1. RI-". 

Denna grundlagsregel om remiss till lagrådet är tillämplig, om lagen 

är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt. I några undan

tagsfall behövs inte lagrådets yttrande. Dessa fall är att lagrådets hö

rande skulle sakna betydelse på grund av frågans bcskatTcnhct eller att det 

-;i-;ulic· i"iirdr·;ii:i l:1g-iift11i11g,i"r;1g:111' heh,111dli11g <i ;1t1 :i"'e\;in 1fö.:11 sJ..ullc 

upp\,.1•111:11;1 1·1l.:J..tc:11 ;t\ hu\ ~1drc~'.el11 "111 rL'llli.'-'.' till l:1gri1dc11;·ir.;1:irk-;_L'e1111111 
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att regeringen skall vara skyldig att redovisa sina motiv till att den liigger fram 

tl.irslag till lag av någon av de uppriiknade kategorierna utan att ha hört 

lagrådet. 

En uttrycklig grundlagsregel om inriktningen av lagrädets granskning 

föreslås bli införd. Den föreslagna regeln innebiir att lagrådet skall undersöka, 

hur ett lagförslag forhåller sig till grundlagarna och till riittsordningen i övrigt 

samt hur förslagets föreskrifter förhäller sig till varandra och till 

riittssiikerhetens krav. Lagnldet skall vidare överviiga om förslaget iir så 

utformat att lagen kan antas tillgodose angivna synen och i övrigt söka belysa 

problem som kan uppstä vid tilliimpningen. 

I motionen 1978179:2641 (vpk) yrkas avslag p11 förslaget till iindrad lydelse 

av 8 kap. 18 ~ RF om lagr;klet och diirav föranledda följdiindringar. I 

motiveringen siigs att den föreslagna. nya ordningen i huvudsak innebiir ett 

ätergående till det tidigare obligatoriet om iin i en mjukare variant. Detta kan 

enligt motionen leda till en stiirkt position för domare i de högsta dömande 

instanserna som inte bör få komma till stånd. 

Propositionens förslag betrii!Tande lagrädsgranskningen biir enligt utskot

tet prövas mot bakgrund av vissa utg<'lngspunkterom vilka i stort sett allmiin 

enighet råder. En viisentlig s[1dan iir att lagrådets verksamhet upplevs som ett 

viirdefullt led i arbetet på att ill fram fullgoda lagforslag. Granskningen i 

lagrådet har setts som en garanti för att riittssiikerhetsintresset och kravet på 

enhetlighet. konsekvens och klarhet iakttas. En annan utgångspunkt iir att 

granskningen uteslutande bör iignas åt lagförslagens juridiska sida och 

sälunda aldrig omfatta deras allmiinna politiska grunder. På omfattningen av 

lagräclsgranskningen m[1ste inverka. att man inte giirna kan !lita lagråds

granskningen ti'.1 ta i anspråk flera ledamöter i de högsta domstolarna iin 

ungefär det antal som förekommer f. n. Slutligen iir man ense om att det inte 

kan komma i fråga att sbpa regler som innebiir ;1tt en lag i efterhand siitts <ll 
sidan enligt giillande principer om lagprövning på den grunden att lagrådets 
yttrande in1e har inhiimtats. 

Utifrfo de angivna utgångspunkterna har utskottet granskat propositio

nens förslag till ny ordning for lagräclets medverkan i lagstiftningsarbetet. 

Utskottet finner att detta på ett Eimpligt siitt tillgodoser de krav som måste 

kunna stiillas i sammanhanget och allmiint sett iir viilöverviigt. 

Det föreslagna systemet för lagr;'\clsgranskningcn innebiir ingen obligato

risk granskning utan kan i stiillet karaktiiriseras som ett mellanting mellan ett 

sådant system och ett system som det nuvarande med en helt fakultativ 

granskning. Hiirigenom och på det siitt systemet i Ö\Tigt iir utformat undviks 

helt risken för att ett uteblivet hörande av lagrt1clet över ett förslag 1ill en lag 

skall kunna leda till att lagen i efterhand genom lagpriivning kan siittas åt 

sidan i riittstilliimpningen. Det ankommer <ilunda alltid i sista hand p{1 

riksdagen all avgöra om lagrt1det skall höras över ett lagförslag eller inte. 

Enligt utskottets mening bör del l"iireslagna nya systemet leda till att 

lagr[1det inom ramen tlir sin kapaci1et l?H granska alla de lagförslag som 
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behöver dess granskning men inga andra. Som systemet iir utformat innebiir 
de nya reglerna enligt utskottets bedömning ingen risk för att lagrådet eller de 
högsta dömande organen över huvud skall få ett politiskt innytande. 

Med hiinsyn till det anförda och till vad som i övrigt anförts i propositionen 
betriiffande förslaget till nya regler för lagrådsgranskningen tillstyrker 

utskottet i allt viisentligt propositionen och avstyrker motionen 1978/ 

79:2641, båda såvitt nu iir i fråga. 

Endast i en detalj har utskottet funnit skiil att frångå propositionen. 

Utskottet föreslår en mindre jiimkning av lagtexten i 8 kap. 18 * RF. I 
propositionens förslag har sista meningen i andra stycket följande lydelse: 

"Riksdagens avgörande av frågan om lagrådets yttrande bör inhämtas iir 

slutgiltigt." Innebörden iir att ytterligare understryka vad som i och för sig 
redan tliljer av det föreslagna systemet för lagrådsgranskningen och reglerna 

for lagprövningsriitten: riksdagen avgör i sista hand suveriint om lagrådet 

skall höras eller inte, vilket leder till all ingen lag kan siittas åt sidan i 

riittstilliimpningen enbart av den anledningen att lagrådet inte har hörts i 
lagstiftningsiirendet. Utskottet föreslår följande lydelse av meningen i fråga, 

som mera direkt utsiiger vad som avses: "Att lagrådet icke har hörts över ett 

lagförslag utgör aldrig hinder mot Jagens tilliimpning". 

I anslutning till de nya grundlagsreglerna om lagrådsgranskningen fram

liiggs i propositionen ett förslag till ny lag om lagrådet. De viktigaste 
nyheterna i förslaget iir att varje Jagrådsavdelning normalt skall bestå av tre i 

stiillet för som nu av fyra ledamöter samt an antalet justitieråd och 

regeringsråd på varje avdelning inte faststiills i lagen utan kan variera inom 
den ram som bestiims av att såviil justitieråd som regeringsråd skall ingå i 
varje avdelning. Lagrådet kan enligt den nya lagen bestå av högst fyra 
a\'delningar. BetriilTande lagens detaljer i övrigt och den niirmare motive
ringen hiinvisar utskottet till propositionen. 

Utskottet tillstyrker propositionens förslag till ny lag om lagrådet. 

För/"arandct 1'id gru11dlagsti/ini11g m. m. 

I I kap. 3 ~ RF anges att regeringsformen, successionsordningen och 

tryckfrihetsförordningen ~ir rikets grundlagar. Enligt 8 kap. 15 ~ RF stiftas 

grundlag genom två likalydande beslut. Det andra beslutet får ime fattas 

förriin det efter det första har hållits val till riksdagen i hela riket och den 
nyvalda riksdagen har samlats. Samma regler giillcr i fråga om iindring eller 

upphiivande av grundlag (8 kap. 17 ~ RF). 

I samband med 1976 års iindringar i RF behandlade riksdagen bl. a. frågan 

om inforande av regler om en viss tidsfrist mellan de två besluten i 
grundlagstiftningsförfaranclet (KU 1975176:56). Riksdagen avslog ett yrkan

de om att sådana regler skulle införas. 

Författningsutreclningens förslag till regeringsform innehöll en bestiim
melse (7 kap. 4 ~)som innehar att ett vilande beslut i et• grundlagsiirende 
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skulle understiillas folkomröstning i samband med niirmast följande riks
dagsval, om minst en tredjedel av riksdagens ledamöter gjorde framstiillning 
om det inom viss tid efter beslutet ellerom regeringen beslutade om det inom 
samma tid. Det vilande grundlagsförslaget skulle förfalla, om majoriteten av 
de deltagande i folkomröstningen röstade emot det och denna majoritet 
svarade mot mer iin hiilften av antalet godkiinda röster vid det samtidigt 
förriittade riksdagsvalet. 

Grundlagbercdningen tog i sitt förslag till regeringsform <SOU 1972: 15) inte 
in några regler 0111 beslutande folkomröstning i grundlagsfrågor. I en 
reservation framfördes emellertid ett förslag i frågan som i sak niira anslöt till 
vad förfa11nings~1tredningen hade förordat. 

Frågan om beslutande folkomröstning i grundlagsfrågor behandlades 
vidare av riksdagen i samband med antagandet av 1974 års RF <KU 1973:26) 

och 1976 års nya regler i RF till skydd för de medborgerliga fri- och 
riittigheterna <KU 1975/76:56). Riksdagen avslog vid båda dessa tillfallen 
yrkanden om införande av ett folkomröstningsinstitut av det slag som hade 
förordats av reservanterna i grundlagbcredningen. 

I svensk riitt saknas f. n. regler om förfarandet vid folkomröstning. 
Grundlagberedningen föreslog att det - utöver en siirskild lag för varje 
folkomröstning med bestiimmelser bl. a. om de frågor omröstningen gäller 
och 0111 tidpunkten för denna - skulle finnas vissa permanenta lagbestiim
melser om folkomröslning, såsom angående röstriitt och om förfarandet vid 
röstningen och vid sammanräkningen. 

På grundval av riittighetsskyddsutredningens betiinkande föreslås nu i 
propositionen att reglerna om grundlagsstiftningsförfarandet fodras så att 
förslag till grundlag skall viickas minst tio månader före det riksdagsval, efter 
vilket det andra och avgörande riksdagsbeslutet skall fattas. Konstitutions
utskottet skall dock kunna medge undantag från denna regel, om utskottet 
beslutar härom med fem sjättedels majoritet. Vidare föreslås att förslag till 
grundlag, som har antagits som vilande av riksdagen, skall underställas 
folkomröstning, om minst en tredjedel av riksdagens ledamöter begär det. 
Folkomröstningen skall i så fall äga rum samtidigt med det riksdagsval, efter 
vilket det avgörande riksdagsbeslutet skall fattas. Förslaget är förkastat, om 
de flesta av dem som deltar i omröstningen röstar emot förslaget och de till 
antalet är fler än hälften av dem som har avgivit godkända röster vid 

riksdagsvalet. I annat fall skall förslaget behandlas på vanligt sätt av den 
nyvalda riksdagen. 

I motionen 1978179:2641 (vpk) yrkas avslag på propositionen såvitt nu är i 
fråga. I motiveringen anförs bl. a. att förslaget till siirskild tidsfrist öppnar sig 
för onödig formalism och kan innebiira att förslag pressas fram utan tillräcklig 
beredning. Vidare siigs forslaget innefana en ny variant om tillfälligt 
minoritetsveto gcnom all tre ledamöter i konstitutionsutskottet får makt att 
skjuta ett lagförslag p{1 framtiden genom att viigra dispens från huvudregeln 
om tidsfrist. Vad giiller förslaget till införande av beslutande folkomröstning i 

2 Riksda~('ll f(J7N 179. 4 sam/. Nr 39 
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grundlagst'rågor kritiseras detta i motionen frilmst som stridande mot 
parlamentarismens principer genom att en minoritet enligt förslaget fi'tr 

möjlighet att omintetgiira riksdagens beslutskompetens. 

I propositionen motiveras forslaget till siirskild tidsfrist friimst med att 

gru ndlagsförslag med stor principiell och praktisk riick vidd i 11 te bör behandlas 

i riksdagen mot slutet av riksmötet niirmast t\:ire valet. n{1got som de senaste 

decennierna i praktiken varit regel. Genom en tidsfrist som utformats p<l det 

siitt som nu föreslås. dvs. med en viss minsta tid mellan grundlagsiirendets 

1·iicka11de i riksdagen och valet, fär man störst siikerhet för en grundlig 

behandling i riksdagen och for att utrymme ges för en omfattande allmiin 

debatt. Genom att det enligt förslaget.ligger i konstitutionsutskollets hand all 

med en majoritet om fem sjilttedelar av utskottets ledamöter - dvs. med 

utskollets nuvarande ledamotsantal minst 13 ledamöter av 15 - medge 

undantag frän tiomånadersregcln iir det sörjt för all regeln inte hindrar en 

snabbare behandling av grundlagsforslag, om delta allmiint anses erforder

ligt. 

De skiil som sålunda och i övrigt i propositione1i anförs till stöd för den 

föreslagna ordningen med siirskild tidsfrist i samband med grundlagsstiftning 

är enligt utskottets mening viigande. Utskouet tillstyrker diirför förslaget och 

avstyrker motionen 1978179:2641 såvi11 nu lir i fråga. 

Förslaget om införande av ett siirskilt folkomröstningsinstitut för grund
l;igsfrågor bygger ytterst på den utgångspunkt som enligt RF giiller för den 

offentliga makten i Sverige - all elen utgår fri\n folket. Enligt riittighets

skyddsutredningen och propositionen talar diirför vissa principiella skiil flir 

all folket tar möjlighet att ta direkt del i den beslutsprocess som syftar till att 
stiilta upp de grundliiggandc reglerna om vilka organ som skall utöva denna 
makt, 1)m hur dessa organ skall utses, om hur makten skall fördelas 111ellan 

dem och om vilka griinscrsom skall siillas frirden offentliga maktutövningen. 

Vidare framhålls all de principiella skiilen för folkomröstning so111 ett led i 
grundlagsstiftningsförfaranclet har yllerligare ökat i styrka i och med alt det i 

RF har förts in ett omfattande rcgelsystem med uppgift att skydda de 

medborgerliga fri- och riittigheterna mot angrepp från·det allmiinnas sida. 

Till de anförda principiella skiilen för ett folkomröstningsinstitut i samband 

med gruncllagsstiftning kom111erenligt utredningen och propositionen att två 

av de tyngsta skiilen mot att anvii nda sig av fol komröstningar - svårigheterna 

att formulera frågorna och svårigheterna all tolka omröstningsresultaten -

inte har biirkraft i fråga om grundlagsomröstningar som fi\r den formen all 

folket endast har att siiga ja eller nej till ell förslag som dessl'i.irinnan har 

antagits som vilande av riksdagen. 

De skiil som sålunda och i övrigt anförts av riittighetsskydclsutreclningen 

och som har godtagits i propositionen är enligt utskottets mening övertygan

de. \1cd hiinvisning till vad som i denna del anförs i propositionen kan 

utskollet tillstyrka all möjlighet öppnas för folkomröstning i grundlags frågor 

p[1 de villkor som förslaget avser. Dessa innebiiratt sådan folkomröstning kan 
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komma till ständ först efter siirskilt beslut men att ett sådant beslut skall 
kunna fatt<ts redan av en minoritet av riksdagens ledamöter. dock minst en 
tredjedel av dessa. För att ett yrkande om folkomröstning skall tas upp till 
prövning skall fordras att minst en tiondel av riksdagens ledamöter står 
bakom det. Yrkande får framstiillas endast i niira anslutning till beslutet att 

anta ett grundlagsförslag som vilande !inom femton dagar diirefter). 
Utskottet tillstyrker således propositionens förslag om folkomröstning i 

grundlagsfrågor och avstyrker motionen 1978/79:2641 såvitt nu iir i fråga. 
Utskottet vill erinra om att beslut betriiffande riksdagsordningen, vars 

bestiimmelser uteslutande giiller riksdagens arbetsformer och inre organisa
tion och som diirför inte har samma grundliiggande betydelse för folkstyrel
sen som reglerna i grundlagarna. iiven i fortsiittningen alltid skall ankomma 
på riksdagen ensam. Folkomröstning iir alltså utesluten beträffande RO. 
Diiremot föreligger enligt förslaget möjlighet till beslutande folkomröstning 
också i fråga om andra beslut som till följd av siirskilda regler i RF i vissa fall 
l~tttas i grundlagsstiftningsform. t. ex. beslut enligt 10 kap. 5 ~ RF om 
överhltclse av o!Tcntligriittslig befogenhet till ett icke svenskt organ. 

Niir det giiller förfarandet i riksdagen för prövning av frågor om folkom
röstning som ett led i grundlagsstiflningsförfarandet giiller enligt propositio
nen som redan niimnts att yrkande om folkomröstning skall framställas inom 
femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. 

S<'idant yrkande skall inte beredas i utskott. Yrkande skall framstiillas vid 
sammantriide med kammaren och avliimnas skriftligen till protokollet så 
snart det har framsliillts (3 kap. 17 ~ RO). Det skall diirefter ligga på 
kammarens bord till det andra sammantriidet efter det då yrkandet fram
stiilldes och avgöras senast vid det diirpå följande sammanträdet (5 kap. 2 * 
RO). 

Fiir all siikcrstiilla all yrkande som viickts om folkomröstning i grund lags
fråga alltid skall prövas innan riksmöte avslutas skall - enligt föreslagen 
iindring i I kap. 4 ~ första stycket RO - riksmöte utan hinder av eljest där 
stadgade tidsbestiimmelser pågå till dess yrkandet har prövats. 

Enligt utskottets mening iir det naturligt att ev. uppkommande frågor om 
folkomröstning i grundlagssammanhang i första hand kommer att aktuali
seras direld i grundlagsiirendet och sålunda normalt tas upp redan i 
kammardebatten i sådant iirende. Något hinder möter diirvid inte med 
förslagets utformning att yrkande om folkomröstning framstiills redan vid 
det sammantriide då kammaren avgör frågan om grundlagsfårslaget skall 
antas som vilande. Sådant yrkande blir definitivt, om grundlagsförslaget 

antas som vilande. 
I propositionen framläggs också ett förslag till folkomröstningslag. Detta 

innehåller förskrifter om förfarandet vid folkomröstning och iir avsett att 
tilliimpas såviil vid folkomröstning i grundlagsfråga som vid rådgivande 
folkomröstning i hela riket. Enligt 5 ~första stycket i förslaget skall röstriitt 
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vid folkomröstning tillkomma den som iir röstberiittigad vid val till 
riksdagen. Betriilfande lagförslaget och den niirmare motiveringen för detta 
hänvisas till propositionen. 

I propositionen anförs att det med ett i grundlagen infört folkomröstnings
institut i grundlagsfrågor, som kan bringas till anviindning av en minoritet i 
riksdagen. knappast kan undvikas att ha en permanent lagstiftning om 
folkomröstningsförfarandet. I annat fall skulle man vara hiinvisad antingen 
till lösningen att i det siirskilda fallet Iäta samma minoritet faststiilla också de 
nödviindiga förfarandereglerna eller till metoden att låta riksdagen för varje 
gäng besluta dessa med vanlig majoritet. Bäda alternativen siigs vara förenade 
med nackdelar av i första hand principiell natur. I fråga om rädgivande 
folkomröstningar siigs det i propositionen att det tar anses vara från principiell 
synpunkt tillfredsstiillande att de grunder som skall giilla vid en landsomfat
tande folkomröstning permanent linns angivna i lag. Det framhålls iiven att 
en sådan lagstiftning kan ha fördelar ocksä från praktisk synpunkt. 

I motionen 1978/79:2591 av Hilding Johansson m. Il. (s) hemstiills att 
riksdagen antar förslaget till folkomröstningslag med de iindringar som 
föranleds av att lagen endast skall giilla för folkomröstningar i grundlagsrrå
gor. Niir det giiller rådgivande folkomröstningar i hela riket bör enligt 

motionen riksdagen.- som i siirskild lag för varje säclan omröstning iinclock 
måste fastställa frågorna och tidpunkten för omröstningen - i stiillet låta den 
siirskilcla lagen också omfatta en reglering av förfarandet vid omröstningen. 
bl. a. frågan hur kretsen av röstberättigade skall bestiimmas. I denna del 
uttalas att propositionens förslag innebiir att rösträtt vid folkomröstning iir 
begriinsacl till elen som har röstriitt vid riksdagsval. Enligt motioniirerna hör 
det i vissa frågor vara beriittigat att utstriicka röstriitten iiven till de invandrare 
som iir varaktigt bosatta i vårt land. 

I motionen 1978179:2641 (vpk) yrkas att 5 *i den föreslagna lagen får sådan 
lydelse att röstriitt vid folkomröstning tillkommer den som iir röstberiittigacl 
vid kommunala val. Yrkandet får ses i samband med det yrkande i motionen 
om avslag på förslaget om införande av folkomröstning i grundlags frågor för 
vilket redogjorts i det föregående. Vid bifall till detta yrkande skulle den 
föreslagna folkomröstningslagen komma att giilla endast för rådgivande 
folkomröstningar i hela riket. I motiveringen anförs att viinsterpartiet 
kommunisterna arbetar för att invandrare skall ha röstriitt i riksdagsval. 
Yrkandet skall enligt motionen ses mot den bakgrunden att röstriitten vid 
riksdagsval inte kan aktualiseras i detta sammanhang. 

Utskottet finner på de i propositionen angivna skiilen att det iir liimpligt att 
nu i lag faststiilla generella regler om förfarandet vid folkomröstning i 
grundlagsfrågor. Utskottet delar iiven den uppfattning som kommit till 
uttryck i propositionen att det från såviil principiell som praktisk synpunkt iir 
tillfredsstiillande om de grunder som skall giilla vid en landsomfattande 
rådgivande folkomröstning linns angivna i lag. 

Röstriitten vid folkomröstning i grundlagsfråga skall enligt förslaget till 
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iindrad lydelse av 8 kap. 15 ~ RF, som utskollet tillstyrkt i det föregående, 

tillkomma den som har röstriitt vid det riksdagsval i samband med vilket 

folkomröstningen hålls. Vid rådgivande folkomröstning i hela riket finns inga 

bestiimmelser i grundlag om röstriitten. Något formellt hinder finns diirför i 
och för sig inte för att medge t. ex. den som har rösträtt vid kommunala val 

röstriitt vid sådana folkomröstningar. 

En rådgivande folkomröstning i hela riket torde undantagslöst avse en 

fråga som riksdagen har att avgöra. Det synes diirför naturligt och principielll 

riktigt att som allmiin regel för rösträtt vid rådgivande folkomröstning 

föreskriva röstriitt vid riksdagsval. De som avger sina röster i folkomröst

ningen till ledning för riksdagens kom'mandc avgörande blir då i princip 

desamma som står bakom riksdagsledamöternas mandat. 

Med hiinvisning till det anförda tillstyrker utskottet proposiiionens förslag 

till folkomröstningslag och avstyrker motionen 1978/79:2591 samt motionen 

1978/79:2641 såvitt nu iir i fråga. 

Förstärkningar OI' särskilda .fi"i- och rättigheter 

Enligt riittighetsskyddsutredningens fcirslag, som propositionen ansluter 

sig till. föreslås att skyddet för vissa särskilda riittigheter skall byggas ut. De 

riittigheter som berörs av förslaget iir förbudet mot retroaktiv lagstiftning, 

riitten till ersiittning vid expropriation m. m., skyddet för svenskt medbor

garskap och de processuella garantierna enligt 2 kap. 9 ~ RF vid frihetsberö

vande. 
IRFfinnsförbud mot retroaktiv lagstiftningpåstraffriittens 

område. Enligt 2 kap. 10 ~ RF får straff eller annan brottspåfciljd inte ål:iggas 

fcir gärning som inte var belagd med påfciljd när den förövades. Inte heller får 

svårare brottspåföljd åläggas för gärning än som var föreskriven då. Vad nu 
har sagts giillerockså förverkande och annan siirskild riittsverkan av brott. En 
utvidgning av förbudet mot retroaktiv lagstiftning diskuterades i samband 

med 1976 års reform på fri- och riittighetsområdet men genomfördes inte (jfr 

prop. 1975176:209 s. 125 f.. K U 1975176:56 s. 35 ff.). 

Riittighetsskyddsutredningen och propositionen föreslår nu ett fcirbud 

också på skatte- och avgiftsområdet. Enligt förslaget i propositionen får skatt 

eller statlig avgift inte tas ut i vidare mån iin som följer av föreskrift. som 

giillde niir den omständighet intriiffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyl

digheten. Två undantag från fcirbudet föreslås. Dels får riksdagen, om den 

finner att siirskilda skiil påkallar det, föreskriva att skatt eller avgift får tas ut 

också i annat fall. Förutsättningen fcir detta iir dock att den omstiindighct som 

utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten inträffade antingen sedan ett av 

regeringen eller riksdagsutskott framlagt förslag diirtill hade lämnats till 

riksdagen eller sedan regeringen hade liimnat riksdagen meddelande i saken 

genom en skrivelse. Dels får riksdagen härutöver föreskriva undantag från 

huvudregeln. om riksdagen finner att det iir påkallat av siirskilda skiil i 
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samband med krig, krigsL1ra eller svl1r ekonomisk kris. 

Propositionens förslag övcn:nsstiimmer med riittighetsskyddsutrcdning

ens utom pil en punkt. l\kdan riittighetsskyddsutrcdningcn bctr:irl~1mtc 

avgifter ville stadga grundlags.skydd varom nu :ir i fr{1ga hctriiffonclc s{1viil 

statliga som kommunala avgifter inskriinkersig propositionens förslag i detta 

hiinseende till statliga avgifter. Xndringcn iir hu\'udsakligen av teknisk natur 

och motiveras i propositionen på s. 56-57. 
I motionen 1978179:2641 (vpk) yrkas avslag p<'t förslaget om fi.irhud mot 

retroaktiv beskattning. I motiveringen siigs att retroakti\' beskattning torde 

vara aktuell dels vid krig. krigsfora och svår ekonomisk kris. diir s:°tdan 

beskattning enligt förslaget skall kunna komma ifråga. dels i olika foll niir det 

giiller att komma åt skilda former av spekulationsvinster och skatteflykt. 

Enligt motionen hör man inte in röra ett grundlagsskydd forspcl\ulanter. Mot 

oriittmiitiga retroaktiva skatter i övrigt finns enligt motioniirerna en effektiv 

och tillriicklig spiirr: den allmiinna röstriitten. 

De skiil, som framlagts i riittighetsskyclclsutreclningens betiinkande och i 

propositionen för ett förbud mut retroakti,· lagstiftning p[t skattenmr:°tdet med 

den utformning som föresl{1s i propositionen. iir enligt utskottets mening 

övertygande. Det riittssiikerhetsintresse, som ytterst motiverar en besU111-

melse av förevarande slag. iir enligt utskottet beaktansviirt. Bestiimmelsen 

har enligt utskottets mening lått en utformning som medger det skydd som 

bör giilla pil området utan att hindra att en i vissa siirskilda situati1rner 

nödviindig retroaktiv tilliimpning kan f?t förekomma. 
Utskottet tillstyrker med hiinsyn till det an rörda propositionens förslag och 

avstyrker motionen 1978179:2641, allt st1vitt nu iir i rrttga. I anslutning till 

detta stiillningstagande riireslär utskottet en mindre. redaktionell jiimkning i 

propositionens förslag till ny lydelse av 2 kap. 20 ~första stycket 4 RF. 

R ii t t e n t i 11 e r s ii t t n i n g v i cl e x p ro p r i a t i o n e . d . kom mer i i 11 
uttryck i 2 kap. 18 * RF. Enligt denna paragrafskall var.ie svens!\ medborgare 

vara tillförsiikrad crsiittning enligt grunder som bestiims i lag for det fall alt 
hans egendom tas i anspråk genom expropriation cller annat sädant 
förfogande. Det har vid tillkomsten av paragrafens nuvarande lydelse uttalats 

(prop. 1975176:209 s. 124) att en ersiittning som endast iir symhnlisk inte 
uppfyller grundlagens krav. I 1976 {1rs lagstiftningsiirende a\slng riksdagen 
yrkanden om att gruncllagsregcln skulle kriiva• "sk:ilig ers:ittning" (KU 

1975176:56 s. 35, 62 fT.). 

Riitten till ersiittning vid expropriation föresl[ts av riittighctsskyddsutred

ningen och i propositio·nen rormulerad st1 att det skall bli fullt klart all den 

vilkens egendom tas i anspråk skall fft ersiittning fiir sin llirlust. 

I motionen 1978179:2641 lvpk) yrkas att 2 kap. 18 ~ utg:ir ur RI'. 1 
motiveringen anfiirs att kapitalistisk iiganderiilt inte iir nägon grundliiggande 

fri- och riittighet utan står i motsiittning till demokrati och foll\et.s riittigheter. 

Den bör diirför enligt motioniirerna inte ha något grundlagsskydd. 

Det i grundlag stadgade skyddet for riitten till ersiittning \·id exprnpriat_ion 
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och liknande förfoganden tillkom som ett led i 1974 års regeringsform. Det 
bekriirtades i samband med 1976 års ändringar i RF. Motionsyrkanden (vpk) 
om att skyddet inte skulle ingå i RF avslogs av riksdagen i båda lagstift
ningsiirendena. Utskottet tinner inte anledning till ändrat stiillningstagande i 
detta iirende och avstyrker diirför motionen 1978179:2641 såvitt nu är i 
fråga. 

Motivet till den nu fcireslagna iindringen betriiffande skyddet för rätten till 
ersiittning vid expropriation e. d. är att det iir oklart angivet vilken ersätt
ningsstandard som nuvarande grundlagsregcl kriiver. I propositionen uttalas i 
anslutning till rättighetsskyddsutredningen att paragrafen bör ges en inne
börd som mera bestiimt iin nu knyter an till vad som iir föreskrivet i vanlig lag 
angående ersiittning vid expropriation och andra sådana förfoganden. 
Utskottet delar denna uppfattning och tillstyrker diirfcir och på de skäl som i 
övrigt anförs i propositionen den föreslagna iindringen. 

Skydd för svenskt medborgarskap ges genom 2 kap. 7 * RF. 
Diir föreskrivs att ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får 
berövas sitt medborgarskap i annat fall iin då han iir eller samtidigt blir 
medborgare i annan stat. 

Skyddet för medborgarskapet skall enligt kommittcförslaget i princip bestå 
i att ingen får berövas sitt medborgarskap i annat fall iin då han samtidigt, efter 
uttryckligt samtycke eller genom att träda i allmän tjänst, blir medborgare i 

annan stat. Två undantag från principen fcireslås. Undantagen tar sikte på 
barn och ungdomar. Det skall sålunda kunna föreskrivas dels att barn under 
18 år följer sina föriildrar eller en av dem i fråga om medborgarskapet, dels att 
den som sedan födseln iir medborgare i annan stat och är bosatt diir sedan viss 
tid, förlorar sitt svenska medborgarskap niir han uppnår 18 års ålder eller 
senare. 

I propositionens förslag har en mindre jämkning företagits i förhållande till 
riittighetsskyddsutredningens förslag. Syftet med den är att i något mindre 
grad tynga grundlagstexten med detaljer som anses kunna regleras enbart i 
vanlig lag. I denna del föreslås sålunda i propositionen att det efter 
överenskommelse med annan stat skall vara möjligt att avveckla dubbelt 
medborgarskap i de fall där barn vid födseln har förvärvat både svenskt och 
annan stats medborgarskap och barnet är varaktigt bosatt i den andra staten 
när det uppnår vuxen ålder. I propositionen har utgått den i rättighetsskydds
utredningens förslag intagna särskilda tidsregeln: sedan minst.fem år varaktigt 

bosatt i den andra staten. 
Utskottet tillstyrker på de i propositionen anförda skälen vad propositionen 

i denna del föreslår. 

I 2kap. 9 * RFfinnsbestämmelserom process ue I laga ra n t ie r vid 
frihetsberövande. Har annan myndighet än domstol berövat någon 
medborgare friheten skall denne enligt paragrafen utan oskäligt dröjsmål 
kunna få saken prövad av domstol eller, i vissa fall, av en domstolsliknande 
niimnd. Undantag från denna regel giiller dock niir det är fråga om att hit till 
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landet överflytta verkstiillighet av frihetsberövande påföljd som har ådömts 
utomlands. 

Här föreslår rättighetsskyddsutredningen och propositionen att 2 kap. 9 ~ 
RF kompletteras med en regel om vilken myndighet som i visst fall har att 
verkställa den prövning som avses i paragrafen. Har prövningen inte 
uppdragits åt behörig myndighet skall den enligt förslaget utföras av allmiin 
domstol. 

Utskottet tillstyrker på de i propositionen angivna skiilen den föreslagna 

kompletteringen av 2 kap. 9 * RF. 

S/..yddför näring~/'rihe1e11 m. m. 

I motionerna 1977178:903 av Sven Andersson i Örebro 111. Il. (fp, c, 111), 

1978/79: 1094 av Erik Hovhammar m. Il (m. fp. c) och 1978/79: 1655 av Erik 
Hovhammar m. fl. (m). den sistniimnda under hiinvisning till vad som 
anförts i motionen 1978179: 1654 av samma motioniirer, hemstiills att 
riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till grundlagsskydd av niirings

friheten. Betriiffande de närmare motiveringarna hänvisas till motions

texterna. 
Beträffande näringsfriheten utgår svensk riitt från principen att varje 

medborgare har full frihet att driva niiring och utöva yrke. Friheten iir dock 
begriinsad i olika hiinseenden, t. ex. på grund av siikerhets-, hiilsovårds-. 
arbetarskydds- och andra ordningsintressen. 

I skilda sammanhang har frågan om införande av ett grundlagsskydd för 
näringsfriheten diskuterats, men omfattningen av de inskränkningar i 
skyddet som i så fall måste göras har i allmänhet ansetts utgöra ett hinder för 
en sådan grundlagsbestiimmelse. Senast intogs denna ständpunkt i förarbe
tena till 1976 års fri- och riittighetsreform. I mars 1977 avslog riksdagen (KLJ 
1976/77:27) under hiinvisning till det pågående arbetet i riittighetsskyddsut
redningen ett motionsyrkande (fp. m. c) av samma innebörd som de nu 
aktuella. 

Rättighetsskyddsutredningen var enligt sina direktiv oförhindrad att ta 
upp frågor om förstiirkningar av rättighetsskyddet utöver de huvuduppgifter 
som ålagts utredningen. I denna del niimndes bl. a. uttryckligen frågan om 

regler till skydd för niiringsfriheten. I rättighetsskyddsutredningens betiin
kande framlades flera förslag till förstiirkt riittighetsskydd som inte var 

hänförliga till utredningens huvuduppgifter. Förslagen har behandlats i det 
föregående. Något förslag om regler till skydd för näringsfriheten framlades 
däremot inte av rättighetsskyddsutredningen. 

I propositionen erinras om att det under remissbehandlingen av rättighets
skyddsutredningens betänkande har framförts vissa önskemål om förstiirk
ningar av rättighetsskyddet på ytterligare några punkter, bl. a. i vad giiller 
regler till skydd för näringsfriheten. Enligt propositionen si1knas emellertid 
underlag för att nu gå utöver de förslag som rättighetsskyddsutredningen har 
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lagt fram. I propositionen uttalas att det synes Himpligt att man nu avvaktar 
erfarenheterna av den utbyggnad av riillighetsskyddet som har skett genom 
1976 års reform samt av den förstiirkning av riillighetsskyddet som kommit
tens förslag kan leda till. 

Utskottet ansluter sig till vad som i denna del ullalats i propositionen och 
finner därför inte skiil att nu föreslå riksdagen att ta något initiativ betriiffande 
yllerligarc förstiirkningar av riillighetsskyddet. Utskollet avstyrker diirför 
motionerna 1977/78:903, 1978179:1094 och 1978/79:1655. 

Av anförda skiil avstyrker utskollet också i motionen 1978/79:2641 (vpk) 
framställda yrkanden om dl'ls särskild utredning för bestiimning av området 
för demokratiska fri- och riittigheter och grundlagsskydd för dessa, i den mån 
detta inte ingår i yttrandefrihetsutredningens arbete. dl'ls iindrad lydelse av 
bestiimmelsen i 2 kap. 17 ~ RF om fackliga stridsåtgiirder i enlighet med ett i 
motionen framlagt förslag varigenom paragrafen skulle komma att utförligt 
reglera de arbetandes rättigheter på arbetsplatserna. 

Konrroll .fi·ån. riksdag('llS sida över de högsta domsrolsinsranserna 

I motionen 1977 /78:227 av Erik Adamsson (s) yrkas "all riksdagen hos 
regeringen begär att det uppdras åt den nya fri- och rättighetsutredningen att 
överväga den i motionen angivna frågan om kontroll från riksdagens sida 
över de högsta domstolsinstanserna". I motionen uttalas att domstolarnas 
självstiindighet i förhållande till den politiska makten iir en sjiilvklarhet i en 

demokrati som den svenska. Enligt motionären innebiir emellertid inte detta 
att det högsta beslutande statsorganet. riksdagen. skall vara helt uteslutet från 
möjligheten att på något sätt utöva en kontroll av de högsta dom
stolsinstansernas ledamöter. Även om den tidigare opinionsniimnden aldrig 
fann anledning all begagna sig av sin riitt all besluta om misstroende mot de 
högsta domstolarnas ledamöter, har betydelsen av ett sådant organ enligt 
motioniircn fått ökad aktualitet mot bakgrund av bl. a. diskussionerna om 
skyddet för de medborgerliga fri- och rättigheterna och i samband diirmed 
domstolarnas lagprövningsriitt. 

Kontroll över de två högsta domstolarnas rättskipning utövades enligt 1809 
års RF i två former. Dels kunde ledamot av endera domstolen åtalas inför 
riksriitten av någon av riksdagens ombudsmiin och av justitiekanslern om 
han hade förövat ett grovt brott i sitt dömande. Dels kunde riksdagen genom 
opinionsniimnden åstadkomma att ledamot av högsta domstolen eller 
regeringsriitten skildes från sin befallning utan att han hade förövat något 

brott. 
Författningsutrcdningen upptog ingen motsvarighet till opinionsniimndcn 

i sitt förslag till RF. Den kontroll som opinionsniimnden skulle kunna utöva 

stol.I enligt utreuningens mening inte i överensstämmelse med principen om 
domstolarnas sjiilvstiindighet. Inte heller gruncllagbcredningen behöll i sitt 
förslag någon motsvarighet till opinionsniimnden. Diiremot föreslogs de 
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högsta domarnas judiciella ansvar bli utvidgat. så att det i princip skulle bli 
detsamma som giillde för övriga domare. Regering och riksdag följde 
grundlagberedningens förslag. 

En viktig princip i vår nuvarande grundlag iir principen om domstolarnas 
sjiilvstiindighet. Ett betydelsefullt led häri är att politisk kontroll inte skall 
kunna utövas över domarna på grund av deras riittskipning. Gällande 
ordning i detta hiinseende förutsiitter uppenbarligen att domstolarna och 
deras ledamöter inte i sin verksamhet har uppgifter som ankommer på de 
politiska organen. 

Yrkandet i motionen om en utredning om kontroll från riksdagens sida 
över de högsta domstolsinstanserna motiveras delvis av farhågor för att 
ut vecklingen av grundlagens bestiimmelser om riittighetsskydd och gällande 
regler om lagprövningsriitt kan komma att leda till ett politiskt inflytande. för 
de högsta domarna. Som framgått av det föregående finns det enligt 

utskottets bedömning inte anledning att anta att vare sig nu gällande 
bestämmelser om riittighetsskydd eller i detta ärende föreslagna ändringar 
kommer att medföra att domstolar eller andra rättstillämpande myndigheter 
får uppgifter som tillhör det politiska området. I detta läge finns det inte 
anledning att överväga någon ändring av kontrollen över domstolarnas 
rättskipning med den i motionen föreslagna inriktningen. 

På grund av det anförda avstyrker utskottet motionen 1977178:227. 

Hemställan 

Utskottet hemstiiller 
att riksdagen 
I. betriiffande förslag till grundlagsskydd al' näringsji"iheren avslår 

motionerna 1977178:903, 1978179: 1094 och 1978179: I 655, 
2. bctriiffande utredning ar.frågan om komrollfrån riksdagens sida 

Öl'er de hiigsra clnmstolsinstansema avslår motionen 1977178:227 
i denna del, 

3. betriilfande utredning om demokratiska .fi"i- och rättigheter och 
grundlagsskydd.fbr dessa avslår motionen 1978179:2641 i denna 
del, 

4. betriiffande 2 kap. J() .11 RF (skydd mor retroaktil' ska11elagstift-

11ing) med avslag på motionen 1978179:2641 såvitt nu iir i fråga 
som vilande antar propositionens förslag i denna del, 

5. betriiffande 2 kap. 12 .11 RF (särski/1 /agstiftning~fö1farandeför lag 

som angår begränsande al' l'issa./i"i- och rälligheter) med avslag på 
motionen 1978179:2641 såvitt nu är i fråga som vilande antar 
propositionens förslag i denna del, 

6. betriilTande .? kap. 17 .11 RF (skydd ji"ir jäckl~~a stridsåtgärder) 

avslår motionen 1978179:2641 i denna del, 
7. betr~iffande 2 kap. 18 _11 RF (~kvcld 1·id expropri<llion) med avslag 
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på motionen 1978179:2641 såvitt nu är i fråga som vilande antar 
propositionens förslag i denna del. 

8. betriiffande 8 kap. 15 § RF (fö1:farandet vid grund/agst{{lning) med 
avslag på motionen 1978179:2641 såvitt nu iir i fråga som 
vilande antar propositionens förslag i denna del. 

9. beträffande 8 kap. 18 .11 RF (lagrådsgranskningen) med anledning 
av propositionen och med avslag på motionen 1978/79:2641 
såvitt nu är i fråga som vilande antar den av utskottet i bilaga I 

föreslagna lydelsen av bestämmelsen, 
10. beträffande 11 kap. 14 § RF (lagprövningsrätr) med avslag på 

motionen 1978179:2641 såvitt nu iir i fråga som vilande antar 
propositionens förslag i denna del, 

11. beträffande] kap. 20 § RF med anledning av propositionen och 
med avslag på motionen 1978/79:2641 såvitt nu är i fråga som 
vilande antar den av utskottet i bilaga I föreslagna lydelsen av 
bestiimmelsen, 

12. beträffande 8 kap. I. 4 och 16 §f JO kap. 5 .11 och 13 kap. 7 .11 RF 

med avslag på motionen 1978179:2641 såvitt nu är i fråga som 
vilande antar propositionens förslag i dessa delar. 

13. betriiffande propositionensforslag till lag om ändring i regerings

.formen i övrigt antar detta som vilande, 
14. beträffande .turslagrt rill /ag om ändring i riksdagsordningl'l1 

a) med avslag på motionen 1978179:2641 såvitt nu är i fråga 
antar förslaget som vilande såvitt avser huvudbestiimmelserna 
och ikrafttriidandebestiimmelsen, 
b) med avslag på motionen 1978179:2641 såvitt nu är i fråga 
antar förslaget såvitt avser tilläggsbestiimmelserna, 

15. antar propositionens förslag till lag om lagrådet. 

16. med avseende på propositionens förslag till jo/komrösrningslag 

a) med avslag på motionen 1978/79:2641 såvitt nu iir i fråga 
antar förslaget såvitt avser 5 ~. 
b) med avslag på motionen 1978/79:2591 antar förslaget i 
övrigt. 

Stockholm den 16 maj 1979 

På konstitutionsutskottets vägnar 
KARL 800 
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Niirvarand<': Karl Boo kl, Hilding Johansson (s). Anders Björck (m). Holger 
Mossberg (s), Bertil fiskesjö (cl, Torkel Lindahl (fp), Sven-Erik Nordin (c). 
Lars Schött (m), Hans Gustafsson* (s), Bengt Kindbom (c), Yngve Nyquist (s), 
Britta Hammarbacken (c), Wivi-Anne Cederqvist (s), Lars-Ingvar Sörenson* 
(s) och Gusti Gustavsson* (s). 

*Ej niirvarandc vid justeringen. 

Resenation 

av Hilding Johansson. llolger \1ossberg, Hans Gustafsson. Yngve :\y4uist. 

Wivi-Anne Cederqvist. Lars-Ingvar Siirenson och Gusti Gustavsson (allas) 

vilka 

dels ansett att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 20 med orden 

"Utskottet finner" och slutar på s. 21 med orden "riksdagsledamöternas 

mandat" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening finns det mycket som talar för att den möjlighet 

till minoritetsinitiativ till folkomröstning i grund lagsfrågor som nu införs i RF 

följs upp med en siirskild lag för hur dessa omröstningar skall anordnas. Då 

vinnes den praktiska fördelen att riksdagen inte med anledning av förslag till 

sådana folkomröstningar tvingas till ytterligare lagstiftningsarbete. Bestiim

melserna för sådana omröstningar torde inte behöva iindras från en 

omröstning till en annan. 

Som framhålls i motionen 2591 iir förhållandena emellertid annorlunda niir 

det giiller rådgivande folkomröstningar. Sådana omröstningar iir enligt 
traditionen i vårt land synnerligen ovanliga. Vid dessa har förfarandet varje 

gång reglerats genom bestiirnmelser i en siirskild lag. Även med propositio

nens förslag till folkomröstningslag blir det nödviindigt att lagstifta angående 

sådana omröstningar. Frågorna liksom tidpunkten för omröstningen förut

siitts faststiillas i en siirskild lag. 
Enligt utskottets mening har de argument av praktisk natur som k;m 

anföras till förmån för en folkomröstningslag vad giiller grundlagsomröst

ningar ingen giltighet för de rådgivande omröstningarna. Eftersom en 

siirskild lag iind;'1 m<'tste stiftas i dessa fall iir det inte förenat med några 

praktiska eller principiella S\'ärigheter att läta denna lag iiven omfatta en 

reglering av förfarandet vid omröstningen. Det torde kunna förutsiittas att 

reglerna vid grundlagsomröstningar i allt viisentligt kan följas. 

Vid denna bedömning har utskottet beaktat det behov som kan finnas att 

vid rådgivande folkomröstningar utstriicka riitten att delta iiven till de 

invandrare som iir varaktigt bosatta i vårt land. Med propositionens regler 

kommer stora grupper med riistriitt i de kommunala valen att vara utestiingd<i 
J"rt1n miijlighe:en <ill ge sin <'1sil\t till kiinna i rådgi\ande fqJk1Jl1Hii~1ning;tr 

En sådan inskriinkning i invandrarnas möjligheter att delta i politiken iir 

enligt utskottets mening ingen nödviindig konsehens av den nu föreslagna 
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riilten för en minoritet inom riksdagen all få till stånd beslutande folkom
röstningar i grundlagsfrågor. Eftersom en siirskild lag iindå måste stiftas vid 
de få tillfallen rådgivande folkomröstningar anordnas iir del rimligt all 

riksdagen då 01.:kså får la stiillning till besliimmelserna for omröstningens 
genomförande. Då kan, som framhålls i motionen 2591. reglerna anpassas 
från fall till fall. Del blir då möjligt för riksdagen all ge reglerna en sådan 

utformning all stora grupper som berörs av en fdga ime förviigras riillcn all ge 

sin åsikt till kiinna. 

Utskottet tillstyrker med hiinvisning till del anförda motionen 2591 och 

avstyrker propositionens förslag i denna del liksom motionen 2641 såvitt nu 

iir ifräga. 

elds ansell all utskottets hemstrillan under 16 hon ha följande lydelse: 

16. med avseende p{1 proposil ioncns förslag till ji1/ko111rii.m1i11gs/ag 

a) avslår motionen 1978/79:2641 såvitt nu iir i fråga, 

b) med anledning av propositionen och med bifall till motionen 

1978/79:2591 amar förslaget till folkomrösl ningslag med den av 

reservanterna i hilaga 3 f<ircslagna lydelsen. 

Särskilt ~ttrande 

av Karl Boo (L) och Bengt Kindhorn (c): 

I del av utskottet tillstyrkta förslaget till folkomröstningslag föreslås i 5 ~ 

all röstriitl vid folkomröstning skall tillkomma den som iir röstheriittigad vid 
val till riksdagen. Vi stöder denna grundprincip som angetts i utskottets 

yttrande. Vi vill emellertid framhålla all det i vissa frågor eventuellt kan vara 

befogat all utslriicka rösträtten vid rådgivande folkomröstning också till 
grupper som har röstriitt vid kommunala val. Skulle detta anses vara fallet vid 
en viss rådgivande folkomröstning, iir det inget som hindrar att man i den 
siirskilda lag, som skall beslutas för omröstningen i fråga, reglerar röslriillen 

på ett annat siitt iin som eljest allmiinl giiller vid folkomröstning. 
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Bilaga I 

Propositionens förslag till lag om ändring i regeringsformen med av 

utskottet föreslagna ändringar i 2 kap. 20 § och 8 kap. 18 § 

I Fiirslag till 
I .ag om iindring i rcgcringsfornum 

I Lirigenom foreskrivs i fr[1ga om regeringsformen 1 

eld\ att nuvarande 13 kap. 7-·l l ~~skall betecknas 13 kap. 8-12 ~~. 
dl'ls a tl 2 kap. 7. 9. 10. 12. 18 och 20 ~~. 8 kap. I, 4. 7. 15. 16 och 18 ~~samt I() 

kap. 5 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i regeringsformen skall inforas td nya paragrafer, 11 kap. 14 ~och 

13 kap. 7 ~. av nedan angivna lydelse. 

elds alt i punkt 9 överg<lngsbestiimmelserna hiinvisningen till "I kap. 6 ~ 

for.sta stycket <tndra punkten .. skall byta.s ut mot ·· 1 kap. 7 ~ första stycket 
andra punkten". 

Fiircslagc11 lnldsc 

2 kap. 

n 
Ingen medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. 

Ingen medborgare som är eller har Ingen medborgare som är eller har 

varit bosatt i riket får berövas sitt 
medborgarskap i annat fall än då han 
är eller samtidigt blir medborgare i 

annan stat. 

9 ~ 

varit bosatt i riket får berövas sitt 
medborgarskap i annat fall iin då han 
samtidigt, efter utrryck!igt samtycke 

eller genom all inträda i allmän tjänst. 

blir medborgare i annan stat. Utan 

hinder härav får dock ./Oreskrii'as all 

barn under aderton år i.fråga om sitt 

me1/horga rskap skal/Jii(ia jhriildrama 

eller en ar dem. I iclarc/dr/iire.1krirns 

all. i e11N!!hct med iirere11skommclse 

med a1111a11 stat. elen som sedan 

Jiit/d~e11 är medhorgare iircn i den 

andra staren och iir raraktigt hosa/I 

där Jiirlorar sill src11ska medborgar

skap rid aderton drs dldcr <'licr 
Sl'l/{11'('. 

I-Lir annan myndighet :in domstol berövat någon medborgare friheten med 

anledning av brott eller misstanke om brott. skall denne kunna få saken 
priivad a\· domstol utan osUligt dröjsmål. Vad nu sagts giillcr dock icke n:ir 
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Numrande ~rddse Fiire.1/ag1'11 frdelse 

fr(1ga :ir om all till rikd iivcrllytta vcrkstjllighd av l'rihctsberiivande päliiljd 

som har i\dömts i annan stat. 
Ilar medborgare av annan anledning iin som angives i for-;ta -;t\'Ckc:t blivit 

0111hiindcrtagcn t vängsvis, skal I han I i k;1s;1 kunna !'~'i ~" kcn prö\ ad av domstol 

utan osk:iligt dröjsn1;il. :-.led prövning av domstol l1kst:illcs i s:1dant L1ll 

prövning av niimnd, 0111 niimndcns s;1111111ansiittning iir bestiirnd i lag och 

ordlliramlen i niimndcn skall vara eller ha \·;1rit ordinarie dornare. 

I 0 ~ 

I far 11riirni11g 10111 ll\"\<'I i /iir11c11'ffl'r 

c111clrc1 1/_\ cf,e/ icke 111111clrc1gi11 ci1 

111rnclighc•/ Il}/// cir /)('/Jiirig c•11t1:i.:rfiirc·

.1f,ri/ic·111c1 clcir, 1kaff cic'll c111/,l}l//l/lcl flcl 
ctlf111c"i11 cl(}/111/11{. 

Straff eller ann;1n hrottspt11'iiljd rt1r id,e ;iliigg;1s liir giirning snn1 id,e 1·ar 

belagd med hrnttspallil_id. niir den l'iirii1 :ides. Li heller fttr sdr;1re hrnttsp~1-

liiljd t1liiggas !lir giirningen iin den sorn 1 ar ll.ireskriven d[1. Vad nu s;1gts om 

hrottsp[11lil_id giillcr :iven l(irverkande och :innan sjrskild riittwcrkan a1 

brnn. 
Skall d/c 'I" \/cllfig cll'gi/i !dr ej 111 wgas 

i l'iclc1rc· 111<111 i111 \(}/Il /iifil'I" m· /iirc-

1/,,ri/i, Il}/// gliffclc· 11är elen (}l//.1!ii11-

clighl'! i111riif/(lcfe .111111 111/iistc· skc111-

cffcr m·gifisskrfcl(t:hctc11. Fi1111cr rik1-

clagrn 1iirskifda .1klif 11cikaffa dc1. _liir 

cf11t"k lag i1111chiim cl/I 1kc1/I cl/er 11c11/ig 

cll",'.:,i/i 1111c1gn trots u// lagl'll illf<' lwcle 

1riill i km/i 11cir 11n.111iin1111fc1 nn11tii11-

cl(t:hc'I i11trci/focle. 11111 l"i',t:eri11gc•11 cllc·r 

rik11/ag111/1ho11 eld haclc /ii11111a1 /iirslag 

hiim111 fil! riksclc1ge11. .lfrc/ /i11slag 

iii1111tiillcs cl/ 1111•c/cido11cic· i lhfil'dsc 

ti·d11 rcgeri11gc•11 till riksclag1'11 11111 011 

.1ciclc111/ /iir1/ag iir ull 1·(i11(({. I 1clare_!ifr 

rik1clagl'11 /iirc·1/,,fi\"(/ 1111cla111ag fi-c/11 

_fiin1a 11w11i11ge11. 11111 rik.ldc1g,·11 _!i1111er 

all clc1 lir 1>c//,,af/a1 m 1iil"lkilclc1 ,f,,-äf i 

1a111/la11cl 111ecl kri~. hrig1/({l"cl eller wdr 

c'h(}/lr!l/lisk hri1. 

IH 
De fri- och riittigheter som avses i I ~ 1-5 samt i 6 och 8 ~~och i 11 ~andra 

stycket får, i den utsträckning som 13-16 ~~ medgivcr. licgr:insas genom lag 
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Numrande (vdl'lse Föreslagen (\'de/se 

eller genom annan författning efter bemyndigande i lag enligt 8 kap. 7 *första 

stycket 7 eller 10 *· 
Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose 

ändamål som iir godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får 

aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har 

föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får ej 

göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan 

åskådning. 

Förslag till lag som avses i första 

stycket eller till lag om ändring eller 

upphävande av sådan lag skall, om det 

ej.forkastas av riksdagen, på yrkande 

av lägst tio av dess ledamöter vila i 

minst tolv månader från det att det 

första utskottsyttrandet över fijrslaget 

anmäldes i riksdagens kammare. Utan 

hinder härav kan riksdagen antaga 

fijrslaget, om minst.fem sjättedelar av 

de röstande/orenar sig om beslutet. 

Trec/je stycker giilll'I" icke/hrslag till 

lag om/(msatt gi/tighN i högst t1·å år ai· 

lag. DN gäller ej hellerförslag till lag 

som enbart angår 

I . ./orbud att röja så dam, som 

någon har erfarit i allmän tjänst eller 

under 11tö1·andl' al' (iiinsteplikr och 1•ars 

hemlighållande är påkallar m· hänsyn 

rill imrcsse som angil·es i 2 kap. 2 f 
11-:i ·c/-fi-ilrcr~/örordn ingen. 

2. husrannsakan <'lll'/" liknande in

trdng eller 

J. ji"ihetsstrq/T som pq/O(jd jiir riss 

gärning. 

/\onstirllfionsutskotter prörnr .för 

riksdagens vidkommande hurul'ida 

rrec(ie stycket är tilliimpligr ifi"åga om 

l"isst lagtiirslag. 

18 ~ 
Varje medborgare skall vara till- Varje medborgare l'ilkens egendom 

försiikrad ersiittning enligt grunder tages i ans(ll"åk genom expropriation 
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Nurnrancle ~vdl'lse Fiires/agen ~1,cldw 

som best:i111111es i lag.fiir clc1.fi11/ all eller a1111u1 l'licfw11 /iir/i1gu11cle skall 

hum <'ge11clo111 Wgi'.\ i w1s11u/k ge110111 vara tillfors:ikrad ersiittning .fiir .fiir-

<'.\/>m11ril11io11 c/lerc1111w1 sdcla111/iir/i1- /11,1c11 enligt grunder som hcst:im-

ga11c/c. mes i J;1g. 

20 ~I 

Utl:inning hiir i riket :ir likst:illd 

med svensk medhnrgare i J'r[1ga om 

I. skydd mot tv[1ng att deltaga i 

'<1111 ma nkomst l(ir npi n il rnsbi Id ni ng 

clkr i demonstration eller annan 

meningsyttring eller att 1illhöra tros

s:1mfund eller annan sammanslut

ning (2 ~ andra meningen). 

2. skydd mot dödsstraff. kropps

stra!T och tortyr samt mot mediL·insk 

p:1\·erkan i syfte att J'ramt\'inga eller 

hindra yttranden (4 och 5 ~~). 
3. r:itt till dolllstolsprörning a\· 

J'rihetsberövamle llled anledning av 

brott eller lllisstankc om brott (lJ ~ 

första s1rckcl). 

4. skydd mot retroakti\· brottsp:1-

l(iljd nch ;innan rctroakti\· riitts

\·erkan a\· brott ( 10 ~ l. 

5. skydd 11101 inr:ittande ;11 dom

s1ol i vissa Lill ( 11 ~ IOrsta styckcu. 

6. skydd mot missgynnande p[1 

grund a\· ras. hudforg eller etniskt 

ursprung eller p<l grund av kön (15 
LlCh J(> ~~). 

7. r:itt till fockliga strids[1tg:irdcr 

( J 7 ~). 

8. riitt till ers:ittning vid c.xpro

priation eller annat S:1dant l\.irfo

g;mde ( 18 ~ l. 

Utliinning hiir i riket iir likstiillcl 

med svensk medborgare i fråga Olll 

1. skydd rlllll tvt1ng att deltaga i 

sammankomst liir npinil1nsbildning 

eller i demonstration eller annan 

meningsyuring eller ;111 tillhiir;1 tros

sam!"und eller annan salllmanslut

ning (2 ~andra meningen), 

2. skydd lllnt dödsstraff. kropps

stra!T nch tortyr samt mot medicinsk 

p;\\"erkan i syfte att framtvinga eller 

hindra yttranden (4 och 5 ~~). 

3. r:itt till dnmstolsprörning av 

frihetsbcrö\·ande med anledning av 

brott eller misstanke llm brott (9 ~ 

llirsta och 1rcclic srrckc·11a). 

4. skvdd mnt retniaktiv brottspä

l(iljd och annan retroaktiv riitts

,·erkan a,· brott su>nr 11101 rcrme1k1ir 

skall elll'r s1a1/ig argi/i (I 0 ~ ). 
5. skydd nw1 inr:it1;1mle av dom

swl i 'issa liill ( 11 ~ l(irsta styckctl. 

6. skydd mot missgynnande p[1 

grund ;!\· ras. hudl:irg eller etniskt 

ursprung eller p[1 grund av kön (15 

nch 16 ~~l. 

7. r:itt till L1ckliga strids{ttgiirdcr 

( 17 ~). 

8. riitt till ersiittning vid expro

priation eller ;mn;1t s{idant fiirfo

;:ande ( 18 ~l. 

I I propositionens förslag har första stycket punkten 4 följande lydelse: 4. skydd mot 
retroaktiv hrollspåfoljd och annan retroaktiv r~iusvcrkan av hroll samt mot retroaktiv 
skatt eller avgift. 
I övrigt iir p~1ragrafen likalyuandc med propositionens förslag. 

3 Riksdagen l\17817\1. 4 sam/ . . \r 39 
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Numrande ~nlels<' 

Om annat icke löljer av siirskilda 

löreskrifter i lag, iir utliinning hiir i 

riket likstiilld med svensk medbor

gare iiven i fri'tga om 

I. yttrandefrihet, informationsfri

het, mötesf"rihet. demonstrationsfri
het, llireningsfrihet och religions
frihet (I ~ ), 

2. skydd mot tv[1ng ;1tt giva till 

kiinna äsUdning 12 ~forsla mening
en), 

3. skydd mot kroppsligt ingrepp 

iivcn i annat fall iin som avses i 4 och 

5 ~~-mot kroppsvisitation, husrann

sakan och liknande intrång samt mot 
intr(1ng i förtrolig meddelelse 16 ~), 

4. skydd mot frihetsberövande 

(8 ~ första meningen), 
5. rätt till domstolsprövning av 

frihetsberövande av annan anled
ning än brott eller misstanke om 

brott (9 ~ andra s(vckel). 

6. offentlighet vid domstolsför
handling ( 11 ~ andra stycket), 

7. skydd mot ingrepp på grund av 

åskådning ( 12 * andra stycket tredje 
meningen), 

8. författares, konstniirers och fo

tografers riitt till sina verk (19 * ). 

34 

Fiires/agen ~nlc/se 

Om annat icke följer av siirskilda 
l(ireskrifter i lag, iir utliinning hiir i 

riket likstiilld med svensk medbor

gare iiven i fråga om 

I. yttrandefrihet. informationsfri

het, miitesfrihet, demonstrationsfri
het, foreningsfrihet och religions
l'rihet (I~). 

2. skydd mol tv[111g att giva till 

kiinna t1skfalning 12 ~forsla mening
en), 

3. skydd mot kroppsligt ingrepp 

iiven i annat fall iin som avses i 4 och 

5 ~~-mot kroppsvisitation, husrann

sakan och liknande inträng samt mot 
intr[111g i l'iinrnlig meddelelse !6 ~), 

4. skydd mot frihetsberövande 

(8 ~ första meningen), 
5. rätt till domstolsprövning av 

frihetsberövande av annan anled
ning än brott eller misstanke om 

brott (9 * andra och trec(ie styck

ena), 

6. offentlighet vid domstolsför

handling ( 11 * andra styi.:ketl, 
7. skydd mol ingrepp på grund av 

åskådning ( 12 * andra stycket tredje 
meningen), 

8. författares, konstnärers och fo

tografers rätt till sina verk (19 *). 
På sådana särskilda .föreskr({ler 

som avses i andra s()1cket tillämpas 

12 _,1· tredje stycket.,/.Järde stycketförsta 

meningen samt femte stycket. 

8 kap. 

Av bestiimmelserna i 2 kap. om 
grundliiggande fri- och riittigheter 
följer att foreskrilh:r av visst innehåll 

ej ffa meddelas eller får meddelas 

endast genom lag. 

I ~ 
Av bestämmelserna i 2 kap. 0111 

grundliiggande fri- och riittigheter 
följer att föreskrifter av visst innehåll 

ej rnr meddelas eller får meddelas 

endast genom lag samt artjiirslag rill 

lag i rissa.fäll skall behandlas i särskild 

ordning. 
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Nurnrande frdel5e Fiircsla)!.en lwlclse 

4 ~ 
Föreskrifter om n'ldgivande folk- Föreskrifter om rådgivande folk-

omröstning i hela riket meddelas omröstning i hela riket och om/örfil-
genom lag. 

Utan hinder av 3 eller 5 § kan 
regeringen efter bemyndigande i lag 
genom förordning meddela före
skrifter om annat än skatt, om före
skrifterna avser något av följande 
ämnen: 

I. skydd för liv, personlig säker
het eller hälsa, 

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

pengar eller av andra tillgångar, till
verkning, kommunikationer, kredit
givning, näringsverksamhet eller ut
formning av byggnader, anläggning
ar och bebyggelsemiljö, 

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 

någon har erfarit i allmän tjiinst eller 
under utövande av tjänsteplikt. 

7 s 

ra11clc1 rid/i1/ko111riis111i11g i gru11dlags

Fdi.:a meddelas genom lag. 

Utan hinder av 3 eller 5 § kan 

regeringen efter bemyndigande i lag 
genom förordning meddela före
skrifter om annat än skatt, om före
skrifterna avser något av följande 
ämnen: 

I. skydd för liv, personlig säker
het eller hiilsa, 

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

pengar eller av andra tillgångar, till
verkning, kommunikationer, kredit
givning, näringsverksamhet, ransfl

nering eller utformning av byggna
der, anläggningar och bebyggelse
miljö, 

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

5. trafik eller ordningen på allmiin 
plats, 

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

någon har erfarit i allmän tjänst eller 
under utövande av tjänste11likt. 

Bemyndigande som avses i Wrsta stycket medför ej riitt att meddela 
föreskrifter om annan rtittsverkan av brott iin böter. Riksdagen kan i lag. som 
innehåller bemyndigande med stöd av llirsta stycket, föreskriva ~iven annan 

riittsverkan iin böter för övertrridelse av föreskrift som regeringen meddelar 
med stöd av bemyndigandet. 

15 ~ 

Grundlag stiftas genom två likaly- Grundlag stiftas genom två likaly-
dande beslut. Det andra beslutet tar dandc beslut. Det andra beslutet för 
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N11rnra11de l_n/efl"c' 

ej fattas, IOrriin det efter det första 

beslutet har hållits val till riksdagen i 
hela riket och den nyvalda riksdagen 

har samlats. Riksdagen får icke 
såsom vilande antaga ett förslag om 
stiftande av grundlag. som iir ofören

ligt med annat vilande grundlagsiCir

slag, utan att samtidigt fi:irkasta det 

J'örst antagna förslaget. 

36 

Fiireslagc11 ~rdelse 

ej fattas, fiirriin det efter det första 

beslutet har hållits val till riksdagen i 
hela riket och den nyvalda riksdagen 
har samlats. I 'friare skall 111i11s1 tio 

111dnaderfiirfl1'fll mellan den 1idp11nk1 

dd ärendet /iirsta gti11gen anmiilclcs i 

riksclagc11s ka111111(/I'(' och ra/c'I. sdrida 

icke ko11.11i1111io11s111sko11c1 gc•110111 be

s////, snm .timas senas/ l'ic/ ärel/!lc1s 

hNeclning och rww11111i11s1.fi'111 .)/iillc

clelar al' lccla111ii1e1m1 .fiircnar sig. 

mcc~t:il'er 11ncla111ag hiiri/i'dn. 

Riksdagen fftr icke s{1som vilande 

antaga ett forslag om stiftande av 
grundlag, som iir oförenligt med 
annat vilande grundlagslorslag, utan 

att samtidigt l~irkasta det först 

antagna förslaget. 
Fo/ko111riis111i11g 0111 1·i/ande gl'llncl

/ag.1/iirs/ag skall a11orcl11as. 1/111 yrkan

de' däm111 .fi'a111s1ällcs ar 111ins1 rn 

1io11c/C'I (il' riksc/age11.1 /ccla111ii1cr och 

111i11s1 ('// tredfeclcl OI' /ecla111iitcma 

riislarfiir hifäl/ till yrkande!. Sdclm11 

rrkanclc· skall fiw11s1äl/as i11om/i'1111on 

dagar Flin del all rik.1dagc11 mllog 

g/'l/11cl/ag~f?irs/age1 som 1·i/a11cle. Yr

ka11cle1 skall ei beredas i 111sko11. 

Folko111riis111i11y,c11 skall hdllas sa111-

1idig1 med det \'(// 1il/ riksdagen som 

al'ses i /iirsla s1rckc•1. l'icl 0111rii.1·1-

11i11gentiir clc som har riis1rii111·ic/ rnle1 

.fiirk/ara hunll'l·cla de goclwr cle1 \'ilan

de g/'l/11d/ags/iirs/agc1 ellN ej. Fiirsla

gel iirfiirkaswt. 0111 de /lc•s1a O\' dem 

.10111 clcltagN i 0111riis1ni11gcn riiswr 

11101 fiirslagcl l/ch de fil/ a11wh·1 är.fler 

ii11 hii/fie11 m· dem som har al'gil'il 

goc/kä11cla riis/c'I' rid riksdagsrnlcl. I 

a 111w1. / a Il 1111111 agcr ri k1clage11. I iirs/agc '/ 

1il/ s/111/ig 11riirni11:.:. 
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Riksdagsordningen stiftas pä sa111-

ma säll som grundlag. Den kan ockst1 
stiftas genom endast ett beslut, om 
minst tre ljiirdedelar av de röstande 
och mer iin hUJften av riksdagens 

ledamöter förenar sig om beslutet. 
Tilliiggsbestiimmelse i riksdagsord-
ningen beslutas dock samma 
ordning som lag i allmiinhet. 

37 

Fiireslagen lydelsl' 

16 ~ 
Riksdagsordningen stiftas p[1 der 

säll som a11gil'l'.\ i 15 .11 /iir.11a S(rckel 

/(irsra och a11clra 111e11ingama sa1111 

anclra styckcr. Den kan ocksf1 stiftas 
genom endast ett heslut. om minst 
tre ljiirdedelar av de röstande och 
mer iin hiillkn av riksdagens leda
möter förenar sig om beslutet. 
Tilliiggsbestiimmelse i riksdagsord-
ningen heslutas dock samma 
ordning som lag i allmiinhet. 

18 ~I 

För att <I\ ge yttrande till regeringen 

över lagförslag skall finnas ett lagråd, 
vari ingår domare i högsta domstolen 
och regeringsrätten . ..1're11 riksdagslll

skortfdr inhä1111a yrrrandcti·dn lagrd

der enlig! md som närmare angires i 

riksdagsord11ingrn. Närmare bestäm
melser om lagrddet meddelas i lag. 

För att avge yttrande över lagför
slag skall finnas ett lagråd, vari ingår 
domare i högsta domstolen och rege
ringsriitten. Y11rande ji-dn lagrddc1 

inhä111ras m• regeringen cllcr. enlig! 

vad som niir111are angh·es i riksdags

ord11ingen. ar riksdagsurskon. 

Y11ra11de m• /agrddet hör i11hii111tas 

i1111an riksdagen hcslular gm11dlag 0111 

rrrckfi·ihl'len. lag 0111 begränsning ar 

rät ren atr taga del m· all111iin11a hand

lingar. lag som mscs i :: kafl. I:: .11· 

/(irsta 5(\'l kel, /7-/<) H eller }() 11 

andra srycket eller lag so111 ändrar eller 

Uflf'hiircr sådan lag, lag om ko1111111111a/ 
beskarrning, lag som arses i} eller 3 .11· 

eller lag som arses i 11 kafl., om lagen 

är rikrigJiir enskilda eller/i'dn all111iin 

sv11p1mk1. Vad nu har sagls giill<'r dock 

icke. 0111 /agrddcrs hiirande skulle 

sakna betydelse 11d gmnd m• ji'dga11s 

bcska/knhct eller skull!' /iirdriiia /ag

sti/i11i11gsfi"dga11s hchandling sd arr 

m·serärr men skulle iif'f1komma. Fiire

sldr regeringen riksdagen att sti/ia lag i 

I I propositionens förslag har paragrafens andra sty1.:kc sista meningen följande lydelse: 
Riksdagens avgörande av frågan om lagrådets yttrande biir inhiimtas iir slutgiltigt. 
I iivrig1 [ir paragrafen likalydande m.::d propositionens mrslag. 
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Nul'Grande ~wlelse 

38 

Föreslagen (vdelse 

någol al' de ämnen som m•ses i.fiirsra 

meningen och har lagråde!s yllrande 

dessförinnan inle inhä111w1s. skall 

regeringen sam1idig1 för riksdagen 

redovisa skälen här1ill. A Il tawåde! 

icke har hör!S ä11er el/ lagförslag utgör 

aldrig hinder mot lagens tillämpning. 

Lagråders granskning skall al'se 

I. hur ./(irslagel förhdller sig fil/ 

grundlagarna och rä11sord11ingen i 

övrig!. 

2. hur/örs/ag<'ls.föreskr(!ier/ih"hdl

ler sig till l'Grandra. 

3. hur .förslagel .förhdller sig rill 

rä11ssäkerhe1ens kral'. 

4. 0111 .förslager är så u(/ormat all 

lagen kan anwgas 1il/godose angil'lla 

sy/ien. 

5. 1•ilka problem som kan 11pps1d 11id 

I i/läm pni nge n. 

Närmare bestämmelser om lagrå

dets sammansällning och (iänslgöring 

meddelas i lag. 

10 kap. 

5* 
Beslutanderätt som enligt denna 

regeringsform tillkommer riksda

gen, regeringen eller annat i rege

ringsformen angivet organ kan i 

begränsad omfattning överlåtas till 

mellanfolklig organisation för fred

ligt samarbete, till vilken riket är eller 

skall bliva anslutet, eller till mellan

folklig domstol. Därvid får ej över

låtas beslutanderätt som avser fråga 

om stiftande, ändring eller upphä

vande av grundlag eller fråga om 

begränsning av någon av de fri- och 

rättigheter som avses i 2 kap. Om 
Öl'erlårelse beslurar riksdagen i den 

ordning som är .fiireskril'en .fiir si(/~ 

rande al' grundlag eller, 0111 bes/111 i 

Beslutanderätt som enligt denna 

regeringsform tillkommer riksda

gen, regeringen eller annat i rege

ringsformen angivet organ kan i 

begränsad omfattning överlåtas till 

mellanfolklig organisation för fred

ligt samarbete. till vilken riket iir eller 

skall bliva anslutet, eller till mellan

folklig domstol. Därvid får ej över

låtas beslutanderiitt som avser fråga 

om stiftande, iindring eller upphä

vande av grundlag eller fråga om 

begriinsning av någon av de fri- och 

rtittigheter som avses i 2 kap. Angå

ende beslut i ji"åga 0111 Öl'erlåtelse 

gäller vad som är/iireskri1·<'1 0111 st(/~ 

rande av grundlag. Kan bes/I// i sådan 
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sådan ordning l'.i kan m•mkras, genom 
ett beslut, varom minst tem sjiitte
delar av de röstande och minst tre 
fjärdedelar av ledamöterna förenar 
sig. 

Riittskipnings- eller förvaltnings
uppgift som ej enligt denna rege
ringsform tillkommer riksdagen, re
geringen eller annat i regerings
formen angivet organ kan överlåtas 
till annan stat, till mellanfolklig orga
nisation eller till utliindsk eller inter
nationell inriittning eller samflillig
het. om riksdagen förordnar om det 
genom ett beslut, varom minst tre 
fjiin.lcdelar av de röstande !Orenar 
sig, eller ge110111 bes/111 i den ordning 
som gäller för stifiande av grund
lag. 

39 

Föreslagen lydelse 

ordning ~i avrnkws. bes/111ar riks
dage11 i ji"Clga om överldtelse genom 
ett beslut, varom minst fem sjätte
delar av de röstande och minst tre 
ljiirdedelar av ledamöterna förenar 
sig. 

Riittskipnings- eller förvaltnings
uppgift som ej enligt denna rege

ringsform tillkommer riksdagen, re
geringen eller annat i regerings
formen angivet organ kan överlåtas 
till annan stat, till mellanfolklig orga
nisation eller till utliindsk eller inter
nationell inriittning eller samfällig
het, om riksdagen förordnar om det 
genom ett beslut, varom minst tre 

fjärdedelar av de röstande förenar 
sig. Bes/111 iji"åga 0111 såda11 Öl'erlåtelse 

ka11 också ja11as i den ordning som 
giiller för stiftande av grundlag. 

11 kap. 
14 -~· 

Finner domstol eller annm (l//i!mligt 
01ga11 alf en/öreskrifi står i strid med 

bestämmelse i gm11dlag eller a1111a11 
ö1•erordnad /iil:/allning eller alf stad
gad ordning i något väsentligt hänse
ende har åsidosam 1•id dess tillkomst, 
.tär .fiireskri/ie11 icke tillämpas. liar 
riksdagen eller regeringen beslutat 
föreskrifie11, skall tillä111p11ing dock 

11nderlåtas endast om felet är uppe11-
bart. 

13 kap. 

7 -~ 
lir riket i krig eller omedelbar krigs

/ara. skall l kap. Il _,1 tre<lje stycket 

icke tillämpas. 

I. Ändringarna i regeringsformen triider i kraft den I januari 1980. 
2. Äldre föreskrift om skatt eller avgift skall tilliimpas utan hinder av 2 kap. 

10 ~ andra stycket. 
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Bilaga 2 

2 Förslag till 
Lag om ändring i riksdagsordningen 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om riksdagsordningen 1 

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 9 §, 3 kap. 16, 17 och 19 §§, 4 kap. 8 och 10 §§samt 
5 kap. l, 2, 3, 8, 10 och 12 §§skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att tilliiggsbestiimmelserna 2. 7.1 och 2. 7 .3 skall ha nedan angivna 

lydelse, 

dels att i riksdagsordningen skall införas två nya tilliiggsbestiimmelser, 
5.1.3 och 5.3.1, av nedan angivna lydelse. 

N11rnra11de ~rdclse Fiircslagen ~rdclsc 

I kap. 
4 § 

Lagtima riksmöte som har inletts 
under augusti, september eller okto
ber skall avslutas senast den 31 maj 
följande år. Riksdagen kan om 
synnerliga skiil föreligger förlänga 
riksmötet, dock längst till och med 
den IS juni. Annat riksmöte pågår så 
länge riksdagen finner det nödvän
digt. Riksmöte avslutas senast när 
niista lagtima riksmöte skall börja. 

Lagtima riksmöte som har inletts 

under augusti, september eller okto
ber skall avslutas senast den 31 maj 
följande år. Riksdagen kan om 
synnerliga skiil föreligger förlänga 
riksmötet, dock längst till och med 
elen IS juni. Annat riksmöte pågår så 
länge riksdagen finner det nödvän
digt. Har yrkande väckts om folkom

röstning i gr11nd/ags/i·c/ga. skall. utan 

hinder av rnd m1 har sax1s. rik.~mö1e 

pågd till dess yrkandet har priiva1s. 

Riksmöte avslutas senast när nästa 
lagtima riksmöte skall börja. 

Har regeringen förordnat om extra val, kan den under återstoden av 
v<ilperioden besluta att avbryta riksmöte. Riksmötet skall avslutas omedel
bart efter det att beslutet har tillkännagivits vid sammanträde men kamma-
ren. 

2 kap. 
Tilläggsbestämmclse 2.7.1 

Förslag till ny statsminister eller 
yrkande om misstroendeförklaring 

fores upp som första punkt på före
dragningslistan. I övrigt tages ären
dena upp i följande ordning, om icke 
talmannen bestämmer annat: 

I Riksdagsordningcn omtryckt 1977:90. 

Yrkande om .fiilkomrös111ing 

grundlag!ifi·åga. förslag till ny stats

minister eller yrkande om misstro
endeförklaring föres upp som första 
punkt på föredragningslistan. Före

kommer mer än etl sådant ärende. 
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Numrande lydelse 

I. val, 
2. propositioner samt skrivelser 

från regeringen med redogörelse får 

viss verksamhet, 

3. förslag m:h redogörelser från 
andra riksdagsorgan iin utskott, 

4. motioner, 
5. utskottsbetiinkanden i den ord

ning utskotten angives i tilWggsbe
stiimmelse 4.2.1. 

41 

Fiires/ag('ll ~rddse 

tages de upp i den ordning rnri de 1111 

har angivirs. 1 övrigt tages ärendena 
upp i följande ordning, om icke 
talmannen bestämmer annat: 

I. val, 
2. propositioner samt skrivelser 

från regeringen med redogörelse för 

viss verksamhet, 

3. förslag och redogörelser från 
andra riksdagsorgan iin utskott, 

4. motioner, 
5. utskottsbetänkanden i den ord

ning utskotten angives i tilliiggshe
stämmelse 4.2.1. 

Tilliiggsbestiimmelse 2. 7.3 
Om anteckning på föredragnings

listan för siirskilda fall föreskrives i 
tillUggsbestiimmelserna 2.10.1, 

l.14. I. 3.6.1. 6.1.1, 6.1.2 och 6.2.2. 

9 ~ 

Om anteckning på fr\redragnings
listan för siirskilda fall föreskrives i 
tilliiggsbestiimmelserna 2.10. l, 
3.6.1, 5.1.3. 6.1.1. 6.1.2 och 6.2.2. 

Talmannen stiiller proposition till beslut. Finner han yrkande strida mot 
grundlag eller mot riksdagsordningen, skall han. med angivande av skiil, 
vägra proposition. Bcgiir kammaren iindå proposition, skall talmannen 
hiinvisa frågan till konstitutionsutskottet för avgörande. Proposition får ej • 
viigras på vad utskottet har förklarat icke strida mot grundlag eller mot denna 
riksdagsordning. 

Vad som sägs i ./Örs1a stycket om 

priirning m· proposirions gru11dlagse11-

lighet gälll'I" ej ,/i"dga hururida l kap. 

I J .11· tredje s(rckct regcrings/imnc!f är 

1illä111pligt i .fiiiga 0111 riss/ lag/(irslag. 

3 kap. 

16 * 
Konstitutionsutskottet skall till kammaren för slutligt beslut anmäla 

vilande beslut i ärende angående grundlag eller riksdagsordningen. Skall efter 
vad som sägs i regeringsformen i annat fall tilliimpas den ordning som gäller 

4 Riksdaxen 1978179 . .f sam/. Nr 39 
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for grundlagsiindring. skall vilande beslut i iirendet anmiilas av det utskoll till 
vars handWggning fr[1gan hör. 

Yrkande om misstroendeförkla
ring skall framstiillas vid samman

triide med kammaren. Yrkandet 
skall avHimnas skriftligen till proto
kollet så snart del har framställts. 

Kons1i1111io11sl//sku11e1 skall rh/arl' 

till ka111111arl'11 a11111iila bl's/111 0111 

undantag ,li'dn dm tid~/i'ist so111.f(irl'

skrires i 8 ka{I. 15 .11· rl'g<'l'ing.1/i11·-

1111'11. 

Yrkande 0111 .fii/ko111riis111i11g i 

gm11dlag.1/i·dga l'lll'r om misstroende
förklaring skall framstiillas vid sam

mantriide med kammaren. Y rkanclet 
skall avlämnas skriftligen till proto
kollet så snart det har framstiillts. 

19 ~ 
Proposition och motion får åter- Proposition och motion får ;\ter-

kallas till dess utskott har avgivit kallas till dess utskoll har avgivit 
betänkande i iirenclet. betiinkande i iirendel. förslag som 

l'ilar cnligl 2 ka{I. 12 .11' /l'('<(ie szrckct 

rl'gering~/rmnen!dr d1erk11/la.1 till dl'ss 

11tsko11e1 har argirit 11y11 be1ii11ka11de 

l'llligt 4 kafl. 8 .f/jiirdc Sl\'Cke1 denna 

riksdagsordning. 

Aterkallas proposition. förfaller motion som har viickts med anledning av 
propositionen. 

Har proposition blivit återkallad, får motion viickas med anledning diirav 
inom sju dagar från det att återkallelsen anmäldes i kammaren. 

4 kap. 

8 ~ 
Utskoll skall avgiva betänkande i ärende som har hiinvisats till utskottet 

och som ej har återkallats. Ltskott kan dock överOytta iirende till annat 

utskott, om detta samtycker diinilL eller överenskomma med ell eller flera 
utskoll all de skall bereda iirenclet gemensamt genom deputerade i samman
satt ~lskott. Sådant utskott avgiver betiinkande till riksdagen. 

Betänkande i ärende vars behandling har uppskjutits från en valperiod för 
riksdagen till niista skall avgivas av utskott som har tillsatts av den nyvalda 
riksdagen. 
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Utskott skall till anmiilan till kammaren av vilande beslut som sägs i 3 kap. 
16 ~ foga yttrande i ärendet. 

Har lag/(irslag vilar enligt 2 kap. 12 § 

ftl'<fie stycket rl'gl'fing~fimnen, skall 

utskoflet mgiva tZl'fl be1ä11ka11de i 

äre11de1. 

10 s 
Statlig myndighet skall liimna upplysningar och avgiva yttrande, då utskott 

begiir det. Sådan skyldighet åligger dock ej regeringen. Myndighet som ej 
lyder under riksdagen kan hiinskjuta begäran från utskott till regeringens 
avgörande. 

Begär minst en tredjedel av ledamöterna i ett utskott vid behandlingen av 
ett iirende att upplysningar eller yttrande skall inhämtas från myndighet som 
avses i första stycket, skall utskottet föranstalta om detta, såvida det icke 
finner att därmed förenat dröjsmål med ärendets behandling skulle leda till 
avsevärt men. 

Ko11s1i1111ions111sko11etjdr icke avgi

va .flirklari11g, air 2 kap. 12 .11 1re1fje 

stycker rcgering~/im11c11 icke är ri/1-

lämp/igt i .fi·åga om risst lagförslag, 

utan all lagrådet har ytrrat sig i 

saken. 

5 kap. 

I ~ 

Utskotts betänkande skall före ärendets avgörande bordliiggas vid två 
sammanträden med kammaren, om ej riksdagen på utskottets förslag 
beslutar att ärendet skall avgöras efter endast en bordläggning. 

Yrka11dc enligt 2 kap. 12 .11· rrccfie 

s~rcket regering.~/ormen att lagförslag 

skall vilafdr/iwnstä//as när 111Skottcrs 

betänkande uverJiirslagct har anmälts 

i kammaren. 

Tilläggsbestiimmelse 5.1.3 

hkande som al'scs i I .11· andra 

s~rcket.fi"amsrä/les skrrfiligcn och upp

tages om miHl~~t pc/ kammarcns/öre
dragningslista. 
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X rende om misstrocndl'l"iirklaring 
skall ligga pt1 kammarens bord till det 

;indra sammantriidet efter det då 
yrkandet framstiilldes och avgöras 
senast vid det diirpå fiiljamk: sam

mantriidet. 

44 

Fiirnlag<'ll lrdd\c 

n 
;\rende 0111ji1lko111riis111ing i grund

lags/i"dga eller om misstroendeförkla
ring skall ligga p•\ kammarens bord 

till det andra sammantriidet efter det 
då yrkandet framstiilldes och avgö
ras senast vid det diirpå följande 

sam man t riidet. 

Vad sålunda har föreskrivits iiger motsvarande tilliimpning på förslag av 
talmannen till ny statsminister. Diirvid skall iakttagas den i 6 kap. 2 ~andra 

stycket regeringsformen föreskrivna fristen. 

H 
,\rende i vilket överl:iggning iiger rum får ej upptagas till avgörande forriin 

kamrnaren på talmannens förslag har funnit överliiggningen avslutad . 
. \rende avgöres 111ed acklamation eller, om ledamot yrkar det, genom 

omröstning. Fordras fbr beslut anslutning fr[m siirskilt flertal, skall iirendet 

alltid avgöras geno111 omröstning. 

i\ vgiiramlet av iirende skall, om 
det behövs, delas upp pä skilda 

beslut. 

A vgöranclet av iirende skall, 0111 

det behövs. delas upp på skilda 
beslut. Fiircliggcn·rkandc som arses i 

I .11· andra stycket all lagförslag skall 

rila och dess1110111 yrkande a11.tiirslagc1 

skall .fiirkastas, skall riksdagen priil'(J 

sis111ä111111la yrkande innan ,liirslagct 

ställes undcr 0111riistning 0111 0111cdcl
hart a/l/agandc. 

Tilld,!!..~sbes1ä111111elsc 5.3. / 
Fiireligger yrkande all lag/iirslag 

skall 1·ila enligt 2 kap. Il f trcclje 

st\'Ckct rcgNing~'/im11e11 och uppnds 

1·id omriistning a11gi/c11dejörslagc1 icke 

den där angima anslwningen. skall 

.fiirslagcr hiinl'isas Till kons1i1111io11s111-

sko11ct /iir priirni11g enligt .k111te 

stycket i 11ii111nda paragrar E./icr prii1·-

11i11g hos 111sko11e1 skall ärendet på 11r11 

anmälas i ka111111are11fiir ha11d/iigg11i11g 

enlf~t I .{/iirsta :;tyckl'T. Ilar ko11s1i111-

1io11s111sko11e1 .fiirklarat all trcdi<' 
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45 

Frir1'.1-/ag1'1/ ll'tl1'11e 

s1ycke1i11ä11111tla paragrq/"i regeri11gs

jim11e11är1illä111p/ig1 i,fi"tiga 0111.fiirsla

ge1, skall del, 0111 del l~i heller då h/ir 

al'giorl, 11lerfijrl'isas !il! dl'/ 111sko11 som 

har bere/I ärende!. 

8 ~ 
Fordras för beslut anslutning från Fordras för beslut anslutning från 

siirskilt nen;il och föreligger mer än siirskilt flertal och föreligger mer iin 
ett förslag till sådant beslut, utviiljer ett förslag till sådant beslut, utväljer 
riksdagen först. med tillämpning av riksdagen först, med tillämpning av 
vad som gäller i allmänhet, ett av vad som g~illcr i allmänhet. ett av 
förslagen. Därefter avgöres om detta förslagen. Därefter avgöres om detta 
förslag skall antagas eller förkastas. förslag skall antagas eller förkastas. 

Föreligger samtidigt två eller flera 
yrkanden om misstroendeförklaring 
mot samma statsråd, skall endast en 
omröstning äga rum. 

Vad som sägs i .fiirs1a meningen skall 

1illä111pas även när/i·åga är 0111 .flera 

!ag/iirslag som är oj(irenliga inbördes 

och yrkande har l'äckls all ndgo/ m' 

dem skall vila en/~"! 2 kap. 12 _,1· 1re1(ie 

s1ycke1 regeri11gs/(1rmen. 

Föreligger samtidigt två eller nera 
yrkanden 0111 jiJ/komrös111i11g b<'lrär 

jande samma l'ilande grund!ag.~/iirslag 

eller om misstroendeförklaring mot 
samma statsråd, skall endast en 
omröstning äga rum. 

10 ~ 
Genom särskilt beslut kan riksdagen till närmast följande lagtima riksmöte 

uppskjuta behandlingen av ärende. Ärende som gäller statsbudgeten för 
niirmast följande budgetår får dock uppskjutas endast om det kan ske utan 
oliigenhet för budgetregleringen. Beslut om uppskov kan upprepas. 

Avslutas riksmöte i förtid med anledning av extra val, skall ärende som 
riksdagen icke har hunnit avgöra anses utan särskilt beslut uppskjutet till det 

första lagtima riksmötet efter valet. 

Årende som ej har å1erka/la1s skall 
avgöras före utgången av kalender
året efter det då ärendet väcktes eller. 

om hinder häremor mörcr till följd av 
förordnande om extra val. snarast 

Lagförslag, som har vilar i 10/v 

månader enligr 2 kap. 12 § 1redje 

srycker regering~/ormen. skall prövas 

före 111gången av kalenderårel därpå. 

Annar iirende skall avgöras före 
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möjligt efter det att den nyvalda utgången av kalenderåret efter det då 
riksdagen har sammantriitt. ärendet väcktes. Kan ärende som 

avses i.första eller andra meningen till 
följd av förordnande om extra val 

icke avgöras på tid som ärföreskriven 

där, skall det avgöras snarast möjligt 
efter det att den nyvalda riksdagen 

har sammanträtt. 

IH 
Slutligt beslut i ärende angående 

grundlag fattas vid första riksmötet i 

den val period som .fdljer på riksdags

valet närmast efter det vilande bl'slutet 

i ärendet, såvida ej avgörandet 
uppskjutes till annat riksmöte. I 

fråga om uppskov äger bestämmel

serna i 10 s första och andra styckena 
och i 11 ~ motsvarande tilliimpning. 
Ärendet skall avgöras slutligt före 

nästa ordinarie val till riksdagen. 

Ärende angående grundlag skall 

avgöras vid första riksmötet i den 

valperiod då slutligt beslut enligt 

8 kap. 15 f regering!jformen .törst får 

fattas, såvida ej .förslaget i ärendet 

des.~förinnan .förkastas eller avgöran

det uppskjutes till annat riksmöte. I 

fråga om uppskov äger bestämmel

serna i 10 *första och andra styckena 
och i 11 s motsvarande tillämpning. 
Ärendet skall avgöras slutligt· före 

nästa ordinarie val till riksdagen. 
liar vilande .förslag till grundlags

ändring eller till annat beslut som 

fattas i samma ordning .fiirkasrats vid 

folkomröstning, skall det urskofl till 

l'ars handläggning frågan hör göra 

anmälan därom till kammaren. 

Ändringarna i riksdagsordningen triicler i kraft elen I januari 1980. 
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4 förslag till 
Folkomröstningslag 

1-liirigenom foreshivs fåljande: 

Proposit io11e11s ./lirs/ag 

I§ Denna lag gäller för folkomröst
ning som avses i 8 kap. 4 _,1· regerings

formen. 

2 §Central val myndighet som avses 

i 1 kap. 2 ~ V<tllagen ( 1972:620) iir 

också central myndighet för folkom
röstning. 

3 §För folkomröstning iir riket inde

lat i omröstningsdistrikt. Del av 

kommun som vid val enligt vallagen 
( 1972:620) bildar el! valdistrikt utgör 
ett omröstningsclistrikt. 

4 § För folkomröstnings genomfö
rande svarar inom varje kommun 

valniimnd som avses i 3 kap. valla
gen ! 1972:620). 

Niir.f(J/ko111riisrni11g.fbrrä11as i sam

band med val till riksdag('// tjä11stgiir 

de l'a{/(irrättare som har uts<'llS c11/~~t 

3 kap. 4 .\\va/lagen ockwi som 0111röst-

11i11g.~/iirriittarl'. /11/iir anna11 ./iJ/kom

riistning utsN va/11ii111nden fiir raril' 

0111riis111ingsdistrikt minst .f.i·ra perso

ner all rid 0111rrlstni11gen tfänstgiira 

som omriistnings/i"irrättare i distriktet. 

Vad so111 i 3 kap. val/agc11 .fbrcskrirs 

01111'lilfiirrä11are tillämpas betriUfä11dc 

särskilt utsedd 0111riist11i11g.~förrättarc. 

5 § Röstriill vid folkomröstning till

kommer den som iir röstberiittigad 
vid val till riksdagen. 

Frägan huruvida röslriill enligt 
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Bilaga 3 
(Reservanternas förslag) 

Reservanternas .fiJrslag 

I § Denna lag giiller för folkomröst
ning i gru11d/agsfi·dga som avses i 8 

kap. 15 ~ regeringsformen. 

2 §Central valmyndighet som avses 

i 1 kap. 2 ~ vallagen ( 1972:620) iir 

också central myndighet för folkom
röstning. 

3 §För folkomröstning iir riket inde

lat i omröstningsdistrikt. Del av 

kommun som vid val enligt vallagen 
( 1972:620) bildar ell valdistrikt utgör 

el! omröstningsdistrikt. 

4 § För folkomröstnings genomfö
rande svarar inom varje kommun 

valniimnd som avses i 3 kap. valla
gen ( 1972:620). De 1•a{/1i"rrätwrc som 

har utse/Is e11/igt 3 kap. 4 ,,. va/lagen 

!fä11stgör också som 0111riis111i11g.~fi'ir

riittare. 

5 § Röstriitt vid folf..•1mröstning till
kommer den som iir röstberiilligad 
vid val till riksdagen. 

Frägan huruvida röstriill enligt 
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första stycket föreligger avgörs på 

grundval av en före omröstningen 

uppriittad röstliingd. Allmiin och 

siirskild röstliingd enligt 4 kap. valla

gen ( 1972:620) Wnder till efterriittel

se. Bestiimmelserna i 4 kap. 6 ~. 8 ~ 
tredje stycket. 9 och I 8 g samma lag 

om talan mot beslut över anmiirk

ning mot röstliingd respektive talan 

mot beslut om riittelse av röstliingd i 

samband med besviir över val skall 

giilla iiven i fråga om besviir över 

folkomröstning. 

Niir omröstning iiger rum. skall 

siirskilcl röstliingd vara tillgiinglig i 

omröstningslokalen för det distrikt 

som avses i 4 kap. 20 ~ vallagen. 

6 § Niir folkomröstning skall förriit

tas, skall, i elen mån centrala 

\'almyndigheten inte förordnar an

nat. får var och en som enligt giillan

de röstliingd iir röstberiittigad vid 

omröstningen uppriittas röstkort 

med uppgifter om den röstberiitti

gade. Röstkortet skall dessutom 
innehålla uppgifter om omröstning

en till ledning för elen röstberätti

gade. För folkomröstning och ra/ 1il/ 

riksdagen som äger rum sa1111idig1 

1111prä11as gemensam! röslkun. I fråga 

om röstkort tilliimpas i övrigt 7 kap. 

I ~ andra stycket samt 2 och 3 ~~ 
vall agen (I 972:620). 

Centrala v;ilmyndigheten bör på 

liimpligt siitt sprida kännedom bland 

allmiinheten om tid och siitt för 

röstning och om de bestUmmelser i 

övrigt som giilelr för folkomröst

ningen. \.1yndigheten bör vidare 

in/iir .fälko111rös111i11g i gmndlag.~fi·åga 

på lämpligt sätt sprida kännedom 
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första stycket föreligger avgörs på 

grundval av en före omröstningen 
uppriittacl röstliingd. Allmiin och 

siirskild röstliingd enligt 4 kap. valla

gen (] 972:620) liinder till efterriittel

se. Bestiimmelserna i 4 kap. 6 ~- 8 ~ 

tredjestycket,9och 18 ~~sammalag 

om talan mot beslut över anmiirk

ning mot röstliingd respektive talan 

mot beslut om riittelse av röstliingd i 

samband med besviir över val skall 

giilla iiven i fråga om besviir över 

folkomröstning. 

Niir omröstning iiger rum, skall 

siirskild röstliingd vara tillgiinglig i 

omröstningslokalen för det distrikt 

som avses i 4 kap. 20 ~ vallagen. 

6 § När folkomröstning skall förriit

tas, skall, i den mån centrala 

valmyndigheten inte förordnar an

nat, för var och en som enligt giillan

de röstlängd iir röstberiittigad vid 

omröstningen upprättas röstkort 

med uppgifter om den röstberiitti

gacle. Röstkortet skall dessutom 
innehålla uppgifter om omröstning

en till ledning för elen röstberiitti

gacle. För folkomröstning och ra/e1 

fil/ riksdagen llflfll'Öllas gc111e11sa1111 

räs1kon. I fråga om röstkort tilliimpas 

i övrigt 7 kap. I ~andra stycket samt 

2 och 3 ~~ v;illagen (I 972:620). 

Centrala valmyndigheten bör på 

liimpligt sätt sprida kännedom bland 

allmiinheten om tid och siitt för 

röstning och om de bestiimmelser i 

övrigt som giiller för folkomröst

ningen. Myndigheten bör vidare på 

liimpligt siitt sprida kiinneclom bland 

allmänheten om lydelsen av det 

förslag som folkomröstningen av-
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bland allmiinheten om lydelsen av ser. 
det förslag som omröstningen av-
ser. 

7 §Vid folkomröstningen får anviin
das endast röstsedlar som tillhanda
hålls av centrala valmyndigheten. 

För varje förslag som iir föremål 
för omröstning framstiills röstsedlar 
försedda med tryckt meningsyttring. 
Dessutom skall finnas blanka röst
sedlar. Röstsedlar för en och samma 
omröstning skall vara lika till storlek, 
färg och material. 

8 § Statsverket svarar för kostnader
na for framstiillning av det antal 
röstsedlar som behövs. 

I lokal diir omröstning äger rum 
skall de röstande ha tillgång till 

I. röstsedlar för varje förslag som 
iir föremål för folkomröstning och 

2. blanka röstsedlar. 
I fråga om röstkuvert ti!Himpas 

bestiimmelserna i 8 kap. 8 och 9 ~~ 
vallagen (1972:620) om val kuvert. 

9 § Ingen får rösta för mer iin ett 
förslag i en omröstning. Den som 
inte önskar rösta för något av försla
gen får avliimna blank röstsedel. 

JO§ Röstning sker på dagen för 
folkomröstningen i omröstningslo
kalen för det omröstningsdistrikt där 
den röstande iir upptagen i röstlängd. 

Röstberättigad, som på grund av 
vistelse utom riket eller på annan ort 

inom riket eller av annat skiil finner 
sig var;i fi)rhindrad att rösta på tid 

och plats som nu sagts, får rösta på 
postanstalt inom riket. hos svensk 

7 §Vid folkomröstningen får anviin
das endast röstsedlar som tillhanda
hålls av centrala valmyndigheten. 

För varje förslag som iir föremål 
för omröstning framstiills röstsedlar 
försedda med tryckt meningsyttring. 
Dessutom skall finnas blanka röst
sedlar. Röstsedlar för en och samma 
omröstning skall vara lika till storlek, 
färg och material. 

8 § Statsverket svarar för kostnader
na för framsliillning av det antal 
röstsedlar som behövs. 

I lokal diir omröstning iiger rum 
skall de röstande ha tillgång till 

I. röstsedlar för varje förslag som 
iir föremål för folkomröstning och 

2. blanka röstsedlar. 
I fråga om röstkuven ti!Himpas 

bestiimmelserna i 8 kap. 8 och 9 g 
v<illagen (1972:620) om valkuven. 

9 § Ingen får rösta för mer än ett 
förslag i en omröstning. Den som 
inte önskar rösta för något av försla
gen får avliimna blank röstsedcl. 

IO § Röstning sker på dagen för 
folkomröstningen i omröstningslo
kalen for det omröstningsdistrikt diir 
den röstande iir upptagen i röstliingd. 
Röstberiittigad. som på grund av 
vistelse utom riket eller på annan ort 

inom riket eller av annat skiil finner 
sig vara förhindrad att rfot.i p~ tid 
och plats som nu sagts. !Itr ri)sta p{1 
postanstalt innm riket. hos svensk 
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utlandsmyndighet eller på svenskt 

fartyg i utrikes fart. 

Om flera omröstningar iiger rum 

samtidigt. skall den som rös1ar på 

postanstalt. hos utlandsmyndighel 

eller på fartyg vid el\ och samma 

tillfälle utöva sin rös1rä1t i samtliga 

omröstningar som han vill deltaga i. 

Om omröstning äger rum i samband 

med val till riksdagen. skall röstande 

som nu har angivits, som önskar 

delta både i omröstningen och i 

valet, avge sin röst i folkomröstning

en samtidigt som han röstar i 

valet. 

I fråga om röstningen och om den 

vidare behandlingen av röster som 

har avgivits på postanstalt, hos 

utlandsmyndighet eller på fartyg 

tillämpats i övrigt 8-12 kap. vallagen 

(1972:620). 

I lokal cliir röstning iiger rum skall 

finnas tillgiingligt ett exemplar av 

denna lag. av särskild lag for den 

ifrågavarande fal komröst ni ngcn. om 

sådan har beslutats. och av val lagen. 

Sårill gäller .fi.ilko111riisf11i11g i gru11d

/ag~/i"åga skall därjä111fc .fi1111as fil!

gä11glig l<'xfc11 fil! dct.fi!rslag som arses 

med 0111riisf11i11gc11. 

11 § Rösterna räknas preliminiirt i 

omröstningslokal och hos val

niimnd. Diirvicl tilliimpas bestiim

melserna 13 kap. vallagen 

( 1972:620). Har 0111rä·s111i11g .furrä11a1s 

samfidigf med rnl fil/ riksdagen. sker 

den preliminära röstriikninge11 gcme11-

sa1111jiir 0111riis111i11ge11 och r(i/ef Silrilf 

giil/1·r ål.!!.iirdN SO/I/ {/\"S!'S i 13 ka11. 

3-5 ,111 llii11111da lag. 

Vid riikningen ordnas röstsedlarna 
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utlandsmynclighct eller på svenskt 

fartyg i utrikes fart. 

Om flera omröstningar iiger rum 

samtidigt, skall elen som röstar på 

postanstalt. hos utlandsmynclighet 

eller på fartyg vid cl\ och samma 

tillfälle utöva sin rösträtt i samtliga 

omröstningar som han vill deltaga i. 

Om omröstning äger rum i samband 

med val till riksdagen, skall röstande 

som nu har angivits, som önskar 

delta både i omröstningen och i 

valet. avge sin röst i folkomröstning

en samtidigt som han röstar i 

valet. 

I fråga om röstningen och om elen 

vidare behandlingen av röster som 

har avgivits på postanstalt. hos 

utlandsmyndighet eller på fartyg 

tillämpas i övrigt 8-12 kap. vallagcn 

( 1972:620). 
I lokal diir röstning ~iger rum skall 

finnas tillgängliga ett exemplar av 

denna lag. av särskild lag för den 

ifrågavarande folkomröstningen, om 

sådan har beslutats, och av vallagen. 

Därjäm1c ska/I.finnas tilf.«iinglig texten 

fil/ dcfjiirslag so111a11ses111ed 0111riisf-

11i11ge11. 

11 § Rösterna riiknas prcliminiirt i 

omröstningslokal och hos val

niimnd. Därvid tilliimpas bestiim

melserna 13 kap. v;lilagen 

( 1972:620). Den wc/i111i11iira riisträk-

11i11gc11 sker ge111e11s111111 .ft'ir 0111riisf-

11i11g1•11 och rnlet sdvitl .l!.iillcr d1giinln 

so111 a1·.1cs i 13 kap. J-5 ,1_,1 11ii11111da 

fog. 

Vid riikningen ordnas riistscdlarna 

i grupper efter meningsyttring. Blan-
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i grupper efter meningsyttring. Blan
ka röstsedlar bildaren grupp. Antalet 
röstsedlar inom varje grupp riiknas 
och antalet antecknas i protokollet. 
Röstsedlarna liiggs därefter gruppvis 
in i särskilda omslag. På omslagen 
antecknas vilken grupp röstsedlar 
omslaget innehåller och röstsedlar
nas antal. 

Vid röstriikning hos valniimnd 
anviinds en urna får varje omröst
ning och för varje område som bildar 
en valkrets vid val av kommu

nfullmiiktige. 

12 §Rösterna räknas slutligt av läns
styrelsen. Rösterna skall diirvid 
redovisas särskilt för varje område 
som bildar en valkrets vid val av 
kommunfullmiiktige. Vid röstriik

ningen tilliimpas 14 kap. I och 2 *~ 
samt 3 ~ tredje stycket vallagen 
(] 972:620). 

13 § Röstsedel iir ogiltig om den 
l. ej iir sådan som för omröstning

en har tillhandahållits av centrala 
valmyndigheten eller 

2. iir försedd med kiinnetecken 
som uppenbarligen har blivit anbragt 
på röstsedeln med avsikt. 

Finns i ett röstkuvert eller tre 
likalydande röstsedlar, sl\all endast 
en röstsedel riil\nas. Finns i annat fall 
i ett röstkuvert mer iin en röstsedel, 
iir röstsedlarna ogiltiga. 

14 §Sedan röstriikningen inom läns
styrelsen har verkstiillts. läggs röst
sedlarna in i siirskilda omslag. de 
godkända för sig och de ogiltiga för 
sig. Omslagen förseglas. Röstscdlar-
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ka röstsedlar bildar en grupp. Antalet 
röstsedlar inom varje grupp riiknas 
och antalet antecknas i protokollet. 
Röstsedlarna liiggs diirefter gruppvis 
in i särskilda omslag. På omslagen 
antecknas vilket grupp röstsedlar 
omslaget innehåller och röstsedlar
nas antal. 

Vid rösträl\ning hos valn1imnd 
används en urna för varje omröst
ning och for varje område som bildar 
en valkrets vid val av kommun
fullmiiktige. 

12 §Rösterna riiknas slutligt av liins
styrelsen. Rösterna skall diirvid 
redovisas siirskilt för varje område 
som bildar en valkrets vid val av 
kornmunfullmiiktige. Vid röstriik
ningen tilliimpas 14 kap. I och 2 ~~ 
samt 3 ~ tredje stycket vallagen 
(] 972:620). 

13 § Röstsedel iir ogiltig om den 
I. ej iir sådan som for omröstning

en har tillhandahållits av centrala 
valmyndigheten eller 

2. iir försedd med kiinnetecken 
som uppenbarligen har blivit anbragt 
på röstsedeln med avsikt. 

Finns i el! röstku\·en två eller tre 
likalydande röstsedlar. skall endast 
en röstsedel räknas. Finns i annat fall 
i ett röstkuvert mer :in en röstsedel. 
iir röstsedlarna ogiltiga. 

14 §Sedan röstr:ikningen inom Wns
styrelsen har verkstiillts. liiggs röst
scdlarna in i siirskilda omslag. de 
godk:inda fiir sig och de ogiltiga för 
sig. Omslagen förseglas. Röstsedlar-
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na förvaras minst ett år efter det att 

samman rii k ni ngs rörrii tt ni ngen har 

avslutats. 

Förriittningen avslutas genom att 

protokollet liises upp. Protokollet 

siinds genast till centrala val myndig

heten. 

15 §Centrala valmyndigheten sam

manriiknar for hela riket de avgivna 

rösterna på grundval av protokollen 

från liinsstyrelserna och tillkiinneger 

folkomröstningens utgång genom 

kungörelse i Post- och Inrikes 

ticl!iingar. Diirmed iir folkomröst

ningen avslutad. De handlingar som 

rör folkomri.istningen Wggs i siikert 

förvar och bevaras minst ett {tr efter 

det att omröstningen har avslutats. 

16 § Talan mot beslut. varigenom 

centrala valmyndigheten har fast

stiillt utgången av folkomröstning. 

förs hos valprövningsniimnden 

genom besviir. Besviiren prövas av 

valprövningsniimnden i den sam

mansiittning denna hade vid tiden 

for omröstningen. I fråga om si1clan 

talan tilliimpas i övrigt bestiimmel

serna i 15 kap. 4 ~ andra och tredje 

styckena vallagen I 1972:620) om 

besdr som avser riksdagen samt 5. 6 

och 9 ~~ samma kapitel. 

T~1lan fär föras av den som enligt 

röstliingd var röstberiittigacl vid folk

om röstningen samt av den som 

enligt beslut av liinsstyrelsen över 

anmiirkning mot riistliingden var 

utcslu1en fri1n röstriitt. 
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na förvaras minst ett år efter det att 

sa mm an riik ningsförriit tn ingen har 

avslutats. 

Förriittningen avslutas genom att 

protokollet Wses upp. Protokollet 

siinds genast till centrala valmyndig

heten. 

15 § Centrala valmyndigheten sam

manriiknar for hela riket de avgivna 

rösterna på grundval av protokollen 

från liinsstyrelserna och tillkiinnager 

folkomröstningens utgäng genom 

kungörelse i Post- och Inrikes 

tidningar. Diirmed iir folkomröst

ningen avslutad. De handlingar som 

rör folkomröstningen liiggs i siikert 

förvar och bevaras minst ett år efter 

det att omröstningen har avslutats. 

16 § Talan mot beslut. varigenom 

centrala valmyndigheten har fast

stiillt utgången av folkomröstning. 

förs hos valprövningsniimndcn 

genom besviir. Besviiren prövas av 

valprövningsniimndcn i den sam

mansiittning denna hade vid tiden 

för omröstningen. I fråga om sådan 

talan tilliimpas i övrigt bcstiimmcl

serna i 15 kap. 4 ~ andra och tredje 

stycket val lagen I 1972:620) om be

sviir som avser riksdagen samt 5, 6 

och 9 ~~ samma kapitel. 

Talan får föras av elen som enligt 

röstliingd var röstberiittigad vid folk

omröstningen samt av den som 

enligt beslut av liinsstyrelsen iiver 

anmiirkning mot rö.-;tliingden var 

utesluten friln riistriitt. 

17 ~liar i den \·crb:1111hc1flir1·,jrhc- 17 S Har i den \'erksamhet lrir forbe-

1·cd~111dc och );!e110111ll.ir:111dc ;1\ f"<JI~- rccl:1nclc och genomförande av folk-
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umriistning, för vilken myndighet 

svrar, forckllllllllit avvikdsc från 

mn.:skriven urdning eller har vid 

folkomröstningen l\ircklll11mit sä

dant otillbiirligt l\irfarandc som av

ses i 17 kap. 8 ~ brottshal kcn .. skall 

val priiv ni ngsnii 111 nden, lllll det med 

fog kan antas att vad som har fiirc

knmlllit har inverkat p{1 utg;ingcn av 

omröstningen. vid pri\\·ning av he

sviir iiver l1n1röstningen upphiiva 

denna i den omfattning som behii\·s 

nch förordna om ny nmriistning 

betriilfandc ct t eller Il era omdden 

som bildar valkrets vid \al av 

kommunfullmiiktigc eller, om riittel

sc kan åstadkomlllas genom fiirnyad 

röstriikning. uppdra in cemrala val

myndighcten att vidta s{1dan riittel

se. (iirurc/11a11dc 011111.r 0111riis111i11g)iir 

dock s1iri11 giiller nidgirn11d1· )ii/kt1111-

riis111i11g. 111cddclas C'lldast 0111 rnd so111 

.f(in·ko111111i1 kan ha /1•11 1il/ a11 rcs11!1a-

1c1 ar/i1/ko111riis111i11gc11 har hliril 111iss-

1·isa11de med ltii11srn 1il/ 0111riis111i11gcm 

iil/(/a111d/. 

Om enligt hestiimmclse i lag talan 

mot \·isst beslut illle får föras eller 

skall föras i siirskild ordning. rnr 

omstiindighct som <I\ ses med be
slutet inte åberopas vid besviir som 

a\·ses i denna paragraf. 

Att bestiimmclserna i -l kap. 6 ~-

8 ~ tredje stycket od1 18 ~ första 

stycket \ allagen t I 972:620l om talan 

i samband med hesdr iivcr val mot 

liinsstyrelses beslut ö\·er anmiirk

ni ng 11101 1·iist lii ngd eller Olll riit tel se 

a\· ;1llmiin ri\stl:ingd skall tilliimpas i 

l'r<ig;1 l1m hes\ iirii\ er l(1lk11lllriis1ning 

llilier ~11 ·' ~ ~·ndr;1 s11·d,L'l. 
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I< 1 'll'l"l'lllll cm as fi"irslag 

omriistning. l()r vilken myndighet 

svarar, fiirckommit avvikelse från 
fiireskriven ordning eller har vid 

rot komriist ni ngcn förekommit så

dan\ ntillhiirligl fiirfarande som av

ses i 17 kap. 8 ~ brottsbalken. skall 

v;il priiv ningsnii lll nden, om det med 

fog kan antas att vad som har llire

knmmit har inverkat p{1 utgängen av 

nmrihtningcn, vid priivning av hc

sviir iiver omriistningcn upph:iva 

denna i den omfattning som behövs 

och l\irnrdna om ny omröstning 

hetriiffande ett eller !lera områden 

snm bildar valkrets vid val av 

kommunfullmiiktige eller. om riittel

sc kan åstadkommas genom förnyad 

röstriikning. uppdra åt centrala val

myndighcten att vidta sådan riittel

se. 

Om enligt hestiimmelsc i lag talan 

mot visst beslut inte får fiiras eller 

skall föras i siirskild ordning. rnr 

omstiindighet som avses med be

slutet inte föeropas vid bcsv1ir som 

avses i denna paragraf. 

:\tt hcstiimmclscrna i 4 kap. ti ~-

8 ~ tredje stycket och 18 \ forsta 

stycket vallagan ( 1972:620) 0111 talan 

i samband med hesviir iivcr val mol 

liinsstyrelses beslut ö\·er anmiirk

ning mot röstliingd eller 0111 riittelsc 

av allm1in röstliingd skall tilliimpas i 

fd1ga 0111 hes\ ii r iive r fot kom röstning 

följer av 5 ~ andra sty,·kct. 
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18 § lt!!Or rddgirande .fii/k11111nis111i11g 

anges i siirskild lag dt•11.fi·dga som skall 

sriil/as ri//.fii/ker .1a1111 1id{l1111kre11 ./iir 

n111rii.1111i11ge11. 

Denna Jag triiJcr kraft den I 
januari 1980. 

Denna lag triider 

januari 1980. 

54 

kraft den I 


