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Regeringens proposition 

1977178: 62 

om följdlagstiftning till 1976 års reform beträffande tryckfrihe
ten; 

beslutad den 3november1977. 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. 

På regeringens vägnar 

THORBJÖRN FÄLLDIN 
SVEN ROMANUS 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

Riksdagen antog under år 1976 vissa ändringar i tryckfrihetsförordningen 

(TF). Reformen träder i kraft den I januari 1978. I propositionen föreslås 

erforderlig följdlagstiftning. 

Enligt de nya reglerna i TF skall tillsynen över tryckfriheten överOyttas 

från justitieministern till justitiekanslern. Regeringen skall emellertid fortfa

rande ha ett visst inOytande i åtalsfrågor. Bl. a. finns möjlighet att i lag göra 

allmänt åtal för vissa tryckfrihctsbrott beroende av medgivande från 

regeringen. I propositionen föreslås en särskild lag med föreskrifter som 

innebär att denna möjlighet har utnyttjats. I lagen finns också andra 

bestämmelser som har samband med reformen. Bl. a. införs en ordning som 

innebär att utlänningar under vissa villkor får vara ägare och utgivare av 

periodiska skrifter. 

Ändringarna i TF innebär i övrigt bl. a. att åtal mot den som lämnar 

meddelande eller anskaffar uppgift för publicering i tryckt skrift skall prövas i 

tryckfrihetsmål, dvs. i princip av juiy, i stället för som nu i vanlig 

brottmålsprocess. Med anledning härav föreslås i propositionen ändringar i 

den lag som innehåller bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål. 

TF:s nya föreskrifter om meddelar- och anonymitetsskydd skall enligt 

propositionen få motsvarigheter i radioansvarighetslagen, som efter mönster 

av TF reglerar yttrandefriheten i radio- och TV-program. 

1 Riksdagen 1977178. I sam/. Nr62 
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1 Förslag till 
Lag med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens område 

Härigenom föreskrives följande. 

1 § Bestämmelse i denna lag som avser tryckt skrift eller tryckning av skrift 
äger motsvarande tillämpning på annan skrift, på vilken tryckfrihetsförord

ningen är tillämplig, eller på mångfaldigande av sådan skrift genom 
stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande. 

2 § Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott som avses i 7 kap. 4 ~ 1-7 eller 5 ~ I 
tryckfrihetsförordningen får väckas endast efter regeringens medgivande. 

3 § I fall som avses i 10 kap. 11 ~andra stycket tryckfrihetsförordningen får 
befattningshavare av lägst fänriks grad taga tryckt skrift i förvar. 

4 § Den som här i riket framställer tryckt skrift iir skyldig att under ett är, 

räknat frän det skriften utgavs, bevara och efter anmodan av justitiekanslern 
tillhandahålla denne ett ex.emplar av skriften för granskning. 

Motsvarande skyldighet föreligger beträffande sådan utom riket framstiilld 

tryckt skrift som anges nedan under I eller 2 och som införes till riket. 
Skyldigheten åvilar 

I. i fråga om periodisk skrift, för vilken utgivningsbevis finnes eller skall 
finnas, den som här i riket lir utgivare av skriften, 

2. i fråga om skrift, som ej är periodisk och vilken är helt eller delvis 
avfattad på svenska språket, skriftens förläggare här i riket eller, om sådan 
förlliggare ej finnes, den som har låtit utlämna skriften for spridning här. 

I fall som avses i andra stycket 2 intriider ej skyldighet som där sligs, så 
länge endast enstaka exemplar av skriften har införts till riket. 

Det åligger polismyndighet att på begäran bitrlida justitiekanslern vid 
anmodan enligt denna paragraf. 

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 ~dömes till böter 

eller fängelse i högst ett år. I ringa fall skall ej dömas till ansvar. 
I mål om ansvar för brott som sägs i första stycket lir justitiekanslern 

åklagare. 

6 § Utliinning får vara ägare till periodisk skrift som tryckes hlir i riket, om 
han har hemvist här. På de villkor som giiller för svensk medborgare får 
utlänning vara utgivare av periodisk skrift. för vilken utgivningsbevis finnes 

eller skall finnas. 

7 § Patent- och registreringsverket prövar ärenden rörande utgivningsbevis 
för periodisk skrift samt mottager anmälningar beträffande utgivare av sådan 

skrift eller ställföreträdare för utgivare. 



Prop. 1977178:62 3 

Uppfyller ansökan om utgivningsbevis icke vad som är föreskrivet om 

sådan ansökan och efterkommer sökanden ej föreläggande att inom viss tid 

avhjälpa bristen, får ansökningen avvisas. 

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgift för ansökan i 

ärende rörande utgivningsbevis för periodisk skrift samt om avgift för utdrag 

ur register över periodiska skrifter. 

8 § Talan mot slutligt beslut av patent- och registreringsverket i ärende 

rörande utgivningsbevis föres genom besvär hos patentbesvärsrätten inom 

två månader från beslutets dag. Talan mot patentbesvärsrättens slutliga 

beslut föres hos regeringsrätten genom besvär inom två månader från 

beslutets dag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. Bestämmelserna i 4 ~ första och 

fjiirde styckena samt i 5 ~ skall tillämpas även beträffande tryckt skrift som 

har utgått från tryckeri under år 1977. Skyldigheten föreligger i sådant fall 

under ett år, räknat från det skriften utgick från tryckeriet. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1949:164) med vissa bestämmelser om 
rättegången i tryckfrihetsmål 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1949: 164) med vissa bestämmelser 

om rättegången i tryckfrihctsmål 1 

dels att i 12 *ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen", 

dels att 1-3, 7, 10, l l och 13 ~~skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer. 1 a och 1 b ~~. av nedan 

angivna lydelse. 

Nul'arande (vdclse Föreslagen (wlelse 

I ~2 

Laga domstol i tryckfrihetsmål är Laga domstol i mål angående 

tingsrätt, som är behörig att upptaga ansvar på grund m• rrycJ.\ffihetsbrou 

tryckfrihetsmål i det län där rryck

ningsorten iir beliigen: .finnas i länet 

.flera ringsrälter med sådan behörig

her. skall målet, om skriften tryckts 

inom domkretsen.för behörig tingsräfl, 

I Senaste lydelse av 12 ~ 1964:748. 
2 Senaste lydelse 1970:765. 

genom periodisk skri/I är tingsrätt som 

iir behörig att upptaga tryckfrihets

mål i det län där skri/i ens utgivningsort 

är belägen. Mål angående ans1·ar på 

smmd av tryckf'rihersbrofl genom an-
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Nurnrande (\'!le/se 

upptagas av den tingsrätten och i a11nat 

.fäll al' de11 il\' de behöriga ti11gsrät

tema. som är närmast tryckningsor

ten. Fir111es.för periodisk skrift särskild 

utgi1'11ingsort. skall ifråga om rätte11s 

hehiirighet även den orten a11ses som 

tr:i ., ·kn ingsorr. 

Ar skriften tryckt utom riket, skäll 

som tryck11ingsorr a11ses dr11 ort. diir 
den som låtit utliimna skriften för 
spridning inom riket har sitt hem

vist. 

4 

Föreslagen (rdelse 

na11 skrift upptages av tingsrätt som är 

behörig att upptaga tryckf'rihetsmål i 

det län där den. som e11/igt 8 kap. 

tryckf'rihet~förordningen har att svara 

.för skriften, har sitt hemvist. 

Fin11es ej behörig domstol enligt vad 

som sägs i .första stycket, upptages 

målet ar tingsrätt som är behörig all 

upptaga tryckf'rihetsmål i det län där 

skrifien är tryckt eller e(iest må11gfal-

digad eller. om skriften är mångfal

digad utom riket, diir den som låtit 

utliimna skriften får spridning inom 
Är vid talans viickande trycknings- riket har sitt hemvist. Är vid talans 

orten c~i känd eller är. om skrifte11 viickande ej känt var skriften mång-

tryckts utom riket, ort som avses i faldigats eller var den, som låtit 

andra srycket belägen urom riket eller utläm11a utom riket må11gfaldigad 

c~i kii11d. giille som tryck11i11gsort den skrift .för spridning här i riket, har 

ort. diir exemplar av skriften antriif- hemvist inom detta. upptages målet av 

fas. ti11gsrii11 som är behörig att upptaga 

fl:rckfriheTsmål i del län diir exemplar 
av skriften antriiffas. 

Fi1111as .flera tingsrätter som enligt 

första rller andra stycket kunna 1•ara 

behör(~a skall målet, om den ort som 

grundar be/1örig/1eren är belägen inom 

domkretsen .for en av tingsrätterna. 

upptagas av denna. och i annat.fall av 

den av ti11gsrättema som är närmast 

den orten. 

I a .I" 

Tryck/i"ihetsnuil a11gåe11de ansvar 

på gru11d a1· brott enligt 7 kap. 3 ,,1· 

tryckf'rihet.~förordni11gen. l'Grigenom 

någon medverkat till tryckfrihetsbrott, 

upptages av tingsrätt. som är behörig 

ifråga om ansvar.för tryckfrihetsbrot

tet. Vad nu sagts äger motsvarande 
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Numrande ~vdelse 

5 

Föreslagen (wlelse 

tillämpning å tryc/.;frihetsmål angå

ende ansvar på grund av brott enligt 7 
kap. 3 .~ andra s(rcket tryc/.;frihetsför

ordningen. varigenom någon anskaf

fat uppgift eller underrä11else mrs 

<d/'entliggörande inmfallat tryc/.;/fi

hetsbroll för 1•ilket han .~jälv svarar 

enligt 8 kap. samma .förordning. 

Förekomma samtidigt vid tingsräll 

tryck/'rihetsmål angående tryck/'rihets

broll och tryc/.;/'rihetsmål angående 

annat broll. som på säll angives i 

.första stycket har samband med tryck

frihetsbrottet. skola målen handläggas 

i en rällegång. om ej synnerliga skäl 

.föranleda annat. 

Tryc/.;/'rihetsmål angående ansvar 

på grund av annat brott enligt 7 kap. 

3 .11· tryckfrihet.~förordningen än som 

m•ses i.första s(vcket upptages av tings

rätt. som är behörig att upptaga tryck

frihetsmål i det län. där den mot l'ilken 

talan väckes har sitt hemvist. Saknar 

han känt heml'ist inom riket. upptages 

målet av tingsrätt med behörighet all 

upptaga tryc/.;/i'ihetsmål i det län. där 

brollet j(irövades eller där han gripits 

eller e(jest uppehåller sig. Finnas.tlera 

tingsrätter som ku1111a 1•ara behöriga. 

äger I 11· tre<.fje stycket motsvarande 

tillämpning. Vad som är .föreskrivet i 

rättegångsbalken angående laga dom

stol och .förening av mål. när talan 

väckes mot .flera. äger motsvarande 

tillämpning ifi'åga om 11:vc/.;/i'ihetsmål 

som avses i detta s(rcke. 

I b .1' 

Atal .för bro/I, som äger samband 

med fl:vc/.;f'rihetsbrott eller brott enligt 

7 kap. 3 f t1yc/.;/i'ihets.förordningen. 

må väckas l'id den tingsrätt som äger 



Prop. 1977178:62 

Numrande ~vdelse 

I mål, vari talan .fiires om ansvar, 

skall rätten vid förberedande be

handling så snart ske kan utreda 

huruvida den tilltalade är ansvarig 

för skriften samt, om så erfordras, 

meddela beslut därom. 

J Senaste lydelse 1958: 14. 

6 

Föreslagen (vdelse 

upptaga åraljör det sist angil'na brot

tet, om rälten med hänsyn till utred

ningen eller annan omständighet fin

ner lämpligt, atr åtalen upptagas av 

samma domstol. 

Tryckfrihetsmål. vari talan.föres om 

ansvar. och annat bro1tmål må. utan 

hinder m• att.för målen samma rätte

gångfiform ej är tillämplig. handläggas 

i en rättegång, om det på grund av 

målens samband med varandra skulle 

vara till allvarlig olägenhet art målen 

handläggas i skilda rältegångar. Hål

les huvud.förhandling i rättegången 

irr/örjury. skall dock talan. som ej är 

alf här1fbra till ff~rckfrilretsmål, prövas 

enbart av rä1ten. 

Fråga om .förening m• mål enligt 

andra srycker prövas av rä1ten på 

jiwnställning avjustitiekans/ern. Över 

.fiwnställningen skall den tilltalade i 

det mål. som ej är art här1föra till 

tryck/i'ihetsmå/, beredas ti/(/'älle atr 

yltra sig. Talan mor rärrens hes/ut. 

mrigenom mål.förenars. ,/Öres särskilr. 

Mot beslut, varigenom framställning 

om .förening av mål avslagits. må 

särskild Talan .föras av justitiekans

lern. 

I mål, som enligr andra stycket må 

.fbrenas med tryc/.;lrihetsmål. ärjusti

tiekanslern åklagare. 

I mål angående anwar wJ grund al' 

t1:rck/i"ihNshrott skall rätten vid för

beredande behandling så snart ske 

kan utreda huruvida den tilltalade 

enligt 8 kap. tryckfrihetfiforordningen 

är ansvarig för skriften samt, om så 

erfordras, meddela beslut därom. 
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Nul'arande (vde/se 

Vid mdlets beredande må rätten, 

även då fråga är om allmiint åtal, 
höra part eller annan så ock meddela 

beslut i fråga om målets avvisande. 
För behandling av fråga som avses i 
första stycket må huvudförhandling 

utsiittas; vid sådan förhandling eller 
vid huvudförhandling, som eljest 

utsättes ehuru målet i övrigt ej är 
berett till huvudförhandling, skall 

rätten bestå av tre eller fyra lagfarna 
domare. 

Om särskild talan mot beslut, vari
genom riitten ogillat invändning av 
den tilltalade att han icke är ansvarig 

för skriften. gälle vad i rättegångs
balken är stadgat angående inviind
ning om rättegångshinder. 

H 
Vid mdlets beredande skall tillika 

bestämmas. huru1•ida skrifiens bro11s
lighet skall prövas m· jury. 

Då jury skall medverka, skola vid 
sammanträde med parterna inför 
riitten de åtgärder för juryns bildande 
vidtagas som i tryckfrihetsförord
ningen stadgas. Sedan målets bere
dande slutförts, skall rätten utsiitta 
tid för huvudförhandling i11för ju

ryn. 

Skall jury ej medverka, varde 

målet, sedan beredandet slutförts, 
utsatt till huvudförhandling i den för 

brottmål i allmänhet gällande ord
ningen. 

Sedan förhandlingen inför juryn 
blivit förd till slut, skall rätten utan 

7" ~ 

7 

Föreslagen (rdelse 

Vid beredande al' trrck/i"ihetsmdl. 

rnri talan.f(ir<'s om anwar. må rätten, 
även då fråga är om allmänt åtal. 
höra part eller annan så ock meddela 
beslut i fråga om målets avvisande. 
För behandling av fråga som avses i 
första stycket må huvudförhandling 

utsättas: vid sådan förhandling eller 
vid huvudförhandling, som eljest 
utsättes ehuru målet i övrigt ej är 
berett till huvudförhandling. skall 
rätten bestå av tre eller fyra lagfarna 

domare. 
Om särskild talan mot beslut, vari

genom rätten ogillat invändning av 
tilltalad att han enligt 8 kap. tryckfri

het~liirordningen icke är ansvarig för 
skriften, gälle vad i rättegångsbalken 
är stadgat angående invändning om 
riittegångshinder. 

Vid beredande m· tryck/fihetsmål, 

vari ta/anföres om ansvar. skall tillika 
bestämmas. om jury skall pröva huru

vida brorr f(ireligger. 

Då jury skall medverka, skola vid 
sammanträde med parterna inför 
riitten de åtgiirder för juryns bildande 
vidtagas som i try1.:kfrihetsförord
ningen stadgas. Sedan målets bere
dande slutförts, skall rätten utsätta 
tid för huvudförhandling. 

Tryckfrihetsmål. vari jury ej skall 

medverka, varde, sedan beredandet 
slutförts, utsatt till huvudförhand
ling i den för brottmål i allmänhet 
gällande ordningen. 

Sedan förhandlingen inför juryn 
blivit förd till slut, skall rätten utan 
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Nuvarande lydelse Föreslagen ~rdelse 

uppskov till juryns besvarande uppskov till juryns besvarande 

skriftligen avfatta frågan, huruvida 

skrifien är brottslig efter det eller de 

lagrum som åklagaren eller målsä

ganden funnit tillämpliga. Al'seråta

let flera brott eller föranleder målets 

beskaffenhet eljest flera frågor. skola 

de framställas var för sig. Innan 

frågorna till juryn slutligen avfattas. 

skall närvarande part beredas tillfälle 

att yttra sig över desamma. 

skriftligen avfatta frågan, huruvida 

bro11 .föreligger efter det eller de 

lagrum som åklagaren eller målsä

ganden funnit tillämpliga. Föres 

talan om ansrnr för flera brott eller 

föranleder måls beskaffenhet eljest 

flera frågor. skola de framställas var 

för sig. Innan frågorna till juryn 

slutligen avfattas, skall närvarande 

part beredas tillfälle att yttra sig över 

desamma. 

10 ~ 
Då i mål, vari målsägande fört 

talan, skriltens brottslighet prövats av 

jury. må. om omständigheterna för

anleda därtill, förordnas att målsä

ganden och den tilltalade skola bära 

var sin rättegångskostnad. 

Då i mål, vari målsägande fört 

talan.jfågan huruvida brott.föreligger 

prövats av jury. må, om omstiindig

heterna föranleda därtill, förordnas 

att målsiiganden och den tilltalade 

skola bära var sin rättegångskost

nad. 

11 ~ 

Dom skall meddelas senast säck- Dom i trycktfihersmålskall medde-

endagen efter det juryns svar till- !as senast söckendagen efter det 

ställts rätten; vid avkunnande av juryns svar tillställts rätten.Finnes på 

dom erfordras ej att juryn är närva- grund av målets beska.ffenhet rådrum 

rande. .för domens beslutande eller a~fat-

Vad i denna lag är stadgat om mål. 

vari talan föres om ansvar, skall i 

tillämpliga delar gälla beträffande 

mål, vari utan samband med åtal 

talan föres om tryckt skrifts konfisk

ering eller om enskilt anspråk; i mål 

om enskilt anspråk gälle dock följan-

tande oundgängligen ei:forderligt. må 

rällen dock besluta om anstånd 

därmed i högst en vecka. Vid avkun

nande av dom erfordras ej att juryn 

är närvarande. 

IH 
Vad i denna lag är stadgat om 

tryckf'rihetsmål, vari talan föres om 

ansvar, skall i tillämpliga delar gälla 

beträffande tryckf'rihersmål, vari utan 

samband med åtal talan föres om 

skrifts konfiskering eller om enskilt 

anspråk; i mål om enskilt anspråk 
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Nuvarande ~rdcf~e Föreslagen ~wlclsc 

de särskilda bestämmelser. gälle dock följande särskilda bestäm-

melser. 

Vid målets beredande skall utredas. huruvida anspråket enligt tryckfrihets

förordningen må göras gällande mot svaranden samt, om så erfordras, beslut 

därom meddelas. Om föreläggande för part att komma tillstädes och om 

verkan av parts utevaro gälle vad i rättegångsbalkcn är stadgat angående sak, 

varom förlikning ej är tillåten. Skall jury ej medverka, varde målet utsatt till 

huvudförhandling i den för tvistemål i allmänhet gällande ordningen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. Äldre bestämmelser gäller 

fortfarande i fråga om rättegången i mål som före ikraftträdandet har 

anhängiggjorts vid domstol. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i radioansvarighetslagen (1966:756) 

Härigenom föreskrives i fråga om radioansvarighetslagen (1966:756) 

dels att i 3 och 10 ~~ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "rege

ringen", 

dels att I. 5 och 7-9 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 9 a ~. av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande fvdelse 

I s 
' 

Föreslagen fvdelse 

Denna lag giiller yttrandefriheten i ljudradio- och televisionsprogram 

(radioprogram) som svenskt programföretag äger anordna med ensamrätt. 

Bestämmelsen i 5 ~ andra stycket 

är tillämplig även på meddelande för 

offentliggörande i program som an

ordnas av utländskt programföretag. 

Bestämmelserna i 2 ~ första stycket 

samt 4, 5 och 7-9 ~~ äro ej tillämpliga 

på program eller del av program som 

består i direktsändning av dagshän

delse eller av sådan gudstjänst eller 

offentlig tillställning som anordnas 

av annan än programföretaget. 

Bestämmelsen i 5 ~ andra stycket 

är tillämplig iiven på meddelande för 

offentliggörande i program som an

ordnas av utländskt programföretag 

samt anskaffande av uppgifter och 

underrällelser .för såda111 o.f/l'nt/iggö

rande. Bestämmelserna i 2 ~ första 

stycket samt 4. 5 och 7-9 a ~~ iiro ej 

tillämpliga på program eller del av 

program som består i direktsändning 

av dagshändelse eller av sådan guds

tjiinst eller offentlig tillstiillning som 
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Nul'arandr (wlelse 

10 

Föreslagen (vdelse 

anordnas av annan iin programföre

taget. 

I frågor, som ej behandlas i denna lag eller i bestämmelse som meddelats 

med stöd av lagen, giiller vad som föreskrives i annan författning. 

5 ~ 
Ansvar för yttrandefrihetsbrott i radioprogram eller för medverkan till 

sådant brott får ej ådömas annan än den som är ansvarig enligt 4 ~. 

Den som lämnat meddelande för Den som lämnat meddelande för 

offentliggörande i radioprogram är 

fri från ansvar, när ansmrsji-ihet 
skulle ha .förelegat om meddelandrt 
under motsmrande.förhållanden läm

nats .för otfentliggörande i 11yckt 

skri/i. 

offentliggörande i radioprogram eller 

anska.f/'at uppg!fi eller 11nderrä11else 
.fi.ir all o.tTenrliggöra den i radiopro
gram eller .för all lämna meddelande 

som nyss sagts är fri från ansvar och 

skadeståndsskyldig/Jet. Om sådant 

./Ö(/'arande under motsvarande.förhål

landen skulle ha kunnat .föranleda 

ansvar eller skadeståndsskyldig/Jet en

ligt f/:rck/i"ihets/brordningen. md dock 

dömas till ansl'ar eller skadestånds
skyldig/Jet. 

Fråga som rör missbruk av yttrandefriheten i radioprogram bedömes efter 

samma grunder som gälla för bedömningen av missbruk av tryckfriheten 

enligt I kap. 4 ~ tryckfrihetsförordningen. 

Den som är ansvarig för innehållet i radioprogram enligt 4 ~ första eller 

tredje stycket skall anses ha haft kännedom om innehållet och medgivit att 

programmet sändes. 

I mål om ansvar eller skadestånd eller om förverkande av egendom eller 

annan särskild rättsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott i radioprogram 

får fråga ej väckas om vem som, utan att vara ansvarig för brottet eller 

skadeståndsskyldig enligt denna lag, författat eller framställt programmet, 

framträtt i detta eller lämnat meddelande för offentliggörande i program

met. 

Fråga om vem som är ansvarig för 

brott som al'ses i 5 1'· andra stycket 

andra punkten jär utan hinder a1• 

tredje stycket i jijrcl'arande paragraf 

handläggas i samma rättegång som 

mål som angivcs där. 
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8 ~ ' 
Mål om ansvar eller skadestånd Mål om ansvar eller skadestånd 

eller om förverkande av egendom 

eller annan särskild rättsverkan på 

grund av yttrandefrihetsbrott i radio

program upptages av Stockholms 

rådhusrätt. Om det är lämpligt med 

hänsyn till utredningen, kostnader 

och andra omständigheter, kan så

dant mål upptagas även av annan 

rådshusrätt som är behörig att pröva 

tryckfrihetsmål. 

eller om förverkande av egendom 

eller annan särskild rättsverkan på 

grund av yttrandefrihetsbrott i radio

program upptages av Stockholms 

tingsrätt. Om det är Wmpligt med 

hänsyn till utredningen. kostnader 

och andra omständigheter, kan så

dant mål upptagas även av annan 

tingsrätt som är behörig att pröva 

tryckfrihetsmål. 

Beträffande rättegången äga i övrigt 12 kap. och 14 kap. 1-3 ~~ tryckfri

hetsförordningen samt lagen den 22 april 1949 (nr 164) med vissa bestäm

melser om rättegången i tryckfrihetsmål, jämte anslutande föreskrifter, 

motsvarande tillämpning. De som äro jurymän för tryckfrihctsmål äro 

behöriga att medverka även i mål som avses i denna paragraf. 

Allmänt åtal för yttrandefrihets

brott i radioprogram väckes av justi

tiekanslern. Sådant åtal skall väckas 

inom sex månader från det program

met sändes. 

Bestämmelserna i.första och andra 

styckena gälla även mål angående 

ansvar eller skadeståndsskyldigher på 

grund al' brott som avses i 5 1\ andra 

stycke! andra punkten och som ej 

gäller det sätt på vilket uppgift eller 

underrättelse anska.fl"ats. Arfråga om 

brotr. varigenom någon anska.flat 

UflflKifr ell<>r underrättelse men ej 

oj/"entliggjor/ denna i radioprogram 

eller meddela! den rill annan .för 

sådan/ ()[f"emliggörande skall dock vad 

nyss sagls gälla endasr om der är 

uppenbart a11 anska.flandet skett .tör 

()ffenrliggörande i radioprogram. 

Allmänt åtal för yttrandefrihets

brott i radioprogram väckes av justi

tiekanslern. Sådant åtal skall väckas 

inom sex månader från det program

met sändes. Justiriekanslern är åkla

gare även i annal mål som skall hand

läggas i samma ordning som mål om 

yttrandefrihersbroll i radioprogram. 
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:Vurnrande (rdc/se 

Programutgivare. !iänsteman hos 
programföretaget eller annan som 
har att raga befattning med radiopro
gram eller med nyhetsmeddelande 
för sådant program får ej al's!iija vem 
som författat eller framställt pro
gram, framträtt i program eller 
lämnat meddelande för offentliggö
rande i program. Detta gäller dock ej 

om clrn rars namn al'S/(ijas samtyckt 

till detta eller om skyldighet all al'slöja 

hans namn .fiire/igger enligt lag. 

9 ~ 
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Föreslagen (vdclse 

Programutgivare, den som är eller 

har varit anställd hos programföre
taget eller annan som har tagit befatt
ning med radioprogram eller med 
nyhetsmeddelande för sådant pro
gram får ej röja vad han därrid e(farit 

om vem som författat eller framställt 
program. framträtt i program eller 
lämnat meddelande för offentliggö
rande i program, om ej 

I. denne har samtyckt därtill; 
2. i mål som sägs i 7 11 tredje stycket 

ji"åga är. huruvida den. mot ri/ken 

talan .föres. enligt denna lag är 

ansvarig jiir brottet eller är skade

ståndsskyldig; 
3. ijallsomal'sesi5 .1' andra stycket 

.fi"åga är om sådant bro/I mot rikets 
säkerhet som angives i 7 kap. 3 .~första 

s~vcket I ll)'C/.;fi·ihets.förordningen: 

4. i.fall som avses i 5 .1' andra stycker 
.fi"clga är 0111 brott enligt 7 kap. 3 .11· 

första s~rcket 2 eller 3 flyck/i"ihet!'ifÖr
ordningen och rätlen .finner det e1:fi1r

der/ig1 att vid förhandling uppf!.i/i 
lämnas. huruvida den som är tillra/ad 
eller skäligen misstänkt.för brottet har 
lämnat meddelandet; 

5. rätten av hänsyn till allmänt eller 

enskilt intresse .finner det rara av 

synnerlig vikt art uppgifi i saken 
lämnas vid viffnes.f(jrhör eller .förhör 

med part under sa1111ing!'i/Örsäkran. 

Brott mot denna paragraf bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år. 
Åtal får väckas av åklagare endast om målsäganden angiver brottet till åtal. 

Åklagare är justitiekanslern. 

9a .11· 

Myndighet eller annat allmänt 

orgw1 .tär ej e.fier.forska den som 

.förfalla/ eller Jiwnställr radiopro-
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Nurnrande ~rdelse 

13 

fijreslagen ~rdelse 

gram .framträtt i sddant program eller 

lämnat meddelande .f(jr (J{li'ntliggö

rande i radioprogram i vidare mån än 

som er/(mlras j(jr dtal eller a11nat 

ingripa11de mot honom som e.i stdr i 

srrid med denna lag. Fdr e/ie1forsk-

11ingförekomma. skall dän•id beaktas 

den i 9 .11 .första stycket angi1'11a tyst

nadsplikten. 

För t'.ffe~/(1rskning i srrid med/jjrsta 

s~vcket.fijrsta punkten dömes till böter 

ellerfängelse i högst ett år. Aklagare är 

justitiekanslern. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. Äldre bestiimmelser giiller 

fortfarande i fråga om rättegången i mål som före ikrafttriidandet har 

anhiingiggjorts vid domstol. 

4 Förslag till 
Lag om ändring 
skrifter 

lagen (1949:165) angående beslag å vissa 

Härigenom föreskrives att I ~ lagen (! 949: 165) angående beslag å vissa 
skrifter skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'Grande (wle/se Föreslagen (vdelse 

I ~I 

Anträffas vid avdelning av krf~s- Ar riket i krig eller krigs/ara och 

makten skrift, som mdngfaldigats pd 

annat sätt än genom tryckpress. och 

innefattar dess spridande uppenbart 
sådan enligt lag straffbar uppvigling 

att krigsman därigenom kan förledas 

åsidosiitta sin tjänsteplikt, må skrif

ten, efter beslut av befattningsha

vare som enligt lag har bestraffnings

rätt över personal vid avdelningen, 

tagas i beslag. Är fara i dröjsmål. må 

I Senaste lydelse 1972:364. 

anträffas vid avdelning av .forsl'Grs

makten skrift, på vilken tryckfrihets

.förordningen <:i äger tillämpning. och 

innefattar dess spridande uppenbart 

sådan enligt lag straffbar uppvigling 

att krigsman därigenom kan förledas 

åsidosätta sin tjiinsteplikt. må skrif

ten, efter beslut av befattningsha

vare som enligt lag har bestraffnings

riitt över personal vid avdelningen, 
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N11rnra11de (wlelse 

även utan sådant beslut åtgärd som 

nu sagts vidtagas av annan befatt

ningshavare av lägst fänriks grad. 

Anmiilan därom skall dock skynd

samt göras hos befattningshavare 

som först sagts; denne har att genast 

pröva, om beslaget skall bestå. 

14 

Föreslagen lydelse 

tagas i beslag. Är fara i dröjsmål, må 

även utan sådant beslut åtgärd som 

nu sagts vidtagas av annan befatt

ningshavare av lägst fänriks grad. 

Anmälan därom skall dock skynd

samt göras hos befattningshavare 

som först sagts; denne har att genast 

pröva, om beslaget skall bestå. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. 

5 Förslag till 
Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrives att 36 kap. 5 och 8 ~*, 37 kap. 5 ~ samt 49 kap. 4 ~ 
rättegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (rdelse Föreslagen (vdelse 

36 kap. 5 §1 

Ej må någon höras som vittne angående något, som han enligt lag eller 

annan författning är pliktig att hemlighålla, med mindre den, till vilkens 

förmån tystnadsplikten gäller, samtycker därtill. 

Ej heller eljest må advokat, läkare, tandläkare. barnmorska, sjuksköterska, 

kurator vid familjerådgivningsbyrå, som drives av kommun, landstingskom

mun, församling eller kyrklig samfällighet, eller deras biträden höras 

angående något, som på grund av denna deras ställning förtrotts dem eller de i 

samband därmed erfarit. med mindre det är i lag medgivet eller den, till 

vilkens förmån tystnadsplikten gäller, samtycker därtill. 

Rättegångsombud, bitr'åde eller försvarare må ej höras som vittne om vad 

för uppdragets fullgörande förtrotts honom, med mindre parten medgiver, att 

det må yppas. 

Utan hinder av vad i andra ellertredje stycket sägs vare annan än försvarare 

skyldig att avgiva utsaga i mål angående brott, för vilket icke är stadgat 

lindrigare straff än fängelse i två år. 

Om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan är särskilt stadgat. Präst 

I Senaste lydelse 1975:670. 
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inom annat trossamfund än svenska kyrkan eller den som i sådant samfund 
intager motsvarande ställning må icke höras som vittne om något, som han 
vid hemligt skriftermål eller under diirmed jiimförliga förhållanden erfarit. 

Aff den som har ~)'Stnadsplikt enligt 

3 kap. 3 .1' 11yck/i"ihet~·Jörordningen 

eller 9 .11· radioansrnrighetslagen 

(1966: 756) i l'issa fall må utan hinder 

dära\' höras som vitfne omfiirhållande 

som tystnadsplikten a\'ser. därom 

stadgas i nämnda lagrum. 

36 kap. 8 ~ 

Rätten må förelägga den som skall höras som vittne att, innan han infinner 
sig för avgivande av vittnesmål, uppliva sin kunskap om vad vittnesförhöret 
gäller genom att granska för vittnet tillgängliga räkenskapsböcker, anteck
ningareller andra handlingar eller besiktiga plats eller föremål, om sådant kan 
ske utan avsevlird oHigenhet för vittnet. 

Om rätten enligt 3 kap. 3 .11· 5 tryck

frihet.~/örordningen eller 9 1' .första 

stycket 5 radioansvarighetslagen 

(1966:756) skall pröm hururida nå

gcm. som är pliktig att hemlighålla 

uppgi/i som där avses. likväl md höras 

som l'ittne därom. inhämte rätten 

.försr. om C'.i sii1:~kilda skäl .fijran/eda 

annat. yttrande/i·ån.fiiretag. hos l'ilk<'f 

han har crhcJ//it retskap om uppg(r 

ten. 

37 kap. 5 ~ 
Beträffande förhör med part under 

sanningsförsäkran skall i övrigt vad i 

36 kap. 5 och 6 ~~. 7 ~första stycket 
samt 15-18 ~~ är stadgat om vittnes

förhör äga motsvarande tillämp

ning. 

Beträffande förhör med part under 
sanningsförsäkran skall i övrigt vad i 
36 kap. 5 och 6 ~~. 7 ~första stycket, 
811 andra stycket samt 15-18 ~~ är 
stadgat om vittncsförhör äga mot

svarande tillämpning. 

49 kap. 4 ~ 2 

Talan mot underrätts beslut under Talan mot underrätts beslut under 
rättegången skall föras särskilt. om rättegången skall föras särskilt, om 

2 Senaste lydelse 1972:430. 
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rätten 
I. avvisat ombud, biträde eller 

försvarare; 
2. ogillat tredje mans yrkande att 

få som intervenient deltaga i rätte
gången; 

3. förelagt part eller annan att 
förete skriftligt bevis eller att tillhan
dahålla föremål för syn eller besikt
ning; 

4. utlåtit sig angående ådömande 
av förelagt vite eller hiikte eller om 
ansvar för förseelse i rättegången 
eller angående skyldighet för någon, 
som ej är part eller intervenient, att 
gottgöra i rättegången vållad kost
nad; 

5. utlåtit sig angående ersättning 
eller förskott av allmänna medel till 
målsägande eller angående ersätt
ning eller förskott till biträde, försva
rare. vittne, sakkunnig eller annan, 
som ej är part eller intervenicnt; 

6. utlätit sig i tvistemål angäende 
kvarstad, skingringsförbud eller an

nan handriickning eller i brottmål 
angående häktning eller åtgiird. som 

avses i 25-28 kap.; eller 
7. avslagit begäran om riittshjälp 

eller om ersättning eller förskott till 

part. som åtnjuter sådan förmån, 
eller avslagit begäran om biträde eller 
försvarare eller till sådant uppdrag 
förordnat annan, iin part föreslagit. 

16 
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rätten 

I. avvisat ombud, biträde eller 
försvarare; 

2. ogillat tredje mans yrkande att 
få som intervenient deltaga i rätte
gången; 

3. förelagt part eller annan att 
förete skriftligt bevis eller att tillhan
dahålla föremål för syn eller besikt
ning eller ock enligt 3 kap. 3 ,, 5 

tryck/'rihl'tfif(jrordningen eller 9 .1' /iir

sta stycket 5 radioansvarighets/agen 

(1966: 756).timnit det l'ara m· synnerlig 

l'ikt att där avsedd uppgifi lämnas l'id 

vittne.~fjjrhör eller förhör med part 

under sa1111i11g.~/'örsäkra11: 
4. utlåtit sig angående ådömande 

av förelagt vite eller häkte eller om 
ansvar för förseelse i rättegången 
eller angående skyldighet för någon, 
som ej är part eller intervenient, att 
gottgöra i riittegången vållad kost
nad; 

5. utlåtit sig angående ersättning 
eller förskott av allmiinna medel till 
målsägande eller angående ersätt
ning eller förskott till biträde, försva
rare, vittne. sakkunnig eller annan, 
som ej iir part eller intervenient: 

6. utlåtit sig i tvistemål angående 
kvarstad. skingringsförbud eller an
nan handräckning eller i brottmål 

angående häktning eller åtgärd, som 
avses i 25-28 kap.; eller 

7. avslagit begäran om rättshjälp 
eller om ersiittning eller förskott till 

part. som åtnjuter sådan förmån. 
eller avslagit begiiran om biträde eller 
försvarare eller till sådant uppdrag 
förordnat annan. än part föreslagit. 

Särskild talan skall föras genom besvär. Är fråga om beslut, som avses i 1, 2, 

3 eller 7, åligge den som vill föra talan att. om beslutet meddelats vid 
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sammantriide för förhandling, genast och eljest inom en vecka från den däg, 

då han erhöll del därav, anmiila missnöje; försummas det, iige han ej vidare 
riitt till talan. Rätten pröve genast, om anmiilan rätteligen gjorts. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1978. 

6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten 

Härigenom föreskrives att l, 4, 5 och 17 ~~ lagen ( 1977:729) om patentbe
svärsrätten skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande ~vdelse 

Patentbesvärsrätten upptager som 
förvaltningsdomstol besvär mot be

slut av patent- och registrering;;
verket enligt vad som föreskrives i 
patentlagen (1967:837), mönster
skyddslagen ( 1970:485), varu miir

keslagen ( 1960:644) och namnlagen 
( 1963:521 ). 

Föreslagen ~vdelse 

Patentbesviirsrätten upptager som 
förvaltningsdomstol besvär mot be
slut av patent- och registrerings
verket enligt vad som föreskrives i 
patentlagen (1967:837), mönster
skyddslagen (! 970:485), varumiir

keslagen ( 1960:644), namnlagen 
(1963:521) och lagen (}977:000) med 

vissa bestämmelser på {l:rck/i"ihet!ifÖr

ordningens område. 

Patentbesviirsrätten har sitt kansli i patent- och registreringsverket. 

Patentbesvärsriitten är domför med tre ledamöter. Fler än fyrn får ej i annat 
fall än som sägs i 5 ~ sitta i rätten. 

I patentmål skall minst två tekniskt kunniga ledamöter ingå i rätten och 
skall en ledamot vara lagfaren, om ej rätten finner att medverkan av lagfaren 
ledamot icke är behövlig. 

I mål om mönster, varumiirke eller 

namn skall minst två lagfarna leda

möter ingå i rätten. 

I mål om mönster. varumärke. 
namn eller 11tgiv11i11gsberis .f(ir perio

disk skri/! skall minst två lagfarna 
ledamöter ingår i rätten. 

Åtgiird som avser måls beredande får i den omfattning domstolen bestämmer 
vidtagas av ledamot i domstolen eller av annan tjänsteman hos denna. 

2 Rikwlagen 1977 I 7R. I sam/. Nr 62 
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Finner avdelning vid överlägg
ning till avgörande av patentmål att 

målet eller viss fråga är av särskild 
betydelse från principiell synpunkt, 
får avdelningen förordna att målet 
eller, om det kan ske, den särskilda 
frågan skall avgöras av domstolen i 
dess helhet. I mål om mönster, 
varumiirke eller namn får i motsva
rande fall avdelningen förordna att 

domstolens samtliga lagfarna leda
möter skall jämte avdelningen delta

ga i avgörandet. 

18 

Finner avdelning vid överlägg
ning till avgörande av patentmål att 

målet eller viss fråga iir av särskild 
betydelse från principiell synpunkt. 
får avdelningen förordna att målet 
eller, om det kan ske, den särskilda 
frågan skall avgöras av domstolen i 

dess helhet. I mål om mönster, 
varumiirke, namn eller utgil'nings

bevis.fiir periodisk skr(fi får i motsva

rande fall avdelningen förordna att 
domstolens samtliga lagfarna leda

möter skall jiimte avdelningen delta
ga i avgörandet. 

17§ 

I fråga om talan mot patentbe
svärsrättens slutliga beslut finns be
stiirnmelser i patentlagen ( 1967: 
837), mönsterskyddslagen ( 1970: 
485), varumärkeslagen ( 1960:644) 

och namnlagen ( 1963:521 ). 

I fråga om talan mot patentbe
svärsrättens slutliga beslut finns 
bestämmelser i patentlagen (1967: 
837), mönsterskycldslagen ( 1970: 
485), varumärkeslagen ( 1960:644), 

namnlagen (1963:521) och lagen 

(1977:000) med vissa bestämmelser på 

0:1 ·cf\/i"i he f!i/Örortl ni ngc ns 0111 råtlc. 

Mot patentbesvärsrättens beslut, som ej är slutligt, får talan föras endast i 
samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras siirskilt när 

rätten har 

I. ogillat invändning omjiiv mot ledamot av riitten eller invändning om att 
hinder föreligger för talans prövning, 

2. avvisat ombud eller biträde, 
3. utdömt vite eller straff för underlåtenhet att iakttaga föreliiggande eller 

ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försum

melse eller tredska, 
4. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet. 

Siirskild talan som avses i andra stycket får föras av elen som beslutet angår, 
om det har gått honom emot. Talan föres genom besvlir hos regeringsrätten. 

Diirvid äger bestämmelserna i 7 ~ förvaltningsprocesslagen (1971 :291) 

motsvarande tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den 1 janu<•ri 1978. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1949:166) angående skyldighet att avlämna 
för bibliotek avsedda exemplar av tryckt skrift 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1949: 166) angående skyldighet att 
avlämna för bibliotek avsedda exemplar av tryckt skrift 

dels att 3 ~ skall upphöra att gälla, 
dels att i 2 ~ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen", 
dels att I ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (wlelse 

Av varje tryckt skrift, som fram
ställts här i riket och här utgivits, 
skall boktryckaren från upplagan 
avtaga och utan betalning till ettvart 

av kungl. biblioteket samt universi
tetsbiblioteken i Uppsala, Lund och 

Göteborg avlämna ett exemplar 
(biblioteksexcmplar). 

I ~I 

FöreslaKen (vdelse 

Av varje tryckt skrift, som fram

ställts här i riket och här utgivits, 
skall boktryckaren från upplagan 
avtaga och utan betalning till ett vart 
av kungl. biblioteket samt universi

tetsbiblioteken i Uppsala, Lund, 
Göteborg och Umeå avlämna ett 
exemplar (biblioteksexcmplarl. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. 

I Senaste lydelse 1961:25. 
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l\ärrnrande: statsministern Fiilldin, ordförande, och statsråden Ahlmark, 
Romanus, Turesson, Antonsson, Mogård, Dahlgren, Åsling, Troedsson, 
Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Linder, Wikström 

Föredragande: statsrådet Romanus 

Lagrådsremiss med förslag till lag om medgivande till åtal för vissa 
tr)·ckfrihetsbrott m. m.; 

l Inledning 

Riksdagen antog år 1976 förslag till grundlagsändringar angående tryckfri
heten (prop. 1975176:204. KU 1975176:54, rskr 1975176:394, KU 1976177: L 
rskr 1976177:2, SFS 1976:955). Dessa ändringar. som berör ett stort antal 
bestämmelser i try1.:kfrihetsförordningen !TF), träder i kraft den 1 januari 
1978. 

De nya föreskrifterna i TF innebär bl. a. att vissa frågor skall regleras i 
vanlig lag. Massmedieutredningen (MMUl1 har utrett dessa frågor och har 
avgett slutbeUinkandet(Ds Ju 1976: 18) Förslag till lag om ti!Himpning av vissa 
bestämmelser i tryckfrihetsförordningen. Författningsförslaget bör fogas till 
protokollet som bilaga I. 

Betänkandet har remissbehandlats. Yttranden har avgetts av justitiekans
lern UKl, riksåklagaren (RÅ), överbefälhavaren !ÖBl, riksarkivet, kungl. 
biblioteket, forskningsbiblioteksrådet, patent- 01.:h registreringsverket, 
statens invandrarverk, Pressens samarbetsnämnd, Svenska bokförläggare
föreningen, Svenska bokhandlareföreningen, Svenska tryckeriföreningen, 
Sveriges författarförbund samt Konstnärliga och litterära yrkesutövares 
samarbetsnämnd (KL YS). 

RÅ har bifogat yttranden frän överåklagarna i Stockholms och Malmö 
åklagardistrikt samt fansåklagaren i Uppsala län. 

Svenska bokhandlareföreningen har förklarat sig dela de synpunkter som 
framförs i Sveriges bokförläggareförenings remissyttrande. KL YS har 

1 Ledamöter vid utrcdningsarbctets avslutande: bankkamrercn Sven Gustarson, 
ordförande, riksdagsledamoten Nils Carlshamre, Gustaf Jonncrgård samt riksdagsle
damöterna Lisa Mattson, Olle Svensson och Bengt Wiklund. 
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instämt i Sveriges förfauarförbunds yttrande. 
De nya reglerna i TF kräver ändringar i lagen (1949: 164) med vissa 

bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål (ändrad senast 1970:765). 
Yttrandefriheten i radio- och TV -program regleras genom radioansvarig

hetslagen (1966:756). Lagen bygger delvis på bestämmelser i TF, som har 
iindrats genom 1976 års refonn. Det förutsattes i ärendet att iindringarna i TF i 
tillämpliga delar skulle gälla också yttrande- och informationsfriheten i radio
och TV-program (prop. 1975/76:204 s. 39). 

2 Den partiella reformen a,· tryckfrihetsförordningen 

De år 1976 beslutacte grundlagsändringarna angående tryckfriheten, som 
träder i kraft den I januari 1978, innebär i korthet följande. 

TF gäller i dag bara tryckta skrifter, dvs. skrifter som har framställts i 
tryckpress. I fortsättningen skall TF under vissa förutsättningar vara 
tillämplig också på skrifter som har mångfaldigats genom stencilering, 
fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande (I kap. 5 ~). 

Den som lämnar meddelande för offentliggörande i tryckt skrift skyddas 
enligt gällande TF bl. a. genom regler om straffri het. Det är sålunda tillåtet att 
meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift 
bl. a. till skriftens författare eller utgivare, till tidningsredaktion eller till 
nyhetsbyrå. Denna meddelarfrihet innebär att den som lämnar meddelandet i 
regel inte kan straffas för sin handling enligt de bestämmelser som gäller i 
allmiinhet, t. ex. i fråga om brott mot tystnadsplikt. 

Genom 1976 års iindringar i TF har införts ett skydd också för den som 
anskaffar uppgift i avsikt att den skall publiceras. Frihet från straff skall gälla 
om elen som anskaffar en uppgift antingen själv tänker publicera den i tryckt 
skrift eller avser alt meddela den vidare för offentliggörande i tryckt skrift till 
författare, utgivare etc. (I kap. I ~ Gärde stycket). Men skyddet gäller inte 
själva tillvligagångssättct när uppgiften inhiimtas: den som gör sig skyldig 
l. ex. till inbrott får åtalas och dömas för gärningen efter vanliga regler ( 1 kap. 
9 ~ 3). 

Meclclelarfriheten är som antytts inte undantagslös. Bestämmelserna i TF 
om vilka undantag som gäller har nu ändrats så att de fall, då en meddelare 
kan ställas till ansvar. utgörs av vissa grova brott mot rikets säkerhet, 

uppsåtligt brott mot förbud att lämna ut hemlig allmän handling samt 
uppsåtligt brott mot vissa tystnadsplikter (7 kap. 3 ~ första stycket i dess nya 
lydelse). Den som anskaffar uppgift för publicering i tryckt skrift kan straffas 

för samma grova brott mot rikets säkerhet (7 kap. 3 ~andra stycket i dess nya 
lydelse). 

Endast åtal för tryi..:kfrihetsbrott - dvs. brott genom själva publiceringen -

prövas f. n. i tryckfrihetsmål, vilket innebär att J K är åklagare samt att målet 
handHiggs av tryckfrihetsdomstol vari jury medverkar om parterna inte är 
överens om annat. De nya processuella reglerna i TF om åtal mot meddelare 
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innebär att hädanefter också sådant åtal skall prövas i tryckfrihetsmål. Även 
åtal mot den som anskaffar uppgift skall i fortsättningen behandlas i 

tryckfrihetsmål. Vissa begränsningar gäller dock i detta hänseende, bl. a. 

undantas åtal mot den som har anskaffat uppgift för publicering genom att 

begå t. ex. inbrott () 2 kap. 1 ~ andra stycket). 
Den som lämnar meddelande för offentliggörande i tryckt skrift skyddas 

också genom regler om rätt till anonymitet. 

Anonymitetsskyddet innebär f. n. bl. a. att fråga om vem som är författare 
eller meddelare i princip inte får väckas i mål som rör tryckfrihetsbrott. För att 

göra det möjligt att handlägga åtal mot meddelare gemensamt med åtal mot 

den som har publicerat den lämnade uppgiften i tryckt skrift har denna regel 

modifierats (3 kap. 2 * andra stycket TF i dess nya lydelse). 

En annan komponent i anonymitetsskyddet är att den som har tagit 

befattning med skrifts tryckning eller med tryckt skrifts utgivning i regel inte 

får röja vem som iir författare eller meddelare mot dennes vilja. Förutom att 

kretsen av personer med sådan tystnadsplikt nu har vidgats, har de undantag 

som gäller från tystnadsplikten inskränkts. Huvudregeln är att tystnads

plikten viker endast om mycket starka skäl talar för att någon hörs som vittne 

i saken (3 kap. 3 * TF i dess nya lydelse). 
I praxis har ur meddelarskyddet hittills härletts ett förbud för offentliga 

tjänstemän att efterforska meddelare i de fall där denne inte kan ställas till 

ansvar för sitt meddelande. Detta efterforskningsförbud har nu skrivits in i 

TF (3 kap. 4 * TF i dess nya lydelse). 
Tillsynen över att TF efterlevs överflyttas fr. o. m. den 1januari1978 från 

chefen för justitiedepartementet till JK, som samtidigt liksom f. n. skall vara 

åklagare i tryckfrihets01ål !9 kap. 1 §): Chefen för justitiedepartementet har 
hittills kunnat göra en politisk bedömning av frågan om åtal för tryckfrihets
brott. En sådan bedömning förutsätter i fortsättningen att det i vanlig lag 
föreskrivs att regeringens tillstånd till allmänt åtal krävs i fråga om vissa 

tryckfrihetsbrott (9 kap. 2 * andra stycket TF i dess nya lydelse). 
Med omläggningen av tillsynssystemet sammanhänger vissa andra 

ändringar i TF. De närmare bestämmelserna om skyldighet att tillhandahålla 

tryckt skrift för granskning och att leverera exemplar gratis till vissa bibliotek 

har utmönstrats ur TF för att i stället tas in i vanlig lag (4 kap. 4 § TF i dess nya 

lydelse). Skyldigheten att lämnas. k. granskningsexemplar av tryckt skrift till 

chefen för justitiedepartementet eller tryckfrihetsombud har avskaffats. 

Frågor om utgivningsbevis för periodiska skrifter, dvs. tidningar och 

tidskrifter, prövas f. n. av chefen för justitiedepartementet. Enligt de nya 
reglerna prövas sådana frågor av myndighet som anges i lag (5 kap. 4-6 samt 8 

och 9 ** TFJ. 
Enligt den nya ordningen för även utlänning vara ägare eller utgivare av 

periodisk skrift (5 kap. I och 2 *~ TF i dess nya lydelse). Vidare har en 
möjlighet införts för annan åklagare än JK att beslagta tryckt skrift, antingen 

hela den för spridning avsedda upplagan eller, i bevissäkringssyfte, enstaka 



Prop. 1977/78:62 23 

exemplar ( 10 kap. 2 och 14 g). Slutligen har bestämmelserna om att militär 
myndighet får ta tryckt skrift i förvar fått inskränkt tillämplighet ( 10 kap. 

l l * ). De ändringar som nu har berörts förutsätter att kompletterande 
föreskrifter meddelas i vanlig lag. 

De speciella ansvarighetsregler som giiller för tryckfrihetsbrott innebär att 
endast en på formella grunder utpekad person svarar för tryckfrihetsbrott: i 
första hand i fråga om periodisk skrift utgivaren och annars författaren (8 kap. 

1 och 5 ** TF). Finns inte någon sådan ansvarig, övergår ansvaret på andra 

personer (8 kap. 2-4 *§ och 6-9 ** Tf). 
Ansvarighetsreglerna har i stort sett ändrats endast som en följd av att TF 

fr. o. m. år 1978 blir tillämplig också på andra skrifter än tryckta. 

3 Allmänt om följdlagstiftningcn 

Som framgår av vad jag har anfört inledningsvis kan följdlagstiftningen 

delas upp i tre kategorier. Den första består av lagstiftning som behövs därför 
att de nya reglerna i TF i vissa frågor hänvisar till vanlig lag. Den andra 
kategorin utgörs av sådana lagändringar som föranleds av de nya reglerna i TF 
om rättegången i tryckfrihets mål. Till elen tredje kategorin hör följdändringar 
i det regelsystem som reglerar yttrandefriheten i radio och TV. 

Vad beträffar den första kategorin innehåller MMU:s betänkande förslag 
till en siirskild lag med erforderliga bestämmelser. Förslaget upptar bestäm
melser om skyldighet att hålla skrift tillgänglig för granskning, om arkiv
exemplar, om utlännings rätt all vara ägare eller utgivare av periodisk skrift, 
om utgivningsbcvis, om regeringens tillstånd till åtal för vissa tryckfrihets
brott, om förundersökning angående dessa brott samt om beslag och 
förvarstagande av skrift. 

A. v central tryckfrihetsriittslig betydelse är frågan om i vilken utsträckning 
regeringens medgivande skall krävas för allmänt åtal för tryckfrihetsbrott. 
F. n. åligger det chefen för justitiedepartementet att, själv eller genom ombud 
som förordnas av honom. vaka över att TF efterlevs (9 kap. 1 * TF). Finner 
chefen för justitiedepartementet att allmänt åtal bör väckas för tryckfrihets
brott, skall han anmäla saken till JK. Även utan sådan anmiilan får JK enligt 
nuvarande ordning väcka åtal för tryckfrihetsbrott, som hör under allmänt 
åtal (9 kap. 2 S TF). JK prövar sjiilvstiindigt frågan om åtal för tryckfrihets

brott, men har justitieministern anmält en skrift till honom anses JK endast 
ha att pröva om lagliga förutsättningar för åtal finns. inte om åtal är lämpligt. I 
konsekvens härmed anses att självstiindigt åtal från JK:s sida bör komma i 

fråga endast beträffande brott som är av den beskaffenhet att justitiemi
nisterns prövning inte anses nödvändig (jfr prop. 1948:230 s. 182). 

Enligt TF:s nya lydelse är det JK som vakar över att de gränser för 
tryckfriheten som anges i TF inte överskrids (9 kap. 1 S). JK iir fortfarande 
ensam åklagare i mål om tryckfrihetsbrott (9 kap. 2 S TF). Emellertid gäller att 
det i vanlig lag kan föreskrivas att allmänt åtal för tryckfrihetsbrott får viickas 
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endast efter regeringens medgivande (9 kap. 2 ~ andra stycket TF i dess nya 
lydelse). Därigenom kan enligt motiven nuvarande praxis beträffande 

förhållandet mellan chefen för justitiedepartementet och JK tillämpas i viss 
utstriickning. Samtidigt skapas förutsättningar för en konstitutionell kontroll 
av tillsynen över TF:s efterlevnad (prop. 1975176:204 s. 1241. Det har 
förutsatts att förslag till lagreglering av JK:s åtalsrätt kommer till stånd före 
den l januari 1978 (jfr prot. 1976177:23 s. 65 11). 

MMU:s förslag i fråga om regeringens tillstånd till allmänt åtal för 

tryckfrihctsbrott tar enligt kommitten sikte på brott med politisk karaktär. 
Kommitten avvisar tanken på en generell regel om krav på åtalsmedgivande 

för sådana brott såsom alltför allmänt hållen. I stället föreslås att åtalsmed
givande skall krävas för vissa uppräknade tryckfrihetsbrott. Upprlikningen 

omfattar alla de tryckfrihetsbrott. betriiffande vilka, enligt kommittens 
mening. en politisk prövning kan ha en särskild betydelse, nämligen 
högförräderi, krigsanstiftan. uppror, landsförräderi. landssvek, landsskadlig 
vårdslöshet. spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift. vårdslöshet 
med hemlig uppgift. ryktesspridning till fara för rikets säkerhet och 
uppvigling samt försök, förberedelse och stämpling till vissa av de angivna 
brotten. Övriga tryckfrihetsbrott- hets mot folkgrupp, ärekränkningsbrotten 
samt otillåtet offentliggörande av allmän handling som inte är tillgänglig för 
envar och brott mot tystnadsplikt - anser MMU mera siillan kräva en politisk 
bedömning. Kommitten föreslår därför inget krav på regeringens åtalsmed
givande i fråga om dessa brott. 

Remissinstanserna har godtagit MMU:s förslag i fråga om antalet av de 
tryckfrihctsbrott för vilka allmänt åtal skall kräva regeringens medgivande. 
Prcssl'ns samarlwtsnämnd anser att regeringens åtalsprövning är särskilt 
angeHigen i fråga om brotten spioneri. obehörig befattning med hemlig 
uppgift och vårdslöshet med hemlig uppgift. Sreriges/iir/i111arfiirb1111d ser med 
tillfredsställelse på förslaget att regeringens medgivande till åtal skall omfatta 
alla de brott som kan uppfattas som "politiska". Förbundet uppfattar 
förslaget som en bekrliftelse på den tolkning förbundet själv har gett de 
antagna grundlagsiindringarna, niimligen att dessa inte i något hänseende har 
varit avsedda som en försvagning av den nu rådande tryckfriheten. 

Som jag redan har nämnt förutsattes det i grund lagsärendet att det i vanlig 
lag skulle föreskrivas att allmänt åtal för vissa tryckfrihetsbrott skulle 

förutsätta medgivande av regeringen. MMU:s princip för urvalet av de brott, 
för vilka regeringens medgivande till åtal skall krävas. innebär att nuvarande 

praxis bctriiffande förhållandet mellan chefen för justitiedepartementet och 
JK alltjänll kan tilliirnpas i allt väsentligt. Förslaget ligger alltså vm i linje med 
syftet med den nya grundlagsregeln angående regeringens åtalsmedgivande. 
Att en politisk bedömning kan ha särskild betydelse vid brott mot rikets 
siikerhet ligger i öppen dag. Den s. k. IB-affären (jfr prop. 1975176:204 s. 76) 
visade att brott som obehörig befattning med hemlig uppgift kan vara aktuella 
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i samband med samhiillskritisk journalistik. En politisk prövning av åtals
frågan är uppenbarligen angelägen i sådana fall. Som MMU har funnit iir det 
också vid uppviglingsbrott ofta av värde med en politisk bedömning vid sidan 
av den juridiska. 

Jag delar också MMU:s uppfattning i fråga om vilka lryckfrihetsbrott som 

skall kunna åtalas av JK utan regeringens medgivande. Beträffande otillåtet 
offentliggörande av allmän handling som inte är tillgänglig fören var och brott 

mot tystnadsplikt kan särskilt framhållas alt de allvarliga fallen -de fall cliiren 
politisk bedömning kan vara påkallad - vanligen dessutom utgör även annat 

tryckfrihetsbrott, t. ex. obehörig befattning med hemlig uppgift, för vilket 
sådant medgivande krävs. 

I likhet med remissinstanserna godtar jag alltså MMU:s förslag i denna 
del. 

En fråga som vållade debatt i samband med riksdagsbehandlingen av 
grundlagsstiftningsärendet var i vilken utsträckning annan åklagare iin JK 
skall kunna förordna om beslag på tryckt skrift. F. n. får endast chefen för 
justitiedepartementet förordna om beslag på tryckt skrift ( 10 kap. 2 s TJ·'). 
Visserligen kan han uppdra åt tryckfrihetsombud att meddela förordnande 

om beslag, men något sådant uppdrag har inte lämnats. Beslag avser hela den 

för spridning avsedda upplagen av tryckt skrift (jfr 10 kap. 8 * första stycket 
TF) och har till syfte alt siikersliilla en kommande konfiskering av skriften. 
Några regler om beslag i syfte att säkerställa bevisning i tryckfrihetsmål finns 
inte i gällande rätt. Skyldigheten att lämna granskningsexemplar innebär 
emellertid att åtminstone ett exemplar av skriften skall finnas tillgängligt för 
de myndigheter som har att ta stiillning till olika frågor i samband med 
misstanke om tryckfrihetsbrot t. 

Enligt lO kap. 2 S TF i dess nya lydelse är det JK som skall förordna om 
beslag på tryl..'kt skrift. Riittcn för chefen för justitiedepartementet att uppdra 

åt tryckfrihetsombud alt förordna om beslag har ersatts av en möjlighet för 
riksdagen alt genom lag bestiimma att liven allmän åklagare får förordna om 
beslag inom sitt verksamhetsområde. 

Reglerna om skyldighet att avliimna granskningsexemplar av tryckt skrift 
har upphävts och ersatts med en bestämmelse om beslag i bevissäkringssyfte 
(JO kap. 14 SI. Atgiirden får enligt bestiimmelsen avse exemplar av skrift, 
vilket skäligen kan antas ha betydelse för utredning i tryckfrihetsmål. 
Bestiimmelsen hänvisar till 10 kap. 2 ~ TF i fråga om vilka åklagare som får 
besluta om beslag. 

MMU föreslår att behörighet för allmiin åklagare att förordna om beslag 
f. n. begränsas till att avse tryckfrihetsbrott som utgör uppvigling. 

Kommitten förordar alt samma befogenhet skall gälla i fråga om både beslag 
av hel upplaga (JO kap. 2 ~ TF) och beslag av enstaka exemplar i bevissiik

ringssyfte ( iO kap. 14 * TF). 
Rcmissinstanserna har genomgående godtagit förslaget. Endast mindre 

jämkningar har förordats i några yttranden. 
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Enligt min mening bör möjligheten all delegera befogenheten all besluta 
om beslag till allmiin åklagare användas mycket restriktivt. Endast om ell 
siirskilt behov av möjlighet till snabbt ingripande föreligger på något område 

bör delegering komma i fråga. Det synes tveksamt om det f. n. verkligen kan 
anses föreligga ett tillräckligt starkt behov av en delegationsregel. Det kan för 

övrigt ifrågasiittas om några större praktiska fördelar är all vinna genom att 
låta även annan åklagare än justitiekanslern få möjlighet att förordna om 
beslag när fråga iir om skrift som innefattar upppvigling. På grund hiirav iir jag 
inte beredd att förorda någon delegationsregel. Skulle emellertid erfarenhe
terna framdeles visa att behovet skulle vara större än vad som nu kan 

förutses, får frågan övervägas på nytt. 
Enligt gällande ordning skall i vanlig lag meddelas bestiimmelser om 

skyldighet för boktryckare att liimna exemplar av tryckt skrift till bibliotek (4 
kap. 7 ~ l]iirde stycket TFJ. Bestämmelser härom är meddelade i lagen 

( l 949: 166) angående skyldighet att avlämna för bibliotek avsedda exemplar 
av tryckt skrift (ändrad senast 1961 :25). Enligt denna lag skall av varje tryckt 

skrift. som har framstiillts och utgetts inom landet. utan betalning ett 
exemplar lämnas till vart och ett av kungl. biblioteket och universitetsbiblio
teken i Uppsala, Lund och Göteborg. 

Också enligt TF:s nya lydelse skall föreskrifter om skyldighet att lämna 
exemplar av tryckt och därmed jämställd skrift till bibliotek eller arkiv 
meddelas i vanlig lag f4 kap. 4 ~ TFJ. MMU har föreslagit att två exemplar av 
varje tryckt skrift skall lämnas till kungl. biblioteket. Kommitten har av 
tidsskäl inte ansett sig kunna lägga fram förslag i fråga om exemplar till 
u ni vers i tetsbi bl ioteken. 

I slutet av år 1976 tillkallade chefen för utbildningsdepartementet efter 
regeringens bemyndigande en utredning (U 1977:01) om skyldighet att 
leverera biblioteksexemplar av tryckt svensk skrift m. m. Utredningen har 
nyligen lagt fram förslag till lag om pliktexemplar av skrift (Os U 1977:12). 
Förslaget avser leveransplikt av exemplar såväl till kungl. biblioteket som till 
universitetsbiblioteken. Det iir r. n. föremål för remissbehandling och kan 
leda till förslag till riksdagen tidigast under våren 1978. 

Mot bakgrund av det anförda förordar jag efter samråd med chefen för 
uthildningsdepartementet att frågan om skyldighet att lämna exemplar av 

tryckt skrift till bibliotek nu ges en provisorisk lösning. 
MMU:s förslag i övrigt har i stort sett godtagits av remissinstanserna. De 

erinringar som har framförts har endast giillt detaljer. Enligt min mening bör 
de lbreslagna lösningarna i det viisentliga godtas. Som MMU har föreslagit 

bör erforderliga best~immelser samlas i en särskild lag. Angående den 
niirmare utformningen av bestiimmelserna återkommer jag i specialmotive

ringen. 
Vad därefter gäller de båda andra kategorierna följdändringar får jag 

hänvisa till vad som anförs i specialmotiveringen. 
Avslutningsvis vill jag erinra om att jag med stöd av regeringens beslut den 
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9 juni 1977 (Dir 1977:71) tillkallat en parlamentarisk kommitte för att utreda 
frågan om en ny yttrandefrihetsgrundlag. Det ingår bland kommittens 
uppgifter att se över det regel komplex som tas upp i detta lagstiftningsärende. 
De lösningar som nu förordas får därför i viss mån ses som provisorier. 

4 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet 
upprättats förslag till 

I. lag om medgivande till åtal för vissa tryckfrihetsbrott m. m .. 
2. lag om ändring i lagen (1949:164) med vissa bestiimmclser om 

rättegången i tryckfrihetsmål. 
3. lag om ändring i radioansvarighetslagen ( 1966:756). 
4. lag om ändring i lagen (1949: 165) angående beslag å vissa skrifter, 

5. lag om ändring i rättegångsbalken, 
6. lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesviirsrätten. 
7. lag om ändring i lagen ( 1949: 166) angående skyldighet att avlämna för 

bibliotek avsedda exemplar av tryckt skrift. 
Det under 6 angivna förslaget har upprättats i samråd med chefen för 

handelsdepartementet. 
Förslagen bör fogas till regerings protokollet i detta ärende som hi/aga l. 

5 Specialmothering 

5.1 Förslaget till lag om medgirnnde till åtal för ,·issa tryckfrihetsbrott 
m.m. 

Den från tryckfrihetsrättslig synvinkel viktigaste bestämmelsen i den nya 
lagen iir den angående de tryekfrihetsbrott. för vilka allmiint åtal kriiver 
regeringens medgivande. Lagen har diirför getts rubriken Lag om medgi
vande till åtal för vissa tryckfrihetsbrott m. m. Lagen innehåller betydligt 
färre paragrafer än MMU:s laglOrslag. Detta beror i första hand på att några 
regler om biblioteksexemplar inte har tagits upp i departementsförslaget. 
Angående skälen härtill får jag hänvisa till vad jag har anfört i den allmiinna 
motiveringen. 

Enligt I ~ utredningsförslaget skall med tryckt skrift i lagen avses sådan 
skrift som anges i I kap. 5 ~ TF. I departementsförslagct har bestämmelsen 

getts en avfattning som närmare ansluter till föreskriften i TF. 

I paragrafen anges vilka tryckfrihetsbrott som J K får åtala endast efter 
regeringens medgivande. Bestämmelsen har behandlats i den allmiinna 
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motiveringen (avsnitt 3). Den motsvaras i MMLJ:s förslag av 13 ~-
Vid sidan av den av MMU föreslagna bestämmelsen om åtalsmedgivande 

finns i utredningsförslaget en paragraf ( 14 ~) angående förundersökning i 
sådant mål om tryckfrihetsbrott, i vilket regeringens medgivande krävs för 

allmänt åtal. Paragrafen innebär att i de fall, där regeringens medgivande 
utgör förutsfötning för allmänt åtal för tryckfrihetsbrott, JK får inleda endast 
sådan förundersökning som behövs för att inhiimta medgivandet samt att 
fiirundersökr.tingen skall nedläggas om regeringen inte lämnar åtalsmedgi
vande. 

JK riktar utförlig kritik mot bestämmelsen och ffaordar att den får utgå. 
I Ian konstaterar bl. a. att någon motsvarande regel inte finns för andra fall där 
regeringens medgivande krävs (t. ex. 5 kap. 5 ~och 18 kap. 8 *brottsbalken). 
Om frågan lämnas oreglerad öppnas möjlighet till en mer flexibel handliigg
ning. 

Syftet med den föreslagna regeln är uppenbarligen att begränsa förunder

sökningens omfattning i de fall där regeringens medgivande kriivs för åtal. 

Emellertid torde redan nuvarande bestämmelse i 23 kap. 4 * andra stycket 
rättegångsbalken innebära att förundersökning i mål om tryckfrihetsbrott 
skall nedläggas om regeringen beslutar att inte lämna det medgivande som 
JK:s framställning avser. Enligt den bestämmelsen skall nämligen förunder
sökning nedläggas om det inte längre finns anledning att fullfölja den. På 
grund hlirav och då den föreslagna regeln skulle kunna erbjuda svårigheter 
vid tifömpningcn har någon motsvarande bestämmelse inte tagits med i 
de pa rte men tsfö rs laget. 

I paragrafen ges regler om skrifts tagande i förvar. Enligt nuvarande lydelse 
av 10 kap. 11 ~ TF får tryckt skrift, som anträffas vid avdelning av 
försvarsmakten och som uppenbart innefattar sådan enligt 7 kap. 4 ~ TF 
straffbar uppvigling att krigsman därigenom kan förledas att åsidosätta sin 
tjiinsteplikt, tas i förvar efter beslut av befattningshavare som enligt lag har 
bestraffningsr~itt över personal vid avdelningen. Beslutet giiller i avbidan på 

förordnande om beslag. Är fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut 
åtgiirden vidtas av annan befattningshavare av officers eller underofficers 

grad. Det kan nämnas att motsvarande bestämmelser om förvarstagande 
finns i fråga om andra skrifter än sådana som har framställts genom 
tryckpress. Dessa bestiimmelser iir meddelade i lagen (] 949: 165) angående 

beslag å vissa skrifter !ändrad senast 1972:364). Enligt lagen får beslut om 
förvarstagande vid fara i dröjsmål fattas av befattningshavare av lägst fänriks 
grad. 

I TF:s nya lydelse anges inte vilken annan befattningshavare än bestralT
ningsberättigad som får besluta om förvarstagande, om fara är i dröjsmål. I 
stiillet skall i vanlig lag anges vilka befattningshavare som fär fatta sådant 
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beslut ( 10 kap. 11 ~ andrn stycket TF). 
MMU har föreslagit alt befogenheten att i brådskande fall besluta om 

förvarstagande skall tillkomma befattningshavare av liigst fänriks grad (16 ~ 
utredningsförslaget). Förslaget har tillstyrkts av ÖB. Departementsförslaget 
överensstiimmer i sak med M\.1LJ:s förslag. 

I paragra!Cn finns besiiimmelser som rör skyldighet att för granskning 
bevara exemplar av tryckt och diirmed jiimstiilld skrift. 

Ciiil/a11clc orc/11i11g 111. 111. 

I 4 kap. 6 ~ TF finns f. n. en föreskrift om au boktryckare är skyldig att 
under ett år förvara och på polismyndighets begäran för granskning 
tillhandahålla ett exemplar av alla tryckalster som har utgått från tryckeriet. 

Föreskriften har ersatts av en bes\limmelse i 4 kap. 4 ~ TF i den lydelse som 
giiller fr. o. m. den I janmui 1978. Enligt den nya bestiimmelsen föreskrivs i 

lag om skyldighet att bevara exemplar av tryckt skrift for granskning. I lär 
liksom i övrigt enligt TF:s nya lydelse gäller detsamma också annan skrift, 
som TF iir tilliimplig på. om annat inte anges (I kap. 5 ~ TF i dess nya 

lydelse). 
BesUimmelserna i 4 kap. TF avser skrift som har mångfaldigats här i landet. 

Beträffande skrift som har tryckts utomlands finns f. n. ingen motsvarande 
skyldighet. Liksom i fråga om skrift som är tryckt i Sverige giillcr dock i fråga 
om skrift som är tryckt i utlandet fram till årsskiftet 1977178 skyldighet att 
avlämna granskningsexemplar till chefen för justitiedepartementet eller 
tryckfrihetsombud (4 kap. 7 ~och 13 kap. 4 ~ TF). /\.v periodisk skrift. som 
trycks i utlandet och för vilken utgivningsbevis skall finnas eller ändå har 
utfärdats. skall granskningsexemplar sålunda avlämnas enligt samma regler 
som gäller för skrift som är tryckt inom landet. Samma skyldighet finns också 
i fråga om tryckt skrift. som inte iir periodisk, om skriften helt eller till någon 
del är avfattad på svenska språket och inte införs i endast enstaka exemplar. 
Skyldigheten åvilar i fråga om periodisk skrift utgivaren och beträffande 
annan skrift förläggaren eller, om förläggare inte finns. den som har låtit 
utliimna skriften för spridning här i landet. 

Enligt 13 kap. 4 ~ TF i dess nya lydelse föreskrivs i vanlig lag om skyldighet 
att for granskning bevara exemplar av skrift. som har tryckts utom landet. 

Skyldighet att avhimna granskningsexcmplar av utomlands tryckt skrift 
föreligger inte liingre. 

De skyldigheter att för granskning bevara tryckt skrift och att avliimna 

granskningsexemplar av sådan skrift. som f. n. gäller. iir sanktionerade 
genom en ansvarsbestämmclse (4 kap. 8 * TF). Straffskalan omfattar böter 
samt. om skriften har förklarats brottslig eller omständigheterna annars är 
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synnerligen försvårande. fängelse i högst ett år. Straffbestiimmelscn upphör 
att gälla den 1 januari 1978. 

MMU 

I \1MU:s förslag finns föreskrifter som rör skyldighet att hålla skrift 
tillgänglig för granskning i tre paragrafer (2-4 ~~).Den första rör skrift som iir 

framstiilld hiir i landet. Den andra paragrafen behanclh1r utomlands fram
ställda skrifter. I elen tredje paragrafen upptas en ansvarsbcstiimmelse. 

BetrMfande skrift, som har tryckts här i landet. gäller enligt 2 *utrednings
förslaget att den som här i riket framställer tryckt skrift, som är avsedd att 
utges hiir, iir skyldig att l)evara ett exemplar av skriften ett år från utgivningen 
och därunder hålla det tillgiingligt för envar. Förslaget att envar skall ha riitt 

att granska ett exemplar av skriften motiveras med att den särskilda 

granskning genom justitieministern och tryckfrihetson1buden, som nu skall 

upphöra, skall ersiittas av en granskning genom allmänheten. För en sådan 
granskning iir det en förutsättning ;1tt alla som så önskar för tillgång till det 

som trycks hiir i landet. 
MMU har i 3 ~ utredningsförslaget tagit in föreskrifter om skyldighet att 

bevara och för granskning tillhandahålla exemplar av skrift som har tryckts 
utomlands. föreskrifterna snknar motsvarighet i giill<mc.le rätt men är 
utformade efter förebild av vad som nu gäller betriiffoncle skyldighet att 
lämna granskningsexemplar av sådan skrift. Enligt 3 * sk<!ll skyldighet enligt 

2 * sålunda åvila också den som är utgivare av utomlands tryQkt periodisk 
skrift, för vilken utgivningsbevis skall linnas eller iindå har µtfiirdats. Vidare 
har kommitten föreslagit att såclan skyldighet skall föreligga beträffande 
utomlands tryckt skrift. som ej är periodisk och som ut$es hiir i landet, om 
skriften helt eller till någon del är avfattad på svenska språket 0<;h skriften inte 
införs endast i enstaka exemplar. I fråga om icke periodisk skrift skall 
skyldigheten åvila förliiggaren eller, om förliiggare int~ finns, den som har 
låtit utlämna skriften för spridning inom landet. 

Som 4 ~ i utreclningsförslage\ har MMU upptagit en an5v;m;bestiimmelse. 
Enligt denna skall elen som åsidosätter skyldigheten enligt 2 eller 3 ~dömas 

till böter eller fängelse i högst ett år. 

R c111iss_1·11 ra/li/cna 

Pressens sa111arbc1s11ä111m/ har tillstyrkt utreclningsförsla!?ct i denna del. 
MMU:s förslag i fråga om skrift, som har tryckts här i lanqet. har föranlett 
uttalanden av två remissinstanser. Srrnska b11k/(ir/iiggan:fc·irc11i11grn har i och 

för sig ingen erinran mot förslaget men framhåller vissa pr\1ktiska svårigheter 
vid timimpningen. Srcnska 1rrckcrif<'irrni11gc'11 är mera kritiskt instlilld. Dels 
motsätter sig föreningen att granskning skall få förekomma av skrift som inte 
har blivit utgiven, nå&ot som elen föreslagna lagtexten kan ge intryck av. Dels 
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och främst är föreningen kritisk mot förslaget om riitt för envar att granska 
skrift. Föreningen framhåller att den som vill anmäla en skrift för tryckfri
hetsmissbruk i allmiinhet redan torde ha tillgång till ett exemplar av skriften. 
Antalet fall där det föreligger ett legitimt hehov av att hos trycksaksf'ram
ställaren granska skrifter synes därför inte vara stort. Föreningen anser vidare 
all bestämmelsen kan missbrukas. Risken för t. ex. industrispionage ökar. 
Möjligheterna för tryckerierna att hålla utgivna skrifter skilda från skrifter 
under produktion eller från skrifter som iir sekretessbelagda iir små, i vissa fall 

kanske obefintliga. Föreningen noterar bl. a. att det bctriiffande kontorsoff
setupplagor inte finns någon valfrihet och att dessa alltid faller under TF och 
granskningsbcstämmelsen. Det är enligt föreningen inte rimligt att kriiva att 
ett stort antal kontor. verkstiider. institutioner. organisationer etc. skall hålla 
exemplar av allt som trycks i kontorsoffsetpressar tillgiingliga rör granskning 
av "envar". Om det av någon anledning behövs en granskning kan man 
enligt föreningen äliigga allmiinheten, pressen etc. att anmäla sina önskemål 

om granskning till polisen, som kan beordra framstiillaren att visa gransk
ningsexemplar. Föreningen föreslår därför att 2 *utformas så att ett exemplar 
av allt som iir utgivet skall göras tillgängligt för granskning på polismyndig

hets begäran. 
MMU:s förslag i fråga om skrift, som har tryckts utomlands. har 

kommenterats av Srcrigcs.fiirfimar/iirh11//(/, som anmiirker att den av MMU 
föreslagna lagtexten är något oklar. Enligt förbundet bör i fråga om 
skyldigheten för utgivare att bevara och låta granska utomlands tryckt 
periodisk skrift anges att förpliktelsen åvilar den som lir utgivare i Sverige av 
skriften. 

Srcr(!!,csfii1:fimar/iirh1111d har också tagit upp frågan om nur ansvarsbestiim
mclsen skall tilliimpas såvitt gäller aridra skrifter iin tryckta. Enligt förbundet 
knn det antas att t. ex. stencilerade skrifter ofta komq1er till under sådana 
förhållanden att skyldigheten att bevara exemplar nv skrifterna liitt blir 
förbisedd. Förbundets mening iir att det under en övergångstid knappast 
kommer i fråga att utmiita straff för den hiindelse dG ansvariga av ursäktlig 
försummelse underlåter att uppl\'lla sin arkiveringsp!ikt. 

Fiireclraga llllcn 

I departementsförslaget har de bestämmelser som mq\svarar 2 och 3 ~~ i 
MMU:s lagförslag upptagits i första stycket i 4 ~- Bes!iimmelserna överens

stämmer i sak med vad MMU har föresla~it. I ett av~eende har dock 
departementsförslaget en mera begriinsad riickvidd. Di;t giill~r vem som skall 
ha riitt att granska skrift. 

Den nuvarande b\!stiimmelsen i 4 kap. 6 ~ TF om skyl9ighet att bevara 
exemplar av tryckt skrift för granskning går tillbaka på iin<.Jrin_gar i 1812 års Tf 
vilka antogs åren 1940 och 1941. Den ursprungliga hcstiimmelscn tillkom i 

samband med att man från skyldigheten att utsiitta uppgift om boktryckaren 
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undantog vissa tryckalster. s. k. tillfallighetstryck. Genom att boktryåaren 
{1lades att bevara ett exemplar iiven av sådana trycksaker blev det möjligt att 
kontrollera vilket tryckeri ett tryckalster hade utgått från (prop. 1940:270 s. 

33). Bestämmelsen bör ocksä ses mot bakgrund av de samtidigt reformerade 
reglerna om ansvarighet för bl. a. boktryckare för innehållet i tryckt skrift. 

Syftet med den nuvarande bestiirnrnelsen i 4 kap. 6 ~ TF iir sålunda inte i 
och för sig att ge underlag för granskning av tryckt skrifts innehäll utan 
niirmast att ge möjlighet att foststiilla vem som har tryckt skriften. 
Bestiimmelsen har alltsli hittills haft en annan funktion än elen som MMU vill 
ge motsvarigheten i sitt förslag, nämligen att ersätta det s. k. gransknings
exemplar som nu avHimnas till justitieministern och tryckfrihetsombuden. I 
sammanhanget bör framhållas att det s. k. granskningsexemplaret enligt 
giillande riitt inte utgör allmän handling (2 kap. 7 ~ TF). Det iir alltså inte 
tillgängligt för envar. 

Frågan iir nu om det tinns skiil att genom den ordning M:vtlJ har förordat 
söka förbättra förutsiittningarna för en granskning genom allmänheten av 
tryckta skrifter. Enligt min mening måste en sådan granskning i och för sig 
vara ett oumbärligt inslag i kontrollen av TF:s efterlevnad. Emellertid synes 
den föreslagna ordningen erbjuda ganska begränsade fördelar niir det gäller 

allmänhetens möjligheter att delta i denna granskning. Å andra sidan synes 
förslaget kunna medföra ansenliga praktiska problem. Mot bakgrund av det 
anförda har i departementsförslaget skyldigheten att tillåta granskning av här 
i landet tryckt eller på annat sätt mångfaldigad skrift inte getts annan 
omfattning iin den har i dag. Som jag har framhållit förut (avsnitt 3) rnr de 
lösningar som nu förordas i viss mån ses som provisorier. Skulle erfarenhe
terna visa att behov föreligger att ge vidgade möjligheter till granskning kan 
frågan tas upp till förnyat överviigancle av den nyligen tillsatta yttrandefri
hetsu t redningen. 

14 ~första stycket föreskrivs sålunda med utgångspunkt i gällande 4 kap. 
6 ~ TF. att den som hiir i riket framstiiller tryckt skrift är skyldig att under ett 
år bevara och på poli?mynclighets begäran för granskning tillhandahålla ett 
exemplar av skriften. Av denna avfattning följer att skyldigheten omfattar 
endast skrift som iir utgiven - endast sådan skrift iir enligt I kap. 6 ~ TF att 
anse som tryckt. Motsvarande begränsning av skyldigheten föreslås i fråga 

om utomlands tryckt skrift. 
I sammanhanget bör understrykas att bestämmelsen om skyldighet att på 

polismyndighets begiiran för granskning tillhandahålla exemplar av tryckt 
skrift inte innebär att polisen på eget initiativ skall övervaka att TF efterlevs, 
vare sig i fråga om missbruk av tryckfriheten eller i fråga om ordningsl'ör

seelser. t. ex. underlåtenhet att ange tryckeri på tryckt skrift. 
I andra stycket ges en ansvarsbestiimmelse som motsvarar 4 ~utrednings

förslaget. I huvudsak överensstiimmer departementsförslagets bestiimmelse 
med nuvarande föreskrift i iimnet (4 kap. 8 ~ TH Sålunda iir liksom f. n. även 
oaktsamt åsidosättande av skyldigheten att bevara ett exemplar av tryckt 
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skrift straffbart. En nyhet i departementsförslaget i jiimförclse med giillande 

riitt iir föreskriften att i ringa fall ej skall dömas till ansvar. Genom denna 
föreskrift tillgodoses i sak de synpunkter som Sveriges författarförbund har 

framfört angående den av MMU föreslagna bestämmelsen. 
Betriiffande straffmiitningen kan framhållas att syftet med den nya 

stra!Tskalan inte iir att åstadkomma någon skärpning. I normalfallen bör 
sålunda liksom f. n. endast böter komma i fråga. 

Slutligen finns i andra stycket en bestiimmelse om att JK iir åklagare i mål 

om brott mot första stycket. Också på denna punkt överensstämmer 

departementsförslaget med gällande ordning (9 kap. 2 ~ andra stycket TFl. 

F. n. får enligt 5 kap. 1 ~ TF endast svensk medborgare eller svenskjuridisk 

person vara iigare till periodisk skrift. Enligt 2 ~får endast svensk medborgare 

vara utgivare av sådan skrift. Den nya ordningen innebär att iiven utlänning 

fär vara ägare eller utgivare av periodisk skrift. En förutsiittning iir dock att 

föreskrifter härom meddelas i lag. Beträffande den närmare utformningen av 

bestiimmelser i lag framhöll dåvarande departcmentschcfen lprop. 1975/ 

76:204 s. 153) att han ansåg det rimligt att u1liinningar som är sladigvarande 

bosatla här i landet omfattas av bestiimmelserna. - Enligt 5 kap. 2 ~ TF gäller 

f. n. att utgivare skall ha hemvist inom landet och att han inte får vara 

omyndig eller i konkurstillstånd. Samma regel gäller också enligt paragrafens 

nya lydelse. 
MMU har föreslagit en föreskrift att utliinning som har hemvist i riket kan 

vara iigare till periodisk skrift och att utWnning kan vara utgivare av sådan 

skrift på samma villkor som giillcr för svensk medborgare Il 0 ~ utrednings
förslagct). 

Förslaget har i allt viisentligt godtagits under remissbehandlingen. I 
förevarande paragrafupptas en bestämmelse som i sak överensstämmer med 
utredn i ngsförslaget. 

6 ~ ' 
I denna paragraf finns föreskrifter som rör utgivningsbevis för periodisk 

skrift m. m. 

Fiirsta stycket 

I 5 kap. 4--6, 8 och 9 ~~ TF finns f. n. detaljerade bestämmelser om anmälan 

av utgivare för periodisk skrift samt om utgivningsbevis för sådan skrift. 14 ~ 
regleras skyldigheten att göra anmiilan av utgivare och anmiilningsförfaran

det. Av 5 ~ framgår att periodisk skrift inte får utges innan utgivningsbevis 

har meddelats. Vidare ges i paragrafen bestiimmelser om utfärdande av 

3 Riksdagen 1977 I 711. J sam/. Nr 6:! 
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sådant bevis. I 6 ~ finns regler om återkallelse av utgivningsbevis. Före
skrifter om niir och i vilken ordning ny utgivare skall utses och anmälas ges i 
8 ~'och i 9 ~ linns regler om ställföretriidare för utgivare. Enligt dessa nu 
giillande bestiimmelser iir chefen för justitiedepartementet behörig 
myndighet att mottaga anmiilan om utgivare och stiillföretriidare och att 
handlägga frågor om utfärdande och återkallelse av utgivningsbevis. Enligt 
den nya lydelsen av niimnda paragrafer i TF skall dessa arbetsuppgifter i 
stället ombesörjas av myndighet, som anges i vanlig lag. 

MMU har föreslagit att patent- och registrcringsverket skall vara den 
myndighet som avses i 5 kap. 4--6, 8 och 9 ~~ TF i dessa lagrums nya lydelse 
(!I ~ utredningsförslaget). Kommitten hiinvisar diirvid till att verket hand
liigger likartade iirenden enligt namnlagen (1963:521, ändrad senast 
1977:733), aktiebolagslagen ( 1975: 1385, iindrad senast 1977:709), mönster

skyddslagen ( 1970:485, iindrad senast 1977:731) och varumärkeslagcn 
!1960:644, iindrad senast 1977:732). 

Kommittens förslag har godtagits av remissinstanserna. Parcnr- och 

regisrrcringsl'crker anser att särskilt granskningen av periodiska skrifters titlar. 
vilken syftar till att hindra att i registret över sådana skrifter intas sinsemellan 
liitt förviixlingsbara titlar. ligger viil i linje med vad verket r. n. sysslar med 
enligt namn< firma- och varumiirkeslagstiftningen. Verket framhåller 
dessutom att tidnings- och tidskriftstitlar - i den mån de har erforderlig 
siirpriigel - kan registreras av verket som varumiirken för sådana publikatio
ner. 

Även enligt min mening bör befattningen med iirenden angående 
utgivningsbevis för periodisk skrift m. m. överföras till patent- och registre
ringsverket. En bestiimmclse hiirom har tagits in i första stycket. I denna fråga 
har jag samrått med chefen för handelsdepartementet. 

Andra stycket 

F. n. finns inga andra bestiimmelser om hur man skall förfara om ansökan 
om utgivningsbevis är ofullstiindig iin den för iirenden hos förvaltningsmyn
dighet generellt tillämpliga 8 ~ förvaltningslagen (1971 :290l. Enligt detta 
lagrum skall myndighet viigleda den som har gett in en ofullstiindig 
ansökningshandling e. cl., om bristen kan avhjiilpas på ett enkelt siitt och 
viigledningen behövs för att han skall kunna ta till vara sin riitt. Oiiremot 
finns det varken i TF eller i annan författning beshimmclser om vad som skall 

ske om en brist i ansökningshandling inte avhjiilps. Enligt nuvarande ordning 
torde därför ingen annan möjlighet finnas iin att ta upp ansökningen i sak och 

liimna den utan bifall. 
Patent- och registreringsverket har under remissbehandlingen av MMU:s 

förslag efterlyst föreskrifter om avskrivning av ansökan om utgivningsbevis. 

när utfärdat föreläggande inte har efierkommits. 
För egen del vill jag anföra följande. Kommer det in en ofullständig 
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ansökan om utgivningsbevis till patent- och registreringsverket, skall verket 
givetvis i första hand enligt 8 ~ förvaltningslagen viigleda sökanden så att 
bristen kan avhjiilpas. Kan inte bristen avhjälpas på detta sätt bör verket 
kunna foreliigga sökanden att inom viss tid avhjiilpa bristen. Som påföljd för 
underlåtenhet att efterkomma föreliiggandet bör gälla att ärendet kan avvisas. 

En bestiimmelse i enlighet med det sagda upptas i andra stycket. 
Med tanke på den betydelse från tryckfrihetsrättslig synpunkt som iirenden 

om utgivningsbevis har. förutsätter jag att patent- och registrerings verket 
kommer att tillgripa avvisning endast i undantagsfall. Det sagda har kommit 

till uttryck i lagtexten genom att påföljden för underlåtenhet att efterkomma 
föreläggande anges vara att ansökningen får avvisas. 

Trecfje stycket 

Beslut av chefen för justitiedepartementet i ärenden angående utgivnings
bevis för periodisk skrift kan inte överklagas. Om nu handläggningen av 
dessa iirenden överflyttas på patent- och registreringsverket uppkommer 
frågan, om talan mot verkets beslut i sådana ärenden skall kunna föras. 

MMU har föreslagit att talan mot slutligt beslut av patent- och registre
ringsverket i ärende angående utgivningsbevis skall få föras genom besviir 
hos verkets besviirsavdelning inom två månader från beslutets dag. Vidare 
har kommitten i sitt förslag upptagit en bestiimmelse om att talan mot 
besvärsavdelningens beslut förs hos regeringsriitten genom besvär inom två 
månader från beslutets dag (12 ~ utredningsförslaget). Förslaget har inte 
kommenterats av remissinstanserna. 

MMU:s förslag har upptagits i departementsförslaget med den iindring som 
iir nödviindig på grund av att verkets besvärsavdelning fr. o. m. den I januari 
1978 kommer att omvandlas till en förvaltningsdomstol. patentbesvärsriitten 
(prop. 1976177:96. NU 1976/77:29. rskr 1976/77:237, SFS 1977:729-733). 

De föreslagna reglerna om fullföljd av talan hos regeringsrätten innebär att 
- i likhet med vad som giiller bl. a. varumiirkesmål - prövningstillstånd inte 
behövs för att regeringsriitten skall pröva besvären. 

Av allmiinna förvaltningsriittsliga principer får anses följa att beslut att 
meddela utgivningsbevis får riittslig verkan redan i och med att beslutet 
meddelas. 

Ikrafttriidande 

Den nya lagen bör givetvis träda i kraft samtidigt med ändringarna i TF, 

dvs. den I januari 1978. Den enda övergångsbestiimmelse - vid sidan av dem 
som är meddelade i samband med den partiella reformen av TF - som torde 
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behövas iir en föreskrift som innebiir att iildre bestämmelser fortfarande skall 
giilla i fråga om skyldighet att för granskning bevara exemplar av skrift, som 

har framställts före ikrafttriidandet. 

5.2 Förslaget till lag om ändring lagen (1949: 164) om rättegången 

tryckfrihetsmål 

Den partiella reformen av TF har föranlett en iindring i I ~ lagen med vissa 
bestämmelser om riittegången i tryckfrihetsmål om forum i mål angående 
tryckfrihetsbrott och dessutom två nya paragrafer i lagen, I a och I b ~~.De 
nya paragraterna angår forum i tryckfrihetsmål, som inte rör tryckfrihets
brott, samt förening av tryckfrihetsmål med annat tryckfrihetsmål eller 
vanligt brottmål. Med anledning av en framstiillning från Stockholms 
tingsriitt föreslås dessutom en iindring i 11 ~. 

Som huvudregel gäller f. n. enligt första stycket att laga domstol i 
tryckfrihetsmål är tingsrätt som är behörig att uppta tryckfrihetsmål i det liin 
diir tryckningsorten iir beliigen. dvs. i allmiinhet tingsrätten i liinets residens
stad (se 12 kap. I ~ första stycket Trl. Finns det siirskild utgivningsort för 
periodisk skrift, skall iiven den orten anses som tryckn ingsort, när det iir fråga 
om riittens behörighet. Kompletterande forumbestämmelser ges i andra och 
tredje styckena. 

Under remissbehandlingen av MMU:s huvudbetänkande (SOLJ 1975:49) 

uttalade sig några remissinstanser i fråga om vilken domstol i första instans 
som borde vara behörig att ta upp mål om t. ex. ansvar för yttrande i tryckt 
skrift. Bland remissinstanserna förelåg enighet om att svarandens hemvist i 
princip borde bestiimma valet av domstol. 11ock ansågs i allmiinhet att 
utgivningsorten för periodisk skrift borde vara utslagsgivande i fråga om 
yttranden i sådan skrift. 

Enligt prop. 1975176:204 (s. 118 f.) är bl. a. den fördelen förenad med att 
bestiimma laga domstol i mål om tryckfrihetsbrott efter tryckningsorten att 
samma domstol får handliigga åtal för tryckfrihetsbrott oavsett vem i elen 
tryckfrihetsrättsliga ansvarskedjan som iir tilltalad i målet. Tryckningsorten 

saknar emellertid numera inte siillan varje knytning till skriftens innehåll 

eller till dess upphovsman. Nuvarande regler kan diirför leda till mindre 
tillfredsstiillande resultat. En naturligare anknytningspunkt synes vara den 
tilltalades hemvist. Detta kan bli bestämmande för forum också i mili mot den 
som har anskaffat eller meddelat uppgift för publicering. I propositionen 
förordades att tryckfrihetsmål som huvudregel skall tas upp av tryckfrihets
domstol i det län diir den tilltalade har sitt hemvist. Vidare föreslogs bl. a. det 
undantaget att mål om tryckfrihetsbrott i periodisk skrift alltid skall tas upp av 
tingsrätt i det län där skriftens utgivningsort iir beliigen. Som utgivningsort 
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borde anses ort där tidningen eller tidskriften har sin huvudredaktion. Dessa 
ståndpunkter liimnades utan erinran av riksdagen. 

Mot bakgrund av det anförda föreslås följande huvudreglerom forum i mål 
om tryckfrihetsbrotl. Är det fråga om tryckfrihetsbrolt genom periodisk skrift 
skall skriftens utgivningsort vara avgörande. Var en periodisk skrift har sin 
utgivningsort kan i allmiinhet bestämmas med ledning av var huvudredak
tionen iir beliigen. Det kan nämnas att utgivningsorten skall anges i ansökan 

om utgivningsbevis <5 kap. 5 ~ TF i dess nya lydelse). För tryckfrihetsmål som 
rör broll genom annan skrift iir elen tingsriitt behörig, som har att ta upp 
tryckfrihetsmål i det liin där elen, som svarar för skriften enligt 8 kap. TF, har 
sill hemvist. Med hemvist åsyftas i första hand mantalsskrivningsort (jfr 10 
kap. I ~ riittegångsbalken). Regler av nu angivna innebörd har tagits in i el! 
första stycke i paragrafen. Av lagens 13 ~följer all forumbestiimmelserna iir 
tilliimpliga också i mål angående enskilt anspråk på grund av tryckfrihetsbroll 
eller angående enbart konfiskering av skrift. 

Beträffande forum i andra tryckfrihetsmål än de som nu har behandlats 

hiinvisas till I a ~. 
De föreslagna huvudreglerna om forum i mål om tryckfrihetsbroll kan inte 

tilliimpas. om en periodisk skrift saknar utgivningsort hiir i landet eller om 
den som svarar för annan skrift inte har sitt hemvist här. För sådana fall 
föreslås kompletterande forumregler i andra stycket. Dessa ansluter i sak nära 
till nuvarande forumregler. 

I vissa fall finns i el! och samma Hin två tingsriHter som får ta upp 
trycHrihetsmål (se kungörelse 1971 :7). I tredje stycket ges därför föreskrifter 
om vilken av dessa tingsrätter inom ett län som är behörig alt la upp el! mål 
om tryckfrihetsbrolt. F. n. finns sådana föreskrifter i första stycket. De nya 
bestiimmelserna föreslås utformade med utgångspunkt i de gällande före
skrifterna. Valet mellan tingsriittcrna kan i fortsättningen inte avgöras cficr 
lryckningsortens beliigenhel. Det föreslås att behörig domstol i sliillet skall 
bestämmas efter var den ort iir beliigen, vartill elen omständighet som grundar 
behörighet för tryckfrihetsclomstol hiinför sig. Utgivningsorten för periodisk 
skrift eller hemvistet får elen som svarar för annan skrift är alltså avgörande: 
mål om tryckfrihctsbrotl skall sålunda tas upp av tingsriill, inom vars 
domkrets elen orten iir beliigen. För det fall orten inte är beliigen inom 
tryckfrihetsclomstols domkrets, föreslås som reservregel au målet skall tas 
upp av elen tingsrätt som iir närmast den orten. 

I a ~ 

Paragrafen iir ny och innehåller bestämmelser angående andra tryckfri
hetsmål iin mål om tryckfrihetsbroll. alltså sådana mål som angår ansvar eller 

enskilt anspråk på grund av brott enligt 7 kap. 3 ~ TF i dess nya lydelse. 
Som har niimnts förut förordades i prop. 1975176:204 som huvudregel all 

tryckfrihetsmål skall tas upp av tingsrätt i det liin där elen tilltalade har sitt 
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hemvist. Vidare förordades bl. a. det undantaget att det måste tillses att mål 
mot den som är ansvarig för publi<:eringen av en viss uppgift och mot den som 
har meddelat uppgiften till publicisten handliiggs inför samma domstol. 
Lim pi igen borde för sådant fall föreskrivas att målen skall anhiingiggöras vid 

den domstol som enligt huvudregeln är rätt domstol i fråga om try<:kfrihets
brottct. Detta uttalande godtogs av riksdagen. Mot denna bakgrund före
skrivs i första stycket att tryckfrihetsmål angående ansvar på grund av brott 
enligt 7 kap. 3 ~ TF. varigenom någon har medverkat till try<:kfrihetsbrott, 
skall tas upp av tingsrätt som är behörig domstol i tryckfrihetsmål angående 

tryc kfri hetsbrot tet. 
De skäl som talar för den nu nämnda undantagsregeln motiverar också att 

tryckfrihetsmål angående straffbart anskaffande av uppgift vars offentliggö
rande innefattat tryckfrihetsbrott. tas upp av samma domstol som är behörig 

betriiffandc tryckfrihetsbrottet. Det sagda gliller dock endast om uppgiften 
anskaffats och publicerats av samma person. Första stycket har avfattats så 
att även denna situation tlicks av en undantagsregel. 

I regel bör mål som avses i första stycket handlliggas gemensamt med mål 
om sjiilva tryckfrihetsbrottet. En föreskrift härom ges i andra stycket. Enligt 
föreskriften skall gemensam handläggning liga rum om inte synnerliga skiil 
föranleder annat. Undantaget är avsett i första hand för det fall att målet 
betriilfande en av flera tilltalade inte kan företas till avgörande inom rimlig 
tid, t. ex. på grund av att den tilltalade håller sig undan. 

I tredje stycket ges föreskrifter om forum i tryckfrihetsmål som inte angår 
tryckfrihetsbrott och som inte heller har det samband med mål om 
tryckfrihetsbrott som anges i första stycket. Som huvudregel giiller att sådant 
mål som avses i tredje stycket tas upp av tryckfrihetsclomstol i det liin där den 
tilltalade har sitt hemvist. Saknar han känt hemvist inom landet, vlicks talan 
vid tryckfrihetsdomstol i det liin, diir han annars skall svara i mål enligt 
riittegångsbalken, dvs. i vanligt brottmål när talan förs om ansvar. I allmänhet 
innebär detta att forum besHims efter den ort. där brottet förövades ( l 9 kap. 
l ~ rättegångsbalken). 

Finns det i länet flera tingsrätter som är behöriga att ta upp tryckfrihetsmål, 
iiger enligt tredje stycket l ~ tredje stycket motsvarande tilliimpning. Behörig 
blir alltså vanligen den tryckfrihetsdomstol, inom vars domkrets den 
tilltalades hemvist är beliiget eller som iir närmast den orten. För det fall att 
talan i tryckfrihetsmål. som avses i tredje stycket, viicks mot flera föreslås 
slutligen gälla att riittegångsbalkens bestämmelser om laga domstol och 
förening av mål skall äga motsvarande. tillämpning. Detta innebär bl. a. att 

åtal mot flera tilltalade kan viickas vid tryckfrihctsdomstol som är behörig att 
ta upp mål mot någon av dem (jfr 19 kap. 3 ~ riittegångsbalken)samt att målen 
i regel skall handliiggas gemensamt, om de avser samma brott. och i annat fall 
om det iir till nytta för utredningen (jfr 45 kap. 3 ~ riittegångsbalkenl. 
BcstHmmelsen gör det möjligt att förena tryckfrihetsmål enligt tredje stycket 
med tryckfrihetsmål som avses i första stycket eller i I ~. I så fall bestiims 
forum av dessa lagrum. 
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lb~ 

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande rätt. Den avser förening av mål, 
som inte är tryckfrihetsmål. med tryckfrihetsmål. 

I prop. 1975176:204 framhölls (s. 119 f. l att det kan intriiffa att den tilltalade i 
tryckfrihetsmål har begått brott som inte skall lagföras i tryckfrihetsmål men 

som likväl har ett niira samband med brott som handläggs i sådant mål. Under 
remissbehandlingen har siirskilt uppmiirksammats det fallet att en uppgift 
anskaffats för publicering genom gärning som utgör grovt brott mot rikets 
siikerhet men som samtidigt innefattar sådant förfarande. t. ex. inbrott. som 
är siirskilt kriminaliserat. Ett separat åtal vid allmän domstol för det sätt varpå 
uppgiften har anskaffats. kan ställa domstolen inför stora svårigheter. Så kan 
riitten t. ex. finna att det brott som har förövats genom förfarandet får anses 
ingå som ett led i det grövre brottet. över vilket tryckfrihetsc.lomstolen har att 
döma. Med tanke på sådana fäll skulle det vara till fördel. om möjlighet kan 
öppnas att i den rättegång, där tryckfrihetsmålet handliiggs, behandla åtal 
också för andra brott än dem som påkallar den särskilda processord
ningen. 

I propositionen anfördes vidare att åtal för inbrott. olovlig avlyssning eller 
annat brott, varom var fråga. inte bör prövas av jury. Åtalen bör alltså. iiven 
om de handliiggs tillsammans med tryckfrihetsmål. bedömas enbart av 
riitten. Denna består nu vid huvudförhandling inför jury av tre eller fyra 
lagfarna domare. Departementschefen var inte beredd att vid den tidpunkten 
föreslå att riitten i tryckfrihetsmål alltid skall sammansättas med niimnd. 
Detta förhållande bör emellertid inte - framhölls det - utgöra absolut hinder 
mot att med tryckfrihetsmål förena vissa andra mål. Eftersom minsta möjliga 
avsteg bör göras från grundsatsen att lekmän skall medverka vid prövningen 
av åtal. bör en möjlighet att tillsammans med tryckfrihetsmål handlägga åtal. 
som inte avser brott som skall prövas av jury. begriinsas till fall där ett 
särskiljande av målen skulle innebära att samma gärning blir föremål för två 
riittegångar eller annars medföra betydande processuella oliigenheter. Är 
brottet i fråga av allvarligare natur, bör det handläggas i vanlig rättegång inför 
niimnd. Det bör få ankomma på tryckfrihetsdomstolen att på framställning av 
den åklagare som för talan i det egentliga tryckfrihetsmålet. dvs. JK. bedöma 
om omstiindigheterna iir sådana att gemensam handläggning är påkallad. 
Avslutningsvis aviserades förslag. som skulle läggas fram senare och som 
skulle innebiira att möjlighet öppnas till gemensam handläggning i enlighet 
med det anförda. Vad som uttalades i propositionen liimnades utan erinran av 
riksdagen. 

Förevarande paragraf har utformats i enlighet med de nu återgivna 
uttalandena vid den partiella reformen av TF. I första stycket föreskrivs 

sålunda att med tryckfrihetsmål får förenas sådant mål om allmiint åtal för 
brott. som ej skall handläggas som tryckfrihets mål, om målen avser talan mot 
samma person för samma giirning eller det annars pä grund av mälens 
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samband med varandra skulle vara till allvarlig oliigenhet att målen 
handliiggs i skilda rättegångar. 

Exempel på fall där förening av mål kan komma i fråga diirför att målen 

avser samma person och samma gHrning är niir ansvarstalan förs mot någon 
diirför att han i publiceringssyfte har gjort sig skyldig till grov obehörig 
befattning med hemlig uppgift och därvid anskaffat uppgifter genom inbrott. 
I övrigt kan skiil att förena mål föreligga niir någon har anskaffat uppgift i 
annat syfte än att offentliggöra den i skrift. varpå TF är tilliimplig. men senare 
anviinder den för publicering i s{1dan skrift eller niir någon har liimnat samma 
meddelande både för publicering och för annat iinclamål och hiirigenom har 
gjort sig skyldig till två brott. Över huvud taget bör man se till sambandet 
mellan de olika brotten och till vilka fördelar ur processuell synvinkel som iir 
förenade med en gemensam handliiggning. 

Som framhölls i prop. 1975176:204 måste man emellertid ta hiinsyn till hur 
allvarligt det "vanliga" brottet är. Det bör i regel inte komma i fråga att utan 
nämnd handliigga annat brottmål iin tryckfrihetsmäl. om påföljden i målet 
kan bli ett långvarigt frihetsberövande. Kan man räkna med att en gemensam 
påföljd för det vanliga brottet och det brott som beivras genom tryckfrihets
målet inte skulle bli nämnvärt striingare än påföljden för sistnämnd~ brott 
ensamt, bör målen emellertid kunna handliiggas gemensamt. 

Vid bedömningen av om två mål skall förenas måste hänsyn vidare tas till 
föreskrifterna i 3 kap. 2 ~ TF i dess nya lydelse. Enligt dessa föreskrifter får i 
mål som rör tryckfrihetsbrott i princip fråga inte viickas om vem som iir 

författare eller meddelare eller utgivare av icke periodisk skrift. Från denna 
huvudregel görs bl. a. det undantaget att fråga om vem som iir ansvarig för 
brott enligt 7 kap. 3 ~ TF får handläggas i samma riittegång som mål om 
tryckfrihetsbrott. De nu berörda föreskrifterna kan medföra att det vanliga 
brottmålet inte kan handläggas gemensamt med mål om tryckfrihetsbrott, 
niimligen om det är fråga om å ena sidan ett mål som rör åtal mot meddelare 
enbart för det sätt varpå denne har anskaffat den uppgift han har liimnat 
vidare och å den andra sidan ett mål om tryckfrihetsbrott. 

I andra stycket finns bestämmelser om hur fråga om förening av vanligt 
brottmål med tryekfrihetsmål skall prövas. Framställning om gemensam 

handlliggning skall prövas av tryckfrihetsdomstolen. Det ankommer på JK 
att göra en sådan framstiillning. Det innebiir att om åtalsfrågan i det vanliga 
brottmålet till en början handläggs av allmän åklagare, denne skall överlämna 
frågan till JK som bedömer.om förutsiittningar för gemensam handliiggning 

föreligger. Avslår tryckfrihetsdomstol framställning om förening av vanligt 
brottmål med tryckfrihetsmål, kan särskild talan föras mot beslutet. Därvid 
giiller vad som föreskrivs i riittegångsbalken angående talan mot slutligt 
beslut (49 kap. 2 ~ riittegångsbalken). 

I enlighet med vad som anfördes i prop. 1975176:204 har i tredje stycket 
upptagits en regel om att mål, som inte iir tryckfrihetsmål men handliiggs i 
samma rättegång som sådant mål, skall prövas av riitten ensam. Jury 
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medverkar alltså inte. Vidare har föreskrivits att JK är åklagare i även annat 
mål som avses i denna paragraflin tryckfrihetsmål. Givetvis skall riitten pröva 
det vanliga brottmålet och tryckfrihetsmålet samtidigt. Någon uttrycklig 
föreskrift hiirom har inte ansetts nödviindig. Att riitten vid huvudförhand
lingen inför jury består av tre eller fyra lagfarna domare framgär av 4 ~-

2.3. 7. IOoch 13~~ 

På grund av att lagen fr. o. 111. den I januari 1978 skall vara tilliimplig också 
på andra mål än mål om tryckl'rihetsbrott har vissa ändringar gjorts i 2 ~- 3 ~ 
första stycket samt 7. I 0 och 13 ~~-Till andra stycket i 3 ~ har dessutom lagts 
en föreskrift om att till huvudförhandling vid samma tillfälle som huvud
förhandling i mål med jury skall utsiittas mål. i vilket jury inte skall medverka 
men som skall handliiggas i samma riittegång. i\ndringen föranleder en 
jiimkning av ordalydelsen i tredje stycket. 

11 ~ 

Enligt gällande lydelse av förevarande paragral'skall dom meddelas senast 
söckendagen efter det juryns svar har tillstiillts riitten. 

Enligt riittegångsbalken gäller följande i fråga om tid för meddelande av 
dom. Niir huvudförhandling i tvistemål har ägt rum, skall samma eller sist 
nästa helgfria dag överläggning hållas och, om det kan ske. dom beslutas och 
avkunnas. Krävs på grund av målets beskaffenhet rådrum for domens 

beslutande eller avfattande, får rätten besluta anstånd därmed. Domen skall 
dock. om inte synnerligt hinder möter, skriftligen avfattas och meddelas 
inom två veckor efter förhandlingens avslutande ( 17 kap. 9 ~ riittegångsbal
ken). Motsvarande bestiimmelser giiller dom i brottmål. För att domen skall 
uppskjutas kriivs dock att det oundgiingligen behövs. Är den tilltalade hiiktad 
giiller vidare att domen skall meddelas inom en vecka. om inte synnerligt 
hinder möter (30 kap. 7 ~ riittegångsbalken). 

Stockholms tingsrätt har i skrivelse den 5 mars 1976 till justitiedeparte
mentet hemstiillt om iindring i 11 ~ 1949 års lag. Tingsriitten erinrar om att det 
i 7 och 11 ~~understryks att förfarandet skall bedrivas snabbt. vilket i och för 
sig iir önskvärt. I fråga om tidpunkten för meddelande av dom är regleringen 
emellertid inte tillfredsstiillande. Niir juryn friat ger sig inga svårigheter till 
kiinna. Är juryns utslag diiremot fallande, kan den tid som står till buds vara 
för kort för att de lagfarna domarna. som ju iiven har att penetrera saken för 

eventuellt frikiinnande. i önskviird utstriickning skall hinna beakta materialet 

och överlägga om domskiil och domslut. Enligt Lingsriitten iirdet naturligt att 
i tryckfrihetsmål samma regler giiller som i riittcgångsbalken i fråga om tiden 
för meddelande av dom. Niirjuryn friat kan rimligen något behov av rådrum 
inte föreligga. I mål med friande utgång skulle någon praktisk skillnad allts<l 
inte uppkomma om riittegfö1gsbalkens bcstiimmelser giillde på denna 
punkt. 
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Enligt min mening visar erfarenheten att rätten ibland vid fällande utslag 
av juryn kan behöva visst rådrum, innan domen kan meddelas. Behovet av 
rådrum kan komma att öka när tryckfrihetsdomstolarnas kompetens nu 

utvidgas genom de nya bestämmelserna i TF och i denna lat\. De nya reglerna 
innebär att flera mål kan föreligga till avgörande samtidigt och att riitten i 
tryckfrihetsmål kan stiillas inför nya och mera svårbedömda frågor än hittills, 
t. ex. bevisviirderingsfrågor. På grund av det anförda förordar jag att 
möjligheterna till anstånd med dom i tryckfrihetsmål vidgas något. På detta 

område är det emellertid särskilt angeläget att domen meddelas utan onödigt 
dröjsmål. Vidgningen bör därför gälla bara vid fällande dom och utformas på 
det siittet att s:imma tidsfrister skall tilliimpas som de som giiller enligt 

riittegångsbalken beträffande dom i brottmål där den tilltalade är hiiktad. 
Paragrafen har lindrats i enlighet med det anförda. 

lkrafttriidande 

Ändringarna i lagen bör triida i kraft den 1 januari 1978, då de nya reglerna i 
TF om bl. a. riittegången i tryckfrihetsmål blir tilliimpliga. En föreskrift bör 
meddelas om att iildre bestiimmelser fortforande skall tilliimpas i fråga om 
rättegången i mål som har anhängiggjorts vid domstol före ikrafttriidan

det. 

5.3 Förslaget till lag om ändring i radioansvarighetslagen (1966:756) 

1 radioansvarighetslagen regleras yttrandefriheten i radio/TV på ett siitt 
som svarar mot TF:s bestiimmelser om tryckfriheten. I stor utsträckning 
hiinvisar radioansvarighetslagen till TF. Bl. a. görs en hänvisning i fråga om 
meddelarfrihet och rättegång i mål om missbruk av yttrandefriheten i radio/ 
TY. 1 fråga om rättegång hiinvisas också till lagen med vissa bestämmelser 
om rättegången i tryckfrihetsmål. Radioansvarighetslagen innehåller vidare 
föreskrifter om anonymitetsskydd av samma slag som TF. 

I prop. 1975176:204 uttalades (s. 39 J att de ändringar i TF, som då föreslogs 
beträffande skrifter, i tillämpliga delar borde giilla också yttrande- och 
informationsfriheten i radio- och TY-program. Detta uttalande godtogs av 

riksdagen. 
Mot bakgrund av det anförda har de iindringar i TF som giiller meddelar

och anonymitetsskydd samt processordningen fått motsvarigheter i radioan

svarighetslagen. Fem paragrafer föreslås iindrade, och i en ny paragraf. 9 a ~. 
har upptagits ett uttryckligt förbud mot efterforskning av samma slag som det 

som har införts i TF. 

1 ~ 

andra stycket hiinvisas till bestiimmelsen i 5 ~ andra stycket om 
meddelarfrihet. Eftersom denna bestiimmelse föreslås iindrad sa att den avser 
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också anskaffande av uppgifter och underrättelser för offentliggörande i 
radioprogram, har motsvarande lillLigg gjorts till andra stycket i förevarande 
paragraf. 

Enligt andra stycket är vidare besliimmelserna i 2 ~ första stycket samt 4. 5 
och 7-9 ~~ inte tillämpliga på vissa radioprogram. Dessa bestämmelser rör 
bl. a. ensamansvaret för brott i radioprogram och anonymitetsskyddet. Till 

uppriikningen har fogats den nya 9 a ~-

5 ' ' 
Enligt gällande lydelse av andra stycket är den som har liimnal meddelande 

för offentliggörande i radioprogram fri från ansvar, när ansvarsfrihet skulle ha 
förelegat om meddelandet under motsvarande förhållanden hade lämnats för 
offentliggörande i tryckt skrift. 

Bestämmelsen har byggts ut så all den omfattar också den som har 

anskaffat uppgift eller underrättelse för alt offentliggöra den i radioprogram 
eller för att lämna meddelande för offentliggörande i sådant program (jfr 1 

kap. I ~ fjiirde stycket TF i dess nya lydelse). Vidare har i klargörande syfte 
angetts alt skadeståndsskyldighet för den som har anskaffat uppgift inte 
föreligger. om det inte enligt TF i motsvarande fall gäller ell skadeständsan
svar. 

7' ' 
I paragrafens tredje stycke finns föreskrifter om förbud mot att i mål om 

yttrandefrihetsbroll i radioprogram väcka frågan om vem som. utan att vara 
ansvarig för brottet eller skadeståndsskyldig enligt radioansvarighetslagen. 
författat eller framstiillt programmet, framtriitl i delta eller lämnat medde
lande för offentliggörande i programmet. Enligt 8 ~ departementsförslagel 
skall mål mol den, som har meddelat eller anskaffat uppgift för offentliggö
rande i radioprogram. handliiggas i samma ordning som mål om yltrande
frihetsbroll i radioprogram. Avsikten med förslaget iir bl. a. att mål mot den 
som har meddelat en uppgift skall handWggas gemensamt med mål mot den 
som svarar för offentliggörandet av uppgiften. En nödviindig konsekvens av 
delta blir all frågan om vem som är meddelare kommer att behandlas 
samtidigt som talan på grund av yttrandefrihetsbrott i radioprogram. Frågan 
om vem som är meddelare kan också tänkas bli berörd. när den för ett 
radioprogram ansvarige åtalas, förutom för yttrandefrihetsbrott, för brott vid 

anskaffandet av en offentliggjord uppgift. För de nu nämnda fallen har ett 
förbehåll gjorts i fjärde stycket. Det har avfattats med 3 kap. 2 ~andra stycket 
TF i den nya lydelsen som förebild <jfr prop. 1975/76:204 s. 137 f.). 



Prop. 1977/78:62 

8 ' ' 

44 

Bestiimmelserna i paragrafen avser mål om yttrandefrihetsbrott i radiopro
gram. motsvarigheten till tryckfrihetsmål enligt nu giillande lydelse av TF. 
Med anledning av de nya reglerna i TF om processordningen i fråga om mål 
om ansvar eller skaclestånclsskyldighet för den som meddelar eller anskaffar 
uppgift i publiceringssyfte har paragrafen tillförts ett nytt tredje stycke. 
Bestämmelserna där innebiir att föreskrifterna i första och andra styckena 
giiller också i mål om ansvar och skaclestånclsskyldighet på grund av brott 
som avses i 5 ~andra stycket andra punkten. Från den siirskilda processord
ningen har liksom i TF undantagits mål om brott. som avser det siitt på vilket 
uppgift eller underriittelse har anskaffats (jfr 1 kap. 9 ~ 3 TFJ. Vidare har 
undantag gjorts för mål om brott varigenom någon har anskaffat uppgift eller 

underriittelse men ej offentliggjort den eller meddelat den till annan för 

offentliggörande. om det inte iir uppenbart att anskaffandet har skett för 
offentliggörande (jfr 12 kap. I ~ andra stycket TF i dess nya lydelse). 

I Giirde stycket-som f. n. iir paragrafens tredje stycke-harett tilliigg gjorts, 

enligt vilket JK iir åklagare även i annat mål enligt radioansvarighetslagen iin 
mål om yttrandefrihetsbrott i radioprogram. På grund av bestämmelserna i 
lagen (]975:1057) med instruktion för justitieombudsmiinnen kan även 
riksdagens ombudsmiin ha befogenhet att vara åklagare. t. ex. om rråga iir om 
åtal mot någon som står under JO:s tillsyn och som har brutit sin 
tystnadsplikt genom att liimna meddelande för offentliggörande i radiopro
gram. 

9 ~ 

Paragrafens första stycke motsvarar de nya reglerna om tystnadsplikt i 3 
kap. 3 ~ TF i den nya lydelsen och har utformats efter mönster av dem. 

9a~ 

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande riitt. Första stycket har utfor

mats efter mönster av elen nya 3 kap. 4 ~ Tf och innehåller ett liknande 

efterforskningsförbud. I andra stycket upptas en bestiimmclse om ansvar för 
efterforskning i strid med förbudet i första stycket (jfr 3 kap. 5 ~andra stycket 
TF i dess nya lydelse). Slutligen har i andra stycket getts en bestämmelse om 
att JK är åklagare i mål om ansvar för olovlig efterforskning. Att iiven 

riksdagens ombudsmiin kan åtala sådant brott följer av lagen med instruktion 

för justitieombudsmännen. 

Ikraftträdande 

Även iindringarna i radioansvarighctslagen föreslås triida i kraft den 1 
januari 1978. Äldre bestämmelser bör dock fortfarande vara tilliimpliga i mål 

som har anhiingiggjorts vid domstol före nämnda dag. 



Prop. 1977178:62 45 

5.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1949:165) angående beslag å vissa 

skrifter 

Lagen innehåller föreskrifter om beslag på skrift som inte iir framstiilld 
genom tryckpress och som TF alltså f. n. inte iir tilliimplig pä. Lagen iir i 

huvudsak utformad efter mönster av 10 kap. 11 ~ TF om förvarstagande av 
tryckt skrift. Bestiimmelserna i Tf har iindrats vid den partiella reformen av 
grundlagsreglerna angående tryckfriheten. Motsvarande iindringar har gjorts 

i I ~.Bes lagsreglerna blir hiirigenom tillämpliga endast vid krig eller krigsfara. 
Tilliimplighcten har dessutom begränsats till att bara avse andra icke tryckta 
skrifter än sådana som faller under TF:s nya tilliimpningsområde. 

5.5 Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

36 kap. 6 a ~ och 37 kap. 5 ~ 

Enligt 3 kap. 3 ~ TF i den lydelse som giiller fr. o. 111. den I januari 1978 

föreligger tystnadsplikt för den som har tagit befallning med tillkomsten eller 
utgivningen av tryckt eller diirmed jiimstiilld skrift eller med framsliillning 

som var avsedd all införas i sådan skrift och vidare för den som har varit 
verksam inom företag för utgivning av sådana skrifter eller inom företag för 
yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska 
skrifter. Tystnadsplikten omfattar vad han diirvid har erfarit om vem som iir 
författare eller har liimnat meddelande enligt I kap. I ~tredje stycket TF eller 
är utgivare av skrift som inte iir periodisk. Emellertid finns vissa undantag 
från tystnausplikten. Ett av dessa är att rätten av hiinsyn till allmiint eller 
enskilt intresse finner det vara av synnerlig vikt all uppgift i saken liimnas vid 
vittnesförhör eller förhör med part under sanningsförsiikran (punkt 5). 
Motsvarande bestiimmelser l'öreslås nu bli inrörda i 9 ~ första stycket 5 

radioansvarighetslagen. 
I grundlagsstiftningsiirendet diskuterades (prop. 1975176:204 s. 112) hur i 

tveksamma fall frågan. huruvida vittnesplikt eller sanningsförsiikran skulle 
få försteg fntmför den anonymitetsgrundande tystnadsplikten. skulle prövas. 
Enligt propositionen kunde bl. a. överviigas att genom en föreskrift i 
riiltegångsbalken åliigga riitten alt före sitt stiillningstagande i anonymitets
frågan om möjligt inhiimta yttrande från företag - tidning. nyhetsbyrå, 

tryckeri. bokf'drlag - till vilket uppgiftsliimnaren kunde vara knuten. I 
sammanhanget niimndes att förslag med liknande innebörd hade förts fram 
av tystnadspliktskommitten (SOLJ 1975: I 02) i fråga om vissa andra tystnads
plikter som kunde komma i strid med vittnespliktcn. 

Ett förslag, byggt på vad tystnadspliktskommitten sålunda har förordat. 

har nyligen lagts fram i departementspromemorian (Os Ju 1977: I och 11 l 

Handlingssckretess och tystnadsplikt. I promemorian föreslås bl. a. att i en ny 
paragraf. 36 kap. 6 a ~-i riittegångsbalken införs en föreskrift om att riitten i 
vissa fall skall inhiimta yttrande från myndighet, huruvida den som har varit 
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i-nu ten till myndigheten bör få höras som vittne om uppgift som omfattas av 
sekretess. 

Departementsförslaget iir utformat i enlighet med den ordning som 
anvisades i prop. 1975176:204. Skyldigheten har begriinsats till att avse fall, 
diir det inte föreligger siirskilda sklil som talar emot att yttrande inhämtas, 
t. ex. diirför att det iir obehövligt att höra företaget eller att frist som giiller i 

mål mot hiiktad inte skulle kunna iakttas. 
I 37 kap. 5 ~har hiinvisningen till 36 kap. kompletterats så att uppriikningen 

omfattar också den nya 36 kap. 6 a ~. 

49 kap. 4 ~ 

l prop. 1975176:204 diskuterades (s. 112) hur i tveksamma fall frågan. 

huruvida vittnesplikt eller sanningsförsäkran skulle genombryta anonymi
tetsgrundande tystnadsplikt. skulle prövas. Därvid framfördes tanken att 
man skulle öppna möjlighet för vittne eller part att särskilt överklaga beslut, 

varigenom underriitt hade funnit det vara av synnerlig vikt att tystnads
plikten till skydd för den tryckfrihetsrättsliga anonymiteten skulle stå tillbaka 
vid förhör inför domstol. I avvaktan på hovriittens prövning skulle enligt 
propositionen förhöret givetvis anstå. 

Den i grundlagsstiftningsiirendet förordade ordningen med särskild 
besviirstalan mot underrättens beslut i frågan, skulle uppenbarligen innebiira 
en viktig förstärkning av anonymitetsskyddet. De praktiska olägenheter som 

kan vara förenade med en sådan ordning torde å andra sidan inte bli siirskilt 
kiinnbara. Det föreslås därför att en möjlighet införs för vittne eller part att 
föra siirskild talan mot beslut att tillåta beviset. Något behov av siirskild talan 
111ot beslut. vari riitten inte har tillåtit bevisningen. torde inte föreligga. I det 
fallet får talan föras i samband med överklagande av riittens slutliga 
avgörande i målet. Den förordade bestämmelsen har införts i 49 kap. 4 ~ 

första stycket 3. 
Det kan anmärkas att föreskrifterna i 49 kap. 4 ~ andra stycket om 

missnöjesanmälan och 11 ~andra stycket om vilandeförklaring är tillämpliga 

på beslut som avses i punkt 3. Vidare kan framhållas att punkt 3 till följd av 54 
kap. 3 ~ äger motsvarande tillämpning beträffande talan mot hovrätts 

beslut. 

Ikraftträdande 

De nya bestämmelserna i rättegångsbalken föreslås träda i kraft samtidigt 
med iindringarna i Tf och radioansvarighetslagen. 
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5.6 Förslaget till lag om ändring lagen (1977:729) om patentbesvärs
rätten 

Enligt 6 ~ tredje stycket i den föreslagna lagen om medgivande till åtal för 
vissa tryckfrihetsbrott m. m .. skall talan mot slutligt beslut av patent- och 

registreringsverket i iirende rörande utgivningsbevis föras genom besviir hos 
patentbesviirsriitten. Vidare föreslås att talan mot beslut av patentbesviirs
riitten skall föras genom besviir hos regeringsrätten. 

De föreslagna fullfciljdsbestiimmelserna kräver ändringar i 1, 5 och 17 ~~ 
lagen om patentbesviirsriitten. 1 och 17 ~~ har iindrats så att även den 
föreslagna lagen tas med bland de lagar som riiknas upp i de båda 
paragraferna. I 5 ~ har på motsvarande sätt mål om utgivningsbevis för 
periodisk skrift angetts. 

5.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1949:166) angående skyldighet att 
avlämna för bibliotek avsedda exemplar av tryckt skrift 

Lagen angående skyldighet att avlämna för bibliotek avsedda exemplar av 
tryckt skrift har iindrats endast i den utstriickning det behövs för att 

nuvarande ordning i stort sett skall behållas. 
F. n. föreligger enligt 1 ~ 1949 års lag leveransskyldighet gentemot kungl. 

biblioteket samt universitetsbiblioteken i Uppsala. Lund och Göteborg. 
Enligt ett regering~beslut från år I 966 överliimnas det granskningsexemplar 
av tryckt skrift som chefen för justitiedepartementet eller tryckfrihetsombud 

nu erhåller till universitetsbiblioteket i Umeå. Skyldigheten att avliimna 
granskningsexemplar upphör emellertid den 1 januari 1978. För att univer

sitetsbiblioteket i Umeå även i fortsättningen skall få ett exemplar av varje 
tryckt skrift har utredningen om skyldighet att leverera biblioteksexemplar 
föreslagit att leveransplikten skall omfatta också biblioteket i Umeå. Mot 
bakgrund av det anförda har universitetsbiblioteket i Umeå tagits med i 
uppräkningen i I ~ av de bibliotek som skall få biblioteksexemplar. 

Enligt 3 ~ åvilar leveransplikten den boktryckare som med stöd av 
nuvarande 4 kap. 5 ~ TF har låtit siitta ut uppgift om sitt boktryckeri på skrift, 
fastiin skriften helt eller delvis har framstiillts på annat tryckeri. Efter 1976 års 
iindringar i TF uttrycker 3 ~ inte annat iin vad som numera iindå får anses 
giilla (jfr prop. 1975176:204 s. 148). Därför förordas att 3 ~ upphiivs. 

1\ndringen i 1949 års lag föreslås triida i kraft den 1 januari 1978. 

6 Hemställan 

Jag hemstiiller att lagrådets yttrande inhiimtas över förslagen till 

I. lag om medgivande till åtal för vissa tryckfrihetsbrott m. m .. 

2. lag om ändring i lagen 0949:164) med vissa bestiimmelser om 
riittegången i tryckfrihetsmål. 
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3. l<tg om iindring i radioansvarighetslagen (] 966:756). 
4. lag om ändring i lagen (1949:165) angående beslag å vissa skrifter, 
5. lag om iindring i riittegångsbalken, 
6. lag om iindring i lagen (1977:729) om patentbesviirsriitten, 
7. lag om iindring i lagen (1949:166) angående skyldighet att avliimna för 

bibliotek avsedda exemplar av tryckt skrift. 

7 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Förslag till 

49 

Bilaga I 

Utredningens 
lagförslag 

Lag om tillämpning av vissa bestämmelser tryckfrihetsförord
ningen 

Med stöd av 4 kap. 4 ~' 5 kap. I, 2 och 4 ~~, 9 kap. 2 ~andra stycket, 10 kap. 
2 ~och 11 ~andra stycket samt 13 kap. 4 ~tryckfrihetsförordningen förordnas 

som följer. 

Allmän bestämmelse 

1 § Med tryckt skrift avses i denna lag sådan skrift som anges i I kap. 5 ~ 

tryckfrihetsförordningen. 

Om skyldighet att hålla tryckt skr(/i tillgängligfiir granskning 

2 § Den som här i riket framställer tryckt skrift,som är avsedd att här utgivas, 
är skyldig att bevara ett exemplar av skriften ett år från utgivningen och 
diirundcr hålla det tillgängligt för envar. 

3 § Skyldighet enligt 2 ~ skall också åvila den som är utgivare av utomlands 
tryckt periodisk skrift, för vilken utgivningsbevis skall finnas eller ändock 

utfärdats. 
Beträffande utomlands tryckt skrift, som ej är periodisk och som utgives 

hiir i riket, skall skyldighet enligt 2 ~föreligga om skriften helt eller till någon 
del iir avfattad på svenska språket och skriften ej införes endast i enstaka 
exemplar. Skyldighet skall därvid åvila förläggaren eller. om förläggare ej 
finns, den som låtit utlämnda skrifte'l för spridning inom riket. 

4 § Den som åsidosätter skyldighet enligt 2 eller 3 ~ dömes till böter eller 
fängelse i högst ett år. 

Om arkivexemplar 

5 § Av varje i riket tryckt skrift som utgives här skall den som framställt 

skriften utan ersättning avlämna två exemplar till kungl. biblioteket. 

6 § Skyldighet att avlämna arkivexemplar enligt 5 ~skall också åvila den som 

iir utgivare av utomlands tryckt periodisk skrift. för vilken utgivningsbevis 
skall finnas eller ändock utfärdats. 

Beträffande utomlands tryckt skrift, som ej är periodisk och som utgives 

4 Riksdagl'n 1977178. I sam/. Nr 62 
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här i riket, skall skyldighet att avlämna arkivexemplar enligt 5 ~föreligga, om 

skriften helt eller till någon del är avfattad på svenska språket och skriften ej 

införes endast i enstaka exemplar. Skyldigheten skall därvid åvila förliiggaren 

eller, om förläggare ej finns, den som låtit utlämna skriften för spridning inom 

riket. 

7 § Arkivexemplar skall lämnas för varje halvt kalenderår inom tre månader 

från halvårets utgång. 

Arkivexemplar skall vara fullständiga och felfria samt i övrigt i samma 

skick som de för spridning avsedda exemplaren. 

8 § Vad i 5 och 6 ~~ föreskrives äger icke tilliimpning på bild- och 

tillfållighetstryck som avses i 4 kap. 3 ~ tryckfrihetsförordningen. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer äger också i andra 

fall medgiva undantag från skyldighet enligt 5 eller 6 ~-

9 § Den som åsidosätter sin skyldighet enligt 5-7 ~~ dömes till böter. 

Om utlännings räl/ 

10 § Utlänning, som har hemvist i riket, kan vara ägare till periodisk 

skrift. 

Utlänning kan vara utgivare av periodisk skrift på samma villkor som gäller 

för svensk medborgare. 

Om utgil'ningsbevis 

11 § Myndighet som avses i 5 kap. 4 ~ tryckfrihetsförordningen är patent

och registreringsverket. 

12 § Mot slutligt beslut av patent- och registreringsvcrket i ärende angående 

utgivningsbevis föres talan genom besvär hos verkets besviirsavdelning inom 

två månader från beslutets dag. 

Mot besvärsavdelningens beslut föres talan hos regeringsrätten genom 

besvär inom två månader från beslutets dag. 

Om åtal 

13 § Justitiekanslern får ej utan regeringens medgivande väcka åtal för 

tryckfrihetsbrott som innefattar högförräderi, krigsanstiftan, uppror. lands

förräderi, landssvek, landsskadlig vårdslöshet, spioneri. grovt spioneri. 

obehörig befattning med hemlig uppgift, grov obehörig befattning med 

hemlig uppgift, vårdslöshet med hemlig uppgift, ryktesspridning till fara för 

rikets säkerhet eller uppvigling samt försök. förberedelse eller stämpling till 
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högförriideri, uppror, landsförräderi, tandssvek, spioneri, grovt spioneri eller 
grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller försök eller förberedelse till 
obehörig befattning med hemlig uppgift. 

14 § I de fall som angives i 13 ~ får justitiekanslern inleda endast sådan 
förundersökning, som erfordras för att inhämta medgivandet. Uimnar 
regeringen icke medgivande till åtal. skall förundersökningen nedläggas. 

Om beslag m. m. 

IS§ Förordnande om beslag av tryckt skrift enligt 10 kap. 2 *eller av enstaka 
exemplar enligt 10 kap. 14 ~ tryckfrihetsförordningen får meddelas av 
liinsåklagare i fråga om skrift som innefattar uppvigling. 

16 § Behörighet att laga skrift i förvar enligt 10 kap. 11 ~ andra stycket 
tryckfrihetsförordningen tillkommer befattningshavare av lägst fänriks 

grad. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. 
I stället för bestämmelserna i 2-4 *~gäller i fråga om skrift som utgivits före 

den l januari I 978 fortfarande vad som tidigare kan vara föreskrivet. 
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1 Förslag till 
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Bilaga 2 
De remitterade förslagen 

Lag om medgivande till åtal för vissa tryckfrihetsbrott m. m. 

Härigenom föreskrives följande. 

1 § Bestämmelse i denna lag som avser tryckt skrift eller tryckning av skrift 

äger motsvarande tillämpning på annan skrift, på vilken tryckfrihetsförord

ningen är tillämplig, eller på mångfaldigande av sådan skrift. 

2 § Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott som avses i 7 kap. 4 ~ I-7 eller 5 ~ I 

tryckfrihetsförordningen får väckas endast efter regeringens medgivande. 

3 § I fall som avses i 10 kap. 11 ~andra stycket tryckfrihetsförordningen får 

befattningshavare av lägst fänriks grad taga tryckt skrift i förvar. 

4 § Skyldighet att under ett år bevara och på polismyndighets begäran för 

granskning tillhandahålla ett exemplar av tryckt skrift åligger 

I. den som här i riket framställer sådan skrift, 

2. utgivare här i riket av periodisk skrift, som har tryckts utom riket. och 

för vilken utgivningsbevis finnes eller skall finnas, 

3. förläggare här i riket till skrift. som har tryckts utom riket och som ej är 

periodisk, eller. om sådan förläggare ej finnes, den som har låtit utlämna 

skriften för spridning här i riket, om skriften helt eller delvis är avfattad på 

svenska språket och skriften ej införes i endast enstaka exemplar. 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot första stycket dömes 

till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar. 

Åklagare är justitiekanslern. 

5 § Utlänning får vara ägare till periodisk skrift som tryckes här i riket, om 

han har hemvist här. På de villkor som gäller för svensk medborgare får 

utlänning vara utgivare av periodisk skrift. för vilken utgivningsbevis finnes 

eller skall finnas. 

6 § Patent- och registreringsverket prövar ärenden rörande utgivningsbevis 

för periodisk skrift samt mottager anmälningar beträffande utgivare av sådan 

skrift eller ställföreträdare för utgivare. 

Uppfyller ansökan om utgivningsbevis icke vad som är föreskrivet om 

sådan ansökan och efterkommer sökanden ej föreläggande att inom viss tid 

avhjälpa bristen, får ansökningen avvisas. 

Talan mot slutligt beslut av patent- och registreringsvcrket i ärende 
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rörande utgivningsbevis föres genom besvär hos patentbesvärsrätten inom 

två månader från beslutets dag. Talan mot patentbesvärsrättens slutliga 

beslut föres hos regeringsrätten genom besvär inom två månader från 

beslutets dag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. Äldre bestämmelser gäller 

fortfarande i fråga om skyldighet att för granskning bevara exemplar av tryckt 

skrift, som har framställts före ikraftträdandet. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1949:164) med vissa bestämmelser om 
rättegången i tryckfrihetsmål 

Hiirigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1949: 164) med vissa bestämmelser 

om rättegången i tryckfrihetsmål 1 

dels att i 12 ~ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen", 

dels att 1-3, 7, 10, 11 och 13 ~~skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 a och I b ~~-av nedan 

angivna lydelse. 

Nurnrande ~vdelse 

Laga domstol i 1ryckfi·ihe1smål är 

tingsrätt, som är behörig att upptaga 

tryckfrihetsmål i det län där 1ryck

ningsor1en är belägen: .finnas i länel 

.flera 1ingsrä11er med sådan behörig

hel. skall må/cl. om skr(fien 1ryck1s 

inom domkre/sen/iir behörig lingsräll. 

upplagas a1• den 1ingsrä11en och i annal 

fall av den av de behöriga 1ingsrä1-

1erna, som är närmas/ 1ryckningsur-

1e11. Finnes.för periodisk skrift särskild 

u1gi\'llingsor1. skall i frciga om rä11ens 

behörighel även den or1en anses som 

lryckningsorl. 

Föreslagen ~rdelse 

I -;2 
' 

Laga domstol i mål angående 

ansvar på grund av 1ryckt'rihe1sbroll 

genom periodisk skrift är tingsrätt som 

iir behörig att upptaga tryckfrihets

mål i det län där skrifiens 111gil'f1ingsor1 

är belägen. Mål angående ansvar på 

grund m• 1ryckfrihe1shroll genom an

nan skri/i upptages av lingsräll som är 

behörig all upptaga 1ryc/.;lrihe1smål i 

del län där den. som en/igr 8 kap. 

lryckfrihelf!;{Orordningen har all smra 

tör skr(fien, har sill hemvisl. 

,.4', skriften 1ryck1 utom riket. skall Finnes ej behörig domslol enlig/ vad 

som 1ryckningsor1 anses den orl, där som sägs i .forsla s~vckel. upplagcs 

den som låtit utlämna skriften för må/el m· 1ingsräll som är behörig all 

I Senaste lydelse av 12 ~ 1964:748. 
2 Senaste lydelse 1970:765. 
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Nuvarande ~vdelse Fiires/age11 ~rde/se 

spridning inom riket har sitt hem- upptaga tryckt'rihetsmål i der län där 

vist. skrifien är tryckr eller e(jesr mångfal

digad eller. om skriften är mcingfäl

digad utom riket, diir den som låtit 

Är vid talans väckande trycknings

orten ei känd eller är, om skr(fien 

rryckts ur om riker. orr som a1·ses i 

andra stycket belägen urom riker elll'f 

ej känd. gä//e som rryckningsorr den 

orr. diir exemplar av skriften antriif

fas. 

utliimna skriften för spridning inom 

riket har sitt hemvist. Är vid talans 
väckande l'.i känr mr skrifien mång

faldigars eller var de11. som låtir 

ur/ämna urom riket mångfaldigad 

skri/i fiir swidning här i rik.er. har 

hemvisr inom derra. upprages må/er ar 

ringsrätr som är behörig art uppwga 

rryck/fihersmål i der län cliir exemplar 

av skriften anträffas. 
Finnas i län .flera ri11gsrätrer som 

enligt första eller andra s~rcket äro 

behöriga arr llfl{lraga rryckf"rihersmcil. 

räckes talan. om den omsrändighet 

som grundar behörigher .tör ringsrärr 

hä11för sig rill ort inom domkrersen/ör 

en ar ringsrärrerna. l'id den ringsrärren 

och i annarfall vid den m· de behöriga 

tingsrärrerna. som är närmast den 
orre11. 

Tryck(rihersmål angående anwar 

"på grund m· hrorr e11/ir!,r 7 kap. 3 11 

rryck/riher.~fiirorclninge 11. varigenom 

någon medrNkar till tryck/fihersbrott. 

llfl{lrages m· ti11gsrärr. som är behiirig 

domstol i tryck/fihetsmcil a11gåe11dc 

rryckfrihetsbrorrer. Vad 1111 sagrs äger 

morsmrande rillämpning å rryckf"ri

hersmål a11gåc11de ansl'ar på grund av 

brorr enligr 7 kap. 3 -~ rrycktfiherstiir

ordningen, varigenom någon anska( 

far uppgifi eller underrätrdse vars 

offentliggörande inne.färrar tryck/ri

.hersbrorr .fnr vilker han .~jä/I' srnrar 

enligt N kap. samma .fbrordning. 

Förekomma samridigr vid ringsrärr 
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rryckfrihetsmål angående tryckfrihets

brotr och trycl\f'rihetsmål angående 
annat bro/I, som på säll angfres i 

.försra srycker har samband med tryck

.frihersbrortet. skola målen handläggas 

i en rätregång, om ej synnerliga skäl 

föranleda annat. 

T rycl\/'rihetsmål angående ans1•ar 

på grund av annar bro/I enlfgr 7 kap. 

3 .11 tryckfrihets.ffirordningen än som 

al'ses i.fi.irsra s(vcket upptages ai• tings

rätt, som är behörig att upptaga tryck

frihetsmål i det län. där den mot vilken 

ralan l'äckes har sill heml'ist eller, om 

han saknar känt heml'ist inom riker, 

där han e(jest har att Sl'ara i mål enligt 

rälfegdngsbalken. Finnas i länet.flera 

behöriga tingsrärter. äger I ~- rre<(ie 

stycket morsl'arande tillämpning. Vad 
som är fiireskril•er i räl/egångsbalken 

angående laga domstol ochforening al' 

mål. när ralan l'äckes mor .flera, äger 

motsl'Grande rillämpning i .fråga om 

rryckfrihersmål som m•ses i de11a 

so·cke. 

Afed rrycl\frihetsm<il m<i förenas 
sådanr m<il angående åtal .för bro/I, 

som ej skall handläggas som trycl\(ri

hetsmål. om målen a\'se ralan mot 
samma person/iir samma gärning eller 

det e(jest pd grund a1• målens samband 

med rnrandra skulle l'Gra rill alfrarlig 

olägenher att m<ilen handläggas i 

skilda rälfegångar. 

Fråga om m<ilens.forening pröl'Gs på 

.framställning ar justiriekanslern av 

tingsrä11 som är behörig att upptaga 

tryck,t'rihetsmålet. Om särskild talan 

mot beslut. varff!,enom rätten arslagit 

sådan.f'ramställning, gäller vad i rätte-
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Nuvarande ~vdelse 

I mål, rari 1alan ji_ires om ans\'(/r, 

skall rätten vid förberedande be

handling så snart ske kan utreda 

huruvida den tilltalade är ansvarig 

för skriften samt, om så erfordras. 

meddela beslut därom. 

Vid målets beredande må rätten. 

liven då fråga är om allmänt åtal, 

höra part eller annan så ock meddela 

beslut i fråga om målets avvisande. 

För behandling av fråga som avses i 

första stycket må huvudförhandling 

utsättas: vid sådan förhandling eller 

vid huvudförhandling, som eljest 

utsättes ehuru målet i övrigt ej är 

berett till huvudförhandling, skall 

rätten bestå av tre eller fyra lagfarna 

domare. 

Om särskild talan mot beslut, vari

genom rätten ogillat invändning av 

elen tilltalade att han icke är ansvarig 

för skriften. gälle vad i rättegångs

balken är stadgat angående invänd

ning om rättegångshinder. 

56 

Föreslagen ~rdelse 

gångsbalkc>n är .föreskrivet om talan 

mot slutligt bc>slut. 

Mdl. som e.i är tryckf'rihetsmål men 

handlägges i samma rättegång som 

sådam mål. priil'as enbart a1· rätten. 

Aklagare är justitic>kanslem. 

I mål angående ansrar på grund ar 

trrck/i'ihetsbrotr skall rätten vid för

beredande behandling så snart ske 

kan utreda huruvida den tilltalade är 

ansvarig för skriften samt. om så 

erfordras, meddela beslut diirom. 

Vid beredande ar 11:rckfi'i!IC'r.1111ål. 
\'(/l'i talanfiires 0111 ansvar. må rätten, 

även då fråga är om allmiint åtal. 

höra part eller annan så ock meddela 

beslut i fråga om målets avvisande. 

För behandling av fråga som avses i 

första stycket må huvudförhandling 

utsättas: vid sådan förhandling eller 

vid huvudförhandling, som eljest 

utsättes ehuru målet i övrigt ej är 

berett till huvudförhandling, skall 

rätten bestå av tre eller fyra lagfarna 

domare. 

Om särskild talan mot beslut, vari

genom rätten ogillat inviindning av 

tillra/ad att han enligt 8 kap. tryck.f'ri

hets/'örordningen icke är ansvarig för 

skriften, giille vad i riittegångsbalken 

är stadgat angående inviindning om 

rättegångshinder. 

H 
Vid målets beredande skall tillika Vid beredande al' rryck!'rihersmål. 

\'ari talan/lires om an.1w1r, skall tillika 

bestämmas, om .f'rå1<a11 huruvida 

brott .föreligger skall prövas av jury. 

bestämmas, huruvida skr!fiens 

hrotts/iy,het skall prövas av jury. 

3 Senaste lydelse 1958: 14. 
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Nurnrandc ~rdelsc 

Då jury skall medverka. skola vid 
sammantriicle med parterna inför 
riitten de åtgiirder för juryns bildande 
vidtagas som i tryckfrihetsförord

ningen stadgas. Sedan målets bere
dande slutförts. skall rätten utsätta 
tid för huvudförhandling inför ju-
ryn. 
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Fijreslagen ~rdclse 

Då jury skall medverka. skola vid 
sammantriide med parterna inför 
riitten de åtgärder för juryns bildande 
vidtagas som i tryckfrihetsförord
ningen stadgas. Sedan målets bere
dande slutförts. skall rätten utsiitta 
tid för huvudförhandling inför juryn. 
Till hurn(l/brhandling vid samma till-

fälle 11tsät1es ock mål. rarijury ej skall 

medverka men som skall handläggas i 

samma riiflegång. 

Skall jury ej medverka. varde Skall i an11atfall jury ej medverka. 

målet, sedan beredandet slutförts. varde målet. sedan beredandet slut
utsatt till huvudförhandling i elen för förts, utsatt till huvudförhandling i 

brottmål i allmiinhet gällande ord- den för brottmål i allmiinhet giillancle 
ningen. ordningen. 

Sedan förhandlingen inför juryn 

blivit förd till slut. skall rätten utan 
uppskov till juryns besvarande 
skriftligen avfatta frågan, huruvida 

skri/ie11 är brottslig efter det eller de 
lagrum som åklagaren eller målsä
ganden funnit tilliimpliga. Avser 

åtalet nera brott eller föranleder 
målets beskaffenhet eljest nera frå
gor, skola de framställas var för sig. 
Innan frågorna till juryn slutligen 
avfattas, skall närvarande part bere
das tillfälle att yttra sig över desam-
ma. 

Sedan förhandlingen inför juryn 
blivit förd till slut, skall rätten utan 
uppskov till juryns besvarande 
skriftligen avfatta frågan. huruvida 
brott föreligger efter det eller de 

lagrum som åklagaren eller målsä
ganden funnit tillämpliga. Ha11d

liiggas l'id h111·1uj/iirha11dli11ge11 fler ä11 
efl mål eller avser åtal Oera brott eller 
föranleder mdls beskaffenhet eljest 
ncra frågor, skola de framställas var 
för sig. Innan frågorna till juryn 
slutligen avfattas. skall niirvarande 
part beredas till fal le att yttra sig över 
desamma. 

10 ~ 
Då i mål. vari målsägande fört Då i mål. vari målsägande fört 

talan. skri/ie11s brottslighet prövats av 
jury. må. om omständigheterna för

anleda därtill. förordnas att målsä
ganden och den tilltalade skola bära 
var sin riittegångskostnad. 

talan,/fågan hurul'ida brotlföreligger 

prövats av jury, må. om omständig

heterna föranleda cliirtill. förordnas 
att målsäganden och elen tilltalade 
skola bära var sin rättegångskost
nad. 
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Numrandc ~rdc/se 

Dom skall meddelas senast söck
endagen efter det juryns svar till
stiillts rätten; vid avkunnande av 
dom erfordras ej att juryn iir niirva

rande. 

58 

Föreslagen ~rdclsc 

11 ~ 

Dom i tryckfrihetsmålskall medde
las senast söckendagen efter det 
juryns svar tillstiillts rätten. liar 
juryn .fimnit brott .f(ireli)!.ga och .tinnes 

på grund av målets beska//i'nhct 

rådrum .f(ir domens beslutande eller 

avfattande oundgän)!.ligcn er/(mfer

ligt. md rät/en dock hr?sluta om 

anstdnd därmed i högst en vecka. Vid 

avkunnande av dom erfordras ej att 
juryn är niirvarande. 

IH 
Vad i denna lag är stadgat om mdl. Vad i denna lag iir stadgat om 

vari talan föres om ansvar, skall i tryck/'rihrtsmdl. vari talan föres om 
tilliimpliga delar gälla beträffande ansvar, skal i i tilliimpliga delar gälla 
mål, vari utan samband med åtal betriiffande sådant mål, vari utan 
talan föres om tryckt skrifts kon- samband med åtal talan föres om 
fiskering eller om enskilt anspråk; i skrifts konfiskering eller om enskilt 
mål om enskilt anspråk gälle dock anspråk; i 11:rck/'rihets111å/ om enskilt 

följande särskilda besUmmelser. anspråk giille dock följande siirskilda 
bcstiimmelser. 

Vid målets beredande skall utredas, huruvida anspråket enligt tryckfrihets
förordningen må göras giillande mot svaranden samt, om så erfordras, beslut 
därom meddelas. Om foreliiggande för part att komma tillstiides och om 
verkan av parts utevaro giille vad i riittegångsbalken är stadgat angående sak, 
varom förlikning ej är tillåten. Skall jury ej medverka, varde målet utsatt till 
huvudförhandling i den för tvistemål i allmänhet giillande ordningen. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1978. Äldre bestiimmelser gäller 

fortfarande i fråga om rättegången i mål som före ikrafttriidandet har 

anhiingiggjorts vid domstol. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i radioansvarighetslagen (1966:756) 

Härigenom föreskrives i fråga om radioansvarighetslagen ( 1966:756) 
dels att i 3 och 10 ~~ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "rege

ringen", 
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Nurnra11de (wielse Fiircslagc11 (rdel~e 

dels att I, 5 och 7-9 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 
dcl5 att i lagen skall införas en ny paragraf. 9 a ~, av nedan angivna 

lydelse. 

I ~ 

Denna lag gäller yttrandefriheten i ljudradio- och televisionsprogram 
(radioprogram) som svenskt programföretag iiger anordna med ensamrätt. 

Bestiimmelsen i 5 ~ andra stycket Bestämmelsen i 5 ~ andra stycket 
iir tilliimplig iiven på meddelande för iir tilliimplig iiven på meddelande för 
offentliggörande i program som an- offentliggörande i program som an-
ordnas av utländskt programföretag. 

Bestiimmelserna i 2 ~ fdrsta stycket 
samt 4, 5 och 7-9 ~~ära ej tillämpliga 

på program eller del av program som 
består i direktsändning av dagshiin

delse eller av sådan gudstjiinst eller 
offentlig tillställning som anordnas 
av annan iin programföretaget. 

ordnas av utliindskt programföretag 

samt a11skaf/"a11de ar uppgifier och 

underrärtdwr fiir sådant uf/e11t/iggii

ra11de. Bestiimmelserna i 2 ~ första 
stycket samt 4, 5 och 7-9 a ~~ iiro ej 
tillämpliga på program eller del av 
program som består i dircktsiindning 
av dagshändelse eller av sådan guds
tjiinst eller offentlig tillstiillning som 
anordnas av annan än programföre

taget. 
I frågor. som ej behandlas i denna lag eller i bestiimmelsc som meddelats 

med stöd av lagen. giiller vad som föreskrives i annan författning. 

5 ~ 
Ansvar för yttrandefrihetsbrott i radioprogram eller for medverkan till 

sådant brott får ej ådömas annan än den som är ansvarig enligt 4 ~. 
Den som lämnat meddelande för Den som lämnat meddelande för 

offentliggörande i radioprogram är 
fri från ansvar, 11är a11srnrs/fihet 

skulle ha .förelegat om 111eddela11det 

u11der mo1wara11dejiirhålla11de11 /ä111-

11ars .för <!f/emliggöra11de i f/:rckr 

skri/i. 

offentliggörande i radioprogram eller 

a11skaj/"ar uppg!ti eller underrä((else 

.fiir af( <~f/"emliggiira de11 i radiopro

gram eller .fijr af( lä11111a meddela11de 

som 11yss sagts är fri från ansvar och 

skades1å11dsskyldighe1. Om gämi11ge11 

1111der 111orsvara11de.forhålla11de11 skul

le ha ku1111ar .f(jra11/eda anSl'ar eller 

skadeståndsskyldighet enligr 11yck/i"i

hersforordni11gen. må dock dömas till 

a11svar eller skadeståndssk_rld~«her e11-

/igr md som eliesr ärflirskril'er. 
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Nu\'i/randc lrdc/sc 

7 ' ' 
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Fiireslag('ll ~rdclsc 

fråga som rör missbruk av yttrandefriheten i radioprogram bedömes efter 

samma grunder som giilla för bedömningen av missbruk av tryckfriheten 

enligt 1 kap. 4 ~ tryckfrihetsförordningen. 

Den som iir ansvarig för innehållet i radioprogram enligt 4 ~ första eller 

tredje stycket skall anses ha haft kiinnedom om innehållet och medgivit att 

1m>grammet siindes. 

I mål om ansvar eller skadestånd eller om förverkande av egendom eller 

annan siirskild riittsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott i radioprogram 

far fdga ej viickas om vem som. utan att vara ansvarig för brottet eller 

skadeståndsskyldig enligt denna lag. författat eller framstiillt programmet. 

framtriitt i detta eller liimnat meddelande för offentliggörande i program
met. 

Mål om ansvar eller skadestånd 
eller om förverkande av egendom 
eller annan siirskild rättsverkan på 
grund av yttrandefrihetsbrott i radio
program upptages av Stockholms 

rådlwsrärr. Om det iir Himpligt med 
hiinsyn till utredningen. kostnader 

och andra omständigheter. kan så

dant mål upptagas även av annan 

rddshusrärr som iir behörig att pröva 

tryckfrihetsmäl. 

8 ~ 

Frå}!,a om l'l'm som är ansmrf~ .Jiir 

brorr som al'Sl'S i 5 ,, andra srrcket 

andra p11nkre11 .tår utan hinder m' 

tri'((ic styckl'I i .fiirerarandc paragraf" 

handlägga.i i samma rättegång som 

mdl .1om angircs där. 

Mål om ansvar eller skadeständ 
eller om förverkande av egendom 

eller annan siirskild rättsverkan på 
grund av yttrandefrihetsbrott i radio
program upptages av Stockholms 

ringsräll. Om det iir lämpligt med 
hiinsyn till utredningen. kostnader 

och andra omstiindigheter. kan så
dant mål upptagas iiven av annan 

tingsrätt som iir behörig att pröva 

tryckfrihetsmål. 

Iletriiffanck riittegången äga i övrigt 12 kap. och 14 kap. 1-3 ~~ tryckfri

hetsförordningen samt lagen den 22 april 1949 f nr 164> med vissa bestiim

mdser om riittegången i tryckfrihetsmål. jiimte anslutande föreskrifter. 

motsvarande tilliimpning. De som äro jurymiin för tryckfrihetsmål äro 

behöriga att medverka iiven i mål som avses i denna paragraf. 
Bestämmt'!scrna i.fiirsra och andra 

sryckena }!,älla även mdl angdende 

ansl'ar eller skadeståndsskyldigher på 

grund ar brott som al'ses i 5 .11 andra 

stycket andra punkten och som ej 
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N11l'arande ~rde/se 

Allmiint åtal för yttrandefrihets
brott i radioprogram viickes av justi

tiekanslern. S<~dant åtal skall viickas 
inom sex månader från det program

met siindes. 

Programutgivare. tjiinsteman hos 
programföretaget eller annan som 

har all Taga befattning med radiopro

gram eller med nyhetsmeddelande 
för sådant program får ej a1·sliija vem 
som författat eller framstiillt pro
gram. framtriitt i program eller 
liimnat meddelande för offentliggö
rande i program. Della gäller dock ej 

om elen rars namn al'sliijas samryckr 

rill cle11a eller om skyldigher att al'sliija 

hans namn .föreligger cnligr lag. 
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Fiireslagrn lrclelse 

gäller det säit på vilket ll{Jf'gi/i eller 

11nderrä11cf1·e anskaj/ats. Ar/råga om 

brott, mrigl'nom någon anska//ät 

llflf'gi/i eller 1111clcrrättelse men (j 

ofli'ntliggjorr denna i raclinf'rogram 

eller meddelar den till annan ./iir 

sddant o//i'ntliggiirande skall dock rnd 

nyss sagts gälla cndasr om det är 

UfJf'enhart att anska//ändct skerr ,liir 

o/knrliggöranclc i racliof'mgram. 

Allmiint ätal för yttrandefrihets

brott i radioprogram viickes av justi
tiekanslern. Sådant Mal skall viickas 

inom sex månader från det program
met siindes. Jusritiekanslem är dkla

garc äl'en i annar mål som skall hand

läggas i samma ordning som mål om 

y11rancle/i"ihcrshro11 i radioprogram. 

Programutgivare eller tjiinsteman 

som har mrir l'erksam hos programfö

retaget eller annan som har wgir 

befattning med radioprogram eller 

med nyhetsmeddelande för sådant 
program får ej riija md han dän·id 
ertilrir om vem som författat eller 
framstiillt program. rramtriitt i pro
gram eller lämnat meddelande för 
offentliggörande i program, om ej 

I. denne har samryckr därrill: 

} . .ffdga är h11ru1·ida denne är 

ansmrig .för y11ra11c/efrihersbro11 ellN 

skaclesrånclsskrldf~ enligr denna lag: 

3 . .ffc/ga är om broll som arses i 5 11 

andra styckl'f andra punkrcn och som 

angår rikets siikerhct: 

4. ji"åga är om annat bmll som 

arses i 5 I' andra srrckcr andra 

punkten och rii11enfin11er det erfimler

/f~t al/ vid/iirhandling 11ppgifi lämnas, 

hururida drn som är rillralad eller 
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N111·a rem cl<' lrdelse 
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FiirC'slagrn zrdd.1e 

skiiligcn missränkr .fiir bmrrer har 

lämnar meddelander: 

5. räl/en m· hänsyn rill allmiifll eller 

enskilr inrresse .finner del l'ara av 

synnerlig rikr arr llfl[lgifi i saken 

lämnas l'id l'if/nc.~törhiir eller .f(irhiir 

med par! under sanningsförsiikran. 

Brott mot denna paragraf bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år. 

Åtal får viickas av åklagare endast om måls:iganden angiver brottet till åtal. 

Åklagare iir justitiekanslern. 

9 a .11 

A'f rndighcr eller annar allmänr 

organ .far C'.i e/ierfi1rska den som 

.f(irf'a11ar 1?ller framsrällr radio{Jro

gram,framrrärr i sådam program eller 

lämnar meddelande .fiir <?ff'cnrliggö

rande i radio{Jmgram i vidare mån än 

som erfimlras fiir dra/ eller ar111ar 

ingripande mor honom som t:i srclr i 

srricl m!'d denna lag. Fdr eficrf(Jrsk-

11ing.fiirekom111a. skall därrid heakras 

den i 9 .11· fiirsra srycker angima rysr

nadst>li.'aen. 

För e/tl?rfiJrskning i .1·rrid med.fiirsra 

sryckef.{örsta flllnkren diimes rill hiirer 

ellcrfängef5e i hiigsr efl dr. Aklagarl? är 

jusririekanslern. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. Äldre bestämmelser giiller 

fortfarande i fråga om riittegången i mål som före ikraftträdandet har 

anhiingiggjorts vid domstol. 

4 Förslag till 
Lag om ändring 
skrifter 

lagen (1949:165) angående beslag å vissa 

Härigenom föreskrives att I ~ lagen (] 949: 165) angående beslag å vissa 

skrifter skall ha nedan angivna lydelse. 
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Nurarande (rdelse Fiircslagen (i-defo' 

I ~I 

AntrMfas vid avdelning av krigs- Ar rike! i kr~~ eller krig5/ära nch 

makten skrift, som mångtähl~~als pd 

anna1 säll än genom lrffkpress. och 

innefattar dess spridande uppenbart 
sådan enligt lag straflbar uppvigling 
att ktigsman diirigenom kan förledas 

åsidosiitta sin tjiinsteplikt. må skrif
ten, efter beslut av befattningsha

vare som enligt lag har bestraffnings
riitt över personal vid avdelningen, 

tagas i beslag. i\.r fara i dröjsmål. mä 

iiven utan sådant beslut åtgiird som 
nu sagts vidtagas av annan befatt
nings;havare av liigst fönriks grad. 

,\nmiilan diirom skall dock skynd

samt göras hos befattningshavare 
som först sagts; denne har att genast 
pröva, om beslaget skall bestå. 

antriiffas vid avdelning av .försrnrs

maklen skrifi. på l'ilken 1rvckfrihl'ls

.f(irordninge11 ej äger lillämpning, och 

innefattar dess spridande uppenbart 
sådan enligt lag straflbar uppvigling 

att krigsman diirigenom kan förledas 
åsidosiitta sin tjiinsteplikt. må skrif

ten, efter beslut av befattningsha
vare som enligt lag har bestraffnings

riitt över personal vid avdelningen, 

lagas i beslag . .Är fara i dröjsmål. m<l 
iiven utan sädant beslut åtgiird som 
nu sagts vidtagas av annan befatt
ningshavare av liigst fänriks grad-. 

A nmiilan diirom skall dock skynd
samt göras hos befattning.shavare 

som först sagts; denne har att genast 
pröva, om beslaget skall bestå. 

Denna lag triider i kraft den l januari 1978. 

5 Förslag till 
Lag om ändring i rättegångsbalken 

Hiirigenom föreskrives i fråga om riittcgångsbalkcn 
dels att 37 kap. 5 ~ och 49 kap. 4 ~ skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i 36 kap. skall införas en ny paragraf. 6 a ~.av nedan angivna 

lydelse. 

Nul'(lrandc (rde/se 

1 Sen~1ste lydelse 1972:364. 

Föreslagen (rdc/se 

36 ka{J. 6 a 11 

Om rä11en en/~gt .? ka{J . .? 11 5 1ryd

.fi'ihe1.~/örordningen eller 9 1' .fr"irsla 

stycke! 5 radioansl'ar~~he1s/age11 

(1966: 756) skall {Jrö1·a h11ru1·ida nå

gon. som är {Jlik1ig all hemlighålla 

uppgi/i som där m·sc'S. /i häl må lämna 
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Nul'aral/{/(' ~rdelsl' 
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Fiireslagrn ~rdelsc 

llfifigifien vid l'illne"/örhiir, inhäm1e 

riillen.försl. om l~i särskilda skä/.fiiran

leda amwl. y11rwulefrånjbre1ag, hos 

rilkei han har l'fhdllil ve1skap om 

llfi{Jgifien. 

37 kap. 5 ~ 
Beträffande förhör med part under Beträffande förhör med part under 

sanningsförsäkran skall i övrigt vad i 
36 kap. 5 och 6 ~~. 7 ~ första stycket 
samt 15-18 ~~är stadgat om vittnes
förhör äga motsvarande tillämp
ning. 

sanningsförsäkran skall i övrigt vad i 

36 kap. 5-6 a ~~. 7 ~ första stycket 
samt 15-18 ~~ iir stadgat om vittnes
förhör äga motsvarande tillämp

ning. 

49 kap. 4 ~I 

Talan mot underrätts beslut under Talan mot underrätts beslut under 
rättegången skall föras särskilt, om rättegången skall föras särskilt, om 
rätten rätten 

I. avvisat ombud. biträde eller 1. avvisat ombud. biträde eller 
försvarare: försvarare; 

2. ogillat tredje mans yrkande att 2. ogillat tredje mans yrkande att 
få som intervenient deltaga i riitte- få som intervenient deltaga i rätte-
gången; gången: 

3. förelagt part eller annan att 3. förelagt part eller annan att 
förete skritiligt bevis eller att tillhan- förete skriftligt bevis eller att tillhan-
dahålla föremål för syn eller besikt- dahålla föremål för syn eller besikt-
ning; ning eller ock enlig/ 3 kap. J 1\ 5 

1ryck/'rihe1.5/i.irord11ingen eller <J 11 .fiir

sw s1ycke1 5 radioansrnrighetslagen 

(I 966: 756).fimnit del rnra m• synnerlig 

l'ikl all där avsedd llfiflgifi lämnas vid 

l'iltne.~fiirhör eller .fiirhör med flarl 

under sanning.~fiirsäkran; 

4. utlåtit sig angående ådömande 
av förelagt vite eller hiikte eller om 

ansvar för förseelse i rättegången 
eller angående skyldighet för någon, 
som ej iir part eller intcrvenient, att 
gottgörn i riittegången vallad kost
nad; 

I Senaste lydelse 1972:430. 

4. utlåtit sig angående ådömande 
av förelagt vite eller hiikte eller om 
ansvar för förseelse i rättegången 
eller angående skyldighet för någon. 

som ej iir part eller intervenient. att 
gottgöra i riittcgången v:'lllad kost

nad: 
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X11rnra11de ~rdelsl' 

5. utlåtit sig angående ersiittning 
eller förskott av allmiinna medel till 
målsägande eller angående ersiitt
ning eller förskott till bitriide. försva
rare. vittne. sakkunnig eller annan. 
som ej iir part eller intervenient: 

6. utlåtit sig i tvistemål angående 
kvarstad, skingringsförbud eller an
nan handriickning eller i brottmål 

angående hiiktning eller åtgiird. som 
avses i 25-28 kap.: eller 

7. avslagit begiiran om riittshjiilp 
eller om ersiittning eller förskott till 
part. som ätnjuter sådan förmån, 
eller avslagit begäran om bitriide eller 
försvarare eller till sådant uppdrag 
forordnat annan. iin part föreslagit. 
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fijreslage11 /n/c/.1(' 

5. utlåtit sig angående ersiittning 
eller förskott av allmiinna medel till 
målsiigande eller angående ersiitt
ning eller förskott till bitriide. försva
rare, vittne, sakkunnig eller annan, 

som ej iir part eller intervenient: 

6. utlåtit sig i tvistemål angående 
kvarstad, skingringsförbud eller an
nan handriickning eller i brottmål 
angående hiiktning eller åtgiird, som 

avses i 25-28 kap.: eller 
7. avslagit begiiran om riittshjiilp 

eller om ersättning eller förskott till 
part, som åtnjuter sådan förmån. 
eller avslagit begiiran om bitriick eller 
försvarare eller till sådant uppdrag 
förordnat annan, iin part föreslagit. 

Siirskilcl talan skall föras genom besvär . .Ä.r fråga om beslut.som avses i 1. 2. 
3 eller 7. åligge den som vill föra talan att. om beslutet meddelats vid 
sammantriide för förhandling. genast och eljest inom en vecka från den dag. 

då han erhöll del diirav. anmiila missnöje: försummas det, iige han ej vidare 
riitt till talan. Riitten pröve genast. om anrniilan riitteligen gjorts. 

Denna lag triider i kraft elen 1 januari 1978. 

6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten 

lfärigenorn föreskrives att I. 5 och 17 ~~ lagen (I 977:729) om patentbe
sdrsriitten skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arandc (rdclse 

Patentbesvärsriitten upptager som 
förvaltningsdomstol besviir mot be
slut av patent- och registrerings
verket enligt vad som föreskrives i 
patentlagen (1967:837). mönster
skyddslagen ( 1970:485), varu mär-

5 Riksdagen /<177178. I sam/. Nr fil 

I s 
' 

Föreslagen (rde/se 

Patenthesvärsriitten upptager som 
förvaltningsdomstol besvär mot be

slut av patent- och registrerings
verket enligt vad som föreskrives i 
patentlagen ( 196 7:837), rnönster
skyddslagen (1970:485), varu miir-
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N11ram11cle lrdclse 

keslagen ( 1960:644) och namnlagen 
(1963:521). 
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Fiirl'slagc11 lrdd1e 

keslagen ( 1960:644), namnlagen 

( 1963:521) och lagen (1977:000) om 

meclgimncle till åta{liir rissa 1rrck/i"i

he1sbro11 m. m. 

Patentbcsviirsriitten har sitt kansli i patent- och registreringsverket. 

Finner avdelning vid överliigg

ning till avgörande av patentmål att 

mälet eller viss fråga iir av siirskild 

betydelse från principiell synpunkt, 

for avdelningen förordna att målet 

eller. om det kan ske. den siirskilda 
l"rägan skall avgöras av domstolen i 

dess helhet. I mäl om mönster, 

varumiirke eller namn får i motsva

rande fall avdelningen förordna att 

domstolens samtliga lagfarna leda:

miiter skall jiimte avdelningen delta

ga i avgörandet. 

Finner avdelning vid överliigg

ning till avgörande av patentmål att 

mälet eller viss fråga iir av siirskild 

betydelse från principiell synpunkt. 

fär avdelningen förordna att mälct 

eller. om det kan ske. den siirskilda 
frågan skall avgöras av domstolen i 

dess helhet. I mål om mönster. 
varumiirke, namn eller 111giv11i11gs

beris.fiir 1wrioc/isk skri/i tår i motsva

rande fall avdelningen förordna att 

domstolens samtliga lagfarna leda

möter skall jiimte avdelningen delta

ga i avgörandet. 

lH 
I fråga om talan mot patcntbe

sviirsriittens slutliga beslut finns be
stiimmclser i patentlagen ( 196 7: 
837). mönsterskyddslagen ( 1970: 
485). varumiirkeslagen ( 1960:644) 

och namnlagen ( 1 %3:521 ). 

I fråga om talan mot patcntbe
svärsriittens slutliga beslut finns 
bcstiimmelser i patentlagen ( 196 7: 

837), mönsterskyddslagen ( 1970: 

485 ), varu miirkeslagen ( 1960:644 ), 
namnlagen ( 1963:521) och lagen 

( 1977:0011) om llll'c(i.:irnnclc fil! cita{.fiir 

rissa fl:1"C/.,/i"ihe1sbro11 111. m. 

Mot patentbesvärsrättens beslut, som ej är slutligt. får talan föras endast i 

samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras siirskilt niir 

riitten har 

l. ogillat inviindning omjiiv mot ledamot av riitten eller inviindning om att 

hinder föreligger för talans prövning, 

2. avvisat ombud eller hitriide. 
3. utdiimt vite eller straff för underlåtenhet att iakttaga föreliiggande eller 

[!lagt vittne eller sakkunnig att ersiitta kostnad som vållats genom försum

melse eller tredska. 
4. förordnat angående crsiittning för någons medverkan i målet. 
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Siirskild talan som avses i andra stycket får föras av den som beslutet angår. 

om det har gått honom emot. Talan föres genom besvär hos regeringsriitten. 

Diirvid iiger bestiimmelserna i 7 ~ fiirvaltningsprocesslagen <l 971 :291) 

motsvarande tilliimpning. 

Denna lag träder i kraft elen l januari 1978. 

7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1949:166) angående skyldighet att avlämna 
för bibliotek a\·sedda exemplar av tryckt skrift 

I farigenorn föreskrives i fräga om lagen ( 1949: l 66) angäende skyldighet att 

avliimna för bibliotek avsedda exemplar av tryckt skrift 

dels att 3 ~ skall upphör,t att giilla, 

dels att i 2 ~ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen". 

dels att 1 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarandl' (wlc/sc 

Av varje tryckt skrift, som fram

stiillts hiir i riket och hiir utgivits. 

skall boktryckaren från upplagan 

avtaga och utan betalning till ettvan 

av kungl. biblioteket samt universi

tetsbiblioteken i Uppsala. Lund och 

Fiireslagm lrdelsc 

Av varje tryckt skrift. som fram

ställts hiir i riket och hiir utgivits. 

skall boktryckaren från upplagan 

avtaga OL"h utan betalning till ettvan 

av kungl. biblioteket samt universi

tetsbiblioteken i Uppsala. Lund. 
Ciötehorg avliimna ett exemplar Göteborg och Umeå avfarnna ett 

(hiblioteksexcrnplarJ. exemplar lbibliotckscxemplarl. 

Denna lag triider i kraft elen l januari 1978. 

1 Senaste lydelse 1961 :25. 
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Utdrag 
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'.'länarande: F. d. justitierådet Edling. justitierådet Brundin, regeringsrådet 
Ericsson och justitierådet Nordenson. 

Enligt utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 29 september 
1977 har regeringen på hemställan av statsrådet Romanus beslutat inhiimta 
lagrådets yttrande över förslag till 

I. lag om medgivande till åtal för vissa tryckfrihetsbrott m. m., 
2. lag om ändring i lagen (1949: 164) med vissa bestämmelser om 

rättegången i tryckfrihetsmäl, 
3. lag om ändring i radioansvarighetslagen (1966:756), 
4. lag om ändring i lagen (1949:165) angående beslag ä vissa skrifter, 
5. lag om ändring i rättegängsbalken, 
6. lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesviirsrällen, 
7. lag om ändring i lagen (1949: 166) angående skyldighet att avlämna för 

bibliotek avsedda exemplar av tryckt skrift. 
Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, har inför lagrådet föredragits 

av hovrättsassessorn Göran Regner. 
Förslagen föranleder följande yttrande av lagrddct: 

Förslaget till lag om medgirnndc till åtal för Yissa tryckfrihctsbrott 
m.m. 

Rubriken 

Lydelsen av rubriken är enligt lagrådets mening mindre lämplig, eftersom 
den tar direkt sikte på endast en - lät vara viktig - bestämmelse i lagen. 
Lagrådet föreslår, att rubriken får lyda: "Lag med vissa bestämmelser på 
tryckfrihetsförordningens område" . 

.Ä.ven utan siirskilt stadgande torde vara klart. att begreppen "tryckt skrift" 
och "periodisk skrift" i den nu föreslagna lagen har samma innebörd som i 
TF Tvekan kan diiremot råda om motsvarande skall kunna anses gälla 
betriiffande uttrycket ''mångfaldigande", som i TF har en mer inskriinkt 
innebörd än ordet i och för sig anger. För tydlighetens skull bör enligt 
lagrådets mening slutorden i lagtexten - i överensstiimmelse med ordalagen i 
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I kap. 5 * första stycket TF i dess nya lydelse - lyda "mångfaldigande av 

sådan skrift genom stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt förfa

rande". 

De ändringar i TF som träder i kraft elen I januari 1978 innebär bl. a. att 

chefen för justitiedepartementet inte vidare kommer att ha någon befattning 

med övervakande av TF:s efterlevnad. Den granskning av tryckta skrifter 

som nu ankommer på justitieministern kommer således att upphöra. I 

konsekvens härmed upphör också den nu i 4 kap. 7 * och 1.1 kap. 4 * TF 

stadgade skyldigheten får boktryckare att tillställa justitieministern eller av 

honom förordnat tryckfrihetsombud s. k. granskningsexemplar. Slutligen 

kommer inte heller att finnas någon författningsreglerad befogenhet för 

justitieministern att i egenskap av övervakare av tryckfriheten anmäla tryckt 

skrift till åtal genom JK. Däremot kommer regeringen att kunna göra sådan 

anmälan. 

Enligt de nya bestämmelserna är det J K som har tillsyn över tryckfriheten. 

19 kap. I * TF i dess nya lydelse stadgas sålunda, att JK har att vaka över att 

de gränser för tryckfriheten som anges i förordningen inte överskrids. Och 

liksom f. n. skall JK vara ensam åklagare i mål om tryckfrihetsbrott. TF i dess 

nya lydelse innehåller däremot inte några uttryckliga bestämmelserom sådan 

granskning av tryckt skrift som svarar mot elen som f. n. sker genom 

justitieministern och de av honom förordnade tryckfrihetsombuden. Att 

någon form av granskning av tryckta skrifter har förutsatts skola äga rum 

även i fortsättningen framgår emellertid av den nya bestämmelsen i 4 kap. 4 * 
TF (jfr. 13 kap. 4 *),vari utsäges bl. a., att föreskrifter om skyldighet att bevara 

exemplar av tryckt skrift för granskning meddelas i lag. 

Enligt MMU skulle de i TF tilltänkta lagbestämmelserna i princip stadga 

skyldighet för den som framställde tryckt skrift att bevara ett exemplar av 

skriften ett år frän utgivningen och därunder hålla det tillgängligt for envar: i 

MMU:s lagförslag upptogs bestämmelser hiirom, betrtiffande här i riket 

framstlillda skrifter i 2 s och beträffande vissa utom riket framställda skrifter i 

3 *·I remissprotokollet förklarar föredragande statsrådet, att han ansluter sig 

till detta förslag utom i vad det avser att granskningsexemplaret skall 

tillhandahållas envar; enligt föredraganden erbjöd den föreslagna ordningen 

ganska begränsade fördelar när det gällde allmänhetens möjligheter att delta i 

granskningen men medförde den å andra sidan ansenliga praktiska problem. 

Föredraganden uttalar slutligen, att skyldigheten att tillåta granskning av 

tryckt skrift mot denna bakgrund inte hade getts annan omfattning i 

departementsförslaget än den har i dag. 

Den föreslagna lagbestiimmclsen stadgar, med ordalag hämtade från den 

efter år 1977 ej liingre giillande föreskriften i 4 kap. 6 * Tr, skyldighet att 

under ett år bevara och på polismyndighets begiiran för granskning till han-
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dahålla ett exemplar av tryckt skrift. Innebörden av denna bestämmelse är 

enligt lagrådets mening inte fullt klar. Varken lagtexten eller de uttalanden 

som har gjorts under förarbetena till ändringarna i TF eller i remiss protokollet 

ger ett entydigt besked om arten eller omfattningen av den granskning av 

tryckta skrifter som skall kunna ifrågakomma eller i frågan vilken eller vilka 

myndigheter som skall äga ta initiativ till eller utföra sådan granskning. Med 

hänsyn till att dessa frågor är av stor principiell betydelse är det enligt 

lagrådets mening angeHiget att det genom den föreslagna lagstiftningen sker 

ett klarliiggande i dessa hänseenden. 

Till en början torde det kunna hållas för visst att det inte var grundlag

stiftarens tanke att polismyndighet skulle tilläggas befogenhet att på eget 

initiativ företa en granskning från tryckfrihetsrättsliga synpunkter av tryckta 

skrifters innehåll. Det remitterade fiirslaget torde ej heller - iiven om 

lagtexten iir oklar på denna punkt - avse att ge polismyndighet en sådan 

granskningsbefogenhet. Stöd för denna tolkning är bl. a. föredragande 

statsrådets uttalande, att bestämmelsen om skyldighet att på polismyndig

hets begiiran för granskning tillhandahålla exemplar av tryckt skrift inte 

innebär att polisen på eget initiativ skall övervaka att TF efterlevs, vare sig i 
fråga om missbruk av tryckfriheten eller i fråga om ordningsförseelser. t. ex. 

underlåtenhet att ange tryckeri på tryckt skrift. 

Mot bakgrunden av vad som förevarit i grundlagstiftningsärendet får det 

antagas ha varit tanken att den rätt att få tillgång till tryckta- skrifter för 

granskning, som nu tillkommer chefen för justitiedepartementet, övertages 

av JK som ett led i hans allmänna uppgift att övervaka TF:s efterlevnad. 

Denna rätt för JK att få tillgång till tryckta skrifter bör enligt lagrådets mening 

komma till uttryck i den nu föreslagna lagen. 

Det kan inte anses påkallat att JK berättigas att begära biträde av 

polismyndighet för att framtvinga ett tillhandahållande av viss skrift. ,:\ven 

kontrollen över att fiireskrifterna om skyldighet att i tryckt skrift, som inte iir 

att hänföra till bild- eller tillfållighetstryck, lämna uppgifter om vem som har 

tryckt eller mångfaldigat skriften och om ort och år for mångfaldigandet torde 

på tillfredsställande siitt kunna utövas av JK inom ramen för dennes 

allmänna tillsyns- och granskningsverksamhet. 

I enlighet med vad som här har anförts förordar lagrådet, att i första stycket 

av 4 *tas upp bestämmelse om skyldighet att tillhandahålla JK ett exemplar 

av här i riket framställd tryckt skrift för granskning. Motsvarande föreskrifter 

beträffande utomlands framstiilld skrift bör bilda ett andra stycke av 

paragrafen: undantagsregeln beträffande skrift, som införts i endast enstaka 

exemplar, bör dock liimpligen tas upp i ett nytt tredje stycke av 4 ~-

I samband härmed bör 4 ~ tredje stycket i departementsförslaget överföras 

till en särskild paragraf, betecknad 5 *· i följd varav 5 och 6 ~* i departe

mentsförslaget bör erhålla beteckningarna 6 resp. 7 ~-

Lagrådet förordar, att 4 och 5 ** i elen föreslagna lagen ges följande 

lydelse. 
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"4 § Den som här i riket framställer tryckt skrift är skyldig att under ett är, 
räknat från det skriften framställdes. bevara och efter anmodan av justitie
kanslern tillhandahålla denne ett exemplar av skriften för granskning. 

Beträffande sådan utom riket framställd tryckt skrift som anges nedan 
under I eller 2 och som införes till riket skall under ett är, räknat frän det 
skriften infördes, motsvarande skyldighet åvila 

I. i fråga om periodisk skrift, för vilken utgivningsbevis tinnes eller skall 
finnas, den som här i riket ~ir utgivare av skriften, 

2. i fråga om skrift, som ej är periodisk och vilken iir helt eller delvis avfattad 
på svenska språket, skriftens förWggare här i riket eller, om sådan förläggare ej 
linnes, den som har låtit utliimna skriften för spridning hiir. 

I fall som avses i andra stycket 2 inträder ej skyldighet som där siigs, så 
länge endast enstaka exemplar av skriften har införts till riket. 

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 *dömes till böter 
eller fängelse i högst ett är. I ringa fall skall ej dömas till ansvar. 

I mål om ansvar för brott som sägs i första stycket iir justitiekanslern 
åklagare." 

lkra/i1riida11dc 

I den föreslagna övergängsbestiimmelsen föreskrivs att äldre bestämmelser 
fortfarande skall gälla i fråga om skyldighet att för granskning bevara 
exemplar av tryckt skrift som har framställts före ikrafttriidandet. Med "äldre 
bestämmelser" torde åsyftas nu gällande stadgande i 4 kap. 6 ~ och därtill 
anslutande straffstadgande i 4 kap. 8 ~ TF Dessa gnrndlagsstadganden 
upphör att gälla vid utgången av år 1977 utan att några övergångsbestäm
melser har meddelats. I fråga om dem som vid sagda tidpunkt iir skyldiga att 
enligt dessa stadganden bevara exemplar av tryckalster behövs därför i 
anslutning till den nu föreslagna lagen en övcrgängsvis giillande regel. Enligt 
lagrådets mening bör en sådan regel mr dessa fall föreskriva en skyldighet att 
bevara tryckt skrift enligt bestämmelserna i elen föreslagna lagen. Detta 
innebär bl. a. att den tid under vilken fortsatt skyldighet att bevara tryckt 
skrift består bör räknas från det den har framstiillts och ej längre från det den 
har utgått från tryckeriet. Regeln bör dock avse endast skrift som har utgått 
från tryckeriet. 

I enlighet med det anförda torde övergångsregeln kunna föreskriva att 
bestämmelserna i 4 ~ första stycket och 5 ~ denna lag - i elen lydelse som 
lagrådet har förordat-äger tillämpning även beträffande tryckt skrift som har 
framställts i tryckpress under år 1977 och som har utgått från tryckeriet. Vid 
den straffrättsliga prövningen av fall då föreskriven skyldighet har åsidosatts 
blir därvid att beakta att straff för gärning, som anses ha företagits före den I 
januari 1978, i vissa fall skall bestämmas med tillämpning av äldre lag enligt 
de principer för strafflags tillämpning i tiden som har fastslagits i 5 * 
brottsbalkens promulgationslag. 
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Förslaget till lag 0111 ändring i lagen (1949:164) med Yissa bestäm
melser 0111 rättegången i tryckfrihetsmål 

I och I a .\'} 

Enligt 12 kap. 1 ~ andra stycket TF i dess nya lydelse hänförs till 
tryckfrihetsmål ej endast mål angående ansvar eller enskilt anspråk på grund 
av tryckfrihetsbrott utan även mål angående ansvar eller enskilt anspråk på 
grund av brott som avses i 7 kap. 3 ~ TF (bl. a. brott av meddelare eller 
anskaffare). I prop. 1975/76:204 gjorde föredragande statsrådet vissa utta

landen angående vilka omstiindigheter som i olika fall bör grunda behörighet 
får viss tryckfrihetsdomstol att upptaga tryckfrihetsm<\l. I det lagförslag som 
nu Lir föremål för lagrådets granskning har forumfrågorna lösts i enlighet med 
vad sålunda uttalats: reglerna om behörig domstol i tryckfrihetsmål angående 
tryckfrihetsbrott upptages i 1 ~och beträffande andra tryckfrihetsmål i I a ~
Mot den reglering i sak som forumfrågorna sålunda erhållit har lagrådet ingen 
erinran: på en punkt i förslaget vill lagrådet dock föreslå en ändring. 

Enligt tredje stycket i 1 a ~ skall diir avsett tryckfrihetsmål, om den 
misstiinkte saknar känt hemvist inom riket, upptagas av tingsrätt, som iir 
behörig att upptaga tryckfrihetsmål i det län där han har att svara i mål enligt 

rättegångsbalken !RB). Innebörden av denna bestämmelse torde vara att ge 
behörighet åt tryckfrihetsdomstol i det län, inom vilket den allmiinna 

underriitt är beliigen diir den misstänkte enligt RB har att svara. Enligt 
lagrådets mening skulle dock genom en sådan hiinvisning till RB regelsys
temet för det undantagsfall att den misstänkte saknar känt hemvist i Sverige 
bli ganska invecklat. Lagrådet föreslår, att behörighet i detta fall tilliiggs 
tryckfrihetsdomstol i det Hin, inom vilket den ort lir beliigen diir brottet 
förövades eller- med tanke på brott som får anses vara begånget utomlands -
där den misstänkte gripits eller eljest uppehåller sig. Att en sådan regel på 
grund av stadgandet i 13 ~ kommer att giilla även mål som avser endast 
enskilt anspråk torde ej möta betänkligheter. 

I samband med att i nyssnämnda proposition framlades förslag att· åtal 
enligt 7 kap. 3 ~ TF mot den som meddelat eller anskaffat uppgift för 
publicering skulle handläggas i den för tryckfrihetsmål stadgade ordningen 

berördes iiven frågan om icke mål om ansvar för viss niirstående brottslighet 
borde kunna upptagas till gemensam handliiggning med tryckfrihetsmålet. 
Föredraganden uttalade sig för att möjlighet skulle öppnas till en sådan 
sammanföring av mål i de fall diir ett särskiljande av målen skulle innebära att 
samma gärning blev föremål för två rättegångar eller att annars betydande 
processuella olägenheter följde. Enligt föredragandens tanke skulle emel
lertid inte den gemensamma handliiggningen innebiira, att frågan om elen 
tryckfrihetsmålet närstående brottsligheten bedömdes av juryn: prövningen i 
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denna del skulle vara förbehållen rätten. 

Det till lagrådet nu remitterade lagförslaget bygger på dessa tankegångar. 

Någon närmare utredning angående behovet av den föreslagna lagstiftningen 

har emellertid ej skett. och ej heller har förslagets innebörd i förhållande till 

RB:s regler fått någon belysning i remissen. Det är dock tydligt, all förslaget är 

förenat med åtskilliga svårigheter. Dessa hänger uppenbarligen samman med 

att själva tryckfrihetsmålet som regel skall handläggas i slirskild ordning- av 

tingsrätt, bestående av tre eller fyra lagfarna domare, och under medverkan 

av jury - medan mål angående den brottslighet i övrigt som anses böra 

bedömas i sammanhang med tryckfrihetsmålet enligt allmänna regler skulle 

ha handlagts i ordinär process, dvs. av en lagfaren domare med nämnd. 

Enligt RB gäller den regeln ( 14:7 och 45:3). att mål för vilka gäller olika 

rlittegångsformer ej kan förenas i en rättegång. En sådan regel har också 

hittills ansetts självklar; för att två mål skall kunna sammanföras till en 

processuell enhet måste formen för handläggningen - och diirmed Uven 

rättens sammanslittning - vara densamma. Är så ej fallet. måste för att en 

sammansmältning fullt ut skall kunna komma till stånd den ena process

formen få segra över den andra. Av förklarliga skäl har man emellertid enligt 

förslaget inte velat låta åtalet för det "vanliga" brottet prövas i den för 

tryckfrihetsmål stadgade ordningen. Uppgiften att pröva skuldfrågan i denna 

del är något helt främmande för den svenskajuryn. I detta dilemma har man 

valt en mellanform: att sammanföra de båda målen till gemensam handlägg

ning vid en och samma domstol - tryckfrihetsdomstolen - men låta 

prövningen ankomma beträffande tryckfrihetsmålet på rätten under 

medverkan av jury och beträffande brottsligheten i övrigt på enbart rätten, 

bestående av tre eller fyra lagfarna domare eller alltså i en sammansättning i 

brottmål som är okänd för vår nutida processordning. 

Enligt lagrådets åsikt är denna lösning icke invändningsfri. Genom en 

förening av målen i den form som föreslagits vinnes icke fullt ut det egentliga 

syftet eller att rå en enhetlig bedömning av målen till stånd; den möjligheten 

är inte utesluten att, i fall en och samma fråga är avgörande betydelse i båda 

måldelarna, frågan kan avgöras av juryn på ett och av rätten på ett annat siitt. 

A andra sidan är det principiellt betänkligt alt ett brottmål, enbart på den 

grund att det har samband med ett tryckfrihetsåtal, skall inordnas under en 

annan processform - och därtill en nyskapad sådan - än den för brottet eljest 

gällande. Värdet av den föreslagna lagstiftningen kan därför enligt lagrådets 

mening starkt ifrågasättas, i synnerhet som den antagligen skulle få 
tillämpning endast i sällsynta undantagsfall. Att i lagstiftningen infoga de 

tilltänkta nya processreglema, som i ett viktigt hänseende bryter mot 

processordningen i övrigt, torde vidare medföra åtskilliga lagtekniska 

problem, vilka inte kan överblickas utan närmare undersökning. 

Skulle trots de framförda invändningarna den föreslagna ordningen anses 

böra genomföras, vill dock lagrådet föreslå en delvis annorlunda reglering än 

den förslaget innehåller. Till en början torde böra tillses, att den som är åtalad 

6 Riksdagen /C)l7/78. I sam/. Nr6] 
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för det brott som har samband med tryckfrihetsåtalet får tillfälle att påverka 
frågan om en förening av åtalen och därmed frågan om valet av processform. 
Beslut om förening av åtalen bör alltså ej få ske utan att han fått tillfälle att 
yttra sig. Vidare bör han få befogenhet att överklaga beslut varigenom mål 

förenats. 
Den remitterade lagtexten innehåller en föreskrift. enligt vilken fråga om 

förening av tryckfrihetsmål med annat brottmål skall prövas av tingsrätt som 
är behörig att ta upp tryckfrihetsmålct. Där ges också en föreskrift om särskild 
talan mot rättens beslut. Av dessa föreskrifter. som inte har närmare 

kommenterats i remissprotokollet, torde kunna utläsas att beslut i fråga om 
förening av målen avses kunna träffas av rätten redan innan åtal har väckts, 
dvs. medan förundersökning ännu pågår, i båda målen eller i något av dem. 

Möjligheten för den tingsrätt som är tryckfrihetsdomstol att förordna om 
förening av målen förutsätter tydligen att den tingsrätten enligt RB:s regler är 
laga domstol även betriiffande det brottmål som äger samband med 

tryckfrihetsmålet. 
I den allmänna brottmålsprocessen förutsätts att fråga, huruvida flera åtal 

skall handläggas i en rättegång, inte kan prövas av rätten förriin åtalen har 

viickts. Detta framgår av 45 kap. 3 ~ RB. Vidare gäller enligt en bestämmelse i 
samma lagrum - utöver det berörda kravet att samma rättegångsform skall 

vara tillämplig - att åtal ej får förenas. med mindre åtalen har väckts vid 

samma domstol och denna är behörig. Lagrådet hyser den bestämda 
uppfattningen att, även om kravet beträffande rättegångsformen uppges. 
övriga villkor, som RB uppställer för att förening av åtal skall få ske, likväl inte 
bör rubbas i detta sammanhang. 

Vad gäller det principiella kravet att domstol. för att förening av åtal skall 
kunna komma till stånd vid domstolen. måste vara behörig beträffande 
samtliga åtalen medger RB:s forumregler att åtal, som har processuellt 
samband med varandra. i allmänhet kan handläggas gemensamt. I fall då de 
allmänna forumreglerna inte ger domstolen erforderlig behörighet lir elen 
vanligen behörig med stöd av de slirskilda bestämmelserna i 19 kap. 3 eller 6 ~ 
RB. Enligt dessa besfammelser har domstol. som lir behörig med avseende på 

ett åtal, möjlighet att i där angivna fall ta upp även annat åtal. om visst 
samband råder mellan åtalen. Ordalagen i dessa bestämmelser motsäger inte 
en tolkning. enligt vilken de skulle kunna vinna tillämpning även i fall då där 

föreskrivet samband finns mellan ett tryckfrihetsåtal och annat åtal: som följd 
av ett stadgande i 19 kap. 9 ~ första stycket RB skulle dock endast tingsrätt 
som är tryckfrihetsdomstol kunna bli behörig i fråga om båda åtalen. Dessa 
bestämmelser har emellertid tillkommit utan tanke på att tryckfrihetsprocess 
och annan rättegång skulle behöva samordnas. Mot bakgrund av det sagda 
bör till undanröjande av varje tveksamhet en särskild forumregel tas in i 
förevarande lag, liimpligen såsom en inledande bestämmelse i I b ~. 

Den bestiimmelse i paragrafen som anger när tryckfrihetsmål får förenas 
med annat brottmål bör i enlighet med det anförda utformas med utgångs-
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punkt från att den i RB antagna principen, innebärande att rätten kan besluta i 
fråga om sådan förening först när åtalen har väckts. gäller även här. Lagtexten 
i förslaget torde vidare böra jämkas så att den. utan all ange något typfall, 
enbart kommer att innehålla den föreslagna allmänna föreskrift enligt vilken 
förening av målen får ske. 

Det torde vara förutsatt i remissen att fråga om förening av målen skall tas 
upp i lryckfrihetsmålet. Eftersom frågan enligt vad lagrådet förordar alltid 
skall prövas sedan åtal har viickts. blir rättens beslut alltid ett beslut under 
riittegången. Riitt till siirskild talan mot beslut. varigenom mål förenats, torde 
böra föreligga utan inskriinkning. Har JK:s framstiillning diiremot avslagits, 
bör siirskild ta lerätt tillkomma endast J K. 

I tryckfrihetsmål är JK alltid åklagare. 1 den egenskapen har han att fullgöra 
vad som ankommer på åklagare redan under förundersökningen i målet. 
Praktiska skäl talar för att JK får en motsvarande ställning i mål som äger ett 
här avsett samband med tryckfrihetsmål. Han kan därvid ta befattning med 

utredningen angående all den brottslighet som börtas upp i ett sammanhang. 
En sådan samordning ger JK möjlighet att samtidigt ta stiillning till de olika 
åtalsfrågorna och viicka åtalen. Bestiimmelsen i förslaget angående JK:s 
åk lagarfunktion torde sålunda böra jiimkas och ges den innebörden att JK är 
åklagare i mål som iiger sådant samband med tryckfrihetsmål att båda målen 
må - enligt föreskriften i paragafen om förening av mål - handläggas i en 
riittegång. En sådan regel torde innebära att det i det enskilda fallet får 
ankomma på JK och vederbörande allmiinne åklagare att komma överens om 
huruvida det vanliga brottmålet hör övertas av JK redan på förundersök
ningsstadiet. 

På grund av det anrorda vill lagrådet - för den händelse möjlighet anses 
böra öppnas att med tryckfrihetsmål förena annat brottmål - föreslå att I b ~ 
får följande lydelse. 
"I b § Åtal för brott, som äger samband med tryckfrihetsbrott eller brott 
enligt 7 kap. 3 ~ tryckfrihetsförordningen, må väckas vid den tingsrätt som 
iiger upptaga åtal för det sist angivr.a brottet. om riitten med hiinsyn till 
utredningen eller annan omstiindighet finner liimpligt, att åtalen upptagas av 
samma domstol. 

Tryckfrihetsmål, vari talan föres om ansvar, och annat brottmål må, utan 
hinder av att för målen samma rättegångsform ej är tillämplig, handläggas i en 

rättegång, om det på grund av målens samband med varandra skulle vara till 
allvarlig olägenhet att målen handläggas i skilda riittegångar. Sker huvudför
handling i riittegången inför jury. skall dock talan, som ej är att hänföra till 
tryckfrihetsmål, prövas enbart av rätten. 

Fråga om förening av mål enligt andra stycket prövas av rätten på 
framställning av justitiekanslern. Över framställningen skall den tilltalade i 

det mål. som ej är att hänföra till tryckfrihetsmål, beredas tillfälle att yttra sig. 
Talan mot rättens beslut, varigenom mål förenats. föres särskilt. Mot beslut, 
varigenom framställning om förening av mål avslagits. må särskild talan föras 
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av justitiekanslern. 
I mål. som enligt andra stycket må förenas med tryckfrihetsmäl. är 

justitiekanslern åklagare." 

3 .~· 

Bestiimmelserna i 1 b ~ i det remitterade förslaget torde innebära, att sedan 

beslut om förening av målen meddelats. de båda målen vid timimpning av 
såväl RB:s bestämmelser som stadgandena i 1949 års lag är att betrakta som 

ett enda mål. självfallet dock med de modifikationer som följer av att det åtal 
som inte skall prövas enligt föreskrifterna om handläggning av tryckfri
hetsmål prövas enbart av rätten. 

Av det sagda följer, att bestämmelsen i andra stycket av nu förevarande 
paragraf om utsättande av tid för huvudförhandling blir, i fall då förening av 
mål skett med stöd av I b ~.utan vidare tilliimplig på målet i dess helhet. dvs. 
såväl det ursprungliga tryckfrihetsmålet som det dilrmed förenade vanliga 
brottmålet. Under sådana förhållanden synes den föreslagna nya bestäm
melsen i andra stycket tredje punkten av denna paragraf vara överllödig och 
närmast vilseledande. Lagrådet vill därför förorda att denna bestiimmelse 
utgår. I samband därmed bör orden "inför juryn" i andra stycket andra 

punkten likaledes utgå. 
En iindring av andra stycket i enlighet med det anförda påkallar en mindre 

jiimkning i paragrafens tredje stycke. eftersom orden "i annat fall", i detta 

stycke direkt hänför sig till tredje punkten i andra stycket. L1grådet föreslår 
därför. att inledningen till tredje stycket får lyda: 

"Tryckfrihetsmäl. vari jury ej skall medverka, varde, sedan beredan
det - - -''. 

I det remitterade förslaget har intagits en regel som säger att, när juryn 
funnit brott föreligga och rådrum är oundgängligen nödvändigt för domens 

beslutande och avfattande, tiden för domens meddelande kan förlängas med 

högst en vecka. Regeln är avfattad efter mönster av bestämmelsen i 30 kap. 
7 ~ RB i fråga om dom i brottmål när den tilltalade iir häktad. 

Lagrådet har ingen erinran mot att en regel om anstånd införs och finner -
på skiil som har anförts i remissen om det angelägna i att dom meddelas 
skyndsamt - parallelliteten med rättegången vid åtal mot häktad riktig. 

I det remitterade förslaget har införts vidgade möjligheter till förening av 
mål, vilket innebär bl. a. att tryckfrihetsmäl och vanligt brottmål kan komma 
att förenas. I RB förutsätts. utan att det uttryckligen anges, att i mål som har 

förenats i en rättegång gemensam dom skall meddelas. Detta framgår bl. a. av 
att i balken endast anges vissa fall. då undantag får göras frän denna princip. I 
mål som handläggs vid tingsrätt som är tryckfrihetsdomstol kan enligt det 
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remitterade förslaget domen komma att avse åtal för såväl tryckfrihetsbrott 
eller brott enligt 7 kap. 3 ~ TF som annat brott. Domen kan sålunda komma 
att i skilda delar grunda sig liksom hittills på både friande och fällande 
uttalanden av juryn, men den kan också komma att till viss del avse 
brottslighet till vilken juryn ej har tagit ställning. Det sagda föranleder 
lagrådet att föreslå att undantagsregeln får tillämpas generellt i sådana fall cUir 
det är oundgängligen nöclviindigt med uppskov. 

Förslaget till lag om ändring i radioansl'arighetslagen (1966:756) 

Rörande de föreslagna nya bestämmelserna om tystnadsplikt i 9 ~ första 
stycket radioansvarighetslagen (RAL) har föredragande statsrådet i remiss
protokollet uttal<!L att bestämmelserna motsvarar de nya reglerna om 
tystnadsplikt i 3 kap. 3 ~ TF och att de har utformats efter mönster av dessa. I 
övrigt har bestiimmelserna lämnats utan kommentar. 

Vad först angår sjlilva den grundläggande bestämmelsen om tystnadsplikt 
finns i och för sig ingen anledning till erinran mot den utvidgning av 
personkretsen som förslaget innebär. Från terminologisk synpunkt kan det 
emellertid ifrågasättas om uttrycket "tjänsteman" lämpligen bör behållas. 
Sedan RAL:s tillkomst har tjänstemannabegreppet i svensk rätt fått ett 
förändrat innehåll. I lagstiftning som rör den offentliga verksamheten är 
begreppet på väg att utmönstras. Mot den bakgrunden vill lagrådet för sin del 

förorda, att den personkrets som nu avses med "tjänsteman'" i stället anges 
med uttrycket '"den som iir eller har varit anställd hos programföretaget". 

Lagrådet vill vidare föreslå, att själva tystnadspliktsbestämmelsen tas upp i 
två siirskilda punkter i ett första stycke, varvid i första punkten regleras 
tystnadsplikten för elen nyss angivna personkategorin, under det att motsva
rande tystnadsplikt för dem som tagit befattning med visst radioprogram eller 
nyhetsmeddelande behandlas i andra punkten. De undantagsregler som i det 
remitterade förslaget har tagits upp i första stycket under punkterna 1-5 bör 
då tagas upp i ett nytt andra stycke. Av skäl som lagrådet kommer att ange 
senare blir det i förevarande paragraf inte behov av något stadgande 
motsvarande det nuvarande andra stycket. 

Från rätts- och lagtekniska synpunkter går de föreslagna reglerna om 
undantag från tystnadsplikten inte helt fria från invändningar. Bestämmel
serna ger inte alldeles entydiga besked om sin innebörd och räckvidd. De 

synes delvis ge utrymme för tolkningar som inte har varit avsedda. 
Åtminstone i vissa hänseenden kan en motsvarande kritik riktas mot 
bestämmelsernas motsvarighet i 3 kap. 3 ~ TF. Då det å andra sidan får anses 
angeläget att den sakliga överensstämmelsen mellan undantagsreglerna i 
sistnämnda lagrum och de nu ifrågavarande reglerna i RAL som eftersträvas 
också återspeglas i en nära formell överensstämmelse, finner lagrådet att 
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förslaget i denna del i princip bör godtagas. För att en full saklig överens
stämmelse skall uppnås bör dock reglerna enligt lagrådets mening under

kastas vissa redaktionella jämkningar. 
Lagrådet förordar i enlighet med det anförda att paragrafen får följande 

lydelse. 
"9 * Den som är eller har varit anställd hos programföretaget får ej röja vad 
han i sin verksamhet inom företaget erfarit om vem som författat eller 
framställt program. framträtt i program eller lämnat meddelande för offent
liggörande i program. Motsvarande tystnadsplikt åligger programutgivare 

och envar annan, som har tagit befattning med tillkomsten eller sändningen 
av radioprogram eller nyhetsmeddelande för sådant program. 

Vad i första stycket sägs skall dock ej gälla. om 

1. den vilkens identitet röjes samtyckt därtill; 
2. i mål som sägs i 7 S tredje stycket fråga är, huruvida den, mot vilken 

talan föres, enligt denna lag är ansvarig för brottet eller är skadeståndsskyl
dig; 

3. i fall som avses i 5 ~ andra stycket fråga är om sådant brott mot rikets 

säkerhet som angives i 7 kap. 3 ~ första stycket I tryckfrihetsförord
ningen; 

4. i fall som avses i 5 ~andra stycket fråga ärom brott enligt 7 kap. 3 ~första 
stycket 2 eller 3 tryckfrihetsförordningen och rätten finner det erforderligt att 

vid förhandling uppgift lämnas, huruvida den som är tilltalad eller skäligen 
misstänkt för brottet har lämnat meddelandet; 

5. rätten av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse finner det vara av 
synnerlig vikt att uppgift i saken liimnas vid vittnesförhör eller förhör med 
part under sanningsförsäkran ... 

I nuvarande 9 ~ finns en straffbestämmelse som säger att brott mot 
paragra!en bestraffas med böter eller fängelse. Åtal får väckas endast efter 
angivelse av målsäganden; åklagare är JK. 

I brottsbalken <BrB) ersattes den 1 januari 1976 bestämmelsen i 20 kap. 3 ~ 
om brott mot tystnadsplikt som begåtts av ämbetsman med en ny straffbe

stämmelse. Denna föreskriver. utan angivande av personkrets. ansvar för var 
och en. som uppsåtligen eller av oaktsamhet yppar vad han till följd av lag eller 
annan författning är pliktig hemlighålla. I samband därmed upphävdes de 
straffbestämmelser rörande brott mot tystnadsplikt som fanns i olika 
specialförfattningar och som genom den nya ansvarsregeln blev överflödiga. I 

fråga om RAL anförde föredragande statsrådet följande (prop. 1975:78 s. 
149). 

I 9 ~ radioansvarighetslagen (1966:756) finns en bestämmelse om förbud 
för den som har att ta befattning med radioprogram att avslöja vem som har 
författat eller framställt program m. m. Förbudet är förenat med straffansvar 
och har motsvarighet i 3 kap. 5 ~tryckfrihetsförordningen. Ändring av dessa 
båda straffbestämmelser bör anstå tills andra ändringar i tryckfrihetsförord
ningen på siitt jag senare åtgrkommer till aktualiseras. 
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Efter förslag i prop. 1975176:204 ändrades straffbestiimmelsen i 3 kap. 5 ~ 
TF så att den i 3 kap. 3 ~ förordningen upptagna tystnadsplikten straffsank
tionerades i överensstiimmelse med 20 kap. 3 ~ BrB. Att en fristående 
straffbestämmelse behölls i förordningen torde ha betingats bl. a. av dennas 
karaktär av grundlag. 

Lagrådet finner att brott mot tystnadsplikt som åligger någon enligt RAL 
nu bör regleras på samma sätt som vid elen allmänna översynen av 20 kap. 
BrB. Såsom har skett i andra liknande fall bör alltså själva straffbestämmelsen 
utgå ur RAL. Bestämmelserna som rör åtal bör däremot kvarstå i lagen. 
eftersom dessa har ett delvis annat sakligt innehåll än de allmänna 

bestämmelserna i 20 kap. 5 ~ BrB. 
I den föreslagna 9 a ~ har intagits en straffbestämmelse rörande otillåten 

efterforskning. Även här finns en särskild regel om åtal. Det synes lämpligt 
att sammanföra lagens regler om straff och åtal i en gemensam paragraf. 
Härvid torde utan olägenhet lagen kunna ges nya paragrafnummer i en följd 

från och med 9 ~. 

Förslaget till lag om ändring i r~ttegångsbalken 

Bestämmelserna om vittne i 36 kap. RB vilar på grundsatsen att envar är 
skyldig att avge vittnesmål inför domstol. Enligt kapitlet gäller vissa 
inskränkningar i vittnesplikten. Bestämmelserna i 5 ~ första stycket reglerar 
sålunda uppkommande konflikter mellan vittnesplikten och i lag eller annan 
författning föreskriven tystnadsplikt. Från systematisk synpunkt vore det 
önskvärt, om i anslutning till dessa också upptogs vad 3 kap. 3 ~ TF och 9 ~ 
RAL innehåller om att endast i den mån där anges den där stadgade 
tystnadsplikten skall vika för vittnesplikten. Med hänsyn till TF:s karaktär av 
grundlag och till att RAL även i systematiskt hänseende nära ansluter till 
denna är det emellertid befogat att detta frågekomplex regleras separat. Enligt 
lagrådets uppfattning bör det emellertid i 36 kap. RB göras en erinran om 
undantagsstadgandena i 3 kap. 3 ~ TF och 9 ~ RAL. En sådan erinran kan 
lämpligen tas upp som ett nytt sjätte stycke i 36 kap. 5 ~ RB och därmed till 
följd av hänvisningen i 37 kap. 5 ~ ta avseende även på partsförhör. Den kan 
ges följande lydelse. 

··Att den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 ~ tryckfrihetsförordningen 
eller 9 ~ radioansvarighetslagen (I 966:756) i vissa fall må utan hinder därav 

höras som vittne om förhållande som tystnadsplikten avser. därom stadgas i 
niimnda lagrum." 

36 kap. 6 a .11· och 3 7 kap. 5 .I" 

Den i 36 kap. 6 a ~föreslagna bestämmelsen om skyldighet för domstol att i 
fall. då den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 ~ TF eller 9 ~ RAL skall höras 
som vittne om förhållande som tystnadsplikten avser, inhämta yttrande från 
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företag. hos vilket den som skall höras har fått kiinnedom om förhållandet. 
ger inte lagrådet anledning till någon saklig erinran. Lagrådet vill emellertid 
förorda att stadgandet förs in som ett nytt andra stycke i 8 ~av kapitlet i stiillet 
för att tagas upp i en helt ny paragraf. Om detta godtages. bör den föreslagna 
hänvisningen i 37 kap. 5 ~ anpassas härefter. 

49 kap. 4 .11 

Enligt RB gäller som huvudregel, att särskild talan inte får föras mot beslut. 
varigenom part eller annan förelagts att vid viss påföljd fullgöra något i 
rättegången. Sålunda föreligger inte rätt till talan mot beslut. varigenom 
någon förelagts att vid vite fullgöra sin vittnesplikt. Enligt 49 kap. 8 ~ tredje 
stycket RB äger emellertid den som är missnöjd med beslutet att i samband 
med särskild talan mot beslut. varigenom föreläggandet tillämpats, påkalla 
prövning av dess giltighet. Vad nu sagts innebär t. ex. att, om rätten i fall som 
avses i 36 kap. 5 ~ första stycket RB funnit ett vittne vara skyldigt att vittna 
trots honom eljest åvilande tystnadsplikt, beslutet inte kan särskilt över
klagas av vittnet; först när fråga uppkommer om att utdöma ett vite som 
rätten ålagt vittnet för att förmå honom att fullgöra sin vittnesplikt. kan 
vittnet föra särskild talan mot beslutet härom. 

I remissen föreslås nu. att denna reglering skall brytas när det gäller beslut, 

varigenom rätten enligt 3 kap. 3 ~ 5 TF eller 9 ~ första stycket 5 RAL funnit 
det vara av synnerlig vikt att uppgift lämnas vid vittnesförhör eller förhör 
med part under sanningsförsäkran. Mot beslutet skulle enligt förslaget 
särskild talan vara tillåten; lagrådet utgår från att en sådan talerätt skall 
tillkomma endast den persom som skall höras. 

Skäl för att bereda beslut av denna art en särställning i jämförelse med 
andra beslut om hörande av vittne eller part har inte framlagts i remissen i 
vidare mån än att ordningen med en särskild besvärstalan ansetts skola 
innebära en förstärkning av det tryckfrihetsrättsliga anonymitetsskyddet. 
Enligt lagrådets mening kan det emellertid inte hävdas. att den tryckfrihets

rättsliga anonymiteten är mer skyddsvärd iin den enskildes intresse av att de 

förtroenden han lämnat sin läkare eller advokat icke yppas eller statens 
intresse av att dess anställda ej röjer förhållanden som i det allmännas intresse 
skall hållas hemliga. Härtill kommer att det inte är vittnet - eller parten som 
skall höras under sanningsförsäkran - utan den som åtnjuter anonymitets

skyddet som är bärare av intresset att tystnadsplikten upprätthålls mot 
uppgiftsplikten i rättegången och att därför vittnets - resp. partens -
personliga intresse i saken kan lämnas åt sidan.Avgörande skäl talar alltså för 
att. även när det giillcr den tryckfrihetsrättsliga tystnadsplikten. rättens 
bedömning av konOikten med uppgiftsplikten i rättegång skall godtagas och 
att - när fråga är om vittnesförhör-bedömningen får dragas under högre rätts 

prövning först när tvångsmedel verkligen måste tillgripas. 
Med hänsyn till det anförda avstyrker lagrådet förslaget till ändring i 49 kap. 
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4 ~ RB. 
Lagrådet vill tillägga att om förslaget ändock skulle anses böra genomföras. 

det torde böra närmare undersökas om inte motsvarande reglering bör ske i 
andra processrättsliga lagar somt. ex. förvaltningsprocesslagen och lagen om 
patentbesvärsrätten. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärs
rätten 

I och I 7 .\1} 

Om rubriken till den föreslagna lagen om medgivande till åtal för vissa 
tryckfrihetsbrott m. m. ändras i enlighet med lagrådets förslag, bör lydelsen 
av dessa paragrafer anpassas därefter. 

4 \ .\ 

Liksom i mål om mönster, varumärke eller namn bör i mål om 
utgivningsbevis för periodisk skrift minst två lagfarna ledamöter ingå i rätten. 
Paragrafens tredje stycke bör kompletteras i enlighet härmed. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 



Prop. 1977178:62 

JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1977-11-03 

82 

Nänarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, 

Romanus, Turesson. Gustavsson, J\ntonsson. Mogård, Olsson, Dahlgren. 

Åsling. Söder, Troedsson. Mundebo, Krönmark, Burenstam Linder, Johans

son, Friggebo 

Föredragande: statsrådet Romanus 

Proposition om följdlagstiftning till 1976 års reform beträffande 
tryckfriheten 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till 

I. lag om medgivande till åtal får vissa tryckfrihetsbrott m. m., 

2. lag om ändring i lagen (1949:164) med vissa bestämmelser om 

rättegången i tryckfrihetsmål. 

3. lag om ändring i radioansvarighetslagen ()966:756), 

4. lag om ändring i lagen () 949: 165) angående beslag å vissa skrifter. 

5. lag om ändring i rättegångsbalken, 

6. lag om ändring i lagen(] 977:729) om patentbesvärsrätten, 

7. lag om ändring i lagen(] 949: 166) angående skyldighet att avlämna för 

bibliotek avsedda exemplar av tryckt skrift. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Förslaget till lag om medgirnnde till åtal för vissa tryckfrihetsbrott 
m.m. 

Jag har ingen erinran mot lagrådets förslag i fråga om rubriken till den nya 

lagen och i fråga om tillägget till 1 ,1. 

Vad beträffar 4 ,1 vill jag erinra om att den tryckfrihetsrättsliga reform som 

beslöts år 1976 innebär att tillsynen över tryckfriheten skall flyttas över från 

justitieministern till justitiekanslern. Enligt 9 kap. 1 ~ TF i dess nya lydelse 

har JK sålunda att vaka över att de gränser för tryckfriheten som anges i 

förordningen inte överskrids. Reformen innebär också att det särskilda 

övervakningssystemet med tryckfrihetsombud avskaffas utan att ersättas 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträdc den 29 september 1977. 
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med något annat system. Som skäl för detta anfördes under förarbetena bl. a. 
att det nuvarande systemet var förenat med åtskilliga brister och att tillsynen 
torde kunna fungera väl så effektivt genom massmediernas inbördes 
bevakning samt anmiilningar från polis och allmänhet (SOU 1975:49 s. 307, 
prop. 1975176:204 s. 84 f. 123 0. Innebörden av reformen i denna del är att J K 
skall övervaka tryckfriheten och att elen erforderliga granskningen av skrifter 
skall utföras - förutom av honom själv - av i första hand allmiinheten (jfr Ds 
Ju 1976: 18 s. 16). Att polismyndighet inte skall ha någon befogenhet att på 
eget initiativ företa en granskning från tryckfrihetsrättsliga synpunkter 
framgår av 9 kap. 2 ~ första stycket TF och uttalanden i 1976 års proposition 
(prop. 1975176:204 s. 123 0. En erinran om detta har dessutom tagits in i 
remissprotokollet. Det remitterade förslaget har utformats från dessa 

utgångspunkter. 
Enligt min mening kan det vara av visst viircle att JK kan påkalla biträde av 

polismyndighet niir han vill ha tillgång till en skrift. Diirigenom vinner man 
en viss garanti för att skriften verkligen tillhandahålls och att detta sker utan 
dröjsmål. Mot denna bakgrund har 4 ~ avfattats efter mönster av gällande 4 
kap. 6 ~ TF. Givetvis innebär den valda avfattningen inte - lika litet som 4 
kap. 6 ~ TF i dag - att polismyndigheten ges befogenhet att använda 
t vångsmeclel. 

Med hänvisning till det anförda är jag inte beredd att i sak frångå förslaget i 
denna del. Såsom MMU har föreslagit bör utgångspunkten för tidberäk
ningen vara utgivningsdagen. Vidare bör 4 ~ omarbetas redaktionellt, i 

huvudsak efter de linjer lagrådet har föreslagit. Bestämmelserna bör härvid 
delas upp på tv<l paragrafer betecknade 4 och 5 ~~-

I fråga om 6 11 i det remitterade förslaget föreslår jag att bestämmelserna där 
om avgifter i tryckfrihetsärenclen. 

F. n. utgår avgift för expeditioner beträffande tryckfrihetsärendcn enligt 
expeclitionskungörelsen ( 1964:618, omtryckt 1976:383. ändrad senast 
1977: I 3 I). Avgift utgår bl. a. för utgivningsbevis för periodisk skrift och bevis 
om ändring av periodisk skrifts titel samt för utdrag ur registret över 
periodiska skrifter. Eftersom expeditionskungörelsens bestämmelser om 
avgift inte gäller expedition som utfärdas av bl. a. patent- och registrerings
verket (I ~ kungörelsen), bör bestämmelser om avgift för expedition i 
tryckfrihetsärenden inte längre meddelas i expeditionskungörelsen utan i 

annan regeringsförfattning .. Detta förutsätter att riksdagen bemyndigar 
regeringen att meddela erforderliga föreskrifter. Bemyndigandet bör avse 
avgifter i iirenden om utgivningsbevis och avgift för utdrag ur registret över 

periodiska skrifter. 

För patent- och registreringsverket gäller att kostnaderna för dess verk
samhet skall täckas av de avgifter verkets kunder erHigger (jfr prop. 1976/ 
77:100 bil. 14 s. 63). Den principen bör gLilla ocks<l för de nya uppgifter som 

verket föresli'ts få. Jag vill framhålla att nu ifrligavarande avgifter givetvis inte 
bör sättas högre Lin att intäkterna diirav svarar mot verkets kostnader för 
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handläggningen av de nya ärendena. 
Medelsbehovet för de arbetsuppgifter som skall överföras från justitiede

partementet till patent- och registreringsverket kan beriiknas till 100 000 kr. 
för perioden den 1 januari-den 30 juni 1978, vilket motsvarar två biträdes
tjänster samt omkostnader för dem. Jag räknar med att motsvarande 
besparing skall bli möjlig inom det anslag som har fastställts för justitiede
partementet för innevarande budgetår. 

Jag har i den nu behandlade frågan samrått med chefen för handelsdepar
tementet. Jag har därvid inhiimtat att denne avser att föreslå regeringen att 
patent- och registrerings verket för budgetåret 1977178 får överskrida förs lags
anslaget El. Patent- och registreringsverket med 100 000 kr. 

Föreskrifterna i 6 ~ i det remitterade förslaget bör delas upp på två 

paragrafer. Med anledning av att 4 ~i det remitterade förslaget bör delas upp 
på två paragrafer, 4 och 5 ~~,bör de paragrafer som ersiitter 6 ~betecknas 7 

och 8 ~~-
Vad lagrådet har föreslagit i fråga om övergångsbestämmelserna bör i 

huvudsak godtas. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1949:164) med \"issa bestämmelser om 

rättegången i tryckfrihetsmål 

Vad lagrådet har föreslagit i fråga om I a .11 bör godtas. 
Lagrådet har funnit förslaget till I b { förenat med åtskilliga svårigheter. 

Man pekar bl. a. på regeln enligt rättegångsbalken ( 14:7 och 45:3) att mål för 
vilka giiller olika riittegångsformer inte kan förenas i en rUttegång. Lagrådet 
anför vidare bl. a. att värdet av den föreslagna lagstiftningen kan starkt 
ifrågasiittas, i synnerhet som elen antagligen skulle få tillämpning endast i 
sällsynta undantagsfall. 

Enligt min mening finns inte anledning att räkna med att den föreslagna 
ordningen skall leda till någm särskilt svårbemästrade problem. Att man i 
vissa avseenden är hiinvisad till lösningar som iir delvis nya lir i och för sig 
inget skiil att avstå från att avhjälpa brister i nuvarande ordning. 

Utan tvivel kan situationer intriiffa då nuvarande ordning kan stlilla 
domstolarna inför stora svårigheter. Jag kan hiinvisa till det exempel som 

anfördes i grundlagstiftningsiirendet (prop. 1975176:204 s. 119). En lösning av 

den typ som det remitterade förslaget innehåller torde ge möjlighet till en 
enhetlig bedömning i Oertalet fall. Att dessa fall i och för sig inte kan beräknas 

bli siirskilt många är ingen avgörande invändning mot förslaget. Över huvud 
taget iir ju tryckfrihetsmålen och de därmed sammanhängande målen 
tillsammans en mycket liten målgrupp. Jag ser alltså ingen anledning att 
avstå från en lösning efter förslagets riktlinjer. 

När det gäller den niirmare utformningen av lösningen iir olika vägar 

framkomliga. Lagrådet har här förordat en delvis annorlunda reglering än elen 
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departementsförslaget innehåller. I och för sig är skillnaderna mellan 
förslagen ganska obetydliga. Då emellertid vad lagrådet har förordat ansluter 
något niirmare till riittegångsbalkens regelsystem vill jag inte motsätta mig 

lagrådets alternativ. 
Med den av lagrådet föreslagna lydelsen av I b ~ får det tilliigg till J 11 andra 

stycket som gjorts i det remitterade förslaget anses överflödigt. Jag föreslår 
dlirför att det får utgå. Dlirvid bör tredje stycket i paragrafen jiimkas på slit! 

lagrådet har föreslagit. 
I fråga om 11 11 förordar jag att möjligheten till anstånd vidgas i enlighet 

med lagrådets förslag. 
I övrigt bör vissa redaktionella ändringar vidtas i det remitterade försla

get. 

förslaget till lag om ändring i radioansrnrighetslagen (1966:756) 

I fråga om 5 11 andra s1ycke1 förordar jag en mindre redaktionell jämk
ning. 

Jag har ingen erinran i sak mot de förtydliganden som lagrådet har förordat 
beträffande 9 {förs/a styckl'l i det remitterade förslaget. Bestiimmelsen i fråga 
bör dock redigeras i enlighet med vad som har skett i det remitterade 
förslaget. 

Tillräckliga skäl att i detta sammanhang göra ändringar i 9 .1' andra s1ycke1 

föreligger inte. Frågan torde få övervägas i samband med det fortsatta arbetet 
på en ny yttrandefrihetsgrundlag. 

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

Lagrådet förordar att en erinran om att bestämmelserna i 3 kap. 3 ~ TF och 
9 ~ raclioansvarighetslagen innebär att elen som har tystnadsplikt i vissa fall 
iindå får höras som vittne skall tas upp i ett nytt sjätte stycke i 36 kap. 5 ~. Jag 
vill inte motsätta mig det förslaget. Inte heller har jag något att erinra mot att 
bestämmelsen i 36 kap. 6 a .11· i det remitterade förslaget förs in som ett nytt 
andra stycke i 36 kap. 8 ~. Till följe! därav bör en jiimkning ske i 3 7 kap. 

5.11·. 

Förslaget till ändring i 49 kap. 4 11 avstyrks av lagrådet. Därvid åberopas att 

det enligt riittegångsbalken som huvudregel gäller att särskild talan inte får 
föras mot beslut, varigenom part eller annan förelagts att vid viss påföljd 
fullgöra något i rättegången. Enligt lagrådet kan det inte hiivclas att elen 
tryckfrihetsrättsliga anonymiteten är mer skydclsvärcl än övriga intressen 
som riittegångsbalkens förbud mot att någon hörs som vittne skall skydda. 

Lagrådet finner avgörande skiil tala för att rlittens bedömning skall godtas i 

fråga om vittnesplikten för dem som har tystnadsplikt enligt TF och 
radioansvarighetslagen lika väl som i fråga om annan tystnadsplikt och att 
överprövning skall ske först sedan tvångsmedel har tillgripits. 
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Enligt min mening föreligger starka skäl att förstärka anonymitetsskyddet 
på det sätt som har skett i det remitterade förslaget. Ett särskilt skäl att här 
införa speciella garantier mot att tystnadsplikten bryts är att det på detta 

område i stor utsträckning överliimnats till domstolarna att dra upp de 
närmare griinserna för tystnadsplikten. När det gäller andra tystnadsplikter är 
intressekonflikten löst redan i lagstiftningen. Vad lagrådet har anfört bör 
alltså inte leda till att det remitterade förslaget frångås. 

Något praktiskt behov av att i förevarande sammanhang ta upp frågan om 
en motsvarande reglering bör införas i andra processrättsliga lagar föreligger 

inte. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:729) om patentheslärsrätten 

De av lagrådet förordade iindringarna i förslaget bör göras. Jag har i denna 
fråga samrått med chefen för handelsdcpartementet. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att antaga de av lagrådet granskade förslagen med vidtagna 
ändringar. 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 
genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden 
lagt fram. 
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